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O femeie goală în faţa oglinzii: 
- Când mă uit văd o persoană grasă şi ridată. 
Am mare nevoie de un compliment . . . repede! 
El: -Ai vederea foarte bună. 
*** 
Întrebare pentru toti: 
Unde are prezervativul codul de bare? 
Răspuns pentru cei care nu ştiu: înseamna ca nu îl rulaţi până la cap! 
*** 
Soţia unui programator îl trimite la alimentara: 
- Dragă, cumpără şi tu un salam şi dacă au şi ouă, ia 10. 
Se duce acesta la alimentară: 
- Daţi-mi vă rog un salam. Dar ouă aveţi? 
- Da. 
- Atunci daţi-mi 10 salamuri. 
*** 
Un urs bătrân îl învaţă pe unul tânăr: 
- Omul trebuie atacat în aşa fel încât să aibă timp să te vadă şi să reacţioneze. 
- De ce? 
- Sunt mai gustoşi după aceea, nu mai au căcat în ei. 
*** 
- De ce latră câinii la roţile maşinilor? 
- ??! 
- Tu ce ai face dacă WC-ul ţi s-ar învârti? 
*** 
La 3 dimineaţa se aude o bătaie în uşă. Se scoală soţul, când deschide uşa, stă unu' 
zâmbind: 
- Ce vrei mah, e ora 3 dimineaţa!! 
- Scuze, n-aţi putea să mă împingeţi?! 
- Du-te bah de aici, la 3 dimineaţa? şi îi închide uşa în nas, şi se duce înapoi în pat 
lângă soţie. 
Soţia îl întreabă: 
- Cine a fost la ora asta? 
- Păi unu, cica vrea să-l împing. 
Soţia se ridică într-un cot: 
- Ti-aduci aminte când ai avut pană la motor, şi nu te-a împins nimeni şi ai stat 4 
ore pe magistrală, ţi-era greu să dai o mână de ajutor? 
- Bine, zise soţul. Îşi trage repede o pereche de pantaloni şi iese afară -afară cam 
ceaţă, şi începe să strige: 
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- Bah unde eşti? 
Se aude un glas: 
- Aici!! 
- Unde aici? 
- Aici, în leagăn! 
*** 
3 bărbati se lăudau cu cadourile cumpărate pentru soţii. 
Zice primul: 
- Eu i-am cumpărat ceva care ajunge de la 0 la 100 în 6 secunde. 
Ceilalţi: 
- Woow, înseamnă că e o maşina tare. 
- Da, un Porsche negru, fiindcă sotiei mele îi place negrul şi se potriveste cu ţinutele 
ei. 
Al doilea zice: 
- Eu i-am luat ceva ce ajunge de la 0 la 100 în 4 secunde. 
- Nu se poate, zic ceilalti, precis e un Ferrari! 
- Ba da, raspunde tipul, un Ferrari rosu, pentru că se potriveste cu ţinuta soţiei 
mele. 
Al treilea nu zicea nimic dar pentru că tot insistă ăştialalţi, zice şi el: 
- Eu i-am luat ceva ce i se potriveste perfect la ţinută şi ajunge de la 0 la 100 în mai 
puţin de o secundă. 
Ăştialalţi miraţi: 
- Nu se poate, doar masină mai rapidă decât Ferrari nu este… 
- I-am cumpărat un cântar …. 
*** 
Trei ingineri, un japonez, un american şi un român la o licitatie pentru construirea 
unui pod. 
Japonezul: 
- Dom'le, noi pornim construcţia de pe ambele maluri în acelaşi timp. În felul asta 
câştigăm timp şi întâlnirea o facem cu ajutorul GPS-ului, cu eroare de centimetri. 
Americanul: 
- Noi pornim construcţia de pe ambele maluri în acelaşi timp. În felul asta câştigăm 
timp şi întâlnirea o facem cu ajutorul LASER-ului, cu eroare de câţiva milimetri. 
Românul: 
- Noi pornim construcţia de pe ambele maluri în acelaşi timp. 
- Păi şi? Spune comisia. Cum vă întâlniţi la mijloc? 
- Păi dacă ne întâlnim bine. Dacă nu, o sa aveţi două poduri. 
*** 
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Americanii fură planurile unui avion rusesc. Adună o echipă americană să îl 
reconstruiască după planuri. Lucrează ăştia ce lucrează, sudează, lipesc din greu şi 
în final le iese un tractor. 
Conducerea e nemulţumită şi adună o echipă de japonezi. Lucrează şi aştia din 
greu, sudează, lipesc, asamblează şi după sforţări supraomenesti le iese un tractor. 
Conducerea e disperată şi adună o echipă de români. Intră românii în treabă, 
sudează, lipesc, asamblează şi în final, le iese un avion. 
Conducerea: Incredibil! Suntem impresionaţi de munca voastră, celorlalte echipa 
le-au ieşit tractoare. Voi cum aţi făcut? 
Românii: şi nouă tot tractor ne'a ieşit, da' l-am luat la pilă. 
*** 
O femeie la vreo 30-33 ani, după ce şi-a rezolvat treburile în capitala de judeţ voia 
să ajungă acum acasă şi nu mai avea bani. 
Se apropie de un taximetrist şi îi spune: 
- Uite tre' s-ajung şi eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani. Cum ajungem acolo 
ne socotim noi. 
- Bine, las' că ne socotim noi pe drum!, zice taximetristul. 
După vreo oră, . . . opreste taximetristul pe un câmp, . . . ia o pătură din portbagaj şi 
o aşterne pe iarbă. Femeia îngrijorată îi zice: 
- Vai dar nu pot, sunt maritată, am acasă doi copii! 
- Şi ce? şi eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am şi 40 de iepuri de hrănit, aşa 
că taci şi rupe iarba!!!!! 
*** 
Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbâială. 
- Da`cu ce te ocupi dumneata ? 
- E-eu cresc gă-gă-ini ! 
- Pentru asta nu-i nevoie să vorbesti cursiv, merge şi-aşa. 
- Păi păi, eu chem di-dimineaţa gă-găinile să le dau boabe: pi pi pi ! şi vin cinci mii 
de gă-găini. Seara iar: pi pi pi, mănâncă. Apoi, le zic să plece la cul-culcare. Se duc 
toate, afară de una. 
Îi zic: Du-du-te de te culcă! Nu vrea. 
Iar: Du-te la culcare, iar nu vrea. 
Mă enervez si-i zic: Du-du-te-n pi-pi-pi. . . şi iar vin cinci mii de gaini. . . 
*** 
Un tip, tinar militar, venea acasă mereu noaptea tirziu şi zdrang, zdrang cu cizmele 
de perete după ce le descalta. Intr-o zi, vecinul: 
- Auzi, vecine, te rog mult, nu mai izbi dracului cizmele alea de cite ori vii acasă ca 
mă tii aşa de luni de zile şi mă tot trezesti în miez de noapte. 
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Vine militarul a doua zi, iar noaptea tirziu, zdrang prima cizma si-si aminteste: 
"Aoleo, am uitat de vecinu'. Ia s-o pun eu p-asta usurel jos. Sper ca nu l-oi fi trezit 
deja." 
Dupa vreo ora, vecinu' la usa astuia: "Mai nenorocitule, izbeste naibii şi cizma 
ailalta sa mă pot culca odata. " 
*** 
- Tăticule, ţie ţi s-a îndeplinit vreo dorinţă din copilărie? 
- Sigur că da! Toată lumea mă trăgea de păr şi visam să fiu chel. 
*** 
De pe o stâncă înaltă cad jos doi alpinisti – un optimist şi un pesimist. 
Pesimistul: -Eu cad ! 
Optimistul: -Eu zbor ! 
*** 
Bulă la şcoală. 
Cum era ziua învăţătoarei fiecare dintre copii vine pe rând şi îi dă un cadou. 
Vine Ionescu, fiul brutarului, şi îi întinde o cutie. 
Învăţătoarea o ia, o agită puţin şi zice : 
- Sunt franzele nu ? 
- Da. Răspunde Ionescu. 
Vine Stănescu, fiul macelarului, şi îi întinde o cutie. Învăţătoarea o agită uşor . . 
miroase cutia şi zice: 
- Cotlete de porc nu ? 
- Da. Raspunde Stănescu. 
Vine Bulă , tatal lui avea un magazin de băuturi alcoolice, şi îi întinde o cutie. 
Învăţătoarea agită cutia de 2 ori şi observă că dintr-un colţ începe să picure. Pune 
degetul pe cutie apoi îl bagă în gură şi zice : 
- E vin alb nu ? 
- Nu. Răspunde Bulă. 
Învăţătoarea pune iar degetul pe cutie şi apoi îl bagă în gură şi zice: 
- Hmmm. . . e sampanie nu ? 
- Nu. Zice Bulă. 
- Mă dau bătută. Ce e ? 
- Un căţeluş. 
*** 
În fata circului, plâng doi clovni: 
- Ce aţi păţit? 
- A murit elefantul! 
- Şi îl iubeati aşa de mult? 
- Nu, dar ne-au pus să-i săpăm groapă! 
*** 
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O blondă găseşte maşina în parcare cu portiera înfundată. Vine un trecator , 
binevoitor, şi o sfătuieşte să sufle pe teava de esapament dacă vrea ca uşa să ajungă 
la forma iniţială. Fata se apucă de treabă. Vine altă blondă (naturală). 
- Ce faci fată acolo? 
Prima îi explică că ce şi cum. 
- Păi fă, aşa nu o să reuşeşti niciodată. 
- De ce? 
- Păi dragă nu vezi că ai uitat geamurile deschise! 
*** 
Doi electricieni pe un stalp de înaltă tensiune. Unul din ei vede o bătrânică trecând 
pe acolo şi i se adresează: 
- Ne daţi, vă rog frumos, sârma aia roşie? 
Bătrânica ridică sârma şi le-o dă, la care electricianul îi spune celuilalt: 
- Vezi, ţi-am zis eu că aia roşie e nulul!? 
*** 
Un tip se duce într-un restaurant şi o întreabă pe ospătăriţă: 
- Ce îmi recomandaţi astăzi? 
- Chilli, spune ea, dar domnul de lângă dv. a luat ultima porţie. 
- Bine, atunci voi bea doar o cafea. 
În timp ce astepta cafeaua, îl vede pe cel de lânga el că terminase de mâncat, dar în 
faţa lui mai era o farfurie neatinsă de chilli. Astfel că îl întreabă: 
- Scuze, mai mâncati porţia aia? 
- Nu, vă rog, serviţi-vă! 
Astfel, tipul nostru se apucă bucuros să înfulece. Când ajunge pe la jumătatea 
farfuriei, găseşte un şoarece mort în mijlocul mâncării. La vederea lui, i se face 
greaţă şi vomită tot chilliul înapoi în farfurie. Tipul de lângă el zice: 
- Da, tot numai până acolo am ajuns şi eu! 
*** 
La un curs de sexologie, profesorul: 
- În timpul actului sexual la oameni, temperatura corpului creşte cu un grad! 
Şi în acest moment se adreseaza unui student care moţăia după o noapte 
nedormită: 
- Repetaţi! Ce am spus eu? 
Studentul, în totală derută, se ridică. Colegii, care cum poate, cu mâinile, cu 
pantomima, cu şoapte îi "suflă" răspunsul: 
- În timpul actului sexual la oameni, temperatura corpului creşte cu un grad! 
Profesorul: -Corect! Staţi jos! 
Studentul se aşează şi imediat aţipeşte. 
Profesorul: -În timpul actului sexual la păsări, temperatura corpului creşte cu două 
grade. 
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Şi din nou se adresează aceluiaş student: 
- Repetaţi, vă rog! 
Studentul sare în picioare şi asteaptă disperat să i se sufle răspunsul. Întreaga aulă 
imită actul sexual, cu mâinile sugerează mişcarea aripilor, cu degetele arată cifra 2. 
Convins că şi de data asta a înţeles ce i se sufla, cu faţa luminată de un rânjet, 
studentul nostru spune: 
- Iar ca temperatura corpului să se ridice cu două grade, trebuie să se reguleze de să 
le meargă fulgii! 
*** 
- Să ştiţi, d-le doctor, că bărbatul meu mă înşeală! 
- De unde stiţi? 
- Am patru copii şi nici unul nu seamană cu mine. . . 
*** 
Un tip tot adormea la biserică. Nevastă-sa îl întreabă pe preot ce poate face. Preotul 
îi dă un ac şi îi zice să îl înţepe când mai adoarme. Vine şi slujba. Popa întreabă în 
biserică: 
- Cine este salvatorul nostru? adoarme tipu. . . nevastă-sa îl înţeapă, şi ăsta strigă 
îndurerat: -ISUSE! 
Popa îl felicită. Peste 10 minute iar adoarme. Popa întreabă iarăşi: -Cui slujim noi în 
biserica asta? tipu, înţepat, sare iar: -Doamne DUMNEZEULE! 
Popa iar: 
- Bravo! Mai trece un timp. . . Popa iar întreabă: 
- Şi ce i-a zis Eva lui Adam, înainte de ai dărui al 99-lea copil??? Lumea tace. . . ăsta 
cu ochii întredeschişi, înţepat din nou, urlă: -Dacă mai bagi chestia aia odata în 
mine ţi-o rup şi ţi-o bag în fund! 
După care se aude corul bisericii: AMIN ! 
*** 
Ştefan cel Mare, după o bătălie crâncenă, reuşeste să scape cu viaţă, împreună cu un 
mic grup de oşteni. Pe urmele lor oastea otomană, câtă frunză şi iarbă. În depărtare 
se vede o pădure. Ştefan: 
- În pădure! 
Când ajung în pădure, Ştefan comandă: 
- Toata lumea sus în copaci! 
Peste o leacă de vreme, oştenii în copaci, agăţaţi de craci, încep să se neliniştească: 
- Mai stăm aşa, Măria Ta?! 
- Mai staţi mă, că abia acum întră turcii în pădure! 
Peste un timp, iară: 
- Să mai stăm, Măria Ta? 
- Mai staţi, mai staţi că acuma trec pe sub noi! 
- Da', Măria Ta, . . . dar măcar caii putem să-i lăsam jos?! 
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*** 
În timpul unei dezbateri la Senat, cineva din sală strigă: 
- Da' stingeţi odată luminile alea, ca să putem dormi şi noi! 
- Nu, nu! Înca nu le stingeţi, nu am terminat de citit ziarul! 
*** 
Se face o cercetare la nivel naţional cu privire la primele ce vor fi primite cu ocazia 
sărbătorilor de Paşte. Printre participanţi, un arhitect, un avocat şi un rezident. 
Operatorul de interviu: -Bună ziua! Ce aveţi de gând să faceţi cu prima pe care o 
veţi primi cu ocazia sărbătorilor? 
Arhitectul: -Păi o să investesc într-o casă. 
Operatorul de interviu: -Şi restul? 
Arhitectul: -Mă gândesc să cumpăr şi o masină. 
 
Operatorul de interviu: -Bună ziua! Ce veţi face cu prima pe care o veţi primi cu 
ocazia sărbătorilor? 
Avocatul: -O să-mi cumpar o maşină nouă, super dotată. 
Operatorul de interviu: -Şi restul? 
Avocatul: -Cred că o să-mi iau şi o barcă cu motor pentru pescuit. 
 
Operatorul de interviu: -Bună ziua! Pe ce veţi cheltui prima pe care o veţi primi cu 
ocazia sărbătorilor ? 
Rezidentul: -Cred că o să-mi cumpar un pulover. 
Operatorul de interviu: -Şi restul? 
Rezidentul: -… Restul sper să-l pună mama! 
*** 
Întrebare: În ce se transformă un arici care ia viagra? 
Raspuns: În buzdugan (sau în Buzdugan?) 
*** 
Soţia se pregăteşte să prăjească un ou ochi, când tocmai se întoarce soţul acasă şi 
începe să ţipe: 
- ATENŢIE!!! ATENŢIE!!! MAI MULT ULEI!!! AVEM NEVOIE DE MAI MULT ULEI!!! O 
SĂ SE ARDĂ!!! ATENŢIE!!! ÎNTOARCE-L, ÎNTOARCE-L, ÎNTOARCE-L!!! HAI!!! 
ATENŢIE!!! AI ÎNNEBUNIT? ULEIUL O SĂ SE TERMINE!!! O, DOAMNE 
DUMNEZEULE, SAREA!!! NU UITA SAREA!!! 
Soţia, deja enervată la culme de ţipetele soţului, îl întreabă: 
- De ce ţipi aşa? Crezi că nu sunt în stare să prăjesc un ou??? 
Bărbatul răspunde foarte calm: 
- Asta ca să-ţi faci o idee de cum mă simt eu când conduc masina şi tu stai lângă 
mine … 
*** 



9 

 

În spital este adus un tip cu o fractură craniană. 
Sora medicală completează fişa şi întreabă: 
- Căsătorit? 
- Nu, am avut un accident. 
*** 
- Ce mai face bărbatul tău? 
- Ce-i spun eu. 
*** 
2 miriapozi, el şi ea, se giugiuleau. Dupa 3 ore de oftaturi, zice el: 
- Hai, nu fi rea, spune-mi între care picioare o ai? 
*** 
Furtună pe mare, ceaţă deasă, valuri mari. Cel mai nou portavion USA naviga prin 
acest infern şi la un moment dat vede o lumină pe direcţia de mers. 
Portavionul USA: "Către vaporul din prova babord sunte-ţi pe direcţia noastră de 
mers vă rugăm schimbaţi direcţia" 
Răspuns: " Nu putem, ocoliţi voi" 
Portavionul USA: "Schimbaţi direcţia de mers de urgenţă altfel ne vom lovi" 
Răspuns " Nu putem ocoliţi voi" 
Comandantul portavionului nervos "Suntem portavionul USA Ronald Reagan cea 
mai mare navă de luptă din lume, daţi-vă la o parte altfel o să vă scufundăm." 
Răspuns" Noi suntem farul de la intrarea în port faceţi cum vreţi!" 
*** 
Radio Erevan: 
- Ce face zb zzzb zzzzb ? 
- O albină care dă înapoi. 
*** 
Dialog în pat: 
- Dragul meu, tu mă iubesti? 
- Da' tu ce crezi că fac aici? Flotări? 
*** 
De ce câraie cioara în zbor? 
Schimbă vitezele. 
*** 
Scufita Rosie beată moarta în într-un şanţ la marginea pădurii într-o splendidă 
dimineţă de vară după o petrecere la casa piticilor. O vacă o vede şi se gândeşte că 
poate i-ar prinde bine Scufitei un pic de lapte bun şi proaspăt direct de la sursă. Se 
apropie cu ugerul de Scufita Rosie şi o îndemnă să sugă. Scufita Rosie deschide pe 
jumatate ochii vede ugerul şi spune: 
- O. K. baieţi, da pe rând . . . . 
*** 



10 

 

De ce fug unii tiganii după salvare în noaptea de înviere? 
Vor să pupe crucea! 
*** 
Ion se întâlneşte cu un matematician, un economist şi un contabil şi-i întreabă: 
- Cât fac unu şi cu unu? 
Matematicianul îi raspunde: 
- Exact doi. 
Economistul raspunde 
- Poate doi. 
Contabilul se uită în stânga şi în dreapta şi spune în şoaptă: 
- Cât vrei să facă? 
*** 
Intră o fată drăguţă la farmacie şi întreabă farmacista: 
- Aveţi prezervative foarte mari de vanzare? 
- Desigur că avem, vreţi să cumparaţi? 
- Nu, dar vă supăraţi dacă am să astept aici până intra cineva să cumpere? 
*** 
Americanii inventează un robot superviril. Se iau prin tragere la sorti trei femei 
pentru testare: o frantuzoaică, o spanioloaică şi-o româncă. 
Intră frantuzoaica. După o oră iese din cameră: -Oui, c'est superb !!!!!! 
După alte 2 ore iese spanioloaica: -OLEEEE !!!!. 
Intră românca. După şase ore specialiştii sparg usa crezând că robotul a omorât 
femeia. O găsesc pe românca fugărind roboţelul prin cameră: 
- Al dracului să fi, mă minţi că nu mai ai baterii, da de fugit cum poţi să fugi !? 
*** 
Un cuplu celebra 50 de ani de căsnicie. Armonia şi linistea din familia lor erau 
celebre în tot orăşelul, aşa că un reporter se hotărăşte să realizeze un interviu. 
- Cum se face că de 50 de ani nu v-a văzut nimeni certându-vă sau măcar ridicând 
tonul unul la altul? 
- Secretul este la începutul casniciei, în luna de miere. Ne-am hotărât să o petrecem 
la o cabană superbă pe creasta munţilor şi am închiriat doi măgărusi pentru a 
ajunge acolo împreuna cu bagajele noastre. La un moment dat, măgărusul soţiei 
mele s-a împiedicat şi au cazut amandoi. Soţia mea, deşi se lovise, i-a spus 
animalului pe un ton calm: "Prima dată". Magarul s-a ridicat şi am continuat 
drumul. După un timp, s-a împiedicat din nou. Sotia mea i-a spus, cu aceeasi voce 
egală: "A doua oară". Ne-am continuat călătoria, măgarul s-a impiedicat şi a treia 
oară. Atunci soţia mea a scos un revolver şi a împuscat măgarul în cap. Am făcut 
criză de isterie. I-am spus că e nebună să procedeze aşa de crud cu bietul animal şi 
că trebuie să consulte un psihiatru. Soţia mea s-a intors către mine, m-a privit în 
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ochi şi mi-a spus calm: "Prima dată". A fost prima şi ultima dată când ne-am certat. . 
. 
*** 
Un tip vizitează o fabrică de diverse produse din latex. 
Prima dată a remarcat masina de produs biberoane, datorită zgomotului de "fssss-
pac" pe care îl făcea. 
Ghidul explică: 
- Acel fâsâit este cauciucul pe care-l injectează, iar "pac"-ul este dat de întepătura 
care i se face în vârf. 
Ceva mai încolo intră în secţia de produs prezervative. 
Un zgomot infernal şi aici: "fsss-fsss-fsss-pac". 
Intrigat, omul nostru întreabă: 
- Bine-bine, am înteles de ce face "fsss", dar de ce se mai aude şi "pac"? 
- Normal, aparatul functionează ca şi cel de produs biberoane, la al patrulea 
prezervativ îi trage o gaură. 
- Asta-i buna! Daţi găuri la prezervative? 
- Da! Face bine la afacerea cu biberoane! 
*** 
Un american şi un român stau de vorbă. 
Americanul spune mandru: 
- We have Barack Obama, Stevie Wonder, Bob Hope and Johnny Cash! 
Romanul spune şi el: 
- We have Traian Basescu, no wonder, no hope, no cash 
P. S. : Oare asta se întâmplă fiindcă majoritatea alegătorilor la ei vorbesc engleza şi 
la noi nu ?!? 
*** 
Un musulman habotnic moare şi ajunge în rai. E extrem de excitat -o viata întreagă 
aşteptase să-l întâlnească pe Mahomed!... La poarta raiului dă peste un tip cu barbă. 
Plin de emoţie şi înfrigurare, omul nostru îl întreabă: 
- "Mahomed?" 
- "Nu, fiul meu, eu sunt Sf. Petru. Mahomed e mai sus" îi raspunse barbosu', aratând 
către o scară care ducea spre un nor superior. Habotnicul începe să urce cu greu 
scara. În fine, întâlneşte un alt individ cu barbă şi i se adresează plin de speranţă: 
- "Mahomed?" 
- "Nu, eu sunt Moise. Mahomed e mai sus." Habotnicul urcă sprinten mai departe, în 
ciuda urcusului abrupt, plin de euforia revelării faptului ca reprezentantul evereilor 
se află la un nivel inferior faţă de Profet... Ajunge la următorul nor şi-l întreabă 
respectuos (dar plin de subînţelesuri) pe barbosul întâlnit în cale: 
- "Mahomed?" 
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- "Nu, eu sunt Hristos.. Mahomed e mai sus..." În ciuda efortului depus, faţa i se 
luminează -dându-şi seama că tocmai are dovada clară a superiorităţii islamului 
faţă de creştinism... Habotnicul se târăşte mai departe, cu ultimele puteri, şi ajunge 
la ultimul nor, adresându-i-se individului (tot cu barbă, dar mult mai) impunător 
din faţa sa: 
- "Mahomed?" 
- "Nu, fiule, eu sunt Dumnezeu! Dar tu arăţi cam extenuat, doreşti o cafea?" 
- "Dacă se poate, vă mulţumesc din suflet." Trăgându-şi un pic sufletu', habotnicul 
continuă: 
- "Sincer să fiu, trecând peste faptul că m-asteptam să vă prezentaţi drept Allah, n-
aş fi putut bănui vreodată ca n-o să-l întâlnesc pe Mahomed aici...". Dumnezeu îi 
linisti imediat, spunându-i: 
- "Dar Mohamed este aici, chiar la acelasi nivel cu mine!...", după care se-ntoarse 
bătând scurt din palme: -"Mahomed -două cafele!".... 
*** 
El şi ea în pat. 
Sună telefonul. 
Ea răspunde. 
După ce ea se întoarce, el întreabă: 
- Cine a fost? 
- Soţul. 
- Atunci plec. 
- Stai liniştit.. 
A zis că mai stă încă o oră, fiindcă a ieşit la o bere cu tine! 
*** 
Soţia: E bună ciorba? 
Soţul: Ai chef de ceartă? 
*** 
Doi prieteni se întâlnesc dimineaţa, la cafea. 
Unul din ei are un ochi vânăt. 
- Ce-ai păţit la ochi? 
- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am vorbit cu "TU".. 
- Doamne, iartă-mă, dar ce fel de relaţie aveţi voi în familie de te-a lovit pentru atâta 
lucru? 
- Păi aseară, pe când mâncam, mi-a zis: 
"Ştii, dragă, noi n-am mai făcut sex de trei luni". 
Şi eu i-am răspuns: 
"Poate TU..." 
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*** 
Criza financiară este atât de gravă în acest moment, încât femeile sunt nevoite să se 
căsătorească din dragoste. 
*** 
Un înţelept a fost întrebat ce crede în legatură cu realizările tehnologiei moderne.. 
El a răspuns prin următoarea poveste: 
"Un profesor distrat a întârziat la seminarul pe care trebuia să-l ţină. Dându-şi 
seama de întârziere, el a sărit într-un taxi şi i-a strigat 
şoferului: 
- Grăbeşte-te, grăbeşte-te! Cu viteză maximă! 
În timp ce taxiul rula cu o viteză nebună pe şosea, el şi-a dat seama că nu i-a spus 
şoferului în ce direcţie să o ia. 
De aceea, i-a strigat acestuia: 
- Ştii în ce direcţie te îndrepţi? 
- Nu domnule, dar merg cu viteză maximă!..." 
*** 
O discuţie între doi copii în camera lor. 
Băieţelul către fetiţă: 
- Ce-i vei cere lui Moş Crăciun anul acesta? 
- O păpuşica Barbie. Dar tu? 
- Eu îi voi cere un Tampax. 
- Tampax? Ce e asta? 
- ...habar n-am, dar zic ăştia la televizor că dacă-l foloseşti poţi merge la plajă sau la 
piscina în fiecare zi, să mergi cu bicicletă, să dansezi, să 
alergi, să faci o mulţime de lucruri... fără ca nimeni să-şi dea seama! 
*** 
Dialog la Oficiul pentru Plasarea Forţei de muncă. 
- Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.. 
- Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.. 
- Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură. 
- Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. 
- Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură.. 
Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit? 
- Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare... 
*** 
Un bărbat supărat sună la pompieri ca să raporteze un incendiu în cartier. 
Operatorul îl întreabă: 
- Cum ajungem acolo? 
Bărbatul răspunde: 
- Pai nu mai aveţi maşinile alea mari şi roşii? 
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*** 
La un fotograf au venit mai multi chinezi pentru a se fotografia.. 
Fotograful se gandi: 
'De ce sa-i mai fotografiez, dacă seamana leit unul cu altul? 
O sa le dau aceeasi fotografie!'. 
Când primesc fotografiile, un chinez ia fotografia, se uita lung la ea şi spune: 
- Nu e fotografia mea. 
- Cum nu e a ta? -întreaba fotograful, nu e fatza ta? 
- Fatza e a mea, dar camasa nu. 
*** 
Undeva în Australia : 
Când am ajuns la varsta de pensionare, m-am prezentat la oficiul de pensionare de 
care apartin. 
Doamna de la tejghea mi-a cerut actele personale, sa-mi verifice varsta. 
Am cautat prin buzunare, dar mi-am dat seama ca le-am uitat acasă. 
Am spus ca mă intorc mai tarziu şi aduc actele de identitate. 
La care doamna: 
"Descheiati-va camasa" 
Am descheiat-o, şi au aparut firele de par caruntite de pe piept. 
"Aceste fire carunte sunt destule dovezi" mi-a spus femeia şi a preluat formularele 
completate. 
Ajuns acasă, i-am povestit foarte agitat neveste-mi cele intamplate la oficiul de 
pensii. 
La care nevasta-mea: 
"De ce nu ti-ai dat jos şi pantalonii? Puteai primi şi pensie de handicapat!" 
*** 
- Ce fel de restaurant este acesta? 
Supa nu mai este, tocanita nu mai este, salata nu mai este. 
Ada-mi, te rog, paltonul. 
- Nici paltonul nu mai este. 
*** 
Doua blonde la dus: 
- Da-mi te rog samponul tau! 
- Dar ai unul langa tine... 
- Stiu, dar asta e pentru par uscat, şi eu am parul ud! 
*** 
Gigi Becali este intrebat: 
- Cainele dvs. este de rasa pura? 
- Pura. 
- Are şi arbore genealogic? 
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- Nu e nevoie, il foloseste pe cel din curte! 
*** 
Dacă o persoana ajuta un hot inainte de a savarsi un furt, se numeste complice şi va 
plati pentru asta..... 
Dacă o alta persoana ajuta un hot după ce a savarsit fapta, se numeste avocat şi este 
platit pentru asta. 
*** 
Soacra, pe patul de moarte, îi comunica ginerelui ultimele dorinte: 
- Sa repari (tuseste fara putere) pendula aia de pe perete.... 
- O repar, mama soacra, o repar. Dumneata concentreaza-te acolo... 
*** 
Un tip facand o vizita în Bucuresti, nu gaseste loc la hotel şi apeleaza la o casa 
particulara unde raspunde o baba. 
- Maica, eu te cazez, dar casa mea este modesta. 
Uite, în camera asta dorm eu, iar în cealalta vitzica mea. 
Te rog sa alegi tu. 
Tipul alege cu batrana în camera. 
Dimineata, tipul plateste şi vrea sa plece. 
Baba doreste sa i se serveasca un ceai şi zice: 
- Vitzica, adu tu ceainicul, mama! 
La asta intra în camera o tipa superba. 
Se recomanda: 
- Vitzica. 
La care tipul zice: 
- Boul de Ionescu! 
*** 
Pe patul de moarte sta intins un batran de 80 de ani, sot, tata, bunic şi strabunic. 
I se apropie sfarsitul şi în jurul lui sta toata familia: sotia, copiii, nepotii şi cativa 
stranepoti. 
Toti asteptau în liniste şi deodata batranul spune: 
- Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini frumoase cu care 
cutreieram lumea, femei frumoase cu care mă distram, prieteni, şi multi bani. 
Intr-o zi mi-a spus un prieten ca trebuie sa mă insor sa am o familie ca altfel nu va 
avea cine sa-mi dea un pahar cu apa când voi fi pe patul de moarte. 
Asa m-am insurat şi viata mea s-a schimbat, nu am mai umblat prin baruri şi 
discoteci, ci am stat acasă cu sotia şi ne-am uitat la seriale. 
Masinile le-am folosit pentru concedii cu familia şi ca sa aduc copiii de la scoala. 
Banii s-au dus pentru familie. 
Si acum când stau intins şi astept moartea, stiti ce este cel mai rau dintre toate? 
- Ce, dragul nostru tata? 
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- NU MI-E SETE!!! 
*** 
Ca sa verifice pe nevasta-sa cât de mult tine la el, intr-o buna zi Vasile se preface ca 
a murit. 
Nevasta-sa: 
Cu ce sa-l imbrac? 
Sa-i pun costumul asta nou?... lasa ca-i bun şi treningul! 
Cu ce sa-l incalt? Sa-i pun pantofii astia noi?..... lasa ca-s buni şi tenisii! 
Il pune în sicriu şi incepe sa jeleasca: 
- Unde te tuci Vasileeeeeeee? 
Unde te duci Vasileeeeeeeee??!!! 
Din sicriu, Vasile: 
- La stadion, ca aşa m-ai imbracat!!!!!!! 
*** 
Legea lui Slous: 
Dacă îndeplineşti o sarcină prea bine, vei rămâne cu ea pe cap. 
 
Legea lui Franko privind locul de muncă: 
Dacă-ţi place ceea ce faci, probabil că faci ceea ce nu trebuie. 
 
Prima capcană a geniului: 
Nici un şef nu va păstra un subaltern care are dreptate tot timpul. 
 
Legea lui Raphel referitoare la afaceri: 
Cu cât angajaţii au mai puţin de lucru, cu atât vor lucra mai încet. 
 
Maxima biroului: 
Telefonul nu sună niciodată când nu ai nimic de făcut. 
 
Legea lui Otto: 
Întotdeauna faci ceva lipsit de importanţă când seful trece pe la biroul tău. 
 
Legea lui Chapman: 
Dacă nu poti să-ţi termini treaba în primele 24 de ore, lucreaza noaptea. 
 
Regula lui Harry: 
Când nu ştii ce să faci, mergi grăbit şi ia-ţi o mină îngrijorată. 
 
Concluzia coridorului: 
Poţi să te duci oriunde dacă ai o mină serioasă şi duci cu tine un dosar. 
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7 miracole la bărbaţi: 
1. Toti bărbatii sunt al dracului de ocupati. 
2. Desi suntem ocupati, avem vreme de femei. 
3. Desi avem vreme de femei, nu prea ne intereseaza de ele. 
4. Desi nu prea ne intereseaza femeile, tot timpul avem una langa noi. 
5. Desi tot timpul avem una langa noi, ne mai "dam" şi la alta sau altele. 
6. Desi ne mai dam la alta sau altele, ne enervam dacă femeia cu care suntem ne 
paraseste. 
7. Desi femeia cu care suntem ne paraseste, tot nu invatam din greselile pe care le 
facem (si 
tot ne mai dam la altele). 
 
7 miracole la femei: 
1. Pentru o femeie, este tot timpul importanta securitatea "materiala". 
2. Desi este important a supravietui din punct de vedere material, ele tot timpul îşi 
cumpara haine 
scumpe. 
3. Desi ele tot timpul îşi cumpara haine scumpe, niciodata nu au cu ce sa se imbrace. 
4. Desi ele spun ca nu au niciodata cu ce sa se imbrace, tot timpul se imbraca 
frumos. 
5. Desi tot timpul se imbraca frumos, haina pe care o pun pe ele este doar "carpa 
veche". 
6. Desi ele zic ca este doar o "carpa veche", se asteapta de la tine sa le faci 
complimente. 
7. Desi tu incerci sa le faci complimente, ele nu te cred niciodata..! 
 
Sunt femei care, în loc sa-i faca sa sufere pe mai multi bărbati, aşa cum e firesc, se 
concentreaza asupra unuia pana il extermina 
Acestea se numesc "fidele".. 
 
În momentele dificile ale vietii trebuie sa ridici capul, sa scoti pieptul în fata şi sa 
spui cu hotarire... 
"Acuma chiar ca am pus-o!" 
 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidela şi iti trece prin cap sa te arunci 
de pe balcon, 
adu-ti aminte ca... ai coarne, boule, nu aripi! 
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Sexul e ca jocul de carti: dacă n-ai o partenera buna, ar fi bine sa ai macar o mana 
buna. 
 
Psihiatrii zic ca una din patru persoane are o deficienta mintala. 
Dacă esti cu inca trei pieteni şi nu ai observat nimic ciudat, atunci... trebuie sa 
incepi să-ţi faci probleme! 
 
Dacă esti în stare sa zambesti când ceva merge rau... inseamna ca ai gasit un tampit 
pe care sa arunci vina. 
 
Ca să-ţi atingi obiectivele trebuie sa fii un pic visator... Asa ca nu mai pierde vremea, 
lasa totul 
deoparte şi du-te sa te culci! 
 
Femeile sunt exact ca traducerile: cele bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune. 
 
Dacă intr-o zi viata iti intoarce spatele...prinde-o de fund!!! 
 
Dacă intr-o zi simti un gol mare în stomac... maninca, pentru ca sigur ti-e foame! 
 
Un tip şi o tipa fac dragoste. El îi spune: 
- Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o să-ţi spun Eva. 
Ea îi raspunde: 
- Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o să-ţi spun Peugeot. 
 
Când un bărbat deschide portierele masinii sotiei sale de un lucru poti fi sigur: ori 
masina e noua ori femeia! 
 
Casatoria serveste la impartirea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata dacă 
ai fi ramas singur 
 
- Nevasta-mea mă saruta de fiecare data când vin acasă. 
- Asta da afectiune! 
- Aş... E investigatie! 
*** 
Nevasta îşi surprinde sotul în bucatarie cu un plici de muste în mana. 
Il întreaba: 
- Ce faci mai aici? 
- Omor muste... 
- Şi ai omorat vreuna? 
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- Trei masculi şi doua femele. 
- Dar cum le recunosti? 
- Masculii i-am omorat pe o cutie de bere iar femelele pe telefon... 
*** 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara. 
Vine directorul acasă, nevasta il ia în primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama. 
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat. 
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede. 
*** 
BANCURI CU OLTENI 
Un oltean e condamnat la moarte prin electrocutare. Când este aşezat pe scaunul 
electric, întrebat fiind care-i e ultima dorinţă, el răspunde: 
– Să mă ţineţi de mână. 
* 
– De ce râd oltenii când fulgeră? 
– Cred că sunt fotografiaţi. 
* 
– De ce stau oltenii cu târnăcopul în faţa televizorului? 
– Dacă se strică un canal, să sape repede altul. 
* 
Un oltean se hotărăşte să se apuce de paraşutism şi se duce la un club. Acolo este 
urcat într-un avion. La momentul potrivit, se deschide uşa şi el se aruncă. Trage de 
sfoară, dar nimic. În cădere, trecând pe lângă alţi olteni, care zburau în sus, îi 
întreabă: 
– Hei, voi nu ştiţi cum se deschide o paraşută? 
La care ceilalţi răspund: 
– Nu, dar tu ştii cum se face grătar la butelia cu gaz? 
* 
– De ce aleargă oltenii, în noaptea de Înviere, după ambulanţă? 
– Ca să pupe crucea. 
* 
– De ce îşi iau oltenii două pietre, în pat, când merg la culcare? 
– Cu una sting becul, iar cu cealaltă verifică dacă au închis fereastra. 
*** 
ALŢII 
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Un român şi un ţigan sunt condamnaţi la moarte prin spânzurătoare. Organizatorii 
execuţiei, neavând nimic amenajat, îi duc pe malul unui râu, cu gând să-i spânzure 
de creanga unui arin, care atârna deasupra apei. 
Îl leagă pe român cu frânghia şi-i dau drumul. Dar laţul se desface, condamnatul 
cade în apă, înoată până la malul opus, iese şi fuge. 
Ţiganul: 
– Mânca-v-aş, pă mine să mă legaţi bine, că io nu ştiu să înot. 
*** 
O femeie la vreo 30-33 de ani, după ce şi-a rezolvat treburile în capitala de judeţ, 
voia să ajungă acum acasă şi nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist şi îi 
spune: 
- Uite, tre’ s-ajung şi eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani... Cum ajungem acolo 
ne socotim noi. 
- Bine, las’ că ne socotim noi pe drum!, zice taximetristul. 
După vreo oră, opreşte taximetristul pe un câmp, ia o pătură din portbagaj şi o 
aşterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice: 
- Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii! 
- Şi ce? Şi eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am şi 40 de iepuri de hrănit, aşa 
că taci şi adună lucernă. 
*** 
Doua femei asteapta la usa paradisului după moartea lor.Prima o întreaba pe 
cealalta: 
- Cum ai murit? 
- Inghetata zice cea de-a doua. 
- Ah, oribil, spune te rog cum este sa mori inghetata? 
- Tremuri, degetele te dor, dar după un timp devi calma ca şi cum ai adormi.... 
- Si tu... cum ai murit? 
- Eu am facut stop cardiac.Credeam ca bărbatul mă inseala şi m-am decis sa termin 
odata cu minciunile. Am intrat în casa în plina ziua şi l-am gasit la televizor. Am 
cautat peste tot dar nu era nimeni, la subsol, în dormitor, în viteza dar totul era 
curat. Am urcat la etaj dar nici acolo nimic...În final am urcat în pod dar nu reusisem 
decit citeva scari sa urc şi am facut stop cardiac. 
Femeia cealalta zice: 
- Nenorocire şi Durere ! dacă ai fi verificat în congelator, azi eram amandoua în 
viata ! 
*** 
Studiu despre sex: 
 
Dupa multe studii, cercetatorii au reusit sa calculeze exact cantitatea de energie 
consumata în timpul unei partide de sex: 
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Dezbracarea (ei): 
- cu consimtzamantul ei 12 calorii 
- fara consimtzamantul ei 187 calorii 
 
Desfacerea sutienului: 
- cu amandoua mainile 8 calorii 
- cu o singura mana 12 calorii 
- cu dintzii 85 calorii 
 
Punerea prezervativului: 
- cu erectie 6 calorii 
- fara erectie 315 calorii 
 
Preliminarii: 
- incercarea de a gasi clitorisul 8 calorii 
- incercarea de a gasi punctul G 92 calorii 
 
Pozitzii: 
- misionarul 12 calorii 
- 69 culcat 78 calorii 
- 69 în picioare 112 calorii 
- roaba 216 calorii 
- pe la spate 326 calorii 
- candelabru italian 912 calorii 
 
Atingerea orgasmului: 
- adevarat 112 calorii 
- fals 315 calorii 
 
Dupa orgasm: 
- stat în pat 18 calorii 
- ridicare imediata 36 calorii 
- incercarea de a-i explica (ei) de ce v-ati ridicat imediat 816 calorii 
 
Obtzinerea unei a doua erectzii pentru persoane intre: 
- 20 -29 de ani 36 calorii 
- 30 -39 de ani 80 calorii 
- 40 -49 de ani 124 calorii 
- 50 -59 de ani 972 calorii 
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- 60 -69 de ani 2916 calorii 
- peste 70 de ani? (cercetarile continua) 
 
Imbracatul de după act: 
- cu calm 32 calorii 
- în graba 98 calorii 
- cu tatal ei batand la usa 1218 calorii 
- cu sotzul ei batand la usa 3415 calorii 
- cu sotzia dumneavoastra batand la usa 9815 calorii. 
*** 
Un tip cu amanta în pat....la un moment dat suna cineva la usa. 
Amanta calma îi spune sa fie linistit ca e sotul, dar rezolva ea! Se duce la usa 
deschide şi spune: "AAA Iubi ce bine ca ai venit...du şi tu gunoiul" şi îi pune galeata 
de gunoi în mana...sotul pleaca. 
Amantul se imbraca, pleaca linistit şi când coboara gandeste..... "Si frumoasa şi 
desteapta..." 
Ajungand acasă suna la usa, deschide sotia şi îi spune "AAA Iubi ce bine ca ai venit! 
Du şi tu gunoiul asta !!! " 
Ia galeata, coboara scarile şi în sinea lui zice: "Si urata şi cu tupeu!" 
*** 
Dupa multa vreme, Popescu îşi scoate nevasta la restaurant.. Când îşi lasa 
pardesiele, garderobiera zambeste: 
– Buna seara, domnule Popescu! 
Nevasta il interogheaza imediat: 
– De unde te stie asta!? Tu ai mai fost aici fara mine! 
– Nu, draga, a fost femeie de serviciu la noi la firma! 
Se asaza. Vine chelnerul: 
– Buna seara, domnule Popescu, la aperitiv ca de obicei? 
Sotia se face vanata: 
– Aha! Te cunoaste şi stie şi ce-ti place! 
– Da, sigur, a lucrat la noi la bufet, dar s-au facut restructurari. 
Scena se repeta cu tot personalul din restaurant, inclusiv portarul care le cheama 
un taxi. În masina femeia explodeaza: 
– Tu mă crezi proasta, adica eu nu-mi dau seama ca..., vorbind într-un torent tot 
drumul, pana ce soferul se intoarce razand: 
– Don’ Popescu, pe cinstea mea, din cate curve am dus cu dv., asta-i cea mai a 
dracului! 
*** 
Un ungur se duce la un restaurant.Când chelnerul vine sa-i ia comanda, îi spune 
- Te rog sa dai la mine una la muie 
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- ? 
- Te rog sa dai la mine una la muie 
- Dar cum sa fac aşa ceva? Nu pot 
- Sa chemi la mine pe sef de sala 
Seful de sala se prezinta şi primeste aceeasi solicitare 
- Noi ne respectam clientela, domnule, nu pot sa va onorez comanda 
Ungurul izbucneste isteric 
- dacă nu dati imediat la mine una la muie, eu fac scandal 
Seful de sala ezita cateva clipe, apoi ridica din umeri şi satisface cererea clientului, îi 
arde una în mufa 
A doua zi, la tribunal, judecatorul il întreaba pe seful de sala 
- De ce l-ati lovit pe reclamant 
- Pai, pentru ca el mi-a cerut, sa-i dau una la muie 
Ungurul sare revoltat 
- Nu este adevarat! El dat la mine una la muie, sora cu moartea, dar eu cerut una 
lamuie, sora cu portocala! 
*** 
Vii de la serviciu. Sau de la magazinul din colţ. Sau, pur şi simplu, de la baie. 
Nevastă-ta/amică-ta e întinsă pe pat şi plînge de se zguduie pereţii. 
Rămîi perplex. “Ce s-a întîmplat?”. 
Răspunde printre sughiţuri: “Nu s-a întîmplat nimic”. “Dar ce ai?”. “N-am 
nimic”. “Atunci, de ce plîngi?”.“Nu plîng”. 
 
Iată o situaţie banală, din viaţă. Cum procedăm? 
În primul rînd, nu se părăseşte sub nici un motiv încăperea. Dacă te scapă la baie, 
rabzi. Dacă sună 
telefonul, îl laşi să sune. Dacă e cutremur, măcar o să ai şi tu un motiv să plîngi. Dar 
nu părăseşti 
încăperea. Dacă o faci, o să aibă extrem de des ocazia să-ţi amintească faptul că ai 
lăsat-o singură şi că 
nu ţi-a păsat deloc de suferinţa ei. 
 
Nu-ţi faci de lucru prin cameră. Ştii că n-o ajuţi niciodată la curăţenie. Ce, acuma te-
a apucat hărnicia? 
Nu bei, nu fumezi. Ar însemna că te plictiseşti şi că abia aştepţi să termine cu 
bocitul. N-o respecţi deloc. 
Nici să nu te gîndeşti să deschizi vreo carte. Ar fi cea mai clară dovadă a nesimţirii 
tale să-i întorci spatele şi să citeşti. 
 



24 

 

Nu deschizi televizorul. Dacă ai şansa să fie deja deschis, nu schimbi canalul. Te uiţi 
discret, că dacă seprinde s-ar putea să-l stingă. 
Stai întins pe spate, cu privirea în tavan, ca un găndac. Nu te poţi întoarce. N-ai voie 
să adormi. După ce nevastă-ta/amică-ta a terminat cu bocitul şi, în fine, se ridică, 
mai rămîi cel puţin zece minute în aceeaşi poziţie. Ai grijă să se vadă pe faţa ta că 
suferi. 
 
În următoarele ore, vorbeşti doar dacă trebuie. Şi, oricum, cu voce scăzută. Nu uita 
că în casa aia s-a suferit recent. 
*** 
Trei ardelence, foste prietene din copilarie, colege de şcoala mai tarziu, se intalnesc 
după mai multi ani, deja mature. 
Dupa'mbraţişarile de rigoare, "No, ce mai faci, tu?", se întreaba reciproc: 
- D-apoi tu, Marie, luatu-te-ai? 
- Luat, dara! 
- No, si, cum-ui? 
- D'apoi, drajile meli, mi-am luat un fişior mandru, chipeş, puternic, numa' că are un 
beteşug, no! 
- Dusu-l-ai la doftor? 
- Dus. 
- Si, ce-o zis doftoru'? 
- O zis ca-i surd de-o ureche! 
- No, las', că nu-i bai, doar nu trebe sa auda toati şele! 
- D-apoi tu, Anuta, tu luatu-te-ai? 
- D-apoi, cum?! 
- Si-al tau, cum-ui? 
- Doamne, că al meu îi ca o catana, mere tantoş pe ulită şi îi tare ca un taur, frumos 
ca Soarele, da' are un beteşug! 
- Dusu-l-ai la doftor? 
- Dus. 
- Si, ce-o zis doftoru'? 
- No, o zis ca-i chior de-un ochi, nu vede bine. 
- No, las', că nu-i bai, doară nu trebe sa vadă chiar toate şele! 
- D-apoi tu, Minodora, tu luatu-te-ai? 
- Pai, tu fetilor, eu mi-am luat un ficior cum nu s-a mai iezistat pe suprafaţa 
Pamântului! Păi, al meu îi cât bradul, îi deştept, puternic ca un urs, frumos ca o 
icoana, da' are ş-al meu un beteşug! 
- Da' ce beteşug are, bata-l norocu'? 
- Păi, al meu dimineata mă fute, la amiaz' mă fute ş'apai seara mă fute iara! 
- Si, dusu-l-ai la doftor? 
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- Dus. 
- Si, ce-o zis doftoru'? 
- O zis ca n-are ţinere de minte. 
*** 
Undeva în Australia : 
Când am ajuns la varsta de pensionare, m-am prezentat la oficiul de pensionare de 
care apartin. Doamna de la tejghea mi-a cerut actele personale, sa-mi verifice 
varsta. Am cautat prin buzunare, dar mi-am dat seama ca le-am uitat acasă. Am 
spus ca mă intorc mai tarziu şi aduc actele de identitate. La care doamna: 
"Descheiati-va camasa"Am descheiat-o, şi au aparut firele de par caruntite de pe 
piept. 
"Aceste fire carunte sunt destule dovezi" mi-a spus femeia şi a preluat formularele 
completate. 
Ajuns acasă, i-am povestit foarte agitat neveste-mi cele intamplate la oficiul de 
pensii. La care nevasta-mea: "De ce nu ti-ai dat jos şi pantalonii? Puteai primi şi 
pensie de handicapat! 
*** 
E august, un mic oras pe malul marii..., în plin sezon, ploua torential de citeva zile, 
orasul arata de parca ar fi parasit.Toti au datorii şi traiesc din credite.Din fericire 
vine un rus bogat la un mic hotel cochet. Vrea o camera.Pune o bancnota de 100$ 
pe masa receptionerului şi se duce sa vada camerele.Seful hotelului ia repede 
bancnota şi se duce repede sa plateasca datoriilela macelar.Acesta ia bancnota şi se 
duce repede sa-si plateasca datoria la crescatorulde porci.Acesta la rândul lui se 
grabeste sa-si plateasca datoriile la cel ce-ilivreaza furaje pt. porci.Cel cu furajele 
insfaca bancnota şi alearga la prostituata pe care nu o maiplatise demult. În 
timpurile astea de criza pina şi ea ofera servicii pedatorie! Prostituata ia bancnota 
în mina şi se grabeste spre hotel, unde fusese cu clientii ultimele dati şi unde 
ramasese datoare. În acest moment coboara rusul, după ce a inspectat camerele, 
spune ca nici ocamera nu-i place, îşi ia bancnota şi paraseste orasul. Nimeni nu a 
cistigat ceva, insa intregul oras traieste acum fara datorii sipriveste optimist în 
viitor! 
*** 
Un ascet îşi dedica toata viata lui D-zeu, traind în pustiu, hranindu-se cu radacini, 
toate cu gandul la rasplata viata de apoi pentru viata sa de pe pamant intru D-zeu. 
Vine şi fericita zi în care moare (dupa atatea radacini zi de zi, era de asteptat). Urca 
frumos pe tunel, trece de lumina, ajunge la poarta Raiului, cu Sf. Petre cu ceaslovu-n 
fata. Da sa intre în Rai, sigur pe el. Sf. Petre îi bareaza drumul: 
- Ho, sefu', incotro? 
- Pai în Rai, eu sunt ascetu' Senie. 
- Pai, hai sa verificam ce zice ceaslovu'. 
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Cauta Sf. Petre la sectiunea "Asceti" 
- Senie... Senie... Nu, n-am nici un Senie la "Asceti". 
- Cum n-aveti nici un Senie. Cauta la sfinti. 
- Senie... Senie... Nu, nu-i nici un Senie nici la "Sfinti". Ascetu', din ce în ce mai agitat 
şi enervat: 
- Cauta la "Mucenici", la "Credinciosi cu merite deosebite", la mama ma-sii. 
Trebuie sa fiu undeva acolo! Sf. Petre cauta prin tot ceaslovu... Nimic. Senie 
daramat... 
- Toata viata pierduta... Am mancat la radacini de mi-a venit rau, mi-am dedicat 
toata viata lui D-zeu... Pentru ce?! 
Sf. Petre il ia impaciuitor de după umeri şi îi zice. 
- Ma, vezi norisoru' ala de acolo. Ala mic, alb şi pufos? 
- Da..., zice Senie printre hohote de plans. 
- Zambeste, ma, esti la Camera Ascunsa ! 
*** 
Doi ardeleni stau de vorba la o palinca. La un moment dat unul zice: 
- Auzi ma, dacă io i-as trage-o lu' nevasta-ta, ce inseamna ca am fi? 
Cumnati? Cuscri? Rude? Sau ce? La care celalalt sta juma' de minut pe ganduri şi 
apoi raspunde: 
- Ma, io cred ca am fi chit. 
*** 
Un urs alearga după un iepure. 
Ursul: " Am sa te prind, iepure idiot." 
Iepurasul: " Ba s-o crezi tu ! " 
Amandoi traverseaza un camp şi la un moment dat le iese inainte o broscuta 
magica.... 
Broscuta: Stop ! Sunt broscuta magica şi pot sa va indeplinesc 3 dorinte fiecaruia. 
Cine incepe? 
Ursul: " Eu, ca sunt cel mai mare!" 
Broscuta: " Ia sa te aud ursule, care este prima ta dorinta? 
Ursul: " Vreau ca toti ursii din padure sa fie femele, în afara de mine!" 
Broscuta: " Nici o problema ! şi tu, iepurasule, ce iti doresti?" 
Iepurasul: " Eu vreau o casca de motocicleta." 
Ursul uitandu-se mirat la iepuras : " Pe bune ca esti prost, stii? " 
Broscuta: " Nici o problema, dorinta ta e realitate, uite-ti casca. şi tu, ursule, care e a 
2 a dorinta? " 
Ursul: " Vreau ca toti ursii din padurile vecine sa fie femele. " 
Broscuta: " Nici o problema ! Iepurasule, care este a doua dorinta a ta?" 
Iepurasul: " Eu vreau o motocicleta de inaltimea mea, super puternica, ultra turbo. " 
Broscuta : " Poftim. " 
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Ursul uitandu-se cu mirare la iepuras: " Nu, dar ori o faci intentionat, ori esti 
extraordinar de prost....?" 
Broscuta: " Bun, acum gata cu cearta, hai sa terminam cu dorintele.." 
Ursul: " Ultima mea dorinta este ca toti ursii din univers sa fie femele! 
Broscuta: " Dorinta iti este indeplinita, ursule. Iar tu iepurasule, care e ultima ta 
dorinta? 
Iepurasul îşi pune casca, urca pe motocicleta sa, demareaza din tromba şi tipa, 
intorcandu-se: "Vreau ca ursul sa fie homosexual ! 
*** 
Un tip se rataceste intr-o padure, când vede o casuta mica şi amarata.. Ciocane la 
usa, şi este intampinat de un mosulet chinez de vreo 120 de ani. 
Tipul: "Buna ziua, m-am pierdut, puteti sa mă gazduiti şi pe mine în seara asta?" 
Mosul: "Bineinteles, cu o singura conditie, dacă te atingi de fiica-mea voi folosi cele 
trei mari torturi chinezesti pe tine!" 
Tipul: "Nici o problema", gandindu-se ca fiica-sa trebuie sa aiba şi ea cel putin 100 
de ani. 
Inainte de cina, apare fiica mosului, bineinteles, buna cu draci, şi incepe sa-i faca 
ochi dulci tinarului. Asta îşi aduce aminte de cuvintele mosului şi se duce la culcare 
singur. În timpul noptii, nu mai rezista şi merge în camera la tipa. 
Toata aventura se petrece şi se culca, mort de oboseala dar super fericit. Se trezeste 
simtind ceva pe piept. 
Deschide ochii şi vede un bolovan mare pe piept cu un biletel atasat: "Tortura 
chinezeasca nr. 1: "Bolovan mare pe piept". Se gandeste tipul.. "Naspa moment, da 
dacă asta e tot ce îi poate pielea nu e problema". 
Pune mana pe bolovan şi da sa-l arunce pe geam. Intre timp vede un alt bilet: 
"Tortura chinezeasca nr.2: Bolovan legat de testiculul stang" Se uita repede pe 
geam şi vede ca bolovanul aproape a ajuns jos. Se gandeste repede... "Mai bine niste 
oase frante decat fara un testicul" şi se arunca pe geam. 
În timpul sariturii vede un al treilea bilet: "Tortura chinezeasca nr. 3: testiculul 
drept legat de pat". 
*** 
Bula vroia sa se urce în avion cu un pui de gaina, mic, galben şi piuitor, ca sa il 
aduca cadou lui Bulisor. 
- Domnule, zise stewardesa cea urita şi batrina a Taromului, nu e voie cu animale în 
avion!!! 
Se intoarse Bula în aeroport, se duse la WC, puse puisorul în chiloti şi urca liber în 
avion. 
Locul lui era linga o calugarita tinara şi frumoasa. De atita uitat la bulanele ei, 
adormi Bula visind la ea. Deodata, puisorul iese din chilotii lu' Bula, scoate capul 
prin slitul pantalonilor şi incepu sa piuie. 
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Calugarita speriata incepu sa-l zgiltie pe Bula: -Scoala domnule, scoala repede... 
Speriat, Bula tresarii uitindu-se în toate directiile: 
- Ce e, unde, ce...ce s-a intimplat!!???? 
Zise calugarita: 
- Omule, nu am deloc experienta în problemele astea, dar am impresia ca vi s-a 
spart un ou..... 
*** 
Ion, după ce vede o caseta porno îi spune Mariei : 
- No, Marie hai sa-mi sugi.... 
- Nu pot mă Ioanie ca mi scarba ! 
- Apai punie şi tu ceva pe ea sa nu-ti mai fie scarba. 
Incepe Maria şi pune pe penis : dulceata de caise, dulceata de visine, gem de prune, 
miere, frisca şi în varf îi pune o capsuna. Dupa ce termina Maria de ornamentat, Ion 
zice : 
- No, acu' las' ca mi-o sug singur! 
*** 
Trei mosi pe o banca. Trece o tipa bine.. 
Primul mos: 
- Mama ce-as mai pupa-o pe asta ! 
Al doilea: 
- Eee, eu as şi pupa-o şi as şi pipai-o! 
Al treilea: 
- Eeee.. eu as şi pupa-o...as şi pipai-o..... si.... parcă mai era ceva.... 
*** 
Doi miriapozi, (la noi la Dolhasca i-ar zice omida) el şi ea, se giugiuleau. 
Dupa 3 ore de oftaturi, zice el: 
- Hai, nu fi rea, spune-mi, intre care picioare o ai? 
*** 
În anul 2009, vine Dumnezeu la Noe, care traia linistit în Romania si-i zice: 
- Noe, pamantul s-a umplut de rautate şi oamenii M-au uitat. Vreau sa-mi 
construiesti o noua Arca, pentru 
Ca Potopul va veni iar. Sa iei din fiecare specie cate un exemplar mascul şi femela. 
Ai la dispozitie 6 luni de zile! 
Dupa 6 luni se uita Dumnezeu pe pamant şi-l vede pe Noe plangand în gradina. 
- Noe !!! Sunt pe cale sa incep Potopul, unde este Arca??? 
- Iarta-ma Doamne, dar lucrurile s-au mai schimbat intre timp.... Am nevoie de 
autorizatie de constructie. Ma tot cert cu un inspector, pentru un sistem 
antiincendiu, vecinii m-au dat în judecata pentru ca am incalcat planul de urbanism 
construind Arca în gradina mea şi astfel am incalcat normele de inaltime. 
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Apoi compania de electricitate a cerut sa pun ipoteca pe Arca în vederea acoperirii 
costurilor de transport şi de mutare a liniilor de inalta tensiune ce trebuie date la o 
parte din calea Arcii pentru a fi lansata la apa. Degeaba le-am spus eu ca va veni 
marea la mine, ca nu m-au crezut. 
Sa fac rost de lemn, a fost o alta problema. Este interzis sa tai lemn din padurile 
invecinate deoarece acolo 
Traieste bufnita cu pete care-i o specie protejata. Am incercat sa-i conving pe 
ecologisti ca tai lemnul tocmai pentru a salva bufnita, dar nici n-au vrut sa stea de 
vorba cu mine. 
Când am inceput sa adun animalele, am fost dat în judecata de un grup de activisti 
pentru protectia animalelor. 
Ei sustineau ca tin animale salbatice sechestrate impotriva vointei lor, şi de 
asemenea au sustinut ca sa pun atatea animale într-un spatiu atat de mica, 
inseamna cruzime asupra lor. 
Apoi Ministerul Mediului, au spus ca nu am voie sa construiesc Arca pana când 
reprezentantii lor nu fac 
Un studiu de mediu şi implicatiile pe care Potopul Tau le poate avea asupra 
mediului. Inca am un proces în derulare cu Ministerul Muncii, deoarce inca nu m-
am hotarat cate minoritati ale grupurilor etnice sa angajez pe santier iar Blocul 
Sindical nu mă lasa sa-mi folosesc la constructie copiii mei deoarece nu fac parte 
din Sindicat şi nu au certificare ISCIR pentru constructia de Arce. 
Ca sa fie totul şi mai rau, Fiscul, mi-a confiscat toate posesiile deoarce sustin ei ca 
vreau sa parasesc tara 
Cu specii de animale pe cale de disparitie. 
- Deci Doamne iarta-ma dar, îmi trebuie pe putin 10 ani ca sa fac tot ce mi-ai zis. 
Dintr-o data cerul se 
lumina, norii disparura, iar soarele din nou aparu stralucitor pe cer. -Doamne, sa 
inteleg ca nu ne mai 
distrugi lumea? 
- Nu Noe, se pare ca mi-a luat-o guvernul inainte... 
*** 
O femeie foaaarte urata intra într-un magazin impreuna cu cei doi fii ai ei. 
Un bărbat o întreaba: Sunt gemeni? 
Contrariata femeia îi raspunde: Nu...unul are 3 ani şi unul are 10 ani. Dar de ce 
intrebati? 
Fara un motiv anume....dar...imi este imposibil sa cred ca cineva v-a tras-o de doua 
ori. 
*** 
Sfîrşitul scrisorii tatălui din Scoţia: 
Am vrut să-ţi mai trimit ceva bani, dar, din păcate, plicul era deja inchis.. 
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*** 
Pe o stradă din Scoţia, se întamplă un accident rutier. 
Un turist iese de pe carosabil şi dă cu maşina într-un pom. 
Omul se tîrăşte afară din maşină şi rămîne întins în iarbă. Un scoţian trece prin 
apropiere. Se duce la accidentat şi întreabă: 
- Sînteţi asigurat? 
- Da, răspunde acesta cu greu. 
- Aveţi o asigurare şi pentru persoanele aflate în maşină? 
- Daaaa.... 
- Aveţi ceva împotrivă dacă îmi răvăşesc puţin hainele şi mă întind lîngă 
dumneavoastră? 
*** 
Un scoţian îi scrie fiului său: Îţi trimit zece lire, cît ai cerut. 
Dar ţine minte: zece se scrie cu un zero, nu cu doi. 
*** 
Cum începe o reţetă în cărţile de bucate scoţiene? 
Se împrumută... 
*** 
Un scoţian tăia o creangă din copacul din faţa casei, se dezechilibrează şi în cădere 
o strigă pe soţia lui: 
- Dragă, astăzi gateşte doar pentru tine, eu mănînc la spital! 
*** 
Fiul meu vă datorează bani pentru un costum pe care i l-aţi făcut acum trei ani, îi 
spuse croitorului un scoţian care tocmai intrase în magazin. 
- Şi dumneavoastră aţi venit să-mi daţi banii, nu-i aşa? 
- Nu! Aş dori să-mi comand şi eu un costum în aceleaşi condiţii. 
*** 
De ce în Scoţia în fiecare castel se află cîte o stafie? 
Este mult mai ieftină decît un sistem de alarmă... 
*** 
Un scoţian, întîlnind un doctor şi fiind cam răcit s-a gîndit că e momentul să profite 
de întamplare şi să obţină o consultaţie gratuită 
- Dumneata, doctore, ce faci cînd eşti răcit? întreabă scoţianul. 
- Tuşesc, răspunde medicul. 
*** 
Un scoţian împreună cu soţia şi copilaşul merg la un concert de muzică clasică. 
Plasatoarea îi spune: 
- Dacă cumva copilaşul zbiară, trebuie să părăsiţi sala. 
Bineînţeles banii pentru bilete îi veţi primi înapoi... 
Către sfîrşitul concertului, scoţianul i se adresează soţiei: 
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- Mai e mult? 
- Cîteva minute doar... 
- Bine, atunci smuceşte-l un pic pe junior... 
*** 
Un romancier la modă primeşte următoarele rînduri de la un admirator scoţian: 
"Ultima dv. carte mi-a plăcut atît de mult, încat eram gata-gata s-o cumpăr!" 
*** 
Fiul unui scoţian, aflat în armată, îi scrie tatălui său: 
"Am cunoscut o fată frumoasă, vreau să mă însor cu ea, trimite-mi două lire ca să-
mi fac o fotografie cu ea, să ţi-o trimit ca să ştii şi tu cum arată". 
La cîteva zile, tatăl îi trimite o liră, cu următoarea scrisoare: 
"Trimite-mi poza fetei, pe tine te cunosc". 
*** 
La noi inca nu a ajuns obsesia aceasta, insa în tarile mai dinspre occident, şi în A 
merica în special, lumea nu mai poate rosti niciun cuvant fara sa se gandeasca 
stresat şi disperat dacă a fost sau n-a fost "politically correct". De la folosirea 
termenului de "persoane cu dizabilitati" în loc de "handicapati" pana la sintagme 
hilare nu este decat un pas. Iata un ghid haios de vorbire corecta. 
Cum sa vorbesti despre femei şi sa fii "politically correct" 
1. Nu este o "papusa" sau "pisi" ci este o "persoana inzestrata cu sani" 
2. Nu este "usuratica" ci este "accesibila orizontal" 
3. Nu este o "blonda proasta" ci o "o persoana cu parul deschis care s-a abatut de la 
calea informatiei" 
4. Nu este o "fosta" ci este o "persoana de a carei companie m-am bucurat" 
5. Nu te "sacaie" ci devine "repetitiva verbal" 
6. Nu este o "prostituata de pe centura" ci este un "furnizor cu preturi mici" 
7. Nu "gateste prost" ci este "compatibila cu cuptorul cu microunde" 
8. Nu "poarta prea multe bijuterii" ci este "ingreunata metalic" 
9. Nu este "narcisista" ci este "excesiv de preocupata de calitatile sale" 
10. Nu "s-a ingrasat' ci "a depasit pragul metabolic" 
11. Nu este "grasa" ci este "provocat orizontala" 
12. Nu "flirteaza" sau "amageste" ci "se angajeaza în simulare artificiala" 
13. Nu este "anorexica" ci "proeminenta scheletic" 
14. Nu "uraste fotbalul" ci este "ignoranta din punct de vedere atletic" 
15 Nu este "rece" sau "frigida" ci este "inaccesibila termic" 
16. Nu "are straturi de fard" ci a atins o "saturatie cosmetica" 
 
Cum sa vorbesti despre bărbati şi sa fii "politically correct" 
1. Nu este un "alcoolic" ci a dezvoltat "o capacitate de a depozita alcoolul" 
2. Nu este un "dansator prost" ci este un "mult prea caucazian" 
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3. Nu "se rataceste tot timpul" ci "investigheaza destinatii alternative" 
4. Nu "cheleste" ci este intr-o "regresie pilozitala" 
5. Nu se poarta ca un "cretin" ci a dezvoltat o "descrestere a capacitatii creierului" 
*** 
Banc 
Doua calugarite au iesit de la manastire ca sa vanda prajituri. 
Una era sora Matematica (M), şi cealalta sora Logica (L). 
M: Se apropie noaptea şi suntem inca departe de manastire. 
L: Sora, ti-ai dat seama ca ne urmareste un bărbat de peste o jumatate de ora? 
M: Da, ce o vrea de la noi? 
L: Este logic. Vrea sa ne violeze. 
M: Oh Doamne! Calculez ca dacă continuam sa mergem în acest ritm, ne va ajunge 
în 15 minute. Ce putem face? 
L: Unicul lucru logic pe care il putem face este sa mergem mai repede !!! 
M: Nu cred sa functioneze asta !!! 
L: Bineinteles ca nu, pentru ca şi el a facut ultimul lucru logic pe care-l putea face, a 
inceput şi el sa mearga mai repede !!! 
M: şi acum, ce vom face? O sa ne ajunga într-un minut. 
L : Unicul lucru logic pe care il putem face este sa ne separam, d-voastra o luati pe 
acolo şi eu pe aici; nu va putea sa ne urmareasca pe amandoua! 
Atunci, bărbatul s-a decis s-o urmareasca pe sora Logica.. Sora Matematica a ajuns 
la manastire preocupata de ceea ce i s-o fi intamplat sorei Logica, dar după un timp 
a sosit şi sora Logica. 
M: Sora Logica!!. Multumesc lui D-zeu ca ati ajuns cu bine. Povestiti-mi ce s-a 
intamplat?. 
L: S-a intamplat ceea ce era logic. Barbatul nu putea sa ne urmareasca pe 
amandoua, aşa ca a optat pentru mine. 
M: Si, ce s-a intamplat după aceea? 
L: Ceea ce era logic. Am inceput sa fug cât mai repede, şi el după mine, la fel. 
M: Si? 
L: Din nou ceea ce era logic. M-a ajuns. 
M: Dumnezeule, şi d-voastra ce ati facut? 
L: Am facut ceea ce era logic, mi-am ridicat fusta. 
M: Dumnezeule, şi omul ce a facut? 
L: şi el a facut ceea ce era logic, si-a dat jos pantalonii 
M: Oh, nu!.. Ce s-a intamplat după aceea? 
L: Pai nu este logic sora? O calugarita cu fusta ridicata fuge mult mai repede decat 
un bărbat cu pantalonii în vine ! 
PERSOANELE CARE AU AVUT GANDURI MURDARE PRIMESC CA "PEDEAPSA" 20 
AVE MARIA şi 10 TATAL NOSTRU 
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O zi buna! 
*** 
Tineri casatoriti: 
Ea: Draga, tu nu te gandesti toata ziua decat la sex; nu am putea discuta putin 
despre literatura, arta, ..... 
El : Bine...ai citit Balzac? 
Ea: Nu. 
El: OK, atunci hai în pat. 
*** 
Inspectie la scoala. Un tigan sta în penultima banca. 
Inspectorii se aseaza în spatele lui, în ultima banca. 
Profesoara pune intrebari, tiganul tot cu mana pe sus. 
În sfarsit il pune şi pe el sa raspunda. 
- Doamna, sa mor io, ce picioare şi tatze misto haveti. 
- Nesimtitule, cum iti permiti?Ai nota 2 şi iesi afara, magarule! 
În timp ce se ridica din banca, se intoarce la inspectori: 
- Ba, astia cu inspectia, nu mai soptiti, minca-v-as, dacă nu stiti! 
*** 
Cavalerul pleaca la lupta, pune centura de castitate sotiei, o incuie is lasa cheia celui 
mai bun prieten, cu conditia sa o deschida numai dacă el nu va reveni din lupte 
după trei ani inseamna ca a fost ucis. Atunci doamna poate fi preluata de acest 
prieten şi îi poate deschide centura. Incaleca şi pleaca la pas. 
Dupa ceva timp, vede în spatele lui venind în viteza un calaret, apropiindu-se vede 
ca e cel mai bun prieten, care il ajunge şi fara sa-si traga rasuflarea îi spune: Mi-ai 
dat alta cheie!!! 
*** 
Ion îşi cumpara de la Cluj un binoclu. Gheo il întreaba ce-i ala. 
Ion: -E un instrument cu care poti sa vezi pina hat departe şi toate lucrurile le vezi 
ca şi cum ar fi langa tine. 
Gheo: -Ma, nu se poate aşa ceva! 
Ion: -Ba da, ma. Uite, aseara, stateam la mine în curte şi te vedeam ce te mai jucai cu 
nevasta-ta, cum o mai alergai, cum o mai iubeai... 
Gheo: -Vezi ca nu-i bun de nimic? Eu aseara nici n-am fost acasă! 
*** 
- Doamna, stiti ca sotul dvs. va inseala? 
- Bineinteles, stiu cu cine, stiu unde şi cand, dar nu mi-am dat seama cu ce... 
*** 
Sugestie: 
" Va rog terminati o data cu stirile difuzate pe banda din josul ecranului TV ! 
Soacra-mea crede ca e karaoke şi canta tot buletinul de stiri !" 
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*** 
- Un sofer este oprit de un politist. Coboara asta din masina ofticat şi-l întreaba pe 
politist: 
- Mergeam prea repede? 
- Nu, zburati prea jos! 
*** 
Un arab scutura un covor de la etajul 4. Un trecator il întreaba: 
- Ce are, nu porneste? 
*** 
O blondă îl întâlneste pe Ali în fata unui magazin. 
Ali tinea o maimută în mână şi i-o da blondei: 
- Auzi, asta e o Rhesus Balubadaris şi este foarte rară. 
Să ai grijă de ea până ies din magazin. 
Blonda o ia în brate şi asteaptă. O altă blonda vine, se uită la maimută şi o întreabă 
pe blonda cu maimuta: 
- Auzi fată, ce e asta? 
- Un Rhesus Balubadaris. 
- Păi şi de la cine îl ai? 
- De la Ali. 
- Păi, draga, nu puteai şi tu să faci un chiuretaj 
*** 
Bancul zilei: Motive pentru care îi suntem datori mamei 
 
1. Mama m-a invatat SA APRECIEZ O TREABA BINE FACUTA 
"Dacă vreti sa va omorati intre voi, mergeti afara. De-abia am terminat de facut 
curat" 
 
2. Mama m-a invatat ce e RELIGIA 
"Roaga-te sa iasa pata aia din covor" 
 
3. Mama m-a invatat ce e LOGICA 
"Pentru ca aşa am zis eu, de-aia" 
 
4. Mama m-a invatat MAI MULTA LOGICA 
"Dacă cazi de pe leagan si-ti rupi gatul, nu te mai iau cu mine în oras" 
 
5. Mama m-a invatat ce e IRONIA 
"Plangi în continuare, şi o să-ţi dau eu motive pt. care sa plangi" 
 
6. Mama m-a invatat ce e CONTORSIONISMUL 
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"Uita-te la murdaria de pe ceafa ta " 
 
7. Mama m-a invatat ce e VREMEA 
"Camera ta arata de parca a trecut o tornada prin ea" 
 
8. Mama m-a invatat ce e IPOCRIZIA 
"Dacă ti-am zis o data, ti-am zis de un milion de ori: Nu exagera!" 
 
9. Mama m-a invatat despre CICLICITATEA VIETII 
"Eu te-am facut, eu te omor!" 
 
10. Mama m-a invatat despre SCHIMBAREA COMPORTAMENTULUI 
"Nu te mai comporta ca taica-tau" 
 
11. Mama m-a invatat ce e INVIDIA 
"În lume sunt milioane de copii mai putin norocosi care nu au parintii la fel de 
minunati cum ai tu" 
 
12. Mama m-a invatat ce e ASTEPTAREA 
"Asteapta numai pana ajungem acasă" 
 
13. Mama m-a invatat ce inseamna A PRIMI 
"O sa ti-o primesti când ajungem acasă" 
 
14. Mama m-a invatat ce e UMORUL 
"Când o să-ţi tai degetele de la picioare jucandu-te cu masina de tuns iarba, sa nu 
alergi plangand la mine" 
 
15. Mama m-a invatat CUM SA DEVIN UN ADULT 
"Dacă nu mananci legume, nu o sa mai cresti niciodata" 
 
16. Mama m-a invatat ce e GENETICA 
"Esti exact ca taica-tau" 
 
17. Mama m-a invatat despre ARBORELE MEU GENEALOGIC 
"Inchide usa după tine. Ti de pare ca te-ai nascut într-un cort?" 
 
18. Mama m-a invatat ce e INTELEPCIUNEA 
"Când o sa fii de varsta mea, o sa intelegi" 
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19. şi preferata mea, mama m-a invatat ce e JUSTITIA 
"Intr-o buna zi, o sa ai şi tu copii. şi sper ca o sa fie exact ca şi tine" 
*** 
Radio Erevan raspunde ! 
 
Un ascultator tanar: Ce este aia logodna? 
Radio Erevan : Un fel de arest preventiv inainte de a fi condamnat pe viata. 
 
Un tanar ascultator: Azi mă insor. Puteti sa-mi dati un sfat? 
Radio Erevan : Deja este prea tarziu. 
 
Un ascultator: Este adevarat ca în viata trebuie să-ţi invingi 
inamicul cu propriile lui arme? 
Radio Erevan : Sunteti un copil, stimate domn ! Ati incercat sa 
purtati vreodata sutien sau portjartier? 
 
Un ascultator: De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de an i, iar astazi omul nu 
traieste mai mult de 100 de ani? 
Radio Erevan : Deoarece, intre timp, medicina a progresat foarte mult ! 
 
Un ascultator: Cum se numeste femeia care stie intotdeauna unde-i este sotul? 
Radio Erevan : Vaduva. 
 
Un viitor ginerica: Ce este luna de miere? 
Radio Erevan : Este un concediu pe care il capata bărbatul inainte de a lucra pentru 
noul sef. 
 
Un tanar ascultator, mai nestiutor de felul lui : Este bine sa ramai celibatar? 
Radio Erevan : Depinde de ce vrei sa faci în viitor tinere: preferi sa cosi ciorapi sau 
sa speli vase? 
 
Un ascultator: De ce fetele lasa ochii în jos când bărbatii le fac declaratii de 
dragoste? 
Radio Erevan : Vor sa vada dacă declaratiile sunt sustinute de ceva concret. 
 
Un grup de ascultatori: De ce în China femeile merg în urma bărbatului, iar în 
America se intampla mai rar lucrul acesta? 
Radio Erevan: În China, când o femeie merge în urma sotului inseamna ca-l 
respecta.. În SUA, când o femeie face acelasi lucru, inseamna ca-l urmareste. 
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Un tanar şi naiv ascultator întreaba: Exista vreo asemanare intre un urs polar şi o 
fata mare? 
Radio Erevan : Da, una foarte mare. Amandoua speciile sunt pe cale de disparitie. 
 
Un tanar sot: Exista sotie ideala? 
Radio Erevan : Desigur ! Este sotia care reuseste sa-si scoata sotul din incurcaturile 
pe care nu le-ar fi avut dacă nu era insurat. 
 
Un ascultator: dacă dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria? 
Radio Erevan : Mahmureala de a doua zi dimineata ! 
 
Un ascultator: Exista femeia perfecta? 
Radio Erevan : Nici noua nu ne plac filmele SF ! 
 
Un ascultator: Cine a inventat valsul? 
Radio Erevan : Bineinteles ca Lenin, prin istorica sa lucrare: "Un pas inainte, doi 
pasi inapoi". 
 
Un grup masiv, revoltat, de ascultatori: De ce în Turcia şi în alte tari arabe, bărbatii 
au voie sa aiba mai multe neveste şi noi nu avem voie? 
Radio Erevan : Ca sa se deosebeasca de celelalte popoare, unde o femeie are mai 
multi bărbati. 
 
Un ascultator amarat din Romania : De ce trebuie sa strangem cureaua în vremuri 
de tranzitie? 
Radio Erevan : De gat. 
 
O tanara ascultatoare, nevinovata şi pudica: De ce multe fete se casatoresc cu 
batrani care innoata în bani? 
Radio Erevan : Fiindca sunt foarte miloase ! Vor sa-i salveze de la inec ! 
 
Un ascultator, mare admirator al sexului frumos: Care parte a femeii este cea mai 
calda? 
Radio Erevan: Palma: cum îi pui o bancnota de 100 de dolari în palma, cum se 
topeste ! 
 
Un tanar ascultator: Ce este anatomia? 
Radio Erevan : Este ceea ce avem cu totii, dar se vede mai bine la femei. 
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Un ascultator: Este adevarat ca în Erevan se imparte la toata lumea masina 
Moskvici? 
Radio Erevan : Stirea este adevarata ! Numai ca nu în Erevan, ci în Tbilisi, şi nu 
Moskvici, ci Volga, şi nu se impart, ci se confisca. 
 
Un ascultator: Cum se trece de la capitalism la socialism? Si, mai ales, cum se poate 
trece de la socialism la capitalism? 
Radio Erevan : De la capitalism la socialism se poate trece prin revolutie; iar de la 
socialism la capitalism cel mai bine se poate trece prin agentiile de turism. 
 
Un ascultator are o dorinta: Va rog sa-mi spuneti cel mai scurt şi mai interesant 
banc ! 
Radio Erevan: Cu placere, domnule ascultator din Romania ! Iata acest banc: "Un 
student si-a cumparat un apartament !" 
 
Un ascultator: Prin ce a ramas celebru Razboiul de 100 de ani? 
Radio Erevan : Prin faptul ca atunci a aparut centura de castitate şi meseria de 
lacatus mecanic ! 
 
Un ascultator: Exista vreo asemanare intre istorie şi sutien? 
Ra dio Erevan : Desigur ! Una foarte mare ! Amandoua deformeaza realitatea ! 
 
Un ascultator: De ce se dau jos bărbatii din pat noaptea? 
Radio Erevan : 2% pentru a merge la toaleta, 3% sa manance ceva, 95% sa plece 
acasă. 
 
Un ascultator glumet: Am sa va spun o ghicitoare, sa vad dacă puteti sa-mi 
raspundeti. Iata ghicitoarea mea: Intr-o incapere sunt patru insi din care numai 
unul lucreaza. Ghici, ce e? 
Radio Erevan : Grea ghicitoarea, dar noi putem sa va raspundem: trei functionari şi 
un ventilator ! 
 
Un ascultator: Cum se imbraca eschimosii? 
Radio Erevan : Repede ! 
 
Un ascultator: De ce romanele politiste sunt scrise, cu mici exceptii, numai de 
bărbati? 
Radio Erevan : Fiindca femeile nu stiu sa pastreze un secret pana la capat. 
 
Un ascultator: Ce este statistica? 
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Radio Erevan : Este ceva asemanator costumului de baie: arata multe, dar ascunde 
esentialul ! 
 
O ascultatoare: şi totusi, ce credeti dumneavoastra despre bărbati? 
Radio Erevan : Toti sunt la fel, doar salariile lor difera ! 
 
Un copil: Nene, ce face gaina după ce a ouat? 
Radio Erevan : Publicitate ! 
 
Un ascultator: şi ce este, totusi, un alcoolic? 
Radio Erevan : O persoana care bea mai mult decat medicul sau de familie ! 
 
Un ascultator: De ce numarul oamenilor este mai mare decat cel al maimutelor? 
Radio Erevan : Pentru ca în pat este mai comod decat în copac. 
 
Un ascultator: Exista în viata unei femei 10 ani cu adevarat frumosi? 
Radio Erevan : Absolut ! Cei dintre 28 şi 30 de ani. 
 
O ascultatoare din Anglia : Exista vreo diferenta intre un englez potent şi un italian 
impotent? 
Radio Erevan : Nici una ! 
 
Un ascultator: Când se opreste o romanca din vorbit? 
Radio Erevan : La doua ore după deces. 
 
Un ascultator din Romania : În aceste vremuri grele pentru tara, este recomandabil 
sa ne intoarcem cu fata spre Occident? 
Radio Erevan : Nu, în nici un caz ! dacă v-ati intoarce cu fata spre Occident, 
fundurile voastre ar straluci spre Turcia, care atat asteapta. 
 
Un ascultator: Prin ce se deosebeste o parasuta rupta, de un prezervativ gaurit? 
Radio Erevan : În primul caz vom avea un om mai putin printre noi, iar în celalalt 
un om în plus. 
 
O ascultatoare: Poti ramane insarcinata de la distanta? 
Radio Erevan : Se poate, dacă distanta este mai mica decat lungimea. 
 
O ascultatoare: Este adevarat ca bărbatii cer femeilor acelasi lucru? 
Radio Erevan : Nu, nu este adevarat ! Unii cer şi bani. 
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Un ascultator fidel: Cum este viata unui bărbat fara nevasta? 
Radio Erevan : Mai ieftina. 
 
Un tanar logodnic: Care poate fi cea mai mare deceptie a unui logodnic? 
Radio Erevan : Sa ceara mana fetei şi sa primeasca piciorul tatalui. 
 
Un ascultator: Când a folosit Lenin pentru prima data expresia: "Invatati ! Invatati ! 
Invatati !" 
Radio Erevan : Când a văzut carnetul de note al lui Stalin. 
 
Un ascultator: Exista vreo imprejurare în care bărbatul îşi da seama ce-i fericirea? 
Radio Erevan : Da, o singura imprejurare, după nunta, dar atunci e prea tarziu. 
 
Un ascultator: Este adevarat ca în Rusia porumbul creşte cât stalpii de telegraf? 
Radio Erevan : Desigur, cu o precizare: nu la fel de inalti, ci la fel de rari. 
 
O ascultatoare: O femeie poate fi violata în timp ce alearga? 
Radio Erevan : Niciodata ! o femeie cu fusta ridicata fuge mai repede decat un 
bărbat cu pantalonii în vine ! 
 
O ascultatoare: Cum este zebra? Alba cu dungi negre sau neagra cu dungi albe? 
Radio Erevan : Da. 
 
Un ascultator: Ce poti face când doctorul iti interzice sa te apropii de votca? 
Radio Erevan : Bei votca de la distanta, cu paiul. 
 
Un ascultator: Poti sa te descurci cu sexul slab? 
Radio Erevan : Da, dar e de preferat sa fie tare. 
 
Un copil: Când e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor? 
Radio Erevan : Când doarme paznicul. 
 
O ascultatoare: Ce este un corp transparent? 
Radio Erevan : Ceva prin care se poate vedea. Exemplificam: gaura cheii ! 
 
Un ascultator: Ce este un an lumina? 
Radio Erevan : Pe noi nu ne intereseaza, noi platim consumul lunar. 
 
Un copil: Cat poate trai o camila fara sa bea apa? 
Radio Erevan : Pana moare. 
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Un batranel: Ce pot sa-i dau unei fete tinere şi frumoase, ca sa pot sa o imbratisez? 
Radio Erevan : Cloroform. 
 
Un ascultator: Cine a fost Cristofor Columb? 
Radio Erevan : Primul socialist: nu stia unde merge, habar n-avea unde se afla şi 
toate acestea pe banii contribuabililor. 
 
Un ascultator: Exista vreo asemanare intre supa şi femeie? 
Radio Erevan : Bine inteles ! Nici una nu trebuie lasata sa se raceasca. 
 
O ascultatoare: Poate iesi ceva din relatia dintre o femeie desteapta şi un bărbat 
prost? 
Radio Erevan : Desigur ! O pensie alimentara. 
 
Un ascultator: Ce este un "titlu onorific"? 
Radio Erevan : Titlu onorific este atunci când sotia spune: "Sotul meu este capul 
familiei"... 
 
Un ascultator: O femeie poate ramane insarcinata de la vant? 
Radio Erevan : Da, dacă vantul bate dinspre cazarma.... 
 
Un copil: Nene, de ce toate magazinele din Bucuresti au gratii la ferestre? 
Radio Erevan : Ca sa se obisnuiasca patronii cu puscaria.... 
 
Un sofer din Romania: O Dacie poate lua o curba de 90 de grade, cu o viteza de 120 
de kilometri pe ora? 
Radio Erevan : Bineinteles ca poate, dar numai o singura data... 
 
O bunicuta: Nepotelul meu are 11 ani. Pot sa incep sa-i fac educatie sexuala? 
Radio Erevan : Puteti, dacă vreti sa aflati noutati. 
 
Un ascultator: Care a fost cel mai nefericit şi ghinionist om de pe Glob? 
Radio Erevan : Iuri Gagarin, pentru ca, după ce a inconjurat globul pamantesc de 
sapte ori, tot în URSS a cazut. 
 
Un ascultator: Prostia este ereditara? Eu aşa cred. 
Radio Erevan : Nu-i frumos, tinere, sa vorbesti urat despre parintii tai. 
 
Un ascultator: şi boii se insoara, nu-i asa? 



42 

 

Radio Erevan : Da, domnule ! Numai boii... 
 
Un ascultator: Ce pot sa fac pentru a scapa de cainii care mă simt de la o distanta de 
un kilometru, când vreau sa sparg o casa? 
Radio Erevan : O baie... 
 
O ascultatoare: Este adevarat ca 80% dintre bărbati îşi inseala nevestele în 
America? 
Radio Erevan : Da, este adevarat ! Restul şi le inseala în Europa. 
 
Un ascultator: Este adevarat ca femeile iubesc paturile tari? 
Radio Erevan : Nu, nu este adevarat ! Femeile iubesc paturile în care este ceva 
tare.... 
 
Un ascultator: Mai poate fi actuala vechea deviza leninista: "Invatati! Invatati ! 
Invatati !"? 
Radio Erevan : Da, dar în forma: "Inhatati ! Inhatati ! Inhatati ! 
 
Un ascultator: Ce poate face o femeie cu sotul ei care se uita tot timpul după fuste? 
Radio Erevan : Va sugeram sa-l trimiteti intr-o vacanta in...Scotia. 
 
Un ascultator: Cati miliardari sunt în Romania? 
Radio Erevan : Nu stim, dar pana sa va raspundem au mai aparut cativa. 
*** 
Sotul tocmai termina de citit "Barbatul casei", o carte care îi invata pe bărbati cum 
sa se impuna în relatia cu sotia. Vine direct la nevasta-sa si, proptindu-se în fata ei, 
îi spune : 
- De acum inainte să-ţi intre în cap ca eu sunt bărbatul în casa asta şi cuvintul meu e 
lege!!! Ai inteles? Acum vreau sa-mi prepari cina, sa mă servesti, după care vreau 
ceva la desert. Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa mă relaxez. 
Dupa baie, ghici cine mă imbraca şi îmi face freza!!?? 
Nevasta îi raspunde: 
- Aia de la pompe funebre?! 
*** 
Undeva, în sudul Statelor Unite, traia un preot tinar şi foarte talentat, cu o 
congregatie numeroasa. Intr-o zi, la sfirsitul unei slujbe, spune: 
- Fratilor, am auzit niste zvonuri foarte urite! Toata lumea ingheata. 
- Cineva dintre voi a raspindit zvonul ca as fi membru al Ku-Klux-Klanului! Nu este 
adevarat! Il rog pe vinovat sa iasa în fata şi sa-si marturiseasca minciuna. 
O tipa superba se ridica de pe rindul din fata şi zice: 
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- Parinte, nu stiu cum s-a intimplat una ca asta! Eu n-am zis decit ca esti un 
adevarat vrajitor sub cearsaf! 
*** 
La un interviu: 
- Şi acum, dacă aveti cumva vreo intrebare despre firma noastra... 
- Pai... m-ar interesa sa stiu cam cati oameni lucreaza în firma dumneavoastra. 
- În general, cam un sfert... 
*** 
Care este cea mai tare valuta? întreaba invatatoarea. 
- Euro, Dollar, Lira sterlina! striga elevii. 
- Ciocanul libanez! zice Bula. 
- Ce??? Nici nu exista aşa ceva, de unde ai auzit aşa ceva? întreaba invatatoarea. 
- Pai a zis sor-mea ca dacă libanezul îi mai da doua ciocane îşi a apartament! 
*** 
Seful povesteste o anecdota. Toti rad în hohote, în afara de unul. 
- Tu de ce nu razi? il întreaba colegii. 
Nu mai are nici un rost! De maine nu mai lucrez aici! 
*** 
Porcusorul isteric stătea cocotat într-un visin din 
livadă. 
Vine paznicul şi-l întreabă: 
- Bă, ce cauti acolo? 
- Mănânc cirese! 
- Care cirese, mă, că ăsta-i visin! 
- Mi-am adus de acasă! 
*** 
Doua Blonde povestesc !! : 
- Am să-ţi relatez un fapt cu totul şi cu totul ciudat, draga, dacă stii sa pastrezi un 
secret. De o saptamana, sambata trecuta mai precis, suna cineva la mine la usa. 
Deschid si, în fata usii, un bărbat tanar, inalt şi frumos mă întreaba: 
- Ion, sotul dumneavoastra, este cumva acasă? 
- Nu! spun eu. La care mă ridica în brate, mă duce în dormitor, mă pune pe pat şi 
mi-o trage sanatos. Luni a aparut din nou. S-a intamplat acelasi lucru. şi marti, şi 
miercuri. Mor de curiozitate, oare ce doreste acest bărbat de 
la SOTUL MEU? 
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria... 
Maria: ajutoooor! 
Gheorghe: taci fa, ca pot şi singur! 
*** 
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Patru bărbati stau de vorba la o sticla de vin. Se ajunge inevitabil la performantele 
sexuale. 
Primul: Eu fac sex cu nevasta-mea o data pe luna. 
Al doilea: Eu de doua ori pe luna. 
Al treilea: Eu o data pe saptamana. 
Al patrulea: Eu de doua-trei ori pe saptamana. 
Primul catre al patrulea: Da' tu nici n-ai nevasta! 
Al patrulea: Aah, pai nu despre a ta era vorba? 
*** 
Paragraful pierdut din Geneza 
 
Dumnezeu l-a întrebat pe Adam: 
"Ce se întâmplă cu tine?" 
Adam a răspuns că nu avea pe nimeni cu care să mai schimbe din când în când câte 
o vorbă. 
Dumnezeu i-a spus că o să îi facă lui Adam o companie, şi că aceasta va fi o femeie.. 
Dumnezeu a zis: 
"Această persoană blândă şi suavă va aduna şi prepara hrană pentru tine iar atunci 
când vei descoperi hainele, ea o să ţi le spele. 
Ea va fi întotdeauna de acord cu orice decizie pe care o vei lua. 
Ea îţi va face copii şi nu îţi va cere niciodată să te trezeşti în mijlocul nopţii ca să ai 
grijă de ei. 
Ea nu te va cicăli şi va fi prima care va admite că a greşit atunci când tu nu vei fi de 
acord cu ceva. 
Ea nu va avea niciodată dureri de cap şi îţi va da în mod liber dragoste şi pasiune 
ori de câte ori vei avea nevoie de ele." 
Atunci Adam L-a întrebat pe Dumnezeu: 
"Şi cât o să mă coste o astfel de femeie?" 
Dumnezeu a răspuns: 
"Un braţ şi un picior". 
La care Adam a întrebat: 
"Şi ce pot să primesc dacă dau doar o coastă?" 
........... restul, este o istorie pe care o cunoaştem bine cu toţii. 
*** 
Bula şi cu Strula erau prieteni. Pleaca Strula în Germania şi îşi cumpara un aparat 
de masturbat. Il vede şi Bula, pleaca şi el în Germania si-si cumpara şi el unul. 
Ajunge acasă, şi-l pune, are un orgasm, doua, nu se mai oprea… 
Il suna Bula disperat pe Strula: 
- Bai Strula, zi-mi cum se opreste aparatul, ca mor aici ! 
- Are un buton galben? 
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- Da.. 
- Are un buton verde? 
- Da ! 
- Are un buton rosu? 
- Nu. 
- Ai belit-o, e aparatul de muls vaca, pana la 20 de litri nu se mai opreste. 
*** 
La prezentarea buletinului meteo, în platou s-a auzit o flatulatie sanatoasa. 
Meteorologul anunta vremea: 
- Atmosfera este incarcata... şi dacă continua sa se mai incarce mult, o sa ploua cu 
rahat. 
*** 
Ingrijorati de numarul mare de atacuri ale ursilor asupra oamenilor din vara asta, 
Ministerul apelor şi Padurilor din Alberta a publicat un mesaj de avertizare catre 
turistii montani în care se prezentau 3 masuri de baza în evitarea "conflictelor" cu 
usrsul grizzly şi anume: 
1. circulati doar în grupuri şi fiti siguri ca aveti asupra Dvs. un clopotel care sa faca 
zgomot evititand intalnirea tet-a-tet cu ursul ! 
2. aveti asupra Dvs. un spray cu piper cu care sa puteti spray-a ursul în cazul unei 
întalniri tet-a tet !! 
3. este foarte important sa puteti face diferentierea dintre fecalele de urs negru 
(care nu ataca omul) şi grizzly (care e cel periculos). Fecalele de urs negru contin 
urme de afine, conuri de brad şi blana de animale mici (gen veverita) în timp ce 
fecalele de crizzly contin urme metalice de clopotei şi miros a piper ! 
*** 
La Radio Erevan se întreaba: 
- Este adevarat ca în Romania... 
- Da, este adevarat. 
*** 
Intrebare la radio Erevan din partea romanilor: 
- Când vom avea şi noi bomba atomica? 
Raspuns din partea rusilor: 
- Când va vom da-o noi! 
*** 
La Radio Erevan se întreaba: 
- Este adevarat ca suntem inferiori americanilor, tehnic, economic şi militar? 
- În principiu da dar este destul de dificil sa le facem clar acest lucru... 
*** 
La Radio Erevan un tanar întreaba: 
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- Ce este de preferat sa am o sotie frumoasa şi sa profite şi altii de farmecele ei sau 
sa am una urata şi sa mă bucur numai eu de ea? 
- Va raspundem tot printr-o intrebare: Ce este mai bine, sa aveti un tort frumos şi 
sa manance şi prietenii din el sau sa aveti un "rahat" şi sa-l consumati singur? 
*** 
Intrebare la Radio Erevan după accidentul de la Cernobil: 
- Se poate sa iti cada dintii după accidentul de la Cernobal? 
- În principiu da dar mai ales dacă nu iti tii gura... 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Cum se numeste femeia care stie intotdeauna unde-i este sotul? 
Radio Erevan raspunde: 
- Vaduva. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator amarat din Romania întreaba: 
- De ce trebuie sa strangem cureaua în tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gat. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator din Rusia întreaba: 
- Cum se clasifica femeile? 
Radio Erevan raspunde: 
- Pe meleagurile dumneavoastra astfel: 10 la suta mame, 10 la suta doamne, 10 la 
suta curve. Iar restul de 70 la suta, mama Doamne, ce mai curve. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Este placut sa fii al doilea sot al unei vaduve? 
Radio Erevan raspunde: 
- Bineinteles ca nu ! Dar şi mai groaznic e sa fii primul. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Poti sa te descurci cu sexul slab? 
Radio Erevan raspunde: 
- Da, dar e de preferat sa fie tare. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Cati miliardari sunt în Romania? 
Radio Erevan raspunde: 
- Oricum, pana sa ne intrebati dumneavoastra au mai aparut =ativa 
*** 
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Un client intra întra la BCR. 
- As dori sa plasez o jumatate de milion de dolari la dumneavoastra, sopteste 
clientul bancherului. 
- Puteti sa vorbiti normal, domnule", raspunde bancherul. 
- La noi în banca nu trebuie să-ţi fie rusine ca esti sarac." 
*** 
Rai versus Iad 
În Rai: Bucatarii sunt francezi, politistii englezi, mecanicii germani, amantii italieni 
şi bancherii elvetieni. 
În Iad: 
Bucatarii sunt englezi, polistii germani, mecanicii francezi, amantii elvetieni şi 
bancherii italieni. 
*** 
În prima zi, Dumnezeu a creat soarele, aşa ca Diavolul a contraatacat şi a creat 
arsurile solare. 
În a doua zi, Dumnezeu a creat sexul. Ca raspuns, Diavolul a creat casatoria. 
În a treia zi Dumnezeu a creat un economist. Aici i-a fost mai greu Diavolului, dar 
după ce a stat şi s-a 
gândit mult, Diavolul a creat al doilea economist. 
*** 
Stiu ca sunt prost, dar când mă uit în jur mă simt mult mai bine! 
*** 
- Sa va pun şi niste ciupercutze? 
- Nu, multzumesc, mie-mi place sa le culeg singur! 
- Cum doritzi! Pot sa vi le risipesc pe podea... 
*** 
Patru prieteni, un arhitect, un chirurg, un anestezist şi un politician s-au intalnit la o 
discutie şi au decis sa stabileasca care dintre ei are cea mai veche meserie din lume. 
Chirurgul a inceput sa-si sustina cauza: 
- Biblia spune ca Domnul a luat o coasta de la Adam şi a creat femeia, iar asta dragii 
mei presupune talentul celui mai iscusit chirurg, Asa ca rezulta ca meseria mea e 
cea mai veche din lume. 
- Sa zicem ca ai dreptate, spune anestezistul. Totusi, inainte de a efectua operatia, 
pacientul trebuie adormit, iar asta necesita talentul celui mai iscusit anestezist. 
Asadar, cred ca meseria mea poate fi considerata cea mai veche. 
- Sa zicem ca aveti amandoi dreptate. Totusi, inainte de orice nu a existat decat 
haosul. Totul a trebuit sa fie planuit, schitat şi construit, iar asta necesita talentul 
celui mai iscusit dintre arhitecti. 
Auzind acestea, politicianul îi priveste cei 3 prieteni şi le spune: 
- Şi totusi, dragii mei, cine credeti ca a creat haosul? 
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*** 
Inaintea unei operatii, chirurgul îşi întreaba 
pacientul: 
- Ce vârsta aveti? 
- Peste o luna voi implini 40 de ani. 
- Bravo, îmi place tare mult optimismul tau, da’ esti cam =ncapatanat! 
*** 
- Ca romanu' nu-i nici unu', unde-s multi putea fi unu!! 
- Fie piinea cit de rea, tot ti-o fura cineva 
- Cine NE viziteza ne face ONOARE, cine NU, PLACERE. 
- De urata nu-i frumoasa, da'i desteapta, proasta dracu 
- Ne nastem goi, uzi şi flaminzi. De abia după aceea lucrurile se îrautatesc. 
- Când nevasta tace, sa n-o-ntrerupi. 
- În viata sunt doua cuvinte care deschid multe usi: "trage" şi impinge" 
- Omul intelept îsi face vara sanie şi iarna o pune pe foc. 
- Cine fura azi un ou şi se lasa prins... e bou!!! 
- Proverb marinaresc: "Iubeste-ti copilul ca şi cum ar fi al tau" 
- Nicio fapta buna nu scapa nepedepsita! 
- Cum iti asterni, cum vine altul şi se culca în locul tau. 
- dacă totul a iesit bine, inseamna ca ai gresit undeva. 
- Mama prostilor e mereu gravida... 
- Mai bine burtos de la bere decat cocosat de la munca! 
- Când ai intrat în rahat pana la nas, tine-ti gura inchisa. 
- Nu esti beat atata timp cât poti sta intins pe podea fara sa te sprijini. 
 
 
O femeie îşi întreaba sotul ce ar vrea pentru micul dejun: -Niste ochiuri cu sunca? 
Suc de grapefruit şi o ceasca de cafea? 
El refuza: -Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare. 
La pranz, ea il întreaba din nou: -O ciorbica de burta? Un gratar cu cartofi prajiti? 
Niste berici? 
El refuza: -Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare. 
Seara la cina, ea vine din nou cu oferta: -O slaninuta buna cu ceapa rosie? Un pic de 
telemea cu rosii? Niste vinut? 
El refuza: -Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare. 
Ea explodeaza: -Atunci da-te dracului jos de pe mine ca eu mor de foame! 
*** 
Doi colegi stau de vorba: 
- Ai auzit? A murit sefu'. 
- Da. şi mă tot intreb cine a mai murit odata cu el. 
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- De ce? 
- Pai scria în anunt ca "odata cu el a murit unul dintre cei mai capabili angajati ai 
firmei noastre..." 
*** 
- Popescule, de ce vii aşa tarziu?!!! 
- Pai, mi-ati spus ieri sa-mi citesc ziarul acasă... 
*** 
Un patron catre altul: 
- Cum de angajatii tai sunt mereu aşa punctuali? 
- Simplu: am 30 de angajati şi 20 de locuri de parcare. 
*** 
La Biroul de Resurse Umane: 
- Ne pare rau, dar nu va putem angaja, pentru ca nu avem ce sa va dam de lucru. 
- Pai, asta n-ar fi aşa de grav... 
*** 
Seful catre secretara: 
- Cine ţi-a spus ca doar pentru ca te-am … de cateva ori ai dreptul sa lenevesti toata 
ziua? 
- Avocatul meu. 
*** 
La interviu: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu. 
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze... 
*** 
Un tanar absolvent al sectiei de Management era foarte incantat de postul pe care 
se angajase intr-o importanta companie multinationala.. În prima zi suna la Bufet, 
tipand în receptor: 
- "Adu-mi o cafea! şi viteeeeeza!!!" 
La celalt capat al firului raspunde o voce grava: 
- "Cred ca ai format un numar gresit; stii cu cine vorbesti, neam de cretin?" 
- "Nu", raspunde tanarul angajat. 
- "Eu sunt Directorul General, imbecilule!!!" 
- "Dar tu stii cu cine vorbesti, dobitocule?" tipa tanarul mai tare ca prima data. 
- "Nu" raspunde Directorul surprins. 
- "Perfect!"... şi inchide. 
*** 
Doi politisti gasesc trei grenade intr-o groapa. 
1: -Ce ne facem cu ele? 
2: -Le ducem la sectie. 
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1: -Si dacă explodeaza una pe drum? 
2: -Spunem ca am gasit doar doua. 
*** 
Unul, la 7 dimineata, sub balcoanele unui bloc, zbiera din toti bojocii: 
- Nutzii! Nuutziii! 
Nici un raspuns. Iarasi : 
- Nuztii! Nuutziii! 
Tot nici un raspuns. Iarasi : 
- Nutzii! Nuutziii! 
Catadicseste unul sa deschida : 
- Ce aia ma-tii vrei, ma, de zbieri aşa la 7 dimineata? 
- Nutzii s-a sculat? 
- Nu mi s-a sculat! 
*** 
Care este diferenta dintre o blonda şi o oglinda? 
O blonda se abureste mai repede. 
*** 
Doua blonde ies dîntr-un bar, şi una îi zice celeilalte: 
- Auzi, eu am uitat sa fac pipi! 
- Lasa ca te invat io. 
*** 
O blonda ajunge la serviciu plangand în hohote. 
Seful o întreaba ingrijorat ce a patit la care ea raspunde: "Azi dimineata am primit 
telefon şi am aflat ca mama a murit". 
Seful o consoleaza: "De ce nu te duci tu acasă azi sa te odihnesti? Si-asa nu avem de 
lucru prea mult". 
Blonda refuza spunand ca mai bine lucreaza ca sa mai uite de necaz. 
Dupa 2 ore seful trece pe langa biroul ei şi o aude plangand şi mai tare. "Ce s-a mai 
intamplat?", o întreaba. 
La care ea raspunde: "Tocmai a sunat sora mea şi mi-a zis ca şi mama ei a murit". 
*** 
De ce nu au blondele notiunea timpului? 
Pentru ca se culca la unu şi se scoala la altul. 
*** 
Ce inseamna o suvita neagra în parul unei blonde? 
O speranta! 
*** 
O blonda îşi cumpara un Porche ultimul tip, rosu... misto ce mai. Pe drum i se strica 
masina şi ca orice sofer deschide capota şi vede ca nu mai are motor (astea au 
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motorul în spate). Speriata, nu stie ce sa faca, dar când colo opreste alt Porsche 
rosu, alta blonda. Intreaba: 
- Ce ai patit? 
- Nu stiu, cred ca mi-am pierdut motorul pe drum... 
- Nu-ti fa griji ca am eu unul de rezerva în portbagaj. 
*** 
Un englez, un american şi un arab stau de vorba despre familiile lor într-un bar. 
Englezul: 
- Am 10 copii acasă şi dacă as mai face unul as avea o echipa de fotbal! -Eeiii, spune 
americanul, eu am 15 copii acasă şi dacă mă mai fortez o data îmi fac o echipa de 
fotbal american! 
În sfarsit, arabul: 
- Eu am 17 neveste acasă. 
Face o pauza în timp ce soarbe tacticos din pahar. 
- dacă îmi mai iau una, îmi fac teren de golf! 
*** 
Un tip îsi revine dintr-o coma profunda de 7 luni. În tot acest timp, sotia lui a stat 
zilnic lînga patul lui. La câteva zile după ce si-a revenit, îsi cheama sotia: 
- Draga mea, ai fost alaturi de mine în toate nenorocirile prin care am trecut: cînd 
am fost concediat, m-ai sprijinit enorm; cînd afacerea mea a dat faliment, ai fost 
lînga mine; cînd am fost împuscat, ai stat alaturi de mine; cînd ne-am pierdut casa, 
ai fost tot lînga mine; cînd sanatatea mea s-a subrezit, m-ai sprijinit permanent. Stii 
ceva? 
- Ce sa stiu, dragul meu? întreaba ea zîmbitoare. 
- Cred ca îmi porti ghinion! 
*** 
Un timid intra într-un bar şi vede o femeie frumoasa. Cam după o ora, facandu-si în 
sfarsit curaj, se duce la ea şi o întreaba sfios: 
- Hm, te deranjeaza dacă stam de vorba? 
Ea îi raspunde tipand cât o tin plamanii: 
- Nu, nu mă culc cu tine! 
Toti cei din bar au izbucnit în ras. Barbatul se intoarce la masa sa, plin de indignare. 
Dupa cateva minute, femeia se duce la el şi se scuza. Zimbind îi spune: 
- Îmi cer scuze ca te-am pus intr-o astfel de situatie. Vezi, am terminat psihologia şi 
studiez comportamentul oamenilor în situatii jenante. Atunci bărbatul se rasti la ea 
cât putu de tare: 
- Cat? 200 de dolari? 
*** 
Un tip mai pe seara face autostopul. Il vede pe unul cu o caruta venind pe sosea şi il 
întreaba: 
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- No bade departe-i Clujul? 
- Da` apoi nu-i departe! 
Urca tipul în caruta adoarme şi mai spre dimineata se scoala şi întreaba: 
- Bade da unde-i Clujul? 
- No acu-i departe! 
*** 
Intr-un autobuz, care este ultra aglomerat, urca doi studenti, unul pe usa din fata, 
celalalt pe usa din spate. Cel din fata striga catre cel din spate: 
- Costele, unde are mă femeia parul cret? 
În spate sunt doua doamne grase şi simandicoase, care se foiesc nelinistite, vadit 
deranjate de ce ar putea raspunde Costel. În picioare langa doamne -un politist. 
- Sub brat -raspunde Costel. 
- Şi mai unde au par cret? Doamnele se foiesc din nou. 
- În cap. 
- Şi mai unde, ma? 
Una din doamne: 
- Domnule politist, va rog luati atitudine, e impardonabil! 
Politistul raspunde plin de el: 
- Lasati, doamna, numai sa pronunte el cuvantul "pizda", ca-i fut una cu pulanu' 
peste coaie, de-l ustura si-n cur vreo doua zile! 
*** 
Merge o baba bolnava la doctor şi îi spune: 
- Dom' doctor, mă simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma. 
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi îi zice: 
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de noroi din Techirghiol. 
- O sa mă vindece doar baia cu noroi? 
- Nu, dar trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul! 
*** 
Un bulldog merge pe strada si, deodata, ajunge în dreptul unui gard pe care scrie: 
"Câine rau!" 
Suna el la poarta şi îi raspunde un câine mititel. 
- Ma-ta-i acasă? 
- Nu.. 
- Tactu-i acasă? 
- Nu! 
- Atunci cine-i câinele rau? 
- Eu, ca nu pap tot din farfurie... 
*** 
Badea Gheo sta pe munte un an, strange banuti la chimir şi apoi coboara în oras sa 
se distreze. Din pacate nimereste într-un club de gay şi travestiti. 
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Alege o "fata" şi merg la asta acasă. 
- Fa-te comod, te servesc cu o bere, ceva, il întreaba tipul. 
- Da, zice Gheo. Gay-ul merge la frigider şi realizeaza ca Gheo nu intelege fenomenul 
şi se intoarce zicind. 
- Stii, de fapt eu nu am clitoris, intelegi? 
- Bine, zice Gheo, atunci ada-mi o Hainiken. 
*** 
Vine un tip cu un prunc la doctor: 
- Doctore, copilul meu are un an, dar pana acum inca nu a deschis ochii. 
Doctorul: 
- Eheei ! Cred ca ochii trebuia sa-i deschizi dumneata. Copilul e chinez... 
*** 
Ion moare. 
La inmormantare preotul o întreaba pe Maria: 
- Vrei sa-l pupi inainte sa-l bagam inauntru? 
Ea explodeaza în lacrimi: 
- Asa îmi spunea mereu şi el... 
*** 
La NASA soseste unn OZN acoperit complet cu aur. Din el coboara un extraterestru 
mic, verde, dar cu antenele din aur. Este luat la intrebari, cercetat: 
- De unde vii tu? 
- De pe Marte. 
- Şi toti aveti acolo farfurii zburatoare din aur? 
- Da. 
- Shi toti aveti acolo antene din aur? 
La care extraterestrul: 
- Numai noi, evreii... 
*** 
Doi evrei au magazinele alimentare vis-a-vis. Intr-o zi apare la primul afisat ca are 
zahar de vanzare cu 3000 lei/kg. A doua zi celalalt se infurie şi pune un afis pe care 
apare 2800 lei/kg. A treia zi primul pune din nou un pret mai bun: 2600 lei/kg. A 
patra zi al doilea afiseaza un pret de 2400 lei/kg. În sfarsit în a cincea zi primul se 
duce în pravalia celui de-al doilea. 
- Dar, ia spune cum poti sa scazi pretul în aşa hal ca vom da faliment amandoi ! Noi 
luam zaharul cu 2450! 
- Eu nu cred ca voi da faliment pentru ca nici nu am zahar de vanzare!!! 
*** 
Un evreu se afla pe patul de moarte si-i spune singurului sau fiu: 
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- Isaac, mai am putin şi mor şi vreau sa stii ca cele 7 vile, 3 blocuri, 30 de taxiuri, 
fabrica de imbracaminte, cele 2 ferme, 8 magazine, bijuteriile, titlurile bancare, 
valorile, sculpturile... 
- Da, tata, mi le lasi? 
- Ti le vand ieftin, foarte ieftin!!! 
*** 
Un american, un neamt, un evreu şi un negru prin padure... Cade o omida pe 
american acesta o arunca pe neamt, neamtul pe evreu, evreul pe negru; negrul o ia 
şi o mananca. 
Cade alta omida pe american. O arunca pe neamt, neamtul pe evreu, iar evreul spre 
negru: 
- Cat dai pe o omida?! 
*** 
Domnul Schlesinger venea spre casa la 3 dimineata. La 50 de metri venea spre el un 
alt om. Neavand ce face incepe sa se gandeasca: 
De la servici nu vine ca-i prea tarziu. La servici nu merge ca-i prea devreme. Atunci 
vine de la curve. 
Dar în orasul asta sunt doar trei curve: Rachela, Ella şi nevasta-mea.. 
De la Rachela vin eu. Ella e în spital cu sifilis. Atunci vine de la nevasta-mea. Dar la 
nevasta-mea merg doar trei oameni: 
Eu, dar eu sunt aici. 
Seful meu, dar nu e el ca il cunosc. 
Si domnul Goldstein pe care nu il cunosc. 
Se apropie de omul care venea spre el, trei pasi, doi, unul şi spune: 
- Buna dimineata domnule Goldstein! 
- Buna dimineata, dar de unde mă cunoasteti? 
- Eh.... judecata logica... 
*** 
S-au întâlnit la o bere un indian, un arab şi un evreu, şi s-au apucat ei sa 
povesteasca cum l-a ajutat pe fiecare Dumnezeul lui. 
Indianul spune ca în timpul unei inundatii cumplite s-a rugat lui Buddha şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri în jurul lui s-a facut senin. 
Arabul povesteste cum în desert când era mort de sete i s-a rugat lui Allah şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri în jurul lui a început sa ploua. 
Vine şi evreul care povesteste ca în ziua de sabat când iesea din sinagoga a văzut pe 
jos un portofel plin cu bani şi i s-a rugat lui Dumnezeu sa-l ajute sa nu pacatuiasca 
tocmai de sabat.... şi pe o raza de 20 de metri în jurul lui s-a facut Miercuri! 
*** 
Cica Itzic şi Rashela aveau 10 copii. Nu mai aveau destula mancare sa dea la toti 
puradeii aşa ca s-a gandit Itzic sa faca economie în familie. 
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Intr-o seara si-a adunat plozii şi le-a zis: 
- Bai, care nu mananca asta-seara primeste 5000 de shekeli. 
Aia urla de fericire, şi sar sa-si primeasca banii. Se culca nemancati şi asteapta cu 
infrigurare dejunul de a doua zi dimineata. 
A doua zi puradeii fug la Itzic sa ceara de mincare. Itzic sta un pic, se gandeste şi 
zice: 
- Eh, acum cine vrea sa manance, da cei 5000 de shekeli înapoi... 
*** 
Itic şi Strul erau prieteni. Moare Strul. Itic se duce la mica publicitate sa dea un 
ferpar. Scrie: "Strul mort". 
Functionara îi spune: 
- Oricum se taxeaza pe minimum 4 cuvinte. 
Itic se gandeste şi scrie: "Strul mort. Vand Trabant"... 
*** 
Invatatoarea la scoala organizeaza un concurs care are ca premiu o cutie mare de 
bomboane.. 
- Cine stie care a fost omul despre care s-a vorbit cel mai mult de-a lungul istoriei? 
Ionel: 
- Lady "D" 
- Da Ionel, şi Lady "D" a fost un personaj cunoscut dar nu despre ea este vorba. 
Altcineva! 
Maria: 
- Bill Clinton! 
- Intr-adevar Bill Clinton este un personaj cunoscut, este presedintele celei mai 
puternice tari din lume, dar nu despre el este vorba.. 
Itic: 
- Iisus Hristos! 
- Bravo mai Itic! Asa este. Totusi spune-mi şi mie de când pana când tu stii de Iisus 
Hristos. Parca voi sunteti cu Moise? 
- Moise e Moise, business is business!!! 
*** 
Un evreu se duce la rabin, şi îi spune: 
- Rabbi, nu stiu ce sa mă fac cu fiul meu, pentru ca desi l-am crescut în spiritul 
religiei mozaice şi am avut grija ca el sa respecte mereu caile şi legile iudaice, mi-a 
spus ca vrea sa devina crestin. Cu ce am gresit? 
La care rabinul raspunde: 
- E interesant ca mă intrebi tocmai pe mine, pentru ca şi eu l-am crescut pe fiul meu 
cât am putut de bine, şi l-am ingrijit, şi am avut grija sa respecte CALEA, dar şi el 
mi-a spus ca vrea sa devina crestin. 
- Bine, şi ce ati facut? 
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- Am cautat raspunsul la Dumnezeu. 
- Si? 
- Şi El mi-a raspuns: "E interesant ca mă întrebi tocmai pe mine, pentru ca şi eu..." 
*** 
Un evreu în Manhattan la volan, invartindu-se în jurul buildingului unde în 5 min. 
urma sa semneze contractul vietii lui, disperat ca nu gaseste un loc de parcare. 
Ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, te rog gaseste-mi un loc de pracare ca sambata vin la sinagoga şi donez 
2-3 mii de $. Trec 2-3 min, nimic.. Ridica din nou ochii spre cer: 
- Doamne, te rog din suflet, fa-mi rost de un loc de parcare ca vin sambata la 
sinagoga şi donez 5-6 mii, 8 mii nu mai conteaza suma, doar ajuta-ma cu un loc de 
parcare. Moment la care o masina parcata mai în fata iese de pe locul de parcare, 
omul nostru face volan drepata intra în parcare, ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, nu mai e nevoie, mersi frumos, s-a rezolvat! 
*** 
Într-un avion de pasageri, zburau pentru prima data împreuna un pilot evreu şi 
copilotul care era chinez. Dupa o buna bucata de timp în care nu si-au spus nimic 
unul celuilalt, evreul rupe tacerea: 
- Sa stii ca eu va urasc pe voi, chinezii! 
- De ce? îl întreaba surprins chinezul.. 
- Pentru ca i-ati atacat pe americani la Pearl Harbor! 
- Nu noi am fost, aia au fost japonezii!!! 
- Chinezi, japonezi, vietnamezi, pentru mine sunteti toti o apa si-un pamânt! 
Chinezul înghite în sec dar nu spune nimic. 
Dupa o noua perioada de tacere, chinezul spune: 
- Şi eu va urasc pe voi, evreii! 
- De ce? întreaba jignit evreul. 
- Pentru ca din cauza voastra s-a scufundat Titanicul! 
- Ce prostii vorbesti, Titanicul s-a scufundat pentru ca s-a ciocnit de un iceberg!! 
- Iceberg, Goldberg, Spielberg, pentru mine sunteti toti o apa si-un pamânt! 
*** 
Cica, un evreu moare şi ajunge în rai şi merge la Dumnezeu şi spune: 
- Doamne, vreau sa mă primesti în rai! 
- Bine mai, dar ce-ai facut tu ca sa te primesc în rai? 
- Am dat un leu la un cersetor! 
- Bine, dar nu-i de ajuns! Ce ai mai facut? 
- Am mai dat un leu la un cersetor! 
- Bai, bravo, dar nu-i destul, ti-am mai spus. 
- Doamne, Doamne, dar am mai dat un leu la un cersetor! 
- Petre, da-i lu' asta 3 lei şi da-l nabii afara!!!!!! 
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*** 
Doi olteni mergeau pe strada: 
- Ma', Ioane, tu stii ce-i ala un 'beu'? 
- Nu, Marine! Dar de ce ma-ntrebi? 
- Pai, mi-a spus un prieten de-al meu c-a văzut un 'cur-cu-beu'!... 
*** 
- De ce esti aşa trist? 
- Nevasta-mea... 
- Doar n-a murit... 
- A, nu. Asa macar stiam unde doarme. 
*** 
Soacra sta de mai multe saptamini la tinarul cuplu. 
Intr-o seara, il întreaba pe ginere: 
- Spune-mi, fiule, nu mai ai nici o carte pe care sa n-o fi citit-o? 
- Da, cum sa nu! Mersul trenurilor. 
*** 
O femeie da un anunt la matrimoniale: "Caut bărbat cu urmatoarele calitati: sa nu 
mă bata, sa nu fuga de la mine şi sa fie bun în pat". 
Primeste multe telefoane, dar un tip vine chiar la usa: 
- Buna, sint Bob. Nu am maini, deci n-o sa te bat şi nu am picioare, deci n-am cum sa 
fug. 
- Şi de unde stiu eu ca esti bun în pat? 
- Pai nu sunai la usa? 
*** 
Un tip foarte cochet observa intr-o zi ca este bronzat pe tot corpul cu exceptia 
penisului. 
Asa ca se duce la plaja, se ingroapa tot sub nisip cu exceptia zonei albe. 
Doua batrane se plimbau pe plaja şi observa ciudata excrescenta în nisip. Una din 
ele îi spune celeilalte: 
- Nu exista dreptate pe lumea asta! La 20 de ani mă intrigau, la 30 îmi placeau, la 40 
umblam după ele, la 50 plateam, la 60 mă rugam. La 70 m-am resemnat în sfarsit 
fara. Acum, am 80 de ani, nenorocitele: cresc ca buruienile şi eu nu mă mai pot 
apleca. 
*** 
Un tip divortat o intalneste la o petrecere pe fosta nevasta impreuna cu noul ei sot. 
Dupa ateva pahare, se duce la noul tip: -Si... cum e sa folosesti marfa la mana a 
doua? 
La care celalalt îi raspunde: -Nu-i chiar aşa de rau. Dupa primii 5 cm, este 
nefolosita. 
*** 
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Bula il întreaba pe taica-su : tata care este diferenta intre practic şi fizic!? Taicasu 
sta se gandeste un pic şi îi spune: du-te şi spune-i lui sorata ce ar face dak vine un 
tip la ea şi ii 
spune, dak îi da 500 de euro, ar face sex cu el? Se duce Bula la sorasa şi o întreaba: 
Fa, dak vine unu la tine şi te întreaba dak te duci cu el pt 500 euro, te duci? 
Sorasa sta şi se uita la Bula şi îi spune: Bineinteles k mă duc. 
Se duce Bula la taicasu şi îi spune k sorasa se duce cu strainu ptr 500 de euro.atunci 
taicasu îi spune sa se duk şi la maicasa s-o intrebe acelasi lucru.se duce Bula şi la 
maicasa şi o 
întreaba: 
Mama, dak vine un strain şi i-ti spune sa te duci cu el ptr 500 de euro, te duci? 
Maicasa se uita la el şi după vreo 2 minunte, îi spune: bineinteles k mă duc cu el.. 
Se duce Bula la taicasu şi îi spune ce a zis şi maicasa is il întreaba: 
Am intrebat şi pe soramea şi pe mama şi tot nu inteleg diferenta. 
Atunci taicasu îi spune: Practic....avem 1000 euro, dar fizic.....avem doua curve în 
casa. 
*** 
- Alo? 
- Da ! 
- Institutul international de astrofizica, spectroscopie nucleara, prospectiuni 
intergalactice, studiul quasarilor şi determinarea universurilor ciclice cu structura 
toroidala? 
- Da, noi suntem ! 
- Cu Gogu de la cazane, va rog. 
*** 
Un ardelean e oprit de un politist, care îi spune: 
- Dati-mi numele şi prenumele. 
- Ai innebunit? şi pe urma cum mă mai numesc? 
*** 
Maria zice intr-o zi: 
- Ma Ioane zi şi mie o vorba calda ca de când nu te-am mai auzit... 
Ion zice: 
- Marie, arzate-ar focul. 
*** 
Pleaca în aplicatie o grupa de militari şi una de politai. Neavand mijloace de 
transport mai multe pleca impreuna cu un autocar supraetajat, la parterul 
autocarului ereau militari şi la etaj politai. 
Militari o tineau tot intro veselie bautura şi bancuri cât cuprindea, la etaj politai toti 
cuminti unu nu spunea o vorba. Se duce colonelul de la militari şi spune: 
- Mai da voi ce aveti uite ai mei ce se distreaza şi voi nimic! 
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La care politai 
- Pai ce va pasa voi aveti sofer, noi nu! 
*** 
Culmea comertului: 
2+2=3, 50(la cumparare) şi 4, 50 (la vanzare)! 
*** 
O blonda o întreaba pe alta: 
- Draga, ai folosit vreodata vibratorul? 
- Nu! 
- Nici sa nu-l folosesti ca eu aseara mi-am spart 2 dinti! 
*** 
Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate? 
- Liceul. 
*** 
- Domnule doctor, zise femeia, disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu limba 
scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta în liniste. 
*** 
Doi politisti intra intr-o librarie. Dupa un moment de ezitare, vinzatoarea îi 
întreaba: 
- Ce-i baieti, ploua afara? 
*** 
La o scoala din SUA, invatatoarea le cere elevilor sa povesteasca un film ce trateaza 
o tema de dragoste. 
- Dintre un bărbat şi un bărbat? întreaba un elev. 
- Nuuu, raspunde grabita invatatoarea. 
- Dintre o femeie şi o femeie? întreaba o eleva. 
- Nuuu, raspunde ingrijorata invatatoarea. 
- Dar atunci intre cine? întreaba nedumeriti elevii. 
- Intre un bărbat şi o femeie, raspunde invatatoarea. 
- Aaa, am inteles, spuse un elev mai dezghetat. Vreti sa tratam un film istoric. 
*** 
Se face un sondaj international de opinie pentru a se afla cine sunt cei mai buni din 
lume pentru a pastra secretul de serviciu. 
O americanca este prima care îşi spune parerea: 
- Sotul meu stie unde lucrez, dar nu stie cu ce mă ocup. Eu nu stiu nici unde 
lucreaza şi nici cu ce se ocupa. Eu nu duc acasă hirtii da la serviciu şi nici el nu 
aduce acasă hirtii de la serviciu. 
Japonezul spune: 
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- Eu şi sotia mea lucram în acelasi birou, dar eu nu stiu cu ce se ocupa şi nici ea nu 
stie cu ce mă ocup. 
În sfirsit, vine şi rindul romanului, care spune: 
- Eu lucrez singur în birou. Nu stiu cu ce mă ocup, dar nici nu mă intereseaza! 
*** 
Cantitatea de inteligenta pe pamint este constanta. Populatia este în creştere... 
*** 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca în paradis, deoarece ei ar fi ignorat 
marul şi ar fi mincat sarpele. 
*** 
Inaintea unei operatii, chirurgul îşi întreaba pacientul: 
- Ce virsta aveti? 
- Peste o luna voi implini 40 de ani. 
- Bravo, bravo, spune chirurgul, îmi place tare mult optimismul dumneavoastra! 
*** 
Bula la scoala: 
- Tovarasa profesoara, dacă va spun un banc... va cad tzatzele!.. Dar vad ca-l stiti.. 
*** 
Intr-o intersectie un BMW îi taie calea unui TRABANT, care avea prioritate. Soferul 
trabantului se ia după BMW şi la urmatorul semafor il ajunge din urma, se repede la 
sofer şi dezamagit îi zice... 
- dacă noi astia cu masinile nemtesti nu ne putem intelege... 
*** 
Porcusorul agresiv sta asezat în autobuz. 
Intra o batranica. 
Tremura şi era în mari dureri stand în picioare. 
Porcusorul agresiv o întreaba: 
- Batranico, ai vrea sa te asezi? 
- DA, ar fi foarte dragut. 
- Şi totusi mă intreb unde... 
*** 
Ce s-a întîmplat, de ce ai lipsit ieri? 
- Păi stiti..a murit bunicul.. 
- Aoleu! Cum asa? 
- Păi a iesit pe balcon şi a căzut balconul cu el. 
- Vai, săracul! şi aşa a murit? 
- Nu, că a reusit să se prindă de tocul de la geam, dar apoi a alunecat şi a căzut iar. 
- A, şi a murit? 
- Nu, a căzut în copacul din curte şi de acolo a fost catapultat pe casă, apoi a 
alunecat şi a tras toată tigla după el. 
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- Şi aşa a murit? 
- Nu, că s-a prins de burlan.Dar burlanul s-a desprins. 
- Şi aşa a murit? 
- Nu, a reusit să se balanseze şi a intrat în casă prin geamul de la etaj, s-a rostogolit 
pe scari. 
- Şi aşa a murit? 
- Nu, în cădere a încercat să se prindă de balustradă, dar balustrada s-a rupt şi el a 
căzut în gol pînă la parter. 
- Şi aşa a murit? 
- Nu, dar l-am împuscat noi, că ne dărîma toată casa. 
*** 
Canibalul catre copiii sai: 
- Copii, sa fiti cuminti anul asta, ca, dacă nu vine Mos Craciun, n-avem din ce face 
friptura. 
*** 
La un bal, se duce unu la o tipa: 
- Papusa, dansezi? 
- Da, sigur. 
- Pai, atunci lasa-ma pe mine sa stau pe scaun. 
*** 
Doi prieteni mor într-un accident de masina. Unul merge în rai, iar celalalt în iad. 
Intr-o zi, cel din rai se uita În jos şi-l vede pe cel din iad stind cu o cutie de bere În 
mana şi cu o blonda pe genunchi. 
Suparat, se duce la Dumnezeu: "Ce-i asta?! Cred ca vreau sa merg în iad; uite-te la 
prietenul meu de acolo!" 
Dumnezeu îi raspunde: "Uite-te mai bine: Cutia are o gaura în fund şi blonda, nu!" 
*** 
Un caine de paza îşi întreaba colegul: 
- Tu nu auzi ceva?... 
- Ba da!... 
- Şi atunci de ce nu latri? 
- Pai atunci nu mai aud nimica... 
*** 
Horea se afla în fata motilor infuriati, inarmati cu furci şi coase. 
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, sa murim noi de foame şi grofii sa huzureasca 
pe spinarea noastra? 
Motii : Nuu, Horea, pe ei! 
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, ca noi sa trăim în frig, în cocioabe, în timp ce 
grofii au palate? 
Motii : Nuu, Horea, pe ei! 
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Horea: Apai mai rabdam, motii mei, ca noi sa n-avem nimica, iar grofu sa piarda 
banii nostri pe la jocuri de carti prin cazinourile din Europa? 
Motii nimic, liniste mormantala! Horea e descumpanit şi se uita la un mot mai 
batrin care într-un tarziu îi zice: 
- Horea, dragul tatii, nu fi aşa maniat, poate ca nu ţi-o intrat carte! 
*** 
Un tanar intra intr-o farmacie şi o întreaba pe farmacista, o fata tanara, extrem de 
frumoasa: 
- Nu va suparati, aveti prezervative cu arome? 
Farmacista, extrem de doritoare sa-l ajute: 
- Da, ce aroma sa fie? 
- Ce aroma va place mai mult. 
*** 
La Radio Erevan, un investitor bursier amarât din Romania întreaba: 
- De ce trebuie sa strangem cureaua în perioada de tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gât. 
*** 
Intra o blonda la doctor. 
- Ei domnisoara, unde va inteapa? 
- În masina, dar mi-a promis ca-si face rost de un apartament la bloc. 
*** 
Un tip ajunge la portile Raiului, în fata lui Sf. Petru.Acesta il întreaba: 
- Ai facut ceva deosebit în viata ta care sa merite sa intri în Rai? 
- Da, mă pot gandi la un singur lucru. Odata, când faceam un drum în Black Hill în 
Dakota, am dat peste un grup de motociclisti duri şi mari şi rai care maltratau o 
tanara. M-am dus direct la ei şi le-am cerut sa o lase în pace dar ei nu m-au ascultat. 
Asa ca m-am dus la cel mai mare, cel mai tatuat şi i-am tras una în cap, i-am 
rasturnat motocicleta, i-am smuls cercelul din nas şi l-am aruncat la pamant. 
Apoi am tipat : 
- Acum, inapoi baieteilor sau veti avea de-a face cu mine ! 
Sf. Petru a fost impresionat. 
- Când s-a intamplat asta? 
- Acum cateva minute... 
*** 
Un tip după ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetelul lui şi începe sa noteze 
ceva. Tipa, suparata, îi spune: "Ce nesimtit esti, ce, eu sunt din alea sa mă treci în 
carnet?"... "Nu te trec, îi raspunde 
tipul, te sterg!" 
*** 
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Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
- dacă da dracu' şi-l prind pe unul din voi în dormitorul fetelor, il amendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cât costa? 
*** 
- Ce mai este nou, Gigi? 
- Sunt suparat, Vasile. Am aflat ca nevasta-mea mă insala. 
- Bine, dar eu te-am intrebat ce mai e nou.... 
*** 
Soţia: Iubitule... Ce faci? 
Soţul: Nimic. 
Soţia: Nimic?.. Păi de-o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie. 
Soţul: Căutam data expirării... 
*** 
Sotul vine acasă foarte tarziu si, ca sa nu-l certe sotia, se hotareste sa-i traga o 
partida de sex oral. Se furiseaza în dormitor, se baga sub plapuma şi trece la 
treaba... Dupa ce rezolva problema, da 
sa mearga la un dus şi ramane perplex când o vede pe sotia iesind din baie. 
- Tu cum ai ajuns aici?!?... striga el. 
- Nu mai striga, ca o trezesti pe mama!... 
*** 
Intrebare: Cum se saluta mai nou romanii când vorbesc la telefon? 
Raspuns: Salutare tie şi ascultatorilor nostrii !!! 
*** 
Micul Thomas, cel mai bun elev din clasa o întreaba pe invatatoare dacă poate sa-i 
vorbeasca după ore. Ea accepta. 
- Ce vrei sa-mi zici Thomas? 
- Cred ca sunt prea inteligent ca sa raman în clasa asta, mă plictisesc!As vrea sa trec 
direct la Liceu. 
Directorul scolii este informat şi il întreaba pe Thomas dacă vrea sa treaca niste 
teste. 
Thomas accepta fara sa ezite şi testarea incepe. 
- Sa vedem Thomas: 3x4? 
- 12 
- -Şi 6x6? 
- 36, domnule director. 
- Capitala Japoniei? 
- Tokio! 
Testul continua inca o jumatate de ora, Thomas nu face nici o greseala! 
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La sfarsitul testului, domnul director este multumit dar profesoara întreaba dacă 
poate sa-i puna şi ea cateva intrebari..Amandoi accepta.Profa incepe: 
- Thomas, vaca are 4 şi eu am 2 ce este? 
- Picioarele, doamna. 
- Corect, ce gasim în pantaloni tai şi nu gasim în ai mei?Directorul se mira de 
intrebare... 
- Buzunare, doamna 
- Bine Thomas, unde au femeile parul cel mai cret?Directorul se pregateste sa 
intervina chiar când Thomas raspunde: 
- În Africa, doamna!raspunde copilul fara sa ezite. 
- Ce este moale dar cu mainile unei femei devine tare?Directorul deschide ochii 
mari dar inainte sa vorbeasca, Thomas raspunde: 
- Oja pt unghii, doamna. 
- Ce au femeile şi bărbatii în mijlocul picioarelor? 
- Genunchi, doamna! 
- Bine şi ce are o femeie maritata mai larg decat una celibatara? Directorului nu-i 
vine sa creada ce aude. 
- Patul, doamna! 
- Care parte a corpului meu este des cea mai umeda? 
- Limba dumneavoastra, doamna! 
- Ce cuvant care incepe cu litera C..... inseamna ceva care poate sa fie umed sau sec 
şi pe care bărbatii le place sa-l priveasca? 
- Cerul! spune Thomas 
Directorul sufla usurat, transpirat decide sa opreasca testul şi spune: 
- Nu o sa te trimit la liceu o sa te trimit direct la Universitate!Chiar şi eu as fi picat 
acest test..... 
 
Morala: 
Odata cu inaintarea în varsta devenim perversi 
*** 
Medicul catre pacient: 
- Aveti o boala contagioasa extrem de rara. O sa fiti mutat intr-o camera separata şi 
acolo veti manca numai pizza şi clatite. -Şi astea mă vor ajuta sa mă fac bine? -Nu, 
dar asta-i singura mancare care incape pe sub usa. 
*** 
Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman. Dupa impact, tipul ia o barca şi vasleste 
disperat sa se salveze. 
- Unde pleci, dom'le, ca mai sunt femei aici? 
- Lasa-ma în pace omule, mie de femei îmi arde acum? 
*** 
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Doi lilieci îşi faceau siesta, atarnati într-un copac cu capul în jos. "Auzi, care a fost 
cea mai naspa zi din viata ta?" 
"Când am avut diaree"... 
*** 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna la mare, fara 
bărbatii lor. La intoarcere, pe una dintre ele au apucat-o remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' bărbatu' meu de cate ori l-am inselat în concediu. 
Bruneta: -Ce idioata! 
Roscata: -Ce curajoasa! 
Blonda: -Ce memorie! 
*** 
La interviul pentru angajare: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu. 
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze... 
*** 
Vine un student în caminul de fete. Paznicul întreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine mă sfatuiti? 
*** 
- Imprumuta-mi 100$. 
- Am numai 30. 
- Da-mi 30, cu restul de 70 îmi ramai dator. 
*** 
De ce bărbatii nu pot avea mai multe neveste? 
- Pentru ca îi protejeaza legea! 
*** 
Merge pe strada o doamna cam plinuta. De ea se apropie un cersetor: 
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic. 
- Ehee, dacă as avea şi eu aşa vointa... 
*** 
Anunt la matri moni ale: "Caut sotie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
I: Care e deosebirea dintre bikini frantuzesti şi cei rusesti? 
R: Cei frantuzesti iti intra în fund, cei rusesti în cizma! 
*** 
O femeie se plange unui politist: 
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- Domnule politist, tipul acela mă urmareste. Cred ca e beat!....Politistul o masoara 
de sus pana jos şi spune: 
- Aveti dreptate. Cu siguranta este beat! 
*** 
Un profesor le da elevilor ceva de scris. Bula refuza. 
Profesorul: 
- Singura scuza ca sa nu scrii, e sa ai o boala foarte grava! Bula: 
- De epuizare sexuala ce ziceti? Profesorul se uita la el cateva clipe: 
- Asta nu e scuza, poti sa scrii cu mana cealalta 
*** 
Fiica în vârstă de 16 ani îşi invită tatăl şi mama să se aşeze pe canapeaua din 
sufragerie pentru a le spune ceva: 
- Mamă, tată, ....sunt însărcinată ! 
- Cine a putut fi porcul ordinar, nesimţitul, nenorocitul, animalul care şi-a bătut joc 
de tine. Dacă pun mâna pe el în clipa asta, îl omor !!!!! Explodează mama fetei. 
Foarte calmă, tânăra ia un celular şi formează un număr. În mai puţin de 15 minute 
în faţa casei frânează energic un „Ferrarri Scaglieti 512" argintiu şi în mai puţin de 
2 minute, în cadrul uşii apare un bărbat elgant cu părul uşor grizonat, îmbrăcat 
într-un costum „Armani" impecabil, cu un imens buchet de trandafiri în braţe : 
- Iubită doamnă, stimate domn, vă rog... 
- Ce să ne mai rogi măgarule, pedofil nenorocit...Începe mama.... 
- ...să mă ascultaţi.... 
- ...care ţi-ai bătut joc de fructul tinereţii copilului nostru...!!! 
- Condiţia şi poziţia mea socială nu-mi permit să o iau de soţie pe fiica 
dumneavoastră. Dar, dacă copilul născut de aceasta va fi băiat, va primi cadou de 
botez o fabrică de piese auto, un supermarket, un restaurant de lux, un apartament 
de 300 mp în centrul Bucureşti-ului, o vilă pe litoral şi o vilă la munte. Dacă va fi 
fată, va primi la botez o fabrică de confecţii, o casă de modă „haute couture", un 
supermarket şi deasemeni un apartament şi câte o vilă la mare şi la munte. Dacă 
vor fi gemeni, vor primi câte o fabrică de procesare a cărnii, căte o fabrică de 
produse lactate, câte un apartament şi câte un pachet de acţiuni „Gazprom" fiecare 
în valoare de 5 milioane €. 
Dacă va pierde sarcina... 
- I-o mai tragi odată ! Interveni tatăl.... 
*** 
La un examen de fizica. Profesorul foarte prost dispus. Intra prima studenta. 
- Duduie, e vara, sunteti într-un compartiment de tren şi va este foarte cald. Ce 
faceti? 
Studenta foarte bucuroasa de simplitatea intrebarii raspunde: 
- Deschid fereastra. 
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- Perfect, va rog sa calculati viteza cu care intra curentul de aer în compartiment, 
temperatura de afara şi presiunea atmosferica. 
- ?!? 
Pica examenul. A doua studenta pateste la fel. Intra şi a treia studenta, care intre 
timp aflase despre ce era vorba. 
- Duduie, e vara, sunteti în tren, în compartiment, şi va e foarte cald.Ce faceti? 
- Îmi dau jos bluza. 
- Dar totusi va e cald. 
- Îmi dau jos fusta. 
- Inca va e foarte cald. 
- Îmi dau jos sutienul, chilotii, tot, raman goala. 
- Şi dacă inca va mai este cald? 
- Domnule profesor, şi sa stiu ca mă f*t cu tot trenul, dar fereastra aia tot nu o 
deschid! 
Un alpinist neasigurat sta sa cada de pe un perete de stanca. Abia se mai tine cu o 
mana deasupra haului. Se uita la cer şi striga disperat: 
- Doamne, e cineva acolooo??! 
Se aude o voce grava: 
- Da, fiule! 
- Ce sa fac, sa nu mă zdrobesc de pamant? 
- Roaga-te să-ţi fie iertate pacatele şi desprinde-te de stanca fara teama. 
Se gandeste putin alpinistul, apoi striga iar: 
- Altcineva mai e acolo???! 
*** 
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta şi o reazema de gard şi 
incepe sa caste ochii în jur. 
Gardianul: 
- Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru... 
- No, ca nu-i bai, i-am pus lacat! 
*** 
O blonda cu masina este oprita de un politist. 
- Permisul dvs., va rog. 
- Ce e ala? 
- Cartela aceea cu poza dvs. 
Se uita blonda prin geanta, gaseste o oglinda, se uita în ea şi i-o da politistului. 
Acesta priveste la rindul sau în oglinda şi spune: 
- Ma scuzati, nu am stiut ca lucrati în politie. 
*** 
Doi prieteni se intilnesc dimineata la cafea, unul cu un ochi vinat. 
- Ce-ai patit la ochi? il întreaba celalalt. 
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- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am zis "TU". 
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi în familie de te-a lovit pentru asta? 
- Pai aseara când mincam mi-a zis: „Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni". 
Si eu i-am raspuns: „Poate TU” 
*** 
Intr-un salon de reanimare, toti pacientii stau cuminti conectati la aparatele de 
mentinere în viata.Electricianul baga capul pe usa şi ziceaieti, luati o gura mare de 
aer ca schimb o siguranta!... 
*** 
Motto-ul zilei! 
Dacă cineva ride? rizi cu el impreuna! 
Dacă cineva cinta? cinta cu el impreuna! 
Dacă cineva lucreaza -lasa-l sa lucreze! 
*** 
Perle culese de la Academia Trupelor de Uscat -SIBIU 1992-1996 
 
Sa nu mai prind picior de student cu mainile în buzunare! 
O mana criminala a dat cu piciorul în chiuveta. 
Dati-mi o bara metalica din lemn. 
Ce te uiti aşa la mine ca la un bou? Ce, ori nu-i asa? 
Am sa va tin cu ochii în soare pana la 12 noaptea. 
Dacă ti se intampla sa cazi de pe transportor ori mori ori ramai prost.Eu am cazut 
de 3 ori. 
Fa-mi o lista cu el. 
Când plecati acasă sa nu uitati vreo bricheta aprinsa în dulapuri. 
Sa nu va dati jos din mersul trenurilor. 
Va doare mana sa bateti 3 pasi de defilare? 
Impartiti suprafata în 3 jumatati egale. 
Lipeste calcaiele pe langa corp. 
Jumatate din batalion stia ca este adunare numai tu nu. 
Bai rahatilor, dacă vin la voi va mananc ! 
*** 
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti prost, decat sa vorbesti 
şi sa inlaturi orice dubiu." 
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se intilnesc pe strada. Mihai il vede pe Cristi ca e cam 
abatut şi-l întreaba: 
M : De ce esti aşa suparat? 
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C: Uite mă eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat. 
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina? 
C: Niciodata. 
M: Pe luna? 
C: Da din cap negativ. 
M: Pe an? 
C: Iar da din cap negativ. 
M: Pai vezi, rugina. 
*** 
Ion şi Maria la maternitate: 
- No Marie, ce avem? 
- Baiat. 
- No, ....si cu cine seamana? 
- ... Degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti. 
*** 
La un concurs de parasutisti intr-o unitate militara, Bula trebuia sa faca saltul cu 
parasuta, la aterizare sa ia bicicleta, după care cros de 15Km. Se urca Bula în avion, 
ajunge în zona de parasutare, sare şi trage de comanda.... nu se deschide. Mai trage 
o data... nimic (futui)... trage comanda de la parasuta de siguranta... tot nimic (baga-
mi-as)... mai trage o data... nimic... după care zice: -Parca vad ca şi bicicleta e 
stricata... 
*** 
Prin ce se deosebeste un om de o camila? 
- Camila poate sa lucreze o saptamâna fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamâna fara sa lucreze... 
*** 
Un alpinist neasigurat sta sa cada de pe un perete de stanca. Abia se mai tine cu o 
mana deasupra haului. Se uita la cer şi striga disperat: -Doamne, e cineva acolooo??! 
Se aude o voce grava: -Da, fiule! 
- Ce sa fac, sa nu mă zdrobesc de pamant? 
- Roaga-te să-ţi fie iertate pacatele şi desprinde-te de stanca fara teama. 
Se gandeste putin alpinistul, apoi striga iar: -Altcineva mai e acolo???! 
*** 
În curtea taraneasca, una dintre gaini a ouat un ou de jumatate de kilogram. -Ne 
spui şi noua cum ai reusit? o întreaba celelalte gaini. -Secret de familie. -Proiecte pe 
viitor? -Voi oua un ou de un kilogram. Îl întreaba şi pe cocos cum au reusit. -Secret 
de familie. -Şi care-ti sunt proiectele pe viitor? -Sa pocesc mutra strutului. 
*** 
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Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la resturant. Farfuria de supa se varsa pe rochia 
ei cea noua. Suparata şi asteptand sa fie consolata de sotul romantic zice: -Uite cum 
arat, ca o scroafa! El raspunde: -Şi te-ai mai şi murdarit pe deasupra! 
*** 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidelă şi îţi trece prin cap sa te arunci 
de pe balcon, adu-ti aminte ca... ai coarne, boule, nu aripi! 
*** 
Femeile sunt exact ca traducerile: cele bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune. 
*** 
Un tip şi o tipa fac dragoste. El îi spune: 
Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o să-ţi spun Eva.' 
Ea îi raspunde: 'Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o să-ţi spun Peugeot. 
*** 
Fiul: E adevarat, taticule, ca în unele parti ale Africii bărbatul nu îşi cunoaste sotia 
decat după casatorie? 
Tatal: La fel se intampla în toate tarile, fiule ! 
*** 
Când un bărbat deschide portiera masinii sotiei sale de un lucru poti fi sigur: ori 
masina e noua ori femeia! 
*** 
Casatoria serveste la impartirea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata dacă 
ai fi ramas singur 
*** 
Sotia îi spune sotului: 
- Mai bine mă casatoream cu Dracul decat cu tine ! 
- Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange e interzisa! 
*** 
- Tu iti iubesti nevasta? 
- Când ne-am luat, o iubeam aşa de tare incat îmi venea s-o mananc. Acum îmi pare 
rau ca n-am mancat-o atunci. Acum e prea tarziu, e atoasa. 
*** 
Nevasta-mea mă saruta de fiecare data când vin acasă. 
- Asta da afectiune! 
- As...E investigatie! 
*** 
Un bărbat punea niste flori la mormantul mult-iubitei sale mame decedate, când 
remarca un alt bărbat în genunchi la un mormant. Barbatul parea ca se roaga cu o 
intensitate profunda, repetand: 
- -De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? 
Primul bărbat se apropie de el şi îi spuse: 
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- Domnule, nu vreau sa mă amestec în suferinta dumneavoastra privata, dar nu am 
văzut niciodata atata durere. Pe cine jeliti? Un copil? Un parinte? 
Indureratul îşi aduna gandurile pentru o clipa, apoi raspunse: 
- Primul sot al nevestei mele... 
*** 
Secretara noua 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara. Vine directorul acasă, nevasta 
il ia în primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama. 
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat. 
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede. 
*** 
Un tip se plange prietenului sau: 
- Am avut totul... bani, o casa frumoasa, o masina faina, dragostea unei femei 
superbe... Apoi, dintr-o data totul a disparut în neant... 
- Pai, cum asa....?' întreaba mirat prietenul. 
- A aflat nevasta-mea...' 
*** 
Doi golani patrund noaptea în dormitorul calugaritelor de la un schit. Din intuneric 
se aude vocea uneia dintre ele: 
- Iarta-i, Doamne, ca nu stiu ce fac! 
- Taci din gura, zise cea de linga ea, al meu stie... 
*** 
La un ospiciu, toti nebunii stateau agatati care de lustra, care de grilajele de la 
ferestre, sau pe pereti. La un moment dat, apare doctorul şi spune: 
- A venit toamna! 
Toti nebunii cad jos, numai doi raman suspendati în continuare. 
- Voi nu ati auzit ca a venit toamna? întreaba doctorul. 
- Noi suntem conifere! 
*** 
Intrebare: De ce merg politistii în misiune cu portbagajul plin de apa? 
Raspuns: Li s-a dat ordin sa aiba grija sa nu le moara sirena!.. 
*** 
De ce nu poate o blonda sa scrie numarul 11? Pentru ca nu stie pe care 1 sa-l puna 
în fata 
*** 
Trei tipe stau de vorba: 
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Prima: 
- Sa vezi ce am gasit în buzunarele sotului meu aseara... 
Celelate: 
- Ce? Ce? 
- Fotografii porno... 
- Şi ce ai facut cu ele? 
- Nici nu am stat sa mă gandesc, le-am aruncat pe foc. 
A doua: 
- Asta nu-i nimic, eu am gasit în buzunarele sotului meu prezervative... 
- Şi ce ai facut? Le-ai aruncat pe foc? 
- Ei as, le-am gaurit şi le-am pus la loc. 
Cea de a treia lesina. 
*** 
La moartea unui cardiolog 
Toate erau în forma de inima: florile, coroanele, jerbele, groapa, sicriul. Când sa 
bage mortul în groapa, un tip din multime incepe sa rada în hohote. 
Preotul se opreste din cantat şi il întreaba: bine domnule, acum te-a gasit şi pe 
dumneata rasul, tocmai în acest moment? 
Tipul îi raspunde: nu va suparati dar mă gandeam la propria mea inmormantare, 
pentru ca eu sunt ginecolog! 
*** 
Ardelenii 
Doi ardeleni la oras, sunt cazati într-un hotel la etajul 20, iar liftul nu merge. Se 
apuca ei sa urce pe scari. Pe la etajul 5, Ion catre Gheorghe: 
- Gheo, am sa iti zic ceva... 
- Lasa-ma în amaraciunea mea, îmi zici când ajungem... 
Dupa inca vreo 7 etaje, Ion: 
- Gheo, trebe să-ţi zic ceva... 
- Lasa-ma Ioane, îmi zici când ajungem, acu lasa-ma în pace! 
În fata usii, Gheorghe catre Ion, gafaind ca o locomotiva: 
- Ia zi acuma ce voiai sa-mi zici. 
- Am uitat cheia la receptie!............... 
Se apuca ei sa coboare Dupa vreo 5 etaje, Ion vrea sa zica ceva. 
- Lasa-ma în pace. Îmi zici jos! 
Alte 7 etaje, Ion vrea sa spuna ceva, Gheorghe enervat il opreste. Ajung sleiti la 
receptie, Ion : 
- Mai Gheo, tu chiar nu stii de gluma?? 
*** 
Blonda la volan 
Doua tipe, la volan o blonda, semaforul rosu, se opresc: 
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- Mama, vezi ce rosu frumos? 
- Da... waw! 
- Da' uite ce galben fain... 
- Aha... 
- Şi ce verde frumos... 
- Da, asta chiar e super... 
- Aa... iar rosu asta... L-am mai văzut, hai sa mergem 
*** 
Recruti la politie 
Interviu la o circa de politie pentru recruti. Intra primul, comandatul il întreaba: 
- Como ti cheamo? 
Asta, nimic... 
- Iesi afara, ca nu esti bun de nimic... 
Mai intra inca unul, iar: 
- Como ti cheamo? 
Asta, nimic nici el... 
Intra al trei-lea şi il întreaba şi pe asta: 
- Como ti cheamo? 
La care recrutul raspunde: 
- Perche? 
- Perche şi mai cum? 
*** 
Un chirurg la poarta Raiului 
Un chirurg moare, ajunge la poarta Raiului şi se aseaza la coada. 
Imediat il observa Sf. Petru şi zice 
- Furnizorii, poftiti pe usa din spate, va rog! 
*** 
O femeie tânara şi extrem de atractiva ia avionul spre casa din Elvetia. În avion, 
alaturi de ea ia loc un preot catolic caruia i se adreseaza imediat: 
- Ma scuzati, Parinte, mi-ati face un mare serviciu? 
- Desigur, Copila mea, cu ce te-as putea ajuta? 
- Mi-am cumparat un depilator electric excelent; am platit foarte mult pentru el.. 
Depaseste cu mult limita de valoare a scutirii de vama şi mă tem ca mi-l confisca. 
Dar dumneavoastra Parinte, ati putea sa-l treceti la vama ascunzându-l sub 
reverenda. 
- Cu adevarat, as putea sa-l trec, dar te previn ca inca niciodata n-am fost în stare sa 
mint. 
- Dar dumneavoastra aveti o fata atât de cinstia incat nici aşa nu vor întreba nimic-
spuse tânara şi da-du depilatorul preotului descumpanit. 
Dupa aterizare la vama: 
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- Parinte, aveti ceva de vamuit?-întreaba ofiterul vamal. 
- Din creştet pâna la brau n-am nimic de vamuit, fiule. 
Acest raspuns bizar trezeste suspiciunea vamesului aşa ca întreaba mai departe: 
- Şi sub brâu? 
- Pai am ceva magnific facut pentru a servi femeilor, dar nu a fost folosit inca 
niciodata. 
Vamesul râde cu lacrimi: 
- În regula, treceti mai departe! Urmatorul ! 
*** 
Isărescu la frizer : 
Tzâc, tzâc, tzâc! 
Frizeru: Domnu Guvernator, cum mai merge economia? 
Isărescu : mm, bine. 
Tzâc, tzâc, tzâc! 
După câteva minute 
Frizeru: Domnu Guvernator, cum mai merge economia? 
Isărescu : mm, bine. 
Tzâc, tzâc, tzâc! 
După câteva minute.. 
Frizeru: Domnu' Guvernator. 
Isărescu: Auzi, da ce mă tot intrebi? 
Frizeru: Păi când vă întreb vi se ridică părul şi il tai mai bine!!! 
*** 
Un tip se trezeste dimineata, ia ziarul de la usa, se uita pe numerele de la loto şi 
vede ca i-au iesit toate cele sase. Cum avea un serviciu pe care nu îl suporta, pleaca 
tacticos la serviciu, intra în audienta la sef şi îl anunta cu satisfactie ca 
demisioneaza. 
Seful spune ca e alegerea lui, îi multumeste pentru cei peste 20 de ani lucrati în 
firma şi îi da un bonus de despartire de 200.000 de euro. 
Omul, fericit nevoie mare, în drum spre loterie intra la reprezentanta BMW şi 
cumpara cel mai scump model, în valoare de 200.000 de euro. 
Când sa dea banii, este anuntat ca, deoarece este clientul cu nr. 1, 000, 000 primeste 
masina gratis. 
Când e sa ai noroc, ai noroc, zice omul bucuros ca a ramas şi cu cei 200.000 de euro 
şi are şi BMW nou nout. 
Trece pe la loto, ridica milioanele şi pleaca acasă. 
Sta pe terasa, la o bere şi o vede pe sotia sa venind acasă, cu bicicleta. Moment în 
care trece pe strada o betoniera şi o calca. 
Asta e, zice omul, când e sa ai noroc, ai noroc pâna la capat!" 
*** 
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Ion se trezeste intr-o dimineata cu o mahmureala ingrozitoare după o noapte 
petrecuta la o petrecere de afaceri. Se chinuie sa-si deschida ochii şi primul lucru pe 
care il vede sunt doua aspirine asezate langa un pahar cu apa pe noptiera. şi langa 
el, un trandafir rosu! Ion se ridica din pat si-si vede hainele curate şi calcate. Se uita 
prin camera şi vede ca totul e în ordine perfecta şi luceste de curatenie. La fel e şi în 
restul casei. Ia aspirinele, se sperie când se uita în oglinda din baie şi vede un ochi 
vanat şi în cele din urma observa un bilet pe masa pe care scria: "Dragul meu, micul 
dejun e în cuptor. Eu am iesit la cumparaturi. Te iubesc!!" Se taraste pana în 
bucatarie şi vede ca intr-adevar il asteapta micul dejun aburind şi ziarul de 
dimineata. 
*** 
Fiul lui e şi el în bucatarie. Ion il întreaba: 
- Fiule, ce s-a intamplat azi-noapte? 
- Pai, ai ajuns acasă beat după 3 dimineata şi ai luat-o razna. Ai rupt masuta din 
sufragerie, ai varsat pe coridor şi ti-ai facut un ochi vanat când ai dat cu capul de 
usa. 
- Atunci de ce este totul intr-o ordine atat de perfecta, atat de curat, am primit un 
trandafir rosu şi micul dejun mă asteapta pe masa? 
- Ah, asta-i simplu, îi raspunde fiul. Mama te-a tarat pana în dormitor şi când a 
incercat să-ţi dea jos pantalonii. I-ai spus: "Lasa-ma în pace, tarfa ce esti, sunt 
insurat!" 
 
Morala: 
Masuta rupta -$300.26 
Micul Dejun -$10.20 
Trandafirul rosu -$5.00 
Aspirinele -$0.30 
Sa spui lucrul potrivit la momentul potrivit.... de nepretuit!! 
*** 
Soţia către soţ: 
- Logodnicul lui Lili este mai tandru ca tine, îi spune mereu "perla mea" 
- El este bijutier. Eu sunt ginecolog. Cum ai vrea să-ţi spun? 
*** 
Intrebare la Radio Erevan: 
De ce are hartia igienica mai multe straturi? Nu era de ajuns unul singur? 
Raspuns: 
În principiu aveti dreptate şi oricum folositi direct doar prima foaie! Dar celelalte 
sunt stocate timp de 6 luni de catre serviciile de specialitate, pentru a putea fi 
accesate de Ministerul de Interne, Ministerul Public, SRI şi SIE. 
Razbunarea fetelor pentru toate bancurile misogine... 
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*** 
Care-i asemanarea dintre un bărbat şi un soarece? 
Amandoi trag la gaura 
*** 
Ce este un sot? 
Un amant care si-a fortat prea mult norocul. 
*** 
Care este asemanarea dintre un bărbat şi o telecomanda? 
Ambii sunt simpli, usor de folosit şi de obicei îi gasesti pe langa televizor. 
*** 
De ce ce sunt bărbatii ca zapada? 
Nu stii când vin(e), nu stii cati centimetri va avea, şi nu stii nici cât va dura... 
*** 
Ce îşi zice mireasa după noaptea nuntii? 
Doamne-ajuta ca nu am aruncat inca vibratorul... 
*** 
De ce sunt bărbatii ca şi cabinele telefonice? 
Ori sunt "ocupate" ori e "telefonul" defect... 
*** 
Cum se numeste un bărbat aratos, inteligent, atent şi sensibil? 
Basm... 
*** 
De ce sunt bărbatii ca ceapa? 
Dacă dai jos invelisul iti vine sa plangi... 
*** 
De ce sunt bărbatii imuni la boala vacilor nebune? 
Pentru ca sunt porci... 
*** 
De ce exista bărbati? 
Pentru ca vibratoarele nu aduc bani în casa... 
*** 
Care e diferenta dinte bărbati şi "Pedigree"? 
Pedigree exista şi cu creier... 
*** 
De ce bărbatii sunt ca şi betele de chibrit? 
Dacă îi aprinzi îşi pierd capul... 
*** 
Un sot, satul de sotia sa care-l tot intreba cum arata, îi cumpara o oglinda mare, ca 
sa se vada în ea din cap pana în picioare. 



77 

 

Asta a mers un timp, dar acum îi punea aceleasi intebari, stand în fata oglinzii. O 
data, proaspat iesita de la dus, se plangea ca are sanii prea mici. 
Sotul, care de obicei tacea, îi spune : 
- dacă vrei să-ţi creasca sanii, ia o bucata de hartie igienica şi freac-o intre ei cateva 
secunde în fiecare zi. 
Femeia se repede, ia o bucta de hartie şi se apuca sa o frece intre sani: 
- În cât timp o sa-mi creasca? 
- Va dura cativa ani!. 
Sotia se opreste: 
- De unde stii tu ca dacă frec o bucata de hartie igienica intre sani, acestia îmi vor 
creşte în cativa ani? 
- Cu fundul a mers, nu-i asa? 
*** 
Intr-o firma, 4 femei în birou: sefa (nu se specifica ce culoare de par) şi 3 contabile, 
una bruneta, una roscata, şi cealalta blonda. De la o vreme, sefa pleca totdeauna mai 
devreme de la serviciu, sub diverse pretexte. Intr-o zi, se gandesc fetele ca dacă sefa 
pleaca, pleaca şi ele. Zis şi facut, şi cum a iesit sefa pe usa, hop şi ele, sa profite de 2 
ore libere. Bruneta, merge direct la sala de fitness, profitand de faptul ca are timp 
mai mult sa fie în forma. Roscata merge la cumparaturi. Blonda, ca o sotie cuminte 
şi iubitoare, merge acasă, sa profite de 2 ore în plus langa sotul ei iubit. Acasa, insa, 
după ce intra, aude zgomote din dormitor, şi când se uita pe furis pe usa, îi vede pe 
bărbatu-sau şi pe sefa ei. Tiptil, se strecoara afara din casa fara sa zica nimic şi se 
duce în parc, asteptand sa treaca timpul... 
A doua zi, sefa iar dispare cu doua ore inainte de terminarea programului... 
Celelalte vor şi ele sa plece, numai blonda statea la birou. 
- Haide, tu nu pleci? 
- Nu, nu plec, ca ieri era cât pe ce sa mă prinda sefa! 
*** 
La angajare, doi canibali promit ca nu vor manca pe nimeni din firma. 
Dupa cateva luni unul dintre ei este chemat la conducere şi dat afara. 
Al doilea canibal se duce la cel dat afara şi-l întreabă ce s-a intamplat: 
- Apăi am…. nu m-am putut abţine şi am mâncat contabila. 
- Mă nenorocitule, cum ai putut fi aşa prost, eu am mâncat până acum trei ingineri 
şi nimeni nu a observat. 
*** 
O tiganca se duce la teatru. La întoarcere, tiganul o întreaba: 
- Cum a fost, fa, la teatru? 
- Stai să-ţi povestesc. La intrare, toata lumea tinea beletele în mîna, Asa ca l-am scos 
şi eu. La usa, unul mi-a rupt beletul. Am vrut sa tip, 
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dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat nici io. Am intrat, m-am pus pe scaun şi 
deodata s-a stins lumina. Am vrut sa tip, dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat 
nici io. La un moment dat, ala de statea lînga mine, mi-a bagat mana între picioare. 
Am vrut sa tip, dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat nici io. 
- Lasa asta, fa. Piesa, piesa cum a fost? 
- Mult mai mare decît a ta! 
*** 
Definiţii noi extrase din Moldovian DEX 2008: 
PRUDENT = pastă de dinţi cu extras de prune; 
MONOLOG = olog de un picior; 
BIOLOG = olog de ambele picioare; 
SEXOLOG = olog de 6 picioare (de ex. miriapod sexolog); 
AMÂNAT = fără mâini; 
ÎNCHINARE = transport către China; 
ÎNVINUIRE = procesul de fermentare a mustului; 
ÎNFOCARE = transformare în focă; 
GHINIOANE = variantă moldovenească pentru ardelenescul „Bine, Ioane"; 
ÎMPRĂŞTIERE = rezultatul procesului prin care beţivii se fac praştie; 
BIZAR = zar dublu; 
MĂCEL = mac mic; 
MICROSCOP = scop măr 
*** 
Ştefan cel Mare stătea şi se uita la TV. Vine slujitorul său, Vasile, şi îi 
spune: 
- Măria Ta! Măria Ta! Vin turcii! 
- Cât sunt de mari? 
- Apăi sunt mici! Se văd în zare cam de 10 cm! 
- Lasă Vasile că avem timp! Vasile pleacă. După un timp vine iarăşi: 
- Măria Ta! Măria Ta! Vin turcii! 
- Cât sunt de mari? 
- Au crescut copăcel Măria Ta! 
- Lasă Vasile că avem timp! 
Vasile pleacă. După un timp însă vine ţipând: 
- Măria Ta! Măria Ta! Vin turcii! 
- Cât sunt de mari? 
- Cât mine, cât Măria Ta! 
- Atunci i-a bazooka şi-i împuşcă! 
- Nu pot Măria Ta că-i ştiu de când erau mici! 
*** 
Un somn sanatos nu numai ca prelungeste viata, dar şi reduce ziua de lucru. 
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*** 
Un tip intra la stomatolog. 
- Doctore, hai sa facem totul repede fara anestezie. Scoateti dintele şi gata! 
- dacă ar fi toti pacientii aşa ca d-stra! Bine, hai sa incepem... 
Tipul striga: 
- Scumpo, intra şi arata-i medicului dintele care te doare. 
*** 
- Baiete, nu-mi arata limba, caci ai sa te imbolnavesti! 
- Cu ce? 
- Cu fractura la mandibula şi contuzie cerebrala. 
*** 
- Alo, iubitule, tu esti? 
- Da, eu sunt. 
- Stii, o sa avem un copil. 
- Ati gresit numarul... 
*** 
La un colt de strada, un politist musca un caine. Un trecator se opreste si-i spune 
politistului: 
- Ce-ai domnule cu bietul caine! 
- Ce te bagi domnule! Ce, stii cine a inceput? 
*** 
La spital este adus un tip cu o fractura craniana.. Sora medicala completeaza fisa şi 
întreaba: 
- Casatorit? 
- Nu, am avut un accident! 
*** 
Vine Ion la Gheorghe şi il întreaba: 
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi? 
Gheorghe: 
- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropiu de ea şi o intreb: 
"-Ce avem astazi, lapte sau carne?" 
*** 
Când eram mai tanar, uram sa mă duc la nunti. Matusi de-ale mele mă piscau de 
obraz şi ziceau razand: ' ' tu urmezi ' ' 
Au terminat cu porcaria asta când am inceput la inmormantari sa fac şi eu acelasi 
lucru cu ele! 
*** 
Aveti sampon? 
- De oua. 
- Şi pe cap cu ce mă spal? 
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*** 
Un cetatean opreste un taxi: 
- Du-ma şi pe mine un milimetru! 
- Hai dom ' ne, nu mă lua la misto!. 
- dacă te-as fi luat la misto, ti-as fi spus "cu opriri". 
*** 
La un bal, se duce unu la o tipa: 
- Papusa, dansezi? 
- Da, sigur. 
- Pai, atunci lasa-ma pe mine sa stau pe scaun. 
*** 
Doua furnici fumau iarba. La un moment dat apare elefantul. Când il vad, furnicile 
se pun pe ras. Elefantul, mirat, le întreaba: -Ce-ati patit mai? 
- Wahahahaha...elefantule, vezi tu firmitura asta de paine? 
- Da. 
- N-ai curaj sa te sui pe ea! Elefantul pune un picior pe ea zi zice: 
- Poftim ca m-am suit! 
- Wahahaha...elefantule...cat esti tu de mare...n-ai curaj sa iei cealalta firmitura de 
paine de pe jos şi sa ti-o pui în cap! 
Elefantul ia şi cealalta firmitura de paine de pe jos şi si-o pune în cap. 
- Wahahahahaha....furnicile se terminau de ras. Elefantul: 
- Ma acum ce mai este? 
Furnicile: -Mamaaaa cata sandvisul 
*** 
Cica trei prieteni, care nu se mai vazusera de atatia ani, se intalnesc intamplator în 
fata unei scoli de soferi. **Din vorba în vorba îşi dau seama ca fiecare îşi astepta 
consoarta sa-si termine ora de conducere auto. Primul zise suparat: 
- Sotia mea a inceput scoala de o saptamana şi de atunci în fiecare noapte se 
trezeste, pune mana pe "manivela" şi incepe : "inainte, inapoi, inainte, inapoi" de nu 
pot sa dorm toata noaptea. 
Al doilea zise şi el negru de suparare: 
- Asta nu-i nimic, a mea a inceput scoala de o luna şi de atunci în fiecare noapte se 
trezeste, pune mana pe "manivela" şi incepe: "intaia, a doua, a treia, a patra". La 
marsarier, cel 
putin, îmi vine sa-mi iau campii. 
Al treilea, daramat de tot, se uita la ei şi zise: 
- Sunteti mici copii! A mea a inceput scoala de doua luni şi de atunci în fiecare 
noapte se trezeste, se intoarce cu curul la mine şi zice "plinul, va rog !" * 
*** 
Adam şi Eva sunt izgoniti din rai. La plecare, ei întreaba: 
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- Doamne, cine va spala vasele? 
Dumnezeu le spune : 
- Va voi pune la o incercare. Va veti sui într-un copac şi voi da drumul la o pisica 
salbatica sa va chinuie. Cine va vorbi primul, acela va spala vasele toata viata. Zis şi 
facut. Vine pisica şi se urca pana la Eva, o zgaraie pe picioare, o musca, Eva, nici un 
cuvant. Trece pisica la Adam. Il zgaraie pe picioare, il musca, se ridica mai sus şi 
observa intre picioare doi motocei. Pisica incepe sa se joace cu ei şi la un moment 
dat, observa ca un soricel ce era ca mort, incepe sa se miste şi sa creasca. Si-a luat 
atunci pozitia de asalt, dar când sa sara, Eva a urlat: Zat! fir-ai a dracului ! De atunci 
a ramas lege: femeia spala vasele. 
*** 
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut. 
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma.... 
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu mă plang. Îmi da mancare buna, nu mă bate şi din când în când ne mai şi 
jucam. 
Ciobanul sta stupefiat. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste... Ziaristul se apropie de magar: 
- Ce mai faci, magare? 
- Nu mă plang. (ciobanul intra în stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Îmi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, mă baga în sura...Ciobanul cade pe 
spate. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? 
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheatza apele! 
*** 
- Tata, îmi cumperi, te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu camera video, 
GPRS şi cu aplicatii java şi mp3? 
- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalti copii? 
*** 
La olimpiadele de la Beijing. În prima zi romanii au luat o medalie. În a doua zi 
romanii au luat alta. În a 3 a zii au fost prinsi 
*** 
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În Japonia a fost inventat un aparat de fotografiat digital cu o aşa viteza de lucru, 
incat sunt sanse de a fotografia femeia cu gura inchisa. 
*** 
Am citit un interviu cu Toni Grecu, în care era intrebat: 
- Ce ai face dacă o femeie ti-ar face avansuri? 
Raspunsul mi s-a parut genial: 
- M-as feri, pt. ca după avans intotdeauna urmeaza lichidarea... 
*** 
Un tip agata o femeie extrem de grasa şi o duce acasă; ajung ei în pat şi tipul se suie 
pe ea... 
- Dupa cateva momente o întreaba: 
- Auzi draga, ai ceva impotriva sa sting lampa asta din tavan? 
- Nu, de ce, esti pudic? 
- A, nu, dar mă cam arde la buci!... 
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile pentru ca e departe scoala de 
sat nu se mai duce. Ion vine după un timp acasă si-i arata lui Vasile o poza. 
- Stii tu cine-i în poza asta? 
Sta Vasile se uita, se uita şi nu stie sa-i spuna. 
- E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai... Stie o lume intraga, 
dar tu nu stii, ca nu esti la liceu!Trece timpul şi vine acasă Ion cu alta poza sa-i arate 
lui Vasile. 
- Stii tu, Vasile, cine-i în poza asta? 
- Nu, mai Ioane, cine-i în poza? 
E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, stie o lume 
intraga, dar tu n stii, ma, ca nu esti la liceu! 
Dupa un timp vine Ion acasă şi vine randul lui Vasile sa-i arate o poza. 
- Stii tu, mai Ioane, cine-i în poza asta? 
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu-si da seama. 
- Nu stiu, mai Vasile. 
- Îti spun eu, e Gheorghe, sta în capatul satului, şi vine în fiecare zi pe la nevasta-ta, 
stie tot satul, dar de, tu nu stii ca tu esti la liceu... 
*** 
Manastire.... 
Staretu hotaraste ca trebuie un control sa vada cum mai stau calugarii cu viciile. 
" Maine toata lumea, ia cate o pereche de clopotei, o leaga de membru şi va 
prezentati în curte". 
Zis şi facut. ln momentul intalnirii, staretu aduce o super lady sa dea un erotishe-
striptease. Fata incepe sa danseze goala......... Nici un zgomot...... după o ora se aude 
un ding-ding.... 
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" Aha, iesi din rând pacatosule... 2 saptamani de rugaciuni, post negru, stai inchis, 
speli porcii....". 
Zis şi facut. Dupa alte 3 saptamani acelasi test. De data asta cu doua fete. 
Dans-lins tzitze..... Dupa o ora ding-ding acelasi calugar. 
"Nemernicule, nu te-ai linistit? Meriti biciuit, maine toata lumea-n curte.'" 
A doua zi intalnire mare, pacatosu în centru. Staretu da exemplu: "Uitati-va la 
pacatosu' pamantului, merita biciuit, ridicati-i sutana şi treizeci de lovituri" 
Toata curtea: ding-ding-cling-ding-diiiiiiiing 
*** 
Doi batranei, după ce s-au imbatat, au decis sa mearga la o casa de toleranta. Odata 
ajunsi acolo patroana îi priveste cu atentie, o cheama pe servitoare şi îi zice: 
- Du-te în primele doua camere şi pune cate o papusa gonflabila în fiecare pat. Mosii 
astia sunt atat de beti incat nu-si vor da seama de diferenta. N-am de gand sa-mi 
folosesc fetele pentru nenorocitii astia de mosi. Servitoarea indeplineste ordinele şi 
batraneii se duc în respectivele camere şi "indeplinesc tema ce corespundea 
locului". 
În drum spre casa, unul dintre batrani zice: 
- Cred ca femeia care a fost cu mine era moarta! 
- Moarta? Spune celalalt. De ce crezi asta? 
- Pai un s-a miscat şi nici n-a vorbit în timp ce faceam dragoste. 
- Putea fi chiar mai rau, spuse celalalt. Eu cred ca a mea era vrajitoare! 
- Vrajitoare!!! De ce naibii zici asta? 
- Pai., sa vezi, când eram la preliminarii am muscat-o un pic de fund, atunci ea mi-a 
tras o basina în fata, a iesit zburand pe fereastra şi în plus mi-a mai luat cu ea şi 
proteza!!! 
*** 
Mama gravida îşi întreaba copilul de 5 anisori: ce vrei sa iti aduca barza un fratior 
sau o surioara? 
- Mamico, dacă nu te doare prea tare p..a as dori un calut de lemn 
*** 
Un tip care lucra la o fabrica de conserve, se plinge psihiatrului: 
- De trei saptamani sunt obsedat sa-mi bag penisul în taietorul de castraveti. Am 
visat asta noapte de noapte, apoi nu am mai putut dormi. La fabrica nu mă mai 
puteam concentra la nimic altceva. Ma gandeam mereu la acelasi lucru. Ieri am 
facut-o! 
- Dumnezeule, gâfâie ingrozit psihiatrul, şi ce s-a intamplat? 
- Am fost pe loc concediat. 
- Şi taietorul de castraveti? 
- A fost concediata şi ea! 
*** 
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Banc sec 
O trupa de politisti se aduna în jurul sefului. 
- Atentiune! -zice sefu', incepem operatiunea! 
Potriviti-va ceasurile! E 11: 48. Pentru cei care au afisaj digital: betisor, betisor, 
scaunel, om de 
zapada... 
*** 
Care-i asemanarea dintre politicieni şi porumbei? 
- Cat timp sunt jos, iti mananca din palma, dar când ajung sus, se caca pe tine! 
*** 
Merge tiganul în padure sa fure lemne, il vede padurarul şi-l întreaba: 
- Ce faci mă tigane cu lemnele alea? 
Tiganu: 
- Le duc sa manance vaca mea... 
Padurarul: 
- Dar de când mananca vaca lemne? 
- dacă le manca le manca, dacă nu le pui pe foc.. 
*** 
Un bărbat suna la pompieri şi zice speriat: 
- Domnule soacra mea vrea sa se arunce de la etaj!! 
- Şi care e problema? 
- Nu se deschide fereastra!!! 
*** 
- Sunt foarte ingrijorata: niciodata sotul meu nu a intirziat atita! Crezi ca si-a gasit 
alta femeie? 
- Vai tu, de ce te gindesti la ce-i mai rau !.Poate l-a calcat vreo masina 
*** 
Banc sec 
2 politisti ciocanesc la unsa unui tip. Acesta întreaba: 
cine e? 
- Politia 
- Şi ce vreti? 
- Sa stam putin ce vorba 
- Cati sunteti? 
- 2 
- Pai şi de ce nu stati de vorba? 
*** 
O tanara se adreseaza vanzatoarei de la un magazin de cosmetice: 
- As dori ca bărbatul meu sa îmi acorde mai multa atentie. Aveti cumva un parfum 
care miroase ca un computer? 
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*** 
Intr-o dimineata, în timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus sotului sau: 
- Fac pariu ca habar n-ai ce zi e astazi. 
- Cum sa nu stiu? o intreba el indignat. Cum crezi ca as fi putut uita? 
Dupa ce a spus acestea, s-a ridicat de la masa şi a plecat la lucru. La ora 10 
dimineata suna cineva la usa. Femeia deschise şi primi o cutie plina cu trandafiri 
rosii. La pranz primi o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolata, iar mai tarziu 
un butic îi livra o rochie creata de un designer. Femeia de-abia astepta sa se 
intoarca sotul ei acasă. 
- Prima data florile, după aceea ciocolata şi în cele din urma rochia!, exclama ea 
entuziasmata. N-am petrecut niciodata într-un mod mai fascinant Ziua Mediului! 
*** 
Când NASA a trimis prima oara astronauti în spatiu, a realizat ca pixurile nu 
functioneaza în spatiu. Ca sa rezolve problema, oamenii de stiinta ai NASA au stat 
10 ani şi au cheltuit 100 de miliarde de dolari ca sa proiecteze un pix care sa poata 
scrie în conditii de gravitatie zero, sub apa, pe orice suprafata, şi care sa suporte 
orice temperatura. 
Rusii au folosit un creion. 
*** 
Sot şi sotie la poarta Raiului. Sf. Petru le repartizeaza un bungalow pe o plaja 
perfecta: 
- Aveti teren de golf şi tenis şi dacă va e foame, puteti merge la oricare din barurile 
din apropiere. Totul e gratis. 
Sotul catre sotie: 
- Ai văzut? ! dacă nu erai tu cu tărâţele tale şi fulgi şi fibre... puteam ajunge aici 
acum 10 ani! 
*** 
Intr-o vreme în care infractionalitatea a scazut, nu mai sunt crime, jafuri, accidente 
de circulatie, doi politisti neavand alta activitate, faceau munca în folosul 
comunitatii. Unul sapa o groapa, celalalt o astupa şi tot asa. Un cetatean mirat 
privea nedumerit şi în cele din urma, macinat de curiozitate se apropie de cei doi si-
i întreaba: 
- Nu va suparati, ce faceti aici? 
- Pai eu, zise primul, sunt platit de statul roman sa sap gropi. 
- Iar eu sunt platit de statul roman sa astup gropile, spune al doilea. 
- Bine, bine, dar nu inteleg, asta e bataie de joc, voi doi sunteti platiti absolut 
degeaba, de asta platim noi taxe şi impozite? 
- Domnule, spune unul dintre cei doi politisti, de fapt mai este inca unul care ar 
trebui sa planteze copacei, insa acum este în concediu. 
*** 
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Se naste unuia un copil şi il anunta nevasta ca trebuie sa mai renunte la niste 
placeri pentru a face fata greutatilor. Tipul îşi propune sa renunte la bericica lui de 
zi cu zi care în total il ducea cam la 150 de lei pe luna. 
Intr-o zi vine nevasta-sa de la supermarket şi vede el pe factura o cheltuiala de 300 
de lei pe produse cosmetice. El o apostrofeaza cu ciuda: 
- Cum vine asta? Eu renunt la bere de 150 de lei şi tu iti iei farduri de 300 de lei? 
- Da, dar sunt pentru a mă face frumoasa în ochii tai. 
La care tipul: 
- Pai şi berea pentru ce crezi ca era? 
*** 
Pleaca patru tipi în delegatie. La hotelul unde erau cazati nu erau decât doua 
camere libere, aşa ca trebuiau sa doarma câte doi în camera. Unul dintre ei sforaia 
foarte tare, aşa ca hotarasc sa doarma fiecare câte o noapte în camera cu el. Dupa 
prima noapte, la micul-dejun, sforaitorul era fresh, colegul de camera era distrus: 
nu dormise deloc. Dupa a doua noapte se repeta povestea, dar cu alt coleg de 
camera. Dupa a treia noapte, sforaitorul era nedormit, colegul de camera odihnit şi 
vesel. Îl întreaba ceilalti cum de a reusit. "Simplu, zice tipul. Înainte sa stingem 
lumina m-am dus la el, l-am luat tandru în brate, l-am sarutat şi i-am zis ca de-abia 
astept sa petrecem noaptea împreuna. N-a închis un ochi toata noaptea!" 
*** 
Babele mereu se plang ca tinerii din ziua de azi nu sunt la fel de politicosi ca cei de 
acum 40 de ani. Le raspund: "Asta pentru ca acum nu mai vor sa te futa." 
*** 
Ingrijorati de numarul mare de atacuri ale ursilor asupra oamenilor din vara asta, 
Ministerul Mediului a publicat un mesaj de avertizare catre turistii montani în care 
se prezentau 3 masuri de baza în evitarea "conflictelor" cu ursul brun şi anume: 
1. circulati doar în grupuri şi fiti siguri ca aveti asupra Dvs. un clopotel care sa faca 
zgomot evititand intalnirea tet-a-tet cu ursul ! 
2. aveti asupra Dvs. un spray cu piper cu care sa puteti spray-a ursul în cazul unei 
intalniri tet-a tet !! 
3. este foarte important sa puteti face diferentierea dintre fecalele de mistret ( care 
nu ataca omul) şi urs brun (care e cel periculos). Fecalele de mistret contin urme de 
afine, conuri de brad şi blana de animale mici ( gen veverita) în timp ce fecalele de 
urs brun contin urme metalice de clopotei şi miros a piper !! 
*** 
Ce-i mai bun la laptele de mama? 
R: Ambalajul! 
*** 
De ce nu are trabantul centuri de siguranta? 
- Ca sa nu creada cineva ca soferul are rucsac... 
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*** 
- Alo, familia Cutarescu? 
- Greseala, noi n-avem telefon. 
*** 
- Care e asemanarea dintre istorie şi un sutien? 
- Amandoua deformeaza realitatea. 
*** 
- De unde avea Mircea cel Batran cizmele? 
- De la genunci în jos. 
*** 
- Care este pluralul de la sticla? 
- Cioburi! 
*** 
Cine a zis ca "prostia doare", de unde a stiut? 
*** 
- De ce bărbatii alearga după femei cu care nu au de gand sa se insoare? 
- Din acelasi motiv pentru care cainii fug după masini pe care nu au de gand sa le 
conduca! 
*** 
- Cine a introdus acupunctura în tara noastra? 
- Vlad Tepes! 
*** 
- Care e asemanarea dintre o broasca şi o domnisoara? 
- ?! 
- Amandoua se tem de barza! 
*** 
- De ce a murit Hitler? 
- A facut infarct când a primit factura la gaze ! 
*** 
Un taran sarac intra într-un bar. Cum intra, cade jos. De ce? 
Era sarac lipit pamantului. 
*** 
- Care-i definitia sarutului??? 
- Insistenta la etaj ca sa ti se deschida la parter. 
*** 
Dupa o vodca, o blonda ajunge în patul unuia. 
Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul bărbat din viata ta? 
Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
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*** 
A pierde o sotie e un lucru deosebit de greu. 
În unele cazuri este de-a dreptul imposibil... 
*** 
Intr-o noapte, în timp ce un cuplu se pregatea sa adoarma, sotul îşi bate incet sotia 
pe umar şi incepe sa îi frece gentil bratul. 
Sotia se intoarce catre el şi spune: 
"Îmi pare rau, draga. Am o programare maine la ginecolog şi vreau sa raman 
proaspata.." 
Sotul, refuzat, se intoarce şi incearca sa adoarma. Dupa cateva minute, se intoarce 
din nou şi incepe iar sa bata usor umarul sotiei. De data asta îi sopteste la ureche: 
"Ai cumva programare şi la stomatolog?" 
*** 
- Nu stiu ce să mă fac, domnule doctor. Căsătoria mea a intrat într-un impas. 
- Cum asa? 
- Păi, sotia mea nu mă poate suferi cînd sînt beat, iar eu n-o pot suferi cînd sînt 
treaz. 
*** 
Un taran intr-o caruta plina ochi, cu un singur magar amarat cu ochelari de cal, care 
nu se urnea deloc, striga frenetic: 
"Di, Murgule! Di Surule! Di Florica! Di Maricica!" 
Intrebat dacă a uitat numele magarului, taranul spuse: 
"Stiu cum il cheama, da vreau sa îi dau impresia ca nu lucreaza singur"... 
*** 
Marketing agresiv : 
Intr-o zi, la usa unei batrane, suna un domn elegant imbracat, cu un aspirator în 
mana. 
- As dori sa va prezint cel mai performant aspirator..., iar în acelasi moment arunca 
pe covorul din holul casei o cantitate considerabila de balegar, explicand... 
- dacă acest aspirator nu va curata TOT, promit ca restul il voi manca! 
Batrana, după ce asculta toata povestea, îi raspunde: 
- Atunci sper sa ai pofta, ca nu am curent de azi-dimineata! 
*** 
O doamna, aflata la volan, vede în fata ei doi bărbati catarandu-se pe un stalp de 
telegraf. Trecand pe langa ei, le striga: 
- Hei, nu va speriati, am carnet de 10 ani de zile! 
*** 
Pe vremea lui Ceausescu, burlacii trebuiau sa plateasca tribut pana la 25 de ani. Un 
tip era foarte suparat, deoarece era impotent şi s-a hotarat sa îi trimita scrisoare lui 
Ceausescu: 
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"Ma numesc Ion Caciula, om al muncii fara p**a, de ce sa platesc tribut, dacă eu nu 
pot sa f*t??" 
Dupa cateva zile, primeste raspuns la scrisoare: 
"Domnule Ion Caciula, om al muncii fara p**a, cât ai degete şi limba... legea tarii nu 
se schimba. 
*** 
Printr-o fereastra deschisa, se aude un glas de bărbat: 
- În casa asta eu comand!!! 
Apoi un glas de femeie: 
- Ia iesi de sub pat şi mai spune o data !!! 
*** 
Doi tipi îşi ciocnesc din greseala carucioarele într-un supermarket. 
Primul tip catre celalalt: 
- Vai, îmi cer mii de scuze, mă uitam după nevasta-mea ! 
Al doilea tip: 
- Sincer, şi eu după a mea, chiar incep sa mă ingrijorez, ca nu inteleg pe unde o fi!?... 
Primul: 
- Pai, cum arata sotia dvs.? Poate mergem sa le cautam impreuna! 
- Pai, cum sa fie? Inalta, super craci, tatze mari, cur beton, fatza de bagaboanta, buze 
groase, alea, alea, dar a dvs.? 
- Nu mai conteaza, hai s-o cautam pe a ta !.... 
*** 
O familie de tineri casatoriti evrei, în concediu în Tirol într-un hotel de 5 stele, all-
inclusive. Vine ultima zi şi distractia trebuie platita 
La receptie: 
- Receptioner: Buuun! Camera cu pat dublu, 6 zile, 450 euro ! 
- Evreu': OK! 
- Receptioner: Sauna, 49 euro! 
- Evreu': Nu folosit. 
- Receptioner: Da, dar e problema voastra, ati fi putut sa o folositi! Solarium, 57 
euro! 
- Evreu': Ce aia Solarium? Nu folosit. 
Receptioner: Da, dar ati fi putut sa-l folositi! Mai departe : terenuri de tenis şi 
piscine 180 euro! 
- Evreu': Nu jucat tenis, nu facut baie. 
- Receptioner: Da, dar ati fi putut sa faceti! 
Face evreul calcule, dar se opreste brusc : 
- Evreu': Buuun, acum scad eu la tine 400 euro, ca mi-ai... pe Rashela! 
- Receptioner: Ce esti nebun? Nici macar n-am atins-o! 
- Evreu': Da, dar e problem al tau, ai fi putut sa o faci!.. 
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*** 
MONOLOGUL UNEI TIPE PILITE.... 
O tipa super eleganta şi frumoasa foc iese dintrun bar cu un indice de alcool în 
sange foarte ridicat (pilita foc, cu o pilieala din alea brutale)... 
Merge leganandu-se spre masina ei, un BMW al anului, scump ca naiba, şi incearca 
sa-i deschida usa cu cheia, dar starea ei de ebrietate o impiesica şi 
pica pe fund linga usa masinii... 
Cu picioarele deschise şi fara chiloti, îşi observa pruna şi când o recunoaste 
incepe sa-i vorbeasca: 
Din cauza ta am masina, 
Din cauza ta am bijuterii 
Din cauza ta am bani 
Din cauza ta pot avea bărbatul care vreau 
Din cauza ta am... 
Deodata incepe sa se pise... si...duios îi replica: 
Nu, nu plinge, mai, ca nu te cert !!!... 
*** 
Intr-un satuc evreiesc din Polonia era o singura vaca şi intr-o zi a incetat sa mai dea 
lapte. Intrand în panica, oamenii au intrebat în dreapta si-n stanga şi au aflat ca ar 
putea cumpara o vaca din Moscova cu 2000 ruble sau una din Minsk, cu 1000 ruble. 
Normal, au ales varianta mai ieftina şi au cumparat o vaca din Minsk. Era o vaca 
superba, dadea mult lapte gras şi toata lumea o indragea. Oamenii s-au hotarat sa o 
imperecheze pentru a avea mai multe vaci la fel, ca sa nu-si mai faca griji pentru 
provizia de lapte. Au adus asadar un taur şi i-au lasat impreuna. Insa, când taurul 
venea din dreapta sa se urce pe vaca, aceasta se muta la stanga. Când taurul venea 
din stanga, vaca se muta spre dreapta şi tot aşa toata ziua fara nici un rezultat. 
În final, în disperare de cauza, oamenii s-au dus la rabbi sa il intrebe ce sa faca. I-au 
spus povestea: "Rabbi, am incercat o zi intreaga şi n-am reusit. Când taurul venea 
din dreapta, vaca se muta spre stanga, iar când taurul venea din stanga, vaca se 
muta spre dreapta şi tot asa..Ce sa facem?" Rabbi s-a gandit un moment şi a 
intrebat: Nu cumva ati cumparat vaca de la Minsk? 
Rabbi, esti fantastic! s-au mirat oamenii. Esti atat de intelept! Noi nu ti-am spus de 
unde am luat vaca. Cum ti-ai dat seama? Trist, rabbi raspunde: 
"Nevasta-mea e din Minsk." 
*** 
Un cetatean mergea regulamentar pe autostrada, când il trage pe dreapta un 
politist! 
Politistul: Actele la control: 
Cetateanul îi arata actele, care erau în regula. Il pune politistul sa sufle în fiola.... 
totul ok... Se uita la masina, nimic în neregula!!! 
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Politistul, se gandeste ce sa-i faca omului, ca sa nu scape fara amenda...... 
Politistul: Cum vad ca totul este în regula, am sa va pun 3 intrebari, şi de 
raspunsurile dv-stra, depinde dacă va iau permisul sau nu!! 
1` intrebare: dacă mergand noaptea pe Autostrada, vedeti 2 luminite la o distanta 
paralel egala! Ce e? 
Cetateanul: un autoturism! 
Politistul: Gresit! Putea sa fie un Peugeot, Honda, Volvo! 
2` Intrebare: dacă mergand noaptea pe strada, vedeti 2 luminite la distanta 
considerabila de sol, dar paralel egale!! 
Cetateanul: Un Camion! 
Politistul: Gresit! Putea sa fie Scania, Renault, Volvo!! 
3` şi ultima intrebare!: Mergand noaptea pe autostrada, vedeti o luminita! Ce e? 
Cetateanul: O motocicleta! 
Politistul: Gresit. Putea sa fie, o Kawasaky, Honda, Suzuky! 
Asa ca cetateanul ramane fara permis! 
Politistul da sa plece, la care Cetateanul, îi spune: Dl. Politist, Pot sa va Pun şi eu o 
intrebare? 
Politistul: Bineinteles: 
Intrebare: dacă noaptea mergand pe autoastrada, vedeti 3 luminite, nici prea 
puternice, nici prea slabe!! Ce sunt! 
Politistul: 3 curve fumand o tigara! 
Cetateanul: Da, dar puteau sa fie Nevasta-ta, Sora-ta şi Ma-ta!! 
*** 
Iepurasul se plimba linistit prin padure când deodata il vede ursul. 
Asta il prinde, il baga în boscheti şi-l violeaza. Dupa ce s-a consumat actul, iepurasul 
nostru se ridica demoralizat de tot şi cu lacrimi în ochi îi spune ursului: 
- Auzi bai, nesimtitule, tie nu ti-e rusine sa te iei de iepurasi lipsiti de aparare, aşa ca 
mine? Ia zi, macar ai certificat medical ca n-ai SIDA? 
Ursul se grabeste sa-i scoata hartia, cand, iepurasul cu o fata foarte multumita: 
- Poti sa-l rupi! 
*** 
Pe vremea colectivizarii vine inginerul agronom la badea Gheorghe şi-l întreaba 
- Bade cât cosesti pe zi. 
- Apai cam un hectar dacă nu stau deloc. 
- Ia arata-mi şi mie bade cum cosesti. 
Incepe badea Gheorghe sa-i arate cum coseste. 
- Bade Gherghe uite ce m-am gandit.Dacă punem inca o coasa orientata invers se 
dubleaza productivitatea. 
I-au montat omului inca o coasa invers, nu mai avea timpi morti, s-a dublat 
productivitatea. 
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Vine din nou inginerul agronom. 
- Bade Gheorghe, ne-am gandit să-ţi punem în spate, agatata de curea o grebla ca sa 
strangi şi fanul din urma ta. 
Zis şi facut eficienta a crescut cu inca 30 %. 
Vine din nou specialistul la badea Gheorghe când cosea pe camp.Când il vede badea 
Gheorghe o ia la fuga. 
Inginerul il ajunge din urma cu IMS-ul. 
- Bade unde fugi aşa ca am venit să-ţi dau Ordinul Muncii clasa intai. 
- Of, m-am linstit.Am crezut ca veniti sa-mi legati un felinar de p *** ca sa pot cosi şi 
noaptea. 
*** 
În acelasi avion sunt Bush, Tony Blair, Ronaldihno, Papa şi un copil. Avionul se 
strica şi incepe sa se prabuseasca. În avion exista patru parasute. Primul care vrea 
sa sara cu parasuta este Bush ‘’ Eu sunt cel mai important om de pe Glob şi trebuie 
neaparat sa sar’’ ia parasuta şi sare. Tony Blair ‘’Eu sunt prim ministrul Marii 
Britaniei. Trebuie obligatoriu sa mă salvez’’ ia parasuta şi sare. Ronaldihno ‘’Eu 
sunt cel mai mare fotbalist. Am picior de aur. O lume intreaga ar suferi dacă as 
muri’’ ia şi el parasuta şi sare. Au ramas Papa şi copilul cu o singura parasuta. ‘’Ia tu 
parasuta, spune Papa. Eu sunt si-asa batran, am trait suficient, tu esti copil, ai toata 
viata inainte’’ ‘’Multumesc mult parinte dar ne putem salva amandoi. Bush a sarit 
cu rucsacul meu’’spune copilul. 
*** 
Un mecanic auto demonta chiulasa motorului unei masini scumpe, când zareste un 
chirurg binecunoscut intrand în atelier. Mecanicul l-a strigat: -Hei, doctore, pot să-ţi 
pun o intrebare? Chirurgul, putin surprins, se apropie de mecanic. Acesta se ridica, 
îşi sterge mainile şi întreaba: -Doctore, uita-te la acest motor, îi deschid inima, îi 
scot pistoanele, îi scot valvele, repar stricaciunile, apoi le pun la loc si, când termin, 
merge ca nou. Atunci cum se face ca eu am un salariu mic, iar dumneata castigi bani 
grei facand, practic, acelasi lucru? Chirurgul a zambit şi i-a soptit: -Incearca sa faci 
asta cu motorul pornit 
*** 
Un angajat intra în biroul sefului, smulge cablul telefonic din perete, îi arunca 
hartiile pe jos, îi toarna cafeaua pe cap şi da sa-l bata pina colegii din birou striga: 
"Opreste-te Ghita, noi am glumit, nu ai castigat la loto... 
*** 
Vand nevasta 
AN FABRICATIE: 1983, Al doilea proprietar, certificat în regula, productie 
autohtona CULOARE: roscata, 
DOTARI (full option): suspensii super, portbagaj mare, faruri bleu-ciel, grila 
radiator rosie bombata, air bag-uri frontale excelente, 
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STARE FUNCTIONARE: f. buna, putin uzata (cam de 2 ori pe saptamana; da' duce 
mult mai mult) 
CAI PUTERE: ooh my God !!! ( poa' sa tina o herghelie) 
STARE CAROSERIE: putin atinsa -a fost un mic accident cu un vecin care nu s-a 
asigurat (Dacă sunt sau nu sunt acasă) şi a intrat în ea; în urma accidentului el a 
fost grav avariat, iar ea a suferit doar niste atingeri de curea pe aripa stanga spate, 
dar cu timpul se repara. 
PRET: negociabil, 
O dau cu tot cu accesorii: unu de 3 ani şi una de 5 ani. 
*** 
Se intalnesc reprezentantii fabricilor de bere Becks, Heineken, Carlsberg şi Guiness. 
Fiecare comanda o bere. 
Cel de la Becks o bere Becks, cel de la Heineken o bere Heineken, cel de la Carlsberg 
o bere Carlsberg iar cel de la Guiness spre uimirea celorlalti cere o Coca-Cola. 
Cei trei întreaba nedumeriti: -Tu nu bei bere? 
Pai dacă voi nu beti bere, atunci nici eu ! 
*** 
1. O celula umana contine 75 MB informatie genetica. 
2. Un spermatozoid 37, 5 MB. 
3. într-un mililitru sunt 100 milioane de spermatozoizi. În medie, eliberam, la o 
singura ejaculare, 2, 25 ml în 5 secunde. 
 
Deci -logic -latimea de banda a pu*ii: 
(37.5MB x 100M x 2, 25)/5 = (37.500.000 x 100.000.000 x 2.25)/5 = 1 687 500 000 
000 000 
= 1687, 5 TeraBytes/s. 
De asemenea, este cel mai ineficient mod de a folosi un mediu de comunicatie. 
Faci broadcast cu 1687, 5 TB/s cu acelasi set de informatie (redundanta uriasa) cu 
speranta ca poate 37, 5 MB din ei vor ajunge la destinatie. 
În plus, are şi o latenta uriasa, primesti ACK-ul cam în 2 luni, şi raspunsul la cererea 
ta se compune în 9 luni. 
 
Si de cele mai multe ori e doar spam! 
Acum vine intrebarea... de ce zice lumea ca "imi merge netul ca o p***" 
*** 
O pustoaica intra la frizerie cu tac'su. Sta langa scaunul frizerului, mancand o 
gogosica, în timp ce tac'su se tunde. Frizerul îi zambeste si-i spune cu amabilitate: 
- Draguta, o sa ai par pe gogosica. 
- Stiu, raspunde ea. O sa-mi creasca şi tatele... 
*** 



94 

 

Test pentru dovada dragostei neconditionate: 
Iti iei nevasta şi cainele şi îi incui în portbagajul masinii. Deschizi portbagajul după 
2 ore şi vezi cine se bucura ca te vede.... 
*** 
Niste spectatori moldoveni la jocurile olimpice. 
Proba de caiac-canoe. Astia asezati aproape de garla. 
Trece echipajul de pe locul 1, moment în care moldovenii incep sa strige : Mu*e ba!! 
Chizda matii!! etc.. 
Nici un raspuns. 
Trece echipajul de pe locul 2.Moldovenii iar: Sa va fu`tim ma!! Mu*e!! Etc..nici un 
raspuns. 
Trece echipajul de pe locul 3.Moldovenii striga: Mu*e ma! Chizda matii!! 
Echipajul de pe locul 3 riposteaza: 
Ba a matii ba!! 
La care moldovenii exclama extaziati: 
Astia sunt!!! HAI ROMANIA !!! 
*** 
Întrebare: -De ce există atâtea organizatii împotriva hainelor de blană şi niciuna 
împotriva hainelor de piele? 
Răspuns: -Pentru că e mai simplu să hărtuiesti femeile bogate decât găstile de 
motociclisti! 
*** 
Bula la scoala. Cum era ziua invatatoarei fiecare dintre copii vine pe rând şi îi da un 
cadou. 
Vine Ionescu, fiul brutarului, şi îi itinde o cutie. 
Invatatoarea o ia, o agita putin şi zice : 
- Sunt franzele nu? 
- Da. Raspunde Ionescu. 
Vine Stanescu, fiul macelarului, şi îi intinde o cutie. 
invatatoarea o agita usor.. miroase cutia şi zice: 
- Cotlete de porc nu? 
- Da. Raspunde Stanescu. 
Vine Bula, tatal lui avea un magazin de bauturi alcoolice, şi îi intinde o cutie. 
Invatatoarea agita cutia de 2 ori şi observa ca dîntr-un colt incepe sa picure. Pune 
degetul pe cutie apoi il baga în gura şi zice : 
- E vin alb nu? 
- Nu. 
Invatatoarea pune iar degetul pe cutie şi apoi il baga în gura şi zice: 
- Hmmm. e sampanie nu? 
- Nu. Zice Bula. 
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- Ma dau batuta. Ce e? 
- Un catelus. 
*** 
La un proces plictisitor din cale-afara, când toti aproape ca adormisera, un beţiv 
exclama catre procuror: 
- Sa mă pupi în fund! 
procurorul: 
- Afara ! 
beţivul: 
- Nuuu ! Aici, sa vada toata lumea ! 
*** 
Mamico, astazi în autobuz, tata m-a pus sa cedez locul unei domnisoare... 
- Foarte bine puiu' lu' mama, aşa trebuie sa faci! 
- Da mamico, da' io stateam în bratele lu' tata... 
*** 
Doi manelisti stau de vorba: -Auzi ma, da ce e ala sah? - 
Ba, sahul e piesele alea care le bagam noi în punga când jucam table. 
*** 
La maternitate, în sala de asteptare stau trei bărbati cu sufletul la gura.Iese moasa 
şi il felicita pe primul: 
- Felicitari, aveti gemeni! 
- Doamne, ce coincidenta, eu lucrez la Minessota Twins... 
Dupa o ora iese aceeasi femeie şi îi spune celui de-al doilea: 
- Incredibil, aveti tripleti!!! 
- Nu pot sa cred, ce coincidenta, eu lucrez chiar la 3M Company 
Al treilea lesina. 
- Ce s-a intamplat?întreaba moasa 
- El lucreaza la 7UP... 
*** 
Intr-o maternitate nasc o unguroaica, o ardeleanca si-o negresa. Se incurca 
bratarile la copii şi atunci doctorul zice: 
- Sa-l chemam pe ardelean ca-i mai calculat şi dacă îşi recunoaste copilul am scapat. 
Vine ardeleanul şi alege copilul negru, la care doctorul zice: 
- Ce faci, bai, esti nebun? Nu vezi ca-i negru? 
La care ardeleanul raspunde: 
- Da, dar unul dintre aia doi e ungur, şi eu nu risc. 
*** 
Intr-o mica ferma, uitata în munti, a fost chemat doctorul ca sa asiste la o nastere. 
Neavand curent electric, fermierul aprinse un felinar în dreptul patului, unde sotia 
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sa îi darui un fiu. Nu trecu mult timp şi aparu şi al doilea copilas. Bucurie mare, insa 
vazand ca apare şi al treilea copil, fermierul incepu sa strige: 
- Doctore, sa stingem felinarul, lumina îi atrage. 
*** 
Ion vine de la padure, si-o surprinde în casa pe Maria cu Gheorghe facand sex. 
- Ma, Marie, tie nu ti-e rusine? Eu muncesc ca prostul şi iti aduc de toate, şi iti fac pe 
plac. Tu, Marie, tu mă faci de rusine. şi tu, Gheorghe, ma, Gheorghe, macar opreste-
te când vorbesc eu! 
*** 
Un negru ajunge în Ceruri, cu frica-n san ca nu o sa fie primit în Rai din cauza 
problemelor rasiale... 
- Numele? întreaba Sfantul Petru. 
- Leonardo Di Caprio, raspunde negrul. 
Sfantul Petru il priveste neincrezator şi-l mai întreaba o data numele. 
- Leonardo Di Caprio, insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea la 
intors. 
Sfantul Petru scoate celularul, il suna pe Dumnezeu şi-l întreaba respectuos: 
- Scoate-ma te rog dintr-o dilema, Titanicul s-a scufundat sau a ars? 
*** 
Un pitic în troleibuz statea langa o domnisoara inalta. Piticu' o întreaba: 
- Va dati jos? 
- Da, raspunde aceasta. 
- Da' cu ce va dati ca tare fain miroase! 
*** 
Sotul: -Mai femeie, administratorul blocului se lauda ca s-a culcat cu toate femeile 
din bloc, cu exceptia uneia... 
Sotia: -O fi aia grasa şi batrina de la parter. 
*** 
Veverita lipseste o noapte intreaga de acasă. A doua zi vine toata smotocita, cu 
blana jumulita, vai de ea. 
- Ce s-a intamplat? o întreaba sotul. 
- Pai m-a prins bursucul, m-a dus la el acasă şi 3 zile m-a bursucit intruna. 
- Dar tu lipsesti doar de o zi! 
- Pai am venit numai sa mă schimb şi mă intorc. 
*** 
Ce ar fi lumea fara bărbati? 
Plina de femei libere, fericite si... grase. 
*** 
Azi am reusit sa nu întîrzii, m-a trezit ceasul desteptator. 
- Dar de unde ai vînataia aceea pe frunte? 
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- De la ceas. Nu m-am ferit la timp când l-a aruncat nevasta-mea... 
*** 
Sotia il întreaba pe sot: 
- Ai văzut tipul, care m-a salvat când eu mă inecam? 
- Da, a fost la mine şi si-a cerut scuze. 
*** 
O tanara povesteste unei prietene: 
- Duminica la strand, s-au agatat niste tipi de mine, numai pentru ca îmi purtam 
aiurea costumul de baie. 
- Cum adica? 
- În mana... 
*** 
Avantaje şi dezavantaje în casatorie: 
Avantaj -Ti se aduce micul dejun în pat. 
Dezavantaj -în fiecare zi de catre aceeasi persoana. 
*** 
Sotia: M-am dus la un hipnotizator care m-a invatat sa stau în fata oglinzii şi sa 
repet "Nu mă doare capul!", "Nu mă doare capul!" şi astfel am scapat de durerile de 
cap. Nu vrei sa te duci şi tu, poate iti imbunatatesti "performantele" sexuale? 
Se duce sotul şi când vine acasă se duce în baie apoi o dezbraca, o arunca în pat şi 
au o distractie de zile mari. 
- Stai aşa ca vin imediat! 
Se duce iar în baie, se intoarce şi o fac mai bine decit prima data. 
- Stai aşa ca mai vin o data! 
Se duce în baie şi sotia se duce după el. Il vede în fata oglinzii spunind: "Ea nu e 
sotia mea !", "Ea nu e sotia mea!". 
*** 
- Tu îti faci rugaciunea la masa, înainte de a începe sa manînci? 
- Nu e nevoie. Nu nevasta-mea gateste, ci eu. 
*** 
Toti oamenii se nasc egali în drepturi. Dupa care unii se insoara... 
*** 
Un tanar scotian suna la HOT LINE: 
- Buna iubitule, spune tipa. 
- Buna scumpo, raspunde el. 
- As face orice pentru tine..., continua tipa. 
- Bine, atunci inchide şi suna-ma tu! 
*** 
Un scotian aduce acasă un cos cu capsuni. Ia una din ele şi o da fiului sau zicandu-i: 
- Ia fiule! Restul au acelasi gust. 
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*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici? 
- Da, fiule, sunt aici! 
- Nevasta esti aici? 
- Da, bărbate, sunt aici! 
- Copii, sunteti aici? 
- Da, tata, suntem aici! 
- Toata lumea e aici? 
- Da, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie? 
*** 
Un scotian care avea o sticla de wisky în buzunarul de la pantaloni se impiedica pe 
scari şi cade destul de rau. 
Când îşi revine pune mana pe bunzunarul unde era sticla şi simte ceva ud: 
- Sper ca e sange! 
*** 
Doi scotieni stateau de vorba. La un moment dat unul dintre ei scoate un pieptene 
si, după ce şi-l trece prin par, il arunca. 
Al doilea, mirat, il întreaba: 
- De ce l-ai aruncat? 
- I se rupsese un dinte. 
- Pai... doar pentru un dinte?... 
- Era ultimul. 
*** 
Cum a aparut sarma de cupru? 
Doi scotieni au gasit simultan un penny... 
*** 
Un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta în pat langa el. 
Dintr-o data intra în panica şi da fuga pe scari la servitoare: -Daisy, Daisy! Sa fierbi 
un singur ou pentru micul dejun! 
*** 
Cum recunosti casa unui scotian? 
Este singura care are hartie igienica la uscat. 
*** 
Care este sunt cei mai Fair-Play suporteri din lume? 
Scotienii. Nu arunca cu NIMIC pe stadion! 
*** 
Un scotian cumpara un autoturism. Il întreaba pe vanzator: 
- Cat consuma masina? 
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- O lingurita la suta. 
- Mare sau mica? 
*** 
Doi scotieni treceau prin fata unui bar. Unul dintre ei întreaba: 
- Bei o bere? 
- Da. 
- Atunci du-te şi o bea mai repede, ca eu te astept afara. 
*** 
Cei 7 pitici la Vatican se intalnesc cu Papa. 
Morocanosul il întreaba pe Papa: 
- Sfintia ta, aveti cumva calugarite pitice în Vatican? 
- Nu fiule, în nici un caz. 
- Dar, Sfintia voastra, în italia aveti cumva calugarite pitice, aşa ca noi? 
- Nu fiule, n-avem.. 
În spatele Morocanosului ceilalti pitici îşi dadeau palme şi abia se abtineau sa nu 
rada. 
- Sfintia ta, întreaba Morocanosul cu glasul tremurand şi lacrimi în ochi, dar în 
lumea asta exista vreo calugarita pitica aşa ca noi?? 
- Nu fiule nicaieri în lume nu exista calugarite pitice. 
La auzul acestei replici ceilalti sase pitici izbucnesc în hohote de ras şi scandeaza: 
- Ai futut un pinguin! Ai futut un pinguin! 
*** 
Un tip bine intalneste o tipa, la fel de buna, şi vrea sa o ia de nevasta pe loc, orbit de 
frumusetea ei. 
"Dar nu stim nimic unul despre celalalt", spune ea 
"Nu-i nimic, aflam pe parcurs, ne descoperim incetul cu incetul", o linisteste el. 
Asa ca ea a acceptat, s-au casatorit, şi au plecat în luna de miere la mare. 
Intr-o dimineata, pe când erau la plaja pe marginea piscinei, el se ridica de pe 
sezlong, se catara la trambulina de 10 metri şi executa o saritura surub cu 2 
intoarceri la 90 de grade şi o rotatie completa, apoi o intrare perfecta în apa la 
aterizare. 
Dupa inca vreo cateva demonstratii, se intoarce inapoi pe sezlong ca şi cum nimic 
nu s-ar fi intamplat. 
"Ai fost incredibil, iubitule", il intampina ea, inca surprinsa de reperezentatie. 
"Am fost campion olimpic la sarituri. Vezi, ti-am spus ca ne vom cunoaste incetul cu 
incetul." 
Ea se ridica de pe sezlong, intra în piscina şi incepe sa inoate. Dupa 50 de lungimi 
de bazin, fara pauza, se intoarce inapoi pe sezlong, nearatand niciun fel de 
oboseala. 
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"Ooo, incredibil, te pomenesti ca şi tu ai fost campioana la vreo proba de rezistenta 
la inot" 
"Nu", spune ea, "am fost prostituata în Braila, dar lucram pe ambele maluri ale 
Dunarii" 
*** 
Sotia ajunge acasă de la cumparaturi si, surprinsa, îşi gaseste sotul în pat cu o 
tanara frumoasa. Tocmai când se pregatea sa iasa furioasa din camera, sotia este 
oprita de sotul sau care îi spune: 
- Poate ar trebui totusi sa asculti ce s-a intamplat... Venind acasă de la serviciu, am 
zarit pe autostrada aceasta tanara ce parea obosita şi imbracata saracacios. Am 
adus-o acasă şi i-am oferit o friptura din carnea pe care o uitasesi de mult în 
frigider. Era desculta şi atunci i-am dat sandalele tale bune, dar pe care tu nu le mai 
purtai din cauza ca nu mai erau la moda. Ii era frig şi atunci i-am dat puloverul pe 
care ti l-am facut cadou de ziua ta dar pe care nu l-ai purtat niciodata pentru ca nu 
ti se potrivea culoarea. Avea pantalonii sfasiati şi atunci i-am dat o pereche de 
jeansi care iti ramasesera mici, dar care de altfel erau foarte buni. şi apoi, tocmai 
când se pregatea sa plece, fata m-a intrebat: 
- Mai este ceva ce sotia ta nu mai foloseste? 
*** 
Un tip intra într-un magazin: "As dori şi eu niste gulas" 
Vanzatorul: "Sunteti ungur?" 
Asta se enerveaza: "Si dacă ceream strudel mă intrebai dacă sunt neamtz, dacă 
ceream pui seshuan mă intrebai dacă sunt chinez, sau dacă ceream pizza trebuia sa 
fi fost italian?!?" 
"Aaaa, nu" 
"Si atunci de ce mă intrebi daca-s ungur pt. ca am comandat gulas?" 
"Pt. ca aici e magazin de electronice" 
*** 
Un tigan venit din Germania conducea un Mertzan şi deodata face pana de cauciuc. 
Se da jos din masina sa schimbe roata. Un alt tigan aflat în trecere apare şi il 
întreaba: 
- Ce faci aici, manca-ti-as? 
- Pai, scot roata. 
Atunci al doilea tigan sparge parbrizul şi spune satisfacut: 
- Gata frate, eu îi iau casetofonul...!!! 
*** 
Client: -I'm lookin' for a gun. 
Owner: -What kind of gun are you lookin' for? 
Client: (pointing at the biggest handgun în the case): -That one looks 
about right. 



101 

 

Owner: (very surprised): -Why do you need a. 44 magnum? 
Client: -It's for shootin' at cans. 
Owner: (pointing at a small handgun): -Well, this is the perfect size for 
shooting at cans. 
Client (pointing again at the. 44): -Nah, I need this one. 
Owner: -OK, what kind a cans are you shooting at? 
Client: -Mexi-cans... Puertori-cans... Afri-cans... Maro-cans... 
*** 
Un taximetrist moare şi ajunge la usa raiului. Sf Petru îi da un toiag de aur acestuia 
şi il invita în Rai...dupa cateva secunde ajunge şi un preot la usa raiului, iar Sf Petru 
îi da acestuia un toiag din lemn pur. Preotul se supara şi îi spune: Sf Petre dar eu am 
fost preot, cel dinaintea mea e un simplu taximetrist şi lui i-ai dat mai mult...Da, 
fiule, dar tu când ziceai predica în Biserica credinciosii dormeau, pe când 
taximetristul cand 
conducea cum conducea, clientii lui se rugau....Asa ca darul e pe masura..... 
*** 
Sedinta la ferma. Isi spune pasul Gheorghe: 
- Io sunt Gheorghe, grajdarul. Am în dotare o vaca alba, o vaca neagra şi un bou. 
Intr-o zi boul a f**ut-o pe vaca neagra... 
Sefa de ferma: 
- Stai jos nesimtitule. Nu puteai sa folosesti alt cuvant? De exemplu "a regulat-o". 
Sedinta urmatoare: 
- Io sunt Gheorghe, grajdarul. Am în dotare o vaca alba, o vaca neagra şi un bou. 
Intr-o zi boul a re... a re... a ref**ut-o pe vaca neagra... 
- Tampitule, dacă nu ai tinut minte "a regulat-o", puteai sa folosesti o expresie: i-a 
facut o surpriza etc. 
Sedinta urmatoare: 
- Io sunt Gheorghe, grajdarul. Am în dotare o vaca alba, o vaca neagra şi un bou. 
Intr-o zi boul i-a facut o surpriza vacii negre. 
Toata lumea rasufla usurata. 
- ...A f**ut-o pe-aia alba! 
*** 
Suna o blonda la Politie: 
- Mi-au spart masina, mi-au furat totul...si volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul...... 
Peste 5 min îşi da cu palma peste cap şi suna iar la politie: 
- Va rog sa mă scuzati, m-am urcat în spate! 
*** 
Doua blonde stau de vorba. Prima îi spune celeilalte: 
- Stii, ieri mi-am facut testul de sarcina! 
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Cealalta foarte cuiroasa: 
- Şi au fost grele intrebarile? 
*** 
Inima moldoveanului 
Un moldovean se duce la doftor. Doftorul îi spune: 
- Ai inima dilatata. 
- Da di unde di la tata, e di la mama ! 
*** 
...intr-o gradinita din america, educatoarea le promite copiilor 2 $ dacă vor 
raspunde exact la intrebarea: 
"Cine a fost persoana cea mai importanta din istoria omenirii?" 
Se scoala Sean, irlandezul, şi zice ca St. Patrick. 
Gresit, urmatorul la rand! 
Se scoala McQ ueen, scotianul, şi zice ca St. Andrew. 
- Gresit, urmatorul... 
Se scoala Shlomo, evreul, şi zice ca Isus Cristos. 
Educatoarea îi da cei 2 $ pentru raspunsul exact, şi-l întreaba, totusi, cum se face ca 
evreii il recunosc pe Isus ca cel mai important om din istorie. 
Raspunsul lui: Eu stiu de fapt ca cel mai tare din istoria umanitatii a fost MOISE, dar 
BUSINESS 
IS BUSINESS! 
*** 
Şeful echipei de Formula 1 Ferrari si-a concediat tehnicienii şi în locul lor a angajat 
tigani din Romania pentru ca scot rotile de 3 ori mai repede. Mai tarziu i-a parut 
rau. E drept ca fata de timpul obisnuit desfaceau rotile în 3 secunde insa în cele 7 
secunde ramase au revopsit caroseria, au schimbat seria de fabricatie şi au vandut-
o drept Honda. 
*** 
"Noile simboluri ale muncii sunt inghetata şi porumbelul -cine nu linge, zboara" 
*** 
Când esti inteligent şi când esti intelept? 
Esti inteligent dacă nu crezi decat jumatate din ceea ce auzi; esti intelept dacă stii 
care jumatate! 
*** 
Dacă va este frica sa nu va ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 100 g 
de cognac. 
Cognac-ul, precum se stie din batrani, atenueaza teama. 
*** 
Un turist la un hotel vorbeste cu receptionerul: 
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- Tariful nostru este urmatorul: 100 dolari pe noapte, pat şi micul dejun, sau doar 
10 dolari dacă va faceti singur patul. 
- Foarte bine, îmi aleg varianta sa-mi fac singur patul. 
- OK! Poftiti fierastraul şi ciocanul, ramane doar sa faceti rost de cuie. 
*** 
Stiai ca în corpul omenesc exista un nerv care face legatura intre globul tau ocular 
şi anus? 
Se numeste Nervul Optic Anal, şi este responsabil de viziunea cacacioasa despre 
viata. 
Dacă nu credeti, incercati sa va smulgeti un fir de par din fund, sa vedeti cum va dau 
lacrimile... 
*** 
Sotul vine acasă si-o prinde pe sotie cu amantul în pat... Socat întreaba urlind: 
- Ce se intampla aici !!!? 
Sotia se uita la amant şi comenteaza confidential: 
- Nu ti-am spus eu... ca-i cam incet la minte...?!! 
*** 
Intra Bond într-un bar, se uita... lume, inghesuiala. La un moment dat, un loc la o 
masa la care statea un tip. Se asaza pe scaun şi se recomanda: 
- Bond, James Bond. 
La care ala se uita piezis: 
- Damme, Van Damme, Claude Van Damme, Jean Claude Van Damme... 
*** 
Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la restaurant. 
Farfuria de supa se varsa pe rochia ei cea noua. 
Suparata şi asteptand sa fie consolata de sotul romantic ea zice: 
- Uite cum arat, ca o scroafa! 
El raspunde: 
- Şi te-ai mai şi murdarit pe deasupra! 
*** 
Un pescar dadea la undita într-un loc unde pescuitul era interzis. 
Un paznic se apropie de el si-i zice: 
- Trebuie sa platiti amenda, aici pescuitul e interzis! 
- Eu nu pescuiesc, îi fac doar baie râmei asteia! zice pescarul ridicând batul din apa. 
- Deh... amenda tot trebuie sa platesti, ca râma ta nu are slip şi asta nu e plaja de 
nudisti! 
*** 
Andropauza este mult mai distractiva decat enopauza. La momentul menopauzei 
femeia se ingrasa şi se deprima, pe când bărbatii incep sa agate fete tinere şi sa 
cheltuiasca. 
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*** 
- Când a aflat mama lui Duncan Mclaud ca fii-su e nemuritor? 
- Dupa al treilea avort. 
*** 
Un preot ortodox, un preot catolic şi un rabin jucau poker. La un moment dat, în 
toiul jocului, când pariurile erau cu trei zerouri, vine politia şi îi prinde în flagrant. 
Politistul il întreaba pe preotul ortodox: 
- De ce joci poker, parinte? 
Preotul ortodox raspunde: 
- Eu, poker!?... Fereasca Dumnezeu şi Maica Domnului... 
Politistul trece la preotul catolic: 
- Sfintia voastra juca poker? 
Preotul catolic ridica ochii spre cer, spuse în gind un Doamne, iarta-ma!" si, apoi, 
raspunde sec: 
- Nu! 
Politistul se intoarse la rabin şi il întreaba şi pe el: 
- Rabine, marturiseste macar tu ca jucai poker! 
La care rabinul ridica din umeri şi raspunse: 
- Cu cine?... 
*** 
Vine o femeie la ginecologie impreuna cu copilul ei de 5 ani. 
- Doamna, trebuie sa va consult, dar copilul trebuie sa astepte afara, zice doctorul. 
- Nu e nevoie, este un mic geniu stie totul în medicina, puteti sa-l intrebati orice. 
Cam nehotarat doctorul se pregateste pentru consultatie, şi se gandeste sa-l testeze 
totusi pe copil... 
- Ce fac eu acum? il întreaba direct. 
- Domnul doctor îşi pune manusile pentru a nu contracta sau distribui germeni, 
raspunde imediat copilul. 
- Mda... raspunde doctorul putin enervat, dar acum ce fac? Mai întreaba el în timp ce 
se uita la femeia urcata pe masa. 
- Acum efectuati un examen vizual asupra vaginului mamei mele, raspunde imediat 
micutul. 
Enervat la culmea doctorul se dezbraca şi incepe o partida de sex cu femeia de pe 
masa... 
- Ia mai zi ma, acuma ce mai fac? se rasteste el. 
- Acum iei SIDA! 
*** 
Vineri, pe la prinz, un tip merge la doctor sa ceara o scutire medicala. 
- Ia zi, Ioane, ce necazuri ai, de ce suferi? 
- Domnu'Doctor, cred ca am GLAUCOM ANAL!!! 



105 

 

- Ba, Ioane, esti timpit!? Ce boala e asta!? 
- Domnu'Doctor, mai pe romineste este ca NU-MI VAD CURU'MERGIND 
SAPTAMINA VIITOARE LA SERVICI... 
*** 
În timpul potopului care a avut loc pe pamant, arca lui Noe era gata-gata sa se 
scufunde, clatinandu-se în toate partile. Noe nu gasea nicicum motivul aşa ca intr-o 
zi decide sa mearga în vizita la animale. 
Aici descoperi problema: toate animalele faceau sex. 
- Nu se poate aşa ceva! Eu va salvez viata şi aşa mă rasplatiti? O sa scufundati arca! 
Toate animalele s-au oprit şi l-au ascultat speriate. 
- De acum inainte fiecare pereche va primi o fisa cu ziua şi ora la care pot face 
dragoste şi care nu le respecta va fi aruncat peste bord. 
Dupa cateva zile maimutoiul incepe sa o tachineze pe maimuta: 
- Miercuri la ora 4 vei avea de suferit! 
Timp de trei zile îi spune la fel: 
- Miercuri la ora 4 vei avea de suferit! 
Maimuta nervoasa merge la Noe şi îi povesteste: 
- Uite Noe, de trei zile maimutoiul mă tot ameninta. Îmi zice ca miercuri la ora 4 voi 
avea de suferit. Eu stiu ce se va intampla în acea zi insa nu se poate sa strige aşa în 
gura mare. Ce vor spune prietenele mele? 
Noe merge la maimutoi sa îi ceara socoteala: 
- De ce o ameninti pe maimuta? Cum adica va avea de suferit? Ia spune-mi! 
- Pai... Mi-am pierdut fisa când am jucat pocker cu magarul... 
*** 
Barbatul nu este complet pana nu se casatoreste. Pe urma este terminat. 
*** 
Un baietel il întreaba pe tatal lui: 
"Tati cât costa sa te casatoresti?. 
Tatal i-a raspuns: 
"Nu stiu fiule inca platesc". 
*** 
- Tati este adevarat ca în unele parti din Africa, un bărbat nu îşi cunoaste sotia pana 
nu se casatoresc? 
- Asta se intampla peste tot fiule. 
*** 
Nu am cunoscut fericirea adevarata pana nu m-am casatorit. Pe urma a fost prea 
tarziu. 
*** 
În scrierea de tipar, cifra sapte arata astfel: 7. 
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Când o scriem insa de mana, o taiem cu o linie orizontala. V-ati intrebat vreodata de 
ce? Se spune ca după ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte 
sa-i dicteze cele zece porunci, acesta i-a adunat pe oameni sa le vorbeasca despre 
ele. Când a ajuns la a saptea porunca, "Sa nu ravnesti la nevasta aproapelui tau", cei 
mai multi dintre bărbati au inceput sa strige: 
- Taiati saptele, taiati saptele, taiati saptele!!! 
*** 
Niciodata nu te culca nervos. Ramai sa termini cearta. 
*** 
Secretul casniciei perfecte ramane un secret. 
Când un bărbat iti fura sotia cea mai nasoala revansa este sa il lasi sa o pastreze 
*** 
Nu am mai vorbit cu sotia mea de 18 luni -nu îmi place sa o intrerup. 
*** 
Prietena mea mi-a spus sa fiu mai afectiv. Acum am doua prietene. 
*** 
Unui bărbat i s-a furat cardul de credit. Nu a depus plangere deoarece hotul 
cheltuia mai putin decat nevasta-sa. 
*** 
Sotia: "Mai bine mă casatoream cu dracul!" 
Sotul: "Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange este interzisa!" 
*** 
- Ce face un scotian când vede ca îi arde casa? 
- Da beep la pompieri. 
*** 
Un om sparge o Banca şi ia cativa ostateci. Intreaba agresiv pe primul retinut: 
"Spune-mi m-ai văzut jefuind Banca?" Ostatecul raspunde: "Da!" 
Fara sa mai stea pe ganduri, hotul il impusca în cap. Apoi întreaba acelasi lucru pe 
cel de-al doilea ostatec. Al doilea ostatec raspunde: " Eu nu te-am 
văzut, ... dar te-a văzut nevasta mea. 
*** 
Tupeu este atunci când un bărbat se intoarce acasă la 4 dimineata mirosind a 
parfum de femeie, cu urme de ruj pe camasa, intra în casa şi vazand-o pe nevasta-sa 
cu o matura în mana îi zice: 
- Nu te enerva, ca tu urmezi! 
*** 
Un tip se duce la o prostituata. Dupa ce termina treaba, pleaca si, din usa, îi spune 
tipei: 
- Ti-am dat bani falsi! 
La care tipa raspunde: 
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- Tu sa fii sanatos... 
*** 
Un om avea şi el un teren pe care plantase pepeni, şi când au inceput sa se coaca, ca 
sa nu-i fure nimeni, pune o pancarda pe care scria: 
"Printre acesti pepeni este unu injectat cu cianura". 
A doua zi când se intoarce, gaseste pe pancarda scris: "Acum sunt doi!" 
*** 
Dupa ce loveste un pieton, masina îşi continua drumul inca vreo 10 metri... 
Soferul scoate capul pe fereastra şi tipa: 
- Fii ba atent!!! 
Pietonul se ridica repede, speriat, impleticindu-se şi întreaba: 
- De ce, dai inapoi? 
*** 
Merge un schelet la medic. 
Medicul: Acuma se vine? 
*** 
Inaintea unei operatii, medicul: 
- Cati ani ati spus ca aveti? 
La care pacientul, un pic fricos: 
- Fac 46 peste 2 saptamani. Doctorul, putin amuzat: 
- Îmi place optimismul dumneavoastra. 
*** 
Dîntr-un turn de paza al unui fort din vestul salbatic, santinela striga: 
- Domnule capitan, vin indienii!!! 
- Prieteni sau dusmani? întreaba capitanul. 
- Cred ca-s prieteni, ca vin impreuna! 
*** 
Se intalnesc 2 babe pe ulita: 
- Ce faci tzatzo? 
- Vin de la posta. 
- Ai luat pensia? 
- Eee, am luat o p..a. 
- Şi eu ca proasta am luat pensia! 
*** 
Doua babe pe bancuta în cimitir: 
- Auzi, tu cati ani ai? 
- 97! 
- Pai şi te mai duci acasă? 
*** 
Doi batranei prin parc: 
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- Cum te simti mai Vasile acum la 80 de ani? 
- Ai?! Aaa, acum la 80 de ani? Pai cum sa mă simt, ca un nou nascut... mă pis şi mă 
cac pe mine, toata ziua... 
*** 
Doi mosi stateau pe o banca: 
- Auzi, o vezi pe tipa aia? moare după mine! 
- Da de unde stii? 
- Doar n-o sa moara inaintea mea... 
*** 
În tamvai inghesuiala şi un mosulica de pe scaun i se adreseaza unei domnisoare ce 
statea în picioare: 
- dacă doriti puteti sa stati la mine în poala. 
Tanara cu tupeu se aseaza. Dupa cateva momente mosul da semne de neliniste şi 
jenat îi spune tinerei: 
- Ati vrea, va rog frumos sa va ridicati? Stiti, cred ca totusi nu sunt aşa de batran 
cum credeam... 
*** 
Un mos intra intr-o farmacie şi cere un prezervativ. Se uita la el pe toate partile şi 
zice: 
- Auzi, cucoana, unul cu miez n-ai, ca numai piele am şi eu? 
*** 
Doi mosnegi se intilnesc: 
- Ce mai faci, Vasile? 
- Uite, am fost la femei. 
- Şi cum a fost? 
- Mai curat decit la bărbati. 
*** 
Mergea unu' prin desert, mort de sete. 
La un moment dat, da de un bar pe care scria "Bere Gratis cât cuprinde". 
Nu mai sta pe ganduri; intra şi cere: 
- Barman, repede 2 butoaie de bere, asa, de inceput! 
- Domnule, pentru a servi cata bere poftiti, şi gratis, tre' sa indeplinesti 3 conditii: 
a) tre' sa bei o sticla de tequilla, pe nerasuflate! 
b) în camera din spate avem un crocodil, ce are un dinte cariat; tu tre' sa il scoti! 
c) la etaju' 2 e o femeie nesatula, pe care nimeni şi nimic nu a reusit sa o satisfaca 
pana acum; tu tre' sa te ocupi de ea! 
- Nici o problema, se rezolva. 
Unde e sticla de tequilla? 
Bea asta sticla dintr-o inghititura fara sa clipeasca si, ametit, de alcool intra la 
crocodil... 
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... Zgomote, urlete, sticle sparte, ziduri daramate... 

... Timp în care toti ceilalti asteptau la usa cu fetele tampe şi intrebatoare. 
La un moment dat se face liniste, se deschide usa, şi iese omu' nostru cu camasa 
rupta, zgariat, plin de sange, si, cu ultimile puteri, zice: 
- Aaa... hâc! 
Acu' sa-mi spuneti, hac, unde e femeia aia cu dintele cariat? 
*** 
Luna de miere. 
El citeste ziarul în sufragerie. 
La un moment dat simte un miros puternic de ars. 
- Iubito, gatesti sau calci? 
*** 
Ratusca la magazin: 
- Aveti piine? 
- Nu. 
- Aveti piine? 
- Nu! 
- Aveti piine? 
- Nu!! 
- Aveti piine? 
- Nu!!! 
- Aveti piine? 
- Nuuu!!!!! 
- Aveti piine? 
- BAAAAAA!!! 
Dacă mă mai intrebi o data dacă am piine, iti bat ciocu' în cuie de tejghea! 
- Aveti... cuie? 
- NU! 
- Aveti piine? 
*** 
Formula 1 Breaking News: 
Seful echipei de Formula 1 Ferrari si-a concediat tehnicienii si, în locul lor, a angajat 
tigani din Romania pentru ca scot rotile de 3 ori mai repede. 
Mai tarziu i-a parut rau. 
E drept ca, fata de timpul obisnuit, desfaceau rotile în 3 secunde, insa în cele 7 
secunde ramase au revopsit caroseria, au schimbat seria de fabricatie şi au vandut-
o drept Honda... 
*** 
Niste vizitatori se opresc dezorientati în fata unei picturi ciudate. 
Aceasta prezenta nudurile explicite a trei bărbati de culoare. 
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Sa spunem ca nudurile erau FOARTE explicite, şi ca bărbatii erau negri cu totul, în 
afara de unul, cel din centrul picturii, care avea penisul roz. 
Stau, se gandesc, ce naiba inseamna pictura, de ce are individul penisul roz. 
Vine ghidul muzeului şi le explica, timp de o juma' de ora, ca penisul roz semnifica 
mascularea Afro-americanilor intr-o lume predominant alba, şi ca poate insemna şi 
opresiunea fata de homosexuali în societate. 
Pleca ghidul şi se apropie un moshulica de grupul nostru de vizitatori. 
- Vreti sa va spun ce-nseamna cu adevarat tabloul? 
- Ce te face sa crezi ca ai priceput mai bine ca ghidul? 
- Pai... eu l-am pictat! 
Astia nu sunt negri, sunt mineri din Valea Jiului!! 
Iar ala din centru a fost la pranz pe-acasa!!! 
*** 
Secolul unu' dupa-Cristos. 
Petru sta langa cruce, se roaga, şi plange. 
- Petre! zice Isus. 
- Da, doamne! 
- Urca. 
- Cum sa urc, doamne, ca mă omoara romanii. 
- Nu mă face sa zic a treia oara. 
Petru incepe sa se catere pe cruce. 
Soldatul care pazea crucea îi da cu coada sulitei, Petru continua sa urce, soldatul il 
impunge cu sulita, Petru continua sa urce, oamenii îi arunca cu pietre, Petru ajunge 
sus (batut tot şi sangerand). 
- Da, doamne; zi-mi! 
- Petre, de aici se vede casa ta. 
*** 
Bula vroia sa se urce în avion cu un pui de gaina, mic, galben şi piuitor, ca sa il 
aduca cadou lui Bulisor. 
- Domnule, zise stewardesa cea urita şi batrina a Taromului, nu e voie cu animale în 
avion!!! 
Se intoarse Bula în aeroport, se duse la WC, puse puisorul în chiloti şi urca liber în 
avion. 
Locul lui era linga o calugarita tinara şi frumoasa. 
De atita uitat la bulanele ei, adormi Bula visind la ea. 
Deodata, puisorul iese din chilotii lu' Bula, scoate capul prin slitul pantalonilor şi 
incepu sa piuie. 
Calugarita speriata incepu sa-l zgiltie pe Bula: 
- Scoala domnule, scoala repede... 
Speriat, Bula tresari, uitindu-se în toate directiile: 
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- Ce e, unde, ce... ce s-antimplat!!??? 
Zise calugarita: 
- Omule, nu am deloc experienta în problemele astea, dar am impresia ca vi s-a 
spart un ou... 
*** 
Bula, soldat, trimite acasă un pachet în care era o grenada şi o notita: 
- Mama, dacă tragi de cuiul asta, primesc invoire o saptamana! 
*** 
La Bula vine un vecin: 
- Auzi ma, Bula, vrem sa tapetam camera de zi, şi e la fel de mare ca a ta. 
Tu când ti-ai tapetat'o, cate suluri ai cumparat? 
- 20. 
- Multumesc. 
Dupa 2 saptamani se intalnesc: 
- Auzi ma, tampitule, am cumparat 20 de suluri şi 7 mi-au ramas în plus. 
- Pai şi mie... 
*** 
La scoala: 
- Copii, sa presupunem ca as baga mana în buzunarul unui om şi i-as lua banii. 
Ce ar insemna ca sunt? 
Bula: 
- Ministru de finante... 
*** 
Bula se duce la o farmacista şi întreaba: 
- Doamna, ce îmi puteti da pentru o erectie permanenta? 
- Masa, casa şi 1000 de dolari pe luna. 
*** 
Bula, un baietel de 3 ani, în timp ce face baie, îşi examineaza testiculele. 
Apoi întreaba: 
- Mami, astia sunt creierii mei? 
Mama îi raspunde: 
- Nu inca, dragul meu! 
Nu inca! 
*** 
Invatatoarea verifica dacă elevii si-au facut temele pentru acasă. 
- Gigele, ti-ai facut tema? 
- Nu! 
- Stai jos ai nota 4! 
Dar tu Ionele? 
- Mi-am uitat caietul acasă. 
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- Stai jos, nota 4. 
Si tu Bulisor? 
- N-am facut-o, pentru ca fratele meu s-a intors de la inchisoare... 
- Aha, vrei sa mă sperii cu el?!! 
Stai jos, ai nota 6! 
*** 
- Spune-mi de ce te dai cu faina pe fata? o intreba Bulisor pe bunica... 
- Ca sa mă fac frumoasa! 
- Şi de ce nu te faci? 
*** 
Vine Bula acasă şi o întreaba pe maica-sa: 
- Mama, mama! 
Cum l-ai cunoscut pe tata??? 
- Pai... era sa mă inec si... m-a salvat!... 
- Aaaaaaa... de asta nu vrea tata sa invat sa inot!!!!! 
*** 
Bula la scoala: 
- Doamna profesoara, am prins 2 iepuri. 
- Vii? 
- Vii! 
- Presupun ca a fost greu! 
Cum i-ai prins? 
Cu o capcana? 
- Nu; regulandu-se! 
*** 
Rodica e cea mai uritica fata din clasa. 
Intr-o zi, Bula o întreaba: 
- Rodico, stii ce o sa patesti tu când o sa fii mare? 
- Nu. 
- Nimic! 
*** 
Intr-o zi, Ion il întreaba pe vecinul sau Gheorghe: 
- Ba, Gheorghe, poti sa mă ajuti astazi sa tai lemnele astea? 
- Nu se poate, am o boala venerica! 
- Cum? 
Ce boala ai? 
- Ma doare-n p**a! 
*** 
Ion pleaca la munca, pe vapor, iar la plecare Gheorghe il roaga sa-i aduca şi lui un 
papagal. 
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Dupa un timp, Ion se intoarce, dar, cum a uitat sa cumpere un papagal, îi ia o 
bufnita. 
Cei doi se intalnesc, Ion îi da bufnita lui Gheorghe si-i spune ca e papagal regal. 
O saptamana mai tarziu se intalnesc la o bere, iar Ion il întreaba pe Gheorghe dacă 
papagalul a inceput sa vorbeasca. 
Gheorghe raspunde: 
- Bai, inca nu vorbeste, dar tu stii ce atent se uita? 
*** 
- Mai Ioane, de ce te-ai insurat? 
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine. 
- Şi acum, cum e? 
- Acum îmi place! 
*** 
Ion merge la piata sa vanda un cocos. 
Vine un batranel care parea interesat şi întreaba: 
- E bun cocosul taica? Se pricepe la calcat gaini? 
- Buuun tataie! 
Calca tot ce prinde; calca gaini, rate, gaste, oi, porci, vaci, a prins odata un vultur şi 
nu l-a iertat... 
- Pai si-atunci de ce-l vinzi, omule?! 
- Hmm... de la o vreme se uita ciudat la mine. 
*** 
Badea Gheorghe era la cosit iarba de pe marginea santului. 
Deodata trece o masina cu viteza şi calca o gaina care mergea pe strada. 
Soferul, speriat, opreste şi incearca sa-si repare greseala, platindu-i omului gaina. 
Ridica de jos gaina moarta şi se duce spre badea Gheorghe, care privea nepasator 
scena, si-i spune: 
- Bade, e a matale gaina asta? 
Badea Gheorghe se uita insistent la gaina şi spune, oarecum incurcat: 
- No! 
Eu n-am gaini aşa late! 
*** 
Gheo şi Ion mergeau cu trenul de la Cluj la Sibiu. 
Ion rupe tacerea şi zice: 
- Auzi, mă Gheo, tu stii de ce ne hurduca trenu' aista? 
Gheo: 
- Nu stiu. 
Tu stii? 
Ion: 
- Apa' hai să-ţi explic: trenu' aista are la inceput o locomotiva. Stii? 



114 

 

Gheo: 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. 
Ion: 
- N-avem nici o treaba cu ea. Merje lin, fain de tat. Mai departe, după locomotiva 
imediat este vagonul cu posta. Stii? 
Gheo: 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Ne pasa noua de vagonul cela? 
Ion: 
- Nu ne pasa. 
Dupa vagonul cu posta este vagonul ala pentru domni de la oras, din aia cu valize 
patrate. Stii? 
Gheo: 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Spune mai departe. 
Ion: 
- Nici de ala nu ne pasa. Dupa vagonul domnilor de la oras este vagonul pentru 
palmasi, nevoiasi aşa ca noi. Stii? 
Gheo: 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Spune mai departe. Avem vreo treaba cu el? 
Ion: 
- Oleaca de rabdare. 
Vagonu' nost' are 2 osii: osia din fata (cu care nu avem nici o treaba) şi osia din 
spate, asta pe care sta compartimentul nost'. Stii? 
Gheo: 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Osia aiasta are vreo taina cu noi? 
Ion: 
- Stai o tira. 
Osia are 2 roti: roata din stanga (care nu ne intereseaza) şi roata din dreapta, pe 
care stam noi. Stii? 
Gheo: 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Ce-i cu roata de sub noi? 
Ion: 
- Roata aiasta are aria PI x R patrat. Cu PI şi cu R nu avem nici o treaba; pe noi 
patratul 
cela ne hurduca ase! 
*** 
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta şi o reazema de gard şi 
incepe sa caste ochii în jur. 
Gardianul: 
- Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru... 
- No, ca nu-i bai. 
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I-am pus lacat! 
*** 
Ion şi Maria mergeau pe strada. 
Maria îi zice lui Ion: 
- Ma Ione, io is lezbi. 
Ion: 
- Ce-i aia? 
Maria: 
- Vezi femeia aia de pe strada? 
Ion: 
- Da, o vad. 
Si cei cu ea? 
Maria: 
- Pai... mie îmi place de ea şi as vrea sa fac sex cu ea. 
Sta Ion un pic, după care zice: 
- Tu, Marie!... 
... Cred ca şi io is lezbi. 
*** 
E-mail de la sotie catre sot: 
"Trimite-mi bani, ca altfel incep sa calc "stramb! 
E-mail de raspuns de la sot catre sotie: 
"Calca stramb, şi trimite-mi şi mie niste bani!" 
*** 
Tineri casatoriti; 
- Draga mea eu am regulile mele. Dimineata la ora 8 sa fie micul dejun gata, 
indiferent dacă sunt acasă sau nu.. La ora 13 sa fie pranzul gata, indiferent dacă 
sunt acasă sau nu. Cina sa fie pregatita pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasă 
sau nu. Ai inteles? 
- Da, am inteles. Am şi eu o singura regula; luni, miercuri şi sambata fac sex, 
indiferent dacă esti acasă sau nu... 
*** 
Doi prieteni se intalnesc dimineata la cafea, dintre care unul cu un ochi vanat. 
- Ce-ai patit la ochi? il întreaba celalalt. 
- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am zis "TU". 
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi în familie ca te-a lovit pentru asta? 
- Pai aseara când mancam mi-a zis: "Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni". 
şi eu i-am raspuns: 
"Poate TU." 
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*** 
Omul din Neanderthal o întreaba pe femeia lui: 
- Te culci cu mine? 
- Nu! 
- De ce? 
- Nu am chef! Ia omul paru' şi îi da una zdravana peste cap. 
- Acuma te culci cu mine? 
- Nu! 
- De ce nu!?! 
- Ma doare capul. 
*** 
Trei bărbati vorbeau despre viata lor amoroasa. 
Italianul: "Saptamina trecuta, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am 
uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa şi la final ea a gemut 
pentru 5 minute." 
Francezul: "Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. 
Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii şi la final ea a tipat 
pentru 15 minute." 
Romanul: "Ei bine, saptamina trecuta şi eu am facut dragoste cu Maria a mea. Am 
dat-o prin untura, am facut sex şi apoi ea a urlat sase ceasuri." 
Uimiti, italianul şi francezul il întreaba: 
- Ce naiba ai putut tu sa-i faci muierii de-a tipat 6 ore? 
- Mi-am sters miinile de perdele 
*** 
Trei tipe stau de vorba: 
Prima: 
- Sa vezi ce am gasit în buzunarele sotului meu aseara! Fotografii porno.... 
- Si ce ai facut cu ele? 
- Nici nu am stat sa mă gandesc, le-am aruncat pe foc. 
A doua: 
- Asta nu-i nimic, eu am gasit în buzunarele sotului meu prezervative.... 
- Şi ce ai facut? Le-ai aruncat pe foc? 
- Ei as, le-am gaurit şi le-am pus la loc. 
A treia… lesina… 
*** 
Petre, cioban de meserie, era în armata. Ii trimite un plic sotiei, în care era un 
desen. 
Pe foaie erau desenate o floare, doi copii, o fantana, soare, o baba şi niste bolovani. 
Sotia a descifrat desenul: 
"Floareo, sa ai grija de copii, sa nu cada în fantana, ca te ard, soarele ma-tii, Petre... " 
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*** 
Discutie intre 2 copii : 
Baietelul catre fetita: -Ce-i vei cere lui Mos Craciun anul acesta? 
F: -O papusica Barbie, dar tu? 
B: -Eu îi voi cere un Tampax 
F: -Tampax? Ce e asta? 
B: -...Habar n-am, dar zic astia la televizor ca daca-l folosesti poti merge la plaja în 
fiecare zi, sa mergi cu bicicleta, sa mergi la piscina, sa dansezi, sa alergi, sa faci o 
multime de lucruri....fara ca nimeni sa-si dea seama 
*** 
Cică mergea licuriciul prin pădure, cu tic verbal: Ai de pula mea.... AAAAAi de pula 
mea.... La un moment dat se întâlneşte cu Lupu: 
Licuriciu: Aiii de pula mea... 
Lupu: Ce ai mah licuriciule, mă înjuri aşa în faţă? 
Lic: Lasă-mă lupule, AAAAAi de pula mea... 
Lupu: Ce ai mah, licuriciule, ce ai păţit? 
Lic: AAAAi de pula..... 
Lupu: ZIii mah ! 
Lic: Pai mergeam io aseara prin padure... AAAi de pula mea... shi vad o 
licuricioaica mancatziash, super buna.... 
Lupu: shi, shi? 
Lic: Shi m-am dus, shi io ca omu, deh s-o fut......... 
Lupul: (Nerebdator) Shi shi? 
Lic: SHI-MI BAG PULA în cine mai arunca tzigari aprinse prin padure !! 
*** 
"Nimeni nu moare virgin...viata i-o trage fiecaruia cel putin o data!" 
*** 
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de servici?" exista un raspuns 
sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu direct. El mă futea la cap şi 
pe mine mă durea în cur!" 
*** 
Ierarhia intr-o firma mare: 
- sefi 
- sefuti 
- fututi 
- rasfututi 
- pulimea 
*** 
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A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul în timpul unei 
partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi securitate personala în timp ce esti 
futut. 
*** 
Scufita Rosie stia drumul de acum catre casa bunicii şi a luat-o pe unde trebuie. 
Sora-sa, Scufita Verde, nu stia drumul şi a luat-o peste tot... 
*** 
Este clar ca femeile sunt mai destepte decit bărbatii.Ginditi-va : 
cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al bărbatilor este 
ciinele. 
*** 
Diferenta intre fumatori şi nefumatori 
- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat? 
- Exista ! Mortul care n-a fumat e mai sanatos! 
*** 
O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute şi nevrute cu o catelusa şi il 
întreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, îi raspunde: 
- Catelusa nu vrea sa se duca acasă şi ciinele incearca sa o duca el acasă. 
- Ahaa...e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel postasul o ducea 
în mod sigur la posta... 
*** 
- Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da? 
- Desigur, scumpa mea. 
- Aseara, când tu nu erai, am auzit cum tata îi spunea dadacei "Ingeras". Ea când o 
sa zboare? 
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata. 
*** 
Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta. 
Inteligenta are limitele ei, prostia nu. 
*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria îi reda vederea. 
*** 
Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru casnicie. Casnicia este pretul pe 
care bărbatii il platesc pentru sex. 
*** 
O femeie poate sa tina un singur secret: virsta ei. 
*** 
Numai fetele cuminti îşi tin un jurnal. Fetele rele n-au timp. 
*** 
Dacă vrei ca sotia sa te asculte când vorbesti, vorbeste cu alta femeie. 
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O sa fie numai ochi şi urechi. 
*** 
Intr-o noapte, la spital, o asistenta blonda il scoala pe pacientul care dormea un 
somn adanc şi îi spune: 
- Treziti-va, am uitat sa va dau somniferul! 
*** 
Un tata ingrijorat îşi asteapta fiul acasă. într-un tirziu soseste, şi este luat la 
intrebari: 
- Unde ai stat pana la ora aceasta? 
- Tata, azi mi-am pierdut virginitatea. 
- Extraordinar! Aseaza-te sa bem un pahar pentru acest eveniment! 
- Putem sa bem, dar nu pot sa mă asez! 
*** 
Franta. Un magazin. O doamna timp de mai bine de o ora îşi alege o palarie. 
Vanzatorul îi aduce palarii tot mai multe şi mai multe. În sfarsit doamna se 
hotaraste şi spune: 
- Cred ca o iau pe aceasta. Va rog sa o impachetati. Vanzatorul, tacut, pune palaria 
intr-o cutie. 
- Cat trebuie sa achit? 
- Nimic, doamna. Ati venit cu ea. 
*** 
Seara, Ion şi Maria se pregatesc de culcare. Ion iese afara sa se usureze. 
Se intoarce peste citeva minute cu pantalonii uzi. Maria il întreaba: 
- Ploua? 
- Nu, bate vintul. 
*** 
Un grup de turisti ajunge la Marele Canion sa admire ecoul. 
Prima data striga englezul: -I LOVE YOU ! 
Ecoul raspunde: I LOVE YOU 
Apoi striga francezul: -JE T'AIME! 
Ecoul: JE T'AIME! 
Mai pe la sfarsit striga şi chinezul: -HOAN TING TONG TO HUI !! 
Ecoul: CE, MA? 
*** 
Pe usa unui student din Politehnica inainte de revolutie : 
'Dacă nu sunt la paine cauta-ma la oua' 
*** 
Proverb canibal: 
'În orice om exista o parte buna' 
*** 
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O tipa îi scrie iubitului aflat în armata: 
- Draga John, Nu mai pot continua aceasta relatie. Distanta dintre noi este prea 
mare. Trebuie sa recunosc ca deja te-am inselat de 2 ori de când ai plecat şi nu cred 
ca este corect pentru nici unul dintre noi. Îmi pare rau. Te rog sa îmi trimiti inapoi 
poza cu mine pe care ti-am trimis-o acum ceva vreme. Cu dragoste, Becky. 
Soldatul cu sentimentele ranite şi ochii inlacrimati le-a cerut tuturor camarazilor 
sai orice fel de poze pe care le au cu iubite, surori sau foste iubite şi amante. Pe 
langa poza cu Becky, John i-a trimis toate celelalte fotografii cu femei frumoase pe 
care le-a strans de la prietenii lui. Le-a strans şi le-a trimis: 
- Draga Becky, îmi pare rau dar nu-mi pot aminti cine dracu esti. Te rog să-ţi iei 
poza din teanc. 
*** 
O mama statea în bucatarie în timp ce fiul ei se juca cu trenuletul în living. La un 
moment dat, mama aude trenul oprindu-se şi pe fiul ei spunand: 'Toti pasagerii 
care coborati, duceti-va la mama dracului. Toti ceilalti care mergeti mai departe 
stati în p***a mamii voastre linistiti pe scaune ca pleaca trenu'' Mama stupefiata 
merge în living şi îi spune: 'În casa asta nu se foloseste asemenea limbaj! Acum, 
treci în camera ta şi nu iesi de acolo 2 ore. De-abia apoi te poti juca cu trenuletul din 
nou dar numai dacă nu vei mai folosi asemenea limbaj.' 
 
Dupa 2 ore, copilul se intoarce din camera şi incepe sa se joace cu trenuletul. 
 
În curand, trenul se opreste la urmatoarea statie şi maica-sa il aude spunand: 'Toti 
pasagerii care trebuie sa coboare, va rog nu uitati sa va luati toate bagajele. Pentru 
cei care urcati, va rugam sa asezati bagajele la locurile special destinate. Va 
reamintim ca nu se fumeaza în compartimente. Va dorim o calatorie placuta şi 
relaxanta alaturi de noi.' În timp ce mama incepe sa zambeasca, fiul adauga: '...iar 
cei care v-ati enervat pentru cele doua ore de intarziere... puteti s-o trimiteti în 
p***a ma-sii pe aia din bucatarie...' 
*** 
Un sofer de tir opreste langa o tipa şi o întreaba: Amatoare de sex oral? Amatoare e 
ma'ta!!! Eu sunt profesionista!!!! 
*** 
O blonda se adreseaza altei blonde aflate pe malul opus: 
- Auzi, cum ajung pe malul celalalt? 
- Esti pe malul celalalt! 
*** 
Doua surori, una de 18, cealalta de 10 ani, fac pentru prima oara baie impreuna. 
Cea mica observa ca cea mare are niste par intre picioare. 
- Ce e asta dintre picioarele tale? 
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- Par pubian ! 
- Şi nu te deranjeaza când te futi? 
*** 
Doi studenti de la ASE(tip şi tipa) sunt impreuna intr-o camera de hotel(erau la 
munte). Pe la miezul noptii, studentul zice: 
- Actiunile sunt în creştere! 
- Îmi pare rau, dar BURSA este inchisa, raspunde ea! 
Dupa vreo cateva minute, iar: 
- Actiunile cresc tot mai mult! 
- Îmi pare rau, BURSA este inchisa! 
Si iar.. 
- Actiunile au atins nivelul maxim! 
- Îmi pare rau, BURSA este inchisa 
Dupa cateva minute, după ce se mai gandeste putin, tipa zice: 
- S-a deschis BURSA! 
- Îmi pare rau, am vandut actiunile pe sub mana! 
*** 
Un oltean merge pentru prima data la oras şi aude şi el de SIDA. 
Merge inapoi în sat şi se duce la gardul vecinului şi-l întreaba: 
- Ma, vecine, tu ai SIDA? 
Sta vecinu' nostru şi se gandeste: daca-i spun ca AM, mi-a cere sa-i dau; daca-i spun 
ca N-AM, zice ca nu-s om gospodar: 
După ce se gândeşte răspunde: 
- Am, dar numa' puţin mi-o rămas pe fund. 
*** 
Doi olteni şi un ardelean într-un compartiment de tren: 
merg oltenii o vreme, după care zic ardeleanului: 
- Zi doi ! 
Ardeleanul zice: 
- Doi. 
- Sa ne pupi în *** pe amandoi. 
Repeta oltenii faza de vreo cateva ori, şi la sfarsit, ardeleanul zice: 
- Ziceti patru! 
- Patru ! zic oltenii mirati. 
- S-o futeti voi pe mama voastra ! 
- Dar nu se potriveste ! raspund oltenii confuzi. 
- Nu-i nimic, o potriviti voi cu mana. 
*** 
Mi-am sunat seful în dimineata asta sa-i spun ca azi raman acasă, ca nu mă simt 
bine. 
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- Ce s-a intamplat? întreaba el. 
- Am o criza de glaucom anal, raspund eu cu o voce stinsa. 
- Da' ce naiba e glaucomul anal? 
- Nu-mi vad fundu' venind la munca azi... 
*** 
Draga mami şi tati, Ghidul nostru ne-a spus sa scriem acasă ca poate ati văzut la 
televizor inundatia şi sunteti ingrijorati. Suntem bine. Apa a luat doar un cort şi doi 
saci de dormit. Din fericire, nimeni nu s-a inecat pentru ca eram toti pe munte şi il 
cautam pe Cristi. A, da, sun-o pe mama lui Cristi şi spune-i ca totul e bine. Cristi nu 
poate scrie pentru ca si-a rupt mana. Am mers şi eu cu unul dintre jeep-urile 
Salvamont. A fost super. Nu l-am fi gasit niciodata în intunericul acela dacă nu 
fulgera. Ghidul nostru, Victor, s-a enervat foarte tare pe Cristi pentru ca a plecat 
fara sa spuna nimanui. Cristi zice ca i-a spus, dar era în timpul incendiului, aşa ca 
probabil n-a auzit 
Stiai ca dacă pui benzina pe foc, canistra o sa explodeze? Lemnul ud nu ardea, dar 
unul dintre corturi, da. şi hainele noastre la fel. Danut o sa arate ciudat pana îi 
creşte parul la loc. Ne intoarcem acasă sambata dacă Victor reuseste sa repare 
masina. Nu a fost vina lui. Franele mergeau bine când am plecat. Victor spune ca la 
o masina atat de veche ceva se strica mereu; probabil de asta nu are asigurare. Mie 
mi se pare o masina misto. Nu se supara dacă i-o murdarim, şi când e cald, ne lasa 
sa stam pe capota ca sa ne mai racorim. Se face destul de cald, cu 13 oameni intr-o 
masina. Ne lasa sa stam şi în portbagaj pana l-a oprit un politist. 
Ghidul nostru e misto. Il invata pe Tudorel sa conduca masina pe drumurile de 
munte, unde nu e trafic. Tot ce vedem pe aici sunt camioane cu busteni. Dimineata 
asta, toti tipii sareau în lac de pe stanci. Pe mine nu m-a lasat, pentru ca nu stiu sa 
inot, iar Cristi avea mana rupta, aşa ca ne-a lasat sa mergem cu barca. A fost super. 
Se pot vedea sub apa copacii rupti de inundatie. Victor nu e un scortos ca ceilalti 
ghizi pe care îi stiu. Ne-a lasat sa mergem fara veste de salvare. Trebuie sa petreaca 
mult timp lucrand la masina, aşa ca incercam sa nu-i facem probleme. 
Surpriza! Am primit toti insigne pentru ca am trecut cursul de prim ajutor. Când 
Danut si-a taiat mana cu toporul, am invatat sa coasem vene. Marius şi eu am 
vomitat, dar ghidul nostru zice ca era de la puiul stricat. Ne-a mai spus ca mancarea 
din inchisoare era şi mai rea. Ma bucur ca a iesit de acolo. Zice ca acum a invatat 
cum sa faca lucrurile cum trebuie 
Apropo, ce e un pedofil? Trebuie sa plec acum. Mergem în oras sa ne trimitem 
scrisorile şi sa cumparam vaselina. Nu va faceti griji. Suntem bine cu totii. 
*** 
Ursul, lupul şi măgarul la cârcima din pădure: 
- O sticlă de votca! Ceru ursul. 
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi. 
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- Da, măi băieti! Am o treabă cu o ursoaică şi vreau să fiu tare! 
- O sticlă de votcă! ceru şi lupul. 
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi. 
- Da, măi băieti! Am o treabă cu o lupoaică şi vreau şi eu să fiu tare! 
- O cinzeacă de votcă! ceru şi măgarul. 
- Numai o cincizeacă?! se mirară ceilalti doi. 
- Măi baieti, eu sculă am, beau doar ca să-mi sclipeasca ochii... 
*** 
Merge o baba bolnava la doctor şi îi spune: 
- Dom' doctor, mă simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma. 
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi îi zice: 
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de namol din Techirghiol. 
- O sa mă vindece doar baia cu namol? 
- Nu, da' trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul 
*** 
Trei bărbati vorbeau într-un bar despre sex. 
Italianul: "Saptamina trecuta, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am 
uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa şi la final ea a gemut 
pentru 5 minute." 
Francezul: "Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. 
Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii şi la final ea a tipat 
pentru 15 minute." 
Romanul: "Ei bine, saptamina trecuta şi eu am facut dragoste cu Maria mea. Am 
dat-o prin untura, am facut sex şi apoi ea a urlat sase ceasuri." 
Uimiti, italianul şi francezul il întreaba: 
"Ce naiba ai putut tu sa-i faci sotiei de-a tipat 6 ore?" 
"Mi-am sters mainile pe draperiile din sufragerie!" 
*** 
Un batrân de 75 de ani, merge la spital sa faca o analiza a spermei.Doctorul îi da un 
borcan si-i 
spune: 
- Ia borcanul asta şi vino cu analiza mâine! 
A doua zi, batrânul apare, cu borcanul la fel de curat şi gol ca ziua trecuta. Doctorul 
întreaba ce s-a întâmplat, iar batrânul explica: 
- Stiti, doctore, uite ce-am patit: Prima data am încercat cu dreapta, apoi cu stânga 
şi nimic. Apoi am chemat-o pe nevasta-mea. A încercat şi ea şi cu mâna dreapta, şi 
cu mâna stânga, apoi cu gura: prima data cu proteza, apoi fara proteza şi tot nimic. 
Apoi am chemat-o pe vecina de alaturi: a încercat şi ea şi cu amândoua mâinile şi cu 
gura şi tot fara rezultat. Doctorul 
era socat: 
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- Ai chemat-o pe vecina....????, iar batrânul raspunde: 
- Da şi oricât ne-am chinuit, n-am reusit sa deschidem borcanul! 
*** 
Doctorul Popescu s-a culcat cu una dintre pacientele lui şi se simtea vinovat de 
multa vreme. Oricat de mult a incercat sa uite aceasta intamplare, nu reusea. Era 
mereu coplesit de sentimentul de vina şi de tradare a juramantului profesional. Din 
când în când auzea acea voce calma, din interiorul lui, care-i spunea: 
- Nu te mai stresa; nu esti primul medic care s-a culcat cu o pacienta şi nu vei fi nici 
ultimul. şi esti burlac. Asa ca asta e... 
Dar, invariabil, o alta voce il readucea la realitate: 
- Popescule, nu uita ca esti medic veterinar... 
*** 
Cica se duce un tzigan la pescuit cu un Mertz 600 SEL. 
Coboara tziganu din masina, scoate mulineta de aur ultimul racnet cu fir de matase 
naturala şi ac de diamant şi da la peste. 
Când ce sa vezi minunatie: prinde pestisoru de aur. 
Ptiuuuuu.... 
La care pestisoru': -Stii eu sunt pestisoru' de aur cu alea 3 dorintze... 
Tziganu: ZII CE VREI. 
*** 
O batranica moare şi ajunge la portile raiului unde se intalneste cu Sf. Petru cand, 
deodata, se aude un urlet groaznic venind dinspre rai. -Vai de mine, ce se intampla 
acolo? Intreaba batranica. -Nu va faceti griji pentru asta, raspunde Sf. Petru, îi 
gaurim unuia omoplatii sa-i 
montam aripile de inger. Batranica, vadit deranjata de acest fapt, da un pas inapoi 
cand, deodata, se mai aude un urlet. - 
Vai de batranetile mele, dar asta ce-a fost? -Aaaa... nu e motiv de ingrijorare, îi 
gaurim unuia capu` ca sa-i montam aureola. Batranica dand din cap în semn de 
dezaprobare spune: -Eu nu pot sa fac asta, mă duc jos în iad. - 
Vai, dar nu puteti face asta, spune Sf Petru, veti fi sodomizata şi violata. Cu un aer 
victorios batranica raspunde: -Da, dar macar am gaurile facute... 
*** 
Un tip gonea cu un BMW pe atostrada cu peste 150 km/h ; la un moment dat 
loveste o vrabie. 
Franeaza, se da jos, constata ca vrabia inca mai traieste şi o duce la medic unde îi 
pune atele şi o pune intr-o colivie. 
Dupa cateva zile vrabia îşi revine, deschide usor ochii şi vazand gratiile coliviei 
excalma: 
SA-MI BAG P..A, L-AM OMORAT PE ALA CU BMW-ul 
*** 
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Intorcandu-se de la coasa cu caruta plina, Vasile îşi mana de zor calul. În faptul serii 
fiind, îşi biciuia bidiviul din ce în ce mai tare. 
La un moment dat, satul de atata cotonogeala, calul se opreste în drum, se intoarce 
catre Vasile si, cu o privire plina de expresivitate, îi spune: 
- Mai, Vasile, da-o ma-n aia ma-sii de treaba! Dai în mine ca intr-o vita. Nu te 
gandesti ca sunt şi eu din carne, ca simt fiecare lovitura şi sufar enorm. Ce dracu', 
mă Vasile! 
Auzindu-si calul vorbind, ingrozit, Vasile arunca haturile din maini şi o rupse la 
fuga peste fanete livid la fata. 
Credinciosul lui caine il urma indeaproape. 
La un moment dat, obosit, Vasile se opri şi se aseza pe o piatra. La scurt timp sosi şi 
cainele care, gafaind, îi spuse: 
- Ba, Vasile, sa fiu al dracului, ce m-a speriat calul ala când a inceput sa vorbeasca 
*** 
Un vanator intra într-un magazin de profil. 
- Pantaloni de camuflaj aveti?" 
- Avem, dar nu-i gasim!" 
*** 
O batrana intra în cabinetul doctorului. 
- Doctore, zice baba, nu stiu ce sa mă fac, de la o vreme am gaze la stomac, trag 
"vanturi" tot 
timpul. Noroc ca le trag fara zgomot, şi chiar fara miros. Ori şi cat, uneori e 
deranjant. Uite, de când am intrat în biroul dumitale, am tras cel putin 10 bucati. 
- Bine, zice doctorul, îi da niste pastile şi îi zice: 
- Luati pilulele astea de 3 ori pe zi şi veniti luni la control. 
Vine baba după o saptamana şi zice: 
- Nu stiu ce mi-ati dat, dar acum "vanturile" mele put ingrozitor, insa au ramas la fel 
de 
silentioase. 
- OK, zice doctorul, acum ca v-am degajat sinusul, hai sa vedem ce putem face cu 
timpanul. 
*** 
Un cioban il întreaba pe celalalt: 
- Cum se spune, mai, funicular sau furnicular? 
- La ce? 
*** 
Dilema unei blonde: 
"Cum se spune corect, Iran sau Irak?!" 
*** 
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Un bărbat era satul de a mai merge la munca în fiecare zi iar sotia lui sa stea acasă. 
Voia sa vada cu ochii lui ce se petrece în timp ce el muncea din greu la birou, zicand 
astfel: Doamne eu merg la servici în fiecare zi şi muncesc 8 ore pe zi, în timp ce 
sotia mea sta fara nici o grija acasă. 
Vreau ca şi ea sa stie prin ce trec eu zilnic, aşa ca, te rog, permite-mi sa facem 
schimb pt o zi. Amin! 
Dumnezeu, în minunata sa intelepciune, i-a indeplinit dorinta. 
Dimineata urmatore, destul de sigur pe sine, bărbatul se trezi în pielea sotiei sale. S-
a ridicat, a gatit micul dejun pt partenerul sau de viata, a trezit copiii, le-a pregatiti 
hainele, le-a servit micul dejun, le-a facut pachetele pt scoala, i-a dus la scoala, a 
venit repede acasă, aadunat toate hainelesi a dus hainele la spalat, s-a dus la banca, 
s-a dus la cumparaturisi din nou acasă ca sa lase cumparaturile;apoi a plecat sa 
plateasca cheltuielile lunare. Revenita acasă a curatat cutia pisiciisi a imbaiat 
cainele. Era deja ora 13. A facut paturile, şi a adunat alte rufe, a aspirat în toata casa, 
a sters praful şi a spalat bucataria. 
A fugit apoi la scoala după copii cu care, pe drum, a intrat în discutii contradictorii. 
Acasa a pregatit din nou laptele şi biscuitii pt copiisi s-a ocupat de ei pt ca sa îşi faca 
temele. Apoi si-a instalat masa de calcat şi a inceput sa calce uitandu-se cu coada 
ochiului la TV. La ora 16: 30 a inceput sa curete cartofii şi sa spele legumele pt 
salata, a gatit carnea de porcsi a pregatit mancarea de cina. Dupa cina, din nou, a 
spalat toata bucataria, vasele, a adunat din nou toata hainele, a facut baie copiilorsi 
i-a pregatit pt culcare. La ora 9 era deja extenuate datorita trebulilor din timpul 
zilei, dar pt ea ziua nu s-a terminat inca… era asteptata în pat de sotul sau pentru a 
face dragoste, lucru pe care l-a facut cu brio, fara ca sa aiba plangeri din partea 
partenerului. 
A doua zi bărbatul s-a trezit şi imediat a venit în genunchi inaintea lui Dumnezeu şi 
I-a zis: Doamne, nu stiu la ce m-am gandit când am cerut sa fiu în pielea sotiei 
mele…am gresit aşa de mult sa o invidiez pe sotia mea crezand ca sta degeaba acasă 
toata ziua… Te rog, te rog mult, dar te rog, fa schimbarea la loc cum eram! Amin! 
Dumnezeu în infinita Sa intelepciune i-a replicat: Fiule, cred ca ai invatat o lectie 
buna şi bucuros as face schimbarea inapoi…dar vezi tu…va trebui sa astepti 9 
luni…noaptea trecuta tocmai ai ramas gravida şi va trebui sa şi nasti….!!!!!!!!!!!!!!! 
Acesta a fost votat mailul anului, dacă esti de acord cu acesta, trimite-l tutuor 
prietenelor tale şi tuturor bărbatilor siguri pe importanta lor! 
*** 
Mircea Dinescu -Femei de carieră 
 
Odată, la serviciu, am dat de o colegă nervoasă la toaletă. Ieşise din cabină, îşi 
netezea fusta şi bombănea: "Ştii bancu' ăla cu Iţic?". 
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N-am ştiut dacă vorbeşte cu mine, aşa că am mormăit incert, în a şa fel încât, la o 
adică, să reiasă că eu de fapt cântam. A continuat şi m-a scăpat astfel de propria-mi 
mutră buimacă: 
"Cică se ruga Iţic toată ziua la Dumnezeu: dă, Doamne, să c â ştig la loterie! Ajută-
mă, Doamne, să câştig la loterie, hai, Doamne, zău, de ce nu mă ajuţi şi pe mine să 
câştig la loterie?! 
La un moment dat, Dumnezeu, agasat de atâta văicareală, se repede la el: Mă, Iţic, 
pe cuvânt că te-am auzit şi m-am străduit din răsputeri, dar te rog frumos, ajută-mă 
şi tu puţin: joacă la loterie!". 
Am hăhăit cu ea un pic, dar aşteptam legătura dintre banc şi motivul reuniunii 
noastre private. A continuat: "Aşa şi eu, dragă: tocmai am făcut acum un test de 
sarcină care, normal, mi-a ieşit negativ. Am plâns ca proasta, cu fundul pe colac, 
fiindcă mă screm de vreo patru ani să rămân gravidă şi degeaba! După aia însă, 
brusc, mi-a bubuit mintea că de la ciclul trecut n-am mai făcut sex, de fapt! 
Că eu cu bărbată-miu nu ne întâlnim decât 8 minute pe zi, dimineaţa. Şi, deşi el n-
are nevoie 
decât de patru minute pentru un act sexual, eu tocmai atunci nu pot, fiindcă îmi fac 
părul cu 
drotul, pantofii cu cremă şi botul cu ruj." 
Verifică-ţi agenda, am putea să ne vedem azi la 1, 45 să luăm lunch-ul şi să facem un 
copil? 
Mă uitam la ea cu ceva ce fusese până de curând admira ţie, dar deja nu mai eram 
sigur: 
femeie de carieră, obsedată de promovare, leafă, autoritate şi performanţă. Vorbea 
jumate-n engleză, jumate-n română, cum se poartă acum, era toată numai taioare, 
promăuşăn, targhet, auărnes, marchet, pablic-rileişăns, plening, risărci, fiidbac. 
Damă spirt, cu părul prins ca madam Ecaterina Andronescu-Abramburica, era deci 
colega-cea-fără-de-cusur, carierista care se temea doar de bomba atomică şi de 
bărbaţii care cred că femeile sunt inferioare. Avea un soţ manager, care-şi făcea al 
doilea doctorat şi chelise prematur din cauza studiului năpraznic şi ambiţiei de a fi 
şef. Aveau bani, lucrau în multinaţionale, umblau numai cu nara pe sus, trosnea 
mândria-n ei. Dar n-aveau copii. Asta lipsea din tabloul perfect. Când au împlinit 30 
de ani au făcut consiliu de familie, cu părinţi şi cu socri cu tot şi au decis să aibă un 
băiat şi o fată, neapărat în ordinea asta. Când au împlinit 34, s-ar fi bucurat s ă aibă 
şi-un pechinez, numai că programul lor de lucru era deja un pact cu diavolul. Ea se 
scula la 7 şi pleca la 7, 42 cu Renault-ul, el se scula la 7, 34 şi pleca la 8, 02, cu 
Volkswagen-ul. Seara, ea venea la 9, 10, comanda pizza, îi lăsa şi lui o felie rece, se 
culca; la 10, 45 venea şi el şi mânca uscătura. Apoi se strecura în pat lângă ea, dar n-
o trezea niciodată pentru sex, fiindcă el trişa; seara nu facea duş, nu mai avea timp. 
Făcea doar dimineaţa. 
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Ea văzuse-n filme cum femeile de carieră î-şi făceau test de sarcina la WC-ul firmei, 
deoarece acasă nu mai aveau timp. Ceea ce uita ea de fiecare dată era că numai din 
ovulul ei nu se putea isca nici un făt, mai trebuia şi ceva de le el, parcă. Dar el avea 
de învăţat ca s-ajungă docent, ea avea de ajuns cea mai şefă şi de câştigat bani. 
Copiii nu apăreau, iar cuscrii făceau deja consilii numai între ei, hotărau ceva, însă 
rezoluţia rămânea nerostit ă, telefonul tinerilor suna degeaba, iar la celulare nu 
răspundeau, erau în miting. Pe ea, ovulaţia o prindea numai în brainstormingul 
pentru campania de relansare a brandului. 
Iar el tot nu ştia ce e aceea ovulaţie, deşi pe vremuri, când erau studenţi şi 
obişnuiau să 
mai şi trăiască, ea îi desenase două ovare şi nişte puncte pe care le înghesuiau alte 
puncte, 
cu coadă. 
Femeile s-au opintit câteva secole să ajungă egale cu bărbaţii, iar acum nu mai ştiu 
cum să scape de acest groaznic privilegiu. Muncim ca nişte tâmpite, îi mulţumim 
patronului că ne dă şansa extraordinară de a lucra şi-n weekend, ca să ne afirmăm 
şi să ne ţinem de deadline. 
Şefii pleacă de vineri la prânz şi-i mai vezi luni după-masă, când se deşteaptă din 
mahmureli de cinci stele. Timp în care ai deosebita onoare de a le ţine locul, că de-
aia ai dat atât din coate şi-ai făcut ulcer de când mănânci numai kebab în chiflă, la 
serviciu, ca să ajungi femeie de nădejde. Firma te-a răsplătit cu două dioptrii 
suplimentare, dar miopia asta e semnul triumfului tău personal. Noaptea visezi 
color Acrobat Reader, Outlook şi Power Point, coşmarul ţi-e împicăţit de guguloaie 
de foldere galbene pe care scrie "urgent", "campanie", "scheme", "rapoarte". În 
somn, butonul Delete nu merge, nu scapi de pătrăţici şi te trezeşti ţipând. Nu pentru 
că te înnebunesc folderele, ci pentru c ă e deja 7, 30 şi la 8 trebuie să fii la firmă şi-ai 
dormit strâmb şi-ţi stă bretonul ca o bidinea. Scuză-mă, te las puţin pe fir, că mă 
cere unul de nevastă... 
Munca e bună numai când ţi-aduce un franc cinstit în buzunar şi mai ales, îţi dă şi 
răgazul să-l cheltuieşti. Sistemul suedez prevede că trebuie să ameţeşti muncind 
cinci zile pe săptămână şi să ameţeşti în bar două zile pe săptămână. Ăsta e raportul 
minim rezonabil. Carierismul e plăsmuirea bolnavă a unor filme imbecile de la 
Hollywood, care insinuează că o femeie poate face orice, dacă vrea ea: ajunge 
imediat director executiv, naşte trei pui vii pe care îi hrăneşte cu lapte praf, soţul o 
iubeşte leşinant, deşi o vede cam şase ore pe săptămână (sau poate tocmai de-aia), 
iar el, deşi e neurochirurg şef la Memorial Hospital, nu e stresat deloc, face mâncare 
la copii, spală vase şi-o aşteaptă pe ea cu maşina la firmă, seara. Pardon, noaptea. 
Nu se ştie când operează el pe creier şi mai face şi lecţii cu ăia mici, dar ea, nevasta, 
are de predat patru rapoarte zilnic, de zbierat la trei brokeri şi de convins opt 
clienţi să investească. 
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Femeile care au văzut-o pe Diane Keaton în "Baby Boom" se las ă drogate de gândul 
inept al unui perpetuum mobile. Au senzaţia că se poate orice. Că soţul, copilul, 
ciobănescul german şi siameza aşteaptă oricât; ei latră la unison cu mândrie c ă au 
o directoare în familie. 
Când ambii soţi muncesc deopotrivă, ajungi să le înţelegi masochismul, până la 
urmă. Pericolul dospeşte abia când femeia de carieră are acasă un inginer care 
scapă la 4, 00 de la uzină, apoi vrea mâncare cu sos, maieuri cât de cât curate şi 
puţin sex. Muncind ca o disperată ca să nu cumva să fie promovată alta în locul ei, la 
o adică, femeia se înscrie deja la divorţul part-time şi facilitează hârjoana 
extraconjugală a bărbatului constrâns de hormoni. 
Când consta ţi că fetiţa ta îi spune "mamă" soacră-tii (care nici nu te-a vrut de noră, 
fiindcă nu păreai gospodină şi uite că ştia ea ce ştia) şi bâzâie c ă pe bona o iubeşte 
cel mai mult de pe lume, e cam târziu s ă-ţi dai demisia. Copilul nu înţelege că tu 
crăpi muncind ca să aibă el garsonieră-n Bucureşti când termin ă liceul (dacă l-o 
termina, că tu n-ai timp să-i verifici lecţiile). Copilul vrea să stai lângă el, caldă, 
pufoasă, atentă, să simtă dragostea ca pe o pernă de pluş. Dar tu, care-ai răspuns la 
celular şi-n clipa când te cerea ăla de nevastă şi i-ai spus lui "da", acoperind o 
secundă telefonul cu palma, apoi te-ai scuzat din gene şi ai continuat să vorbeşti cu 
şeful de secţie la telefon, nu prea înţelegi cum vine chestia asta cu renunţatul la 
carieră de dragul familiei. Mircea, fă-te că trăiesti! Apropo, când ţi-ai închis ultima 
dată telefonul, ca să vezi un film fără să te deranjeze nimeni? Nu e cazul, că pe 
vremea când ai văzut tu ultimul film încă nu se inventaseră telefoanele cu On şi Off, 
erau numai fixe cu roată şi fir cârlionţat. 
Am chiulit şi-am să chiulesc cu voluptate de la muncă, întotdeauna. Chiuleşte şi tu, 
salvează-ţi viaţa, femeie! Atât cât se poate. Ia bunul simţ, în doze homeopatice. S ă 
ştii numai tu. Cele mai frumoase petice de viaţă le-am căpătat fugind de 
răspundere. Cea mai bună bere pe care am băut-o în via ţa mea n-a fost la Praga, ca 
lumea bună, ci în Herăstrău, când o tăiasem de la şedinţa de redacţie, lăsând vorbă 
că mi s-a spart ţeava de calorifer şi m-au chemat vecinii să strâng apa. Mi-a rămas 
în cap ( şi mie, ca atâtor altora) gafa de la TVR, de la Revoluţie, când habar n-aveau 
că intraseră deja în direct şi cineva i-a zis lui Dinescu: "Mircea, fă-te că lucrezi!". Şi 
Mircea a ascultat. Şi a ajuns departe. Până când vom pricepe omeneşte tâlcul 
acestui îndemn vital, vom continua s ă ne prefacem că trăim. 
*** 
- Satul era amenintat de viitura. Toata lumea alerga disperata sa-si salveze bunurile 
şi pe ei nsisi din calea prapadului, numai Ion, mai credincios din fire, nu se agita 
deloc. 
Vecinii lui il întreaba: 
- Ce faci, Ioane? Nu vezi ca vin apele peste noi?!? Fugi, salveaza-te! 
- Nici nu mă gandesc! Eu stau aici cuminte, ca mă salveaza Dumnezeu... 
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Zis şi facut. Vin suvoaiele peste sat. Ion, se urca pe acoperisul casei şi sta şi asteapta. 
Un grup de oameni trece pe langa casa lui intr-o barca de salvare. 
- Ce faci, Ioane, acolo sus? Sari în barca, ca ai sa te ineci! 
- Nu, raman aici! Dumnezeu e mare şi puternic şi mă va salva! 
- Treaba ta! 
Mai sta ce mai sta, îi ajunge apa pana la genunchi; trece şi cea de-a doua barca pe 
langa el. 
- Hai, Ioane, sari în barca şi salveaza-te! 
- Nu, nu! Dumnezeu e mare şi mă va salva! 
- Ma, Ioane, esti nebun, hai odata, ca te ia apa! 
- Nu! 
Pleaca şi a doua barca şi apa îi ajunse pana la piept. 
La cea de a treia barca, povestea se repeta. 
Apoi, Ion moare inecat şi ajunge în Rai. 
Ajuns la portile Raiului, furios nevoie mare, bate cu putere şi cere sa fie lasat sa 
vorbeasca cu Dumnezeu. 
- Pai bine, Doamne! Eu mă rog atata la tine... iti dau toata increderea mea şi tu mă 
lasi sa mor?!? 
- Cum ziceai ca te cheama? întreaba Dumnezeu. 
- Ion. 
Cauta Dumnezeu în registrul lui şi gaseste numele lui Ion. 
- Mai, Ioane, nu stiu cum să-ţi spun... dar la mine aici figureaza ca ti-am trimis trei 
barci! 
*** 
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura în fiecare mana. 
 
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ în aceeasi seara. 
 
Mersul la biserica nu te face credincios, aşa cum statul într-un garaj nu te face 
masina... 
 
Judecata buna vine în urma experientelor rele, iar acestea vin în urma judecatii 
rele. (Biblia zice sa nu judeci...) 
 
Experienta este un lucru minunat: iti permite sa recunosti o greseala, atunci când o 
repeti. 
 
Este mai usor sa obtii iertarea, decat permisiunea. 
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Constiinta este aceea care sufera, atunci când restul partilor finite tale se simt atat 
de bine. 
 
Greutatea normala: nu trebuie sa cantaresti mai mult decat frigiderul tau. 
 
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii -nu li se intampla prea des. 
 
Dacă trebuie sa alegi intre doua rele -alege-l pe cel pe care nu l-ai mai incercat pana 
atunci. 
 
Nu testa niciodata adancimea apei, cu ambele picioare. 
 
Dragostea "eterna" dureaza 3 ani. 
 
Nu te baga în lumea drogurilor; suntem şi aşa destul de multi acolo 
 
A avea constiinta curata inseamna a avea memorie proasta. 
 
Cel care se naste sarac şi urat are mari sanse ca, atunci când o sa creasca, sa îşi 
dezvolte ambele calitati. 
 
Cei cinstiti sunt inadaptatii societatii. 
 
Pestele care lupta impotriva curentului... moare electrocutat. 
 
Nu este important sa castigi! Este important sa-l faci pe celalalt sa piarda. 
 
Nu sunt complet inutil! Cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii. 
 
A gresi este omeneste. A da vina pe altul este şi mai omeneste. 
 
Cel mai important nu este "sa stii"! Mai important este sa ai telefonul celui care stie. 
 
Eu nu sufar de nebunie! Ma bucur de ea în fiecare minut. 
 
Este bine sa lasi bautura. Mai rau este sa uiti unde ai lasat-o. 
 
Banii nu fac fericirea, o cumpara gata facuta. 
 
Inteligenta mă urmareste, dar eu sunt mai rapid. 
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Fugi de tentatii, dar incet, ca sa te poata ajunge. 
 
Exista o lume mai buna, dar este foarte scumpa. 
 
A studia insteamna a te indoiesti de inteligenta colegului de birou. 
 
Dacă o pasarica ţi-a soptit ceva, inseamna ca ai innebunit, pentru ca pasarelele nu 
vorbesc. 
 
Munca nu a omorat niciodata pe nimeni, dar de ce sa risti? 
 
Alcoolul omoara incet-incet. Nu conteaza. Ce, te grabesti? 
 
Exista doua cuvinte care iti deschid multe usi: "trage" şi "impinge". 
 
De ce sa bei şi sa conduci, când poti sa fumezi şi şi zbori? 
 
Nu bea la volan! Te lovesti de ceva şi se varsa bautura. 
 
Se spune ca inotul face bine la silueta... Spun cei care n-au văzut inca balena. 
 
Orice bărbat are nevoie de o femeie, fiindca sunt o gramada de lucruri pentru care 
nu poti sa faci guvernul vinovat. 
 
Sa cuceresti o femeie şi sa nu povestesti la prieteni, e ca şi cum ai trece Pacificul 
inot în secret. 
 
Fiecare al cincelea om e chinez. şi noi suntem cinci în familie, deci cineva e chinez. 
Poate tata sau mama, poate frate-meu mai mare Costel, sau frate-meu mai mic Ho-
Xiao-Pen. Eu cred ca-i Costel. 
 
M-am sculat cu stangul. Mi-am imbracat camasa, s-a rupt nasturele, am luat 
servieta, i s-a rupt toarta, deja mi-e frica sa mă duc la buda... 
 
Prieteni sunt acele persoane care te iubesc cu toate ca te cunosc bine. 
 
Nu-ti cumpara nimic ce are coada sau toarta. Va trebuie sa lucrezi cu ele. 
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În momentele dificile ale vietii trebuie sa ridici capul, sa scoti pieptul în fata şi sa 
spui cu hotarare: "Acum, chiar ca-s terminat!". 
 
Psihiatrii zic ca una dintre patru persoane are o deficienta mintala. 
 
Dacă esti cu inca trei amici şi nu ai observat nimic ciudat, atunci nu te gandi la 
chestia asta! 
 
Dacă esti în stare sa zimbesti când ceva merge rau, este pentru ai gasit un tampit pe 
care sa arunci vina. 
 
Ca să-ţi realizezi obiectivele, trebuie sa fii un visator... Asa ca nu mai pierde vremea, 
lasa totul balta şi du-te sa te culci! 
 
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala, distreaza-te cu cea care o ai la indemana!. 
 
Nevasta e persoana ce-i mereu langa noi sa ne ajute în rezolvarea marilor 
probleme, pe care nu le-am fi avut, dacă n-ar fi fost langa noi. 
 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidela şi iti trece prin cap sa te arunci 
din balcon, adu-ti aminte ca ai doar coarne, nu şi aripi! 
 
Femeile sunt ca traducerile: cele mai bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune. 
 
Dacă intr-o zi simti un gol mare în stomac... mananca, caci sigur ti-e foame! 
*** 
Un tip foarte singur a hotarat ca viata ar fi mai misto dacă ar avea un animal de 
companie. Asa ca s-a dus omul nostru la un pet store şi i-a spus managerului ca 
vrea sa cumpere un animal "aparte". Dupa cateva discutii a cumparat într-un final 
un miriapod (o insecta cu 100 de picioare), care venea 
intr-o cutie mica, alba, pe care s-o foloseasca pe post de casa. 
Se duce tipul acasă, gaseste un loc potrivit pentru cutie şi se gandeste ca ar fi 
frumos sa inceapa "relatia" ducandu-si noul companion la un bar sa 
bea ceva. 
Asa ca a intrebat miriapodul din cutie: "Vrei sa mergi cu mine pana la Frank's sa 
bem o bere?" 
Dar... nici un raspuns, asta l-a deranjat pe tipul nostru, dar a asteptat cateva minute 
şi a intrebat din nou: 
"Ce-ar fi dacă am merge la bar sa bem o bere impreuna?" 
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Dar...iar...nici un raspuns de la noul sau prieten şi tovaras. Asa ca a mai asteptat 
cateva minute gandindu-se la situatia respectiva. S-a hotarat sa mai intrebe inca o 
data, de data asta apropiindu-se de "casa" miriapodului şi urland: 
"Hey, tu de-acolo! Vrei sa mergem la Frank's sa bem o bere impreuna?" 
O voce subtire se auzi din cutie... 
"Te-am auzit şi prima oara! Ai în p…a mea rabdare, îmi pun pantofii!!!" 
*** 
Muma Padurii iese la plimbare prin tinutul proaspat inverzit, cu un corb asezat pe 
umar. 
Pe drum, vrajitoarea intalneste un tanar ratacit si, patrunsa de valul primavaratic, îi 
spune acestuia: 
- dacă recunosti faptura care sade la mine pe umar, iti voi darui o noapte de 
dragoste!!!! 
Tanarul vede cât de urata este, se "concentreaza" şi zice: 
- Un bou?... 
La care vrajitoarea: 
- Nu!...... dar treaca de la mine. 
*** 
Intr-un camin, doi tipi se duc la dusuri, dar îşi dau seama ca au uitat sapunurile. Asa 
ca unul din ei se intoarce în pielea goala, în fuga, în camera ia doua sapunuri şi fuge 
spre dusuri. Pe culoar se intalneste cu 3 blonde. Ca sa nu se faca de ras, se preface 
ca e statuie. Ajung tipele în dreptul lui şi incep sa comenteze. -Ce o fi asta? întreaba 
una. A doua, uitandu-se la penisul tipului, zice: -Poate ca ar trebui sa tragem de 
manerul asta. Trage ea şi tipul scapa un sapun. -Aaa, ia uite, e distribuitor de 
sapunuri, zice prima. -Ooo, sa încerc şi eu, zice a doua şi trage şi ea pana când tipul 
scapa şi al doilea sapun. -Acum e randul meu, zice a treia blonda şi incepe sa traga 
şi sa traga şi sa traga... Tipa tot trage si, la un moment dat, spune: -Ia uite, are şi 
sapun lichid 
Intr-un teatru, un ins statea intins pe trei scaune. Plasatoarea vine la el şi îi explica: 
-Domnule, nu aveti voie sa ocupati decat un singur loc... Individul nici nu se misca. -
Domnule, insista plasatoarea, nu puteti ocupa decat un loc, va rog sa eliberati 
celelalte doua locuri. Din nou, nici o miscare. Plasatoarea il cheama pe directorul 
teatrului si-i explica situatia. I se adreseaza şi directorul: -Domnule, va rog frumos, 
eliberati celelalte doua locuri. Vazand ca nu obtine nici un raspuns, directorul 
cheama un politist. -Cum te numesti, cetatene? il ia tare politistul pe individ. -Vasile, 
raspunde cu vocea stinsa tipul. -Aha, şi de unde esti? -De la balcon, raspunde 
individul cu durere în glas. 
*** 
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Se intalneste Bula cu un prieten. Bula il întreaba: -Ce faci maine? -Pai, merg cu fiul 
meu sa lansam un zmeu. Dar tu? -Ceva asemanator. Facem o excursie la munte cu 
soacra-mea. 
 
Discutie intre un copilas şi o batranica: -Bunico, bunico, ce bine ca ai venit! -De ce? -
Pai, a zis şi mama ca numai tu ne mai lipseai! 
 
Dumnezeu il trimite pe Sf. Petru sa vada ce fac studentii în sesiune. Se intoarce Sf. 
Petru şi zice: -Pai aia de la medicina invatza de rup, aia de la drept la fel... iar aia de 
la politehnica... aia petrec. Nu trece mult timp şi iar este trimis Sf Petru. Se intoarce 
şi tot asa, aia de la medicina invatau de rupeau, aia de la drept la fel infipti în carti, 
la politehnica tot bairam. Se mai intampla faza de vreo cateva ori, în cele din urma 
Dumnezeu zice: -Sfinte Petru ia vezi ce mai fac studentii în sesiune Se intoarce Sf. 
Petru şi da raportul: -Pai doamne aia de la medicina se rup cu invatatul, aia de la 
drept la fel rup randurile.... -Şi politehnica? intreba Dumnezeu -Pai politehnica se 
roaga... -Bun!! Pe astia îi trecem... 
*** 
Doi olteni în vacanta.La ora 3 dimineata, unul il trezeste pe celalalt: 
- Marine! 
- Ce? 
- Deschide ochii şi spune-mi ce vezi? 
- Cerul. 
- Si? 
- Si Luna. 
- Si? 
- Si Carul Mare. 
- Si? 
- Si Carul Mic. 
- Si? 
- Si...Ioaneee!...astia ne-au furat cortu'. 
*** 
Standul romanesc, s-a nimerit sa fie vecin cu standul japonez. În delegatia 
romaneasca erau numai olteni.În fiecare dimineata japonezii se sculau la ora 
5.Faceau curat şi trebaluiau pana noaptea tarziu. 
Oltenii se sculau la pranz si-o tineau tot intr-o petrecere. 
Intr-o buna zi un oltean întreaba un japonez: 
- Ba, ochienatule, de ce munciti ba, voi toata ziua ca niste draci? 
Japonezul: Muncim pentru Japonia.Dar voi de ce va sculati la pranz si-o tineti tot 
intr-o petrecere? 
Olteanul: Pentru ca pe noi ne doare-n *** de Japonia. 
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*** 
Q: De ce nu fac oltenii SIDA? 
A: Are şi virusul mindria lui. 
*** 
- Ce zic canibalii când citesc un Playboy? 
- Mama, ce meniu!! 
*** 
Un canibal calatoreste 
cu avionul. Stewardesa il întreaba: 
- Cu ce va pot servi? 
- Aduceti-mi mai intai lista pasagerilor. 
*** 
Care este culmea increderii în oameni? 
Sa dai muie la o canibala. 
*** 
- 'neata, Gheorghe! 
- 'neata, Ioane! 
- Ce faci ma, Gheo? Nu vii sa mă ajuti la lemne? 
- Nu pot mă Ioane ca is beteag rau... 
- No, tulai Doamne, da' ce ai mă Gheo? 
- Boala gre' mă Ioane! 
- Da' ce boala ai ma? 
- Boala venerica... 
- Ioi, ma... da' cum îi boala asta, ma? 
- Pa' stii tu mă Gheo... mă doare'n penis de lemnele tale! 
*** 
La service 
Un tip cu un Trabant vechi se adreseaza unui service modern: 
- Puteti sa-mi puneti airbag-uri la Trabant? 
- Bineinteles-raspunde mecanicul. 
- Dar aer conditionat? 
- Se poate şi asta. 
- Dar ABS? 
- Cum sa nu? raspunde din nou mecanicul. 
- Atunci sa-mi spuneti cit mă costa şi cit dureaza lucrarea. 
- Va costa 5 dolari şi dureaza 1o minute. 
- Va bateti joc de mine? întreaba posesorul de Trabant 
- Dar cine a inceput? 
*** 
În avion 
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Parintele Ioan trebuie sa mearga la Vatican. El ia avionul. 
Chelnerita din avion il întreaba: 
- Va pot servi cu ceva? 
- Da, cum sa nu, cu un pahar de gin. 
- Sigur. 
- Stati, numai putin, la ce altitudine zburam în momentul de fata? 
- La aproximativ 2.300m. 
- Atunci da-mi te rog un pahar cu apa ca is prea aproape de Sefu 
*** 
Te priveste 
Un hot intra noaptea intr-o casa unde proprietarii erau plecati. Cum tocmai baga 
banii în sac aude o voce: 
- Isus te priveste! 
Se uita el în toate partile şi nu vede nimic. 
Mai incolo baga bijuteriile în sac şi iar aude o voce: 
- Isus te priveste! 
Se uita hotul şi vede un papagal. Papagalul îi zice: 
- Pe mine mă cheama Moise da sa stii ca Isus te priveste. Hotul rade şi întreaba: 
- Ce tampit îşi boteaza papagalul Moise? 
Papagalul: 
- Acelasi tampit care si-a botezat dobermanul Isus... 
*** 
Gara 
Seara, în Cluj, Janos şi Pista ies de la cârciumă, se aproprie un domn în fugă: 
- Vă rog spuneti-mi unde e gara. 
Janos: Noi nu stie. 
Domnul o ia la fugă pe stradă, dezorientat. 
Pista: Mai Janos, de ce nu spus la el unde gara? Pierde omu' trenul. 
Janos: Lasă la el în plata Domnului, spune că aici de 2000 de ani şi nu stie unde 
gara. 
*** 
Porunca 
Dumnezeu coboara pe pamant sa-si aleaga poporul. 
Se duce la tigani: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem, mosule" 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Da-ne-o, mosule" 
"Sa nu mai furati." 
"Mersi, mosule, nu ne, intereseaza" 
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Se duce la italieni: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem." 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Da-ne-o." 
"Sa o lasati mai moale cu femeile." 
"A, nu, multumim, nu ne mai intereseaza" 
 
Se duce la evrei: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Da." 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Cat costa?" 
"?!?!. Pai nu costa nimic...." 
"Da-ne 10!" 
*** 
Sotia suparata ca sotul ei îşi lua în fiecare zi de lucru şi acasăii spune acestuia: 
- Draga, nu iti ajunge cât muncesti la serviciu? Chiar trebuie sa mai 
lucezi şi acasă? 
- Draga mea, dar multa lume îşi continua munca de la serviciu şi acasă. 
- Da, dar nu toti sunt medici legisti ca tine !!! 
*** 
Calugaritele 
Patru calugarite mor şi ajung în rai. La poarta raiului statea Sf.Petru cu o oala de 
apa sfintita, şi spune: 
- Fetele mele, stiu ca l-ati servit toata viata pe Dumnezeu, insa omul nu e lipsit de 
ispite. 
O ia pe prima calugarita: 
- Fata mea, tu ai atins vreodata o pula? 
- Da sfantule, cu un deget. 
- Spala-te pe deget şi intra în rai. 
O ia pe a doua: 
- Dar tu, fata mea? 
- Eu sfinte, am luat-o în mana. 
- Bine, fata mea, spala-te pe mana şi intra în rai. 
Când sa o ia pe cea de-a treia calugarita, a patra vine repede în fata: 
- Sfinta, lasa-ma pe mine inainte, te rog!! 
- Pai de ce fata tatei? 
- Pai cum sa mă spal eu pe gura după ce-si spala asta fundu'?!?! 
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*** 
Sofer de Taxi 
Un tip aflat într-un taxi il bate pe umar pe sofer, ca sa-l intrebe ceva. Soferul striga 
ca din gura de sarpe, pierde controlul masinii, de-abia reuseste sa evite un autobuz 
care vine din directia opusa, intra pe trotuar, şi în sfarsit opreste cu cativa 
centrimetri inaintea unei vitrine! Pentru cateva secunde e liniste totala, apoi soferul 
urla: -Sa nu mai faceti asta niciodata! M-ati speriat de moarte! Pasagerul ramane 
masca şi se scuza cum poate: -Nu puteam stii ca va speriati aşa tare datorita unei 
atingeri pe umar? -E şi greseala mea, spuse soferul ceva mai linistit. Azi a fost prima 
mea zi ca sofer de taxi. Ultimii 25 de ani am fost soferul unei masini de pompe 
funebre! 
*** 
Calculatorul 
I: Ce face prima data un tigan după ce deschide calculatorul? 
R: Se uita-n Recicle Bin 
*** 
CE ESTE SEXUL? 
DUPA MEDICI, ESTE O BOALA: Pentru ca ajungi tot timpul la pat. 
DUPA AVOCATI, ESTE O INJUSTITIE: Pentru ca intotdeauna este unul deasupra, 
altul dedesubt. 
DUPA POLITICIENI, ESTE DEMOCRATIA PERFECTA: Pentru ca se bucura atat cel de 
deasupra, cât şi cel de dedesubt. 
DUPA ECONOMISTI, ESTE O INVESTITIE PROASTA: Pentru ca e mai mult ceea ce 
intra decat ceea ce iese 
DUPA MATEMATICIENI, ESTE ECUATIA PERFECTA: Pentru ca femeia ridica 
membrul la maxima putere, il inchide intre paranteze, îi extrage factorul comun şi-l 
reduce apoi la expresia minima. 
*** 
O voce disperata la telefon, la ora 5 dimineata: 
- Alo! Salvarea? 
- Da. 
- Veniti repede! Avem în curte un nebun ce suna goarna şi ne dispera pe toti. 
- Imediat, dati-ne adresa! 
- UM 04032. 
*** 
O femeie, inginer de sistem, instala un calculator în retea pentru un coleg. 
Când a ajuns la setarea parolei ea l-a intrebat ce cuvant vrea sa folosesca pentru 
logare. Vrind sa o intimideze, tipul i-a spus "penis". 
Fara sa clipeasca, aceasta a introdus parola dorita, a reintrodus-o pentru 
confirmare, după care s-a prabusit pe scaun de râs. 
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Curios, tipul se uita peste umar şi vede raspunsul calculatorului: 
PASSWORD REJECTED... NOT LONG ENOUGH 
*** 
Intr-o sectie comandantul îşi strange politistii în sedinta şi le spune: Maine sa veniti 
imbracati frumos ca mergem la Nunta lui Figaro. Intelege toata lumea iar în cea de-
a doua zi vin politistii toti imbracati la costume, cu neveste, copii, cadouri, flori. 
Când îi vede seful de sectie se ia cu mainile de cap: -Dobitocilor, nu mergem la 
nunta propriu-zis, Nunta lui Figaro este o opera maaa, opereta, teatru, chestii din-
astea intelegeti? Unul dintre politisti: -Sefu’, nu te supara, dumneata când ai venit la 
Lacul Lebedelor cu unditele, noi am zis ceva? 
*** 
Sotia unui tip naste o fetita -Şi spre mirarea lui fetita se naste negresa -ei fiind 
amandoi albi -Suparat îi cere sotiei explicatii : aceasta îi explica ca ea când era mica 
era prin Africa şi mama ei nemaiavand lapte sa-i dea san -a dat-o la o negresa sa 
suga -Şi de aceea a iesit acum copilul negru.Sotul fericit ca a lamurit misterul şi 
totul este ok -pleaca în vizita la parintii lui -Acestia nerabdatori sa vada copilul 
când il vad au un soc -Sotul insa fericit le explica şi lor explicatiile sotiei -la care 
mama lui îi spune : -Adevarul ca şi eu când ai fost tu mic nu am mai avut san şi am 
completat cu lapte de vaca dar nu credeam ca o sa iesi aşa bou!!!... 
*** 
În loc De... 
1. Ma doare-n cur = Privesc problema aceasta cu mari emotii. 
2. Ce-am eu de-aface cu rahatul asta? =N-am fost cooptat de la început în acest 
proiect. 
3. Lucrarea asta e un cacat!! = Ah, o provocare interesanta! 
4. Sefule, poti sa-mi bel.... p..., eu chestia asta n-o fac! = Din motive tehnice 
rezolvarea acestei lucrari va întârzia. 
5. Pastele m...., tembelii astia nu mi-au spus nimic! =Cred ca este necesar sa 
îmbunatatim comunicatia în colectivul nostru. 
6. Tâmpita(ul) asta nu-ntelege nimic! = Colegei(colegului) noastre(u) nu i s-au adus 
lamuririle necesare. 
7. Mi-e indifirent, boule! = Din pacate nu va pot sprijini în finalizarea proiectului. 
8. Am stiut de la-nceput ca va iesi un rahat! = Scuzele mele, v-as fi avertizat dacă mi 
s-ar fi trasat sarcina. 
9. Idiotul asta face o prostie după alta! = Probabil ca n-am gasit înca pozitia cea mai 
potrivita pentru el. 
10. Sântem în rahat!!! =Indicele productivitatii întreprinderii noastre arata o usoara 
scadere. 
11. Vaca(boul) asta n-are habar! =Vom largi cercul competentelor dumneavoastra. 
12. No, iar te-ai culcat cu seful? =Felicitari pentru avansare 
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*** 
Rebus.... 
Doi rebusisti pe o banca: 
- organ sexual la femei? 
- orizontal sau vertical? 
- orizontal. 
- gura. 
*** 
Un oltean şi un moldovean: 
Olteanu'(cantand): M-a facut mama oltean, maaaaaaaa 
Moldoveanu': Da' ce pi*** ma-tii voiai sa te faca ba, ministru? 
*** 
- Cum verifica un oltean dacă nevasta-sa e gravida? 
- Ii baga prazul în pasarica şi vede dacă e muscat sau nu!!! 
*** 
- Stiti de ce au oltenii camasile în patratele? 
- Ca sa zica: "Mario, scarpina-ma la C7" !!! 
*** 
Marsul oltenilor: " MARS în pi*** ma-tii! " 
*** 
- De ce vorbesc oltenii cu perfectul simplu? 
- Fiindca sunt simpli şi perfecti! 
*** 
- De ce au oltenii steag în fata casei? 
- Fiindca li se falfaie de aia care spun bancuri despre ei. 
*** 
La un targ international, standul romanesc, s-a nimerit sa fie vecin cu 
standul japonez. În delegatia romaneasca erau numai olteni. În fiecare 
dimineata, japonezii se sculau la ora 5, faceau curat şi trebaluiau pana 
noaptea tarziu. 
Oltenii se sculau la pranz si-o tineau tot intr-o petrecere. 
Intr-o buna zi, un oltean întreaba un japonez: 
- Ba, ochienatule, de ce munciti ba, voi toata ziua ca niste draci? 
Japonezul: 
- Muncim pentru Japonia. Dar voi de ce va sculati la pranz si-o tineti 
tot intr-o petrecere? 
Olteanul: 
- Pentru ca pe noi ne doare-n c** de Japonia. 
*** 
Sti care este asemanarea intre olteni şi sateliti? 
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Satelitii se plimba printre stele şi oltenii printre fraieri. 
*** 
- De ce îşi iau oltenii doua pietre când merg la culcare? 
- Cu una sting becul, iar cu cealalta verifica dacă au inchis fereastra. 
*** 
- De ce arabii au camile, iar romanii olteni? 
- Arabii au ales primii. 
*** 
Un oltean îşi ingroapa soacra langa drum, şi pe placa funerera scrie: 
"Sub aceasta cruce grea, 
Zace scumpa, soacra-mea, 
Calatorii mei iubiti, 
Mai 'ncet, sa n-o treziti" ! 
*** 
Cica s-a dus un oltean şi el la Paris. Acolo, aglomeratie mare, se duce 
olteanul nostru la un hotel -acolo nu mai aveau camere. Cu chiu cu vai 
se face rost de o camera, dar în care locuia un negru... 
Vorbeste olteanul cu portarul sa-l scoale la ora 5 A.M., sa nu piarda 
trenul şi se duce în camera (la negru). Sta olteanul nostru, se uita la 
el, se invartea pe langa el şi tot zicea: 
- Ma, da urat mai e, aoleu, da urat mai esti ma; ce urat e! urat mai e 
omu' asta -mai ce urat e !... şi tot aşa pana adoarme olteanul nostru. 
Negrul, care stia limba romana, îşi pune în gand sa-l aranjeze pe oltean 
si se scoala la 12 noaptea şi îi da cu crema neagra pe fata... 
Se scoala olteanul la 5, se uita în oglinda şi exclama: 
- Ma, da' prost este portarul asta! L-a trezit pe negru în loc sa mă 
trezeasca pe mine! 
*** 
Doi unguri vin în Craiova. Huiduindu-i vecinii, se gandesc sa mearga la 
primar sa clarifice situatia. Primarul Ii sfatuieste sa treaca Jiul 
inot, sa fie şi ei olteni.. Primul ungur era mai voinic, trece, cel 
de-al doilea il roaga sa-l ajute şi pe el sa treaca... Atunci primul îi 
zice: 
- Mama ce oltean mă simt, da-te-n mata de bozgor..!!! 
*** 
- Cum recunosti un oltean la o nunta?? 
- Are cel mai nou trening 
*** 
- De ce au oltenii Oltcit, cu stergatorul de parbriz pe dinauntru? 
- Ca sa stearga cojile de seminte. 
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*** 
- De ce sunt oltenii muzicieni? 
- Pentru ca dorm pe "sol" şi vorbesc cu "fa". 
*** 
- De ce au oltenii soba în mijlocul casei? 
- Ca sa zica şi ei ca au incalzire centrala. 
*** 
Dacă puricii ar straluci ca licuricii, atunci Craiova s-ar vedea din 
avion ca Las Vegas-ul 
*** 
- Cum îşi fac oltenii gardurile? 
- Pun cate un stalp şi scriu "etc." 
*** 
Doi olteni taie o bomba cu ferastraul...Vine un ardelean şi le spune: 
- Baaa, voi ati inebunit? Nu va e frica, ba, ca expodeaza?? 
- Nu-i nimic ca mai avem una... 
*** 
- Domnule doctor, mă doare capul de nu mai pot, se plinge un oltean la o 
vizita medicala. 
- Dumneata suferi de o boala rara. Esti prea destept şi din cauza asta 
ai scoarta creierului prea incretita. Ca să-ţi treaca durerile trebuie 
sa te operez, ca sa ti-o intind. Cum o vrei, intinsa complet? 
- Neteda ca-n palma, numa' sa nu mă mai doara. 
Zis şi facut. La 2 saptamini după operatie, medicul il întreaba: 
- Cum te simti? 
- No, fain! 
*** 
- De ce umbla pe strada oltenii de unii singuri şi moldovenii în grup? 
- Moldovenii sint prosti -facuti gramada şi oltenii sint prosti de nu 
au pereche. 
*** 
- Ce au facut prima oara oltenii când au văzut o groapa? 
- Au sapat pe langa ea sa o scoata!!!.... 
*** 
- Cum vopseste olteanul gardu??? 
- Repede, repede ca sa nu se termine vopseaua. 
*** 
- Cum fac oltenii laptele praf? 
- Arunca vaca din avion! 
*** 
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- Cum se recunoaste un oltean dîntr-un grup de persoane? 
- Strigi "sefule" iar el este singurul care întoarce capul... 
*** 
- De ce fug oltenii după salvare în noaptea de inviere? 
- Ca sa sarute crucea!!! 
*** 
Doi olteni în vacanta.La ora 3 dimineata, unul il trezeste pe celalalt: 
- Marine! 
- Ce? 
- Deschide ochii şi spune-mi ce vezi? 
- Cerul. 
- Si? 
- Şi Luna. 
- Si? 
- Şi Carul Mare. 
- Si? 
- Si...Ioaneee!...astia ne furara cortu'. 
*** 
- De ce plimba olteanul nevasta cu roaba prin pivnita? 
- CA SA INVETE SA MEARGA CU METROUL 
*** 
- De ce vor oltenii sa aiba vaca precum girafa? 
- Ca sa pasca la vecini şi s-o mulga ei. 
*** 
- Ce au facut oltenii când au văzut prima oara un vapor? 
- Au bagat capul sub apa sa-i vada rotile! 
*** 
- Cum se deosebeste mirele la o nunta de olteni? 
- Are tenisi noi. 
*** 
- De ce imperecheaza oltenii ciora cu pestele? 
- Ca sa aiba icre negre 
*** 
- Ce face olteanul când nu are ce face? 
- Se dezbraca şi îşi pazeste hainele. 
*** 
- De ce au oltenii capul mic? 
- Pentru ca gindesc concentrat. 
*** 
Aflat la o ruda în Bucuresti, un oltean iese dimineata pe balcon sa-si 
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scuture rogojina. Din neatentie, cade. Speriati, trecatorii se aduna în 
jurul lui. 
- Ce s-a intimplat? întreaba unul. 
- Nu stiu, neica. Abia picai şi eu, raspunde olteanul. 
*** 
- De ce fac oltenii mamaliga în tigaie? 
- Ca sa incapa în diplomat. 
*** 
Profu' de fizica o întreaba pe Alinuta: 
- Stii care sunt cele doua cuvinte pe care le folosesc cu precadere elevii? 
- Nu stiu. 
- Exact! Astea sunt! 
*** 
Nu stiu care este cheia succesului, dar stiu precis care este cheia esecurilor: 
incercarea de a face pe placul tuturor 
*** 
Un om mai maruntel sta trist intr-o crasma, cu o bere în fata.Intra un bărbat 
zdravan.Il bate pe cel micut pe umar şi îi bea berea.Micutul incepe sa 
planga...Fericit zdrahonul striga la el privindu-l cu mila: 
- Hei, ce te smiorcai aşa pentru o bere? 
- Ei, nu numai pentru asta. Uite...azi dimineata m-a parasit nevasta, Mi-a golit contul 
în banca... mi-a lasat casa goala! Pe urma m-au şi concediat! Nu am vrut sa 
traiesc...m-am asezat pe sina de cale ferata şi trenul a trecut pa langa mine! Am vrut 
sa mă spanzur şi s-a rupt franghia! Am vrut sa mă impusc şi s-a blocat revolverul! şi 
acum, îmi cumpar o bere din ultimii bani, torn otrava în ea... şi vii tu şi mi-o bei!... 
*** 
Bula iese de la munca, pe drum îi zice colegului sau: 
- Când ajung acasă praf fac chilotii nevesti-mi! 
- De ce ma? întreaba prietenul. 
- Ma strang de mor. 
Cugetari 
*** 
Fiecare al cincelea om e chinez. şi noi suntem cinci în familie, deci cineva e chinez. 
Poate tata sau mama, poate frate-meu mai mare Costel, sau frate-meu mai mic Ho-
Xiao-Pen. 
Eu cred ca-i Costel. 
*** 
M-am sculat cu stingul. Mi-am imbracat camasa, s-a rupt nasturele, am luat 
servieta, i s-a rupt toarta, deja mi-e frica sa ies sa mă pis. 
*** 
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Ieri când am sosit acasă, mi-am gasit nevasta în pat cu un negru şi un vietnamez. 
I-am facut o poza şi am am trimis-o la Benetton, cine stie...? 
*** 
Prieteni sunt acele persoane, care te iubesc, cu toate ca te cunosc bine. 
*** 
Nu bea la volan! 
Te lovesti de ceva şi se varsa bautura. 
*** 
Sa cuceresti o femeie şi sa nu povestesti la prieteni, e ca şi cum ai trece Pacificul 
inot în secret. 
*** 
Bunica mea a fost o femeie dura. 
Trei soti a ingropat, cu toate ca doi numai motaiau... 
*** 
Orice bărbat are nevoie de o femeie, fiindca sunt o gramada de lucruri, pentru care 
nu poti sa faci guvernul vinovat. 
*** 
Nevroza este o boala contagioasa. Eu am primit-o de la copiii mei. 
*** 
Nu-ti cumpara nimic ce are coada sau toarta. 
Va trebuie sa lucrezi cu ele. 
*** 
Se spune ca inotul face bine la silueta...... spun cei care n-au văzut inca balena 
*** 
În timpul unei dispute o femeie îi spune sotului ei: 
Am fost nebuna când m-am maritat cu tine! 
Sotul raspunde: 
Stiu, da' cum şi eu eram indragostit la vremea aceea, nu am observat! 
*** 
Fiul: E adevarat, taticule, ca în unele parti ale Africii bărbatul nu îşi cunoaste sotia 
decat după casatorie? 
Tatal: La fel se intampla în toate tarile! 
*** 
Curaj şi tupeu 
Curajul inseamna sa te intorci acasă la miezul noptii, să-ţi vezi nevasta asteptandu-
te cu un maturoi în mana şi sa o intrebi: "Inca mai faci curat, sau tocmai te 
pregateai sa decolezi?" 
Tupeul inseamna sa te intorci acasă la miezul noptii, invaluit într-un nor de parfum, 
cu urme de ruj pe haine, să-ţi vezi nevasta asteptandu-te cu un maturoi în mana, şi 
sa-i 
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spui: "Nu te enerva, tu urmezi." 
*** 
Fiti amabili cu copii vostri pentru ca ei va vor alege ospiciul. 
*** 
Unii oameni iubesc aşa de mult femeile lor încât, pentru a nu le uza, se folosesc de 
femeile altora. 
*** 
Se spune ca viteza ucide. Imagineaza-ti ca medicina are doua viteze. 
*** 
Dacă într-o zi te simti inutil şi deprimat, consoleaza-te cu gândul ca odata ai fost 
spermatozoidul cel mai rapid dintre toti. 
*** 
Patronul este ca zapada. Dupa ce dispare se face vremea frumoasa. 
*** 
Viitorul tau depinde de visele tale. În consecinta nu pierde timpul, du-te şi te culca. 
*** 
Barbatii ar spune mai putine minciuni dacă femeile ar pune mai putine întrebari. 
*** 
Dragostea este ca gripa. Se ia în strada şi se vindeca în pat. 
*** 
Modelele mini sunt cadouri întotdeauna apreciate. Exceptie în sex-shopuri. 
*** 
Dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una. 
*** 
De luat aminte ! 
"A fost o data un om foarte sarac care avea în schimb un cal foarte frumos, pe care 
dorea sa-l cumpere stapanul castelului. 
Dar de fiecare data, batranul il refuza. 
 
"Pentru mine acest cal nu este doar un animal. Este un prieten. Cum pot sa-mi vand 
prietenul?" 
 
Intr-o dimineata s-a dus la grajd şi a descoperit ca disparuse calul. 
 
Toti satenii au zis, "Ti-am spus doar! Ar fi trebuit sa vinzi calul. Acum a fost furat.Ce 
ghinion teribil." 
 
"Ghinion sau noroc?" a spus batranul."Cine poate spune?" 
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Toata lumea a ras de el.Dar peste 15 zile calul s-a intors, urmat de o intreaga 
herghelie de cai salbatici. A scapat din grajd, a curtat o iapa tanara şi s-a intors cu 
intreg alaiul după el. 
 
"Ce noroc!" au strigat satenii. 
 
Batranul şi fiul sau au inceput sa antreneze caii salbatici. Dar, o saptamana mai 
tarziu fiul sau si-a rupt piciorul incercand sa antreneze un cal salbatic. 
 
"Ghinion, " i-au spus prietenii."Ce-ai sa te faci acum fara ajutorul fiului tau? Esti şi 
aşa vai de capul tau." 
 
"Ghinion, noroc, cine poate spune?"A replicat batranul. 
 
Cateva zile mai tarziu armata stapanului pamantului a fortat toti tinerii din sat sa 
devina soldati.Toti în afara de unul.....fiul batranului, care avea piciorul rupt. 
 
"Cat de norocos poti sa fii, " au urlat satenii. "Toti copii nostri merg la razboi, dar tu 
poti să-ţi pastrezi fiul acasă. Fii nostri probabil vor fi ucisi......" 
 
Batranul a replicat, "Ghinion, noroc, cine poate sti?" 
 
Viitorul vine spre noi fragmentat. Nu putem sti niciodata ce ne rezerva.Dar dacă 
mentii tot timpul o atitudine pozitiva, usile sanselor 
raman deschise, iar tu vei fi o persoana mai fericita. 
*** 
"Tine minte, fericirea nu depinde de ceea ce esti 
sau de ceea ce detii ci doar de ceea ce gandesti." 
Dale Carnegie 
*** 
"Multumirea aduce fericire chiar şi în saracie. 
Nemultumirea aduce saracie, chiar şi în bogatie." 
Confucius 
*** 
Suzuki şi istoria Americii 
 
La o scoala din Los Angeles, în clasa a IV-a se prezinta un nou elev. Invatatoarea, 
Mrs. Smith, il prezinta pe Yoshue Suzuki si-i roaga pe elevi sa-l primeasca cu 
prietenie pe noul lor coleg, proaspat mutat din San Diego cu familia, tatal sau fiind 
promovat de la o fabrica în conducerea unei firme de produse electronice. 
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Limba nu va fi o bariera, deoarece Yoshue, ca toti japonezii de varsta lui, vorbeste 
perfect engleza şi a facut şi clasa a III-a la San Diego. Apoi se trece la cele cuvenite 
primei zi de scoala. 
 
- Hai sa vedem ce mai stiti din istorie, spune invatatoarea. Cine a spus "Dati-mi ori 
libertate, ori moartea"? 
Liniste. O clasa cu figuri inexpresive, cu exceptia lui Suzuki, care ridica mana: 
"Patrick Henry, 1775". 
 
- Foarte bine! se bucura Mrs. Smith. Acum, cine a spus "Guvernul poporului, numit 
de popor, pentru popor, nu va pieri de pe fata Pamantului"? 
Din nou, numai Suzuki stie: "Abraham Lincoln, 1963". 
 
Invatatoarea se adreseaza iar intregii clase: "Ar trebui sa va fie rusine! Suzuki, care 
e de numai un an în America, stie mai multa istorie decat voi!". 
 
Din fundul clasei se aude soptit: "F.... -i pe japonezi!". 
- Cine a spus asta? sare ca arsa Mrs. Smith. 
 
Suzuki, imediat cu mana sus: "Generalul MacArthur, Iwo Jima, 1945!". 
Când mai aude şi asta, un elev din fundul clasei reactioneaza: "Îmi vine sa borasc!". 
 
Invatatoarei îi ies ochii din cap: "Cine a mai zis şi asta?" 
Din nou Suzuki: "George Bush, primului ministru japonez în 1991, când i s-a facut 
rau la dineul oficial". 
 
Pe un alt elev il apuca pandaliile: "Numai în gura ti-as da!". 
Suzuki sare din banca cu mana sus: "Bill Clinton catre Monica Lewinski, 1997!". 
 
În clasa se declanseaza isteria. Se aude un strigat: "Suzuki e un rahat!". 
Yoshue nu se da batut: "Valentino Rossi, campion mondial de motociclism, când l-a 
lasat motorul la Imola în 2002!" 
 
Mrs. Smith lesina. Toata clasa se aduna în jurul ei şi cineva spune: "Am intrat în c...t 
pana-n gat!". 
"George W. Bush, Irak 2005", sopteste Suzuki. 
 
În clasa intra directorul, atras de strigate: "Ce-i porcaria asta??!! Nu va mai suport! 
Iesiti toti afara!". 
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Suzuki nu pierde ocazia: "Traian Basescu, presedintele Romaniei, catre Radu 
Timofte, Gh. Fulga, Virgil Ardelean şi Ilie Botos, la disparitia lui Omar Hayssam, 
2006!". 
*** 
În fata unei usi: 
- Deschide, iubito ! 
- Nu pot, sunt dezbracata. 
- Nu-i nimic, sunt singur ! 
- Eu nu ! 
*** 
Printr-o fereastra deschisa, se aude un glas de bărbat: 
- În casa asta eu comand!!! 
Apoi un glas de femeie: 
- Ia iesi de sub pat şi mai spune o data !!! 
*** 
El şi ea. 
Ea: Dragul meu, stii ce citesc în ochii tai? 
El: Ce iubito? 
Ea: Ca vrei sa te casatoresti cu mine. 
El: Analfabeto! 
*** 
Un tip şi o tipa fac dragoste. El îi spune: "Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o să-
ţi spun Eva." 
Ea îi raspunde: "Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o să-ţi spun Peugeot." 
*** 
Barbatul: Nici nu stiu pentru ce porti sutienul, şi aşa nu prea ai sani! 
Femeia: Lasa, ca doar şi tu porti chiloti... 
*** 
Un bărbat la librarie: As dori cartea cu titlul "Superioritatea bărbatului fata de 
femeie" 
Vinzatoarea: Utopie şi sf-uri la etajul 1 va rog. 
*** 
Fiul: E adevarat, taticule, ca în unele parti ale Africii bărbatul nu îşi cunoaste sotia 
decat după 
casatorie? 
Tatal: La fel se intampla în toate tarile! 
*** 
Când un tanar proaspat insurat are o figura fericita se stie de ce. 
Când un bărbat insurat de 10 ani are o figura fericita, te intrebi de ce. 
*** 
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În timpul unei dispute o femeie îi spune sotului ei: 
Am fost nebuna când m-am maritat cu tine! 
Sotul raspunde: Stiu, da' cum eram indragostit la vremea aceea, nu am observat! 
*** 
Casatoria serveste la partajarea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata dacă 
ai fi ramas singur. 
*** 
La un cabinet medical psihiatric intra un individ 
 
- Domnule doctor, am inebunit, am inebunit, AM INEBUNIT!!!!!1 
- Stati domnule, linistiti-va totul va fi bine; spuneti-mi ce s-a 
intamplat? 
- Aseara am fost la iubita mea..... 
- Si atunci ati inebunit....??? 
- Nu domnule, nu ;si ne-am iubit şi ne-am sarutat si.... 
- Atunci ati inebunit....????? 
- Nu domnule nu ;si a venit barba-su'si.... 
- Ati inebunit....???? 
- Nu nene, nu, şi am sarit de la balcon 
- Si ati inebunit....??? 
- Nu, nu, şi mă tineam de balustrada, atarnam în jos şi a venit cu 
ciocanul şi mi-a dat peste fiecare deget 
- ! şi atunci ati inebunit..????? 
- Nu ;a venit cu fierul de calcat şi mi-a dat peste fiecare degetel si... 
- Atunci ati inebunit????? 
- Nu nene, nu ;si a venit cu apa fiarta şi mi-a turnat în cap 
- Atunci ati inebunit????? 
- Am inebunit când m-am uitat în jos. 
- Si ce ati văzut???? 
- ERAM LA PARTER 
*** 
Un tip îi povesteste unui prieten ce a patit cu o zi în urma: 
- Ma trezesc de dimineata şi plec la serviciu. Când ies din bloc, exact 
la scara, doi insi il bateau pe unul. 
- Si? 
- M-am gandit: sa mă bag, sa nu mă bag? Dar, tinand cont de faptul ca ma 
grabeam la serviciu, nu m-am bagat. La pranz, în fata restaurantului 
unde servesc de obicei masa, patru il bateau pe unul. 
- Si? 
- Ma grabeam spre masa, aşa ca iarasi nu m-am bagat. Seara, când ma 
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intorceam acasă, la iesirea din metrou, opt insi il bateau pe unul. 
Acum, nemaiavand nimic de facut, m-am bagat. 
- Si? 
- Mama, ce l-am mai batut pe ala! 
*** 
Doi tipi îşi ciocnesc din greseala carucioarele într-un supermarket. 
Primul tip catre celalalt: 
- Vai, îmi cer mii de scuze, mă uitam după nevasta-mea! 
Al doilea tip: 
- Sincer, şi eu după a mea, chiar incep sa mă ingrijorez, ca nu inteleg 
pe unde o fi!?... 
Primul: 
- Pai, cum arata sotia dvs.? Poate mergem sa le cautam impreuna! 
- Pai, cum sa fie? Inalta, super craci, tatze mari, cur beton, fatza de 
bagaboanta, buze groase, alea, alea, dar a dvs.? 
- Nu mai conteaza, hai s-o cautam pe a ta !.... 
*** 
Un cetatean se trezeste dimineata si, uitandu-se în gradina propriei 
case, observa o gorila în stejarul personal. Intrigat suna la Asociatia 
Coboratorilor de Gorile din Copaci care il asigura ca vor trimite un om 
care îi va rezolva problema. Acesta soseste rapid, fiind dotat cu o bata 
de baseball, o pusca, o pereche de catuse şi un caine Chihuaua. 
Cetateanul nostru, uimit il întreaba ce are de gand sa faca. Omul 
raspunde: 
- Eu voi urca în copac, lovesc gorila, ea cade, cihuaua o musca de 
testicole, gorila îşi va apropria mainile într-un gest disperat de 
aparare, iar dumneata îi vei pune catusele. 
- Bine, bine, zice cetateanul, dar pusca la ce foloseste? 
În cazul în care cad eu primul din copac, impusti chihuaua. 
*** 
Suna un client la Hotline la Microsoft: 
- Am instalat versiunea beta de Windows XP şi de atunci nu mai 
functioneaza Office 2000! 
- Si noi am avut aceeasi problema... 
- Si ce ati facut? 
- Am mai instalat o data Windows XP! 
Dupa o ora suna din nou clientul: 
- Acum nu mai functioneaza nimic!!!! 
- Nici la noi.... 
*** 
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Un melc bate la usa unui urs. 
Iese ursul, se zgaieste, nu vede pe nimeni, după care se uita în jos si 
da de melc. 
Enervat, il ia pe melc de guler şi-l azvarle cât poate de departe. 
Dupa 6 luni se aud iar batai în usa ursului, care iese din casa şi da cu 
ochii de melc. 
Melcul, nervos: "Ia asculta, ma, ce-a fost faza asta de adineauri? " 
*** 
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile lapascut. 
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma... 
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu mă plang. Îmi da mancare buna, nu mă bate şi din când în când ne mai şi 
jucam. 
Ciobanul sta stupefiat. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste... Ziaristul se apropie de magar: 
- Ce mai faci, magare? 
- Nu mă plang. (ciobanul intra în stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Îmi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, mă baga in 
sura...Ciobanul cade pe spate. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? 
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheatza apele! 
*** 
Dacă o pocnesti, se cheama maltratarea sotiei. dacă te pocneste ea, e autoaparare. 
dacă iei o decizie fara sa o intrebi, esti nesimtit. dacă ea ia o decizie fara sa te 
consulte, e femeie emancipata. Daca-i ceri sa faca ceva ce nu-i place, e dominare 
masculina. dacă te roaga ea, iti face o favoare. dacă apreciezi formele unei femei şi 
lenjeria sumara esti pervers. dacă nu, esti homo. Daca-i oferi flori, urmaresti ceva. 
dacă nu, esti fraier. dacă esti mandru de realizarile tale esti plin de tine. dacă nu, 
esti lipsit de ambitie. dacă o doare capul, e obosita. dacă te doare pe tine, n-o mai 
iubesti. dacă vrei sa faci dragoste prea des, esti obsedat. dacă nu, ai pe altcineva. De 
aceea bărbatii mor mai repede decat femeile... 
*** 
La tribunal se audiaza martorii: 
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- Când ati văzut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la etaj, de ce n-ati 
intervenit? 
- Pentru ca am văzut ca inculpatul se descurca şi singur... 
*** 
Sotia ajunge acasă de la cumparaturi şi îşi gaseste sotul în pat cu o tanara frumoasa. 
Tocmai când se pregatea sa iasa furioasa din camera, sotul o opreste şi îi spune: 
- Asculta ce s-a intamplat: venind acasă de la serviciu am zarit pe autostrada 
aceasta tanara ce parea obosita şi imbracata saracacios. Am adus-o acasă şi i-am 
oferit o friptura din carnea pe care o uitasesi de mult în frigider. Era desculta şi 
atunci i-am dat sandalele tale bune, îi era frig şi atunci i-am dat puloverul pe care ti 
l-am facut cadou de ziua ta, dar pe care nu l-ai purtat niciodata. şi când sa plece, fata 
m-a intrebat: 
- Mai este ceva ce sotia ta nu mai foloseste? 
*** 
Bula merge la medic: 
- Domnule doctor, am erectie permanenta. La inceput mi-a placut, dar acum a 
intrecut masura! Medicul il studiaza şi îi scoate cu penseta o furnica, i-o arata si-i 
spune: 
- Asta va excita! 
- Domnule doctor, va sunt nespus de recunoscator. Cat va datorez? 
- Nimic, dar furnica ramane la mine! *** 
În toiul noptii, un individ agitat deschide usa unui taxi care stationa, se pravaleste 
pe bancheta din spate şi striga: 
- Du-ma rapid în Pta Romana! Soferul, care pornise motorul, il opreste si-i spune: 
- Suntem chiar în Piata Romana. 
- Da? Bine, tine 20 de mii. şi data viitoare sa nu mai gonesti ca un dement! 
*** 
Intra Itic, intra nu-ti fie frica.Cainele e castrat. 
Da, ce, mie îmi e ca mă violeza? Mie îmi e mă musca. 
*** 
Gaz pentru prietenii mei: 
- Sunt suficiente 11 gauri la stropitoarea de la dus? 
- Categoric, evreii au doar 10 degete la maini 
*** 
Dl. Itzic o suna pe dna Goldstein : 
- Alo, sarut-mâna, ce mai faceti? 
- Ce sa fac, sunt singura, sotul e pe teren de-o luna... 
- Atunci poate îmi permiteti sa trec pe la dvs., bem o cafeluta, facem amor... 
- Vai, domnule Itzic, credeti ca sunt curva? 
- Da' cine a pomenit de bani? 
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*** 
Într-un tren, în America, fată în fată, un evreu şi un pastor. 
Mirat, evreul îl întreabă: "De ce purtati gulerul cu spatele în fată?". 
"Pentru că sunt Părinte" îl lămureste pastorul. 
"Si eu sunt părinte, am un copil, însă nu port gulerul astfel". 
"Se poate", răspunde pastorul, "însă eu sînt Părinte pentru mii de oameni". 
"Atunci", răspunde evreul, "poate ar fi mai bine să purtati pantalonii cu spatele în 
fată"! 
*** 
Rasela merge la rabin: 
- Rabi, ce sa fac, nu-mi ajunge bărbatu-meu... 
- Rasela dragă, ia-ti un amant, dar fii discretă, căci pacea familiei e mai importantă 
ca orice. 
Trece o lună... 
- Rabi, ce mă fac? Mi-am luat amant şi nu-mi ajunge. 
- Rasela, mai ia-ti unul, dar cu discretie. 
Mai trece o lună... 
- Rabi, sînt disperată, cu doi amanti şi bărbatul meu şi nu sunt satisfacută. 
- Copila mea, mai caută-ti un bărbat, poate n-ai găsit tocmai amantul potrivit. 
După scurt timp... 
- Rabi, mi-am găsit un bărbat o mîndrete, adevărat armăsar, dar nici acesta nu-mi 
ajunge. 
- Rasela, draga mea, cred că nu mai e nimic de făcut, tu esti o femeie bolnavă. 
- Rabi, dă-mi te rog în scris, tîrgul zice că-s curvă.. 
*** 
Un popa catolic unul evanghelic şi un rabi merg în drumetie. La un lac se opresc ei 
şi se scalda în costumul lui Adam. 
Dintr-o dat sunt surprinsi de un grup de femei. Îsi iau cu totii hainele şi fug în tufe. 
Popii îsi acopera cu hainele partile rusinoase pe când rabi îsi acopera fata şi fuge în 
spatele celor doi. 
Acestia îl întreaba pe rabi de ce si-a acoperit fata. Acesta raspunde: 
- Da, de fapt eu nu stiu cum e pe la voi, dar cei din parohia mea mă recunosc după 
fata.. 
*** 
Strul, soldat în armata israeliana. Într-o zi, se prezinta la comandant si-i preda un 
tanc inamic în perfecta stare de functionare... Ce mai captura, primeste o saptamîna 
de concediu ca recompensa. Doua zile după concediu, se prezinta iar la comandant 
cu un nou tanc în stare şi mai buna... 
Comandantul, mirat, îi zice: 
- Mai Strul, îti dau concediul, dar trebuie sa-mi spui cum ai facut... 
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- Pai, simplu. M-am dus la linia de demarcatie şi am strigat: 
- Ahmed, vrei concediu? 
- Da. 
- Atunci hai sa facem schimb de tancuri... 
*** 
Itzic se hotareste sa dea un telefon la linia erotica. Apeleaza un numar pe care-l 
citise intr-o revista, asteapta, iar după cateva secunde în receptor se aduce un glas 
lasciv de femeie care il întreaba: " Iubitule ce pot sa fac pentru tine?" 
La care Itzic îi raspunde: suna-ma tu! 
*** 
Dacă va este frica sa nu va ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 50 g de 
cognac. Cognac-ul, precum se stie din batrani, atenueaza teama (MASS) 
*** 
Presedintele Statelor Unite ne-a cerut sa ne unim pentru o cauza comuna tuturor: 
combaterea terorismului. Este bine stiut ca musulmanii se opun consumului de 
alcool şi considera vederea unei femei dezbracate (alta decat nevasta) drept un 
pacat. Din aceasta cauza lansam un apel pentru ca timp de o saptamana, ZILNIC, la 
ora 17.00, toate femeile sa se dezbrace complet şi sa alerge prin birouri iar toti 
bărbatii sa le urmeze cu o bere în mana. Aceasta ne va ajuta sa detectam teroristii 
care se ascund la noi în firma. Statele Unite va sunt recunoscatoare pentru efortul 
facut impotriva terorismului. Colaborati! Trimiteti acest mesaj tuturor colegilor de 
la serviciu şi tuturor firmelor partenere! 
*** 
Un sot, satul de sotia sa care-l tot intreba cum arata, îi cumpara o oglinda mare, ca 
sa se vada în ea din cap pana în picioare. Asta a mers un timp, dar acum îi punea 
aceleasi intebari, stand în fata oglinzii. O data, proaspat iesita de la dus, se plangea 
ca are sanii prea mici. Sotul, care de obicei tacea, îi spune : "Dacă vrei să-ţi creasca 
sanii, ia o bucata de hartie igienica şi freac-o intre ei cateva secunde în fiecare zi". 
Femeia se repede, ia o bucata de hartie şi se apuca sa o frece intre sani: "În cât timp 
o sa-mi creasca?" "Va dura cativa ani!". Sotia se opreste: "De unde stii tu ca dacă 
frec o bucata de hartie igienica intre sani, acestia o sa îmi creasca în cativa ani?" "Cu 
curu` a mers, nu-i asa?? 
*** 
Scrisoare 
Draga fiule, 
 
Iti scriu aceste randuri ca sa stii ca iti scriu. dacă primesti aceasta scrisoare 
inseamna ca a ajuns cu bine. dacă nu o primesti, atunci sa mă anunti pentru a ti-o 
mai timite o data. 
Iti scriu incet pentru ca stiu ca tu nu citesti prea repede. 
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Acum cateva zile tatal tau a citit ca marea majoritate a accidentelor se petrec la o 
distanta de un kilometru de casa. De aceea ne-am hotarat sa ne mutam mai departe. 
Noua casa este minunata; are şi masina de spalat, dar nu stiu sigur dacă merge. Ieri, 
am bagat lenjeria în ea, am tras de maneta, şi de-atunci n-am mai văzut-o. 
Vremea pe aici nu e foarte rea. Saptamana trecuta n-a plouat decat de doua ori. 
Prima data, ploaia a tinut 3 zile, a doua oara 4 zile. 
A propos de vesta pe care o voiai, unchiul Petre mi-a spus ca dacă o trimitem cu 
nasturi, cum sunt ei grei, o sa coste mai mult; atunci am taiat nasturii şi i-am pus în 
buzunar. 
În sfarsit, l-am ingropat pe bunicu ; l-am gasit când ne-am mutat. 
Era în dulap din ziua în care a castigat la De-a v-ati ascunselea. 
Sa-ti mai zic ca alaltaieri, a explodat bucataria şi tatal tau şi cu mine am 'zburat' din 
casa. Ce emotie! a fost pentru prima data după multi ani când tatal tau şi cu mine 
iesim impreuna undeva. 
A venit doctorul sa vada dacă suntem în regula, şi mi-a pus un tub din sticla în gura. 
Mi-a zis sa nu vorbesc 10 minute. Tatal tau s-a oferit sa cumpere tubul acela. 
Si dacă tot vorbim de taica tau, te anunt ca si-a gasit de lucru, e foarte mandru de 
asta. 
Lucreaza peste aproape 500 de oameni. L-au angajat sa tunda iarba în cimitir. 
Sora ta Julia, cea care s-a casatorit cu sotul ei, a nascut în sfarsit, dar nu stim inca 
sexul copilului. N-as putea inca să-ţi spun dacă esti unchi sau matusa. 
Taica tau a intrebat-o pe sora-ta Lucia dacă mai este insarcinata. 
Lucia i-a zis ca da, în 5 cinci luni de-acum; atunci taica tau a intrebat-o dacă era 
sigura ca era al ei. 
Ea i-a spus sigura ca da. Ce fata sigura, cata mandrie! Asa fata, aşa tata! 
Varul tau Paul s-a casatorit şi se roaga în fiecare zi în fata sotiei lui. 
E fecioara! 
Dimpotriva, nu l-am mai văzut pe unchiul Vasile, ala care a murit anul trecut... 
Cel mai rau e fratetu ala mic, Ionut. A incuiat masina şi a lasat cheile inauntru. 
A trebuit sa se duca pana acasă sa aduca dublura ca sa ne scoata pe toti de acolo. 
Bine, fiule. Nu pot să-ţi trec adresa pe plic pentru ca n-o stiu. 
De fapt, ultima familie care a locuit aici, a plecat cu numerele pentru a le pune la 
noua adresa. 
Dacă o vezi pe Margareta, transmitei salutarile noastre. dacă n-o vezi nu-i spune 
nimic. 
Mama ta care te adora, 
Antoaneta 
P.S. Aveam de gand să-ţi pun şi niste bani, dar deja am inchis plicul. 
*** 
MASTERAT DE MANAGEMENT ETILIC 
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PRIMUL TRIMESTRU. 
Originea petrecerilor. 
Alcoholul şi funcţia lui ca lubrifiant social. 
Introducere la Halbă, la Cupă şi la Pahar. 
Avantajele de a bea la mahmureală. 
Matematici Financiare pentru băutori (cum să eviţi sa plăteşti băuturile altora, cum 
să încasezi 
restul "uitat" de chelneri, cum să calculezi bacşişurile, tehnici pentru a evita să 
plăteşti parcarea prelungită şi altele). 
 
TRIMESTRUL DOI 
Înghitometrie -I. 
Alcoolul ca înlocuitor al Psihiatrului. 
Certuri la parte. 
Băuturi la Mare -I. 
Băuturi Acasă -I. 
Introducere la manipularea Techilei. 
Mâncăruri şi cântece care nu se potrivesc cu alcoolul. 
Şmecherii de ştiut pentru vremuri de lege Seacă. 
 
TRIMESTRUL TREI 
Înghitometríe -II. 
Importanţa romului la luarea de decizii. 
Alcoolul ca un compliment la meciuri sportive. 
Logistica şi tehnica de înghiţire. 
Consecinţele de a conduce sub efectele alcoolului. 
Şoferul de Rezerva: Cum să ocoleşti să fii unul care pică în capcana de a conduce 
beat. 
Discoteci, cafenele, baruri, crame, cabaret cu show, alambicuri clandestine şi de 
convenienţă. 
Relativitatea frumuseţii la femeii după nivelul de alcool. 
Acelaşi bar: Avantaje şi dezavantaje. 
Teorii despre băutul de unul singur. 
 
TRIMESTRUL PATRU 
Alcoolul pentru frecţii -I. 
Alcoolul ca element auxiliar de sărbători: Tipuri de băuturi în funcţie de sărbătoare. 
Cum să controlezi un om beat. 
Amicii, pseudo-frăţii cumetrii: Diferenţe bazice. 
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Lichioruri contrafăcute, mit sau realitate? 
Jurisdicţia beţivului. 
Tehnici înaintate pentru a ascunde duhoarea: Cum să vorbeşti şi să inhalezi în 
acelaşi timp. 
Avantajele de a cunoaşte Barmanul. 
 
TRIMESTRUL CINCI 
Scuze de Bază faţă de Familie (opţional). 
Alcoolul ca mecanism de evadare. Comunicarea, instrument important la orice chef. 
Consecinţele de a bea pe credit. 
Open bar. 
Cocteiluri pentru bărbaţi şi pentru femei. 
Gânduri de după chef. 
Sentimente de vină -I: Cum să le controlezi şi să le ignori. (Când esti beat nu 
contează) 
 
TRIMESTRUL ŞASE 
Scuzele. 
Munca de Laborator pentru Avansaţi: Alcoolul ca eliberator de tensiuni. 
Etica profesională a băutorului. 
Sentimente de vină -II: Cum să le elimini. 
Tratament pentru beţivanii recalcitranţi. 
Apeluri telefonice la ex-prietene: Avantaje şi Dezavantaje. 
Tehnici de bază pentru vocalizare la Karaoke (opţional). 
Cum să ştergi apelurile de pe celular -Parola de acces (Vital). 
Truda la universitate (băut în grup). 
Pot să fie Anonimi cei Alcoolici? 
Raliul Beţivului include: material didactic şi de sprijin în unele cursuri. 
Periodic se vor realiza activităţi sportive de relaxare ca de pildă: golirea de fond, 
aruncare de mucuri de ţigară, suta de litri plăţi, ridicare de flacon, râgâire, ridicare 
de cot, săritura pe bere şi altele. 
 
LUCRAREA DE LICENŢĂ (Subiect la alegere) 
*** 
Un tip se duce la doctor în probleme de cuplu: 
- Domnu’ doctor am o problema acasă. 
- Ce problema? 
- Domne' nu mai am parte de viaţa sexuala? 
- Pai cum adică? 
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- Pai totul e monoton, nevasta nu mai vrea sa facem sex şi îmi spune ca s-a saturat 
de aceleaşi 3 minute. 
- Hmmm... domne' trebuie să foloseşti şi tu un artificiu, ceva extravagant care sa-i 
redeschidă pofta de sex. 
- Puteţi sa-mi daţi un exemplu? 
- Pai intr-o seara aţi putea sa va înveliţi penisul în ciocolata. Trebuie să aibă un 
efect. Vă garantez că nevasta dumneavoastră va fi foarte fericită de acest truc. 
Baga omul bine la cap, pleacă acasă hotărât să încerce. 
A doua zi se întâlneşte iar cu doctorul: 
- Ei, cum a mers? S-a bucurat nevasta? 
- Nevasta ca nevasta. Da ce, a mai avut loc de copii? 
*** 
Doua blonde stau de vorba. 
Prima îi spune celeilalte: 
- Stii, ieri mi-am facut testul de sarcina! 
Cealalta foarte curioasa: 
- Şi au fost grele intrebarile?........ 
*** 
Dupa 25 de ani de casatorie, intr-o zi mi-am privit sotia şi i-am spus: 
- Iubito, acum 25 de ani stateam cu chirie, aveam o masina ieftina, dormeam pe o 
canapea şi ne uitam la un televizor cu ecran de 14 " alb-negru, dar în fiecare noapte 
adormeam alaturi de o blonda sexy de 25 de ani. Acum avem o casa mare, o masina 
buna, un pat mare un TV color cu plasma.Dar adorm acum cu o femeie de 50 de ani. 
Draga mea, cred ca ai o problema.! 
Sotia mea fiind o femeie inteleapta, mi-a spus : 
- Tu du-te şi cauta-ti o blonda sexy de 25 de ani, ca eu mă voi ocupa ca tu sa stai din 
nou cu chirie, sa conduci o masina ieftina şi sa dormi pe o canapea !!! 
*** 
Luni dimineata, vidanjorul se prezinta la ora 8 la slujba, imbracat la costum, 
frumos, cu cravata. 
Suna telefonul. O urgenta pe teren. S-a infundat un canal. 
Vidanjorul pleaca impreuna cu ajutorul sau Vasile, ce cara lada cu scule. 
Vidanjorul se baga în canal, iese plin de rahat şi zice lui Vasile: -Cheia de 16! Ia aer 
în piept, se baga din nou. Iese iara plin de rahat, abia rasufland : -Nu e buna, da-mi-
o pe aia de 18! Iara ia aer în piept, iar intra în canal. Iese iar ! -Nu e buna! Cheia de 
20! Iese iar, abia mai rasuflind, cu rahatii curgand de pe el şi îi zice ajutorului: -Vezi 
ba, Vasile, dacă n-o sa inveti meserie, toata viata ai sa cari lada aia cu scule !! !! 
*** 
Barbatul: Nici nu stiu pentru ce porti sutienul, şi aşa nu prea ai sani! 
Femeia: Lasa, ca doar şi tu porti chiloti... 
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*** 
În timpul dansului, o melodie lenta, partenerul se uita cu insistenta la decolteul 
partenerei, şi o întreaba: 
- Nu va suparati, d-na, aveti par pe piept? 
- Nu d-le. 
- Atunci inseamna ca decolteul dumneavoastra este prea adanc. 
*** 
Mamico, ce faci goala pe taticu’? 
- Sar pe el ca sa-i dezumflu burta... 
- Te obosesti de pomana, fiindca în fiecare dimineata, menajera ingenuncheaza şi i-
o umfla la loc 
*** 
Vreme de 26 de ani lungi şi luminosi, sotia mea şi cu mine am fost perfect fericiti! 
- Şi apoi? 
- Apoi ne-am intalnit... 
*** 
Popescu ajunge obosit acasă de la servici şi îşi gaseste nevasta în pat cu medicul 
familiei. 
- Va rog sa nu mă intelegeti gresit, domnule Popescu, spune speriat doctorul, 
masuram temperatura sotiei dumneavoastra... 
Popescu îşi scoate pistolul. 
- Da? Bine... Dar dacă termometrul nu este gradat, va impusc. 
*** 
În timpul dansului, o melodie lenta, partenerul se uita cu insistenta la decolteul 
partenerei, şi o întreaba: 
- Nu va suparati, d-na, aveti par pe piept? 
- Nu d-le. 
- Atunci inseamna ca decolteul dumneavoastra este prea adanc. 
*** 
De ce sunt bărbatii mai fericiti... 
Isi pastreaza numele de familie. 
Garajul e al lor. 
Ciocolata e doar o alta gustare. 
Pot deveni presedinti de stat. 
Nu sunt niciodata gravizi. 
Pot purta orice tricou la plaja. Pot sa nu poarte nici un tricou la plaja. 
Mecanicii le spun tot timpul diagnosticul corect al vehiculului. 
Nu trebuie sa conduca inca 10 km pana la toaleta urmatoarei benzinarii pt cea în 
care tocmai au intrat e "câh". 
Aceeasi munca, bani mai multi. 
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Ridurile sporesc farmecul. 
Rochia de mireasa n-spe milioane, costumul de inchiriat 100$. 
Cei cu care vorbesc nu se uita la pieptul unui bărbat. 
O ragaiala este practic anticipata de ceilalti. 
Pantofii noi nu rod, bat, strang picioarele. 
O singura stare de spirit toata ziua. 
Orice conversatie telefonica se termina în maxim 30" 
*** 
În momentele dificile ale vietii, trebuie sa ridici capul, sa bombezi pieptul şi sa spui 
cu hotarire: ....."Acum chiar ca-s în rahat pina-n git!!" 
*** 
Dacă intr-o zi viata iti intoarce spatele...prinde-o de fund !!! 
*** 
Psihiatrii afirma ca una din patru persoane are o deficienta mintala. 
Dacă esti cu inca trei prieteni şi nu ai observat nimic ciudat la ei, atunci...cel ticnit 
esti tu ! 
*** 
Ce-i greu nu e sa suporti coarnele.....ci s-o intretii pe vaca. 
*** 
Dacă esti în stare sa zimbesti când ceva merge rau..... este pentru ca ai gasit un 
tampit pe care sa arunci vina. 
*** 
Ca să-ţi atingi obiectivele, trebuie sa fii capabil savisezi... Asa ca nu mai pierde 
vremea, trimite totul la dracu' şi du-te sa te culci !!! 
*** 
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala...distreaza-te cu cea pe care o ai la indemana ! 
*** 
Dacă intr-o zi simti un mare vid, mananca.......... sigur ti-e foame!!!!! 
*** 
Dacă ai vointa, poti sa muti şi muntii din loc. dacă ai creier, îi lasi acolo, ca nu te 
deranjeaza. 
*** 
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura în fiecare mana. 
*** 
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ în aceeasi seara. 
*** 
Judecata buna vine în urma experientelor rele, iar acestea vin în urma judecatii 
rele. 
*** 
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii: nu li se intampla prea des. 
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*** 
Este mai usor sa obtii iertarea decat permisiunea. 
- --------------------------------------------------------------------------- 
Constiinta este ceea ce sufera atunci când restul partilor fiintei tale se simt atat de 
bine. 
*** 
Dacă trebuie sa alegi intre doua rele -alege-o pe cea pe care nu ai mai incercat-o 
pana atunci. 
*** 
Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare. 
*** 
Experienta este un lucru minunat: iti permite sa recunosti o greseala atunci când o 
repeti. 
*** 
Da-i unui om un peste şi el va avea ce manca o zi; invata-l sa pescuiasca şi el va sta 
pe marginea lacului şi va bea bere toata ziua. 
*** 
Care este culmea puterii de convingere? 
Sa-ti convingi femeia, ca de aia o ai mica şi moale, ca sa n-o doară pe ea! 
*** 
Cel mai necinstit lucru, în viaţă, este modul în care aceasta se termină. 
Adică viata e grea si-ti ocupă tot timpul. Ce capeţi la sfârşitul ei? O moarte. Asta ce-i, 
un bonus? Eu cred că ciclul vieţii e de-a-ndăratelea. Ar trebui întâi să mori, apoi să 
mergi într-un azil de bătrâni. Eşti dat afară de acolo pe motiv că eşti prea sănătos, 
te duci, îţi iei pensia, apoi, când începi să lucrezi, primeşti un ceas de aur în prima zi 
de lucru. Munceşti patruzeci de ani până când devii suficient de tânăr. Te-apuci de 
băut, mergi la bairame, şi eşti gata pentru Liceu, apoi şcoala Primară, devii un copil, 
te joci, n-ai responsabilităţi, devii bebeluş, apoi îţi petreci ultimele nouă luni plutind 
cu toate facilităţile după care termini totul într-un orgasm! 
*** 
Hotarare de Guvern Nr. 012345/2006 : 
Datorita creşterii alarmante a numarului de pensionari în raport cu populatia 
activa, incepand cu data de 01.01.2007, pensionarii vor avea voie sa treaca pe 
culoarea rosie a semaforului. dacă nu se constata nici o modificare substantiala în 
raportul pensionari/populatie activa, incepand cu 01.01.2008, trecerea devine 
obligatorie. 
*** 
Americanii fura planurile unui Logan Diesel. 
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Aduna o echipa americana sa o reconstruiasca după planuri. Lucreaza astia ce 
lucreaza, sudeaza, lipesc din greu şi în final le iese un tractor. 
 
Conducerea e nemultumita şi aduna o echipa de japonezi. Lucreaza şi astia din 
greu, sudeaza, lipesc, asambleaza şi după sfortari supraomenesti le iese un tractor. 
 
Conducerea e disperata şi aduna o echipa de romani. Intra romanii în treaba, 
sudeaza, lipesc, asambleaza şi în final, le iese un Logan Diesel. 
 
Conducerea: Incredibil! Sintem impresionati de munca voastra, celorlalte echipe le-
au iesit tractoare. Voi cum ati facut? 
 
Romanii: şi noua tot tractor ne-a iesit, da’ l-am luat la pila. 
*** 
Un cioban pastea o turma de oi intre doua parcele de porumb şi cum statea el 
sprijinit în toiag şi medita vine proprietarul şi il întreaba: 
- Ce faci mai ciobane aici? 
- Nu vezi, pasc oile... 
- Vezi ca esti necioplit, poate iti f.. una ! 
La care ciobanul îi raspunde: 
- Poti sa le f...pe toate eu doar le pazesc... 
*** 
Un politist vine la serviciu în pielea goala. Superiorul il întreaba 
"Ba, de ce ai venit în pielea goala la serviciu?" 
La care gaborul relateaza urmatoarele: "Dom'sef am fost cu nevasta-mea la o 
petrecere şi am jucat jocuri de societate: S-au stins luminile şi s-a zis "doamnele sa 
se dezbrace", s-au aprins şi aşa era. Dupa aceea s-au stins luminile şi s-a auzit 
"Domnii sa se dezbrace" şi aşa s-a intimplat. Dupa aceea s-a mai stins o data lumina 
şi s-a auzit "acum la treaba"........Si, iata-ma... 
*** 
Printr-o fereastra deschisa, se aude un glas de bărbat: 
- În casa asta eu comand!!! 
Apoi un glas de femeie: 
- Ia iesi de sub pat şi mai spune o data !!! 
*** 
El şi ea. 
Ea: Dragul meu, stii ce citesc în ochii tai? 
El: Ce iubito? 
Ea: Ca vrei sa te casatoresti cu mine. 
El: Analfabeto! 
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*** 
Un bărbat la librarie: As dori cartea cu titlul "Superioritatea bărbatului fata de 
femeie" 
Vinzatoarea: Utopie şi sf-uri la etajul 1 va rog. 
*** 
Când un tanar proaspat insurat are o figura fericita se stie de ce. 
Când un bărbat insurat de 10 ani are o figura fericita, te intrebi de ce. 
*** 
În timpul unei dispute o femeie îi spune sotului ei: 
Am fost nebuna când m-am maritat cu tine! 
Sotul raspunde: Stiu, da' cum eram indragostit la vremea aceea, nu am 
observat! 
*** 
Casatoria serveste la partajarea problemelor pe care nu le-ai fi avut 
niciodata dacă ai fi ramas singur. 
*** 
Un cetatean se trezeste dimineata si, uitandu-se în gradina propriei case, observa o 
gorila în stejarul personal. Intrigat suna la Asociatia Coboratorilor de Gorile din 
Copaci care il asigura ca vor trimite un om care îi va rezolva problema. Acesta 
soseste rapid, fiind dotat cu o bata de baseball, o pusca, o pereche de catuse şi un 
caine Chihuaua. 
Cetateanul nostru, uimit il întreaba ce are de gand sa faca. Omul raspunde: 
- Eu voi urca în copac, lovesc gorila, ea cade, cihuaua o musca de testicole, gorila îşi 
va apropria mainile într-un gest disperat de aparare, iar dumneata îi vei pune 
catusele. 
- Bine, bine, zice cetateanul, dar pusca la ce foloseste? 
În cazul în care cad eu primul din copac, impusti chihuaua. 
*** 
Suna un client la Hotline la Microsoft: 
- Am instalat versiunea beta de Windows XP şi de atunci nu mai functioneaza Office 
2000! 
- Si noi am avut aceeasi problema... 
- Si ce ati facut? 
- Am mai instalat o data Windows XP! 
Dupa o ora suna din nou clientul: 
- Acum nu mai functioneaza nimic!!!! 
- Nici la noi.... 
*** 
Un melc bate la usa unui urs. 
Iese ursul, se zgaieste, nu vede pe nimeni, după care se uita în jos şi da de melc. 
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Enervat, il ia pe melc de guler şi-l azvarle cât poate de departe. 
Dupa 6 luni se aud iar batai în usa ursului, care iese din casa şi da cu ochii de melc. 
Melcul, nervos: "Ia asculta, ma, ce-a fost faza asta de adineauri? " 
*** 
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut. 
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma... 
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu mă plang. Îmi da mancare buna, nu mă bate şi din când în când ne 
mai şi jucam. 
Ciobanul sta stupefiat. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste... Ziaristul se apropie de magar: 
- Ce mai faci, magare? 
- Nu mă plang. (ciobanul intra în stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Îmi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, mă baga în sura...Ciobanul cade pe 
spate. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? 
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheatza apele! 
*** 
În Bronx, o camera sordida, în semintuneric. 
La o masa sta un negru urias, transpirat, cu o scobitoare intre dinti: Big Leroy. 
Se deschide usa şi apar doi malaci care tarasc după ei un individ. 
- Hei, Big Leroy, zice unul. Ti l-am adus pe fiul asta de catea. Seful cel mare zice sa-l 
iei şi sa-l f..i un pic în dos, sa-l largesti un pic, sa se invete minte sa nu se mai ia de 
oamenii nostri. 
- Lasati-l acolo în colt, mă ocup de el mai tarziu, spuse Big Leroy uitandu-se la 
televizor. 
Malacii dispar iar individul, livid şi tremurand, incepe sa se milogeasca: 
- Va rog, domnule Leroy, va implor, nu mă sodomizati. Va promit ca am sa spun la 
toata lumea ca ati facut-o, n-o sa stim decat noi doi ca de fapt nu e asa! 
- Taci din gura, vierme! striga Big Leroy şi tipul se face mic în coltul lui. 
Dupa o vreme vin iar cei doi, cu alt nefericit. 
- Big Leroy, seful ti-l trimite şi pe asta. Zice sa îi tai ambele picioare ca sa nu mai 
fuga de oamenii nostri când are de platit datorii. 
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- Lasati-l în colt, mă ocup mai tarziu. 
Indivizii pleaca. Dupa inca un timp il aduc pe altul. 
- Big Leroy, seful zice sa il iei pe asta şi sa-i tai putza, sa se invete minte sa nu se mai 
ia de femeile noastre. şi mai zice sa-i tai şi mainile şi limba, sa nu se mai poata 
atinge de nici o femeie în viata lui. 
- Bine, lasati-l acolo în colt, mă ocup mai tarziu. 
Gorilele pleaca. 
La care, din coltul lui, primul adus zice: 
- Domnul Leroy, dacă nu va suparati, ca sa nu fie vreo confuzie: eu sunt ala cu curul, 
da? 
*** 
Super Promotie!!! 
Razuieste vopseaua de pe 3 BMW-uri şi poti castiga 1000 de injuraturi de 
mama, 100 de amenintari cu bataia şi 10 ani de puscarie sau marele premiu, 
excursie de 5 stele la reanimare!!! 
*** 
Urmatoarele intrebari despre Australia provin de la potentiali turisti în aceasta 
tara. Aceste intrebari au fost puse pe website-ul unei agentii de turism australiene 
iar raspunsurile sunt cele oferite în realitate de catre oficialii site-ului care au, în 
mod evident, simtul umorului. 
 
I: Bate vreodata vantul în Australia? Nu am văzut niciodata la televizor ca ar ploua, 
deci cum cresc plantele?(UK) 
R: Importam toate plantele gata crescute iar după aceea doar stam prin preajma 
privindu-le cum mor. 
 
I: voi putea vedea canguri pe strada? (USA) 
R: Depinde cât de mult alcool veti bea. 
 
I; As vrea sa merg pe jos de la Perth la Sydney -pot urma sinele de cale ferata? 
(Suedia) 
R: Sigur, sunt numai trei mii de mile, luati multa apa cu dvs. 
 
I: Este periculos sa umbli prin tufisuri în Australia? (Suedia) 
R: Deci este adevarat ce se spune despre suedezi. 
 
I: Exista ATM-uri în Australia? Îmi puteti trimite o lista a locurilor unde se afla 
acestea în Brisbane, Cairns, Townsville şi Hervey Bay? (UK) 
R: Cumva ultimul dumneavoastra sclav a murit? 
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I: Îmi puteti da cateva informatii despre cursele de hipopotami în Australia?(USA) 
R: A-fri-ca este continentul acela în forma de triunghi la sud de Europa. AUSTRALIA 
este insula aceea mare din mijlocul Pacificului care nu are.....sau mai bine nu. Sigur, 
hipopotamii se intrec în fiecare marti noapte în Kings Cross. Veniti dezbracat. 
 
I: În care directie este nordul în Australia? (USA) 
R: Stati cu fata la Sud apoi rasuciti-va cu 180 grade. Contactati-ne când sositi şi va 
vom da şi restul detaliilor. 
 
I: Pot aduce cu mine tacamuri în Astralia?(UK) 
R: De ce? Folositi-va degetele cum facem şi noi. 
 
I: Îmi puteti trimite programul Corului de baieti din Viena (Vienna Boys' Choir)? 
(USA) 
R: Austria este tara aceea micuta invecinata cu Germania, a carei......sau mai bine nu. 
Sigur, Vienna Boys Choir canta în fiecare marti noaptea în Kings Cross, imediat 
după cursa de hipopotami. Veniti dezbracat. 
 
I: Pot purta tocuri inalte în Australia?(UK) 
R: Sunteti politician britanic, nu-i asa? 
 
I: Exista supermarket în Sidney şi laptele se gaseste pe tot parcursul anului? 
(Germania) 
R: Nu, noi suntem o civilizatie pasnica de vanatori/taietori de lemne. Laptele este 
ilegal. 
 
I: Va rog trimiteti o lista a tuturor medicilor din Australia care pot distribui ser 
impotriva veninului de sarpe cu clopotei. (USA) 
R: Serpii cu clopotei traiesc în America, care este locul de unde veniti dvs. Toti 
serpii australieni sunt perfect inofensivi, pot fi prinsi în siguranta şi tranformati în 
animale de casa. 
 
I: Am o intrebare despre un animal faimos în Australia dar i-am uitat numele. Este 
un fel de urs şi traieste în copaci. (USA) 
R: Se numeste urs cazator (Drop Bear). Se numeste astfel pentru ca pica din arborii 
de cauciuc şi mananca creierul oricui trece pe sub acestia. Ii puteti speria 
stropindu-va cu urina umana inainte de a iesi la plimbare. 
*** 
Femeia PC 
 



169 

 

Femeia-Internet: greu de accesat 
Femeia-Server: mereu prea incarcata când ai nevoie de ea 
Femeia-Windows: toti stiu ca are defecte, dar nimeni nu poate trai fara ea 
Femeia-Excel: capabila, dar e folosita doar ptr. cele mai simple activitati 
Femeia-Word: nu o intelege nimeni în intregime 
Femeia-DOS: toti au avut-o odata, dar azi n-o mai vrea nimeni 
Femeia-Virus: vine când o astepti mai putin şi consuma toate resursele 
Femeia-Scandisk: e de mare ajutor, dar nimeni nu stie precis ce face 
Femeia-Screensaver: iti distrage atentia, dar te binedispune 
Femeia-Harddisk: nu uita niciodata nimic 
Femeia-Joystick: cauzeaza bataturi în palma 
Femeia-Password: crezi ca esti singurul, dar majoritatea "utilizatorilor" o cunosc 
Femeia-E-Mail: din 10 lucruri pe care le spune, 8 sunt de recycle bin 
*** 
Ziua ideala a unei femei 
 
08: 15 -Trezire prin saruturi şi gadilarea cu ajutorul unei petale de trandafir din 
import. 
08: 30 -Masurare pe cantar -2 kilograme mai putin decat ieri. 
08: 45 -Micul dejun în pat (croissant, suc de portocale proaspate). 
Deschiderea cadoului (inel cu diamant de 5 karate ales de partenerul atent). 
08: 50 -Stiri la "Shopping channel" (Mari reduceri la "Gucci"). 
09: 15 -Baie fierbinte în uleiuri mirositoare. 
10: 15 -Relaxare usoara prin fitness cu ajutorul unui antrenor personal amuzant şi 
bine cladit. 
10: 30 -Ingrijirea tenului, manichiura, spalarea parului, coafatul. 
12: 00 -Pranzul cu cea mai buna prietena într-un restaurant. 
12: 45 -Intalnirea fostei prietene a partenerului şi constatarea ca s-a ingrasat cu 7 
kilograme. 
13: 00 -Shoping cu cea mai buna prietena (carte de credit nelimitata). 
15: 00 -Somnul de după masa. 
16: 00 -Primirea a 35 de trandafiri de la un admirator secret. 
16: 15 -Masajul cu ajutorul unui maseur privat puternic dar tandru care exclama ca 
nicioadata pana acum nu a masat un corp atat de delicat. 
17: 30 -Alegerea şi incercarea imbracamintii scumpe şi unicate. O mica parada de 
moda în fata oglinzi. 
19: 30 -Cina la lumanari. Dans şi complimente. 
22: 00 -Dus fierbinte (singura). 
22: 50 -Purtata în brate pana la pat. Cearsafurile proaspat spalate şi parfumate. 
23: 00 -Giugiulire. 
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23: 15 -Adormirea în bratele partenerului. 
 
 
Ziua ideala a unui bărbat 
 
06: 00 Trezirea. 
06: 15 Sex oral. 
06: 30 O luuunga distractie satisfacatoare în WC cu ziarul sportiv. 
07: 00 Micul dejun: Snitel parizian şi oua, cafea şi tost, pregatite şi servite de slugi 
goale şi blonde. 
07: 30 Soseste limuzina. 
07: 45 Cateva pahare de whiskey în drum spre aeroport. 
09: 15 Zborul în avionul particular. 
09: 30 Limuzina cu sofer pana la clubul de golf (sex oral pe timpul calatoriei). 
09: 45 Golf. 
11: 45 Pranz: fast food, 3 beri, sticla Dom Perignon. 
12: 15 Fumatul trabucului. 
12: 30 Golf. 
14: 15 Limuzina inapoi pana la aeroport (cateva pahare de whiskey). 
14: 15 Zborul spre Monte Carlo. 
15: 30 Plecarea la pescuit. Toate fetele de companie sunt goale. 
17: 00 Zborul acasă. 
18: 45 Relaxare la wc, dus, barbierit. 
19: 00 Stiri: Michael Jackson asasinat, marihuana şi filmele porno sunt legalizate. 
19: 30 Cina: caviar pentru aperitiv, Dom Perignon (1953), un biftec mare, inghetata 
servita pe sani goi. 
21: 00 Coniac şi trabucul în fata unui televizor mare. 
21: 30 Sex cu 3 femei (toate trei cu inclinatii lesbiene). 
23: 00 Masaj şi scaldatul în jacuzzi cu pizza şi bere. 
23: 30 Sex oral pentru Noapte buna. 
23: 45 Intins singur într-un pat imens. 
23: 50 Tragerea a 4 'prtzuri', care au schimbat 4 tonalitati şi l-au alungat pe caine 
afara din camera. 
00: 00 Adormirea. 
*** 
Isi cumpara ursul masina, frane, curbe, claxoane prin padure!!!!! Sa 
vada lumea ca si-a luat masina! 
La o cotitura...vulpea... facea autostopul ! Niste picioare pe vulpe... mama, mama! 
Când o vede ursul, pune o frana de se da cu capul de parbriz...si o întreaba asa, în 
scarba: 
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- Ce vrei fa? 
- Ursule nu fi jigodie... du-ma şi pe mine pana la autostrada! 
- Bine fa, urca-te sus! 
Ursul conduce cu o mana, sa o impresioneze pe vulpe! 
Când ajunge la autostrada. Vulpea: -Ursule, acum ce fac? Iti dau 100.000 de lei sau 
îmi dau chilotii jos? 
Ursul se gandeste putin şi zice: -Da fa suta incoace! şi pleaca! Se da vulpea jos şi în 
timp ce conducea, se gandeste ursul: "A dracu vulpe, ce 
credea, ca mi se potrivesc chilotii ei !!!" 
*** 
Un pusti vede pe strada un catel care i-o trajea unei cateluse şi il întreaba pe tatal 
sau ce fac. 
Tatal, jenat, îi raspunde: -Catelusa nu vrea sa se duca acasă şi cainele incearca sa o 
duca el acasă. 
Baietelul: -E ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel postasul o 
ducea în mod sigur la posta!! 
*** 
Doi golani pătrund noaptea în dormitorul călugăriţelor de la un schit. 
Din întuneric se aude vocea uneia dintre ele: 
- Iartă-i, Doamne, că nu stiu ce fac! 
- Taci din gură, zise cea de lîngă ea, al meu stie... 
*** 
O tanara intra într-un bar goala pusca. Comanda un pahar. Barmanul se 
uita lung la ea. Tanara întreaba: 
- Nu ai mai văzut femei goale? 
- Ba da, dar sunt curios de unde scoti bani! 
*** 
Moare Bill Clinton şi ajunge în iad. Ca fost sef de stat, Lucifer îi ofera sansa sa îşi 
aleaga singur o pedeapsa. Astfel incep sa viziteze camerele de tortura. 
În prima camera era Hitler legat de un stalp iar diavolii aruncau pe el acid sulfuric. 
Clinton spune ca nu-i convine aceasta pedeapsa pentru ca-i prea cruda. 
Lucifer îi mai da o sansa. În a doua camera era Mao într-un cazan mare cu smoala. 
Normal refuza şi aceasta pedeapsa. 
Mai are o sansa. În a treia camera, Kenneth Starr (procurorul ce a anchetat cazul 
Monica Lewinsky) era legat de maini şi picioare, iar Monica în genunchi în fata lui îi 
facea sex oral. 
Clinton foarte fericit spune: -Da, normal, astfel de pedeapsa îmi doresc! 
Lucifer: -Monica, esti libera, ti-am gasit inlocuitor. 
*** 
Doi tipi voiau să meargă la baut, dar nu aveau decît un dolar. Unul din 
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ei se uita către o tonetă cu hot-dog din apropiere şi subit îi vine 
inspiraþia. Cheltuie dolarul pe hot-dog. Aruncă chifla şi îsi bagă 
hot-dog-ul în pantaloni. 
- Mergem într-un bar, comandăm două beri şi le bem. Cînd barmanul ne va cere 
banii, eu voi scoate hot-dog-ul pe slit. Tu vei cădea în genunchi şi vei începe să-l 
sugi. Barmanul va fi aşa scîrbit, că ne va da afară din bar. 
Intră ei într-un bar şi chestia merge ca prin farmec. După al saptelea bar, cînd 
amîndoi erau beti bine, unul din ei începe să se plîngă: 
- Am început să fac vînătăi de cîte ori m-am aruncat în genunchi! 
Prietenul îi răspunse: -Tu zici că ai probleme? Eu am pierdut hot-dog-ul acum patru 
baruri! 
*** 
În sat soseste o învatatoare noua şi tînara. În întîmpinarea ei este 
trimis un tînar aratos. Acesta îi pune frumos bagajele în caruta, şi se 
aseaza în fata, lînga domnisoara. La marginea satului vad ei o vaca care 
se împerechea cu un taur. 
Venita de la oras, învatatoarea este profund marcata, şi-l întreaba pe 
tînar: 
- De unde stie taurul, ca... stii tu... deci, cînd este momentul potrivit? 
- Dupa mirosul vacii... 
Merg ei mai departe şi vad un cal şi o iapa facînd acelasi lucru. 
- Şi calul de unde stie...? întreaba din nou curioasa femeie. 
- Tot după miros, cainii, oile... 
Ajung ei la noul domiciliu al învatatoarei, descarca bagajele şi baiatul 
îsi ia ramas bun: 
- Toate cele bune! 
- Multumesc pentru ajutor, spune tînara. Mai treci pe la mine dacă ti s-a desfundat 
nasul... 
*** 
Cica era odata Superman şi zbura deasupra unui zgarie-nori. La un momentdat o 
vede pe Femeia-Fantastica intinsa pe un bloc exact în pozitie, cu picioarele 
desfacute. Superman excitat sta şi se gandeste şi ajunge la o concluzie: 
"Bai, ia uite ce bine arata Femeia-Fantastica! Ce ar fi sa o regulez, ca şi aşa sunt 
rapid şi nici nu o sa aibe timp sa-si dea seama ce a fost." 
Trece Superman în actiune. Femeia-Fantastica tresare şi zice: 
"Ce a fost asta?" 
La care Omul-Invizibil raspunde: "Nu stiu, dar mă ustura dosul de nu mai pot.." 
*** 
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*** 
Un scotian plecat in provincie ii scrie sotiei: 
- Vezi, am uitat sa-ti spun, cand nu privesti la nimic sa scoti ochelarii ca sa nu-i 
uzezi. 
*** 
Sotia unui scotian, o femeie de o zgarcenie rara, se pomeneste cu sotul ei venind 
acasa in fuga, fericit: 
- Marry, am castigat la loterie 5000 de lire ! 
Femeia se intuneca la fata, apoi intreaba: 
- Da? şi cat a costat biletul? 
*** 
Q: Care este cea mai Fair-Play galeria de fotbal din lume? 
A: Cea a scotienilor! Nu arunca cu NIMIC pe stadion! 
*** 
O pereche scotiana in varsta sta la gura sobei. La un moment dat femeia exclama: 
- John, ai putea şi tu sa ma duci odata la film! 
- Dar draga mea, am mai fost! 
- Da, dar intre timp au inventat sonorul! 
*** 
Doi scotieni se intalnesc pe strada. 
- Vrei sa dejunam impreuna? 
- Cum sa nu! raspunde celalalt bucuros. 
- Perfect;da telefon sotiei tale şi spune-i sa puna un tacam in plus. 
*** 
Un pusti intra in farmacie şi intreaba: 
- Aveti prezervative? 
- In primul rand, ii raspunde farmacista enervata, prezervativele nu sunt pentru 
copii şi in al doilea rand sa-i spui tatalui tau sa vina singur sa şi le cumpere pentru 
ca sunt de diferite marimi! La care pustiul raspunde: 
- In primul rand prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt impotriva copiilor, iar 
in al doilea rand nu o sa-i spun nimic lui tata pentru ca sunt pentru mama, care 
pleaca in delegatie şi nu are cum sa stie marimea inca. 
*** 
Vechi proverb tibetan: dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una. 
*** 
La un dineu, preotul catolic este asezat langa rabin. 
Se serveste un superb cotlet de porc şi preotul ii zice lui rabi: 
- Din asta nu o sa mancati? 
- Evident, nu imi permite religia. 
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti. 



174 

 

Se termina dineul, la plecare rabi ii zice preotului: 
- Transmiteti salutari doamnei... 
- Dar rabi, eu nu am sotie, mie nu imi permite religia... 
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti.... 
*** 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine ma sfatuiti? 
*** 
- Nu stiu ce sa ma fac, domnule doctor. Casatoria mea a intrat într-un impas. 
- Cum asa? 
- Pai, sotia mea nu ma poate suferi când sint beat, iar eu n-o pot suferi când sint 
treaz. 
*** 
Sotia catre sot: 
- E buna ciorba? 
Sotul: 
- Ai chef de cearta? 
*** 
Te prezinti la iubita seara cu o tavita pe care se gasesc doua aspirine şi un pahar cu 
apa. Iubita iti zice: 
- Pentru ce sunt astea iubitule, ca nu ma doare nimic?! 
Iar tu concluzionezi... INSEAMNA CA AZI FACEM DRAGOSTE 
*** 
Publicitate: Vrei sa ai casa la munte? Vrei cea mai tare masina de pe piata? Vrei vila 
la mare? Vrei sa iti petreci vacantele in insulele Hawaii? 
Magazinul nostru iti ofera o gama larga de cuie in care sa iti pui pofta! 
*** 
Un preot explică la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coastă din Adam a creat-o pe Eva. 
- Părinte, îl întrerupe un elev, tata spune că ne tragem din maimute. 
- Ascultă, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu mă interesează. Eu vorbesc în 
general. 
*** 
Nu vrei... 
Doi tineri stateau pe o banca. Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa 
tacerea : 
- Nu vrei sa mergem la mine in apartament? 
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!! 
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*** 
Cainele lui Pavlov 
Ce credea cainele lui Pavlov despre stapanul lui: 
- Uite, domnule, ce reflex conditionat pe batranul asta.... cand se aprinde lumina, imi 
aduce de mancare...! 
*** 
Tratament 
La o clinica de tratament pentru batrani, inainte de a se interna, batranii trebuiau 
sa mearga la un medic care le dadea sfaturi in functie de boala si... buzunar. 
Intra primul batran şi la capitolul alimentatie doctorul il intreaba: 
- Ce pensie ai? 
- 2500 
- De la masa sa nu-ti lipseasca friptura, sticla cu vin şi fructele tropicale. 
Al doilea avea pensia 1000: 
- De la masa sa nu-ti lipseasca legumele. 
Al treilea cu pensia de 100: 
- Tataie, aer, cat mai mult aer. 
*** 
Rugaminte 
- Tata, imi cumperi, te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu camera video, 
GPRS şi cu aplicatii java şi mp3? 
- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalti copii? 
*** 
Ninge afara 
Doi disperati pe Internet: 
- Uite ba ca ninge afara! 
- Da link sa vad... 
*** 
Injuraturi delicate 
* O zi fara Dvs. e ca o luna de concediu. 
* dacă v-am jignit, am savurat-o. 
* Dvs. reusiti sa faceti pe cineva sa aprecieze linistea. 
* Fiecare trebuie sa existe, dar de ce tocmai Dvs.? 
* De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare sa fie de unu' singur? 
* Am avut o seara foarte placuta. N-a fost seara asta, dar nu ma vait. 
* S-a sinucis candva cineva din familia Dvs.? Nu?... Cum ar fi? 
* Bancul pe care vi-l voi povesti acuma e asa de bun ca va pica tzitzele...Oh, da' vad 
ca il cunoasteti deja... 
* Nu v-au rugat niciodata parintii sa fugiti de-acasa? 
* Eu nu uit niciodata un chip, dar in cazul Dvs. o sa fac o exceptie... 
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* Oare este astazi o zi deosebita sau sunteti de obicei asa de tampit?? 
* Data viitoare cand ai de gand sa-ti arunci toalele, nu te dezbraca. 
* Nu, eu nu aud rau...va ignor numai. 
* Va rog sa nu va miscati! As vrea sa va uit asa cum sunteti... 
* Sunteti intr-adevar un argument convingator pentru paturi separate. 
* Tu ai arata foarte bine in ceva lung, curgator...Amazon, Nil, Dunare... 
* Sunteti la fel de binevenit ca şi telefonul care suna in timpul sexului. 
*** 
Profesoara catre elevi: -Vasilica, ce-i tatal tau? -Gunoier. -Nu se spune gunoier, ci 
lucrator la Salubritate. Petrica, ce-i tatal tau? -Gropar. -Nu se spune gropar, ci 
lucrator la Pompe Funebre. Ioane, ce e tatal tau? -Cioban! -Nu, mai, Ioane, se spune 
Indrumator Pastoral. Bula, ce-i tatal tau? -DJ la Mystic Club. -Cum adica? -Clopotar 
la biserica... 
*** 
Un om cade dupa o schela şi moare. 
Singurul martor este un copil. Acum un politist il interogheaza: 
- Cum sa intamplat? 
- Pai la batut Dumnezeu. 
- Cum adica l-a batut Dumnezeu? 
- Injura. 
- Cum injura? 
- Dumnezeii matii de copil nu mai scutura schela! 
*** 
Leul face o adunare in padure şi spune: cine lipseste il bat cu p...a pe spate. Vede ca 
lipseste magarul se duce la el acasa si-l bate cu p...a pe spade. La urmatoarea 
adunare lipseste iepurele se duce si-l bate şi pe el cu p...a pe spate. 
La urmatoarea adunare zice iepurele catre leu: 
- -Azi bati cu p...a leule? 
- -Da, zise leul 
- -Azi lipseste ariciul. 
*** 
Scufita rosie mergea spre bunica ei. Este prinsa şi violata de lupul cel rau. El o 
întreaba: 
- Ce-ai sa-i spui bunicii tale? 
- Ca m-am întîlnit cu tine şi m-ai violat de patru ori. 
- De patru ori? se mira lupul. 
- Da! S-au te grabesti în alta parte? 
*** 
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Un american şi un român cultivau rosii pe 2 terenuri vecine. O planta de pe terenul 
românului creste aplecata catre al americanului, asa ca o rosie atârna chiar 
deasupra terenului americanului. 
Americanul o culege. Incep sa se certe, fiecare zice ca rosia e a lui. 
Ajung la urmatoarea solutie: sa inceapa sa-si traga suturi in c...e şi cine nu mai 
rezista pierde. 
Se duce românul in casa, ia cea mai grea pereche de ghete şi ii trage un sut 
americanului. Ala racneste şi se zvircoleste vreo 30 min. 
Dupa ce isi revine, zice "acum e rândul meu". La care românul "pastreaza tu rosia !" 
*** 
Gradina zoologica: 
Anunt: "Va rugam mult, nu speriati strutul, podeaua e cimentata!" 
*** 
O tanara satula de experientele sexuale dezastruoase traite cu barbati de la oras, 
vlaguiti de munca şi stres, se hotaraste sa faca o mica excursie "tematica" intr-o 
zona montana unde auzise ca sunt ceva ciobani vigurosi. In zona, zareste din 
masina la ceva distanta doi ciobani sprijiniti in bate. Unul inalt şi solid, celalalt 
scund şi destul de pirpiriu. In apropierea lor simuleaza o derapare şi baga masina 
in sant. 
"Disperata" cere ajutorul celor doi pentru a scoate masina din sant. Ciobanii o ajuta, 
iar ea ii intreaba scotandu-si kiloteii: Cum sa va platesc, cu bani sau in natura? Cel 
mai solid se uita la kilotzi si-i zice: Apai doamna, mie mi-s mici, lui ii sunt mari, asa 
ca mai bine da-ne bani. 
*** 
Doi pensionari pe o banca. Trece o tanara sexy prin fata lor. 
- Cand vad asa ceva, as vrea sa fiu de 20 de ani... 
- Ce... esti tampit... pentru 5 minute de placere sa trebuiasca sa muncesti iarasi 45 
de ani? 
*** 
O blonda şi o bruneta mergeau pe strada... Bruneta il vede pe partea cealalta a 
strazii pe Gigel: -Ia uite-l pe Gigel, nu-i faci cu mana?-Sa-si faca singur! 
*** 
Sotia catre sot: -Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta?-Nici 
una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine. 
*** 
Un neuron ajunge într-un creier masculin. 
Totul este intunecat şi sinistru. 
Yu-huuu striga neuronul. 
Striga el mult şi bine, dar degeaba. Niciun raspuns. 
Yu-huuuuuu... nu este nimeni?!? repeta neuronul. 
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Deodata din intuneric apare un alt neuron: 
Hei, ce dracu' faci aici de unul singur? Suntem toti jos! 
*** 
O tipa intreaba la un interviu de angajare ce salariu va primi. -Acum vei primi 800 
de lei, dar mai in colo vei primi 1000. -Atunci revin mai incolo. 
*** 
Un barbat se duce la o tipa frumoasa dintr-un supermarket. -Stii, mi-am pierdut 
sotia pe aici şi as vrea sa stai cateva minute de vorba cu mine. -Dar de ce? -Pentru 
ca de fiecare data cand vorbesc cu o femeie frumoasa, nevasta-mea apare din neant. 
*** 
Care este diferenta dintre MITA şi DAR? -Un DAR este atunci cand cel care primeste 
spune: "Multumesc!", iar cel care da spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". MITA 
este atunci cand cel care da spune: "Multumesc!", iar cel care primeste spune: "Sa 
nu mai vorbim despre asta!". 
*** 
Adam şi Eva se plimbau prin Paradis. 
Eva intreaba: 
- Adam, ma iubesti? 
Adam rabufneste: 
- Am vreo alternativa? 
*** 
Barbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VANATOAREA, 
Femeia a descoperit VANATOAREA şi a inventat Victimele=Barbati 
 
Barbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA, 
 
Femeia a descoperit PICTURA şi a inventat MAKEUP-ul 
 
 
Barbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSATIA, 
 
Femeia a descoperit CONVERSATIA şi a inventat BARFA 
 
 
Barbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat CARTILE DE JOC, 
 
Femeia a descoperit CARTILE DE JOC şi a inventat DATUL IN CARTI 
 
 
Barbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MANCAREA, 
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Femeia a descoperit MANCAREA şi a inventat DIETA 
 
 
Barbatul a descoperit PRIETENIA şi a inventat DRAGOSTEA, 
 
Femeia a descoperit DRAGOSTEA şi a inventat CASATORIA 
 
 
Barbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL, 
 
Femeia a descoperit SEXUL şi a inventat DURERILE DE CAP 
 
 
Barbatul a descoperit COMERTUL şi a inventat BANII, 
 
Femeia a descoperit BANII... şi atunci s-a dus naibii totul ! 
*** 
Un ascultator suna la un post de radio. -Buna ziua! -Buna ziua! Va ascultam. -Am 
gasit un portofel care contine 15000 dolari şi un buletin de identitate pe numele 
Popovici Mihai. 
As vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala... *** 
Fericire, -Pentru a fi fericita cu un barbat trebuie sa-l intelegi 
mereu şi sa-l iubesti putin.Pentru a fi fericit cu o femeie trebuie sa 
o iubesti enorm şi sa nu incerci niciodata sa o intelegi. 
*** 
Despre schimbare, -O femeie se casatoreste cu gindul ca sotul ei 
se va schimba, dar chestia asta nu se va intimpla.Un barbat se 
casatoreste cu gindul ca sotia sa nu se va schimba, lucru care insa se 
va intimpla cu siguranta. 
*** 
Cum sa-ti convingi rudele sa nu te mai bata la cap sa te 
casatoresti? 
- Matusile in virsta obisnuiau sa ma sicaneze la fiecare nunta 
spunindu-mi: "Tu urmezi!" S-au potolit insa dupa ce le-am soptit 
acelasi lucru la fiecare inmormintare. 
 
*** 
Stiti cum o chema pe soacra lui Adam? ---el nu avea soacra, traia in Paradis 
*** 
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Un politist opreste o tipa care conducea cu mult peste viteza regulamentara; ii cere 
actele, insa aceasta ii replica: 
"nu este adevarat, conduceam cu 50 kmh" 
"doamna, va rog sa-mi dati actele dvs" 
"ce acte, eu nu am permis!!" 
"cuuuuum, atunci actele masinii" 
"ce actele masinii, domnule, masina nu e a mea, am furat-o!" 
"ceeeee? şi proprietarul stie?" 
"da, a aflat şi a trebuit sa il omor, apoi l-am pus in portbagaj" 
*** 
Disperat, politistul cere ajutorul colegilor sai, acestia ii trimit inca citeva echipaje, o 
aresteaza pe tipa iar superiorul lor incepe sa o interogheze: 
"doamna, va rog sa ne aratati cadavrul din portbagaj" 
"ce cadavru, domnule, sunteti nebun? nu este nimic in portbagaj; uitati-va dacă 
vreti!" 
"dar masina, este furata, nu este asa?!" 
"cum sa fie furata, uitati actele, este masina mea" 
" dar... dvs nu aveti permis, nu?" 
"cum sa nu am domnule permis, crezi ca as conduce fara permis?, uitati-l" 
"bine, dar colegului meu i-ati spus..." 
"pai asta-i un mincinos, pun pariu ca v-a spus şi ca am condus cu viteza, nu-i asa?' 
*** 
Într-un avion de pasageri, calatoreau alaturi un evreu şi un chinez. 
Dupa o buna bucata de timp în care nu si-au spus nimic unul celuilalt, evreul rupe 
tacerea: 
- Dac-ai stii cât va urasc eu pe voi, chinezii! 
- De ce îl întreaba surprins chinezul. 
- Pentru ca i-ati atacat pe americani la Pearl Harbor! 
- Nu noi am fost, aia au fost japonezii!!! 
- Chinezi, japonezi, vietnamezi, pentru mine sunteti toti o apa si-un pamânt! 
 
Chinezul înghite în sec dar nu spune nimic. Dupa o noua perioada de tacere, 
chinezul spune: 
- Şi eu va urasc pe voi, evreii! 
- De ce întreaba jignit evreul. 
- Pentru ca din cauza voastra s-a scufundat Titanicul! 
- Ce prostii vorbesti, Titanicul s-a scufundat pentru ca s-a ciocnit de un iceberg!! 
- Iceberg, Goldberg, Spielberg, pentru mine sunteti toti la fel! 
*** 
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Mamico, mi-ai spus ca ingerasii au aripi şi pot zbura! -Desigur, scumpa mea. -
Aseara, cand tu nu erai, am auzit cum tata ii spunea bonei ''ingeras''. Ea cand o sa 
zboare??? -Maine dimineata scumpo, maine dimineata... 
*** 
Ce este viata? 
Cea mai raspîndita boala transmisa pe cale sexuala. 
*** 
De ce nu fac femeile armata? 
Pentru ca la comanda "Culcat" s-ar lasa pe spate. 
*** 
Stiti cum se recunosc barbatii bolnavi de SIDA? 
Mor femeile dupa ei. 
*** 
De ce nu se prea utilizeaza prezervativele de culoare neagra? 
Pentru ca subtiaza. 
*** 
Cum scufunzi un submarin rusesc? 
Il bagi în apa. 
*** 
De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
Ca sa poata vorbi pîna aparea şi Eva. 
*** 
De ce au femeile coapsele calde? 
Pentru ca barbatii sa nu faca otita! 
*** 
Ce conditie trebuie sa indeplineasca in Scotia o vanzatoare de 
cofetarie? 
Sa aiba diabet. 
*** 
In cate categorii se impart femeile? 
Frumoase, destepte şi marea majoritate. 
*** 
Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in 
casatorie? 
Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata... 
*** 
Cum de stiu femeile sa faca asa de bine sfoara? 
Si cartea se deschide unde e citita mai des. 
*** 
Ce e optimistul? 
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Un barbat care, inainte de a pleca la prima intalnire cu o fata, isi unge fermoarul de 
la pantaloni. 
*** 
Cine a fost primul barbat care a zis: "E nevoie de o femeie in casa?" 
Mesterul Manole. 
*** 
Care barbat din intreaga literatura romana a asezat femeia acolo unde-i este locul? 
Mesterul Manole. 
*** 
Ce facea Mesterul Manole cand o zidea pe sotia lui Ana? 
Body-building. 
*** 
Ce au in comun un trenulet electric şi sanii unei femei? 
Au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult cu ele. 
*** 
De ce s-a mutat Bula la etajul 10 într-un bloc fara lift? 
Pentru ca are soacra cardiaca. 
*** 
Cand se bucura calugarii ca nu sunt casatoriti? 
Cand se spovedesc femeile. 
*** 
Ce faci dacă afli ca mai ai doar 6 luni de trait? 
Te muti cu socara şi fiecare zi va parea o eternitate. 
*** 
De ce un elefant este mare, gri şi zbarcit? 
Pentru ca dacă era mic, alb şi neted, era OB. 
*** 
De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine? 
Pentru ca nu suporta comparatiile. 
*** 
Cum se cheama un barbat inteligent in America? 
Turist. 
*** 
De ce este asa de greu pentru femei sa-si gaseasca un prieten 
senzual, inteligent, atent şi frumos? 
Pentru ca acestia au deja 
un prieten. 
*** 
De ce a creat Dumnezeu barbatul? 
Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasa. 
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*** 
De ce sunt femeile ca vremea? 
Pentru ca orice ai face, nu poti sa le schimbi. 
*** 
Ce au in comun toti barbatii care stau singuri într-un bar? 
Sunt insurati. 
*** 
De ce a creat prima data Dumnezeu barbatul? 
Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada cum 
lucreaza. 
*** 
Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie? 
30 de kilograme. 
Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
30 de minute. 
*** 
De ce au prezervativele ambalajul atat de greu de desfacut? 
Ca sa mai ai timp sa te razgandesti. 
*** 
Care este asemanarea dintre o masina noua şi un sot? 
Ambele functioneaza bine doar in primul an. 
*** 
La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
Depinde de vechime 
*** 
Un evreu in Manhattan la volan, invartindu-se in jurul buildingului unde in 5 min. 
urma sa semneze contractul vietii lui, disperat ca nu gaseste un loc de parcare. 
Ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, te rog gaseste-mi un loc de pracare ca sambata vin la sinagoga şi donez 
2-3 mii de $. Trec 2-3 min, nimic. Ridica din nou ochii spre cer: 
- Doamne, te rog din suflet, fa-mi rost de un loc de parcare ca vin sambata la 
sinagoga şi donez 5-6 mii, 8 mii nu mai conteaza suma, doar ajuta-ma cu un loc de 
parcare. Moment la care o masina parcata mai in fata iese de pe locul de parcare, 
omul nostru face volan drepata intra in parcare, ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, nu mai e nevoie, mersi frumos, s-a rezolvat. 
 
Banc_1: 
 
Un preot catolic, unul ortodox şi un rabin discuta despre gestionarea 
banilor primiti de la credinciosi. 
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Preotul catolic: 
- Eu am o metoda foarte eficienta. Trag o linie cu creta pe jos şi arunc banii in aer. 
Ce cade in stanga e pentru Dumnezeu şi Biserica, ce cade in dreapta e pentru mine. 
Preotul ortodox: 
- Eu desenez pe jos un cerc. Banii ii arunc in sus; ce cade in cerc e pentru Dumnezeu 
şi Biserica, ce cade in afara e pentru mine. 
Rabi: 
- La mini e cel mai simplu. Eu arunc banii in sus. Dumnezeu opreste ce-i trebuie, ce 
cadi inapoi e pentru rabi... 
 
Banc_2 
 
Un rabin şi un preot ortodox aveau garaje alaturate. 
Preotul, din smerenie, intr-o zi spala masina rabinului. 
Adoua zi il vede pe rabin cum ii taie cu un bomfaier teava de esapament a masinii 
sale. 
Suparat intreaba: 
- Ce faci rabine acolo? la care rabinul raspunde: 
- Tu mi-ai botezat masina, eu ti-o tai imprejur. 
 
Banc_3 
 
S-au intalnit la o bere un indian, un arab şi un evreu, şi s-au apucat ei sa 
povesteasca cum l-a ajutat pe fiecare Dumnezeul lui. 
Indianul spune ca in timpul unei inundatii cumplite s-a rugat lui Buddha şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri in jurul lui s-a facut senin. 
Arabul povesteste cum in desert cand era mort de sete i s-a rugat lui Allah şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri in jurul lui a inceput sa ploua. 
Vine şi evreul care povesteste ca in ziua de sabat cand iesea din sinagoga a vazut pe 
jos un portofel plin cu bani şi i s-a rugat lui Dumnezeu sa-l ajute sa nu pacatuiasca 
tocmai de sabat... şi pe o raza de 20 de metri in jurul lui s-a facut Miercuri. 
 
Un mecanic auto demonta chiulasa motorului unei masini scumpe, cand zareste un 
chirurg binecunoscut intrand in atelier. Mecanicul l-a strigat: -Hei, doctore, pot sa-ti 
pun o intrebare? Chirurgul, putin surprins, se apropie de mecanic. Acesta se ridica, 
isi sterge mainile şi intreaba: -Doctore, uita-te la acest motor, ii deschid inima, ii 
scot pistoanele, ii scot valvele, repar stricaciunile, apoi le pun la loc si, cand termin, 
merge ca nou. Atunci cum se face ca eu am un salariu mic, iar dumneata castigi bani 
grei facand, practic, acelasi lucru? Chirurgul a zambit şi i-a soptit: -Incearca sa faci 
asta cu motorul pornit... 



185 

 

*** 
Ce ar fi lumea fara barbati? 
Plina de femei libere, fericite si… grase. 
*** 
Domnule doctor, impotenta te ia asa, dintr-odata? 
Nu… Mai intai te lasa sa te faci de ras de vreo 2-3 ori… 
*** 
Azi am reusit sa nu întîrzii, m-a trezit ceasul desteptator. 
- Dar de unde ai vînataia aceea pe frunte? 
- De la ceas. Nu m-am ferit la timp când l-a aruncat nevasta-mea… 
*** 
Sotia il intreaba pe sot: 
- Ai vazut tipul, care m-a salvat cand eu ma inecam? 
- Da, a fost la mine şi si-a cerut scuze. 
*** 
O tanara povesteste unei prietene: 
- Duminica la strand, s-au agatat niste tipi de mine, numai pentru ca imi 
purtam aiurea costumul de baie. 
- Cum adica? 
- In mana… 
*** 
Avantaje şi dezavantaje în casatorie: 
Avantaj -Ti se aduce micul dejun în pat. 
Dezavantaj -în fiecare zi de catre aceeasi persoana. 
*** 
Sotia: M-am dus la un hipnotizator care m-a invatat sa stau in fata 
oglinzii şi sa repet "Nu ma doare capul!", 
"Nu ma doare capul!" şi astfel am scapat de durerile de cap. Nu vrei sa 
te duci şi tu, poate iti imbunatatesti "performantele" sexuale? 
Se duce sotul şi când vine acasa se duce in baie apoi o dezbraca, o 
arunca in pat şi au o distractie de zile mari. 
- Stai asa ca vin imediat! 
Se duce iar in baie, se intoarce şi o fac mai bine decit prima data. 
- Stai asa ca mai vin o data! 
Se duce in baie şi sotia se duce dupa el. Il vede in fata oglinzii spunind: "Ea nu e 
sotia mea !", "Ea nu e sotia mea!". 
*** 
- Tu îti faci rugaciunea la masa, înainte de a începe sa manînci? 
- Nu e nevoie. Nu nevasta-mea gateste, ci eu. 
*** 
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Toti oamenii se nasc egali in drepturi. Dupa care unii se insoara… 
*** 
In timpul mesei de pranz, fiica cea mica a familiei sta cu privirea adancita in 
farfurie, fara sa manance. La un moment dat spune: 
- Am ceva sa va anunt! Se face tacere şi toata lumea asculta, atenta. 
- NU MAI SUNT FECIOARA! şi incepe sa planga. Tacere mormantala. 
Tatal se adreseaza apoi sotei: 
- E vina ta, te imbraci şi te machezi ca o curva, ce exemplu i-ai dat? 
La randul ei, femeia se adreseaza sotului: 
- Dar tu? Iti risipesti banii cu pipite care vin sa te conduca chiar pana 
in fata casei! Sotul continua: 
- Si sora-se cea mare, nu-i buna de nimic, cu prietenul ei chel şi drogat, care o 
inghesuie prin toate colturile casei! Ce exemplu i-a dat? 
Odata pornit, scandalul a continuat in acelasi fel o bucata buna de timp, pana cand 
bunica fetitei a luat-o pe dupa umeri şi a intrebat-o: 
- Draga mea, cum s-a intamplat asta? Printre hohote de plans, micuta a 
raspuns: 
- Preotul a ales o alta fetita sa o joace pe Fecioara Maria in spectacolul de Craciun 
*** 
Un sef ajunge la birou dimineata cu fermoarul de la pantaloni desfacut. 
Secretara, nestiind cum sa-l puna in tema direct, il abordeaza: 
- Sefu' azi dimineata, cand ai plecat de acasa, ai inchis usa de la garaj? 
Fraza nu a avut darul sa-l lumineze asa ca tipul a intrat in birou un pic nedumerit. 
Se aseaza el la birou, incepe sa-si vada de treaba şi vede prohabul desfacut. In 
momentul respectiv are o revelatie referitor la spusele secretarei asa ca se 
gandeste sa o necajeasca un pic. 
O cheama in birou sa-i aduca o acfea şi o intreaba: 
- Cand ai avzut usa de la garaj deschisa mi-ai vazut şi Jaguarul? 
Secretara, zambind un moment raspunde: 
- Nu, sefu'. Tot ce am vazut era un Mini cu doua cauciucuri desumflate … 
*** 
Un bancher evreu isi insoara baiatul. 
- Simon, fiule, maine zburam la Tel Aviv pentru nunta ta. Imi dau brusc seama ca nu 
ti-am spus multe lucruri despre viata. De maine vei fi impreuna cu sotia ta, trebuie 
sa stii unele lucruri. Uite, spre exemplu, cunosti degetele de la mana? 
- Sigur, tata, degetul mare, aratator, mijlociu, etc 
- Nu, fiule, stai sa-ti explic : exista degetul calatoriei, al directiei, al placerii, al 
casatoriei şi al distinctiei. 
- Ah, nu stiam asta, tata. 
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- Degetul calatoriei este degetul mare, care iti permite sa faci autostopul ; degetul 
directiei – indexul -, il intinzi casa indici un anumit lucru ; degetul casatoriei – 
inelarul -, pe care pui verigheta, iar degetul distinctiei – cel mic – pe care-l ridici 
cand bei cafea. 
Am inteles, tata, dar ai uitat degetul placerii. 
- Ah, Simon, l-am lasat pe cel mai bun la sfarsit… degetul placerii este degetul 
mijlociu, cel mai lung şi mai frumos… pentru placere, fiule… il umezesti cu limba… 
şi numeri bancnotele. 
 
Cei care s-au gandit la altceva, in genunchi şi sa spuna de 5 ori Tatal Nostru.... 
 
*** 
Un dinamovist merge împreună cu cîinele său într-un bar pentru a vedea un meci 
de campionat al favoriţilor. La fiecare gol al roş-albilor, patrupedul schelălăia de 
mama focului, se ridica în două labe şi ţopăia, dădea din coada, sărea bucuros pe 
masa, făcea tumbe. 
 
Uimit nevoie mare, barmanul îi zice stăpînului: "Dom'le, incredibil ce cîine ai! N-am 
mai văzut aşa ceva! Dar, spune-mi şi mie, dacă se bucură la modul ăsta la un meci 
de campionat, cum se manifestă în Liga Campionilor?". 
Replica omului: "Nu ştiu, că îl am doar de 15 ani!". 
*** 
* Eram asa de sarac cand am fost copil, ca dacă nu eram baiat, nu as fi avut cu 
ce sa ma joc... 
 
* Intr-o zi am ajuns acasa mai devreme, vad un tanar alergand gol pe strada. 
L-am intrebat: "De ce faci asta?" Mi-a raspuns: "Din cauza ca ai venit prea devreme 
acasa, boule!" 
 
*Exista unele femei care in loc sa-i faca sa sufere pe mai multi barbati, asa cum e 
firesc, 
se concentreaza asupra unuia pana il extermina. Acestea se autointitulează cu 
mandrie "fidele". 
 
* Inteligenta ma urmareste... dar eu sunt mai rapid. 
 
* Munca nu a omorat niciodata pe nimeni... dar de ce sa risti? 
 
* Traieste fiecare zi, ca şi cum ar fi ultima. Apoi, intr-o zi, asa se va şi intimpla. 
 



188 

 

* Viata mea e ca un film care nu are distributia prea reusita. şi nu ii inteleg nici 
actiunea. 
 
* Femeile sunt ca medaliile olimpice: trebuie sa lupti pentru ele, apoi iti atirna de 
git o viata intreaga. 
 
* Timpul vindeca orice, insa nu e un bun chirurg plastician. 
 
* Un semn sigur ca ai imbatrinit este ca luminarile de pe tort costa mai mult decit 
tortul. 
 
* Mult mai multi barbati si-ar parasi nevestele, dacă ar sti sa isi faca bagajele. 
 
* Nu conteaza dacă esti sarac sau bogat. Conteaza sa ai bani! 
 
* dacă ti-e foame -maninca sare: o sa iti fie sete! 
 
* Stresul inseamna sa te trezesti urlind, apoi iti dai seama ca nu dormeai. 
 
* Nu ma duce pe mine in ispita, gasesc drumul singur. 
 
* dacă ajuti pe cineva, ai sa vezi ca isi va aminti de tine şi data viitoare când are 
nevoie de ajutor. 
 
*** 
Subject: Intrebari TARI puse de avocati.... 
 
 
Iata o selectie de intrebari care au fost puse in realitate de catre 
unii avocati unor martori in timpul unor procese ce au avut loc in 
Statele Unite. 
In unele cazuri, este redat şi raspunsul dat de unii martori mai 
ascutiti la minte. Replicile au fost extrase dintr-o carte intitulata 
"Disorder 
in the Court". 
 
*** 
Avocat: Domnule doctor, inainte de a incepe autopsia ati verificat 
pulsul? 
Martor: Nu. 
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A: Ati verificat tensiunea arteriala? 
M: Nu. 
A: Ati verificat dacă respira? 
M: Nu. 
A: Atunci este posibil ca pacientul dumneavoastra sa fi fost in 
viata in momentul cand ati inceput autopsia? 
M: Nu. 
A: Cum puteti fi atat de sigur de asta, domnule doctor? 
M: Deoarece creierul sau era într-un borcan pe biroul meu. 
A: Dar pacientul nu putea, totusi, sa fie in viata? 
M: Acum dacă stau sa ma gandesc, este posibil sa traiasca exact in 
momentul acesta indeplinind o functie de avocat pe cine stie unde... 
***= 
Avocat: Ce a rezultat din mostra de tesut vaginal? 
Martor: Urme de sperma. 
A: Sperma masculina? 
M: E singurul tip pe care-l cunosc. 
***=== 
Avocat: Ati intretinut relatii sexuale cu el la New York? 
Martor: Refuz sa raspund la aceasta intrebare. 
A: Ati intretinut relatii sexuale cu el la Chicago? 
M: Refuz sa raspund la aceasta intrebare. 
A: Ati intretinut relatii sexuale cu el la Miami? 
M: Nu. 
***= 
Avocat: Pe ce data este aniversarea dumneavoastra? 
Martor: 15 iulie. 
A: Ce an? 
M: In fiecare an. 
***=== 
Avocat: Aceasta boala va afecteaza memoria? 
Martor: Da. 
A: In ce mod va afecteaza memoria? 
M: Am uitat. 
A: Ati uitat... Puteti sa ne dati un exemplu de ceea ce ati uitat? 
***= 
Avocat: Care a fost primul lucru pe care vi l-a spus sotul 
dumneavoastra? 
Martor: A spus "Unde sunt, Cathy?". 
A: şi de ce v-a enervat chestia asta? 
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M: Pentru ca pe mine ma cheama Susan. 
***=== 
Avocat: şi unde a avut loc accidentul? 
Martor: Pe la kilometrul 499. 
A: şi unde se gaseste kilometrul 499? 
M: Probabil intre kilometrii 498 şi 500. 
==================== 
Avocat: La ce distanta se aflau vehiculele in momentul coliziunii? 
***== 
Avocat: şi ati ramas acolo pana in momentul in care ati plecat? 
***=== 
Avocat: Domnule doctor, cate autopsii ati efectuat pe cadavre? 
Martor: Toate autopsiile mele le-am efectuat pe cadavre. 
====================== 
Avocat: Va mai amintiti la ce ora ati examinat cadavrul? 
Martor: Autopsia a inceput la ora 20: 30. 
A: şi domnul Dennington era mort la acea ora? 
M: Nu, statea intins pe masa intrebandu-se de ce-i fac autopsie 
*** 
 
Lectia 1 – COMUNICAREA 
Un tip intra in propria locuinta, obosit dupa o zi de munca. Exact in acelasi timp, 
nevasta lui iese de sub dus. Deodata, se aude soneria apartamentului. Dupa o 
discutie scurta, in timpul careia decid care dintre ei sa mearga sa raspunda, femeia 
iese, se inveleste într-un prosop de baie, şi se duce sa deschida usa de la intrare. Era 
Mircea, vecinul de palier. Inainte sa poata spune un cuvant, Mircea o intrerupe: 
- Iti dau 500 de euro pe loc, dacă lasi sa cada prosopul de baie cu care esti 
acoperita! 
Putin mirata, femeia ezita cateva secunde, dupa care desface prosopul şi ramane 
goala in fata lui Mircea. El o priveste din cap pana-n picioare, dupa care ii intinde 
cei 500 de euro. Surprinsa de aceasta intamplare, dar multumita de mica avere pe 
care tocmai o facuse in mai putin de doua minute, femeia inchide usa 
apartamentului şi intra in sufragerie unde sotul sau privea la televizor. Sotul o 
intreaba: 
- Cine-a fost? 
- Mircea, vecinul nostru de palier. 
- Ah, perfect. Ti-a dat cei 500 de euro pe care mi-i datora? 
Morala: dacă impartasiti la timp partenerilor dumneavoastra informatiile 
importante referitoare la clienti şi la riscuri, puteti evita o vanzare sau o negociere 
proasta! 
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Lectia 2 -CUNOASTEREA PRODUSELOR şi SERVICIILOR 
La volanul masinii sale, in drum spre biserica, un preot trece pe langa o calugarita 
care mergea pe jos. Se opreste şi se ofera sa o duca pana la manastire. Ea accepta, 
urca in masina si, incrucisandu-si picioarele, lasa la vedere niste coapse superbe. 
Preo-tul nu se poate abtine si, tot fixand picioarele tinerei calugarite, pierde pentru 
cateva momente controlul autovehiculului. Dupa ce reuseste sa stapaneasca din 
nou masina, pune dintr-odata mana dreapta pe picioarele maicutei. Ea il priveste şi 
spune: 
- Parinte, va amintiti Psalmul 129? 
Rusinat, preotul se retrage subit si-si prezinta scuzele. Putin mai incolo, sub 
indemnul tentatiei, profita de schimbarea vitezei pentru a incepe din nou. 
Si maicuta il apostrofeaza prompt: 
- Parinte, va amintiti Psalmul 129? 
Parintele roseste din nou din cap pana-n picioare şi retrage mana de pe picioarele 
pasagerei, balbaind: 
- Imi pare rau, sora, trupul imi este foarte slab. 
Ajung la manastire, calugarita coboara din masina fara sa spuna un cuvant, si-i 
arunca o ultima privire plina de intelesuri. Preotul se grabeste catre prima Biblie pe 
care o gaseste şi citeste uluit: 
„Mergi mai departe, cauta intotdeauna in sus si-ti vei gasi gloria." 
Morala: La munca, fiti intotdeauna bine informati pentru ca altfel riscati sa ratati 
ocazii unice! 
Lectia 3 -RELATIILE CU COLEGII 
Un agent de vanzari, un contabil şi un director de personal, toti colegi in aceeasi 
firma, ies impreuna la pranz sa manance si, cum mergeau ei catre un mic restaurant 
sa ia masa, gasesc pe strada o lampa cu ulei veche. O ridica... şi un duh iese la 
lumina. 
- De obicei eu implinesc 3 dorinte, dar cum voi sunteti 3, am sa va implinesc cate 
una la fiecare. 
Agentul de vanzari intra repede in fata gesticuland: 
- Eu, eu! Vreau sa fiu pe o plaja alba din Bahamas intr-o vacanta care sa nu se 
termine niciodata şi fara sa am griji care sa ma impiedice cumva sa ma bucur de 
frumusetea vietii. 
Nici nu termina bine dorinta şi agentul dispare imediat. Contabilul iese şi el in fata: 
- Eu, eu! Eu vreau sa savurez un Martini pe o plaja din Tahiti, impreuna cu femeia 
visurilor mele. 
Si puf!, dispare şi contabilul. 
- E randul tau, spuse duhul uitandu-se la directorul de personal. 
- Vreau ca astia doi sa fie inapoi la birou pana se termina ora de masa. 
Morala: Lasati intotdeauna superiorul (ierarhic) sa-si exprime primul dorintele 
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*** 
O prostituata merge la un doctor de chirurgie plastica şi il roaga sa ii mai faca o 
gaura in fund. Doctorul mirat şi foarte intrigat o intreaba: 
- Doamna ca sa va fac operatia, as vrea sa stiu şi eu motivul care va determina la un 
asemenea fapt. 
- Doctore, fiindca in ultimul timp businessul imi merge foarte bine, as vrea sa 
deschid şi eu o filiala noua.... 
*** 
Un tip se duce pt prima oara la un bordel: 
- Vreau şi eu o camera ca sa ma descarc ca nu mai pot. 
Ii da matroana o cheie, si-i zice sa se duca la etajul I, in camera 10. Intra omul in 
camera şi stupefactie: nici un pat, nici o fata, doar o gaura in podea. 
- Dacă tot am platit...si incepe sa o fac cu gaura. Placandu-i sentimentu, omu nostru 
revine şi a doua saptamana, şi a treia, etc, in aceeasi camera. Dupa doua luni de zile 
matroana ii da o alta cheie şi ii spune sa se duca in camera 11. Ia asta cheia, intra şi 
surpriza: o camera goala-goala, nici macar cu o gaura. Coboara asta suparat şi ii zice 
patroanei: 
- D-voastra va bateti joc de mine? Ce camera mi-ati dat? 
La care patroana: 
- Nu domnule, pentru ca sunteti client fidel v-am dat una virgina!!! 
*** 
O femeie mere la politie sa depuna plingere ca a fost violata. Politaiul: 
- Doamna, mi-l puteti descrie pe atacantul, aspectul, imbracamintea, semne 
distinctive... 
- De unde sa stiu eu astea, domnu meu, era tare intuneric şi nu vedeam nimic! Atita 
va pot spune, ca pula aia nu era din satu nostru... 
*** 
O doamna sta la taclale cu o prietena: 
- Sa vezi ce am patit azi noapte? Dormeam frumos invelita cu fereastra deschisa... 
La un moment dat a intrat un tip, ma dezvelit şi mi-a tras unu de ma innebunit. 
Oare ce o fi vrut...? Ca mie nu mi-a spus nimic... 
*** 
Doi batrani (un el şi o ea) se intalneau zilnic într-un parc, sedeau pe aceeasi banca 
si-si petreceau zilele citind şi comentand diverse ziare. 
Asa trec zile... saptamani... luni. 
La un moment dat, batranelul o intreaba pe batranica cu o voce rusinoasa dacă i-ar 
place sa-i tina penisul in mana in timp ce el citeste. 
Surprinsa de intrebare, batranica ramane fara cuvinte, 'interzisa'. 
Batranelul, ca s-o convinga, subliniaza varsta pe care o au şi dorinta de a se simti 
tanar. Atunci, batranica se indupleca şi puse mana. 
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Trec din nou zile... saptamani... pana cand batranelul nu mai apare la intalnirea 
zilnica. 
Dupa o saptamana in care batranelul nu-si mai face aparitia, preocupata, batranica 
incepe sa-l caute disperata prin tot parcul, gasindu-l într-un sfarsit pe o alta banca, 
langa o alta batranica care-i tinea penisul in mana. Avand in fata o asemenea 
priveliste, batranica, oripilata şi neplacut surprinsa, incepe sa urle: 
Voi barbatii sunt toti la fel indiferent de varsta. Spune-mi ce poate sa aiba in plus ea 
fata de mine? 
La care batranelul, surazand malitios şi entuziasmat, raspunse: 
Parkinson, draga mea! 
 
*** 
In noaptea nuntii, tanara pereche se retrage in dormitor şi ea ii spune proaspatului 
sot: 
- Dragul meu, e timpul sa-ti spun ceva... eu nu stiu sa fac nimic, nu am nici cea mai 
mica idee... 
Sotul, mindru nevoie mare: 
- Nu-ti facea griji iubita mea, dezbraca-te, culca-te pe spate, stai relaxata, deschide 
picioarele şi restul fac eu... 
- O nu, prostut mic... sa fac sex stiu... m-am referit la gatit, spalat, calcat... 
***======== 
Un politist vine-ntr-o zi acasa cu un televizor ultimul racnet. 
- De unde ai televizoru'? Intreaba sotia. 
- L-am castigat la un concurs organizat de politie. 
- Ce fel de concurs? 
- De matematica. 
- Şi ce v-au dat de facut? 
- "Cat fac 5x5?" Iar eu, cu 17, am iesit pe locul trei. 
***======== 
Doua blonde stau de vorba. Una zice: 
- Draga, sotul meu are serviciu langa o florarie. Niciodata nu mi-a adus vreo floare... 
- Şi ce? Al meu are post langa Conservator. O conserva n-am vazut pana acum! 
***======== 
Un tip intra într-un bar tinind in mana un cacat imens şi zice: 
- Fiti atenti in ce era sa calc! 
***======== 
In bere e putere. In vin e sanatate. In cognac e distinctie, iar in apa sint microbi... 
***======== 
Semn rau -sa te duci noaptea in padure in portbagajul unei masini. 
***======== 
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Noapte de iarna, furtuna, un brutar tocmai voia sa inchida magazinul, cand intra pe 
usa un client infrigurat care voia sa cumpere doua cornuri. 
- Sunteti insurat, domnule? intreaba brutarul. 
- Bineinteles! Dar ce, credeti ca mama m-ar fi trimis la cumparaturi pe o vreme ca 
asta?! 
***======== 
Savantii au ajuns la concluzia ca cele mai multe vitamine se gasesc in farmacie. 
***======== 
Culmea virilitatii: Cand nu mai poti, faci playback. 
***======== 
Cine a indraznit sa-mi rascoleasca biroul in halul asta? tuna directorul. 
- Baiatul d-voastra cel mic, domnule! 
- Talentat copil, nu-i asa? 
***======== 
- Tata, spune-mi, de ce barbatii de la noi nu pot avea mai multe sotii, asa cum e in 
Africa? 
- Esti inca mic, fiule! Cand vei creste, o sa intelegi de ce legea ne apara! 
***======== 
Un tip iese de la cabinetul unui medic şi incepe sa coboare scarile. Cum cobora el 
scarile isi duce mina la frunte şi incepe sa murmure "Balanta, Scorpion, Fecioara." 
Dupa inca 2 etaje, la fel -" Gemeni, Pesti, Varsator." 
Tare nedumerit, urca inapoi scarile pina la cabinetul doctorului şi suna la sonerie: 
- Doctore, doctore, ma scuzati, dar nu am retinut exact. 
- Cancer, domnule, Cancer !!! 
***======== 
Tatal vine de la cresa cu copilul, mama ïsi pune mainile in cap: 
- Ma, asta nu-i copilul nostru! 
El, mirat: 
- Ce importanta are, maine tot la cresa il duc! 
***======== 
Doua blonde intr-o oaza in Sahara inchiriaza o camila sa faca o excursie. 
Se suie amandoua pe camila şi ajung la alta oaza unde innopteaza. 
Peste noapte camila fuge, asa ca fetele o iau la talpa in continuare, pana la 
urmatoarea oaza unde reclama disparitia camilei. 
Ala de acolo le intreaba "Ceva semne particulare, ca sa identificam camila?" 
Una din blonde, dupa un timp de gandire: "Are doua cocoase". 
Cetateanu': "Stiti, hm.. la noi cam toate camilele au 2 cocoase" 
Stau blondele şi se mai strofoaca 
"Aaa, stim, are 2 pizde!" 
Cetateanu : 
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"Nu se poate doamnelor, cine v-a zis asa ceva???" 
Blonda: 
"Pai in oaza de plecare l-am auzit pe unul zicand: "Uite o camila cu doua pizde!'" 
***======== 
- Pai...Sant suparat, ca nu mi se mai scoala de vreo zece ani... 
- Oh!... Sa bat in lemn, mie numai de vreo cinci! 
***======== 
La Radio Erevan, un ascultator amarat din Romania intreaba: 
- De ce treb uie sa strangem cureaua in perioada de tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gat. 
***======== 
Dacă tatal tau nu este milionar, nu ai nici o vina. 
Dar dacă nici socrul tau nu este milionar, atunci nu ai nici o scuza! 
***======== 
- Care este deosebirea intre un tigan şi o fata mare? 
- Tiganul tot tigan ramane. 
***======== 
Se intalnesc doi viermi. Unul: 
- Ma, unde e tac'tu? 
- A plecat la pescuit 
***======== 
Doua doamne mai in varsta: 
- In ziua de azi tinerii sunt mult mai destrabalati. 
- Da draga, ai dreptate... acum ar fi trebuit sa fim tinere! 
***======== 
Chelnerul catre o doamna: 
- Ati observat ca sotul d-stra a cazut sub masa? 
- Te inseli draga, sotul meu tocmai acum a intrat pe usa... 
***======== 
In multime, la intrarea intr-o manastire, se aude un strigat: 
- Fratilor, merg! Eu merg din nou pe picioarele mele! 
- Spune, cum s-a produs minunea? 
- Mi-au furat masina! 
***======== 
Tata, am doua vesti: una buna şi una proasta. 
- Zi-o pe aia proasta. 
- Aseara am fost la un bal de homosexuali. 
- Şi aia buna? 
- M-au ales regina balului! 
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***======== 
Ce face o broasca la biblioteca? 
Sta in usa. 
***======== 
Ce are patru picioare şi o mana? 
Un Pitbull fericit 
***======== 
Un fost student la politehnica s-a transferat la Institutul Teologic. Prelegere... 
Atipeste... Parintele se apropie si-l intreaba: 
- Ce este forta Dumnezeiasca? 
Studentul trezindu-se, raspunde repezit: 
- Masa Dumnezeiasca inmultita cu acceleratia Dumnezeiasca... 
***======== 
Ma doare-n cot. Solicit ajutor umanitar in lei sau Euro. 
 
Avantajos! Beau şi maninc la domiciliul clientului! 
 
Cadrele didactice ale Scolii de Bune Maniere Nr. 23 il baga in stimata mama a 
domniei-sale pe fostul casier al institutiei, care a fugit cu salariile. 
 
Ghicesc in cafea, Alintaroma. Seriozitate. 
 
Vind ceas cu cuc barbatesc mare, stare exceptionala. 
 
Ieftin, frumos, elegant, durabil, repede, garantat, avantajos! Orice! 
 
Sint fierbinte! Cumpar aspirina, paracetamol la pretul pietei. 
 
Brunete dragute, sexy, discrete, oferim masaj total, indicat in diverse afectiuni 
reumatismale. 
 
Adevarata cumnata a Mamei Omida, ghicesc avantajos ghicitorile clientului. 
***======== 
Mai rau decat o pietricica in bocanc poate fi doar un firicel de nisip in prezervativ. 
***======== 
Vorbeau un american, un francez şi un roman cum afla ei dacă ii insala nevestele: 
Francezul zice : 
- Eu vin acasa şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal zice ca nu, şi eu o intreb dar 
cu... şi zic orice nume, ce ai facut? şi ea imi povesteste ! 
Americanul zice: 
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- Eu vin acasa şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal zice ca nu, şi eu ii spun ca nu-
i mai dau nici un ban şi ea imi povesteste totul ! 
Romanul zice: 
- Eu vin acasa şi sun intai la vecina şi o fac curva şi ea incepe: "eu curva? dar 
nevasta-ta care......" 
***======== 
Un cuplu era in vacanta in Pakistan. 
La un moment dat, fiind la cumparaturi, au intrat într-un mic magazin de sandale. 
Din interior au auzit pe cineva cu accent pakistanez zicand: 
- Strainilor! Va rog, intrati! Poftiti in umila mea pravalie! Cei doi au ascultat 
indemnul. 
Pakistanezul le spuse: 
- Am niste sandale speciale de care voi doi sunt sigur ca ati fi interesati. Cu ele se 
poate face sex salbatic, cum face o mare camila a desertului. Sotia era fascinata de 
relatarea pakistanezului, dar sotul ei simtea ca nu are nevoie neaparata de ele, 
considerandu-se un maestru al sexului, asa incat il intreaba pe vanzator: 
- Cum ar putea niste sandale sa imi mareasca potenta? 
Pakistanezul a replicat : 
- De ce nu le incerci şi vezi de unul singur? 
Ei bine sotul, dupa ce s-a consultat un pic cu sotia lui, s-a hotarat in cele din urma sa 
le incerce. Imediat ce şi le-a pus in picioare, privirea lui a devenit salbatica. Era ceva 
ce sotia lui nu mai vazuse de multi ani -putere sexuala pura. Cat ai clipi din ochi, 
sotul l-a impins pe pakistanez, l-a aruncat pe masa şi a inceput sa traga cu 
nerabdare de pantalonii tipului. 
In tot acest timp pakistanezul zbiera, cat il tinea gura : 
- LE-AI PUS INVERS !! LE-AI PUS INVERS !! 
***======== 
Un betivan vine la doctor şi ii spune ca este bolnav. Doctorul il consulta, dupa care ii 
spune: 
- Nu pot sa pun diagnosticul maladiei dvs. Cred ca de vina este alcoolul. 
- Nici o problema, d-le doctor, am sa vin cand sunteti treaz. 
***======== 
La un ospiciu unul dintre bolnavi iese val vartej in curtea spitalului, alearga şi se 
suie într-un copac. 
Doctorul vine incercand sa-l calmeze. Il ia cu binisorul: 
- Da-te jos ca nu se intampla nimic... 
- Nu ma dau! 
- Da-te jos...ce faci tu acolo?!? 
- Mananc cirese! 
- Pai tu nu vezi ca asta e artar? 
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- Mi-am adus de acasa, na, acum e bine?! 
 
*** 
Care este punctul cel mai fierbinte al femeii? 
- Podul palmei: cum ii pui un ban cum il topeste !!! 
- --------------------------- 
- Cand te poate ajuta o femeie sa devii milionar? 
- Cand esti miliardar !!!!!!!!! 
- --------------------------------- 
- Care este dezavantajul unei lupe? 
- Mareste, dar nu intareste ! 
- ------------------------------------- 
- De ce nu creste populatia Romaniei? 
- Pentru ca mancam neregulat şi regulam nemancati. 
- ------------------------------------ 
- Care este deosebirea intre un tigan şi o fata mare? 
- Tiganul tot tigan ramane. 
- ---------------------------------------- 
- Care este diferenta dintre vina şi pacat? 
- E vina sa te culci cu nevasta altuia, dar e pacat sa ratezi ocazia..... 
- ----------------------------------------------------------- 
Un ardelean şi un lepros stau in inchisoare. 
La un moment dat, leprosului ii cade o ureche.... o ia şi o arunca pe geam. 
Dupa un timp, leprosului ii cade nasul... il ia şi il arunca pe geam. 
Dupa un timp, leprosului ii cade un deget... il ia şi il arunca pe geam... 
Ardeleanul nu mai suporta: 
- No, dupa cum bag io sama, dumneata vrei sa evadezi ! 
- ----------------------------------------------------------- 
Un preot catolic, unul protestant şi un rabin, dupa un lung şi plictisitor conciliu 
ecumenic, se hotarasc sa se retraga pentru a se scalda într-un 
lac..., deh... era canicula, întelegeti şi dvs, .....zis şi facut. 
Ajung la scaldat, mai palavragesc o vreme, apoi se dezbraca şi intra în apa, 
se scalda, ies pe iarba... şi în timp ce sedeau la soare apare un grup de femei. 
Preotul catolic şi pastorul protestant îsi acopera repede partile rusinoase. 
Rabinul însa îsi acoperi fatza. 
Dupa ce trec femeile, crestinii îl întreaba nedumeriti pe rabin: 
- Bine, Rabbi Jacob, dar de ce nu te-ai acoperit şi tu la fel ca noi? 
La care rabinul raspunde: 
- Nu stiu cum e la voi în comunitatea religioasa, dar la noi preacredinciosii ma 
cunosc dupa fatza ! 
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- ----------------------------------------------------------- 
Doi tipi la inchisoare: 
- Cati ani ti-au dat? 
- 15 
- Pentru ce? 
- Am spart un geam la serviciu. 
- Dumnezeule ! Pentru atat? Unde lucrai? 
- Pe un submarin. 
- ----------------------------------------------------------- 
In Japonia s-a inventat un robot, care prinde hoti. 
- In Japonia in 5 minute s-au prins 100 de hoti. 
- In SUA in 5 minute au prins 200 de hoti. 
- InRomania, in 5 minute s-a furat robotul......... 
- ----------------------------------------------------------- 
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n san ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiale... 
- Numele? intreaba Sf. Petru. 
- Leonardo Di Caprio, raspunde negrul. 
Sfantul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele. 
- Leonardo Di Caprio, insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea la 
intors. 
- Sfantul Petru scoate celularul si-l suna pe Dumnezeu, şi intreaba respectuos : 
- Scoate-ma te rog dintr-o dilema, Titanicul s-a scufundat sau a ars?... 
- ----------------------------------------------------------- 
Un preot explica la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva. 
- Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute. 
- Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseaza. Eu vorbesc in 
general..... 
*** 
2 pitici se duc la prostituate. Isi ia fiecare cate una şi se duc intr-o camera. 
Fiind pudici sting lumina şi trec la treaba. 
A doua zi... Al 2-lea pitic fiind stresat ca toata noaptea primul pitic a strigat intr-una 
"1..2..3..Si!... 1...2...3... Si!", ii reproseaza ca a fost galagios: 
- Din cauza ta nu am putut sa fac nimic, am fost crispat, stateam langa ea in pat, era 
asa frumoasa şi nu am fost in stare sa am nici macar o erectie. 
- Bine ca tu macar ai putut sa te urci in pat... 
*** 
Toti oamenii de stiinta jucau de-ascunselea in Rai. Se pune Einstein şi incepe sa 
numere. 
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Toti se ascund pe unde gasesc, numai Newton ia o creta, traseaza un patrat cu 
latura de 1 m şi se asazain mijlocul lui. Dupa ce termina de numarat, Einstein se 
intoarce si, bineinteles il vede pe Newton : 
Einstein: Te-am vazut. Tu esti Newton. 
Newton : Imi pare rau, dar nu sunt eu. 
Einstein: Cum adica nu esti tu? Te cunosc f bine. Esti Newton. 
Newton : Ia priveste mai atent. Ce vezi? 
Einstein: Tu in mijlocul unui patrat cu latura de 1 m. 
Newton : Pai şi ce inseamna Newton pe metru patrat? 
Einstein: Pascal. 
Newton : Pai vezi, el e! 
*** 
Intrebare: Ce-ti inspira un tigan fara maini? 
Raspuns : Incredere... 
*** 
Cioc, cioc"!...Sf. Petru, deschide usa... In fata usii, nimeni!... 
Peste 5 minute iar "cioc, cioc"!...de data asta, Sf. Petru era pregatit in spatele usii! 
...smulge usa cu putere şi mai apuca sa-l vada pe unu' care disparea rapid!... 
- Mai, de ce te tii de prostii şi bati pe la usa şi te joci cu nervii mei?... Nesimtitule!... 
La care, insul, cu tristete-n glas, departandu-se-n viteza.... 
- Ce sa faaaac?!...Dacă ma tot resusciteaza astiaaaaa!!!... 
*** 
S-a oprit o ciocanitoare pe o creanga şi printre frunze vede niste ochi mari: 
- Bufnita, tu esti? 
- Nu, sint vrabiuta! 
- Da ce ai ochii asa mari? 
- Ma caaaaac! 
*** 
Doi electricieni pe un stilp de inalta tensiune. 
Unul din ei catre o babuta care trecea p-acolo: 
- Ne dati va rog frumos sarma aia rosie? 
Babuta ridica sarma şi le-o da, la care electricianul catre celalalt: 
- Vezi ba, ti-am zis ca aia rosie e nulul ! 
*** 
Trei tipi: un roman, un tigan şi un ungur pescuiesc. La un moment dat li se incurca 
unditele şi prind toti 3 un pestisor de aur. 
Pestisorul le zice ca din cauza ca toti 3 l-au scos din apa va indeplini o singura 
dorinta la fiecare. 
Ungurul zice eu vreau ca toti ungurii sa fie in Ungaria şi sa fie bogati şi fericiti. 
Dispare. 
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Tiganu zice eu vreau ca toti tiganii sa fie in India fericiti, bogati. Dispare. 
Romanu' se uita in toate partile şi il intreba pe pestisor: 
- Ungurii is in Ungaria? 
- Da. 
- Toti? 
- Da. 
- Şi tiganii in India? 
- Da. 
- Toti? 
- Da 
Se uita la pestisor şi zice: 
- Mie da-mi un cola light. 
*** 
- Marie, dacă te culci cu mine, iti dau mobilul meu. 
- dacă e asa, Ioane, s-a facut! Dupa consumarea actului, Ion da sa plece. -Ioane, zice 
Maria, da mobilu'?? 
- Aaaaa, da, noteaza: 0726... 
*** 
Dracu isi cauta o sotie cuminte, frumoasa, desteapta, devreme acasa, etc etc, femeia 
perfecta. şi o cauta, şi o cauta... şi nimic. Se gandeste sa apeleze la Dumnezeu: 
- Doamne, ajuta-ma şi pe mine s-o gasesc ca de ani de zile o caut. 
- Du-te şi pune in cea mai populata zona de pe pamant o oglinda, cea care nu se va 
uita in ea, pe aia sa o iei de nevasta. 
Zis şi facut. Pune Dracu oglinda şi se insoara. 
MORALA 1 (pt barbati): "Baieti, nu mai cautati femei cuminti, ca una 
a fost şi a luat-o dracu'." 
MORALA 2 (pt femei): "Fetelor nu mai fiti cuminti, ca va ia dracu'. 
*** 
Razboi cu nemtii. Bula se ascunde intr-o fantana. Un neamt vrea sa faca la fel. El 
striga in fantana, iar Bula face pe ecoul. 
- E cineva acolo? 
- E cineva acolo? 
- Mai bine ma duc in padurice... 
- Mai bine ma duc in padurice... 
- Mai bine arunc o grenada... 
- Mai bine te duci in padurice! 
*** 
O prostituata merge la un doctor de chirurgie plastica şi il roaga sa ii mai faca o 
gaura in fund. Doctorul mirat şi foarte intrigat o intreaba: 
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- Doamna ca sa va fac operatia, as vrea sa stiu şi eu motivul care va determina la un 
asemenea fapt. 
- Doctore, fiindca in ultimul timp businessul imi merge foarte bine, as vrea sa 
deschid şi eu o filiala noua.... 
*** 
Un tip se duce pt prima oara la un bordel: 
- Vreau şi eu o camera ca sa ma descarc ca nu mai pot. 
Ii da matroana o cheie, si-i zice sa se duca la etajul I, in camera 10. Intra omul in 
camera şi stupefactie: nici un pat, nici o fata, doar o gaura in podea. 
- dacă tot am platit...si incepe sa o faca cu gaura. Placandu-i sentimentu, omu nostru 
revine şi a doua saptamana, şi a treia, etc, in aceeasi camera. Dupa doua luni de zile 
matroana ii da o alta cheie şi ii spune sa se duca in camera 11. Ia asta cheia, intra şi 
surpriza: o camera goala-goala, nici macar cu o gaura. Coboara asta suparat şi ii zice 
patroanei: 
- D-voastra va bateti joc de mine? Ce camera mi-ati dat? 
La care patroana: 
- Domnule, pentru ca sunteti client fidel v-am dat una virgina!!! 
*** 
O femeie mere la politie sa depuna plingere ca a fost violata. Politaiul: 
- Doamna, mi-l puteti descrie pe atacantul, aspectul, imbracamintea, semne 
distinctive... 
- De unde sa stiu eu astea, domnu meu, era tare intuneric şi nu vedeam nimic! Atita 
va pot spune, ca pula aia nu era din satu nostru... 
*** 
O doamna sta la taclale cu o prietena: 
- Sa vezi ce am patit azi noapte? Dormeam frumos invelita cu fereastra deschisa... 
La un moment dat a intrat un tip, ma dezvelit şi mi-a tras-o de m-a innebunit. Oare 
ce o fi vrut...? Ca mie nu mi-a spus nimic... 
*** 
Cum face o femeie baie.....dar un barbat 
 
*Cum face baie femeia* 
Scoate hainele şi le pune in cosul de haine, desparte hainele albe de cele colorate. 
Pune halatul şi se duce la baie. 
Se uita-n oglinda sa vada dacă s-a ingrasat, intra in cada. 
Cauta buretele, se freaca cu el pe fata, pe spate şi pe maini. 
Se clateste pe cap cu un sampon de miere cu mere cu 83 de vitamine, şi se clateste 
bine. 
Tzipa ca o lupoaica cand sotul deschide apa rece la bucatarie şi presiunea scade la 
robinetul din baie. 
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Mai clabuceste o data parul cu un sampon de piersici cu morcovi, 56 de vitamine, şi 
se clateste bine. 
Pune conditioner de plante si-l tine 10 minute. 
Spala fata cu apa de fata pe baza de grapefruit şi castraveti timp de 10 minute. 
Isi face masaj cu sapun de nuci cu capsuni. 
Se rade la subrat, pe picioare, mustata şi sprancenele. 
Iese din baie, se sterge bine, şi se acopera cu un prosop urias. 
Curata parul cazut cu hartie igienica, se uita in oglinda dacă are cosuri, şi le inlatura 
cu grija. 
Se intoarce in dormitor într-un halat lung, şi se imbraca timp de 3 ore. 
 
*Cum face baie barbatul* 
Scoate toate hainele de pe el, şi le lasa pe jos in dormitor. 
Merge in pielea goala pana la baie. 
Dacă o intalneste pe nevasta-sa in drum, ii arata scula ca şi cand e un mare premiu, 
facand ca un elefant. 
Se uita in oglinda, la pectorali şi la cat de mare e penisul lui. 
Se scarpina la oua şi se miroase la degete. 
Intra in cada, şi din toti buretii nu alege nici unul. 
Clabuceste la locurile intime şi in jur, lasand par pe sapun. 
Rade zgomotos de la vantul rupator pe care tocmai l-a tras. 
Face clabuc in cap cu primul sampon pe care il nimereste. 
Face pipi in cada. 
Iese din cada şi se sterge doar partial. 
Se acopera la brau cu un prosop mic. 
O ia inspre dormitor, şi in drum lasa: presul din baie ud, podeaua uda, cada plina de 
par şi jeg, lumina aprinsa in baie. 
In drum spre dormitor, dacă o vede pe nevasta-sa, ii arata din nou scula lui, şi intra 
in camera. 
Arunca prosopul ud pe pat, acolo ramane ud toata ziua, şi se imbraca cu primele 
haine pe care le gaseste. 
*** 
"Nimeni nu moare virgin...viata i-o trage fiecaruia cel putin o data!" 
*** 
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de servici?" exista un 
raspuns sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu 
direct. El ma futea la cap şi pe mine ma durea in cur!" 
*** 
Ierarhia intr-o firma mare: 
- sefi 
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- sefuti 
- fututi 
- rasfututi 
- pulimea 
*** 
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul 
in timpul unei partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi 
securitate personala in timp ce esti futut. 
*** 
Scufita Rosie stia drumul de acum catre casa bunicii şi a luat-o pe unde 
trebuie. Sora-sa, Scufita Verde, nu stia drumul şi a luat-o peste tot... 
*** 
Este clar ca femeile sunt mai destepte decit barbatii.Ginditi-va : 
cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al 
barbatilor este ciinele. 
*** 
Diferenta intre fumatori şi nefumatori 
- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat? 
- Exista ! Mortul care n-a fumat e mai sanatos! 
*** 
O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute şi nevrute cu o 
catelusa şi il intreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, ii raspunde: 
- Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi ciinele incearca sa o duca el acasa. 
- Ahaa...e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel 
postasul o ducea in mod sigur la posta... 
*** 
- Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da? 
- Desigur, scumpa mea. 
- Aseara, cand tu nu erai, am auzit cum tata ii spunea dadacei 
"Ingeras". Ea cand o sa zboare? 
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata. 
*** 
Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta. 
Inteligenta are limitele ei, prostia nu. 
*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria ii reda vederea. 
*** 
Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru casnicie. Casnicia 
este pretul pe care barbatii il platesc pentru sex. 
*** 
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O femeie poate sa tina un singur secret: virsta ei. 
*** 
Numai fetele cuminti isi tin un jurnal. Fetele rele n-au timp. 
*** 
Dacă vrei ca soţia sa te asculte când vorbeşti, vorbeşte cu alta femeie. 
O sa fie numai ochi şi urechi. 
*** 
Salamon se duce la psihiatru şi se plânge ca are o trilema deosebita. Psihiatrul zice 
poate o dilema!. Nu dom` doctor eu am o trilema. Sa va explic. Acum doi ani l-am 
imprumutat pe Moritz cu 1 mil. de dolari pentru un an. M-am gandit ca ar fi cazul 
sa-mi recuperez banii şi m-am dus la el. Avea o vila splendida şi ma primeste o 
blonda naucitoare care imi spune ca e sotia lul Moritz. Ma invita la o cafea pana 
apare ala acasa. Din vorba in vorba am ajuns sa ne futem. Apare Moritz. Speriat nu 
zic nimic. Asta se dezbraca se baga cu noi in pat şi ma fute in cur. Scap de acolo şi 
fug acasa. Seara ma gandesc ca totusi vreau sa-mi recuperez banii asa ca a doua zi 
ma duc iar şi patesc acelasi lucru. Acum dupa o luna am o trilema. 
Pentru ce oare ma duc acolo: sa-mi iau banii, sa fut blonda sau sa ma futa in cur? 
*** 
Un betiv intra intr-o biserica şi se duce direct in cabina de confesare. Intra in cabina 
şi nu zice nimic. Popa, nedumerit, isi drege vocea incercand sa-i atraga atentia 
omului. Asta nimic. Dupa un timp, bate popa de 3 ori in peretele despartitor, la care 
betivul raspunde: 
- N-are rost sa bati, nici eu nu mai am hartie… 
*** 
O blonda cu maşina este oprita de o poliţistă tot blonda. 
- Permisul dvs., va rog. 
- Ce e ala? 
- Cartela aceea cu poza dvs. 
Se uita blonda prin geanta, gaseste o oglinda, se uita in ea şi i-o da politistei. Aceasta 
priveste la rindul sau in oglinda şi spune: 
- Ma scuzati, nu am stiut ca lucrati in politie. 
*** 
Un tip intra într-un bar şi zice: 
- Sase whiskiuri duble. La care barmanul: -Trebuie ca ai avut o zi data naibii. 
- Da, tocmai am aflat ca fratele meu mai mare e homosexual. A doua zi, acelasi tip 
intra in acelasi bar şi cere aceleasi bauturi. Barmanul intreaba acelasi lucru şi tipul 
raspunde: 
- Da, tocmai am aflat ca şi fratele meu mai mic e homosexual. A treia zi scena se 
repeta. Barmanul zice: 
- La dracu! A mai ramas cineva in familia ta caruia sa-i placa femeile? 
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- Da, nevasta-mea!... 
*** 
Un baietel privea atent la un preot care-si repara gardul de la gradina. 
- De ce ma privesti asa de atent, fiule? intreaba preotul. 
- Vreau sa aflu ce zice un preot cand isi da cu ciocanul peste degete! 
*** 
La o conferinta a medicilor din intreaga lume... 
Doctorul american spune: 'La noi in America medicina e asa de avansata, ca 
scoatem un rinichi de la unu', il transplantam la altu' şi dupa 6 saptamani ala deja 
isi cauta de lucru!' 
Doctorul german raspunde: 'E nimica toata, la noi in Germania scoatem un plaman 
de la unu', il transplantam la altu' şi dupa 4 saptamani ala deja isi cauta de lucru!' 
Doctorul rus spune: 'Nici asta nu-i mare scofala, la noi in Rusia scoatem 1/2 de 
inima de la unu', o transplantam la altu' şi dupa 2 saptamani amandoi deja isi cauta 
de lucru!' 
Se scoala doctorul roman şi raspunde: 'N-avem ce sa comparam, toti sunteti 
inapoiati fata de noi: la noi in Romania am luat unul fara creier şi fara inima, l-am 
pus ministru de finante şi acum toti isi cauta de lucru' 
*** 
Un taran intr-o caruta plina ochi, cu un singur magar amarat cu ochelari de cal care 
nu se urnea deloc, striga frenetic: 
'Di, Murgule! Di Surule! Di Florica! Di Maricica!' 
Intrebat dacă a uitat cum se numeste magarul, taranul spuse: 
- 'Stiu cum il cheama, da vreau sa ii dau impresia ca nu lucreaza singur' 
*** 
Un tip dorea sa scape de motanul sau şi il ducea cat mai departe de casa, dar 
motanul se intorcea de fiecare data inapoi. şi asa de cateva ori. In sfarsit, tipul a dus 
motanul foarte departe alegand un drum cu cotituri, dorind sa-l incurce. Ca 
rezultat, la intoarcere se rataci singur. O suna pe sotie: 
- Motanul a venit? 
- Da! 
- Cheama-l, te rog, la telefon... 
*** 
"Nimeni nu moare virgin...viata i-o trage fiecaruia cel putin o data!" 
*** 
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de servici?" exista un 
raspuns sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu 
direct. El ma futea la cap şi pe mine ma durea in cur!" 
*** 
Ierarhia intr-o firma mare: 
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- sefi 
- sefuti 
- fututi 
- rasfututi 
- pulimea 
*** 
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul 
in timpul unei partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi 
securitate personala in timp ce esti futut. 
*** 
Scufita Rosie stia drumul de acum catre casa bunicii şi a luat-o pe unde 
trebuie. Sora-sa, Scufita Verde, nu stia drumul şi a luat-o peste tot... 
*** 
Este clar ca femeile sunt mai destepte decit barbatii.Ginditi-va : 
cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al 
barbatilor este ciinele. 
*** 
Diferenta intre fumatori şi nefumatori 
- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat? 
- Exista ! Mortul care n-a fumat e mai sanatos! 
*** 
O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute şi nevrute cu o 
catelusa şi il intreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, ii raspunde: 
- Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi ciinele incearca sa o duca el acasa. 
- Ahaa...e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel 
postasul o ducea in mod sigur la posta... 
*** 
- Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da? 
- Desigur, scumpa mea. 
- Aseara, cand tu nu erai, am auzit cum tata ii spunea dadacei 
"Ingeras". Ea cand o sa zboare? 
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata. 
*** 
Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta. 
Inteligenta are limitele ei, prostia nu. 
*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria ii reda vederea. 
*** 
Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru casnicie. Casnicia 
este pretul pe care barbatii il platesc pentru sex. 
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*** 
O femeie poate sa tina un singur secret: virsta ei. 
*** 
Numai fetele cuminti isi tin un jurnal. Fetele rele n-au timp. 
*** 
Dacă vrei ca sotia sa te asculte când vorbesti, vorbeste cu alta femeie. 
O sa fie numai ochi şi urechi. 
*** 
Vine revolutia in Romania şi incepe vulturul sa zboare, sa faca picaje, loopinguri.. 
Il vede vulpea: -Auzi vulture ai innebunit? ce te rupi asa in figuri? 
Vulturul raspunde: -Cumatra, acum e democratie. Cum aude vulpea incepe sa alerge 
prin padure in zigzag, sa se dea peste cap... 
O vede ursul: -Ce-ai cumatra a dat strechea-n tine? 
Vulpea: -Ursule, e democratie ! 
Aude ursul şi spune: -Asa? atunci ia vino tu incoa. 
O prinde şi i-o trage bine. 
 
Pleaca vulpea amarata cu coada-n-tre picioare, se intalneste cu vulturul si-i spune 
ce-a patit din cauza democratiei. 
La care vulturul: -Cumatra, democratia e aici, sus. Jos e futere ! 
*** 
Un ascultator suna la un post de radio. 
- Buna ziua! 
- Buna ziua! Va ascultam. 
- Am gasit un portofel care contine 15.000 dolari şi un buletin de identitate pe 
numele Gherasim Mihai. 
- Asa, si? 
- Pai, as vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala! 
*** 
Olteanului i se face de o dusca, dar cum sa intre in vorba? 
La un moment dat, vazind ca tuica e pe terminate, isi ia inima in dinti şi se apropie 
de ardelean: 
- Ma cheama Radu! 
- Apai, no, dacă te cheama, du-te... 
*** 
Un betiv iese impleticindu-se dintr-o crisma, şi se ciocneste de o prostituata. 
- ...hic...cccee...hic...gggurra mmati...ffaci fa? 
- Fac trotuarul, ce...nu se vede? 
- ...pppai...hic...atttunci ffa-l...hic...mmai llat! 
*** 
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Un ascet isi dedica toata viata lui D-zeu, traind in pustiu, hranindu-se cu radacini, 
toate cu gandul la rasplata viata de apoi pentru viata sa de pe pamant intru D-zeu. 
Vine şi fericita zi in care moare (dupa atatea radacini zi de zi, era de asteptat). 
Urca frumos pe tunel, trece de lumina, ajunge la poarta Raiului, cu Sf. Petre cu 
ceaslovu-n fata. 
Da sa intre in Rai, sigur pe el. Sf. Petre ii bareaza drumul: 
- Ho, sefu', incotro? 
- Pai in Rai, eu sunt ascetu' Senie. 
- Pai, hai sa verificam ce zice ceaslovu'. 
Cauta Sf. Petre la sectiunea "Asceti" 
- Senie... Senie... Nu, n-am nici un Senie la "Asceti". 
- Cum n-aveti nici un Senie. Cauta la sfinti. 
- Senie... Senie... Nu, nu-i nici un Senie nici la "Sfinti". 
Ascetu', din ce in ce mai agitat şi enervat: 
- Cauta la "Mucenici", la "Credinciosi cu merite deosebite", la mama masii. Trebuie 
sa fiu undeva acolo! 
Sf. Petre cauta prin tot ceaslovu... Nimic. 
Senie daramat... 
- Toata viata pierduta... Am mancat la radacini de mi-a venit rau, mi-am dedicat 
toata viata lui D-zeu... Pentru ce?! 
Sf. Petre il ia impaciuitor de dupa umeri şi ii zice. 
- Ma, vezi norisoru' ala de acolo. Ala mic, alb şi pufos? 
- Da..., zice Senie printre hohote de plans. 
- Zambeste, ma, esti la Camera Ascunsa! 
*** 
I: De cati psihologi e nevoie pentru a schimba un bec? 
R: De unul, insa becul trebuie sa vrea. 
*** 
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n sin ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiste... 
- Numele? intreaba Sf. Petru. 
- Leonardo Di Caprio -raspunde negrul. 
Sfintul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele. 
- Leonardo Di Caprio" -insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea la 
intors. 
- Sfintul Petru scoate celularul si-l suna pe Dumnezeu: 
- "Sa traiesti, Sefu'!-ii spune respectuos. Scoate-ma te rog dintr-o dilema: "Titanicul 
s-a scufffundat sau a ars?...". 
*** 
- I-am dat lu' unu' 2.000 $ sa-si faca operatie estetica şi acu' nu mai dau de el... 
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*** 
- Doi soti stau in pat. Ea il trezeste: 
- Iubitule, nu pot dormi. 
- Sa te bat pina lesini? 
*** 
- Azi noapte te-ai prefacut? 
- Nu, chiar dormeam, zise ea. 
*** 
Un tip merge la incorporare in marina. In timp ce i se completau actele, este 
intrebat: 
- Stiti sa inotati? 
- Da' ce, nu aveti vapoare? 
*** 
- La dumneavoastra in sat, mortul se ingroapa cu popa? 
intreaba un calator din compartiment, sa mai treaca timpul. 
- D-apoi cum? 
- Ei, vedeti, la noi popa ramane afara! 
*** 
Un sofer este oprit de un politist. 
Coboara asta din masina ofticat si-l intreaba pe politist: 
- Mergeam prea repede? 
- Nu, zburati prea jos! 
*** 
De prin ziare.... 
 
Detaliu nefericit, aceasta femeie fusese deja victima unui accident mortal cu un an 
inainte (Libertatea) 
Local traditional Pakistanez: ......, Sarmalute, Ficatei de porc, ...(Libertatea) 
Din nou ieri se formase coada, in fata gaurii de pe Calea Vacaresti (Libertatea) 
In acea noapte fatala, hemoroizii il impiedicau sa inchida ochii... (Libertatea) 
Firul vietii victimei a fost sugrumat cu salbaticie, cu multiple lovituri de cutit 
(Libertatea) 
Avea doar o strangulatie superficiala la umar... (Libertatea) 
Misterul femeii taiate in bucati ramine intreg ! (Ev. Zilei) 
Biserica fiind in reparatii, victimele accidentului au fost comemorate in sala de 
festivitati a primariei (Ev. Zilei) 
Toti portau o cirpa la brat.... (Ev. Zilei) 
Mai comod, mai modern şi mai nefalsificabil, avem la dispozitie noul carnet de 
conducere (Ev. Zilei) 
Cu arsuri foarte grave pe 70% din corp, ea s-a stins in drum spre spital (National) 
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Arestarea s-a operat fara infuziune de sange (National) 
Familia multumeste calduros celor care au luat parte la decesul scumpei lor 
Elisabeta M. (Romania Libera, decese) 
Apa oceanului şi clima sunt foarte umede in aceasta regiune (Romania Libera) 
Raportul politiei releva ca victima s-a sinucis singura (Actualitatea Banateana) 
Spitalul judetean a fost dotat cu un aparat de reanimare dupa ultimul strigat...... 
(Monitorul de Cluj) 
când s-a sinucis nefericita femeie? Oare si-a gasit moartea inainte de a se arunca in 
apele Muresului? (Monitorul de Timisoara) 
Gaurile din lenjeria lui lasau sa se intrevada o familie saraca (Monitorul de 
Timisoara) 
Vinatoarea in Vrancea: mai putini cerbi, dar mai numerosi (revista AGVPS) 
Isi misca coada in cadenta, ca un soldat la parada (revista AGVPS) 
Din cauza caldurii, muzicantii fanfarei nu vor purta decit cascheta uniformei 
(Romania Libera, 1934) 
Ultimele lui cuvinte au fost o tacere sfidatoare (Glasul Bucurestilor, 1921) 
Tombola Societatii Banatene Amicii Animalelor: nr. 5338 castiga o pusca de 
vanatoare (Bega, 1924) 
La Bacau, sarbatorirea zilei de 1 Mai va avea loc pe 1 Mai (Scanteia, 1984) 
Este Tirgul anual al vitelor şi porcinelor, veniti cit mai multi ! (Scanteia, 1967) 
*** 
Intr-un raport al politiei statea scris: "Faptasul legase victima cu o sfoara şi era pe 
cale sa o 
necinsteasca. Din fericire, politia i-a luat-o inainte". 
*** 
Intra un tip intr-o farmacie şi cere o sticluta cu Cianura 
Farmacistul, incercand sa para cat mai profesional cu putinta, il intreaba pentru ce 
ii trebuie. 
- Vreau sa imi omor nevasta, raspunde tipul. 
- Imi pare rau domnule, dar trebuie sa intelegeti ca in aceste circumstante nu va pot 
vinde Cianura. 
Tipul duce mana la portofel şi scoate o poza cu sotia. 
Farmacistul roseste brusc şi ii raspunde: 
- Imi cer scuze domnule, nu mi-am dat seama ca aveti reteta. 
*** 
Bula vine de la scoala: 
- Tata am luat un 4 la matematica! 
Pleosc, trosc!! Tata il bate mar. 
A doua zi iar: 
- Tata am luat un 4 la fizica! 
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Jap, pleosc, trosc!! Tata iar il bate mar. 
A treia zi: 
- Tata am luat un 10 la muzica! 
Jap, pleosc, trosc!! Tata iar il bate mar. 
- Bine tata dar am luat un 10. 
- Dupa ce ca nu inveti, iti mai arde shi de cantat. 
*** 
Intamplate la Copii spun lucruri trasnite 
 
Un baietel pe scaunul de tortura Iantu intreaba: 
Iantu: Cu cine dormi tu? 
Copilul: cu tata 
Iantu: de ce 
Copilul : pt ca cu mama mi-e frica 
Camerele de luat vederi cand pe copil cand pe parinti 
Iantu : dar de ce ti-e frica? 
Copilul: sa nu-mi manince cucul, pt ca am vazut eu intr-o seara cum i-a mancat 
cucul lui tata 
*** 
Un grup de turisti viziteaza o pestera din M-tii Apuseni. 
Totul este frumos stalactite stalacmite numai ca mirosea ingrozitor. 
Cand au iesit afara era un cioban acolo şi l-au inttrebat: 
- Bade de ce miroase asa se urat in pestera? 
- Pai este o intreaga legenda in legatura cu pestera asta. 
Se spune ca aici traia odinioara un capcaun care atunci cand ii veneau poftele se 
ducea in sat, lua o fata frumoasa şi isi facea poftele cu ea. Pana cand a ramas satul 
fara fete frumoase doar cu urate 
Pe care nu le f..ea nimeni, ce sa faca ei? S-au gandid şi l-au chemat 
pe Fat-Frumos sa vina sa-l omoare pe capcaun. A venit Fat, l-a omorat pe capcaun, 
satenii 
i-au dat-o pe cea mai frumoasa dintre urate şi au trait fericiti cu celelalte pana la 
adinci batraneti. 
- Bine, bine dar ce legatura are asta cu mirosul din pestera? 
- Nici una! S-o fi cacat unu pe acolo! 
*** 
Unu cu un Ferrari da peste o cioara.. 
Bird-lover fiind, o ia acasa şi o ingrijeste, o pune intr-o colivie şi ii lasa niste paine şi 
apa acolo. 
Pasarea fusese inconstienta in tot timpul asta 
Cand se trezeste, cioara gandeste: hmmm.... gratii...apa....paine.... 
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- Te pomenesti ca l-am omorat p'ala cu Ferrari... 
*** 
O femeie pleaca, fara sotul ei, in vacanta in Caraibe. 
Deabia ce ajunge, ea face cunostinta cu un negru aratos, si, dupa o noapte de amor 
inflacarat ea il intreaba: 
- Cum te cheama? 
- Nu pot sa-ti spun, ii raspunde el. 
In fiecare seara ei se reintalnesc, fac dragoste, ea il intreaba acelasi lucru iar el ii da 
intotdeauna acelasi raspuns. Intr-o seara ea ii spune: 
- Este ultima mea seara aici, maine plec acasa. O sa-mi spui totusi cum te cheama? 
- Nu pot sa-ti spun, ca o sa razi de mine, zice negru'. 
- Hai zi, ca nu rad, n-am de ce. 
- Bine... Pe mine ma cheama Zapada. 
Tipa incepe sa rade mai sa se sparga, la care negrul furios : 
- Eram sigur ca o sa razi de mine, mai bine nu-ti ziceam...! 
- Nuuu, ma gandeam ca sotul meu n-o sa creada cand o sa-i spun ca am avut 30 cm 
de zapada in fiecare zi in Caraibe...!!! 
*** 
Gheorghe -Ba, Ioane, tie iti plac femeile grase? 
Ion -Nu. 
Gheorghe -Tie iti plac femeile cu curu mare? 
Ion -Nu, ma.. 
Gheorghe -Tie iti plac femeile cu celulita asa, pe picioare? 
Ion -Nu, ma. 
Gheorghe -Atuci de ce te culci ma, cu nevasta-mea, in mortii matii?!!! 
*** 
Scufita rosie: 
- Bunico, de ce ai gura asa mare?! 
- Bunico, de ce ai ochii asa mari?! 
- Bunico, de ce ai dintii asa de mari?! 
 
Bunica: 
- Scufito, da mai pleaca-n pizda ma-tii cu lupa aia de-aci ! 
*** 
SUNT PACATOS, PARINTE 
 
La parintele Vintila 
Vine-Arvinte, cam sfios 
Si ii spune: -Fie-ti mila 
De un suflet pacatos 
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Chiar in saptamina mare 
Cind tot omul e smerit- 
Si posteste cu'ndurare, 
Uite-am pacatuit ! 
 
- Ai furat? intreaba popa 
- Nu, pea sfinte !Fara vrere 
M-am dat diavolului, hopa 
C'o gradina de muiere ! 
 
- Vai de mine, vai de mine... 
Greu pacat ai savirsit... 
Insa daca-mi spui cu cine, 
Poate fi-vei mintuit. 
 
- Nu pot, a raspuns Arvinte, - 
Sa-mi fac chinul şi mai greu, - 
Nu pot s-o divulg, Parinte, 
Ca ma bate Dumnezeu ! 
 
......Era'nalta şi frumoasa, 
Parul blond şi ochi de jar, 
Gura dulce, voluptoasa, 
Dintii de margaritar... 
 
- Nu cumva ai fost cu Tantzi 
Din Smirdan, de peste drum? 
- Nu pot s-o divulg, ca Domnul 
Ma trazneste chiar acum ! 
 
.....Si-avea flori la cingatoare, 
Trup de crin imbobocit, 
Mijlocel de fata mare, 
Numai buna de iubit.. 
 
- Poate-ai fost cu Mitza Creatza 
Cea usoara ca un fulg? 
Din Buzesti? -Cere-mi şi viata, 
Insa nu pot s-o divulg ! 
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......Durdulie, 'mbujorata, 
Numai cintec, numai joc, 
când te-a strins in brate-odata, 
Ai simtit in vine foc ! 
 
- Mai, Arvinte-ai fost cu Leana 
Care sade pe Neptun? 
- Sfinte, geaba-mi zgindari rana, 
Fiindca tot nu pot sa spun ! 
 
.....O comoara tainuita, 
Fruct in dragoste scaldat, 
Toata plina de ispita, 
Toata plina de pacat.. 
 
- Bine, du-te, mediteaza, 
şi vii miine, mai dispus, 
Domnul sa te aibe-n paza, 
- Sarut dreapta ! şi s-a dus. 
 
Ajungind in colt, ca vintu, 
S-a-ntilnit cu Calistrat 
Care l-a-ntrebat: -Prea Sfintul 
De pacat te-a dezlegat? 
 
- Inca nu ! raspunse-Arvinte 
Foarte vesel şi vioi, 
Dar aflai de la Parinte 
Inca trei adrese noi 
 
*** 
Cica era odata Superman şi zbura deasupra unui zgarie-nori. La un moment dat o 
vede pe Femeia-Fantastica intinsa pe un bloc exact in pozitie, cu picioarele 
desfacute. Superman excitat sta şi se gandeste şi ajunge la o concluzie: "Bai, ia uite 
ce bine arata Femeia-Fantastica!Ce ar fi sa o f**, ca şi asa sunt rapid şi nici nu o sa 
aibe timp sa-si dea seama ce a fost." 
Trece Superman la actiune. 
Femeia-Fantastica tresare şi zice: "Ce a fost asta?" 
La care Omul-Invizibil raspunde: "Nu stiu, dar ma ustura cu*ul de nu 
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mai pot.." 
*** 
Intr-un templu shaolin. 
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenta dintre o 
perla şi o femeie? 
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta in faptul ca perla poate fi 
insirata pe la ambele capete, iar femeia numai pe la un capat. 
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit ca 
unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle. 
*** 
O pasarica şi un pasaroi in calduri stateau pe o creanga. Pasaroiul topaie 2 
pasi spre pasarica; pasarica topaie 2 pasi in spate. Pasaroiul topaie 3 pasi 
spre pasarica; pasarica topaie 3 pasi in spate, dupa care cade in apa. 
 
MORALA: cu cit preludiul e mai lung, cu atit pasarica e mai uda. 
*** 
El şi ea. 
Ea: Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai? 
El: Ce iubito? 
Ea: Ca vrei sa te casatoresti cu mine. 
El: Analfabeto 
*** 
O pereche de pensionari s-au dus la locul unde s-au intalnit prima data. 
Stand in restaurant batranul zice: 
- Iti aduci aminte cum ne-am cunoscut acum 50 de ani? Seara am iesit din 
restaurant şi am luat-o pe straduta aia intunecoasa şi te-am luat pe la 
spate... 
- Bineanteles dragutule ca-mi aduc aminte... zice batrana si-i face cu 
ochiul. 
- Ei şi acum in amintirea vremurilor trecute hai sa repetam figura. 
Platesc ei nota de plata şi se indreapta spre straduta intunecoasa. Un 
tanar care statea la masa vecina şi auzise conversatia isi zice ca ar fi 
interesant sa-i urmareasca... 
Se ridica şi se duce dupa ei. Dupa o vreme ii urmareste de la un colt. 
Batrana isi ridica rochia şi isi da jos chilotii şi batranul isi scoate 
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pantalonii, o prinde pe batrana de mijloc şi ea se tinea de gard. Ce a 
urmat timp de 40 de minute...l-a lasat masca, de jur imprejur zburau picioare si 
maini şi asa un sex atletic nu vazuse niciodata. La urma picara lati şi nu 
se miscara o ora. Tanarul socat rau... asa ceva nu vazuse in viata lui - 
nici un film, nici prietenii nu avusesera asa o experienta şi el nici 
atat...nu pricepea nimic. Hotarat sa afle cum fac astia de rezista asa de 
50 de ani incoa se hotari sa-i intrebe: 
- Domnule, in viata mea n-am vazut asa ceva. Cum ati facut de sunteti şi la 
batranete asa de activi??? şi la tinerete cum era??? 
Batranul se uita lung la el si-i spune: 
- Acum 50 de ani, in imputitul asta de gard nu era curent electric!!!. 
*** 
Un tip se îmbată la petrecerea lu' sefu' şi a doua dimineată vorbea cu nevastă-sa: 
 
Ea: Ca de obicei, te-ai îmbătat ca un porc şi te-ai făcut de căcat în fata sefului. 
El: Să mă pis pe el. 
Ea: Asta ai făcut aseară şi te-a dat afară. 
El: Atunci sa-l f..... 
Ea: L-am f..... eu şi mîine dimineată te poti duce la serviciu, boule. 
*** 
Un student se duce la cantina şi singurul loc liber este langa un profesor. Neavand 
ce face, se aseaza acolo. 
Profesorul spune: -Porcul nu-i este prieten porumbelului. 
Studentul raspunde: -Bine, atunci eu am zburat. 
Enervat la culme, la examen, profesorul ii pune studentului cele mai grele intrebari, 
dar acesta raspunde la toate. In cele din urma, profeorul il intreaba: 
- Vezi pe drum un sac de minte şi unul de bani. Pe care il iei? 
- Pe cel cu bani. 
- Eu l-as lua pe cel cu minte. 
Studentul: 
- Fiecare cu ce n-are... 
Profesorul, furios de-a dreptul, ii scrie pe lucrare "BOU". 
Studentul merge la el şi ii spune: 
- Domnule profesor, v-ati semnat, dar nu ati trecut nota!!! 
*** 
Francezii au facut niste sapaturi arheologice şi au gasit la circa 50 m adancime 
resturi de fire de cupru. Dupa ce au fost cercetate cu atentie de oameni de stiinta, s-
a tras concluzia ca stramosii francezilor, Galii, pusesera la punct o retea de telefonie 
subterana. 



218 

 

La aceasta neasteptata veste, nemtii, ca sa nu ramana mai prejos, au inceput şi ei sa 
sape şi pe 
la 70 m adancime au gasit niste resturi de sticla de unde, dupa alte cercetari, au 
ajuns la concluzia ca stramosii lor, Gotii, pusesera la punct o retea subterana de 
fibre optice. 
Cercetatorii romani au inceput şi ei sa sape, şi cum pana la 100 m nu au gasit nimic 
au ajuns şi ei la o concluzie ca dacii comunicau wireless. 
*** 
Clasa de maghiari la ora de limba romana. 
- Gyury, spune, te rog, o propozitie! 
- Duminica me duc la pedure. 
- Gyury draga, dar nu-i bine. 
- Atunci nu me duc. 
*** 
Gigel vine acasa zgiriat tot pe fata, pe git, pe miini. 
- Doamne sfinte, ce s-a intimplat?? 
- Am facut hora in jurul bradului. 
- Pai, şi de ce esti zgiriat in halul asta? 
- Eram putini! 
*** 
Ultimul proverb: 
"Oricat de jos s-ar duce dolarul, apleaca-te şi ia-l !" 
*** 
Un jucator pe bursa pierduse multi bani intr-o zi. A doua zi un cunoscut il ntreaba: 
"Am aflat ca ai pierdut multi bani ieri. Esti ok? Cum te descurci?" 
"Sunt foarte bine. Am dormit aseara ca un bebelus." 
"Da? Bravo!" 
"Da. Ma trezeam din doua in doua ore şi plangeam... " 
*** 
Psihiatrul intreaba. 
- Au mai existat in familia dumneavoastra cazuri cu boli mintale? 
- Da, acum trei ani sora mea a refuzat sa se casatoreasca cu un american miliardar... 
*** 
Un taran se ocupa de cultivatul pepenilor. La un moment dat niste copii au inceput 
sa intre noaptea pe plantatie şi sa fure din pepeni. Omul se gandeste şi se gandeste 
pana ii vine o idee, care in mod sigur ii va speria pe copii. Asa ca pune pe camp o 
placuta pe care scria "Un pepene de pe acest camp a fost injectat cu cianura". 
Ziua urmatoare taranul vine pe camp şi vede ca nu lipseste nici un pepene, dar 
gaseste o alta placuta langa cea pusa de el: "Acum sunt doi" 
*** 
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Ce face o blonda in desert? 
R: Sterge praful. 
*** 
Un sofer ajunge cu masina pe malul unui riu si-l intreaba pe un politist care pescuia, 
daca-i adinca apa. 
Acesta-i raspunde ca nu este. Soferul intra cu masina-n rau, se scufunda, 
abandoneaza automobilul, iese cu chiu cu vai din apa si-ncepe sa tipe la politai: 
- Ai zis ca apa-i mica şi uite ca era sa ma inec! 
- Pe onoarea mea, acum 10 minute, era mica, au trecut niste rate şi le ajungea abia 
pina la piept ! 
*** 
O femeie cauta o carte in bibloteca. 
Sotul o intreaba: 
- Ce cauti draga? 
- Stii unde-i cartea aia "Cum sa traim pana la 140 de ani"? 
- Da, tocmai am aruncat-o... 
- De ce? 
- Incepuse ma-ta s-o citeasca ! 
*** 
- Ioane, cumparatu-ti-ai masina? 
- Cumparat, Vasile! 
- Ce culoare? 
- Pai ma Vasile, ai vazut ceriul la apusu' soarelui? 
- Vazut-am! 
- E, tot ase ni, numa' ca verde. 
*** 
Parintii vin acasa, intra in camera copilului şi vad iesind de sub perna un colt de 
revista. Curiosi, scot revista şi vad cu stupoare ca e pentru sado-masochisti. Dupa 
un timp lung de gandire, tatal spune, incet: 
- Eu zic sa nu-l batem... 
*** 
Soacra isi invita ginerele la masa. Ginerele foarte suspicios, accepta invitatia. Pe 
masa, diferite salate, preparate din carne de pui, porc, cartofi vreo 3 feluri, 
deserturi, bere rece, vin, ... La un moment dat soacra iese la bucatarie. Ginerele 
apuca o bucatica de carne şi i-o da pisicii. Asta dupa 2, 3 crampe cade inerta sub 
masa. Nervos tare, apuca o cratita goala şi cand intra soacra ii trage una de o lasa 
lata pe jos. La care pisica de sub masa: -YEESSSSSSS!!!!!! 
*** 
Intrebare: Cand va incepe Foametea Mondiala? 
Raspuns: Cand vor incepe chinezii sa manance cu lingura. 
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*** 
Un cuplu la cinema. (sala plina, intuneric, scena romantica...). 
La care el se apropie de ea şi ii sopteste: 
- Iubito, nu vrei sa ne sarutam? 
- Cum??? mai ai chef de sarutat, dupa ce ti-am facut pana acum sex oral? 
- Cui, mie??? 
*** 
La aniversarea a 20 de ani de casatorie, un ungur cheama la el o familie de prieteni 
romani. La inceputul mesei, gazda tine un toast, incercand sa vorbeasca 
romaneste cat mai corect: 
- As vre se moltomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoti alaturi de sotia 
me... 
- Alaturi de sotia mea, il corecta prietenul roman. 
- Alaturi de sotia te numai de 4 ani. 
*** 
La varsta de 50 de ani, femeia primeste din partea barbatului o sticla cu lapte. 
Nedumerita il intreaba: 
- Dar de ce draga tocmai o sticla cu lapte? 
- Pai, draga mea nevasta... la 20 erai fermecatoare, ti-am adus o floare... la 30 erai 
dulce... ti-am adus o sampanie... la 40 erai fierbinte, ti-am adus o paine calda... insa 
acu' la 50 te-ai facut cat o vaca, ti-am adus niste lapte... 
- Da, dragul meu, eram eu ca o floare la 20 ani, insa nu tu ai rupt prima petala... 
eram eu la 30 ca o sampanie de dulce... insa tu ma agitai altii ma sorbeau... la 40 
eram eu fierbinte ca o paine, insa tu mancai coaja altii miezul... iar acum la 50 oi fi 
eu ca o vaca insa cand pleci tu de acasa... vin taurii la usa şi intreaba: boul e acasa? 
*** 
Tanarul ungur se casatoreste cu o romanca, şi in noaptea nuntii tatal ii da sfaturi: 
- Copile, cand ajungi in fata usii cu mireasa s-o iei in brate sa vada ca ungurul e 
PUTERNIC, intri in camera şi o arunci pe pat cu dispret ca sa vada ca ungurul e 
MANDRU, apoi te dezbraci ca sa vada ca ungurul e şi FRUMOS, şi apoi stii tu ce 
trebuie sa faci..... 
- Bine tata, zice tanarul. 
A 2-a zi tatal il intreaba: 
- Cum ai facut aseara? 
Fiul: 
- Am luat-o in brate in fata usii sa vada ca ungurul e puternic, am aruncat-o cu 
dispret pe pat sa vada ca-i şi mandru, m-am dezbracat sa vada ca ungurul e frumos 
şi apoi m-am masturbat in fata ei. 
Tatal: 
- Ceeeeeeeee?Cuuuuuuuuum? Esti nebun! De ce ai facut asta? 
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Fiul: 
- Ca sa vada ca ungurul e INDEPENDENT şi AUTONOM!! 
*** 
Fiica în vârstă de 16 ani îşi invită tatăl şi mama să se aşeze pe canapeaua din 
sufragerie pentru a le spune ceva: 
- Mamă, tată, ....sunt însărcinată ! 
- Cine a putut fi porcul ordinar, nesimţitul, nenorocitul, animalul care şi-a bătut joc 
de tine. Dacă pun mâna pe el în clipa asta, îl omor !!!!! Explodează mama fetei. 
Foarte calmă, tânăra ia un celular şi formează un număr. În mai puţin de 15 minute 
în faţa casei frânează energic un „Ferrarri Scaglieti 512" argintiu şi în mai puţin de 
2 minute, în cadrul uşii apare un bărbat elgant cu părul uşor grizonat, îmbrăcat 
într-un costum „Armani" impecabil, cu un imens buchet de trandafiri în braţe : 
- Iubită doamnă, stimate domn, vă rog... 
- Ce să ne mai rogi măgarule, pedofil nenorocit...Începe mama.... 
- ...să mă ascultaţi.... 
- ...care ţi-ai bătut joc de fructul tinereţii copilului nostru...!!! 
- Condiţia şi poziţia mea socială nu-mi permit să o iau de soţie pe fiica 
dumneavoastră. Dar, dacă copilul născut de aceasta va fi băiat, va primi cadou de 
botez o fabrică de piese auto, un supermarket, un restaurant de lux, un apartament 
de 300 mp în centrul Bucureşti-ului, o vilă pe litoral şi o vilă la munte. Dacă va fi 
fată, va primi la botez o fabrică de confecţii, o casă de modă „haute couture", un 
supermarket şi deasemeni un apartament şi câte o vilă la mare şi la munte. Dacă 
vor fi gemeni, vor primi câte o fabrică de procesare a cărnii, căte o fabrică de 
produse lactate, câte un apartament şi câte un pachet de acţiuni „Gazprom" fiecare 
în valoare de 5 milioane €. 
Dacă va pierde sarcina... 
- I-o mai tragi odată ! Interveni tatăl.... 
*** 
La un examen de fizica. Profesorul foarte prost dispus. Intra prima studenta. 
- Duduie, e vara, sunteti într-un compartiment de tren şi va este foarte cald. Ce 
faceti? 
Studenta foarte bucuroasa de simplitatea intrebarii raspunde: 
- Deschid fereastra. 
- Perfect, va rog sa calculati viteza cu care intra curentul de aer in compartiment, 
temperatura de afara şi presiunea atmosferica. 
- ?!? 
Pica examenul. A doua studenta pateste la fel. Intra şi a treia studenta, care intre 
timp aflase despre ce era vorba. 
- Duduie, e vara, sunteti in tren, in compartiment, şi va e foarte cald.Ce faceti? 
- Imi dau jos bluza. 
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- Dar totusi va e cald. 
- Imi dau jos fusta. 
- Inca va e foarte cald. 
- Imi dau jos sutienul, chilotii, tot, raman goala. 
- Şi dacă inca va mai este cald? 
- Domnule profesor, şi sa stiu ca ma f*t cu tot trenul, dar fereastra aia tot nu o 
deschid! 
*** 
Un alpinist neasigurat sta sa cada de pe un perete de stanca. Abia se mai tine cu o 
mana deasupra haului. Se uita la cer şi striga disperat: 
- Doamne, e cineva acolooo??! 
Se aude o voce grava: 
- Da, fiule! 
- Ce sa fac, sa nu ma zdrobesc de pamant? 
- Roaga-te sa-ti fie iertate pacatele şi desprinde-te de stanca fara teama. 
Se gandeste putin alpinistul, apoi striga iar: 
Altcineva mai e acolo???! 
*** 
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta şi o reazema de gard şi 
incepe sa caste ochii in jur. 
Gardianul: -Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru... 
- No, ca nu-i bai, i-am pus lacat! 
*** 
O blonda cu masina este oprita de un politist. 
- Permisul dvs., va rog. 
- Ce e ala? 
- Cartela aceea cu poza dvs. 
Se uita blonda prin geanta, gaseste o oglinda, se uita in ea şi i-o da politistului. 
Acesta priveste la rindul sau in oglinda şi spune: 
- Ma scuzati, nu am stiut ca lucrati in politie. 
*** 
Doi prieteni se intilnesc dimineata la cafea, unul cu un ochi vinat. 
- Ce-ai patit la ochi? il intreaba celalalt. 
- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am zis "TU". 
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi in familie de te-a lovit pentru asta? 
- Pai aseara când mincam mi-a zis: „Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni". 
Si eu i-am raspuns: „Poate TU” 
*** 
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Intr-un salon de reanimare, toti pacientii stau cuminti conectati la aparatele de 
mentinere in viata.Electricianul baga capul pe usa şi ziceaieti, luati o gura mare de 
aer ca schimb o siguranta!... 
*** 
Motto-ul zilei! 
Dacă cineva ride? rizi cu el impreuna! 
Dacă cineva cinta? cinta cu el impreuna! 
Dacă cineva lucreaza -lasa-l sa lucreze! 
*** 
Perle culese de la Academia Trupelor de Uscat -SIBIU 1992-1996 
 
Sa nu mai prind picior de student cu mainile in buzunare! 
O mana criminala a dat cu piciorul in chiuveta. 
Dati-mi o bara metalica din lemn. 
Ce te uiti asa la mine ca la un bou? Ce, ori nu-i asa? 
Am sa va tin cu ochii in soare pana la 12 noaptea. 
Dacă ti se intampla sa cazi de pe transportor ori mori ori ramai prost.Eu am cazut 
de 3 ori. 
Fa-mi o lista cu el. 
Cand plecati acasa sa nu uitati vreo bricheta aprinsa in dulapuri. 
Sa nu va dati jos din mersul trenurilor. 
Va doare mana sa bateti 3 pasi de defilare? 
Impartiti suprafata in 3 jumatati egale. 
Lipeste calcaiele pe langa corp. 
Jumatate din batalion stia ca este adunare numai tu nu. 
Bai rahatilor, dacă vin la voi va mananc ! 
*** 
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti prost, decat sa vorbesti 
şi sa inlaturi orice dubiu." 
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se intilnesc pe strada. Mihai il vede pe Cristi ca e cam 
abatut si-l intreaba: 
M : De ce esti asa suparat? 
C: Uite ma eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat. 
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina? 
C: Niciodata. 
M: Pe luna? 
C: Da din cap negativ. 
M: Pe an? 
C: Iar da din cap negativ. 
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M: Pai vezi, rugina. 
*** 
Ion şi Maria la maternitate: 
- No Marie, ce avem? 
- Baiat. 
- No, ....si cu cine seamana? 
- ... Degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti. 
*** 
La un concurs de parasutisti intr-o unitate militara, Bula trebuia sa faca saltul cu 
parasuta, la aterizare sa ia bicicleta, dupa care cros de 15Km. Se urca Bula in avion, 
ajunge in zona de parasutare, sare şi trage de comanda.... nu se deschide. Mai trage 
o data... nimic (futui)... trage comanda de la parasuta de siguranta... tot nimic (baga-
mi-as)... mai trage o data... nimic... dupa care zice: -Parca vad ca şi bicicleta e 
stricata... 
*** 
Prin ce se deosebeste un om de o camila? 
- Camila poate sa lucreze o saptamâna fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamâna fara sa lucreze... 
*** 
În curtea taraneasca, una dintre gaini a ouat un ou de jumatate de kilogram. -Ne 
spui şi noua cum ai reusit? o întreaba celelalte gaini. -Secret de familie. -Proiecte pe 
viitor? -Voi oua un ou de un kilogram. Îl întreaba şi pe cocos cum au reusit. -Secret 
de familie. -Şi care-ti sunt proiectele pe viitor? -Sa pocesc mutra strutului. 
*** 
Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la resturant. Farfuria de supa se varsa pe rochia 
ei cea noua. Suparata şi asteptand sa fie consolata de sotul romantic zice: -Uite cum 
arat, ca o scroafa! El raspunde: -Şi te-ai mai şi murdarit pe deasupra! 
*** 
George Bush face atac de cord şi moare. Ajunge in iad, unde diavolul il astepta. 
"Nu stiu cum sa procedez", spune diavolul. 
"Te am pe lista, dar nu mai am nici un loc liber. Uite cum facem. Am trei insi care nu 
au fost chiar asa de rai. Unul dintre ei ar putea sa plece sus, iar tu ii vei lua locul. 
Am sa te las pe tine sa decizi pe cine lasi sa plece, ca sa-ti alegi ce loc vrei." 
George se gandeste ca e chiar bine ca poate sa aleaga, asa ca este de acord cu planul. 
Diavolul deschide prima usa, iar inauntru, într-un bazin mare cu apa, Richard Nixon 
se tot scufunda sub apa, apoi revenea la suprafata. 
Asta era pedeapsa lui. "Nu!" spune George. 
"Ma tem ca nu stiu sa inot prea bine, asa ca nu as rezista sa fac asta toata ziua." 
In camera urmatoare se afla Tony Blair, cu un baros in mana, spargea piatra. "Nu, 
am o problema la umar, de la golf. 
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Dacă ar fi sa sparg piatra toata ziua, mi s-ar rupe bratul pur şi simplu." 
In camera urmatoare, Bill Clinton era rastignit pe un birou, iar Monica Lewinski, 
aplecata peste el, facea ce stim cu totii ca stie ea sa faca. 
Bush priveste, fara sa-si creada ochilor, apoi spune: 
"Da, cred ca as putea sa fac asta." 
Diavolul zambeste, apoi spune: "In regula, Monica, poti sa pleci." 
*** 
Braşov. Un deltaplan scăpat de sub control loveşte un bloc de 10 etaje. 
Îngrijitorul care tăia iarba în faţa blocului exclamă: 
- Ţară de căcat, atentate de căcat! 
*** 
Doi surdo-muţi se căsătoresc. În prima săptămînă, îşi dau seama că nu pot 
comunica în dormitor decît cu lumina aprinsă, deoarece amîndoi se 
înţelegeau prin limbajul semnelor. După mai multe nopţi de neînţelegeri, 
soţia găseşte o soluţie: 
- Iubitule, îi explică ea prin semne, nu putem să ne hotărîm la nişte semnale simple? 
De exemplu, dacă vrei să facem sex într-o noapte, mă 
strîngi o dată de sînul drept. Dacă nu vrei să facem sex, mă strîngi o 
dată de sînul stîng. 
Soţul este foarte încîntat: 
- Bună idee! Tot aşa, dacă tu vrei să facem sex, mă tragi de p... o dată. dacă nu vrei, 
mă tragi de p... de cincizeci de ori. 
*** 
Se intalnesc doua prietene: 
- Buna draga, felicitari, am auzit ca te-ai maritat, ia spune cum este? 
- Foarte frumos, in fiecare seara ne plimbam prin parc, luam o barca şi mergem 
pana in mijlocul lacului... 
- Vai ce romantic! Si? 
- Din mijlocul lacului el se intoarce cu barca iar eu innot. 
- Atata distanta! Dar nu ti-e greu? 
- Nuu... m-am obisnuit! Mai greu este pana ies din sac! 
*** 
Bula impreuna cu niste prieteni erau in metrou. O femeie in varsta se apropie de 
Bula şi ii spune: 
- Mai baiete, pe tine nu te-au invatat la scoala sa dai locul unei femei mai in varsta? 
- Te dor picioarele, mamaie? 
- Da! 
- Matale, cand erai tanara, dadeai locul unor persoane in varsta? 
- Da! 
- Ei, vezi? D-aia te dor picioarele! 
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*** 
Un tip dupa ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetelul lui şi incepe sa noteze 
ceva. Tipa, ofuscata, ii spune: 
- "Ce nesimtit esti, ce, eu sint din alea sa ma treci in carnet?"... 
- "Nu te trec", ii raspunde tipul, "te sterg!" 
*** 
- Bula, cum te feresti de microbii din apa de baut? intreba medicul. 
- Fierb apa, domnule doctor. 
- Excelent! şi apoi? 
- Apoi beau vin! 
*** 
Doi purici au castigat la LOTO 6 din 49. 
- Tu ce ai de gand sa faci cu banii castigati? intreaba unul dintre ei. 
- In primul rand, imi cumpar un caine numai al meu... 
*** 
In metrou, o duduie indignata il apostrofeaza pe un negru (student strain) care 
statea linistit pe scaun: 
- La noi, in Romania, doamnele stau pe scaun, iar tinerii ca tine stau in picioare! 
- La noi in Africa, baietii ca mine stau in jurul focului, iar doamnele ca tine stau in 
cazan, la fiert! 
*** 
La o statie de benzina cu o singura pompa, se opreste un tip cu un "Hummer" şi 
incepe sa bage benzina. Trece o jumatate de ora, el baga benzina... trece o ora, el 
baga benzina... Doua ore... In spatele lui s-a facut coada, toti injura in delir. Unu' 
scoate capul pe geam şi ii striga aluia cu Hummerul: 
- Asculta, ba! Macar opreste motorul, cand bagi benzina... 
*** 
Doi politisti mergeau pe strada. La un moment dat vad un pusti fumand si-l iau la 
intrebari: 
- In ce clasa esti, ma? 
- In clasa a 2-a. 
Unul din ei incepe sa-l certe, la care celalalt ii spune: 
- Ce-ai cu el? Tu in clasa a 2-a nu fumai? 
- Ba da, dar eu aveam 18 ani ! 
*** 
Moare toata lumea de pe pamant şi se duce in Rai. Dumnezeu vine şi spune: 
- Vreau ca barbatii sa formeze doua cozi. Una cu barbatii care in timpul vietii si-au 
dominat nevestele şi una cu barbatii care au fost dominati de ele. Iar nevestele sa 
plece cu Sf. Petru. 
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Zis şi facut. Cand D-zeu se uita din nou, femeile plecasera şi barbatii formasera 
doua linii. Coada celor dominati de neveste avea peste 100 km, iar coada celor care 
isi dominasera nevestele era compusa dintr-un singur om. 
 
D-zeu se enerva: 
- Ar trebui sa va fie rusine! V-am creat dupa chipul şi asemanarea mea şi v-ati lasat 
tinuti sub papuc! Priviti-l pe singurul meu fiu care a stiut sa stea drept şi m-a facut 
sa fiu mandru de el! Spune-le, fiul meu, cum ai reusit sa fii singurul barbat din 
aceasta coada? 
 
- Nu stiu, nevasta-mea m-a pus sa stau aici..... 
*** 
Băsescu, Geoana şi Vadim naufragiază pe o insula. Pentru a găsi ceva de mancare, se 
despart. Geoana merge spre stanga, Băsescu înainte şi Vadim la dreapta. Geoana, 
mort de foame, îl vede pe Băsescu prăjind ceva. Neºtiind cum să intre în vorbă, cei 
doi fiind "dusmani", îi spune: -Auzi, mie nu-mi prea place de Vadim ăsta. La care 
Băsescu îi răspunde autoritar: -Nu-ti place, nu mănanci !!! 
*** 
Un broscoi suna la linia ferbinte a unui medium şi i se spune : 
"Ai sa cunosti o tanara frumoasa care va dori sa stie TOTUL despre tine." 
"SUPER SUPER", raspunde broscoiul. 
"O s-o cunosc la o petrecere?" 
"Nu", raspunde mediumul, "anul viitor, la ora de biologie." 
*** 
Stiai ca in corpul omenesc exista un nerv care face legatura intre globul tau ocular 
şi anus? Se numeste Nervul Optic Anal, şi este responsabil de viziunea cacacioasa 
despre viata. dacă nu credeti, incercati sa va smulgeti un fir de par din fund, sa 
vedeti cum va dau lacrimile... 
*** 
Intr-o zi la papa la Vatican vine directorul firmei "Coca-Cola"si ii spune papei: 
D: Parinte, dacă schimbi rugaciunea "Tatal Nostru" din "Tatal nostru care esti in 
ceruri, ................... painea noastra cea de toate zilele" in "cola noastra cea de toate 
zilele", iti dau 100.000 de dolari 
P: Nu, fiule, Biserica nu imi ingaduie asa ceva 
A doua zi, vine din nou directorul: 
D: Parinte, dacă schimbi doar UN CUVANT, mare lucru, iti dau un milion de dolari. 
P: Nu, fiule, nici gand(papa statea putin pe ganduri) 
A doua zi: 
D: Parinte, dacă schimbi "Tatal Nostru" din "Tatal nostru care esti in ceruri, 
................... 
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painea noastra cea de toate zilele" in "cola noastra cea de toate zilele, iti dau o suta 
de miliarde de dolari (pe un ton exasperat) 
Papa sta putin pe ganduri, apoi isi suna secretara: 
P: Auzi, mai, cat mai avem contractul cu fabrica de paine?? 
*** 
Recent a fost efectuat un sondaj de opinie in Italia, in care intrebarea era: "Credeti 
ca sunt prea multi straini in tara?" 
Rezultatele au fost dupa cum urmeaza: 
20% dintre respondenti au spus "Si" 
10% dintre respondenti au spus "No" 
70% dintre respondenti au spus: "E, pe dracu" 
*** 
Un angajat intra in biroul sefului, smulge cablul telefonic din perete, ii arunca 
hartiile pe jos, ii toarna cafeaua pe cap şi da sa-l bata pina colegii din birou striga: 
"Opreste-te Ghita, noi am glumit, nu ai castigat la loto..." 
*** 
PM Iepurasul statea in fata vizuinei sale şi scria de zor. 
Trece vulpea: -Ce faci iepurasule acolo? -Scriu o lucrare de licenta despre iepurasii 
care mananca vulpi. -Ha ha ha, ce prostii spui? -Nu ma crezi? Hai sa-ti arat. Intra 
vulpea 
in vizuina, peste vreo 5 minute iese iepurasul singur şi se apuca din nou de scris. 
Dupa o vreme trece ursul prin fata viziunei: -Ce faci iepurasule acolo? -Scriu o 
lucrare despre iepurasii care manana ursi. -Ha ha ha..., ce prostii spui? -Nu ma 
crezi? Hai cu mine in viziuna. Intra ursul in vizuina, peste vreo 5 minute iese 
iepurasul... 
Dacă ne uitam in vizuina, il vedem pe leu dormind, cu o multime de oase in jurul lui. 
MORALA: Nu conteaza despre ce scrii, conteaza cine iti este indrumator de licenta 
*** 
Iisus, foarte ingrijorat din cauza consumului de droguri, trimite apostolii dupa 
diferite droguri, sa le aduca pentru a le analiza. Dupa doua zile…. 
- Cine e? -Sunt Pavel! Iisus deschide usa. -Ce ai adus Pavele? -Hasis din Maroc! -
Foarte bine! Intra. -Cine e? -Sunt Luca! Deschide usa Iisus. -Ce-ai adus Luca? 
Marijuana din Columbia ! – Foarte bine! -Cine e? -Matei sunt! -Ce-ai adus Matei? – 
Cocaina din Bolivia ! -Excelent fiule! -Cine e? -Ioan! -Ce-ai adus Ioane? -Heroina din 
New York ! -Bravo!!! -Cine e? -Andrei! -Ce-ai adus Andrei? -LSD din Amsterdam ! -
Excelent !!! Haide intra… -Cine e? -Iuda sunt! Iisus deschide usa. -Ce-ai adus Iuda? -
FBI !!! TOATA LUMEA MAINILE SUS!!! 
*** 
La un examen oral proful aduce niste picioare de insecte. 
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- Identificati insectele! -Haideti, dom'profesor, se revolta un elev, de unde p**a mea 
sa stiu eu insectele dupa craci?! -Te pic dacă nu-mi spui! -N-aveti decat! şi iese 
nervos din clasa. Profesorul isi da seama ca nu stia numele elevului şi striga dupa 
el: -Baiete, cum te numesti? Acesta scoate prin usa putin crapata un picior şi zice 
triumfator: -Ghici! 
*** 
Zice-se ca in perioada razboiului rece la o intalnire dintre presedintii URSS şi SUA 
acestia s-au amuzat aducand o ghicitoare sa le prezica viitorul natiunii lor. I-a ghicit 
prima data rusului: -Aoleu, vad puzderie de capitale: 
Moscova, Chisinau, Kiev, Minsk, Vilnius, Taskent, Erevan şi altele de nu mai incap in 
globul de cristal, vai tara asta va fi praf! Zambetul rusului ingheata. Americanul 
repede o intreaba pe ghicitoare: -In SUA cate capitale vezi? Se uita ghicitoarea, se 
uita, ghiceste greu … -Una 
singura, Washington ! -Of, mi-ai luat o piatra de pe inima. Dar de ce ai citit asa greu? 
-Pai era scris in araba. 
*** 
Seful ii spune angajatului: 
- Faci totul atat de incet! Gandesti incet, scrii incet, vorbesti incet, te misti incet! 
Faci vreun lucru repede? 
- Da, obosesc repede. 
*** 
ANUNT!! "Angajam vanzatoare". 
Se prezinta o fatuca la interviu, patronul o ia si-o prelucreaza: "Fata draga, noi nu 
zicem NU la clienti chiar dacă nu avem produsul in stoc.... ii aburim, ii amanam". 
Zis şi facut, trece o luna, prinde fata manevra, intra un cetatean: 
- Manusi aveti? 
V: Pai, sigur... de care sa fie? de piele? tricotate? cu un deget, cu 2 cu 5? 
- De piele, normale, cu 5 degete 
V: Le purtati la palton sau la jacheta? 
- La palton, ca vine iarna 
V: Domnule, eu va propun sa veniti maine cu paltonul, sa vedem ce se asorteaza. 
Pleaca omul, cand sa iasa pe usa intra unul hiper-furios c-un colac de buda şi c-o 
placa de faianta in mana: 
- Cucoana, uite asta-i capacul de la buda, asta-i nuanta la faianta, curu' ti l-am aratat 
ieri, acuma-mi dai hartie igienica? 
*** 
Fiul catre tata: Cum m-am nascut eu, tati? Tata zice: Baah fiule, cred ca intr-o zi tot 
ai sa afli! Hai sa-ti spun pe limba ta. Pai, eu şi cu maica-ta intr-o zi am intrat intr-o 
camera de chat a Yahoo-ului. Am aranjat apoi o intilnire via e-mail cu maica-ta şi 
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ne-am intilnit într-un internet cafe virtual. Ne-am strecurat intr-o camera privata, 
unde maica-ta a fost de acord cu un download din hard-ul meu. 
Imediat ce eram gata de upload, am descoperit ca nici unul dintre noi nu folosise 
firewall-ul şi fiindca deja era prea tirziu sa dam delete, noua luni mai tirziu a aparut 
un mic popup care a tipat din toti rarunchii: You`ve Got Mail !!!! 
*** 
Intr-un avion, un avocat nimereste langa o blonda misto. 
Bla, bla, tot incerca sa intre in vorba cu ea... Nimic. 
Blonda se uita pe geam, mai incerca sa doarma... Avocatul, enervat: 
- Uite, hai sa jucam un joc misto! Eu iti pun tie o intrebare, şi dacă nu stii imi dai 5 $, 
apoi imi pui tu mie o intrebare, şi dacă nu stiu iti dau 5 $! şi tot asa.... 
- Nu domnule, imi pare rau, sunt obosita, as prefera sa ma odihnesc... 
- Bine, uite, eu iti pun tie o intrebare, dacă nu stii imi dai 5 $; tu imi pui mie o 
intrebare, şi dacă nu stiu, iti dau 500 $! Blonda accepta in sfarsit. 
- Care este distanta de la Pamant la Luna? 
Blonda deschide geanta şi ii da 5 $. 
- Ce e mic, are 3 picioare şi urca dealul? 
Avocatul, se gandeste..., scoate laptop-ul, cauta in baza de date..., cauta pe Internet..., 
trimite mailuri la toti prietenii..., in sfarsit, dupa o ora, transpirat, ii da blondei 500 
$. Blonda ii ia, apoi se intoarce şi incepe sa se uite plictisita pe geam. Avocatul, 
isterizat: 
- Bine, bine, ce e mic, are trei picioare şi urca dealul? 
Blonda deschide tacticoasa geanta şi ii da o hartie de 5 $. 
*** 
O tipa blonda, superba, la volanul unei masini superbe, opreste la semafor. Apare 
"aurolacul" de zona si-i cere o tigara. Blonda i-o ofera imediat ca sa scape de el. 
Intre timp, se pune de verde şi tipa pleaca in tromba. La urmatorul semafor, in mod 
ciudat, acelasi individ: 
- Doamna, da-mi şi un foc. 
Tipa ii da bricheta cu totul, ca sa-l vada plecat de langa portiera şi porneste mai 
departe. La al treilea semafor, acelasi individ (spre exasperarea blondei): 
- Doamna, ai fost o dama buna cu mine asa ca, daca-mi dai 1 leu, te invat sa iesi din 
giratoriu. 
*** 
Conferinta internationala a mafiotilor. Dupa sedinta, il capo di tutti capi il cheama 
pe Ion, seful mafiei romanesti, la el. -Auzi Ioane, tu ai vila din asta cu 2 etaje cum am 
eu? -Nu, raspunde Ion. -Dar Mertzane ca ale mele, ai? -Nu. -Dar lant din asta gros cat 
2 degete, de aur, ai? -Nu. 
- Mai, pai ce mafiot esti tu? La congresul urmator sa nu te aud ca nu ai ce ti-am zis 
azi, clar? Merge Ion acasa şi il striga pe servitorul lui, Ghita. -Ghita!!! Darîma 
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ultimele 3 etaje de la casa, vinde elicopterele şi cumpara Mertzane, iar cainele du-l 
in casa ca lantul lui trebuie sa l port eu.. 
*** 
In tramvai: 
- E cineva fara bilet acolo, in fund? 
- Eu, dar mi-l bag imediat! ) 
*** 
La BAC se prezintă elevi cu diferite pregătiri. Intră primul foarte pregătit şi iese 
radios: 
- Cum a fost? îl intreabă ceilalţi. 
- E… ca între profesori… 
- Adică…? 
- Ei întrebau, eu răspundeam, ne completam… 
Intră al doilea şi la ieşire aceeaşi întrebare: 
- Cum a fost? 
- Ca de la profesori la elev… ei întrebau, eu răspundeam, mă mai ajutau ei… 
Intră al treilea… şi la ieşire: 
- Cum a fost? 
- E… cum să fie… ca între popi… 
- Cum aşa? 
- Păi ei întrebau, eu îmi făceam cruce, eu răspundeam, îşi făceau ei cruce. 
*** 
Cica iese leul dimineata nervos din casa şi da prima data cu ochii de vulpe: -Asculta 
sireato, cine e regele animalelor? -Tu, tu, tu esti, maria ta, zice vulpea uda de frica. 
Mai merge şi da peste lup: -Ia zi ma fraiere, cine e regele animalelor, ca-ti mananc 
ficatii acu! -Maria ta, zice lupul galben de frica. Mai merge el... Intr-o poiana 
elefantul manca linistit niste iarba: -Ia zi ma, umflatule, cine e regele animalelor, ca-
ti scot inima acu. Elefantul ll prinde cu trompa dupa cap, il izbeste de vreo 3 copaci 
si-l lasa lat in mijlocul drumului, pascand in continuare netulburat. Leul sta 
incostient vreo juma de ora, şi pleaca schiopatand şi mormaind: -Ei dacă nu stii, nu 
stii şi gata, nu trebuie sa devii violent !!! 
*** 
Doi manelisti stau de vorba: 
- Auzi ma, da ce e ala sah? 
- Ba, sahul e piesele alea care le bagam noi in punga cand jucam table. 
 
Doua vaduve in varsta locuiesc impreuna într-un apartament. Intr-o seara tocmai 
se pregatesc de 
culcare cand una dintre ele spune: 
- Parca ar umbla cineva pe hol! 
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- Ma duc sa vad... spune cealalta. 
- Aaaa! NU!!!... eu am auzit prima! 
*** 
Sotul catre sotie: "Ai vazut-o, draga, pe tanara aceea care zambea ostentativ catre 
mine?" 
Sotia: "Nu-i nimic iubitule...si pe mine m-a bufnit rasul cand te-am vazut prima 
oara..." 
*** 
- Mai copile, se plange maica-ta ca vorbeste cu tine şi tu n-o asculti. 
- Pai sa vezi, taticule... 
- Lasa scuzele! Spune-mi cum de reusesti!!?! 
*** 
Sotul se uita atent la sotia sa si-i zice: 
- Rochia ta noua este prea indrazneata. Se vede totul prin ea. 
- Ei si? O femeie cinstita nu are nimic de ascuns... 
*** 
O pereche sarbatoreste Nunta de Fier: casatoriti de 65 de ani! 
Ea: mare şi solida -el: mic şi plapind. 
Printre invitati se afla şi un reprezentant de presa. 
- Ia spuneti-mi, o intreaba el pe sarbatorita, cum ati facut toti acesti ani? 
- A, de fapt foarte simplu: eu am hotarit ce trebuia sa faca sotul meu iar el a facut! 
dacă nu, il pocneam peste dovleac! 
- Şi Dvs.? il intreaba el pe sot, -care au fost cei mai frumosi ani ai dvs. din timpul 
casniciei? 
- Cei 10 ani de prizonierat in Rusia. 
*** 
Dupa o vodca, o blonda ajunge in patul unuia. 
Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul barbat din viata ta? 
Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
*** 
Doctore, sotia mea si-a pierdut vocea, ce sa ma fac? 
- Incercati sa veniti la trei dimineata şi putin baut. 
*** 
Vreme de 26 de ani lungi şi luminosi, sotia mea şi cu mine am fost perfect fericiti! 
- Şi apoi? 
- Apoi ne-am intalnit... 
*** 
- Care este cea mai nasoala ora pentru o femeie? 
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- Unu fara ceva... 
*** 
Un bătrânel avea impresia că băbuţa lui nu prea mai aude şi se gândeşte să o 
testeze. 
Merge într-un colt al camerei şi spune: 
- Auzi? 
Bătrânica nici o reacţie. 
Mai face bătrânelul doi paşi şi spune iar : 
- Auzi? 
Bătrânica iar fără reacţie. 
Se duce bătrânelul lângă ea şi spune: 
- Auzi? 
La care bătrânica : 
- Pentru a treia oara îţi spun: DAA! 
P.S. NU RADETI CA SE IA 
*** 
Un tip vorbeşte cu prietenul lui: 
- M-am gândit să-mi omor nevasta dar încerc să găsesc soluţia crimei perfecte, mă 
tot gândesc şi nu-mi vine nici o idee... 
Amicul, mai hâtru din fire, îi zice: 
- Simplu, fă sex cu ea tot timpul, dar tot timpul, şi o s-o oboseşti atât de tare ca o să 
moară. Crima perfectă! 
Se întâlnesc peste 6 luni. Nevasta era frumoasă, înfloritoare, iar soţul abia se mai 
târa. 
- Ce faci? Îl întreabă prietenul. 
- Hmm, aşa şi aşa dar uită-te la ea proasta, habar n-are că-i pe moarte! 
*** 
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n san ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiale... 
- Numele? intreaba Sf. Petru. 
- Leonardo Di Caprio, raspunde negrul.. 
Sfantul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele. 
- Leonardo Di Caprio, insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea la 
intors. 
Sfantul Petru scoate celularul si-l suna pe Dumnezeu: 
- Sa traiesti, Sefu`! ii spune respectuos. Scoate-ma te rog dintr-o dilema, Titanicul s-
a scufundat sau a ars? 
*** 
Un tip facea autostopul pe o strada pustie noaptea, in mijlocul unei furtuni de 
zapada puternice. 
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Timpu trecea, ... nici o masina pe drum, şi furtuna facea sa nu vada nici la 2 pasi in 
fata lui. 
La un moment dat apare o masina şi se opreste in dreptul lui. 
Fara sa analizeze mult situatia, tipul se urca in masina. 
Dupa ce inchide usa, se uita spre cel de la volan..., şi incremeneste. La volan nu era 
NIMENI!!!! 
Masina porneste usor, iar tipul, deja ingrozit, statea lipit de scaun, fara sa poata 
scoate vreo vorba. 
Apare o curba, ... tipul incepe sa se roage in gand sa scape cu viata, şi exact cand 
intra masina in curba, apare o mana prin geam şi roteste volanul. 
Tipul, deja paralizat de groaza, vede cum de fiecare data cand ajunge la o curba, 
mana apare prin geam şi roteste volanul. 
La un moment dat, vazand ca se apropie de oras, isi face curaj şi sare din masina. 
Intra in primul bar care ii iese in cale si, ud şi inspaimantat, cere 2 pahare de vodca 
şi incepe sa le povesteasca celor din bar experienta groaznica prin care a trecut. 
Toti raman pe ganduri cand isi dau seama ca tipul plange, cu toate ca nu era beat. 
Dupa vreun sfert de ora, alti doi tipi inghetati bocna intra in bar, şi vanzandul pe 
primul, unul dintre ei ii zice celuilalt: 
- Auzi, asta nu e tampitul care s-a urcat la noi in masina in timp ce noi o 
impingeam?!? 
*** 
Sa zambim la inceput de zi! 
Bula în America 
Bulă ajunge în America şi nu ştia cum să facă rost de bani. Merge el prin oraş şi 
vede un cabinet: "Dr.John vindec toate bolile din lume". Mai merge ce mai merge şi 
vede un alt cabinet: "Dr.Smith vindec toate bolile din lume".. Se gîndeşte el să-şi 
deschidă un cabinet asemănător. 
Zis şi făcut. 
"Dr. Bulă vindec toate bolile din lume". Acum concurenţii s-au gîndit să-l elimine şi 
trimit la el un om să spună că nu are 
gust. 
Pacientul: Dom' doctor, orice mănânc nu pot să simt gustul mîncării. Nu ştiu ce să 
fac! 
Bulă: Se rezolvă. 
Asistentă, vezi dulapul 6, sertarul 5, 2 linguriţe. 
Pacientul: Păi dom' doctor ăsta-i căcat. 
Bulă: Pacient recăpătat gustul. 
A doua zi pacientul vine din nou. 
Pacientul: Dom' doctor, am o mare problemă. Nu ţin minte nimic. Uit de la mînă 
pân' la gură.. 
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Bulă: Nici o problemă.Se rezolvă. 
Asistentă, vezi dulapul 6, sertarul 5, 3 linguriţe. 
Pacientul: Dom' doctor, dacă-mi daţi iar căcat... 
Bulă: Pacient recăpătat memoria. 
A treia zi pacientul vine iar. 
Pacientul: Ştiţi, dom' doctor, am o mare problemă. Ştiti, eu cu femeile nu prea pot, 
ce mai, nu mi se scoală. 
Bulă: Se rezolvă şi asta. 
Asistentă, te rog dezbracă-te. 
Se dezbracă asistenta, se mişcă pe lîngă pacient, nimic. 
Bulă: Da, e adevărat, dar staţi liniştit, se rezolvă. 
Asistentă, dulapul 6, sertarul 5, 2 linguriţe. 
Pacientul: Dom' doctor, dacă-mi daţi iar căcat, te fut şi pe tine şi pe asistentă de nu 
vă vedeţi. 
Bulă: Pacient recăpătat potenţa. 
*** 
Oamenii mari nu s-au considerat niciodata mari, 
oamenii mici nu s-au considerat niciodata mici! 
 
Imagination is more important than knowledge. 
Albert Einstein 
 
A trai este lucru cel mai rar intalnit. Majoritatea oamenilor doar exista. 
Oscal Wilde 
 
Ieri nu este altceva decat un vis 
Si maine nu este decat un vis 
Dar ziua de azi traita bine va face ca 
Fiecare zi de ieri sa fie un vis de fericire 
Si fiecare de maine un vis de speranta. 
Asa ca te uita bine la ziua de azi. 
Proverb indian 
Dacă in mod deliberat planuiesti sa fii mai putin decat ceea ce esti capabil sa fii, 
atunci te avertizez ca vei fi nefericit pentru tot restl vietii tale. 
Caci ai sa scapi ca printre degete propriile tale capabilitati şi posibilitati. 
Abraham Maslow 
 
Increderea in sine nu este totul, doar ca nu este nimic fara ea. 
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Cand dorinta de a face ceva se confrunta cu imaginatia, imaginatia este cea care 
castiga. 
 
Prima data am visat tablourile. Apoi am pictat visurile. 
Vicent Van Gogh 
 
A-i intelege pe ceilalti este inteligenta. 
A te cunoaste pe tine este adevarata intelepciune. 
A-i dezvolta pe altii este putere. 
A te dezvolta pe tine este puterea adevarata. 
Lao Tsu 
 
Copiii incep prin a-si iubi parintii. Dupa o vreme ii judeca. şi rar, dacă vreodata, ii şi 
iarta. 
Oscar Wilde 
 
Nu există o cale spre fericire. Fericirea este calea. 
Proverb budist 
*** 
Un tip isi baga capul pe usa frizeriei şi il intreaba pe frizer cat timp are pana poate 
sa fie şi el tuns, fiind o zi foarte aglomerata, frizerul se uita in jur şi raspunde: "cam 
doua ore" şi tipul pleaca instant.. 
Peste cateva zile acelasi tip intra in frizerie şi intreaba cat are pana poate sa fie 
tuns, fiind o zi şi mai aglomerata frizerul se uita in jur şi raspunde: "cam trei ore" 
tipul inchide usa şi pleaca. 
Peste cateva zile acelasi intra in frizerie şi intreaba cam in cat timp poate fi tuns, 
frizerul se uita in jur şi raspunde: "cam o ora jumatate" tipul se intoarce şi iese din 
frizerie. Frizerul, deja curios, il roaga pe Ion : "bai Ioane du-te un pic dupa el ca vine 
de ceva timp şi tot intreaba cat timp are pana sa fie tuns dar nu se intoarce 
niciodata" Ion pleaca in urma tipului. In jumatate de ora Ion intra in frizerie razand 
in hohote. Frizerul il intreaba: "ei, şi unde se duce tipul ast a dupa ce pleaca de 
aici?" 
Ion in genunchi de ras, cu lacrimi in ochi, rosu la fata se uita la frizer şi ii raspunde: 
"LA TINE ACASA!!!" 
*** 
Un ardelean intra într-un bar la New York. Barmanul il ia tare, din prima şi ii spune 
ca in acest bar se bea numai pe pariu. 
- Domnule, pun pariu cu tine ca nu poti sa bei o sticla de Whisky in 30 de minute. 
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Ardeleanul isi cere scuze, iese din bar şi apare peste 10 minute inapoi, pune banu 
pe tejghea şi accepta provocarea. Barman-ul ii da sticla, ardeleanul o termina in 10 
minute. Barmanul, stupefiat. 
- Domnule, dar n-am crezut ca asa ceva e posibil. N-am crezut ca sunteti instare de 
asa ceva. Nimeni nu a mai reusit! 
Ardeleanul: 
- Nici io n-am crezut, da' m-am dus la baru de vis-a-vis sa verific!!!!! 
*** 
Draga Ariel, 
Iti scriu ca sa-ti spun cat de grozav esti! Te folosesc de cand m-am maritat, pentru 
ca mama mi-a spus ca esti cel mai bun. 
Acum, dupa ce am implinit 50 de ani, te gasesc chiar şi mai bun! Asta pentru ca 
acum o luna, am varsat putin vin rosu pe bluza mea alba cea noua. Nesimtitul meu 
de barbat a şi inceput sa ma piseze ca sunt neindemanatica şi ca sunt o pacoste in 
general. şi uite-asa, mai una, mai alta, pana la urma m-am trezit şi cu o groaza de 
sange de-al lui pe bluza. Am incercat sa scot petele cu un detergent ieftin, dar n-a 
mers. Am dat o fuga la supermarket, am cumparat Ariel cu inalbitor si, spre 
surprinderea şi bucuria mea, toate petele au disparut! De fapt, au iesit atat de bine 
ca pana şi politistii care au venit ieri mi-au spus ca testele de ADN de pe bluza mea 
au fost negative. Dupa aceea a sunat şi procurorul şi mi-a spus ca nu mai figurez pe 
lista suspectilor in cazul disparitiei sotului meu. Ce usurare! Sa ai de-a face cu 
menopauza este suficient, nu ai nevoie sa mai fii şi suspectata de crima. Iti 
multumesc din nou ca esti atat de grozav! 
Cu bine, am terminat! Trebuie sa le mai scriu şi celor care fac sacii din plastic.... 
*** 
Se duce unu' suparat la tovarasu' lui cel mai bun şi zice: 
- Bai manca-ti-as am sa-ti dau doua vesti: una proasta şi una foarte proasta şi nu 
stiu ca care sa incep...! 
- Pai dacă tot ne cunoastem de foarte mult timp şi stii cum reactionez, imbina-le şi 
tu astfel incat impactul asupra mea sa fie cat mai mic! 
- Bine ma manca-ti-as : Ne-o fute unu' pe nevasta-ta! 
*** 
Un cetatean opreste un taxi: 
- Du-ma şi pe mine un milimetru! 
- Hai dom'ne, nu ma lua la misto!... 
- dacă te-as fi luat la misto, ti-as fi spus "cu opriri"... 
*** 
O femeie din New York a scris pe un site finaciar cerand sfaturi despre cum sa 
gaseasca un sot bogat: deja acest fapt singur e distractiv, dar partea cea mai tare 
ceea ce i-a raspuns un tip. 
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*Ea*: 
Sunt o fata frumoasa (mai mult, foarte frumoasa) de 28 ani. 
Sunt inteligenta şi am multa clasa. As vrea sa ma casatoresc cu cineva care castiga 
minim jumate de milion de dolari pe an. 
Exista pe site-ul asta vreun barbat care sa castige atat? 
Sau sotii ale unor milionari care pot sa-mi dea sfaturi pe aceasta tema? 
Am avut deja relatii cu barbati care castigau 200 sau 250 mii $, dar acest lucru nu-
mi permite sa locuiesc in Central Park West. Cunosc o doamna care face yoga cu 
mine, care s-a 
casatorit cu un bancher bogat şi traieste la Tribeca, nu e atat de frumoasa ca mine şi 
nici macar atat de inteligenta. 
Asa ca ma intreb, ce am facut ca sa merit acest lucru şi de ce eu nu reusesc? 
Cum pot sa ajung la nivelul ei? 
*EL*: 
Am citit e-mailul dvs cu mult interes, m-am gandit profund la cazul dvs şi am 
elaborat un prospect al situatiei dvs. Va asigur ca nu va fac sa pierdeti timpul, 
deoarece castig 500 mii $ pe an. 
Clarificat fiind acest lucru, consider faptele in urmatorul mod: 
Ceea ce dvs oferiti, vazuta din perspectiva unui barbat ca acela pe care-l cautati e 
pur şi simplu o afacere foarte proasta. şi acest lucru din urmatoarele motive: 
Lasand la o parte blablabla, ceea ce dvs oferiti e o negociere foarte simpla. Dvs 
oferiti frumusetea dvs fizica in iar eu ofer banii mei. 
Propunere foarte clara aceasta; dar exista o mica problema. 
In mod sigur frumusetea dvs se va diminua putin cate putin şi intr-o va disparea, in 
timp ce e foarte probabil sa creasca progresiv contul meu in banca. Asadar in 
termeni economici dvs sunteti un activ care sufera de depreciere in timp ce eu sunt 
un activ care produce dividende. 
Dvs nu numai ca suferiti o depreciere, aceasta e progresiva şi creste in fiecare an! 
Va explic mai bine: azi dvs aveti 28 de ani, sunteti frumoasa şi veti continua sa fiti 
pt urmatorii 5/10 ani, dar din ce in ce mai putin. şi intr-o zi, cand veti observa o 
poza a dvs de azi va veti da seama 
ca ati devenit o pruna uscata. 
Acest lucru inseamna, in termeni de piata ca azi sunteti bine cotata, in epoca ideala 
sa fiti vanduta, nu cumparata. 
Utilizand un limbaj wall street, cine va poseda azi trebuie sa va puna in "trading 
position" pozitie de comert şi nu "buy and hold" (cumpara şi tine), cum se pare ca 
sugerati. Asadar in 
termeni comerciali, casatoria ("buy and hold") cu dvs nu e o afacere buna pe 
termen mediu/lung. 
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In schimb, inchirierea pe o anumita perioada poate fi chiar şi din punct de vedere 
social o afacere inteleapta şi am putea s-o luam in calcul. Am putea sa avem o 
relatie pt o anumita perioada...... Huuummm.... 
Dacă ma gandesc bine şi ca sa ma asigur de cat sunteti de inteligenta, cu clasa şi 
frumoasa, eu potential "client care inchiriaza" asa o "masina" cer ceea ce este 
corect: sa facem un test drive. Va rog sa stabiliti data şi ora. 
 
Cu stima 
Investitorul dvs 
*** 
O pereche sta pe banca in parc. 
El: 
- Pot sa-mi incalzesc mainile intre picioarele tale? 
Ea: 
- La urechi nu ti-e frig? 
*** 
Doi tineri indragostiti, stand pe o banca, intr-o noapte, sub clar de luna. Fata, 
romantica, zice: 
- Ce de stele sunt pe cer, o minunatie! 
- Daaa, cacalau! 
*** 
Sotul se intoarce pe neasteptate acasa, gaseste o tigara de foi fumegand in 
scrumiera şi se adreseaza furios sotiei: 
- Spune-mi imediat de unde este tigara asta! 
Sotia tace. 
- dacă nu-mi spui…, adauga el amenintator. 
Din sifonier se aude o voce plina de solicitudine: 
- Din Cuba, domnule! 
*** 
Un tip moare şi ajunge in iad. Dupa cateva ore de stat deoparte bombanind şi 
injurand, un dracusor se aproprie de el şi il intreaba de ce e trist şi suparat. 
Tipul raspunde : 
- Pai de ce as fi fericit? Sunt in iad! 
Dracusorul il contrazice: 
- Pai sa sti ca nu-i asa de rau aici … Tie iti place sa bei? 
Tipul: 
- Bineinteles! 
- Atunci lunea şi martea te vei distra de minune … Avem open-bar… tequila, gin, 
rom, vodka, bere la discretie şi nu iti va face rau, ca doar esti deja mort! Tipul: 
- Ce misto! 
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Dracusorul: 
- Fumezi? 
Tipul: 
- Da! 
Dracusorul: 
- Atunci miercurea şi joia o sa-ti placa. Tigari din toata lumea, tutun exotic, 
narghilea, pipe şi tigari de nu se mai termina şi n-o sa-ti faca nici un rau, ca doar 
esti deja mort! 
Tipul: 
- Bineeeeeeee! 
Dracusorul: 
- Iti plac drogurile? 
Tipul: 
- Bineinteles, altfel nu as fi ajuns aici! 
Dracusorul: 
- Perfect, vinerea şi simbata avem party drug: ecstasy, iarba, hasis, heroina, ciuperci 
halucinogene, tot ce vrei şi ce nu vrei, de calitate nemaintalnita şi sigur fara riscul 
de a muri de supradoza… hihihi! 
Tipul: 
- Wow! 
Dracusorul: 
- Esti gay? 
Tipul: 
- Nu!!! 
Dracusorul: 
- Pacat, atunci nu cred ca duminca o sa te distrezi prea tare! 
*** 
Domnule doctor, ce să mă fac? 
Dimensiunile penisului meu se apropie de cele ale unui bebelus. 
- De ce? Cît măsoară penisul dumneavoastră? 
- 30 de centimetri şi 2.100 de grame. 
*** 
- Este adevărat că pastilele acestea de crestere a potentei trebui înghitite cît se 
poate de repede? 
- Da, altfel vă va întepeni gîtul. 
*** 
Un bătrîn de peste saptezeci de ani merge în luna de miere cu tînăra lui sotie. 
În dimineata primei nopti petrecute împreună, tînăra coboară la barul hotelului în 
care stăteau şi comandă o cafea mare. 
Văzînd-o cît de obosită este, barmanul o întreabă: 
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- Ce v-a făcut bătrînul dumneavoastră sot? 
- Stiti, explică femeia barmanului curios, mereu mi-a spus că face economii de mai 
bine de cincizeci de ani, dar eu am crezut întotdeauna că este vorba de bani. 
*** 
- Vasile, ce dulce esti... ce bun esti, Vasile... Ce bine-o faci, scumpul meu Vasile... 
Esti cel mai tare, Vasile... esti unic, Vasile... 
- Dar, nu te supăra, de ce îmi spui mereu Vasile? 
Pe mine mă cheamă lon! 
- lon? A, da.... Am crezut că azi este joi... 
*** 
O domnisoară blonda intră într-un magazin de articole de sex. 
Se uită ea îndelung printre penisurile artificiale, nestiind ce să aleagă. 
În cele din urmă spune: 
- As dori să-l iau pe ăla rosu... 
- Domnisoară, îmi pare nespus de rău dar extinctorul nu este de vînzare... 
*** 
O femeie face plajă pe plajă fără sutien. Sînii ei superbi atrag atentia unui bărbat. 
Acesta se uită, se uită şi în cele din urmă, încearcă să intre în vorbă cu ea: 
- Puteti să-mi spuneti cît de caldă este apa? 
- Ascultă, domnule! răspunde ea iritată. Multă lume m-a luat drept tîrfă, dar drept 
termometru încă nimeni... 
*** 
La un centru de cercetari nucleare directorul ingrijorat se adreseaza inginerilor: 
- Baieti s-a blocat calculatorul, mai stie cineva cum se face o inmultire? 
*** 
Medicul catre pacient: 
- Aveti o boala contagioasa extrem de rara. O sa fiti mutat intr-o camera separata şi 
acolo veti manca numai pizza şi clatite. 
- Şi astea ma vor ajuta sa ma fac bine? 
- Nu, dar asta-i singura mancare care incape pe sub usa. 
*** 
Un om catre Dumnezeu: 
- Doamne! 
- Da! 
- Ce inseamna pentru tine un milion de ani? 
- O secunda. 
- Dar un million de dolari? 
- Un cent. 
- Doamne, imi poti da şi mie un cent? 
- Asteapta o secunda! 
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*** 
Politistul, cu rasuflarea taiata sare intr-o masina şi ii 
ordona soferului: 
- Repede, urmareste masina din fata noastra, nu cumva sa o 
scapi din vedere! 
- Fiti linistit, sunt tractat de ea. 
*** 
într-un copac stateau o soparla şi o koala... şi fumau marijuana. La un moment dat i 
se face sete soparlei şi se duce la rau sa bea apa.. In rau era un crocodil şi zice 
crocodilul soparlei : "Ce-i cu tine ma, ce esti asa de ametita?" Soparla ii zice " io şi cu 
koala stam şi fumam marijuana". Intrigat, crocodilul se duce la 
copac sa vada cu ochii lui. Ajunge într-un final, se uita sus la koala, la care koala se 
uita la el uimita şi zice " CATA APA AI BAUT, FA???" 
*** 
Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman. Dupa impact, tipul ia o barca şi vasleste 
disperat sa se salveze. 
- Unde pleci, dom'le, ca mai sunt femei aici? 
- Lasa-ma in pace omule, mie de femei imi arde acum? 
*** 
Doi lilieci isi faceau siesta, atarnati într-un copac cu capul in jos.. "Auzi, care a fost 
cea mai naspa zi din 
viata ta?" 
"Cand am avut diaree"... 
*** 
Care sunt cele 3 faze ale sclerozei? 
Faza intai: intri la toaleta, iti faci treaba şi uiti sa tragi apa. 
Faza a doua: intri, tragi apa şi uiti de ce ai intrat. 
Faza a treia: intri, termini treaba, tragi apa, dar uiti sa-ti dai jos pantalonii. 
*** 
La un interviu: 
- Şi acum, dacă aveti cumva vreo intrebare despre firma noastra... 
- Pai... m-ar interesa sa stiu cam cati oameni lucreaza in firma dumneavoastra. 
- In general, cam un sfert... 
*** 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna la mare, fara 
barbatii lor. La intoarcere, pe una dintre ele au apucat-o remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori l-am inselat in concediu. 
Bruneta: -Ce idioata! 
Roscata: -Ce curajoasa! 
Blonda: -Ce memorie! 
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*** 
La interviul pentru angajare: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu. 
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze... 
*** 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine ma sfatuiti? 
*** 
- Imprumuta-mi 100$. 
- Am numai 30. 
- Da-mi 30, cu restul de 70 imi ramai dator. 
*** 
Sotia unui informatician: 
- Draga, du-te la magazin şi ia salam. dacă au oua, ia zece. Programatorul ajunge la 
magazin: 
- Aveti oua? 
- Da. 
- Atunci dati-mi 10 salamuri.... 
Un programator merge la un altul sa-i ceara bani imprumut. 
- Cat sa-ti dau? 
- 500 de dolari. 
- Stii ce? Iti dau 512 sa fie rotund... 
*** 
De ce barbatii nu pot avea mai multe neveste? 
- Pentru ca ii protejeaza legea! 
*** 
Merge pe strada o doamna cam plinuta.. De ea se apropie un cersetor: 
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic. 
- Ehee, dacă as avea şi eu asa vointa.... 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut sotie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Un tip irascibil la magazin: 
- Doamna, nervi aveti? 
- Nu! 
- Nu-i nimic, va fac eu... 
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*** 
Sir şi John erau naufargiati pe o insula. Dupa multe luni John vine la Sir tipand: 
- Sir, Sir, se vede un vapor la orizont!!! La care Sir ii spune cu un calm tipic 
englezesc: 
- Linisteste-te John, ce n-ai mai vazut vapoare? 
*** 
Doi ardeleni, in gara, la ghiseul de bilete: 
Domnisoara draga, apai te-om ruga şi noi sa nie dai doua beletie. 
Da, sigur!... Pana unde sa fie? 
Ma', Gheorghe... Apai tu crezi ca-i musai sa-i spuniem undie merem? 
Nu, ma' Ioane!... 
Domnisoara, nu nie tat intreba die tate şi fa binie şi da-nie doua beletie!... 
Sigur!... Eu vreau sa va dau; dar, dacă nu-mi spuneti unde mergeti, nu stiu cati bani 
trebuie sa va cer. 
Ma', Gheorghe... No, sa-i spuniem undie merem? 
Apai, dora, nu-i mare bai!... Spunie-i, dara... 
Pai, domnisoara draga, noi merem la nunta!... 
*** 
Badea Ion vrea sa isi vanda calul (batran, rapciugos, ca vai de el..) la targ. 
- Cu cat dai calul, bade? 
- Cu 15 milioane. 
- Apoi, io zic ca ii cam scump!... 
- Poate ca-i o tara cam scump, da-i un cal tare fain!... 
- Ii fain!... Da' sa stii ca io ma tem ca-i a tzara cam... orb. 
- Nui drept!... Nu-i orb! 
- No, atunci hai sa-l probam o tara !...Dau ei drumul calului şi ii croiesc una peste 
crupa... Martoaga o ia la fuga şi nimereste, din goana, cu capul drept într-un copac, 
de pica jos... 
- No, bade... zisu-ti-am io ca-i orb?!?... 
- No, amu, drept ii ca nu vede el prea bine!... Da' ai vazut ce curajos ii, tuca-l-ar 
mosu?!?... 
*** 
Ion este foarte suparat şi mere sa-si inece nacazul la crasma... 
Vasalie, care intra şi el la crasma, ii da binete şi apoi il intreaba ce are de ii nacajit. 
Fara nicio vorba, Ion ii carpeste o palma serioasa şi apoi mai cere o rachie. Vasalie, 
nauc, dar şi iritat, il intreaba: 
- Ma, Ioane, da` tu cand ai dat in mine, ai glumit ori ba? 
- Ba n-am glumit, ma' Vasalie!... Am fost serios!... 
- No, ase da, ma' Ioane!... Ca mie tare nu-mi plac glumele aestea!... 
*** 
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Ion, proaspat casatorit cu Maria, la consilierul familial, discutand despre aspectele 
sexuale ale relatiei... 
- Domnule consilier, trebuie sa va anunt faptul ca ieri am atins perfecta 
compatibilitate sexuala cu Maria!... 
- Da?!?... Cum asa?!?... 
- Pai, ieri ne-a durut capul pe amandoi!... 
*** 
Maria şi Ion la aniversarea celor 25 de ani de casatorie... La un moment dat, in 
timpul mesei festive, Maria ii adreseaza lui Ion o mica intrebare, soptita la ureche: 
- Auzi, ma' Ioane, acuma zi-mi şi mie ce gen de femei iti plac tie: cele frumoase sau 
cele inteligente? 
Fara a sta prea mult pe ganduri, Ion ii raspunde, tot soptit: 
- Niciunele dintr-astea doua, tu Marie!... Stii bine ca io te iubesc numa' pe tine!... 
*** 
Ion şi Maria -proaspat casatoriti... 
Intr-o zi, pe cand Maria era plecata de-acasa, Ion trebaluia prin ograda... Apare 
Vasile şi de departe ii striga: 
- Ioaneeee!... Mai Ioaneee!... Vezi ca Maria ta e cu Gheorghe in porumb!... 
Cand aude Ion una ca asta, se face negru de furie, ia furca şi pleaca in graba catre 
tarla. Dupa o vreme, se intoarce cu palaria pe ceafa, fluierand fericit... 
Vasile il intreaba: 
- No, care-i treaba?!?... 
Ion ii raspunde tacticos: 
- Tatu-i bine!... Nu era porumbul meu!!!... 
*** 
La o statie de benzina cu o singura pompa, se opreste un tip cu un "Hummer" şi 
incepe sa bage benzina. 
Trece o jumatate de ora, el baga benzina... trece o ora, el baga benzina... 
Doua ore... 
In spatele lui s-a facut coada, toti injura. 
La un moment dat, la capatul rabdarii, unu' scoate capul pe geam şi ii striga aluia cu 
Hummerul: 
- Asculta, ba nesimtitule! Opreste motorul cand bagi benzina! 
*** 
Pe parintii lui Bula i-a apucat o dorinta nebuna de a face dragoste dar, Bula e tot 
timpul acasa şi nu vrea sa iasa afara sa se joace. 
Tatal ii spune: -Bine Bula, dacă nu vrei sa iesi afara...... atunci stai pe balcon şi te uiti 
pe strada. Pentru fiecare domn imbracat in negru, pe care o sa-l vezi... o sa-ti dau 
10RON. Bine? 
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Si uite asa Bula sta pe balcon, cauta barbati imbracati in costume negre şi parintii 
fac dragoste in dormitor. 
- Pe unul il vad! striga Bula. 
- Bine fiule, numara mai departe! striga tatal din dormitor. 
- Mai vad unul! striga Bula....... 
- Şi altul si.... aiaiai taticule. F***tul asta o sa te coste mult, ca trece o inmormantare! 
*** 
Legea lui Slous: 
Dacă îndeplineşti o sarcină prea bine, vei rămâne cu ea pe cap. 
 
Legea lui Franko privind locul de muncă: 
Dacă-ţi place ceea ce faci, probabil că faci ceea ce nu trebuie. 
 
Prima capcană a geniului: 
Nici un şef nu va păstra un subaltern care are dreptate tot timpul. 
 
Legea lui Raphel referitoare la afaceri: 
Cu cât angajaţii au mai puţin de lucru, cu atât vor lucra mai încet. 
 
Maxima biroului: 
Telefonul nu sună niciodată când nu ai nimic de făcut. 
 
Legea lui Otto: 
Întotdeauna faci ceva lipsit de importanţă când seful trece pe la biroul tău. 
 
Legea lui Chapman: 
Dacă nu poti sa-ti termini treaba in primele 24 de ore, lucreaza noaptea. 
 
Regula lui Harry: 
Când nu ştii ce să faci, mergi grăbit şi ia-ţi o mină îngrijorată. 
 
Concluzia coridorului: 
Poţi să te duci oriunde dacă ai o mină serioasă şi duci cu tine un dosar. 
 
7 miracole la bărbaţi: 
1. Toti barbatii sunt al dracului de ocupati. 
2. Desi suntem ocupati, avem vreme de femei. 
3. Desi avem vreme de femei, nu prea ne intereseaza de ele. 
4. Desi nu prea ne intereseaza femeile, tot timpul avem una langa noi. 
5. Desi tot timpul avem una langa noi, ne mai "dam" şi la alta sau altele. 
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6. Desi ne mai dam la alta sau altele, ne enervam dacă femeia cu care suntem ne 
paraseste. 
7. Desi femeia cu care suntem ne paraseste, tot nu invatam din greselile pe care le 
facem (si 
tot ne mai dam la altele). 
 
7 miracole la femei: 
1. Pentru o femeie, este tot timpul importanta securitatea "materiala". 
2. Desi este important a supravietui din punct de vedere material, ele tot timpul isi 
cumpara haine 
scumpe. 
3. Desi ele tot timpul isi cumpara haine scumpe, niciodata nu au cu ce sa se imbrace. 
4. Desi ele spun ca nu au niciodata cu ce sa se imbrace, tot timpul se imbraca 
frumos. 
5. Desi tot timpul se imbraca frumos, haina pe care o pun pe ele este doar "carpa 
veche". 
6. Desi ele zic ca este doar o "carpa veche", se asteapta de la tine sa le faci 
complimente. 
7. Desi tu incerci sa le faci complimente, ele nu te cred niciodata..! 
 
Sunt femei care, in loc sa-i faca sa sufere pe mai multi barbati, asa cum e firesc, se 
concentreaza asupra unuia pana il extermina 
Acestea se numesc "fidele".. 
 
In momentele dificile ale vietii trebuie sa ridici capul, sa scoti pieptul in fata şi sa 
spui cu hotarire... 
"Acuma chiar ca am pus-o!" 
 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidela şi iti trece prin cap sa te arunci 
de pe balcon, 
adu-ti aminte ca... ai coarne, boule, nu aripi! 
 
Sexul e ca jocul de carti: dacă n-ai o partenera buna, ar fi bine sa ai macar o mana 
buna. 
 
Psihiatrii zic ca una din patru persoane are o deficienta mintala. 
Dacă esti cu inca trei pieteni şi nu ai observat nimic ciudat, atunci... trebuie sa 
incepi sa-ti faci probleme! 
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Dacă esti in stare sa zambesti cand ceva merge rau... inseamna ca ai gasit un tampit 
pe care sa arunci vina. 
 
Ca sa-ti atingi obiectivele trebuie sa fii un pic visator... Asa ca nu mai pierde vremea, 
lasa totul 
deoparte şi du-te sa te culci! 
 
Femeile sunt exact ca traducerile: cele bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune. 
 
Dacă intr-o zi viata iti intoarce spatele...prinde-o de fund!!! 
 
Dacă intr-o zi simti un gol mare in stomac... maninca, pentru ca sigur ti-e foame! 
 
Un tip şi o tipa fac dragoste. El ii spune: 
- Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o sa-ti spun Eva. 
Ea ii raspunde: 
- Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o sa-ti spun Peugeot. 
 
Cand un barbat deschide portierele masinii sotiei sale de un lucru poti fi sigur: ori 
masina e noua ori femeia! 
 
Casatoria serveste la impartirea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata dacă 
ai fi ramas singur 
 
- Nevasta-mea ma saruta de fiecare data cand vin acasa. 
- Asta da afectiune! 
- Aş... E investigatie! 
 
Nevasta isi surprinde sotul in bucatarie cu un plici de muste in mana. 
Il intreaba: 
- Ce faci mai aici? 
- Omor muste... 
- Şi ai omorat vreuna? 
- Trei masculi şi doua femele. 
- Dar cum le recunosti? 
- Masculii i-am omorat pe o cutie de bere iar femelele pe telefon... 
 
Secretara noua 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara. 
Vine directorul acasa, nevasta il ia in primire: 
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- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama. 
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat. 
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede. 
 
 
BANCURI CU OLTENI 
Un oltean e condamnat la moarte prin electrocutare. Când este aşezat pe scaunul 
electric, întrebat fiind care-i e ultima dorinţă, el răspunde: 
– Să mă ţineţi de mână. 
 
– De ce râd oltenii când fulgeră? 
– Cred că sunt fotografiaţi. 
 
– De ce stau oltenii cu târnăcopul în faţa televizorului? 
– Dacă se strică un canal, să sape repede altul. 
 
Un oltean se hotărăşte să se apuce de paraşutism şi se duce la un club. Acolo este 
urcat într-un avion. La momentul potrivit, se deschide uşa şi el se aruncă. Trage de 
sfoară, dar nimic. În cădere, trecând pe lângă alţi olteni, care zburau în sus, îi 
întreabă: 
– Hei, voi nu ştiţi cum se deschide o paraşută? 
La care ceilalţi răspund: 
– Nu, dar tu ştii cum se face grătar la butelia cu gaz? 
 
– De ce aleargă oltenii, în noaptea de Înviere, după ambulanţă? 
– Ca să pupe crucea. 
 
– De ce îşi iau oltenii două pietre, în pat, când merg la culcare? 
– Cu una sting becul, iar cu cealaltă verifică dacă au închis fereastra. 
 
ALŢII 
 
Un român şi un ţigan sunt condamnaţi la moarte prin spânzurătoare. Organizatorii 
execuţiei, neavând nimic amenajat, îi duc pe malul unui râu, cu gând să-i spânzure 
de creanga unui arin, care atârna deasupra apei. 
Îl leagă pe român cu frânghia şi-i dau drumul. Dar laţul se desface, condamnatul 
cade în apă, înoată până la malul opus, iese şi fuge. 
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Ţiganul: 
– Mânca-v-aş, pă mine să mă legaţi bine, că io nu ştiu să înot. 
*** 
O femeie la vreo 30-33 de ani, după ce şi-a rezolvat treburile în capitala de judeţ, 
voia să ajungă acum acasă şi nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist şi îi 
spune: 
- Uite, tre’ s-ajung şi eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani... Cum ajungem acolo 
ne socotim noi. 
- Bine, las’ că ne socotim noi pe drum!, zice taximetristul. 
După vreo oră, opreşte taximetristul pe un câmp, ia o pătură din portbagaj şi o 
aşterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice: 
- Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii! 
- Şi ce? Şi eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am şi 40 de iepuri de hrănit, aşa 
că taci şi adună lucernă. 
*** 
Doua femei asteapta la usa paradisului dupa moartea lor.Prima o intreaba pe 
cealalta: 
- Cum ai murit? 
- Inghetata zice cea de-a doua. 
- Ah, oribil, spune te rog cum este sa mori inghetata? 
- Tremuri, degetele te dor, dar dupa un timp devi calma ca şi cum ai adormi.... 
- Si tu... cum ai murit? 
- Eu am facut stop cardiac.Credeam ca barbatul ma inseala şi m-am decis sa termin 
odata cu minciunile. Am intrat in casa in plina ziua şi l-am gasit la televizor. Am 
cautat peste tot dar nu era nimeni, la subsol, in dormitor, in viteza dar totul era 
curat. Am urcat la etaj dar nici acolo nimic...In final am urcat in pod dar nu reusisem 
decit citeva scari sa urc şi am facut stop cardiac. 
Femeia cealalta zice: 
- Nenorocire şi Durere ! dacă ai fi verificat in congelator, azi eram amandoua in 
viata ! 
*** 
Studiu despre sex: 
 
Dupa multe studii, cercetatorii au reusit sa calculeze exact cantitatea de energie 
consumata in timpul unei partide de sex: 
 
Dezbracarea (ei): 
- cu consimtzamantul ei 12 calorii 
- fara consimtzamantul ei 187 calorii 
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Desfacerea sutienului: 
- cu amandoua mainile 8 calorii 
- cu o singura mana 12 calorii 
- cu dintzii 85 calorii 
 
Punerea prezervativului: 
- cu erectie 6 calorii 
- fara erectie 315 calorii 
 
Preliminarii: 
- incercarea de a gasi clitorisul 8 calorii 
- incercarea de a gasi punctul G 92 calorii 
 
Pozitzii: 
- misionarul 12 calorii 
- 69 culcat 78 calorii 
- 69 in picioare 112 calorii 
- roaba 216 calorii 
- pe la spate 326 calorii 
- candelabru italian 912 calorii 
 
Atingerea orgasmului: 
- adevarat 112 calorii 
- fals 315 calorii 
 
Dupa orgasm: 
- stat in pat 18 calorii 
- ridicare imediata 36 calorii 
- incercarea de a-i explica (ei) de ce v-ati ridicat imediat 816 calorii 
 
Obtzinerea unei a doua erectzii pentru persoane intre: 
- 20 -29 de ani 36 calorii 
- 30 -39 de ani 80 calorii 
- 40 -49 de ani 124 calorii 
- 50 -59 de ani 972 calorii 
- 60 -69 de ani 2916 calorii 
- peste 70 de ani? (cercetarile continua) 
 
Imbracatul de dupa act: 
- cu calm 32 calorii 
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- in graba 98 calorii 
- cu tatal ei batand la usa 1218 calorii 
- cu sotzul ei batand la usa 3415 calorii 
- cu sotzia dumneavoastra batand la usa 9815 calorii. 
*** 
Depinde de punctul de vedere al fiecaruia!! 
 
Un tip cu amanta in pat....la un moment dat suna cineva la usa. 
Amanta calma ii spune sa fie linistit ca e sotul, dar rezolva ea! Se duce la usa 
deschide şi spune: "AAA Iubi ce bine ca ai venit...du şi tu gunoiul" şi ii pune galeata 
de gunoi in mana...sotul pleaca. 
Amantul se imbraca, pleaca linistit şi cand coboara gandeste..... "Si frumoasa şi 
desteapta..." 
Ajungand acasa suna la usa, deschide sotia şi ii spune "AAA Iubi ce bine ca ai venit! 
Du şi tu gunoiul asta !!! " 
Ia galeata, coboara scarile şi in sinea lui zice: "Si urata şi cu tupeu!" 
*** 
Dupa multa vreme, Popescu isi scoate nevasta la restaurant.. Cand isi lasa 
pardesiele, garderobiera zambeste: 
– Buna seara, domnule Popescu! 
Nevasta il interogheaza imediat: 
– De unde te stie asta!? Tu ai mai fost aici fara mine! 
– Nu, draga, a fost femeie de serviciu la noi la firma! 
Se asaza. Vine chelnerul: 
– Buna seara, domnule Popescu, la aperitiv ca de obicei? 
Sotia se face vanata: 
– Aha! Te cunoaste şi stie şi ce-ti place! 
– Da, sigur, a lucrat la noi la bufet, dar s-au facut restructurari. 
Scena se repeta cu tot personalul din restaurant, inclusiv portarul care le cheama 
un taxi. In masina femeia explodeaza: 
– Tu ma crezi proasta, adica eu nu-mi dau seama ca..., vorbind într-un torent tot 
drumul, pana ce soferul se intoarce razand: 
– Don’ Popescu, pe cinstea mea, din cate curve am dus cu dv., asta-i cea mai a 
dracului! 
*** 
Un ungur se duce la un restaurant.Cand chelnerul vine sa-i ia comanda, ii spune 
- Te rog sa dai la mine una la muie 
- ? 
- Te rog sa dai la mine una la muie 
- Dar cum sa fac asa ceva? Nu pot 
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- Sa chemi la mine pe sef de sala 
Seful de sala se prezinta şi primeste aceeasi solicitare 
- Noi ne respectam clientela, domnule, nu pot sa va onorez comanda 
Ungurul izbucneste isteric 
- dacă nu dati imediat la mine una la muie, eu fac scandal 
Seful de sala ezita cateva clipe, apoi ridica din umeri şi satisface cererea clientului, ii 
arde una in mufa 
A doua zi, la tribunal, judecatorul il intreaba pe seful de sala 
- De ce l-ati lovit pe reclamant 
- Pai, pentru ca el mi-a cerut, sa-i dau una la muie 
Ungurul sare revoltat 
- Nu este adevarat! El dat la mine una la muie, sora cu moartea, dar eu cerut una 
lamuie, sora cu portocala! 
*** 
Vii de la serviciu. Sau de la magazinul din colţ. Sau, pur şi simplu, de la baie. 
Nevastă-ta/amică-ta e întinsă pe pat şi plînge de se zguduie pereţii. 
Rămîi perplex. “Ce s-a întîmplat?”. 
Răspunde printre sughiţuri: “Nu s-a întîmplat nimic”. “Dar ce ai?”. “N-am 
nimic”. “Atunci, de ce plîngi?”.“Nu plîng”. 
 
Iată o situaţie banală, din viaţă. Cum procedăm? 
În primul rînd, nu se părăseşte sub nici un motiv încăperea. Dacă te scapă la baie, 
rabzi. Dacă sună 
telefonul, îl laşi să sune. Dacă e cutremur, măcar o să ai şi tu un motiv să plîngi. Dar 
nu părăseşti 
încăperea. Dacă o faci, o să aibă extrem de des ocazia să-ţi amintească faptul că ai 
lăsat-o singură şi că 
nu ţi-a păsat deloc de suferinţa ei. 
 
Nu-ţi faci de lucru prin cameră. Ştii că n-o ajuţi niciodată la curăţenie. Ce, acuma te-
a apucat hărnicia? 
Nu bei, nu fumezi. Ar însemna că te plictiseşti şi că abia aştepţi să termine cu 
bocitul. N-o respecţi deloc. 
Nici să nu te gîndeşti să deschizi vreo carte. Ar fi cea mai clară dovadă a nesimţirii 
tale să-i întorci spatele şi să citeşti. 
 
Nu deschizi televizorul. Dacă ai şansa să fie deja deschis, nu schimbi canalul. Te uiţi 
discret, că dacă se 
prinde s-ar putea să-l stingă. 
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Stai întins pe spate, cu privirea în tavan, ca un găndac. Nu te poţi întoarce. N-ai voie 
să adormi. După 
ce nevastă-ta/amică-ta a terminat cu bocitul şi, în fine, se ridică, mai rămîi cel puţin 
zece minute în 
aceeaşi poziţie. Ai grijă să se vadă pe faţa ta că suferi. 
 
În următoarele ore, vorbeşti doar dacă trebuie. Şi, oricum, cu voce scăzută. Nu uita 
că în casa aia s-a 
suferit recent. 
*** 
Trei ardelence, foste prietene din copilarie, colege de şcoala mai tarziu, se 
intalnesc dupa mai multi ani, deja mature. 
Dupa'mbraţişarile de rigoare, "No, ce mai faci, tu?", se intreaba reciproc: 
- D-apoi tu, Marie, luatu-te-ai? 
- Luat, dara! 
- No, si, cum-ui? 
- D'apoi, drajile meli, mi-am luat un fişior mandru, chipeş, puternic, numa' că 
are un beteşug, no! 
- Dusu-l-ai la doftor? 
- Dus. 
- Si, ce-o zis doftoru'? 
- O zis ca-i surd de-o ureche! 
- No, las', că nu-i bai, doar nu trebe sa auda toati şele! 
- D-apoi tu, Anuta, tu luatu-te-ai? 
- D-apoi, cum?! 
- Si-al tau, cum-ui? 
- Doamne, că al meu îi ca o catana, mere tantoş pe ulită şi îi tare ca un taur, 
frumos ca Soarele, da' are un beteşug! 
- Dusu-l-ai la doftor? 
- Dus. 
- Si, ce-o zis doftoru'? 
- No, o zis ca-i chior de-un ochi, nu vede bine. 
- No, las', că nu-i bai, doară nu trebe sa vadă chiar toate şele! 
- D-apoi tu, Minodora, tu luatu-te-ai? 
- Pai, tu fetilor, eu mi-am luat un ficior cum nu s-a mai iezistat pe suprafaţa 
Pamântului! Păi, al meu îi cât bradul, îi deştept, puternic ca un urs, frumos ca 
o icoana, da' are ş-al meu un beteşug! 
- Da' ce beteşug are, bata-l norocu'? 
- Păi, al meu dimineata ma fute, la amiaz' ma fute ş'apai seara ma fute iara! 
- Si, dusu-l-ai la doftor? 
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- Dus. 
- Si, ce-o zis doftoru'? 
- O zis ca n-are ţinere de minte. 
*** 
Undeva in Australia : 
Cand am ajuns la varsta de pensionare, m-am prezentat la oficiul de 
pensionare de care apartin. Doamna de la tejghea mi-a cerut actele 
personale, sa-mi verifice varsta. Am cautat prin buzunare, dar mi-am dat 
seama ca le-am uitat acasa. Am spus ca ma intorc mai tarziu şi aduc actele de 
identitate. La care doamna: "Descheiati-va camasa"Am descheiat-o, şi au 
aparut firele de par caruntite de pe piept. 
"Aceste fire carunte sunt destule dovezi" mi-a spus femeia şi a preluat 
formularele completate. 
Ajuns acasa, i-am povestit foarte agitat neveste-mi cele intamplate la oficiul 
de pensii. La care nevasta-mea: "De ce nu ti-ai dat jos şi pantalonii? Puteai 
primi şi pensie de handicapat! 
*** 
E august, un mic oras pe malul marii..., in plin sezon, ploua torential de citeva zile, 
orasul arata de parca ar fi parasit.Toti au datorii şi traiesc din credite.Din fericire 
vine un rus bogat la un mic hotel cochet. Vrea o camera.Pune o bancnota de 100$ 
pe masa receptionerului şi se duce sa vada camerele.Seful hotelului ia repede 
bancnota şi se duce repede sa plateasca datoriilela macelar.Acesta ia bancnota şi se 
duce repede sa-si plateasca datoria la crescatorulde porci.Acesta la rândul lui se 
grabeste sa-si plateasca datoriile la cel ce-ilivreaza furaje pt. porci.Cel cu furajele 
insfaca bancnota şi alearga la prostituata pe care nu o maiplatise demult. In 
timpurile astea de criza pina şi ea ofera servicii pedatorie!Prostituata ia bancnota 
in mina şi se grabeste spre hotel, unde fusese cu clientii ultimele dati şi unde 
ramasese datoare. In acest moment coboara rusul, dupa ce a inspectat camerele, 
spune ca nici ocamera nu-i place, isi ia bancnota şi paraseste orasul. Nimeni nu a 
cistigat ceva, insa intregul oras traieste acum fara datorii sipriveste optimist in 
viitor! 
*** 
Un ascet isi dedica toata viata lui D-zeu, traind in pustiu, hranindu-se cu radacini, 
toate cu gandul la rasplata viata de apoi pentru viata sa de pe pamant intru D-zeu. 
Vine şi fericita zi in care moare (dupa atatea radacini zi de zi, era de asteptat). Urca 
frumos pe tunel, trece de lumina, ajunge la poarta Raiului, cu Sf. Petre cu ceaslovu-n 
fata. Da sa intre in Rai, sigur pe el. Sf. Petre ii bareaza drumul: 
- Ho, sefu', incotro? 
- Pai in Rai, eu sunt ascetu' Senie. 
- Pai, hai sa verificam ce zice ceaslovu'. 
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Cauta Sf. Petre la sectiunea "Asceti" 
- Senie... Senie... Nu, n-am nici un Senie la "Asceti". 
- Cum n-aveti nici un Senie. Cauta la sfinti. 
- Senie... Senie... Nu, nu-i nici un Senie nici la "Sfinti". Ascetu', din ce in ce mai agitat 
şi enervat: 
- Cauta la "Mucenici", la "Credinciosi cu merite deosebite", la mama ma-sii. 
Trebuie sa fiu undeva acolo! Sf. Petre cauta prin tot ceaslovu... Nimic. Senie 
daramat... 
- Toata viata pierduta... Am mancat la radacini de mi-a venit rau, mi-am dedicat 
toata viata lui D-zeu... Pentru ce?! 
Sf. Petre il ia impaciuitor de dupa umeri şi ii zice. 
- Ma, vezi norisoru' ala de acolo. Ala mic, alb şi pufos? 
- Da..., zice Senie printre hohote de plans. 
- Zambeste, ma, esti la Camera Ascunsa ! 
*** 
Doi ardeleni stau de vorba la o palinca. La un moment dat unul zice: 
- Auzi ma, dacă io i-as trage-o lu' nevasta-ta, ce inseamna ca am fi? 
Cumnati? Cuscri? Rude? Sau ce? La care celalalt sta juma' de minut pe ganduri şi 
apoi raspunde: 
- Ma, io cred ca am fi chit. 
*** 
Un urs alearga dupa un iepure. 
Ursul: " Am sa te prind, iepure idiot." 
Iepurasul: " Ba s-o crezi tu ! " 
Amandoi traverseaza un camp şi la un moment dat le iese inainte o broscuta 
magica.... 
Broscuta: Stop ! Sunt broscuta magica şi pot sa va indeplinesc 3 dorinte fiecaruia. 
Cine incepe? 
Ursul: " Eu, ca sunt cel mai mare!" 
Broscuta: " Ia sa te aud ursule, care este prima ta dorinta? 
Ursul: " Vreau ca toti ursii din padure sa fie femele, in afara de mine!" 
Broscuta: " Nici o problema ! şi tu, iepurasule, ce iti doresti?" 
Iepurasul: " Eu vreau o casca de motocicleta." 
Ursul uitandu-se mirat la iepuras : " Pe bune ca esti prost, stii? " 
Broscuta: " Nici o problema, dorinta ta e realitate, uite-ti casca. şi tu, ursule, care e a 
2 a dorinta? " 
Ursul: " Vreau ca toti ursii din padurile vecine sa fie femele. " 
Broscuta: " Nici o problema ! Iepurasule, care este a doua dorinta a ta?" 
Iepurasul: " Eu vreau o motocicleta de inaltimea mea, super puternica, ultra turbo. " 
Broscuta : " Poftim. " 
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Ursul uitandu-se cu mirare la iepuras: " Nu, dar ori o faci intentionat, ori esti 
extraordinar de prost....?" 
Broscuta: " Bun, acum gata cu cearta, hai sa terminam cu dorintele.." 
Ursul: " Ultima mea dorinta este ca toti ursii din univers sa fie femele! 
Broscuta: " Dorinta iti este indeplinita, ursule. Iar tu iepurasule, care e ultima ta 
dorinta? 
Iepurasul isi pune casca, urca pe motocicleta sa, demareaza din tromba şi tipa, 
intorcandu-se: "Vreau ca ursul sa fie homosexual ! 
*** 
Un tip se rataceste intr-o padure, cand vede o casuta mica şi amarata.. Ciocane la 
usa, şi este intampinat de un mosulet chinez de vreo 120 de ani. 
Tipul: "Buna ziua, m-am pierdut, puteti sa ma gazduiti şi pe mine in seara asta?" 
Mosul: "Bineinteles, cu o singura conditie, dacă te atingi de fiica-mea voi folosi cele 
trei mari torturi chinezesti pe tine!" 
Tipul: "Nici o problema", gandindu-se ca fiica-sa trebuie sa aiba şi ea cel putin 100 
de ani. 
Inainte de cina, apare fiica mosului, bineinteles, buna cu draci, şi incepe sa-i faca 
ochi dulci tinarului. Asta isi aduce aminte de cuvintele mosului şi se duce la culcare 
singur. In timpul noptii, nu mai rezista si 
merge in camera la tipa. 
Toata aventura se petrece şi se culca, mort de oboseala dar super fericit. Se trezeste 
simtind ceva pe piept. 
Deschide ochii şi vede un bolovan mare pe piept cu un biletel atasat: "Tortura 
chinezeasca nr. 1: "Bolovan mare pe piept". Se gandeste tipul.. "Naspa moment, da 
dacă asta e tot ce ii poate pielea nu e problema". 
Pune mana pe bolovan şi da sa-l arunce pe geam. Intre timp vede un alt bilet: 
"Tortura chinezeasca nr.2: Bolovan legat de testiculul stang" Se uita repede pe 
geam şi vede ca bolovanul aproape a ajuns jos. Se gandeste repede... "Mai bine niste 
oase frante decat fara un testicul" şi se arunca pe geam. 
In timpul sariturii vede un al treilea bilet: "Tortura chinezeasca nr. 3: testiculul 
drept legat de pat". 
*** 
Bula vroia sa se urce in avion cu un pui de gaina, mic, galben şi piuitor, ca sa il 
aduca cadou lui Bulisor. 
- Domnule, zise stewardesa cea urita şi batrina a Taromului, nu e voie cu animale in 
avion!!! 
Se intoarse Bula in aeroport, se duse la WC, puse puisorul in chiloti şi urca liber in 
avion. 
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Locul lui era linga o calugarita tinara şi frumoasa. De atita uitat la bulanele ei, 
adormi Bula visind la ea. Deodata, puisorul iese din chilotii lu' Bula, scoate capul 
prin slitul pantalonilor şi incepu sa piuie. 
Calugarita speriata incepu sa-l zgiltie pe Bula: -Scoala domnule, scoala repede... 
Speriat, Bula tresarii uitindu-se in toate directiile: 
- Ce e, unde, ce...ce s-a intimplat!!???? 
Zise calugarita: 
- Omule, nu am deloc experienta in problemele astea, dar am impresia ca vi s-a 
spart un ou..... 
*** 
Ion, dupa ce vede o caseta porno ii spune Mariei : 
- No, Marie hai sa-mi sugi.... 
- Nu pot ma Ioanie ca mi scarba ! 
- Apai punie şi tu ceva pe ea sa nu-ti mai fie scarba. 
Incepe Maria şi pune pe penis : dulceata de caise, dulceata de visine, gem de prune, 
miere, frisca şi in varf ii pune o capsuna. Dupa ce termina Maria de ornamentat, Ion 
zice : 
- No, acu' las' ca mi-o sug singur! 
*** 
Trei mosi pe o banca. Trece o tipa bine.. 
Primul mos: 
- Mama ce-as mai pupa-o pe asta ! 
Al doilea: 
- Eee, eu as şi pupa-o şi as şi pipai-o! 
Al treilea: 
- Eeee.. eu as şi pupa-o...as şi pipai-o..... si.... parca mai era ceva.... 
*** 
Doi miriapozi, (la noi la Dolhasca i-ar zice omida) el şi ea, se giugiuleau. 
Dupa 3 ore de oftaturi, zice el: 
- Hai, nu fi rea, spune-mi, intre care picioare o ai? 
*** 
In anul 2009, vine Dumnezeu la Noe, care traia linistit in Romania si-i zice: 
- Noe, pamantul s-a umplut de rautate şi oamenii M-au uitat. Vreau sa-mi 
construiesti o noua Arca, pentru 
Ca Potopul va veni iar. Sa iei din fiecare specie cate un exemplar mascul şi femela. 
Ai la dispozitie 6 luni de zile! 
Dupa 6 luni se uita Dumnezeu pe pamant si-l vede pe Noe plangand in gradina. 
- Noe !!! Sunt pe cale sa incep Potopul, unde este Arca??? 
- Iarta-ma Doamne, dar lucrurile s-au mai schimbat intre timp.... Am nevoie de 
autorizatie de constructie. Ma tot cert cu un inspector, pentru un sistem 
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antiincendiu, vecinii m-au dat in judecata pentru ca am incalcat planul de urbanism 
construind Arca in gradina mea şi astfel am incalcat normele de inaltime. 
Apoi compania de electricitate a cerut sa pun ipoteca pe Arca in vederea acoperirii 
costurilor de transport şi de mutare a liniilor de inalta tensiune ce trebuie date la o 
parte din calea Arcii pentru a fi lansata la apa. Degeaba le-am spus eu ca va veni 
marea la mine, ca nu m-au crezut. 
Sa fac rost de lemn, a fost o alta problema. Este interzis sa tai lemn din padurile 
invecinate deoarece acolo 
Traieste bufnita cu pete care-i o specie protejata. Am incercat sa-i conving pe 
ecologisti ca tai lemnul tocmai pentru a salva bufnita, dar nici n-au vrut sa stea de 
vorba cu mine. 
Cand am inceput sa adun animalele, am fost dat in judecata de un grup de activisti 
pentru protectia animalelor. 
Ei sustineau ca tin animale salbatice sechestrate impotriva vointei lor, şi de 
asemenea au sustinut ca sa pun atatea animale într-un spatiu atat de mica, 
inseamna cruzime asupra lor. 
Apoi Ministerul Mediului, au spus ca nu am voie sa construiesc Arca pana cand 
reprezentantii lor nu fac 
Un studiu de mediu şi implicatiile pe care Potopul Tau le poate avea asupra 
mediului. Inca am un proces in derulare cu Ministerul Muncii, deoarce inca nu m-
am hotarat cate minoritati ale grupurilor etnice sa angajez pe santier iar Blocul 
Sindical nu ma lasa sa-mi folosesc la constructie copiii mei deoarece nu fac parte 
din Sindicat şi nu au certificare ISCIR pentru constructia de Arce. 
Ca sa fie totul şi mai rau, Fiscul, mi-a confiscat toate posesiile deoarce sustin ei ca 
vreau sa parasesc tara 
Cu specii de animale pe cale de disparitie. 
- Deci Doamne iarta-ma dar, imi trebuie pe putin 10 ani ca sa fac tot ce mi-ai zis. 
Dintr-o data cerul se 
lumina, norii disparura, iar soarele din nou aparu stralucitor pe cer. -Doamne, sa 
inteleg ca nu ne mai 
distrugi lumea? 
- Nu Noe, se pare ca mi-a luat-o guvernul inainte... 
*** 
O femeie foaaarte urata intra într-un magazin impreuna cu cei doi fii ai ei. 
Un barbat o intreaba: Sunt gemeni? 
Contrariata femeia ii raspunde: Nu...unul are 3 ani şi unul are 10 ani. Dar de ce 
intrebati? 
Fara un motiv anume....dar...imi este imposibil sa cred ca cineva v-a tras-o de doua 
ori. 
*** 
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Sfîrşitul scrisorii tatălui din Scoţia: 
Am vrut să-ţi mai trimit ceva bani, dar, din păcate, plicul era deja inchis.. 
*** 
Pe o stradă din Scoţia, se întamplă un accident rutier. 
Un turist iese de pe carosabil şi dă cu maşina într-un pom. 
Omul se tîrăşte afară din maşină şi rămîne întins în iarbă. Un scoţian trece prin 
apropiere. Se duce la accidentat şi întreabă: 
- Sînteţi asigurat? 
- Da, răspunde acesta cu greu. 
- Aveţi o asigurare şi pentru persoanele aflate în maşină? 
- Daaaa.... 
- Aveţi ceva împotrivă dacă îmi răvăşesc puţin hainele şi mă întind lîngă 
dumneavoastră? 
*** 
Un scoţian îi scrie fiului său: Îţi trimit zece lire, cît ai cerut. 
Dar ţine minte: zece se scrie cu un zero, nu cu doi. 
*** 
Cum începe o reţetă în cărţile de bucate scoţiene? 
Se împrumută... 
*** 
Un scoţian tăia o creangă din copacul din faţa casei, se dezechilibrează şi în cădere 
o strigă pe soţia lui: 
- Dragă, astăzi gateşte doar pentru tine, eu mănînc la spital! 
*** 
Fiul meu vă datorează bani pentru un costum pe care i l-aţi făcut acum trei ani, îi 
spuse croitorului un scoţian care tocmai intrase în magazin. 
- Şi dumneavoastră aţi venit să-mi daţi banii, nu-i aşa? 
- Nu! Aş dori să-mi comand şi eu un costum în aceleaşi condiţii. 
*** 
De ce în Scoţia în fiecare castel se află cîte o stafie? 
Este mult mai ieftină decît un sistem de alarmă... 
*** 
Un scoţian, întîlnind un doctor şi fiind cam răcit s-a gîndit că e momentul să profite 
de întamplare şi să obţină o consultaţie gratuită 
- Dumneata, doctore, ce faci cînd eşti răcit? întreabă scoţianul. 
- Tuşesc, răspunde medicul. 
*** 
Un scoţian împreună cu soţia şi copilaşul merg la un concert de muzică clasică. 
Plasatoarea îi spune: 
- Dacă cumva copilaşul zbiară, trebuie să părăsiţi sala. 
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Bineînţeles banii pentru bilete îi veţi primi înapoi... 
Către sfîrşitul concertului, scoţianul i se adresează soţiei: 
- Mai e mult? 
- Cîteva minute doar... 
- Bine, atunci smuceşte-l un pic pe junior... 
*** 
Un romancier la modă primeşte următoarele rînduri de la un admirator scoţian: 
"Ultima dv. carte mi-a plăcut atît de mult, încat eram gata-gata s-o cumpăr!" 
*** 
Fiul unui scoţian, aflat în armată, îi scrie tatălui său: 
"Am cunoscut o fată frumoasă, vreau să mă însor cu ea, trimite-mi două lire ca să-
mi fac o fotografie cu ea, să ţi-o trimit ca să ştii şi tu cum arată". 
La cîteva zile, tatăl îi trimite o liră, cu următoarea scrisoare: 
"Trimite-mi poza fetei, pe tine te cunosc". 
 
*** 
La noi inca nu a ajuns obsesia aceasta, insa in tarile mai dinspre occident, şi in A 
merica in special, lumea nu mai poate rosti niciun cuvant fara sa se gandeasca 
stresat şi disperat dacă a fost sau n-a fost "politically correct". De la folosirea 
termenului de "persoane cu dizabilitati" in loc de "handicapati" pana la sintagme 
hilare nu este decat un pas. Iata un ghid haios de vorbire corecta. 
Cum sa vorbesti despre femei şi sa fii "politically correct" 
1. Nu este o "papusa" sau "pisi" ci este o "persoana inzestrata cu sani" 
2. Nu este "usuratica" ci este "accesibila orizontal" 
3. Nu este o "blonda proasta" ci o "o persoana cu parul deschis care s-a abatut de la 
calea informatiei" 
4. Nu este o "fosta" ci este o "persoana de a carei companie m-am bucurat" 
5. Nu te "sacaie" ci devine "repetitiva verbal" 
6. Nu este o "prostituata de pe centura" ci este un "furnizor cu preturi mici" 
7. Nu "gateste prost" ci este "compatibila cu cuptorul cu microunde" 
8. Nu "poarta prea multe bijuterii" ci este "ingreunata metalic" 
9. Nu este "narcisista" ci este "excesiv de preocupata de calitatile sale" 
10. Nu "s-a ingrasat' ci "a depasit pragul metabolic" 
11. Nu este "grasa" ci este "provocat orizontala" 
12. Nu "flirteaza" sau "amageste" ci "se angajeaza in simulare artificiala" 
13. Nu este "anorexica" ci "proeminenta scheletic" 
14. Nu "uraste fotbalul" ci este "ignoranta din punct de vedere atletic" 
15 Nu este "rece" sau "frigida" ci este "inaccesibila termic" 
16. Nu "are straturi de fard" ci a atins o "saturatie cosmetica" 
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Cum sa vorbesti despre barbati şi sa fii "politically correct" 
1. Nu este un "alcoolic" ci a dezvoltat "o capacitate de a depozita alcoolul" 
2. Nu este un "dansator prost" ci este un "mult prea caucazian" 
3. Nu "se rataceste tot timpul" ci "investigheaza destinatii alternative" 
4. Nu "cheleste" ci este intr-o "regresie pilozitala" 
5. Nu se poarta ca un "cretin" ci a dezvoltat o "descrestere a capacitatii creierului" 
*** 
Banc 
Doua calugarite au iesit de la manastire ca sa vanda prajituri. 
Una era sora Matematica (M), şi cealalta sora Logica (L). 
M: Se apropie noaptea şi suntem inca departe de manastire. 
L: Sora, ti-ai dat seama ca ne urmareste un barbat de peste o jumatate de ora? 
M: Da, ce o vrea de la noi? 
L: Este logic. Vrea sa ne violeze. 
M: Oh Doamne! Calculez ca dacă continuam sa mergem in acest ritm, ne va ajunge 
in 15 minute. Ce putem face? 
L: Unicul lucru logic pe care il putem face este sa mergem mai repede !!! 
M: Nu cred sa functioneze asta !!! 
L: Bineinteles ca nu, pentru ca şi el a facut ultimul lucru logic pe care-l putea face, a 
inceput şi el sa mearga mai repede !!! 
M: şi acum, ce vom face? O sa ne ajunga într-un minut. 
L : Unicul lucru logic pe care il putem face este sa ne separam, d-voastra o luati pe 
acolo şi eu pe aici; nu va putea sa ne urmareasca pe amandoua! 
Atunci, barbatul s-a decis s-o urmareasca pe sora Logica.. Sora Matematica a ajuns 
la manastire preocupata de ceea ce i s-o fi intamplat sorei Logica, dar dupa un timp 
a sosit şi sora Logica. 
M: Sora Logica!!. Multumesc lui D-zeu ca ati ajuns cu bine. Povestiti-mi ce s-a 
intamplat?. 
L: S-a intamplat ceea ce era logic. Barbatul nu putea sa ne urmareasca pe 
amandoua, asa ca a optat pentru mine. 
M: Si, ce s-a intamplat dupa aceea? 
L: Ceea ce era logic. Am inceput sa fug cat mai repede, şi el dupa mine, la fel. 
M: Si? 
L: Din nou ceea ce era logic. M-a ajuns. 
M: Dumnezeule, şi d-voastra ce ati facut? 
L: Am facut ceea ce era logic, mi-am ridicat fusta. 
M: Dumnezeule, şi omul ce a facut? 
L: şi el a facut ceea ce era logic, si-a dat jos pantalonii 
M: Oh, nu!.. Ce s-a intamplat dupa aceea? 
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L: Pai nu este logic sora? O calugarita cu fusta ridicata fuge mult mai repede decat 
un barbat cu pantalonii in vine ! 
PERSOANELE CARE AU AVUT GANDURI MURDARE PRIMESC CA "PEDEAPSA" 20 
AVE MARIA şi 10 TATAL NOSTRU 
O zi buna! 
*** 
Tineri casatoriti: 
Ea: Draga, tu nu te gandesti toata ziua decat la sex; nu am putea discuta putin 
despre literatura, arta, ..... 
El : Bine...ai citit Balzac? 
Ea: Nu. 
El: OK, atunci hai in pat. 
*** 
Inspectie la scoala. Un tigan sta in penultima banca. 
Inspectorii se aseaza in spatele lui, in ultima banca. 
Profesoara pune intrebari, tiganul tot cu mana pe sus. 
In sfarsit il pune şi pe el sa raspunda. 
- Doamna, sa mor io, ce picioare şi tatze misto haveti. 
- Nesimtitule, cum iti permiti?Ai nota 2 şi iesi afara, magarule! 
In timp ce se ridica din banca, se intoarce la inspectori: 
- Ba, astia cu inspectia, nu mai soptiti, minca-v-as, dacă nu stiti! 
*** 
Cavalerul pleaca la lupta, pune centura de castitate sotiei, o incuie is lasa cheia celui 
mai bun prieten, cu conditia sa o deschida numai dacă el nu va reveni din lupte 
dupa trei ani inseamna ca a fost ucis. Atunci doamna poate fi preluata de acest 
prieten şi ii poate deschide centura. Incaleca şi pleaca la pas. 
Dupa ceva timp, vede in spatele lui venind in viteza un calaret, apropiindu-se vede 
ca e cel mai bun prieten, care il ajunge şi fara sa-si traga rasuflarea ii spune: Mi-ai 
dat alta cheie!!! 
*** 
Ion isi cumpara de la Cluj un binoclu. Gheo il intreaba ce-i ala. 
Ion: -E un instrument cu care poti sa vezi pina hat departe şi toate lucrurile le vezi 
ca şi cum ar fi langa tine. 
Gheo: -Ma, nu se poate asa ceva! 
Ion: -Ba da, ma. Uite, aseara, stateam la mine in curte şi te vedeam ce te mai jucai cu 
nevasta-ta, cum o mai alergai, cum o mai iubeai... 
Gheo: -Vezi ca nu-i bun de nimic? Eu aseara nici n-am fost acasa! 
*** 
- Doamna, stiti ca sotul dvs. va inseala? 
- Bineinteles, stiu cu cine, stiu unde şi cand, dar nu mi-am dat seama cu ce... 



264 

 

*** 
Sugestie: 
" Va rog terminati o data cu stirile difuzate pe banda din josul ecranului TV ! 
Soacra-mea crede ca e karaoke şi canta tot buletinul de stiri !" 
*** 
- Un sofer este oprit de un politist. Coboara asta din masina ofticat si-l intreaba pe 
politist: 
- Mergeam prea repede? 
- Nu, zburati prea jos! 
*** 
Un arab scutura un covor de la etajul 4. Un trecator il intreaba: 
- Ce are, nu porneste? 
*** 
O blondă îl întâlneste pe Ali în fata unui magazin. 
Ali tinea o maimută în mână şi i-o da blondei: 
- Auzi, asta e o Rhesus Balubadaris şi este foarte rară. 
Să ai grijă de ea până ies din magazin. 
Blonda o ia în brate şi asteaptă. O altă blonda vine, se uită la maimută şi o întreabă 
pe blonda cu maimuta: 
- Auzi fată, ce e asta? 
- Un Rhesus Balubadaris. 
- Păi şi de la cine îl ai? 
- De la Ali. 
- Păi, draga, nu puteai şi tu să faci un chiuretaj 
*** 
Bancul zilei: Motive pentru care ii suntem datori mamei 
 
1. Mama m-a invatat SA APRECIEZ O TREABA BINE FACUTA 
"Dacă vreti sa va omorati intre voi, mergeti afara. De-abia am terminat de facut 
curat" 
 
2. Mama m-a invatat ce e RELIGIA 
"Roaga-te sa iasa pata aia din covor" 
 
3. Mama m-a invatat ce e LOGICA 
"Pentru ca asa am zis eu, de-aia" 
 
4. Mama m-a invatat MAI MULTA LOGICA 
"Dacă cazi de pe leagan si-ti rupi gatul, nu te mai iau cu mine in oras" 
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5. Mama m-a invatat ce e IRONIA 
"Plangi in continuare, şi o sa-ti dau eu motive pt. care sa plangi" 
 
6. Mama m-a invatat ce e CONTORSIONISMUL 
"Uita-te la murdaria de pe ceafa ta " 
 
7. Mama m-a invatat ce e VREMEA 
"Camera ta arata de parca a trecut o tornada prin ea" 
 
8. Mama m-a invatat ce e IPOCRIZIA 
"Dacă ti-am zis o data, ti-am zis de un milion de ori: Nu exagera!" 
 
9. Mama m-a invatat despre CICLICITATEA VIETII 
"Eu te-am facut, eu te omor!" 
 
10. Mama m-a invatat despre SCHIMBAREA COMPORTAMENTULUI 
"Nu te mai comporta ca taica-tau" 
 
11. Mama m-a invatat ce e INVIDIA 
"In lume sunt milioane de copii mai putin norocosi care nu au parintii la fel de 
minunati cum ai tu" 
 
12. Mama m-a invatat ce e ASTEPTAREA 
"Asteapta numai pana ajungem acasa" 
 
13. Mama m-a invatat ce inseamna A PRIMI 
"O sa ti-o primesti cand ajungem acasa" 
 
14. Mama m-a invatat ce e UMORUL 
"Cand o sa-ti tai degetele de la picioare jucandu-te cu masina de tuns iarba, sa nu 
alergi plangand la mine" 
 
15. Mama m-a invatat CUM SA DEVIN UN ADULT 
"Dacă nu mananci legume, nu o sa mai cresti niciodata" 
 
16. Mama m-a invatat ce e GENETICA 
"Esti exact ca taica-tau" 
 
17. Mama m-a invatat despre ARBORELE MEU GENEALOGIC 
"Inchide usa dupa tine. Ti de pare ca te-ai nascut într-un cort?" 
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18. Mama m-a invatat ce e INTELEPCIUNEA 
"Cand o sa fii de varsta mea, o sa intelegi" 
 
19. şi preferata mea, mama m-a invatat ce e JUSTITIA 
"Intr-o buna zi, o sa ai şi tu copii. şi sper ca o sa fie exact ca şi tine" 
*** 
Radio Erevan raspunde ! 
 
Un ascultator tanar: Ce este aia logodna? 
Radio Erevan : Un fel de arest preventiv inainte de a fi condamnat pe viata. 
 
Un tanar ascultator: Azi ma insor. Puteti sa-mi dati un sfat? 
Radio Erevan : Deja este prea tarziu. 
 
Un ascultator: Este adevarat ca in viata trebuie sa-ti invingi 
inamicul cu propriile lui arme? 
Radio Erevan : Sunteti un copil, stimate domn ! Ati incercat sa 
purtati vreodata sutien sau portjartier? 
 
Un ascultator: De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de an i, iar astazi omul nu 
traieste mai mult de 100 de ani? 
Radio Erevan : Deoarece, intre timp, medicina a progresat foarte mult ! 
 
Un ascultator: Cum se numeste femeia care stie intotdeauna unde-i este sotul? 
Radio Erevan : Vaduva. 
 
Un viitor ginerica: Ce este luna de miere? 
Radio Erevan : Este un concediu pe care il capata barbatul inainte de a lucra pentru 
noul sef. 
 
Un tanar ascultator, mai nestiutor de felul lui : Este bine sa ramai celibatar? 
Radio Erevan : Depinde de ce vrei sa faci in viitor tinere: preferi sa cosi ciorapi sau 
sa speli vase? 
 
Un ascultator: De ce fetele lasa ochii in jos cand barbatii le fac declaratii de 
dragoste? 
Radio Erevan : Vor sa vada dacă declaratiile sunt sustinute de ceva concret. 
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Un grup de ascultatori: De ce in China femeile merg in urma barbatului, iar in 
America se intampla mai rar lucrul acesta? 
Radio Erevan: In China, cand o femeie merge in urma sotului inseamna ca-l 
respecta.. In SUA, cand o femeie face acelasi lucru, inseamna ca-l urmareste. 
 
Un tanar şi naiv ascultator intreaba: Exista vreo asemanare intre un urs polar şi o 
fata mare? 
Radio Erevan : Da, una foarte mare. Amandoua speciile sunt pe cale de disparitie. 
 
Un tanar sot: Exista sotie ideala? 
Radio Erevan : Desigur ! Este sotia care reuseste sa-si scoata sotul din incurcaturile 
pe care nu le-ar fi avut dacă nu era insurat. 
 
Un ascultator: dacă dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria? 
Radio Erevan : Mahmureala de a doua zi dimineata ! 
 
Un ascultator: Exista femeia perfecta? 
Radio Erevan : Nici noua nu ne plac filmele SF ! 
 
Un ascultator: Cine a inventat valsul? 
Radio Erevan : Bineinteles ca Lenin, prin istorica sa lucrare: "Un pas inainte, doi 
pasi inapoi". 
 
Un grup masiv, revoltat, de ascultatori: De ce in Turcia şi in alte tari arabe, barbatii 
au voie sa aiba mai multe neveste şi noi nu avem voie? 
Radio Erevan : Ca sa se deosebeasca de celelalte popoare, unde o femeie are mai 
multi barbati. 
 
Un ascultator amarat din Romania : De ce trebuie sa strangem cureaua in vremuri 
de tranzitie? 
Radio Erevan : De gat. 
 
O tanara ascultatoare, nevinovata şi pudica: De ce multe fete se casatoresc cu 
batrani care innoata in bani? 
Radio Erevan : Fiindca sunt foarte miloase ! Vor sa-i salveze de la inec ! 
 
Un ascultator, mare admirator al sexului frumos: Care parte a femeii este cea mai 
calda? 
Radio Erevan: Palma: cum ii pui o bancnota de 100 de dolari in palma, cum se 
topeste ! 
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Un tanar ascultator: Ce este anatomia? 
Radio Erevan : Este ceea ce avem cu totii, dar se vede mai bine la femei. 
 
Un ascultator: Este adevarat ca in Erevan se imparte la toata lumea masina 
Moskvici? 
Radio Erevan : Stirea este adevarata ! Numai ca nu in Erevan, ci in Tbilisi, şi nu 
Moskvici, ci Volga, şi nu se impart, ci se confisca. 
 
Un ascultator: Cum se trece de la capitalism la socialism? Si, mai ales, cum se poate 
trece de la socialism la capitalism? 
Radio Erevan : De la capitalism la socialism se poate trece prin revolutie; iar de la 
socialism la capitalism cel mai bine se poate trece prin agentiile de turism. 
 
Un ascultator are o dorinta: Va rog sa-mi spuneti cel mai scurt şi mai interesant 
banc ! 
Radio Erevan: Cu placere, domnule ascultator din Romania ! Iata acest banc: "Un 
student si-a cumparat un apartament !" 
 
Un ascultator: Prin ce a ramas celebru Razboiul de 100 de ani? 
Radio Erevan : Prin faptul ca atunci a aparut centura de castitate şi meseria de 
lacatus mecanic ! 
 
Un ascultator: Exista vreo asemanare intre istorie şi sutien? 
Ra dio Erevan : Desigur ! Una foarte mare ! Amandoua deformeaza realitatea ! 
 
Un ascultator: De ce se dau jos barbatii din pat noaptea? 
Radio Erevan : 2% pentru a merge la toaleta, 3% sa manance ceva, 95% sa plece 
acasa. 
 
Un ascultator glumet: Am sa va spun o ghicitoare, sa vad dacă puteti sa-mi 
raspundeti. Iata ghicitoarea mea: Intr-o incapere sunt patru insi din care numai 
unul lucreaza. Ghici, ce e? 
Radio Erevan : Grea ghicitoarea, dar noi putem sa va raspundem: trei functionari şi 
un ventilator ! 
 
Un ascultator: Cum se imbraca eschimosii? 
Radio Erevan : Repede ! 
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Un ascultator: De ce romanele politiste sunt scrise, cu mici exceptii, numai de 
barbati? 
Radio Erevan : Fiindca femeile nu stiu sa pastreze un secret pana la capat. 
 
Un ascultator: Ce este statistica? 
Radio Erevan : Este ceva asemanator costumului de baie: arata multe, dar ascunde 
esentialul ! 
 
O ascultatoare: şi totusi, ce credeti dumneavoastra despre barbati? 
Radio Erevan : Toti sunt la fel, doar salariile lor difera ! 
 
Un copil: Nene, ce face gaina dupa ce a ouat? 
Radio Erevan : Publicitate ! 
 
Un ascultator: şi ce este, totusi, un alcoolic? 
Radio Erevan : O persoana care bea mai mult decat medicul sau de familie ! 
 
Un ascultator: De ce numarul oamenilor este mai mare decat cel al maimutelor? 
Radio Erevan : Pentru ca in pat este mai comod decat in copac. 
 
Un ascultator: Exista in viata unei femei 10 ani cu adevarat frumosi? 
Radio Erevan : Absolut ! Cei dintre 28 şi 30 de ani. 
 
O ascultatoare din Anglia : Exista vreo diferenta intre un englez potent şi un italian 
impotent? 
Radio Erevan : Nici una ! 
 
Un ascultator: Cand se opreste o romanca din vorbit? 
Radio Erevan : La doua ore dupa deces. 
 
Un ascultator din Romania : In aceste vremuri grele pentru tara, este recomandabil 
sa ne intoarcem cu fata spre Occident? 
Radio Erevan : Nu, in nici un caz ! dacă v-ati intoarce cu fata spre Occident, 
fundurile voastre ar straluci spre Turcia, care atat asteapta. 
 
Un ascultator: Prin ce se deosebeste o parasuta rupta, de un prezervativ gaurit? 
Radio Erevan : In primul caz vom avea un om mai putin printre noi, iar in celalalt 
un om in plus. 
 
O ascultatoare: Poti ramane insarcinata de la distanta? 
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Radio Erevan : Se poate, dacă distanta este mai mica decat lungimea. 
 
O ascultatoare: Este adevarat ca barbatii cer femeilor acelasi lucru? 
Radio Erevan : Nu, nu este adevarat ! Unii cer şi bani. 
 
Un ascultator fidel: Cum este viata unui barbat fara nevasta? 
Radio Erevan : Mai ieftina. 
 
Un tanar logodnic: Care poate fi cea mai mare deceptie a unui logodnic? 
Radio Erevan : Sa ceara mana fetei şi sa primeasca piciorul tatalui. 
 
Un ascultator: Cand a folosit Lenin pentru prima data expresia: "Invatati ! Invatati ! 
Invatati !" 
Radio Erevan : Cand a vazut carnetul de note al lui Stalin. 
 
Un ascultator: Exista vreo imprejurare in care barbatul isi da seama ce-i fericirea? 
Radio Erevan : Da, o singura imprejurare, dupa nunta, dar atunci e prea tarziu. 
 
Un ascultator: Este adevarat ca in Rusia porumbul creste cat stalpii de telegraf? 
Radio Erevan : Desigur, cu o precizare: nu la fel de inalti, ci la fel de rari. 
 
O ascultatoare: O femeie poate fi violata in timp ce alearga? 
Radio Erevan : Niciodata ! o femeie cu fusta ridicata fuge mai repede decat un 
barbat cu pantalonii in vine ! 
 
O ascultatoare: Cum este zebra? Alba cu dungi negre sau neagra cu dungi albe? 
Radio Erevan : Da. 
 
Un ascultator: Ce poti face cand doctorul iti interzice sa te apropii de votca? 
Radio Erevan : Bei votca de la distanta, cu paiul. 
 
Un ascultator: Poti sa te descurci cu sexul slab? 
Radio Erevan : Da, dar e de preferat sa fie tare. 
 
Un copil: Cand e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor? 
Radio Erevan : Cand doarme paznicul. 
 
O ascultatoare: Ce este un corp transparent? 
Radio Erevan : Ceva prin care se poate vedea. Exemplificam: gaura cheii ! 
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Un ascultator: Ce este un an lumina? 
Radio Erevan : Pe noi nu ne intereseaza, noi platim consumul lunar. 
 
Un copil: Cat poate trai o camila fara sa bea apa? 
Radio Erevan : Pana moare. 
 
Un batranel: Ce pot sa-i dau unei fete tinere şi frumoase, ca sa pot sa o imbratisez? 
Radio Erevan : Cloroform. 
 
Un ascultator: Cine a fost Cristofor Columb? 
Radio Erevan : Primul socialist: nu stia unde merge, habar n-avea unde se afla şi 
toate acestea pe banii contribuabililor. 
 
Un ascultator: Exista vreo asemanare intre supa şi femeie? 
Radio Erevan : Bine inteles ! Nici una nu trebuie lasata sa se raceasca. 
 
O ascultatoare: Poate iesi ceva din relatia dintre o femeie desteapta şi un barbat 
prost? 
Radio Erevan : Desigur ! O pensie alimentara. 
 
Un ascultator: Ce este un "titlu onorific"? 
Radio Erevan : Titlu onorific este atunci cand sotia spune: "Sotul meu este capul 
familiei"... 
 
Un ascultator: O femeie poate ramane insarcinata de la vant? 
Radio Erevan : Da, dacă vantul bate dinspre cazarma.... 
 
Un copil: Nene, de ce toate magazinele din Bucuresti au gratii la ferestre? 
Radio Erevan : Ca sa se obisnuiasca patronii cu puscaria.... 
 
Un sofer din Romania: O Dacie poate lua o curba de 90 de grade, cu o viteza de 120 
de kilometri pe ora? 
Radio Erevan : Bineinteles ca poate, dar numai o singura data... 
 
O bunicuta: Nepotelul meu are 11 ani. Pot sa incep sa-i fac educatie sexuala? 
Radio Erevan : Puteti, dacă vreti sa aflati noutati. 
 
Un ascultator: Care a fost cel mai nefericit şi ghinionist om de pe Glob? 
Radio Erevan : Iuri Gagarin, pentru ca, dupa ce a inconjurat globul pamantesc de 
sapte ori, tot in URSS a cazut. 
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Un ascultator: Prostia este ereditara? Eu asa cred. 
Radio Erevan : Nu-i frumos, tinere, sa vorbesti urat despre parintii tai. 
 
Un ascultator: şi boii se insoara, nu-i asa? 
Radio Erevan : Da, domnule ! Numai boii... 
 
Un ascultator: Ce pot sa fac pentru a scapa de cainii care ma simt de la o distanta de 
un kilometru, cand vreau sa sparg o casa? 
Radio Erevan : O baie... 
 
O ascultatoare: Este adevarat ca 80% dintre barbati isi inseala nevestele in 
America? 
Radio Erevan : Da, este adevarat ! Restul şi le inseala in Europa. 
 
Un ascultator: Este adevarat ca femeile iubesc paturile tari? 
Radio Erevan : Nu, nu este adevarat ! Femeile iubesc paturile in care este ceva 
tare.... 
 
Un ascultator: Mai poate fi actuala vechea deviza leninista: "Invatati! Invatati ! 
Invatati !"? 
Radio Erevan : Da, dar in forma: "Inhatati ! Inhatati ! Inhatati ! 
 
Un ascultator: Ce poate face o femeie cu sotul ei care se uita tot timpul dupa fuste? 
Radio Erevan : Va sugeram sa-l trimiteti intr-o vacanta in...Scotia. 
 
Un ascultator: Cati miliardari sunt in Romania? 
Radio Erevan : Nu stim, dar pana sa va raspundem au mai aparut cativa. 
 
Sotul tocmai termina de citit "Barbatul casei", o carte care ii invata pe barbati cum 
sa se impuna in relatia cu sotia. Vine direct la nevasta-sa si, proptindu-se in fata ei, 
ii spune : 
- De acum inainte sa-ti intre in cap ca eu sunt barbatul in casa asta şi cuvintul meu e 
lege!!! Ai inteles? Acum vreau sa-mi prepari cina, sa ma servesti, dupa care vreau 
ceva la desert. Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa ma relaxez. 
Dupa baie, ghici cine ma imbraca şi imi face freza!!?? 
Nevasta ii raspunde: 
- Aia de la pompe funebre?! 
*** 
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Undeva, in sudul Statelor Unite, traia un preot tinar şi foarte talentat, cu o 
congregatie numeroasa. Intr-o zi, la sfirsitul unei slujbe, spune: 
- Fratilor, am auzit niste zvonuri foarte urite! Toata lumea ingheata. 
- Cineva dintre voi a raspindit zvonul ca as fi membru al Ku-Klux-Klanului! Nu este 
adevarat! Il rog pe vinovat sa iasa in fata şi sa-si marturiseasca minciuna. 
O tipa superba se ridica de pe rindul din fata şi zice: 
- Parinte, nu stiu cum s-a intimplat una ca asta! Eu n-am zis decit ca esti un 
adevarat vrajitor sub cearsaf! 
*** 
La un interviu: 
- Şi acum, dacă aveti cumva vreo intrebare despre firma noastra... 
- Pai... m-ar interesa sa stiu cam cati oameni lucreaza in firma dumneavoastra. 
- In general, cam un sfert... 
*** 
Care este cea mai tare valuta? intreaba invatatoarea. 
- Euro, Dollar, Lira sterlina! striga elevii. 
- Ciocanul libanez! zice Bula. 
- Ce??? Nici nu exista asa ceva, de unde ai auzit asa ceva? intreaba invatatoarea. 
- Pai a zis sor-mea ca dacă libanezul ii mai da doua ciocane isi a apartament! 
*** 
Seful povesteste o anecdota. Toti rad in hohote, in afara de unul. 
- Tu de ce nu razi? il intreaba colegii. 
Nu mai are nici un rost! De maine nu mai lucrez aici! 
*** 
Porcusorul isteric stătea cocotat într-un visin din 
livadă. 
Vine paznicul si-l întreabă: 
- Bă, ce cauti acolo? 
- Mănânc cirese! 
- Care cirese, mă, că ăsta-i visin! 
- Mi-am adus de acasă! 
*** 
Doua Blonde povestesc !! : 
- Am sa-ti relatez un fapt cu totul şi cu totul ciudat, draga, dacă stii sa pastrezi un 
secret. De o saptamana, sambata trecuta mai precis, suna cineva la mine la usa. 
Deschid si, in fata usii, un barbat tanar, inalt şi frumos ma intreaba: 
- Ion, sotul dumneavoastra, este cumva acasa? 
- Nu! spun eu. La care ma ridica in brate, ma duce in dormitor, ma pune pe pat şi 
mi-o trage sanatos. Luni a aparut din nou. S-a intamplat acelasi lucru. şi marti, şi 
miercuri. Mor de curiozitate, oare ce doreste acest barbat de 
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la SOTUL MEU? 
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria... 
Maria: ajutoooor! 
Gheorghe: taci fa, ca pot şi singur! 
*** 
Patru barbati stau de vorba la o sticla de vin. Se ajunge inevitabil la performantele 
sexuale. 
Primul: Eu fac sex cu nevasta-mea o data pe luna. 
Al doilea: Eu de doua ori pe luna. 
Al treilea: Eu o data pe saptamana. 
Al patrulea: Eu de doua-trei ori pe saptamana. 
Primul catre al patrulea: Da' tu nici n-ai nevasta! 
Al patrulea: Aah, pai nu despre a ta era vorba? 
*** 
Paragraful pierdut din Geneza 
 
Dumnezeu l-a întrebat pe Adam: 
 
"Ce se întâmplă cu tine?" 
Adam a răspuns că nu avea pe nimeni cu care să mai schimbe din când în când câte 
o vorbă. 
Dumnezeu i-a spus că o să îi facă lui Adam o companie, şi că aceasta va fi o femeie.. 
Dumnezeu a zis: 
"Această persoană blândă şi suavă va aduna şi prepara hrană pentru tine iar atunci 
când vei descoperi hainele, ea o să ţi le spele. 
Ea va fi întotdeauna de acord cu orice decizie pe care o vei lua. 
Ea îţi va face copii şi nu îţi va cere niciodată să te trezeşti în mijlocul nopţii ca să ai 
grijă de ei. 
Ea nu te va cicăli şi va fi prima care va admite că a greşit atunci când tu nu vei fi de 
acord cu ceva. 
Ea nu va avea niciodată dureri de cap şi îţi va da în mod liber dragoste şi pasiune 
ori de câte ori vei avea nevoie de ele." 
Atunci Adam L-a întrebat pe Dumnezeu: 
"Şi cât o să mă coste o astfel de femeie?" 
Dumnezeu a răspuns: 
"Un braţ şi un picior". 
La care Adam a întrebat: 
"Şi ce pot să primesc dacă dau doar o coastă?" 
........... restul, este o istorie pe care o cunoaştem bine cu toţii. 
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*** 
Bula şi cu Strula erau prieteni. Pleaca Strula in Germania şi isi cumpara un aparat 
de masturbat. Il vede şi Bula, pleaca şi el in Germania si-si cumpara şi el unul. 
Ajunge acasa, si-l pune, are un orgasm, doua, nu se mai oprea… 
Il suna Bula disperat pe Strula: 
- Bai Strula, zi-mi cum se opreste aparatul, ca mor aici ! 
- Are un buton galben? 
- Da.. 
- Are un buton verde? 
- Da ! 
- Are un buton rosu? 
- Nu. 
- Ai belit-o, e aparatul de muls vaca, pana la 20 de litri nu se mai opreste. 
*** 
La prezentarea buletinului meteo, in platou s-a auzit o flatulatie sanatoasa. 
Meteorologul anunta vremea: 
- Atmosfera este incarcata... şi dacă continua sa se mai incarce mult, o sa ploua cu 
rahat. 
*** 
Ingrijorati de numarul mare de atacuri ale ursilor asupra oamenilor din vara asta, 
Ministerul apelor şi Padurilor din Alberta a publicat un mesaj de avertizare catre 
turistii montani in care se prezentau 3 masuri de baza in evitarea "conflictelor" cu 
usrsul grizzly şi anume: 
1. circulati doar in grupuri şi fiti siguri ca aveti asupra Dvs. un clopotel care sa faca 
zgomot evititand intalnirea tet-a-tet cu ursul ! 
2. aveti asupra Dvs. un spray cu piper cu care sa puteti spray-a ursul in cazul unei 
întalniri tet-a tet !! 
3. este foarte important sa puteti face diferentierea dintre fecalele de urs negru 
(care nu ataca omul) şi grizzly (care e cel periculos). Fecalele de urs negru contin 
urme de afine, conuri de brad şi blana de animale mici (gen veverita) in timp ce 
fecalele de crizzly contin urme metalice de clopotei şi miros a piper ! 
*** 
La Radio Erevan se intreaba: 
- Este adevarat ca in Romania... 
- Da, este adevarat. 
*** 
Intrebare la radio Erevan din partea romanilor: 
- Cand vom avea şi noi bomba atomica? 
Raspuns din partea rusilor: 
- Cand va vom da-o noi! 
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*** 
La Radio Erevan se intreaba: 
- Este adevarat ca suntem inferiori americanilor, tehnic, economic şi militar? 
- In principiu da dar este destul de dificil sa le facem clar acest lucru... 
*** 
La Radio Erevan un tanar intreaba: 
- Ce este de preferat sa am o sotie frumoasa şi sa profite şi altii de farmecele ei sau 
sa am una urata şi sa ma bucur numai eu de ea? 
- Va raspundem tot printr-o intrebare: Ce este mai bine, sa aveti un tort frumos şi 
sa manance şi prietenii din el sau sa aveti un "rahat" şi sa-l consumati singur? 
*** 
Intrebare la Radio Erevan dupa accidentul de la Cernobil: 
- Se poate sa iti cada dintii dupa accidentul de la Cernobal? 
- In principiu da dar mai ales dacă nu iti tii gura... 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cum se numeste femeia care stie intotdeauna unde-i este sotul? 
Radio Erevan raspunde: 
- Vaduva. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator amarat din Romania intreaba: 
- De ce trebuie sa strangem cureaua in tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gat. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator din Rusia intreaba: 
- Cum se clasifica femeile? 
Radio Erevan raspunde: 
- Pe meleagurile dumneavoastra astfel: 10 la suta mame, 10 la suta doamne, 10 la 
suta curve. Iar restul de 70 la suta, mama Doamne, ce mai curve. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Este placut sa fii al doilea sot al unei vaduve? 
Radio Erevan raspunde: 
- Bineinteles ca nu ! Dar şi mai groaznic e sa fii primul. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Poti sa te descurci cu sexul slab? 
Radio Erevan raspunde: 
- Da, dar e de preferat sa fie tare. 
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*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cati miliardari sunt in Romania? 
Radio Erevan raspunde: 
- Oricum, pana sa ne intrebati dumneavoastra au mai aparut =ativa 
*** 
Un client intra întra la BCR. 
- As dori sa plasez o jumatate de milion de dolari la dumneavoastra, sopteste 
clientul bancherului. 
- Puteti sa vorbiti normal, domnule", raspunde bancherul. 
- La noi în banca nu trebuie sa-ti fie rusine ca esti sarac." 
*** 
Rai versus Iad 
În Rai: Bucatarii sunt francezi, politistii englezi, mecanicii germani, amantii italieni 
şi bancherii elvetieni. 
În Iad: 
Bucatarii sunt englezi, polistii germani, mecanicii francezi, amantii elvetieni şi 
bancherii italieni. 
*** 
În prima zi, Dumnezeu a creat soarele, asa ca Diavolul a contraatacat şi a creat 
arsurile solare. 
În a doua zi, Dumnezeu a creat sexul. Ca raspuns, Diavolul a creat casatoria. 
În a treia zi Dumnezeu a creat un economist. Aici i-a fost mai greu Diavolului, dar 
dupa ce a stat şi s-a 
gândit mult, Diavolul a creat al doilea economist. 
*** 
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur ma simt mult mai bine! 
*** 
- Sa va pun şi niste ciupercutze? 
- Nu, multzumesc, mie-mi place sa le culeg singur! 
- Cum doritzi! Pot sa vi le risipesc pe podea... 
*** 
Patru prieteni, un arhitect, un chirurg, un anestezist şi un politician s-au intalnit la o 
discutie şi au decis sa stabileasca care dintre ei are cea mai veche meserie din lume. 
Chirurgul a inceput sa-si sustina cauza: 
- Biblia spune ca Domnul a luat o coasta de la Adam şi a creat femeia, iar asta dragii 
mei presupune talentul celui mai iscusit chirurg, Asa ca rezulta ca meseria mea e 
cea mai veche din lume. 
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- Sa zicem ca ai dreptate, spune anestezistul. Totusi, inainte de a efectua operatia, 
pacientul trebuie adormit, iar asta necesita talentul celui mai iscusit anestezist. 
Asadar, cred ca meseria mea poate fi considerata cea mai veche. 
- Sa zicem ca aveti amandoi dreptate. Totusi, inainte de orice nu a existat decat 
haosul. Totul a trebuit sa fie planuit, schitat şi construit, iar asta necesita talentul 
celui mai iscusit dintre arhitecti. 
Auzind acestea, politicianul ii priveste cei 3 prieteni şi le spune: 
- Şi totusi, dragii mei, cine credeti ca a creat haosul? 
*** 
Inaintea unei operatii, chirurgul isi intreaba 
pacientul: 
- Ce vârsta aveti? 
- Peste o luna voi implini 40 de ani. 
- Bravo, imi place tare mult optimismul tau, da’ esti cam =ncapatanat! 
*** 
- Ca romanu' nu-i nici unu', unde-s multi putea fi unu!! 
- Fie piinea cit de rea, tot ti-o fura cineva 
- Cine NE viziteza ne face ONOARE, cine NU, PLACERE. 
- De urata nu-i frumoasa, da'i desteapta, proasta dracu 
- Ne nastem goi, uzi şi flaminzi. De abia dupa aceea lucrurile se îrautatesc. 
- Cand nevasta tace, sa n-o-ntrerupi. 
- In viata sunt doua cuvinte care deschid multe usi: "trage" şi impinge" 
- Omul intelept îsi face vara sanie şi iarna o pune pe foc. 
- Cine fura azi un ou şi se lasa prins... e bou!!! 
- Proverb marinaresc: "Iubeste-ti copilul ca şi cum ar fi al tau" 
- Nicio fapta buna nu scapa nepedepsita! 
- Cum iti asterni, cum vine altul şi se culca in locul tau. 
- dacă totul a iesit bine, inseamna ca ai gresit undeva. 
- Mama prostilor e mereu gravida... 
- Mai bine burtos de la bere decat cocosat de la munca! 
- Cand ai intrat in rahat pana la nas, tine-ti gura inchisa. 
- Nu esti beat atata timp cat poti sta intins pe podea fara sa te sprijini. 
 
 
O femeie isi intreaba sotul ce ar vrea pentru micul dejun: -Niste ochiuri cu sunca? 
Suc de grapefruit şi o ceasca de cafea? 
El refuza: -Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare. 
La pranz, ea il intreaba din nou: -O ciorbica de burta? Un gratar cu cartofi prajiti? 
Niste berici? 
El refuza: -Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare. 
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Seara la cina, ea vine din nou cu oferta: -O slaninuta buna cu ceapa rosie? Un pic de 
telemea cu rosii? Niste vinut? 
El refuza: -Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare. 
Ea explodeaza: -Atunci da-te dracului jos de pe mine ca eu mor de foame! 
*** 
Doi colegi stau de vorba: 
- Ai auzit? A murit sefu'. 
- Da. şi ma tot intreb cine a mai murit odata cu el. 
- De ce? 
- Pai scria in anunt ca "odata cu el a murit unul dintre cei mai capabili angajati ai 
firmei noastre..." 
*** 
- Popescule, de ce vii asa tarziu?!!! 
- Pai, mi-ati spus ieri sa-mi citesc ziarul acasa... 
*** 
Un patron catre altul: 
- Cum de angajatii tai sunt mereu asa punctuali? 
- Simplu: am 30 de angajati şi 20 de locuri de parcare. 
*** 
La Biroul de Resurse Umane: 
- Ne pare rau, dar nu va putem angaja, pentru ca nu avem ce sa va dam de lucru. 
- Pai, asta n-ar fi asa de grav... 
*** 
Seful catre secretara: 
- Cine ti-a spus ca doar pentru ca te-am … de cateva ori ai dreptul sa lenevesti toata 
ziua? 
- Avocatul meu. 
*** 
La interviu: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu. 
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze... 
*** 
Un tanar absolvent al sectiei de Management era foarte incantat de postul pe care 
se angajase intr-o importanta companie multinationala.. In prima zi suna la Bufet, 
tipand in receptor: 
- "Adu-mi o cafea! şi viteeeeeza!!!" 
La celalt capat al firului raspunde o voce grava: 
- "Cred ca ai format un numar gresit; stii cu cine vorbesti, neam de cretin?" 
- "Nu", raspunde tanarul angajat. 
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- "Eu sunt Directorul General, imbecilule!!!" 
- "Dar tu stii cu cine vorbesti, dobitocule?" tipa tanarul mai tare ca prima data. 
- "Nu" raspunde Directorul surprins. 
- "Perfect!"... şi inchide. 
*** 
Doi politisti gasesc trei grenade intr-o groapa. 
1: -Ce ne facem cu ele? 
2: -Le ducem la sectie. 
1: -Si dacă explodeaza una pe drum? 
2: -Spunem ca am gasit doar doua. 
*** 
Unul, la 7 dimineata, sub balcoanele unui bloc, zbiera din toti bojocii: 
- Nutzii! Nuutziii! 
Nici un raspuns. Iarasi : 
- Nuztii! Nuutziii! 
Tot nici un raspuns. Iarasi : 
- Nutzii! Nuutziii! 
Catadicseste unul sa deschida : 
- Ce aia ma-tii vrei, ma, de zbieri asa la 7 dimineata? 
- Nutzii s-a sculat? 
- Nu mi s-a sculat! 
*** 
Care este diferenta dintre o blonda şi o oglinda? 
O blonda se abureste mai repede. 
*** 
Doua blonde ies dintr-un bar, şi una ii zice celeilalte: 
- Auzi, eu am uitat sa fac pipi! 
- Lasa ca te invat io. 
*** 
O blonda ajunge la serviciu plangand in hohote. 
Seful o intreaba ingrijorat ce a patit la care ea raspunde: "Azi dimineata am primit 
telefon şi am aflat ca mama a murit". 
Seful o consoleaza: "De ce nu te duci tu acasa azi sa te odihnesti? Si-asa nu avem de 
lucru prea mult". 
Blonda refuza spunand ca mai bine lucreaza ca sa mai uite de necaz. 
Dupa 2 ore seful trece pe langa biroul ei şi o aude plangand şi mai tare. "Ce s-a mai 
intamplat?", o intreaba. 
La care ea raspunde: "Tocmai a sunat sora mea şi mi-a zis ca şi mama ei a murit". 
*** 
De ce nu au blondele notiunea timpului? 
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Pentru ca se culca la unu şi se scoala la altul. 
*** 
Ce inseamna o suvita neagra in parul unei blonde? 
O speranta! 
*** 
O blonda isi cumpara un Porche ultimul tip, rosu... misto ce mai. Pe drum i se strica 
masina şi ca orice sofer deschide capota şi vede ca nu mai are motor (astea au 
motorul in spate). Speriata, nu stie ce sa faca, dar cand colo opreste alt Porsche 
rosu, alta blonda. Intreaba: 
- Ce ai patit? 
- Nu stiu, cred ca mi-am pierdut motorul pe drum... 
- Nu-ti fa griji ca am eu unul de rezerva in portbagaj. 
*** 
Un englez, un american şi un arab stau de vorba despre familiile lor într-un bar. 
Englezul: 
- Am 10 copii acasa şi dacă as mai face unul as avea o echipa de fotbal! -Eeiii, spune 
americanul, eu am 15 copii acasa şi dacă ma mai fortez o data imi fac o echipa de 
fotbal american! 
In sfarsit, arabul: 
- Eu am 17 neveste acasa. 
Face o pauza in timp ce soarbe tacticos din pahar. 
- dacă imi mai iau una, imi fac teren de golf! 
*** 
Un tip îsi revine dintr-o coma profunda de 7 luni. În tot acest timp, sotia lui a stat 
zilnic lînga patul lui. La câteva zile dupa ce si-a revenit, îsi cheama sotia: 
- Draga mea, ai fost alaturi de mine în toate nenorocirile prin care am trecut: cînd 
am fost concediat, m-ai sprijinit enorm; cînd afacerea mea a dat faliment, ai fost 
lînga mine; cînd am fost împuscat, ai stat alaturi de mine; cînd ne-am pierdut casa, 
ai fost tot lînga mine; cînd sanatatea mea s-a subrezit, m-ai sprijinit permanent. Stii 
ceva? 
- Ce sa stiu, dragul meu? întreaba ea zîmbitoare. 
- Cred ca îmi porti ghinion! 
*** 
Un timid intra într-un bar şi vede o femeie frumoasa. Cam dupa o ora, facandu-si in 
sfarsit curaj, se duce la ea şi o intreaba sfios: 
- Hm, te deranjeaza dacă stam de vorba? 
Ea ii raspunde tipand cat o tin plamanii: 
- Nu, nu ma culc cu tine! 
Toti cei din bar au izbucnit in ras. Barbatul se intoarce la masa sa, plin de indignare. 
Dupa cateva minute, femeia se duce la el şi se scuza. Zimbind ii spune: 
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- Imi cer scuze ca te-am pus intr-o astfel de situatie. Vezi, am terminat psihologia şi 
studiez comportamentul oamenilor in situatii jenante. Atunci barbatul se rasti la ea 
cat putu de tare: 
- Cat? 200 de dolari? 
*** 
Un tip mai pe seara face autostopul. Il vede pe unul cu o caruta venind pe sosea şi il 
intreaba: 
- No bade departe-i Clujul? 
- Da` apoi nu-i departe! 
Urca tipul in caruta adoarme şi mai spre dimineata se scoala şi intreaba: 
- Bade da unde-i Clujul? 
- No acu-i departe! 
*** 
Intr-un autobuz, care este ultra aglomerat, urca doi studenti, unul pe usa din fata, 
celalalt pe usa din spate. Cel din fata striga catre cel din spate: 
- Costele, unde are ma femeia parul cret? 
In spate sunt doua doamne grase şi simandicoase, care se foiesc nelinistite, vadit 
deranjate de ce ar putea raspunde Costel. In picioare langa doamne -un politist. 
- Sub brat -raspunde Costel. 
- Şi mai unde au par cret? Doamnele se foiesc din nou. 
- In cap. 
- Şi mai unde, ma? 
Una din doamne: 
- Domnule politist, va rog luati atitudine, e impardonabil! 
Politistul raspunde plin de el: 
- Lasati, doamna, numai sa pronunte el cuvantul "pizda", ca-i fut una cu pulanu' 
peste coaie, de-l ustura si-n cur vreo doua zile! 
*** 
Merge o baba bolnava la doctor şi ii spune: 
- Dom' doctor, ma simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma. 
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi ii zice: 
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de noroi din Techirghiol. 
- O sa ma vindece doar baia cu noroi? 
- Nu, dar trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul! 
*** 
Un bulldog merge pe strada si, deodata, ajunge în dreptul unui gard pe care scrie: 
"Câine rau!" 
Suna el la poarta şi îi raspunde un câine mititel. 
- Ma-ta-i acasa? 
- Nu.. 
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- Tactu-i acasa? 
- Nu! 
- Atunci cine-i câinele rau? 
- Eu, ca nu pap tot din farfurie... 
*** 
Badea Gheo sta pe munte un an, strange banuti la chimir şi apoi coboara in oras sa 
se distreze. Din pacate nimereste într-un club de gay şi travestiti. 
Alege o "fata" şi merg la asta acasa. 
- Fa-te comod, te servesc cu o bere, ceva, il intreaba tipul. 
- Da, zice Gheo. Gay-ul merge la frigider şi realizeaza ca Gheo nu intelege fenomenul 
şi se intoarce zicind. 
- Stii, de fapt eu nu am clitoris, intelegi? 
- Bine, zice Gheo, atunci ada-mi o Hainiken. 
*** 
Vine un tip cu un prunc la doctor: 
- Doctore, copilul meu are un an, dar pana acum inca nu a deschis ochii. 
Doctorul: 
- Eheei ! Cred ca ochii trebuia sa-i deschizi dumneata. Copilul e chinez... 
*** 
Ion moare. 
La inmormantare preotul o intreaba pe Maria: 
- Vrei sa-l pupi inainte sa-l bagam inauntru? 
Ea explodeaza in lacrimi: 
- Asa imi spunea mereu şi el... 
*** 
La NASA soseste unn OZN acoperit complet cu aur. Din el coboara un extraterestru 
mic, verde, dar cu antenele din aur. Este luat la intrebari, cercetat: 
- De unde vii tu? 
- De pe Marte. 
- Şi toti aveti acolo farfurii zburatoare din aur? 
- Da. 
- Shi toti aveti acolo antene din aur? 
La care extraterestrul: 
- Numai noi, evreii... 
*** 
Doi evrei au magazinele alimentare vis-a-vis. Intr-o zi apare la primul afisat ca are 
zahar de vanzare cu 3000 lei/kg. A doua zi celalalt se infurie şi pune un afis pe care 
apare 2800 lei/kg. A treia zi primul pune din nou un pret mai bun: 2600 lei/kg. A 
patra zi al doilea afiseaza un pret de 2400 lei/kg. In sfarsit in a cincea zi primul se 
duce in pravalia celui de-al doilea. 
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- Dar, ia spune cum poti sa scazi pretul in asa hal ca vom da faliment amandoi ! Noi 
luam zaharul cu 2450! 
- Eu nu cred ca voi da faliment pentru ca nici nu am zahar de vanzare!!! 
*** 
Un evreu se afla pe patul de moarte si-i spune singurului sau fiu: 
- Isaac, mai am putin şi mor şi vreau sa stii ca cele 7 vile, 3 blocuri, 30 de taxiuri, 
fabrica de imbracaminte, cele 2 ferme, 8 magazine, bijuteriile, titlurile bancare, 
valorile, sculpturile... 
- Da, tata, mi le lasi? 
- Ti le vand ieftin, foarte ieftin!!! 
*** 
Un american, un neamt, un evreu şi un negru prin padure... Cade o omida pe 
american acesta o arunca pe neamt, neamtul pe evreu, evreul pe negru; negrul o ia 
şi o mananca. 
Cade alta omida pe american. O arunca pe neamt, neamtul pe evreu, iar evreul spre 
negru: 
- Cat dai pe o omida?! 
*** 
Domnul Schlesinger venea spre casa la 3 dimineata. La 50 de metri venea spre el un 
alt om. Neavand ce face incepe sa se gandeasca: 
De la servici nu vine ca-i prea tarziu. La servici nu merge ca-i prea devreme. Atunci 
vine de la curve. 
Dar in orasul asta sunt doar trei curve: Rachela, Ella şi nevasta-mea.. 
De la Rachela vin eu. Ella e in spital cu sifilis. Atunci vine de la nevasta-mea. Dar la 
nevasta-mea merg doar trei oameni: 
Eu, dar eu sunt aici. 
Seful meu, dar nu e el ca il cunosc. 
Si domnul Goldstein pe care nu il cunosc. 
Se apropie de omul care venea spre el, trei pasi, doi, unul şi spune: 
- Buna dimineata domnule Goldstein! 
- Buna dimineata, dar de unde ma cunoasteti? 
- Eh.... judecata logica... 
*** 
S-au întâlnit la o bere un indian, un arab şi un evreu, şi s-au apucat ei sa 
povesteasca cum l-a ajutat pe fiecare Dumnezeul lui. 
Indianul spune ca în timpul unei inundatii cumplite s-a rugat lui Buddha şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri în jurul lui s-a facut senin. 
Arabul povesteste cum în desert când era mort de sete i s-a rugat lui Allah şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri în jurul lui a început sa ploua. 
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Vine şi evreul care povesteste ca in ziua de sabat cand iesea din sinagoga a vazut pe 
jos un portofel plin cu bani şi i s-a rugat lui Dumnezeu sa-l ajute sa nu pacatuiasca 
tocmai de sabat.... şi pe o raza de 20 de metri în jurul lui s-a facut Miercuri! 
*** 
Cica Itzic şi Rashela aveau 10 copii. Nu mai aveau destula mancare sa dea la toti 
puradeii asa ca s-a gandit Itzic sa faca economie in familie. 
Intr-o seara si-a adunat plozii şi le-a zis: 
- Bai, care nu mananca asta-seara primeste 5000 de shekeli. 
Aia urla de fericire, şi sar sa-si primeasca banii. Se culca nemancati şi asteapta cu 
infrigurare dejunul de a doua zi dimineata. 
A doua zi puradeii fug la Itzic sa ceara de mincare. Itzic sta un pic, se gandeste şi 
zice: 
- Eh, acum cine vrea sa manance, da cei 5000 de shekeli înapoi... 
*** 
Itic şi Strul erau prieteni. Moare Strul. Itic se duce la mica publicitate sa dea un 
ferpar. Scrie: "Strul mort". 
Functionara ii spune: 
- Oricum se taxeaza pe minimum 4 cuvinte. 
Itic se gandeste şi scrie: "Strul mort. Vand Trabant"... 
*** 
Invatatoarea la scoala organizeaza un concurs care are ca premiu o cutie mare de 
bomboane.. 
- Cine stie care a fost omul despre care s-a vorbit cel mai mult de-a lungul istoriei? 
Ionel: 
- Lady "D" 
- Da Ionel, şi Lady "D" a fost un personaj cunoscut dar nu despre ea este vorba. 
Altcineva! 
Maria: 
- Bill Clinton! 
- Intr-adevar Bill Clinton este un personaj cunoscut, este presedintele celei mai 
puternice tari din lume, dar nu despre el este vorba.. 
Itic: 
- Iisus Hristos! 
- Bravo mai Itic! Asa este. Totusi spune-mi şi mie de cand pana cand tu stii de Iisus 
Hristos. Parca voi sunteti cu Moise? 
- Moise e Moise, business is business!!! 
*** 
Un evreu se duce la rabin, şi ii spune: 
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- Rabbi, nu stiu ce sa ma fac cu fiul meu, pentru ca desi l-am crescut în spiritul 
religiei mozaice şi am avut grija ca el sa respecte mereu caile şi legile iudaice, mi-a 
spus ca vrea sa devina crestin. Cu ce am gresit? 
La care rabinul raspunde: 
- E interesant ca ma intrebi tocmai pe mine, pentru ca şi eu l-am crescut pe fiul meu 
cat am putut de bine, şi l-am ingrijit, şi am avut grija sa respecte CALEA, dar şi el 
mi-a spus ca vrea sa devina crestin. 
- Bine, şi ce ati facut? 
- Am cautat raspunsul la Dumnezeu. 
- Si? 
- Şi El mi-a raspuns: "E interesant ca ma întrebi tocmai pe mine, pentru ca şi eu..." 
*** 
Un evreu in Manhattan la volan, invartindu-se in jurul buildingului unde in 5 min. 
urma sa semneze contractul vietii lui, disperat ca nu gaseste un loc de parcare. 
Ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, te rog gaseste-mi un loc de pracare ca sambata vin la sinagoga şi donez 
2-3 mii de $. Trec 2-3 min, nimic.. Ridica din nou ochii spre cer: 
- Doamne, te rog din suflet, fa-mi rost de un loc de parcare ca vin sambata la 
sinagoga şi donez 5-6 mii, 8 mii nu mai conteaza suma, doar ajuta-ma cu un loc de 
parcare. Moment la care o masina parcata mai in fata iese de pe locul de parcare, 
omul nostru face volan drepata intra in parcare, ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, nu mai e nevoie, mersi frumos, s-a rezolvat! 
*** 
Într-un avion de pasageri, zburau pentru prima data împreuna un pilot evreu şi 
copilotul care era chinez. Dupa o buna bucata de timp în care nu si-au spus nimic 
unul celuilalt, evreul rupe tacerea: 
- Sa stii ca eu va urasc pe voi, chinezii! 
- De ce? îl intreaba surprins chinezul.. 
- Pentru ca i-ati atacat pe americani la Pearl Harbor! 
- Nu noi am fost, aia au fost japonezii!!! 
- Chinezi, japonezi, vietnamezi, pentru mine sunteti toti o apa si-un pamânt! 
Chinezul înghite în sec dar nu spune nimic. 
Dupa o noua perioada de tacere, chinezul spune: 
- Şi eu va urasc pe voi, evreii! 
- De ce? întreaba jignit evreul. 
- Pentru ca din cauza voastra s-a scufundat Titanicul! 
- Ce prostii vorbesti, Titanicul s-a scufundat pentru ca s-a ciocnit de un iceberg!! 
- Iceberg, Goldberg, Spielberg, pentru mine sunteti toti o apa si-un pamânt! 
*** 
Cica, un evreu moare şi ajunge in rai şi merge la Dumnezeu şi spune: 
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- Doamne, vreau sa ma primesti in rai! 
- Bine mai, dar ce-ai facut tu ca sa te primesc in rai? 
- Am dat un leu la un cersetor! 
- Bine, dar nu-i de ajuns! Ce ai mai facut? 
- Am mai dat un leu la un cersetor! 
- Bai, bravo, dar nu-i destul, ti-am mai spus. 
- Doamne, Doamne, dar am mai dat un leu la un cersetor! 
- Petre, da-i lu' asta 3 lei şi da-l nabii afara!!!!!! 
*** 
Doi olteni mergeau pe strada: 
- Ma', Ioane, tu stii ce-i ala un 'beu'? 
- Nu, Marine! Dar de ce ma-ntrebi? 
- Pai, mi-a spus un prieten de-al meu c-a vazut un 'cur-cu-beu'!... 
*** 
- De ce esti asa trist? 
- Nevasta-mea... 
- Doar n-a murit... 
- A, nu. Asa macar stiam unde doarme. 
*** 
Soacra sta de mai multe saptamini la tinarul cuplu. 
Intr-o seara, il intreaba pe ginere: 
- Spune-mi, fiule, nu mai ai nici o carte pe care sa n-o fi citit-o? 
- Da, cum sa nu! Mersul trenurilor. 
*** 
O femeie da un anunt la matrimoniale: "Caut barbat cu urmatoarele calitati: sa nu 
ma bata, sa nu fuga de la mine şi sa fie bun in pat". 
Primeste multe telefoane, dar un tip vine chiar la usa: 
- Buna, sint Bob. Nu am maini, deci n-o sa te bat şi nu am picioare, deci n-am cum sa 
fug. 
- Şi de unde stiu eu ca esti bun in pat? 
- Pai nu sunai la usa? 
*** 
Un tip foarte cochet observa intr-o zi ca este bronzat pe tot corpul cu exceptia 
penisului. 
Asa ca se duce la plaja, se ingroapa tot sub nisip cu exceptia zonei albe. 
Doua batrane se plimbau pe plaja şi observa ciudata excrescenta in nisip. Una din 
ele ii spune celeilalte: 
- Nu exista dreptate pe lumea asta! La 20 de ani ma intrigau, la 30 imi placeau, la 40 
umblam dupa ele, la 50 plateam, la 60 ma rugam. La 70 m-am resemnat in sfarsit 
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fara. Acum, am 80 de ani, nenorocitele: cresc ca buruienile şi eu nu ma mai pot 
apleca. 
*** 
Un tip divortat o intalneste la o petrecere pe fosta nevasta impreuna cu noul ei sot. 
Dupa ateva pahare, se duce la noul tip: -Si... cum e sa folosesti marfa la mana a 
doua? 
La care celalalt ii raspunde: -Nu-i chiar asa de rau. Dupa primii 5 cm, este 
nefolosita. 
*** 
Bula il intreaba pe taica-su : tata care este diferenta intre practic şi fizic!? Taicasu 
sta se gandeste un pic şi ii spune: du-te şi spune-i lui sorata ce ar face dak vine un 
tip la ea şi ii 
spune, dak ii da 500 de euro, ar face sex cu el? Se duce Bula la sorasa şi o intreaba: 
Fa, dak vine unu la tine şi te intreaba dak te duci cu el pt 500 euro, te duci? 
Sorasa sta şi se uita la Bula şi ii spune: Bineinteles k ma duc. 
Se duce Bula la taicasu şi ii spune k sorasa se duce cu strainu ptr 500 de euro.atunci 
taicasu ii spune sa se duk şi la maicasa s-o intrebe acelasi lucru.se duce Bula şi la 
maicasa şi o 
intreaba: 
Mama, dak vine un strain şi i-ti spune sa te duci cu el ptr 500 de euro, te duci? 
Maicasa se uita la el şi dupa vreo 2 minunte, ii spune: bineinteles k ma duc cu el.. 
Se duce Bula la taicasu şi ii spune ce a zis şi maicasa is il intreaba: 
Am intrebat şi pe soramea şi pe mama şi tot nu inteleg diferenta. 
Atunci taicasu ii spune: Practic....avem 1000 euro, dar fizic.....avem doua curve in 
casa. 
*** 
- Alo? 
- Da ! 
- Institutul international de astrofizica, spectroscopie nucleara, prospectiuni 
intergalactice, studiul quasarilor şi determinarea universurilor ciclice cu structura 
toroidala? 
- Da, noi suntem ! 
- Cu Gogu de la cazane, va rog. 
*** 
Un ardelean e oprit de un politist, care ii spune: 
- Dati-mi numele şi prenumele. 
- Ai innebunit? şi pe urma cum ma mai numesc? 
*** 
Maria zice intr-o zi: 
- Ma Ioane zi şi mie o vorba calda ca de cand nu te-am mai auzit... 
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Ion zice: 
- Marie, arzate-ar focul. 
*** 
Unele maxime şi legi 
Legea lui Slous: dacă indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap. 
 
Legea lui Franko privind locul de munca: Daca-ti place ceea ce faci, probabil ca faci 
ceea ce nu trebuie. 
 
Prima capcana a geniului: Nici un sef nu va pastra un subaltern care are dreptate 
tot timpul. 
 
Legea lui Raphel referitoare la afaceri: Cu cat angajatii au mai putin de lucru, cu atat 
vor lucra mai incet. 
 
Maxima biroului: Telefonul nu suna niciodata cand nu ai nimic de facut. 
 
Legea lui Otto: Intotdeauna faci ceva lipsit de importanta cand seful trece pe la 
biroul tau. 
 
Legea lui Chapman: dacă nu poti sa-ti termini treaba in primele 24 de ore, lucreaza 
noaptea. 
 
Regula lui Harry: Cand nu stii ce sa faci, mergi grabit şi ia-ti o mina ingrijorata. 
*** 
Pleaca in aplicatie o grupa de militari şi una de politai. Neavand mijloace de 
transport mai multe pleca impreuna cu un autocar supraetajat, la parterul 
autocarului ereau militari şi la etaj politai. 
Militari o tineau tot intro veselie bautura şi bancuri cat cuprindea, la etaj politai toti 
cuminti unu nu spunea o vorba. Se duce colonelul de la militari şi spune: 
- Mai da voi ce aveti uite ai mei ce se distreaza şi voi nimic! 
La care politai 
- Pai ce va pasa voi aveti sofer, noi nu! 
*** 
Culmea comertului: 
2+2=3, 50(la cumparare) şi 4, 50 (la vanzare)! 
*** 
O blonda o intreaba pe alta: 
- Draga, ai folosit vreodata vibratorul? 
- Nu! 
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- Nici sa nu-l folosesti ca eu aseara mi-am spart 2 dinti! 
*** 
Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate? 
- Liceul. 
*** 
- Domnule doctor, zise femeia, disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu limba 
scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta in liniste. 
*** 
Doi politisti intra intr-o librarie. Dupa un moment de ezitare, vinzatoarea ii 
intreaba: 
- Ce-i baieti, ploua afara? 
*** 
La o scoala din SUA, invatatoarea le cere elevilor sa povesteasca un film ce trateaza 
o tema de dragoste. 
- Dintre un barbat şi un barbat? intreaba un elev. 
- Nuuu, raspunde grabita invatatoarea. 
- Dintre o femeie şi o femeie? intreaba o eleva. 
- Nuuu, raspunde ingrijorata invatatoarea. 
- Dar atunci intre cine? intreaba nedumeriti elevii. 
- Intre un barbat şi o femeie, raspunde invatatoarea. 
- Aaa, am inteles, spuse un elev mai dezghetat. Vreti sa tratam un film istoric. 
*** 
Se face un sondaj international de opinie pentru a se afla cine sunt cei mai buni din 
lume pentru a pastra secretul de serviciu. 
O americanca este prima care isi spune parerea: 
- Sotul meu stie unde lucrez, dar nu stie cu ce ma ocup. Eu nu stiu nici unde 
lucreaza şi nici cu ce se ocupa. Eu nu duc acasa hirtii da la serviciu şi nici el nu 
aduce acasa hirtii de la serviciu. 
Japonezul spune: 
- Eu şi sotia mea lucram in acelasi birou, dar eu nu stiu cu ce se ocupa şi nici ea nu 
stie cu ce ma ocup. 
In sfirsit, vine şi rindul romanului, care spune: 
- Eu lucrez singur in birou. Nu stiu cu ce ma ocup, dar nici nu ma intereseaza! 
*** 
Cantitatea de inteligenta pe pamint este constanta. Populatia este in crestere... 
*** 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca in paradis, deoarece ei ar fi ignorat 
marul şi ar fi mincat sarpele. 
*** 
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Inaintea unei operatii, chirurgul isi intreaba pacientul: 
- Ce virsta aveti? 
- Peste o luna voi implini 40 de ani. 
- Bravo, bravo, spune chirurgul, imi place tare mult optimismul dumneavoastra! 
*** 
Bula la scoala: 
- Tovarasa profesoara, dacă va spun un banc... va cad tzatzele!.. Dar vad ca-l stiti.. 
*** 
Intr-o intersectie un BMW ii taie calea unui TRABANT, care avea prioritate. Soferul 
trabantului se ia dupa BMW şi la urmatorul semafor il ajunge din urma, se repede la 
sofer şi dezamagit ii zice... 
- dacă noi astia cu masinile nemtesti nu ne putem intelege... 
*** 
Porcusorul agresiv sta asezat in autobuz. 
Intra o batranica. 
Tremura şi era in mari dureri stand in picioare. 
Porcusorul agresiv o intreaba: 
- Batranico, ai vrea sa te asezi? 
- DA, ar fi foarte dragut. 
- Şi totusi ma intreb unde... 
*** 
Ce s-a întîmplat, de ce ai lipsit ieri? 
- Păi stiti..a murit bunicul.. 
- Aoleu! Cum asa? 
- Păi a iesit pe balcon şi a căzut balconul cu el. 
- Vai, săracul! şi asa a murit? 
- Nu, că a reusit să se prindă de tocul de la geam, dar apoi a alunecat şi a căzut iar. 
- A, şi a murit? 
- Nu, a căzut în copacul din curte şi de acolo a fost catapultat pe casă, apoi a 
alunecat şi a tras toată tigla după el. 
- Şi asa a murit? 
- Nu, că s-a prins de burlan.Dar burlanul s-a desprins. 
- Şi asa a murit? 
- Nu, a reusit să se balanseze şi a intrat în casă prin geamul de la etaj, s-a rostogolit 
pe scari. 
- Şi asa a murit? 
- Nu, în cădere a încercat să se prindă de balustradă, dar balustrada s-a rupt şi el a 
căzut în gol pînă la parter. 
- Şi asa a murit? 
- Nu, dar l-am împuscat noi, că ne dărîma toată casa. 
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*** 
Canibalul catre copiii sai: 
- Copii, sa fiti cuminti anul asta, ca, dacă nu vine Mos Craciun, n-avem din ce face 
friptura. 
*** 
La un bal, se duce unu la o tipa: 
- Papusa, dansezi? 
- Da, sigur. 
- Pai, atunci lasa-ma pe mine sa stau pe scaun. 
*** 
Doi prieteni mor într-un accident de masina. Unul merge in rai, iar celalalt in iad. 
Intr-o zi, cel din rai se uita In jos si-l vede pe cel din iad stind cu o cutie de bere In 
mana şi cu o blonda pe genunchi. 
Suparat, se duce la Dumnezeu: "Ce-i asta?! Cred ca vreau sa merg in iad; uite-te la 
prietenul meu de acolo!" 
Dumnezeu ii raspunde: "Uite-te mai bine: Cutia are o gaura in fund şi blonda, nu!" 
*** 
Un caine de paza isi intreaba colegul: 
- Tu nu auzi ceva?... 
- Ba da!... 
- Şi atunci de ce nu latri? 
- Pai atunci nu mai aud nimica... 
*** 
Horea se afla in fata motilor infuriati, inarmati cu furci şi coase. 
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, sa murim noi de foame şi grofii sa huzureasca 
pe spinarea noastra? 
Motii : Nuu, Horea, pe ei! 
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, ca noi sa traim in frig, in cocioabe, in timp ce 
grofii au palate? 
Motii : Nuu, Horea, pe ei! 
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, ca noi sa n-avem nimica, iar grofu sa piarda 
banii nostri pe la jocuri de carti prin cazinourile din Europa? 
Motii nimic, liniste mormantala! Horea e descumpanit şi se uita la un mot mai 
batrin care într-un tarziu ii zice: 
- Horea, dragul tatii, nu fi asa maniat, poate ca nu ţi-o intrat carte! 
*** 
Un tanar intra intr-o farmacie şi o intreaba pe farmacista, o fata tanara, extrem de 
frumoasa: 
- Nu va suparati, aveti prezervative cu arome? 
Farmacista, extrem de doritoare sa-l ajute: 



293 

 

- Da, ce aroma sa fie? 
- Ce aroma va place mai mult 
*** 
La Radio Erevan, un investitor bursier amarât din Romania întreaba: 
- De ce trebuie sa strangem cureaua în perioada de tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gât. 
*** 
Intra o blonda la doctor. 
- Ei domnisoara, unde va inteapa? 
- In masina, dar mi-a promis ca-si face rost de un apartament la bloc. 
*** 
Un tip ajunge la portile Raiului, in fata lui Sf. Petru.Acesta il intreaba: 
- Ai facut ceva deosebit in viata ta care sa merite sa intri in Rai? 
- Da, ma pot gandi la un singur lucru. Odata, cand faceam un drum in Black Hill in 
Dakota, am dat peste un grup de motociclisti duri şi mari şi rai care maltratau o 
tanara. M-am dus direct la ei şi le-am cerut sa o lase in pace dar ei nu m-au ascultat. 
Asa ca m-am dus la cel mai mare, cel mai tatuat şi i-am tras una in cap, i-am 
rasturnat motocicleta, i-am smuls cercelul din nas şi l-am aruncat la pamant. 
Apoi am tipat : 
- Acum, inapoi baieteilor sau veti avea de-a face cu mine ! 
Sf. Petru a fost impresionat. 
- Cand s-a intamplat asta? 
- Acum cateva minute... 
*** 
Un tip dupa ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetelul lui şi începe sa noteze 
ceva. Tipa, suparata, îi spune: "Ce nesimtit esti, ce, eu sunt din alea sa ma treci în 
carnet?"... "Nu te trec, îi raspunde 
tipul, te sterg!" 
*** 
Directorul unui internat ii previne pe baieti : 
- dacă da dracu' si-l prind pe unul din voi in dormitorul fetelor, il amendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
*** 
- Ce mai este nou, Gigi? 
- Sunt suparat, Vasile. Am aflat ca nevasta-mea ma insala. 
- Bine, dar eu te-am intrebat ce mai e nou.... 
*** 
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Soţia: Iubitule... Ce faci? 
Soţul: Nimic. 
Soţia: Nimic?.. Păi de-o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie. 
Soţul: Căutam data expirării... 
*** 
Sotul vine acasa foarte tarziu si, ca sa nu-l certe sotia, se hotareste sa-i traga o 
partida de sex oral. Se furiseaza in dormitor, se baga sub plapuma şi trece la 
treaba... Dupa ce rezolva problema, da 
sa mearga la un dus şi ramane perplex cand o vede pe sotia iesind din baie. 
- Tu cum ai ajuns aici?!?... striga el. 
- Nu mai striga, ca o trezesti pe mama!... 
*** 
Intrebare: Cum se saluta mai nou romanii cand vorbesc la telefon? 
Raspuns: Salutare tie şi ascultatorilor nostrii !!! 
*** 
Micul Thomas, cel mai bun elev din clasa o intreaba pe invatatoare dacă poate sa-i 
vorbeasca dupa ore. Ea accepta. 
- Ce vrei sa-mi zici Thomas? 
- Cred ca sunt prea inteligent ca sa raman in clasa asta, ma plictisesc!As vrea sa trec 
direct la Liceu. 
Directorul scolii este informat şi il intreaba pe Thomas dacă vrea sa treaca niste 
teste. 
Thomas accepta fara sa ezite şi testarea incepe. 
- Sa vedem Thomas: 3x4? 
- 12 
- -Şi 6x6? 
- 36, domnule director. 
- Capitala Japoniei? 
- Tokio! 
Testul continua inca o jumatate de ora, Thomas nu face nici o greseala! 
La sfarsitul testului, domnul director este multumit dar profesoara intreaba dacă 
poate sa-i puna şi ea cateva intrebari..Amandoi accepta.Profa incepe: 
- Thomas, vaca are 4 şi eu am 2 ce este? 
- Picioarele, doamna. 
- Corect, ce gasim in pantaloni tai şi nu gasim in ai mei?Directorul se mira de 
intrebare... 
- Buzunare, doamna 
- Bine Thomas, unde au femeile parul cel mai cret?Directorul se pregateste sa 
intervina chiar cand Thomas raspunde: 
- In Africa, doamna!raspunde copilul fara sa ezite. 
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- Ce este moale dar cu mainile unei femei devine tare?Directorul deschide ochii 
mari dar inainte sa vorbeasca, Thomas raspunde: 
- Oja pt unghii, doamna. 
- Ce au femeile şi barbatii in mijlocul picioarelor? 
- Genunchi, doamna! 
- Bine şi ce are o femeie maritata mai larg decat una celibatara? Directorului nu-i 
vine sa creada ce aude. 
- Patul, doamna! 
- Care parte a corpului meu este des cea mai umeda? 
- Limba dumneavoastra, doamna! 
- Ce cuvant care incepe cu litera C..... inseamna ceva care poate sa fie umed sau sec 
şi pe care barbatii le place sa-l priveasca? 
- Cerul! spune Thomas 
Directorul sufla usurat, transpirat decide sa opreasca testul şi spune: 
- Nu o sa te trimit la liceu o sa te trimit direct la Universitate!Chiar şi eu as fi picat 
acest test..... 
 
Morala: 
Odata cu inaintarea in varsta devenim perversi 
*** 
Medicul catre pacient: 
- Aveti o boala contagioasa extrem de rara. O sa fiti mutat intr-o camera separata şi 
acolo veti manca numai pizza şi clatite. -Şi astea ma vor ajuta sa ma fac bine? -Nu, 
dar asta-i singura mancare care incape pe sub usa. 
*** 
Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman. Dupa impact, tipul ia o barca şi vasleste 
disperat sa se salveze. 
- Unde pleci, dom'le, ca mai sunt femei aici? 
- Lasa-ma in pace omule, mie de femei imi arde acum? 
*** 
Doi lilieci isi faceau siesta, atarnati într-un copac cu capul in jos. "Auzi, care a fost 
cea mai naspa zi din viata ta?" 
"Cand am avut diaree"... 
*** 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna la mare, fara 
barbatii lor. La intoarcere, pe una dintre ele au apucat-o remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori l-am inselat in concediu. 
Bruneta: -Ce idioata! 
Roscata: -Ce curajoasa! 
Blonda: -Ce memorie! 
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*** 
La interviul pentru angajare: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu. 
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze... 
*** 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine ma sfatuiti? 
*** 
- Imprumuta-mi 100$. 
- Am numai 30. 
- Da-mi 30, cu restul de 70 imi ramai dator. 
*** 
De ce barbatii nu pot avea mai multe neveste? 
- Pentru ca ii protejeaza legea! 
*** 
Merge pe strada o doamna cam plinuta. De ea se apropie un cersetor: 
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic. 
- Ehee, dacă as avea şi eu asa vointa... 
*** 
Anunt la matri moni ale: "Caut sotie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
I: Care e deosebirea dintre bikini frantuzesti şi cei rusesti? 
R: Cei frantuzesti iti intra in fund, cei rusesti in cizma! 
*** 
O femeie se plange unui politist: 
- Domnule politist, tipul acela ma urmareste. Cred ca e beat!....Politistul o masoara 
de sus pana jos şi spune: 
- Aveti dreptate. Cu siguranta este beat! 
*** 
Un profesor le da elevilor ceva de scris. Bula refuza. 
Profesorul: 
- Singura scuza ca sa nu scrii, e sa ai o boala foarte grava! Bula: 
- De epuizare sexuala ce ziceti? Profesorul se uita la el cateva clipe: 
- Asta nu e scuza, poti sa scrii cu mana cealalta 
*** 
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Fiica în vârstă de 16 ani îşi invită tatăl şi mama să se aşeze pe canapeaua din 
sufragerie pentru a le spune ceva: 
- Mamă, tată, ....sunt însărcinată ! 
- Cine a putut fi porcul ordinar, nesimţitul, nenorocitul, animalul care şi-a bătut joc 
de tine. Dacă pun mâna pe el în clipa asta, îl omor !!!!! Explodează mama fetei. 
Foarte calmă, tânăra ia un celular şi formează un număr. În mai puţin de 15 minute 
în faţa casei frânează energic un „Ferrarri Scaglieti 512" argintiu şi în mai puţin de 
2 minute, în cadrul uşii apare un bărbat elgant cu părul uşor grizonat, îmbrăcat 
într-un costum „Armani" impecabil, cu un imens buchet de trandafiri în braţe : 
- Iubită doamnă, stimate domn, vă rog... 
- Ce să ne mai rogi măgarule, pedofil nenorocit...Începe mama.... 
- ...să mă ascultaţi.... 
- ...care ţi-ai bătut joc de fructul tinereţii copilului nostru...!!! 
- Condiţia şi poziţia mea socială nu-mi permit să o iau de soţie pe fiica 
dumneavoastră. Dar, dacă copilul născut de aceasta va fi băiat, va primi cadou de 
botez o fabrică de piese auto, un supermarket, un restaurant de lux, un apartament 
de 300 mp în centrul Bucureşti-ului, o vilă pe litoral şi o vilă la munte. Dacă va fi 
fată, va primi la botez o fabrică de confecţii, o casă de modă „haute couture", un 
supermarket şi deasemeni un apartament şi câte o vilă la mare şi la munte. Dacă 
vor fi gemeni, vor primi câte o fabrică de procesare a cărnii, căte o fabrică de 
produse lactate, câte un apartament şi câte un pachet de acţiuni „Gazprom" fiecare 
în valoare de 5 milioane €. 
Dacă va pierde sarcina... 
- I-o mai tragi odată ! Interveni tatăl.... 
*** 
La un examen de fizica. Profesorul foarte prost dispus. Intra prima studenta. 
- Duduie, e vara, sunteti într-un compartiment de tren şi va este foarte cald. Ce 
faceti? 
Studenta foarte bucuroasa de simplitatea intrebarii raspunde: 
- Deschid fereastra. 
- Perfect, va rog sa calculati viteza cu care intra curentul de aer in compartiment, 
temperatura de afara şi presiunea atmosferica. 
- ?!? 
Pica examenul. A doua studenta pateste la fel. Intra şi a treia studenta, care intre 
timp aflase despre ce era vorba. 
- Duduie, e vara, sunteti in tren, in compartiment, şi va e foarte cald.Ce faceti? 
- Imi dau jos bluza. 
- Dar totusi va e cald. 
- Imi dau jos fusta. 
- Inca va e foarte cald. 
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- Imi dau jos sutienul, chilotii, tot, raman goala. 
- Şi dacă inca va mai este cald? 
- Domnule profesor, şi sa stiu ca ma f*t cu tot trenul, dar fereastra aia tot nu o 
deschid! 
Un alpinist neasigurat sta sa cada de pe un perete de stanca. Abia se mai tine cu o 
mana deasupra haului. Se uita la cer şi striga disperat: 
- Doamne, e cineva acolooo??! 
Se aude o voce grava: 
- Da, fiule! 
- Ce sa fac, sa nu ma zdrobesc de pamant? 
- Roaga-te sa-ti fie iertate pacatele şi desprinde-te de stanca fara teama. 
Se gandeste putin alpinistul, apoi striga iar: 
- Altcineva mai e acolo???! 
*** 
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta şi o reazema de gard şi 
incepe sa caste ochii in jur. 
Gardianul: 
- Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru... 
- No, ca nu-i bai, i-am pus lacat! 
*** 
O blonda cu masina este oprita de un politist. 
- Permisul dvs., va rog. 
- Ce e ala? 
- Cartela aceea cu poza dvs. 
Se uita blonda prin geanta, gaseste o oglinda, se uita in ea şi i-o da politistului. 
Acesta priveste la rindul sau in oglinda şi spune: 
- Ma scuzati, nu am stiut ca lucrati in politie. 
*** 
Doi prieteni se intilnesc dimineata la cafea, unul cu un ochi vinat. 
- Ce-ai patit la ochi? il intreaba celalalt. 
- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am zis "TU". 
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi in familie de te-a lovit pentru asta? 
- Pai aseara când mincam mi-a zis: „Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni". 
Si eu i-am raspuns: „Poate TU” 
*** 
Intr-un salon de reanimare, toti pacientii stau cuminti conectati la aparatele de 
mentinere in viata.Electricianul baga capul pe usa şi ziceaieti, luati o gura mare de 
aer ca schimb o siguranta!... 
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*** 
Motto-ul zilei! 
Dacă cineva ride? rizi cu el impreuna! 
Dacă cineva cinta? cinta cu el impreuna! 
Dacă cineva lucreaza -lasa-l sa lucreze! 
*** 
Perle culese de la Academia Trupelor de Uscat -SIBIU 1992-1996 
 
Sa nu mai prind picior de student cu mainile in buzunare! 
O mana criminala a dat cu piciorul in chiuveta. 
Dati-mi o bara metalica din lemn. 
Ce te uiti asa la mine ca la un bou? Ce, ori nu-i asa? 
Am sa va tin cu ochii in soare pana la 12 noaptea. 
Dacă ti se intampla sa cazi de pe transportor ori mori ori ramai prost.Eu am cazut 
de 3 ori. 
Fa-mi o lista cu el. 
Cand plecati acasa sa nu uitati vreo bricheta aprinsa in dulapuri. 
Sa nu va dati jos din mersul trenurilor. 
Va doare mana sa bateti 3 pasi de defilare? 
Impartiti suprafata in 3 jumatati egale. 
Lipeste calcaiele pe langa corp. 
Jumatate din batalion stia ca este adunare numai tu nu. 
Bai rahatilor, dacă vin la voi va mananc ! 
*** 
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti prost, decat sa vorbesti 
şi sa inlaturi orice dubiu." 
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se intilnesc pe strada. Mihai il vede pe Cristi ca e cam 
abatut si-l intreaba: 
M : De ce esti asa suparat? 
C: Uite ma eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat. 
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina? 
C: Niciodata. 
M: Pe luna? 
C: Da din cap negativ. 
M: Pe an? 
C: Iar da din cap negativ. 
M: Pai vezi, rugina. 
*** 
Ion şi Maria la maternitate: 
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- No Marie, ce avem? 
- Baiat. 
- No, ....si cu cine seamana? 
- ... Degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti. 
*** 
La un concurs de parasutisti intr-o unitate militara, Bula trebuia sa faca saltul cu 
parasuta, la aterizare sa ia bicicleta, dupa care cros de 15Km. Se urca Bula in avion, 
ajunge in zona de parasutare, sare şi trage de comanda.... nu se deschide. Mai trage 
o data... nimic (futui)... trage comanda de la parasuta de siguranta... tot nimic (baga-
mi-as)... mai trage o data... nimic... dupa care zice: -Parca vad ca şi bicicleta e 
stricata... 
*** 
Prin ce se deosebeste un om de o camila? 
- Camila poate sa lucreze o saptamâna fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamâna fara sa lucreze... 
*** 
Un alpinist neasigurat sta sa cada de pe un perete de stanca. Abia se mai tine cu o 
mana deasupra haului. Se uita la cer şi striga disperat: -Doamne, e cineva acolooo??! 
Se aude o voce grava: -Da, fiule! 
- Ce sa fac, sa nu ma zdrobesc de pamant? 
- Roaga-te sa-ti fie iertate pacatele şi desprinde-te de stanca fara teama. 
Se gandeste putin alpinistul, apoi striga iar: -Altcineva mai e acolo???! 
*** 
În curtea taraneasca, una dintre gaini a ouat un ou de jumatate de kilogram. -Ne 
spui şi noua cum ai reusit? o întreaba celelalte gaini. -Secret de familie. -Proiecte pe 
viitor? -Voi oua un ou de un kilogram. Îl întreaba şi pe cocos cum au reusit. -Secret 
de familie. -Şi care-ti sunt proiectele pe viitor? -Sa pocesc mutra strutului. 
*** 
Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la resturant. Farfuria de supa se varsa pe rochia 
ei cea noua. Suparata şi asteptand sa fie consolata de sotul romantic zice: -Uite cum 
arat, ca o scroafa! El raspunde: -Şi te-ai mai şi murdarit pe deasupra! 
*** 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidelă şi îţi trece prin cap sa te arunci 
de pe balcon, adu-ti aminte ca... ai coarne, boule, nu aripi! 
*** 
Femeile sunt exact ca traducerile: cele bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune. 
*** 
Un tip şi o tipa fac dragoste. El ii spune: 
Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o sa-ti spun Eva.' 
Ea ii raspunde: 'Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o sa-ti spun Peugeot. 
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*** 
Fiul: E adevarat, taticule, ca in unele parti ale Africii barbatul nu isi cunoaste sotia 
decat dupa casatorie? 
Tatal: La fel se intampla in toate tarile, fiule ! 
*** 
Cand un barbat deschide portiera masinii sotiei sale de un lucru poti fi sigur: ori 
masina e noua ori femeia! 
*** 
Casatoria serveste la impartirea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata dacă 
ai fi ramas singur 
*** 
Sotia ii spune sotului: 
- Mai bine ma casatoream cu Dracul decat cu tine ! 
- Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange e interzisa! 
*** 
- Tu iti iubesti nevasta? 
- Cand ne-am luat, o iubeam asa de tare incat imi venea s-o mananc. Acum imi pare 
rau ca n-am mancat-o atunci. Acum e prea tarziu, e atoasa. 
*** 
Nevasta-mea ma saruta de fiecare data cand vin acasa. 
- Asta da afectiune! 
- As...E investigatie! 
 
Nevasta isi surprinde sotul in bucatarie cu un plici de muste in mana. Il intreaba: 
- Ce faci aici? 
- Omor muste... 
- Si ai omorat vreuna? 
- Trei masculi şi doua femele. 
- Dar cum le recunosti? 
- Masculii i-am omorat pe o cutie de bere iar femelele pe telefon... 
*** 
Un barbat punea niste flori la mormantul mult-iubitei sale mame decedate, cand 
remarca un alt barbat in genunchi la un mormant. Barbatul parea ca se roaga cu o 
intensitate profunda, repetand: 
- -De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? 
Primul barbat se apropie de el şi ii spuse: 
- Domnule, nu vreau sa ma amestec in suferinta dumneavoastra privata, dar nu am 
vazut niciodata atata durere. Pe cine jeliti? Un copil? Un parinte? 
Indureratul isi aduna gandurile pentru o clipa, apoi raspunse: 
- Primul sot al nevestei mele... 
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*** 
Secretara noua 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara. Vine directorul acasa, nevasta 
il ia in primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama. 
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat. 
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede. 
*** 
Un tip se plange prietenului sau: 
- Am avut totul... bani, o casa frumoasa, o masina faina, dragostea unei femei 
superbe... Apoi, dintr-o data totul a disparut in neant... 
- Pai, cum asa....?' intreaba mirat prietenul. 
- A aflat nevasta-mea...' 
*** 
Doi golani patrund noaptea in dormitorul calugaritelor de la un schit. Din intuneric 
se aude vocea uneia dintre ele: 
- Iarta-i, Doamne, ca nu stiu ce fac! 
- Taci din gura, zise cea de linga ea, al meu stie... 
*** 
La un ospiciu, toti nebunii stateau agatati care de lustra, care de grilajele de la 
ferestre, sau pe pereti. La un moment dat, apare doctorul şi spune: 
- A venit toamna! 
Toti nebunii cad jos, numai doi raman suspendati in continuare. 
- Voi nu ati auzit ca a venit toamna? intreaba doctorul. 
- Noi suntem conifere! 
*** 
Intrebare: De ce merg politistii in misiune cu portbagajul plin de apa? 
Raspuns: Li s-a dat ordin sa aiba grija sa nu le moara sirena!.. 
*** 
De ce nu poate o blonda sa scrie numarul 11? Pentru ca nu stie pe care 1 sa-l puna 
in fata 
*** 
Trei tipe stau de vorba: 
Prima: 
- Sa vezi ce am gasit in buzunarele sotului meu aseara... 
Celelate: 
- Ce? Ce? 
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- Fotografii porno... 
- Şi ce ai facut cu ele? 
- Nici nu am stat sa ma gandesc, le-am aruncat pe foc. 
A doua: 
- Asta nu-i nimic, eu am gasit in buzunarele sotului meu prezervative... 
- Şi ce ai facut? Le-ai aruncat pe foc? 
- Ei as, le-am gaurit şi le-am pus la loc. 
Cea de a treia lesina. 
*** 
La moartea unui cardiolog 
Toate erau in forma de inima: florile, coroanele, jerbele, groapa, sicriul. Cand sa 
bage mortul in groapa, un tip din multime incepe sa rada in hohote. 
Preotul se opreste din cantat şi il intreaba: bine domnule, acum te-a gasit şi pe 
dumneata rasul, tocmai in acest moment? 
Tipul ii raspunde: nu va suparati dar ma gandeam la propria mea inmormantare, 
pentru ca eu sunt ginecolog! 
*** 
Ardelenii 
Doi ardeleni la oras, sunt cazati într-un hotel la etajul 20, iar liftul nu merge. Se 
apuca ei sa urce pe scari. Pe la etajul 5, Ion catre Gheorghe: 
- Gheo, am sa iti zic ceva... 
- Lasa-ma in amaraciunea mea, imi zici cand ajungem... 
Dupa inca vreo 7 etaje, Ion: 
- Gheo, trebe sa-ti zic ceva... 
- Lasa-ma Ioane, imi zici cand ajungem, acu lasa-ma in pace! 
In fata usii, Gheorghe catre Ion, gafaind ca o locomotiva: 
- Ia zi acuma ce voiai sa-mi zici. 
- Am uitat cheia la receptie!............... 
Se apuca ei sa coboare Dupa vreo 5 etaje, Ion vrea sa zica ceva. 
- Lasa-ma in pace. Imi zici jos! 
Alte 7 etaje, Ion vrea sa spuna ceva, Gheorghe enervat il opreste. Ajung sleiti la 
receptie, Ion : 
- Mai Gheo, tu chiar nu stii de gluma?? 
*** 
Blonda la volan 
Doua tipe, la volan o blonda, semaforul rosu, se opresc: 
- Mama, vezi ce rosu frumos? 
- Da... waw! 
- Da' uite ce galben fain... 
- Aha... 
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- Şi ce verde frumos... 
- Da, asta chiar e super... 
- Aa... iar rosu asta... L-am mai vazut, hai sa mergem 
*** 
Recruti la politie 
Interviu la o circa de politie pentru recruti. Intra primul, comandatul il intreaba: 
- Como ti cheamo? 
Asta, nimic... 
- Iesi afara, ca nu esti bun de nimic... 
Mai intra inca unul, iar: 
- Como ti cheamo? 
Asta, nimic nici el... 
Intra al trei-lea şi il intreaba şi pe asta: 
- Como ti cheamo? 
La care recrutul raspunde: 
- Perche? 
- Perche şi mai cum? 
*** 
Un chirurg la poarta Raiului 
Un chirurg moare, ajunge la poarta Raiului şi se aseaza la coada. 
Imediat il observa Sf. Petru şi zice 
- Furnizorii, poftiti pe usa din spate, va rog! 
*** 
O femeie tânara şi extrem de atractiva ia avionul spre casa din Elvetia. In avion, 
alaturi de ea ia loc un preot catolic caruia i se adreseaza imediat: 
- Ma scuzati, Parinte, mi-ati face un mare serviciu? 
- Desigur, Copila mea, cu ce te-as putea ajuta? 
- Mi-am cumparat un depilator electric excelent; am platit foarte mult pentru el.. 
Depaseste cu mult limita de valoare a scutirii de vama şi ma tem ca mi-l confisca. 
Dar dumneavoastra Parinte, ati putea sa-l treceti la vama ascunzându-l sub 
reverenda. 
- Cu adevarat, as putea sa-l trec, dar te previn ca inca niciodata n-am fost in stare sa 
mint. 
- Dar dumneavoastra aveti o fata atât de cinstia incat nici asa nu vor întreba nimic-
spuse tânara şi da-du depilatorul preotului descumpanit. 
Dupa aterizare la vama: 
- Parinte, aveti ceva de vamuit?-intreaba ofiterul vamal. 
- Din crestet pâna la brau n-am nimic de vamuit, fiule. 
Acest raspuns bizar trezeste suspiciunea vamesului asa ca întreaba mai departe: 
- Şi sub brâu? 



305 

 

- Pai am ceva magnific facut pentru a servi femeilor, dar nu a fost folosit inca 
niciodata. 
Vamesul râde cu lacrimi: 
- În regula, treceti mai departe! Urmatorul ! 
*** 
Isărescu la frizer : 
Tzâc, tzâc, tzâc! 
Frizeru: Domnu Guvernator, cum mai merge economia? 
Isărescu : mm, bine. 
Tzâc, tzâc, tzâc! 
După câteva minute 
Frizeru: Domnu Guvernator, cum mai merge economia? 
Isărescu : mm, bine. 
Tzâc, tzâc, tzâc! 
După câteva minute.. 
Frizeru: Domnu' Guvernator. 
Isărescu: Auzi, da ce mă tot intrebi? 
Frizeru: Păi când vă întreb vi se ridică părul şi il tai mai bine!!! 
*** 
Un tip se trezeste dimineata, ia ziarul de la usa, se uita pe numerele de la loto şi 
vede ca i-au iesit toate cele sase. Cum avea un serviciu pe care nu îl suporta, pleaca 
tacticos la serviciu, intra în audienta la sef şi îl anunta cu satisfactie ca 
demisioneaza. 
Seful spune ca e alegerea lui, îi multumeste pentru cei peste 20 de ani lucrati în 
firma şi îi da un bonus de despartire de 200.000 de euro. 
Omul, fericit nevoie mare, în drum spre loterie intra la reprezentanta BMW şi 
cumpara cel mai scump model, în valoare de 200.000 de euro. 
Când sa dea banii, este anuntat ca, deoarece este clientul cu nr. 1, 000, 000 primeste 
masina gratis. 
Când e sa ai noroc, ai noroc, zice omul bucuros ca a ramas şi cu cei 200.000 de euro 
şi are şi BMW nou nout. 
Trece pe la loto, ridica milioanele şi pleaca acasa. 
Sta pe terasa, la o bere şi o vede pe sotia sa venind acasa, cu bicicleta. Moment în 
care trece pe strada o betoniera şi o calca. 
Asta e, zice omul, când e sa ai noroc, ai noroc pâna la capat!" 
*** 
Ion se trezeste intr-o dimineata cu o mahmureala ingrozitoare dupa o noapte 
petrecuta la o petrecere de afaceri. Se chinuie sa-si deschida ochii şi primul lucru pe 
care il vede sunt doua aspirine asezate langa un pahar cu apa pe noptiera. şi langa 
el, un trandafir rosu! Ion se ridica din pat si-si vede hainele curate şi calcate. Se uita 
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prin camera şi vede ca totul e in ordine perfecta şi luceste de curatenie. La fel e şi in 
restul casei. Ia aspirinele, se sperie cand se uita in oglinda din baie şi vede un ochi 
vanat şi in cele din urma observa un bilet pe masa pe care scria: "Dragul meu, micul 
dejun e in cuptor. Eu am iesit la cumparaturi. Te iubesc!!" Se taraste pana in 
bucatarie şi vede ca intr-adevar il asteapta micul dejun aburind şi ziarul de 
dimineata. 
*** 
Fiul lui e şi el in bucatarie. Ion il intreaba: 
- Fiule, ce s-a intamplat azi-noapte? 
- Pai, ai ajuns acasa beat dupa 3 dimineata şi ai luat-o razna. Ai rupt masuta din 
sufragerie, ai varsat pe coridor şi ti-ai facut un ochi vanat cand ai dat cu capul de 
usa. 
- Atunci de ce este totul intr-o ordine atat de perfecta, atat de curat, am primit un 
trandafir rosu şi micul dejun ma asteapta pe masa? 
- Ah, asta-i simplu, ii raspunde fiul. Mama te-a tarat pana in dormitor şi cand a 
incercat sa-ti dea jos pantalonii. I-ai spus: "Lasa-ma in pace, tarfa ce esti, sunt 
insurat!" 
 
Morala: 
Masuta rupta -$300.26 
Micul Dejun -$10.20 
Trandafirul rosu -$5.00 
Aspirinele -$0.30 
Sa spui lucrul potrivit la momentul potrivit.... de nepretuit!! 
*** 
Soţia către soţ: 
- Logodnicul lui Lili este mai tandru ca tine, ii spune mereu "perla mea" 
- El este bijutier. Eu sunt ginecolog. Cum ai vrea sa-ti spun? 
*** 
Intrebare la Radio Erevan: 
De ce are hartia igienica mai multe straturi? Nu era de ajuns unul singur? 
Raspuns: 
In principiu aveti dreptate şi oricum folositi direct doar prima foaie! Dar celelalte 
sunt stocate timp de 6 luni de catre serviciile de specialitate, pentru a putea fi 
accesate de Ministerul de Interne, Ministerul Public, SRI şi SIE. 
Razbunarea fetelor pentru toate bancurile misogine... 
*** 
Care-i asemanarea dintre un barbat şi un soarece? 
Amandoi trag la gaura 
*** 
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Ce este un sot? 
Un amant care si-a fortat prea mult norocul. 
*** 
Care este asemanarea dintre un barbat şi o telecomanda? 
Ambii sunt simpli, usor de folosit şi de obicei ii gasesti pe langa televizor. 
*** 
De ce ce sunt barbatii ca zapada? 
Nu stii cand vin(e), nu stii cati centimetri va avea, şi nu stii nici cat va dura... 
*** 
Ce isi zice mireasa dupa noaptea nuntii? 
Doamne-ajuta ca nu am aruncat inca vibratorul... 
*** 
De ce sunt barbatii ca şi cabinele telefonice? 
Ori sunt "ocupate" ori e "telefonul" defect... 
*** 
Cum se numeste un barbat aratos, inteligent, atent şi sensibil? 
Basm... 
*** 
De ce sunt barbatii ca ceapa? 
Dacă dai jos invelisul iti vine sa plangi... 
*** 
De ce sunt barbatii imuni la boala vacilor nebune? 
Pentru ca sunt porci... 
*** 
De ce exista barbati? 
Pentru ca vibratoarele nu aduc bani in casa... 
*** 
Care e diferenta dinte barbati şi "Pedigree"? 
Pedigree exista şi cu creier... 
*** 
De ce barbatii sunt ca şi betele de chibrit? 
Dacă ii aprinzi isi pierd capul... 
*** 
Un sot, satul de sotia sa care-l tot intreba cum arata, ii cumpara o oglinda mare, ca 
sa se vada in ea din cap pana in picioare. 
Asta a mers un timp, dar acum ii punea aceleasi intebari, stand in fata oglinzii. O 
data, proaspat iesita de la dus, se plangea ca are sanii prea mici. 
Sotul, care de obicei tacea, ii spune : 
- dacă vrei sa-ti creasca sanii, ia o bucata de hartie igienica şi freac-o intre ei cateva 
secunde in fiecare zi. 
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Femeia se repede, ia o bucta de hartie şi se apuca sa o frece intre sani: 
- In cat timp o sa-mi creasca? 
- Va dura cativa ani!. 
Sotia se opreste: 
- De unde stii tu ca dacă frec o bucata de hartie igienica intre sani, acestia imi vor 
creste in cativa ani? 
- Cu fundul a mers, nu-i asa? 
*** 
Intr-o firma, 4 femei in birou: sefa (nu se specifica ce culoare de par) şi 3 contabile, 
una bruneta, una roscata, şi cealalta blonda. De la o vreme, sefa pleca totdeauna mai 
devreme de la serviciu, sub diverse pretexte. Intr-o zi, se gandesc fetele ca dacă sefa 
pleaca, pleaca şi ele. Zis şi facut, şi cum a iesit sefa pe usa, hop şi ele, sa profite de 2 
ore libere. Bruneta, merge direct la sala de fitness, profitand de faptul ca are timp 
mai mult sa fie in forma. Roscata merge la cumparaturi. Blonda, ca o sotie cuminte 
şi iubitoare, merge acasa, sa profite de 2 ore in plus langa sotul ei iubit. Acasa, insa, 
dupa ce intra, aude zgomote din dormitor, şi cand se uita pe furis pe usa, ii vede pe 
barbatu-sau şi pe sefa ei. Tiptil, se strecoara afara din casa fara sa zica nimic şi se 
duce in parc, asteptand sa treaca timpul... 
A doua zi, sefa iar dispare cu doua ore inainte de terminarea programului... 
Celelalte vor şi ele sa plece, numai blonda statea la birou. 
- Haide, tu nu pleci? 
- Nu, nu plec, ca ieri era cat pe ce sa ma prinda sefa! 
*** 
La angajare, doi canibali promit ca nu vor manca pe nimeni din firma. 
Dupa cateva luni unul dintre ei este chemat la conducere şi dat afara. 
Al doilea canibal se duce la cel dat afara si-l întreabă ce s-a intamplat: 
- Apăi am…. nu m-am putut abţine şi am mâncat contabila. 
- Mă nenorocitule, cum ai putut fi aşa prost, eu am mâncat până acum trei ingineri 
şi nimeni nu a observat. 
*** 
O tiganca se duce la teatru. La întoarcere, tiganul o întreaba: 
- Cum a fost, fa, la teatru? 
- Stai sa-ti povestesc. La intrare, toata lumea tinea beletele în mîna, Asa ca l-am scos 
şi eu. La usa, unul mi-a rupt beletul. Am vrut sa tip, 
dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat nici io. Am intrat, m-am pus pe scaun şi 
deodata s-a stins lumina. Am vrut sa tip, dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat 
nici io. La un moment dat, ala de statea lînga mine, mi-a bagat mana între picioare. 
Am vrut sa tip, dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat nici io. 
- Lasa asta, fa. Piesa, piesa cum a fost? 
- Mult mai mare decît a ta! 
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*** 
Definiţii noi extrase din Moldovian DEX 2008: 
PRUDENT = pastă de dinţi cu extras de prune; 
MONOLOG = olog de un picior; 
BIOLOG = olog de ambele picioare; 
SEXOLOG = olog de 6 picioare (de ex. miriapod sexolog); 
AMÂNAT = fără mâini; 
ÎNCHINARE = transport către China; 
ÎNVINUIRE = procesul de fermentare a mustului; 
ÎNFOCARE = transformare în focă; 
GHINIOANE = variantă moldovenească pentru ardelenescul „Bine, Ioane"; 
ÎMPRĂŞTIERE = rezultatul procesului prin care beţivii se fac praştie; 
BIZAR = zar dublu; 
MĂCEL = mac mic; 
MICROSCOP = scop măr 
*** 
Ştefan cel Mare stătea şi se uita la TV. Vine slujitorul său, Vasile, şi îi 
spune: 
- Măria Ta! Măria Ta! Vin turcii! 
- Cât sunt de mari? 
- Apăi sunt mici! Se văd în zare cam de 10 cm! 
- Lasă Vasile că avem timp! Vasile pleacă. După un timp vine iarăşi: 
- Măria Ta! Măria Ta! Vin turcii! 
- Cât sunt de mari? 
- Au crescut copăcel Măria Ta! 
- Lasă Vasile că avem timp! 
Vasile pleacă. După un timp însă vine ţipând: 
- Măria Ta! Măria Ta! Vin turcii! 
- Cât sunt de mari? 
- Cât mine, cât Măria Ta! 
- Atunci i-a bazooka şi-i împuşcă! 
- Nu pot Măria Ta că-i ştiu de când erau mici! 
*** 
Un somn sanatos nu numai ca prelungeste viata, dar şi reduce ziua de lucru. 
*** 
Un tip intra la stomatolog. 
- Doctore, hai sa facem totul repede fara anestezie. Scoateti dintele şi gata! 
- dacă ar fi toti pacientii asa ca d-stra! Bine, hai sa incepem... 
Tipul striga: 
- Scumpo, intra şi arata-i medicului dintele care te doare. 
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*** 
- Baiete, nu-mi arata limba, caci ai sa te imbolnavesti! 
- Cu ce? 
- Cu fractura la mandibula şi contuzie cerebrala. 
*** 
- Alo, iubitule, tu esti? 
- Da, eu sunt. 
- Stii, o sa avem un copil. 
- Ati gresit numarul... 
*** 
La un colt de strada, un politist musca un caine. Un trecator se opreste si-i spune 
politistului: 
- Ce-ai domnule cu bietul caine! 
- Ce te bagi domnule! Ce, stii cine a inceput? 
*** 
La spital este adus un tip cu o fractura craniana.. Sora medicala completeaza fisa şi 
intreaba: 
- Casatorit? 
- Nu, am avut un accident! 
*** 
Vine Ion la Gheorghe şi il intreaba: 
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi? 
Gheorghe: 
- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropiu de ea şi o intreb: 
"-Ce avem astazi, lapte sau carne?" 
*** 
Cand eram mai tanar, uram sa ma duc la nunti. Matusi de-ale mele ma piscau de 
obraz şi ziceau razand: ' ' tu urmezi ' ' 
Au terminat cu porcaria asta cand am inceput la inmormantari sa fac şi eu acelasi 
lucru cu ele! 
*** 
Aveti sampon? 
- De oua. 
- Şi pe cap cu ce ma spal? 
*** 
Un cetatean opreste un taxi: 
- Du-ma şi pe mine un milimetru! 
- Hai dom ' ne, nu ma lua la misto!. 
- dacă te-as fi luat la misto, ti-as fi spus "cu opriri". 
*** 
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La un bal, se duce unu la o tipa: 
- Papusa, dansezi? 
- Da, sigur. 
- Pai, atunci lasa-ma pe mine sa stau pe scaun. 
*** 
Doua furnici fumau iarba. La un moment dat apare elefantul. Cand il vad, furnicile 
se pun pe ras. Elefantul, mirat, le intreaba: -Ce-ati patit mai? 
- Wahahahaha...elefantule, vezi tu firmitura asta de paine? 
- Da. 
- N-ai curaj sa te sui pe ea! Elefantul pune un picior pe ea zi zice: 
- Poftim ca m-am suit! 
- Wahahaha...elefantule...cat esti tu de mare...n-ai curaj sa iei cealalta firmitura de 
paine de pe jos şi sa ti-o pui in cap! 
Elefantul ia şi cealalta firmitura de paine de pe jos şi si-o pune in cap. 
- Wahahahahaha....furnicile se terminau de ras. Elefantul: 
- Ma acum ce mai este? 
Furnicile: -Mamaaaa cata sandvisul 
*** 
Cica trei prieteni, care nu se mai vazusera de atatia ani, se intalnesc intamplator in 
fata unei scoli de soferi. **Din vorba in vorba isi dau seama ca fiecare isi astepta 
consoarta sa-si termine ora de conducere auto. Primul zise suparat: 
- Sotia mea a inceput scoala de o saptamana şi de atunci in fiecare noapte se 
trezeste, pune mana pe "manivela" şi incepe : "inainte, inapoi, inainte, inapoi" de nu 
pot sa dorm toata noaptea. 
Al doilea zise şi el negru de suparare: 
- Asta nu-i nimic, a mea a inceput scoala de o luna şi de atunci in fiecare noapte se 
trezeste, pune mana pe "manivela" şi incepe: "intaia, a doua, a treia, a patra". La 
marsarier, cel 
putin, imi vine sa-mi iau campii. 
Al treilea, daramat de tot, se uita la ei şi zise: 
- Sunteti mici copii! A mea a inceput scoala de doua luni şi de atunci in fiecare 
noapte se trezeste, se intoarce cu curul la mine şi zice "plinul, va rog !" * 
*** 
Adam şi Eva sunt izgoniti din rai. La plecare, ei intreaba: 
- Doamne, cine va spala vasele? 
Dumnezeu le spune : 
- Va voi pune la o incercare. Va veti sui într-un copac şi voi da drumul la o pisica 
salbatica sa va chinuie. Cine va vorbi primul, acela va spala vasele toata viata. Zis şi 
facut. Vine pisica şi se urca pana la Eva, o zgaraie pe picioare, o musca, Eva, nici un 
cuvant. Trece pisica la Adam. Il zgaraie pe picioare, il musca, se ridica mai sus şi 



312 

 

observa intre picioare doi motocei. Pisica incepe sa se joace cu ei şi la un moment 
dat, observa ca un soricel ce era ca mort, incepe sa se miste şi sa creasca. Si-a luat 
atunci pozitia de asalt, dar cand sa sara, Eva a urlat: Zat! fir-ai a dracului ! De atunci 
a ramas lege: femeia spala vasele. 
*** 
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut. 
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma.... 
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate şi din cand in cand ne mai şi 
jucam. 
Ciobanul sta stupefiat. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste... Ziaristul se apropie de magar: 
- Ce mai faci, magare? 
- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, ma baga in sura...Ciobanul cade pe 
spate. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? 
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheatza apele! 
*** 
- Tata, imi cumperi, te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu camera video, 
GPRS şi cu aplicatii java şi mp3? 
- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalti copii? 
*** 
La olimpiadele de la Beijing. In prima zi romanii au luat o medalie. In a doua zi 
romanii au luat alta. In a 3 a zii au fost prinsi 
*** 
In Japonia a fost inventat un aparat de fotografiat digital cu o asa viteza de lucru, 
incat sunt sanse de a fotografia femeia cu gura inchisa. 
*** 
Am citit un interviu cu Toni Grecu, in care era intrebat: 
- Ce ai face dacă o femeie ti-ar face avansuri? 
Raspunsul mi s-a parut genial: 
- M-as feri, pt. ca dupa avans intotdeauna urmeaza lichidarea... 
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*** 
Un tip agata o femeie extrem de grasa şi o duce acasa; ajung ei in pat şi tipul se suie 
pe ea... 
- Dupa cateva momente o intreaba: 
- Auzi draga, ai ceva impotriva sa sting lampa asta din tavan? 
- Nu, de ce, esti pudic? 
- A, nu, dar ma cam arde la buci!... 
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile pentru ca e departe scoala de 
sat nu se mai duce. Ion vine dupa un timp acasa si-i arata lui Vasile o poza. 
- Stii tu cine-i in poza asta? 
Sta Vasile se uita, se uita şi nu stie sa-i spuna. 
- E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai... Stie o lume intraga, 
dar tu nu stii, ca nu esti la liceu!Trece timpul şi vine acasa Ion cu alta poza sa-i arate 
lui Vasile. 
- Stii tu, Vasile, cine-i in poza asta? 
- Nu, mai Ioane, cine-i in poza? 
E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, stie o lume 
intraga, dar tu n stii, ma, ca nu esti la liceu! 
Dupa un timp vine Ion acasa şi vine randul lui Vasile sa-i arate o poza. 
- Stii tu, mai Ioane, cine-i in poza asta? 
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu-si da seama. 
- Nu stiu, mai Vasile. 
- Îti spun eu, e Gheorghe, sta in capatul satului, şi vine in fiecare zi pe la nevasta-ta, 
stie tot satul, dar de, tu nu stii ca tu esti la liceu... 
*** 
Manastire.... 
Staretu hotaraste ca trebuie un control sa vada cum mai stau calugarii cu viciile. 
" Maine toata lumea, ia cate o pereche de clopotei, o leaga de membru şi va 
prezentati in curte". 
Zis şi facut. ln momentul intalnirii, staretu aduce o super lady sa dea un erotishe-
striptease. Fata incepe sa danseze goala......... Nici un zgomot...... dupa o ora se aude 
un ding-ding.... 
" Aha, iesi din rand pacatosule... 2 saptamani de rugaciuni, post negru, stai inchis, 
speli porcii....". 
Zis şi facut. Dupa alte 3 saptamani acelasi test. De data asta cu doua fete. 
Dans-lins tzitze..... Dupa o ora ding-ding acelasi calugar. 
"Nemernicule, nu te-ai linistit? Meriti biciuit, maine toata lumea-n curte.'" 
A doua zi intalnire mare, pacatosu in centru. Staretu da exemplu: "Uitati-va la 
pacatosu' pamantului, merita biciuit, ridicati-i sutana şi treizeci de lovituri" 
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Toata curtea: ding-ding-cling-ding-diiiiiiiing 
*** 
Doi batranei, dupa ce s-au imbatat, au decis sa mearga la o casa de toleranta. Odata 
ajunsi acolo patroana ii priveste cu atentie, o cheama pe servitoare şi ii zice: 
- Du-te in primele doua camere şi pune cate o papusa gonflabila in fiecare pat. Mosii 
astia sunt atat de beti incat nu-si vor da seama de diferenta. N-am de gand sa-mi 
folosesc fetele pentru nenorocitii astia de mosi. Servitoarea indeplineste ordinele şi 
batraneii se duc in respectivele camere şi "indeplinesc tema ce corespundea 
locului". 
In drum spre casa, unul dintre batrani zice: 
- Cred ca femeia care a fost cu mine era moarta! 
- Moarta? Spune celalalt. De ce crezi asta? 
- Pai un s-a miscat şi nici n-a vorbit in timp ce faceam dragoste. 
- Putea fi chiar mai rau, spuse celalalt. Eu cred ca a mea era vrajitoare! 
- Vrajitoare!!! De ce naibii zici asta? 
- Pai., sa vezi, cand eram la preliminarii am muscat-o un pic de fund, atunci ea mi-a 
tras o basina in fata, a iesit zburand pe fereastra şi in plus mi-a mai luat cu ea şi 
proteza!!! 
*** 
Mama gravida isi intreaba copilul de 5 anisori: ce vrei sa iti aduca barza un fratior 
sau o surioara? 
- Mamico, dacă nu te doare prea tare p..a as dori un calut de lemn 
*** 
Un tip care lucra la o fabrica de conserve, se plinge psihiatrului: 
- De trei saptamani sunt obsedat sa-mi bag penisul in taietorul de castraveti. Am 
visat asta noapte de noapte, apoi nu am mai putut dormi. La fabrica nu ma mai 
puteam concentra la nimic altceva. Ma gandeam mereu la acelasi lucru. Ieri am 
facut-o! 
- Dumnezeule, gâfâie ingrozit psihiatrul, şi ce s-a intamplat? 
- Am fost pe loc concediat. 
- Şi taietorul de castraveti? 
- A fost concediata şi ea! 
*** 
Banc sec 
O trupa de politisti se aduna in jurul sefului. 
- Atentiune! -zice sefu', incepem operatiunea! 
Potriviti-va ceasurile! E 11: 48. Pentru cei care au afisaj digital: betisor, betisor, 
scaunel, om de 
zapada... 
*** 
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Care-i asemanarea dintre politicieni şi porumbei? 
- Cat timp sunt jos, iti mananca din palma, dar cand ajung sus, se caca pe tine! 
*** 
Merge tiganul in padure sa fure lemne, il vede padurarul si-l intreaba: 
- Ce faci ma tigane cu lemnele alea? 
Tiganu: 
- Le duc sa manance vaca mea... 
Padurarul: 
- Dar de cand mananca vaca lemne? 
- dacă le manca le manca, dacă nu le pui pe foc.. 
*** 
Un barbat suna la pompieri şi zice speriat: 
- Domnule soacra mea vrea sa se arunce de la etaj!! 
- Şi care e problema? 
- Nu se deschide fereastra!!! 
*** 
- Sunt foarte ingrijorata: niciodata sotul meu nu a intirziat atita! Crezi ca si-a gasit 
alta femeie? 
- Vai tu, de ce te gindesti la ce-i mai rau !.Poate l-a calcat vreo masina 
*** 
Banc sec 
2 politisti ciocanesc la unsa unui tip. Acesta intreaba: 
cine e? 
- Politia 
- Şi ce vreti? 
- Sa stam putin ce vorba 
- Cati sunteti? 
- 2 
- Pai şi de ce nu stati de vorba? 
*** 
O tanara se adreseaza vanzatoarei de la un magazin de cosmetice: 
- As dori ca barbatul meu sa imi acorde mai multa atentie. Aveti cumva un parfum 
care miroase ca un computer? 
*** 
Intr-o dimineata, in timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus sotului sau: 
- Fac pariu ca habar n-ai ce zi e astazi. 
- Cum sa nu stiu? o intreba el indignat. Cum crezi ca as fi putut uita? 
Dupa ce a spus acestea, s-a ridicat de la masa şi a plecat la lucru. La ora 10 
dimineata suna cineva la usa. Femeia deschise şi primi o cutie plina cu trandafiri 
rosii. La pranz primi o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolata, iar mai tarziu 
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un butic ii livra o rochie creata de un designer. Femeia de-abia astepta sa se 
intoarca sotul ei acasa. 
- Prima data florile, dupa aceea ciocolata şi in cele din urma rochia!, exclama ea 
entuziasmata. N-am petrecut niciodata într-un mod mai fascinant Ziua Mediului! 
*** 
Cand NASA a trimis prima oara astronauti in spatiu, a realizat ca pixurile nu 
functioneaza in spatiu. Ca sa rezolve problema, oamenii de stiinta ai NASA au stat 
10 ani şi au cheltuit 100 de miliarde de dolari ca sa proiecteze un pix care sa poata 
scrie in conditii de gravitatie zero, sub apa, pe orice suprafata, şi care sa suporte 
orice temperatura. 
Rusii au folosit un creion. 
*** 
Sot şi sotie la poarta Raiului. Sf. Petru le repartizeaza un bungalow pe o plaja 
perfecta: 
- Aveti teren de golf şi tenis şi dacă va e foame, puteti merge la oricare din barurile 
din apropiere. Totul e gratis. 
Sotul catre sotie: 
- Ai vazut? ! dacă nu erai tu cu tărâţele tale şi fulgi şi fibre... puteam ajunge aici 
acum 10 ani! 
*** 
Intr-o vreme in care infractionalitatea a scazut, nu mai sunt crime, jafuri, accidente 
de circulatie, doi politisti neavand alta activitate, faceau munca in folosul 
comunitatii. Unul sapa o groapa, celalalt o astupa şi tot asa. Un cetatean mirat 
privea nedumerit şi in cele din urma, macinat de curiozitate se apropie de cei doi si-
i intreaba: 
- Nu va suparati, ce faceti aici? 
- Pai eu, zise primul, sunt platit de statul roman sa sap gropi. 
- Iar eu sunt platit de statul roman sa astup gropile, spune al doilea. 
- Bine, bine, dar nu inteleg, asta e bataie de joc, voi doi sunteti platiti absolut 
degeaba, de asta platim noi taxe şi impozite? 
- Domnule, spune unul dintre cei doi politisti, de fapt mai este inca unul care ar 
trebui sa planteze copacei, insa acum este in concediu. 
*** 
Se naste unuia un copil şi il anunta nevasta ca trebuie sa mai renunte la niste 
placeri pentru a face fata greutatilor. Tipul isi propune sa renunte la bericica lui de 
zi cu zi care in total il ducea cam la 150 de lei pe luna. 
Intr-o zi vine nevasta-sa de la supermarket şi vede el pe factura o cheltuiala de 300 
de lei pe produse cosmetice. El o apostrofeaza cu ciuda: 
- Cum vine asta? Eu renunt la bere de 150 de lei şi tu iti iei farduri de 300 de lei? 
- Da, dar sunt pentru a ma face frumoasa in ochii tai. 
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La care tipul: 
- Pai şi berea pentru ce crezi ca era? 
*** 
Pleaca patru tipi în delegatie. La hotelul unde erau cazati nu erau decât doua 
camere libere, asa ca trebuiau sa doarma câte doi în camera. Unul dintre ei sforaia 
foarte tare, asa ca hotarasc sa doarma fiecare câte o noapte în camera cu el. Dupa 
prima noapte, la micul-dejun, sforaitorul era fresh, colegul de camera era distrus: 
nu dormise deloc. Dupa a doua noapte se repeta povestea, dar cu alt coleg de 
camera. Dupa a treia noapte, sforaitorul era nedormit, colegul de camera odihnit şi 
vesel. Îl întreaba ceilalti cum de a reusit. "Simplu, zice tipul. Înainte sa stingem 
lumina m-am dus la el, l-am luat tandru în brate, l-am sarutat şi i-am zis ca de-abia 
astept sa petrecem noaptea împreuna. N-a închis un ochi toata noaptea!" 
*** 
Babele mereu se plang ca tinerii din ziua de azi nu sunt la fel de politicosi ca cei de 
acum 40 de ani. Le raspund: "Asta pentru ca acum nu mai vor sa te futa." 
*** 
Ingrijorati de numarul mare de atacuri ale ursilor asupra oamenilor din vara asta, 
Ministerul Mediului a publicat un mesaj de avertizare catre turistii montani in care 
se prezentau 3 masuri de baza in evitarea "conflictelor" cu ursul brun şi anume: 
1. circulati doar in grupuri şi fiti siguri ca aveti asupra Dvs. un clopotel care sa faca 
zgomot evititand intalnirea tet-a-tet cu ursul ! 
2. aveti asupra Dvs. un spray cu piper cu care sa puteti spray-a ursul in cazul unei 
intalniri tet-a tet !! 
3. este foarte important sa puteti face diferentierea dintre fecalele de mistret ( care 
nu ataca omul) şi urs brun (care e cel periculos). Fecalele de mistret contin urme de 
afine, conuri de brad şi blana de animale mici ( gen veverita) in timp ce fecalele de 
urs brun contin urme metalice de clopotei şi miros a piper !! 
*** 
Ce-i mai bun la laptele de mama? 
R: Ambalajul! 
*** 
De ce nu are trabantul centuri de siguranta? 
- Ca sa nu creada cineva ca soferul are rucsac... 
*** 
- Alo, familia Cutarescu? 
- Greseala, noi n-avem telefon. 
*** 
- Care e asemanarea dintre istorie şi un sutien? 
- Amandoua deformeaza realitatea. 
*** 
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- De unde avea Mircea cel Batran cizmele? 
- De la genunci in jos. 
*** 
- Care este pluralul de la sticla? 
- Cioburi! 
*** 
Cine a zis ca "prostia doare", de unde a stiut? 
*** 
- De ce barbatii alearga dupa femei cu care nu au de gand sa se insoare? 
- Din acelasi motiv pentru care cainii fug dupa masini pe care nu au de gand sa le 
conduca! 
*** 
- Cine a introdus acupunctura in tara noastra? 
- Vlad Tepes! 
*** 
- Care e asemanarea dintre o broasca şi o domnisoara? 
- ?! 
- Amandoua se tem de barza! 
*** 
- De ce a murit Hitler? 
- A facut infarct cand a primit factura la gaze ! 
*** 
Un taran sarac intra într-un bar. Cum intra, cade jos. De ce? 
Era sarac lipit pamantului. 
*** 
- Care-i definitia sarutului??? 
- Insistenta la etaj ca sa ti se deschida la parter. 
*** 
Dupa o vodca, o blonda ajunge in patul unuia. 
Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul barbat din viata ta? 
Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
*** 
A pierde o sotie e un lucru deosebit de greu. 
In unele cazuri este de-a dreptul imposibil... 
*** 
Intr-o noapte, in timp ce un cuplu se pregatea sa adoarma, sotul isi bate incet sotia 
pe umar şi incepe sa ii frece gentil bratul. 
Sotia se intoarce catre el şi spune: 
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"Imi pare rau, draga. Am o programare maine la ginecolog şi vreau sa raman 
proaspata.." 
Sotul, refuzat, se intoarce şi incearca sa adoarma. Dupa cateva minute, se intoarce 
din nou şi incepe iar sa bata usor umarul sotiei. De data asta ii sopteste la ureche: 
"Ai cumva programare şi la stomatolog?" 
*** 
- Nu stiu ce să mă fac, domnule doctor. Căsătoria mea a intrat într-un impas. 
- Cum asa? 
- Păi, sotia mea nu mă poate suferi cînd sînt beat, iar eu n-o pot suferi cînd sînt 
treaz. 
*** 
Un taran intr-o caruta plina ochi, cu un singur magar amarat cu ochelari de cal, care 
nu se urnea deloc, striga frenetic: 
"Di, Murgule! Di Surule! Di Florica! Di Maricica!" 
Intrebat dacă a uitat numele magarului, taranul spuse: 
"Stiu cum il cheama, da vreau sa ii dau impresia ca nu lucreaza singur"... 
*** 
Marketing agresiv : 
Intr-o zi, la usa unei batrane, suna un domn elegant imbracat, cu un aspirator in 
mana. 
- As dori sa va prezint cel mai performant aspirator..., iar in acelasi moment arunca 
pe covorul din holul casei o cantitate considerabila de balegar, explicand... 
- dacă acest aspirator nu va curata TOT, promit ca restul il voi manca! 
Batrana, dupa ce asculta toata povestea, ii raspunde: 
- Atunci sper sa ai pofta, ca nu am curent de azi-dimineata! 
*** 
O doamna, aflata la volan, vede in fata ei doi barbati catarandu-se pe un stalp de 
telegraf. Trecand pe langa ei, le striga: 
- Hei, nu va speriati, am carnet de 10 ani de zile! 
*** 
Pe vremea lui Ceausescu, burlacii trebuiau sa plateasca tribut pana la 25 de ani. Un 
tip era foarte suparat, deoarece era impotent şi s-a hotarat sa ii trimita scrisoare lui 
Ceausescu: 
"Ma numesc Ion Caciula, om al muncii fara p**a, de ce sa platesc tribut, dacă eu nu 
pot sa f*t??" 
Dupa cateva zile, primeste raspuns la scrisoare: 
"Domnule Ion Caciula, om al muncii fara p**a, cat ai degete şi limba... legea tarii nu 
se schimba. 
*** 
Printr-o fereastra deschisa, se aude un glas de barbat: 
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- In casa asta eu comand!!! 
Apoi un glas de femeie: 
- Ia iesi de sub pat şi mai spune o data !!! 
*** 
Doi tipi isi ciocnesc din greseala carucioarele într-un supermarket. 
Primul tip catre celalalt: 
- Vai, imi cer mii de scuze, ma uitam dupa nevasta-mea ! 
Al doilea tip: 
- Sincer, şi eu dupa a mea, chiar incep sa ma ingrijorez, ca nu inteleg pe unde o fi!?... 
Primul: 
- Pai, cum arata sotia dvs.? Poate mergem sa le cautam impreuna! 
- Pai, cum sa fie? Inalta, super craci, tatze mari, cur beton, fatza de bagaboanta, buze 
groase, alea, alea, dar a dvs.? 
- Nu mai conteaza, hai s-o cautam pe a ta !.... 
*** 
O familie de tineri casatoriti evrei, in concediu in Tirol într-un hotel de 5 stele, all-
inclusive. Vine ultima zi şi distractia trebuie platita 
La receptie: 
- Receptioner: Buuun! Camera cu pat dublu, 6 zile, 450 euro ! 
- Evreu': OK! 
- Receptioner: Sauna, 49 euro! 
- Evreu': Nu folosit. 
- Receptioner: Da, dar e problema voastra, ati fi putut sa o folositi! Solarium, 57 
euro! 
- Evreu': Ce aia Solarium? Nu folosit. 
Receptioner: Da, dar ati fi putut sa-l folositi! Mai departe : terenuri de tenis şi 
piscine 180 euro! 
- Evreu': Nu jucat tenis, nu facut baie. 
- Receptioner: Da, dar ati fi putut sa faceti! 
Face evreul calcule, dar se opreste brusc : 
- Evreu': Buuun, acum scad eu la tine 400 euro, ca mi-ai... pe Rashela! 
- Receptioner: Ce esti nebun? Nici macar n-am atins-o! 
- Evreu': Da, dar e problem al tau, ai fi putut sa o faci!.. 
*** 
MONOLOGUL UNEI TIPE PILITE.... 
O tipa super eleganta şi frumoasa foc iese dintrun bar cu un indice de alcool in 
sange foarte ridicat (pilita foc, cu o pilieala din alea brutale)... 
Merge leganandu-se spre masina ei, un BMW al anului, scump ca naiba, şi incearca 
sa-i deschida usa cu cheia, dar starea ei de ebrietate o impiesica şi 
pica pe fund linga usa masinii... 
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Cu picioarele deschise şi fara chiloti, isi observa pruna şi cand o recunoaste 
incepe sa-i vorbeasca: 
Din cauza ta am masina, 
Din cauza ta am bijuterii 
Din cauza ta am bani 
Din cauza ta pot avea barbatul care vreau 
Din cauza ta am... 
Deodata incepe sa se pise... si...duios ii replica: 
Nu, nu plinge, mai, ca nu te cert !!!... 
*** 
Intr-un satuc evreiesc din Polonia era o singura vaca şi intr-o zi a incetat sa mai dea 
lapte. Intrand in panica, oamenii au intrebat in dreapta si-n stanga şi au aflat ca ar 
putea cumpara o vaca din Moscova cu 2000 ruble sau una din Minsk, cu 1000 ruble. 
Normal, au ales varianta mai ieftina şi au cumparat o vaca din Minsk. Era o vaca 
superba, dadea mult lapte gras şi toata lumea o indragea. Oamenii s-au hotarat sa o 
imperecheze pentru a avea mai multe vaci la fel, ca sa nu-si mai faca griji pentru 
provizia de lapte. Au adus asadar un taur şi i-au lasat impreuna. Insa, cand taurul 
venea din dreapta sa se urce pe vaca, aceasta se muta la stanga. Cand taurul venea 
din stanga, vaca se muta spre dreapta şi tot asa toata ziua fara nici un rezultat. 
In final, in disperare de cauza, oamenii s-au dus la rabbi sa il intrebe ce sa faca. I-au 
spus povestea: "Rabbi, am incercat o zi intreaga şi n-am reusit. Cand taurul venea 
din dreapta, vaca se muta spre stanga, iar cand taurul venea din stanga, vaca se 
muta spre dreapta şi tot asa..Ce sa facem?" Rabbi s-a gandit un moment şi a 
intrebat: Nu cumva ati cumparat vaca de la Minsk? 
Rabbi, esti fantastic! s-au mirat oamenii. Esti atat de intelept! Noi nu ti-am spus de 
unde am luat vaca. Cum ti-ai dat seama? Trist, rabbi raspunde: 
"Nevasta-mea e din Minsk." 
*** 
Un cetatean mergea regulamentar pe autostrada, cand il trage pe dreapta un 
politist! 
Politistul: Actele la control: 
Cetateanul ii arata actele, care erau in regula. Il pune politistul sa sufle in fiola.... 
totul ok... Se uita la masina, nimic in neregula!!! 
Politistul, se gandeste ce sa-i faca omului, ca sa nu scape fara amenda...... 
Politistul: Cum vad ca totul este in regula, am sa va pun 3 intrebari, şi de 
raspunsurile dv-stra, depinde dacă va iau permisul sau nu!! 
1` intrebare: dacă mergand noaptea pe Autostrada, vedeti 2 luminite la o distanta 
paralel egala! Ce e? 
Cetateanul: un autoturism! 
Politistul: Gresit! Putea sa fie un Peugeot, Honda, Volvo! 
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2` Intrebare: dacă mergand noaptea pe strada, vedeti 2 luminite la distanta 
considerabila de sol, dar paralel egale!! 
Cetateanul: Un Camion! 
Politistul: Gresit! Putea sa fie Scania, Renault, Volvo!! 
3` şi ultima intrebare!: Mergand noaptea pe autostrada, vedeti o luminita! Ce e? 
Cetateanul: O motocicleta! 
Politistul: Gresit. Putea sa fie, o Kawasaky, Honda, Suzuky! 
Asa ca cetateanul ramane fara permis! 
Politistul da sa plece, la care Cetateanul, ii spune: Dl. Politist, Pot sa va Pun şi eu o 
intrebare? 
Politistul: Bineinteles: 
Intrebare: dacă noaptea mergand pe autoastrada, vedeti 3 luminite, nici prea 
puternice, nici prea slabe!! Ce sunt! 
Politistul: 3 curve fumand o tigara! 
Cetateanul: Da, dar puteau sa fie Nevasta-ta, Sora-ta şi Ma-ta!! 
*** 
Iepurasul se plimba linistit prin padure cand deodata il vede ursul. 
Asta il prinde, il baga in boscheti si-l violeaza. Dupa ce s-a consumat actul, iepurasul 
nostru se ridica demoralizat de tot şi cu lacrimi in ochi ii spune ursului: 
- Auzi bai, nesimtitule, tie nu ti-e rusine sa te iei de iepurasi lipsiti de aparare, asa ca 
mine? Ia zi, macar ai certificat medical ca n-ai SIDA? 
Ursul se grabeste sa-i scoata hartia, cand, iepurasul cu o fata foarte multumita: 
- Poti sa-l rupi! 
*** 
Pe vremea colectivizarii vine inginerul agronom la badea Gheorghe si-l intreaba 
- Bade cat cosesti pe zi. 
- Apai cam un hectar dacă nu stau deloc. 
- Ia arata-mi şi mie bade cum cosesti. 
Incepe badea Gheorghe sa-i arate cum coseste. 
- Bade Gherghe uite ce m-am gandit.Dacă punem inca o coasa orientata invers se 
dubleaza productivitatea. 
I-au montat omului inca o coasa invers, nu mai avea timpi morti, s-a dublat 
productivitatea. 
Vine din nou inginerul agronom. 
- Bade Gheorghe, ne-am gandit sa-ti punem in spate, agatata de curea o grebla ca sa 
strangi şi fanul din urma ta. 
Zis şi facut eficienta a crescut cu inca 30 %. 
Vine din nou specialistul la badea Gheorghe cand cosea pe camp.Cand il vede badea 
Gheorghe o ia la fuga. 
Inginerul il ajunge din urma cu IMS-ul. 
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- Bade unde fugi asa ca am venit sa-ti dau Ordinul Muncii clasa intai. 
- Of, m-am linstit.Am crezut ca veniti sa-mi legati un felinar de p *** ca sa pot cosi şi 
noaptea. 
*** 
In acelasi avion sunt Bush, Tony Blair, Ronaldihno, Papa şi un copil. Avionul se 
strica şi incepe sa se prabuseasca. In avion exista patru parasute. Primul care vrea 
sa sara cu parasuta este Bush ‘’ Eu sunt cel mai important om de pe Glob şi trebuie 
neaparat sa sar’’ ia parasuta şi sare. Tony Blair ‘’Eu sunt prim ministrul Marii 
Britaniei. Trebuie obligatoriu sa ma salvez’’ ia parasuta şi sare. Ronaldihno ‘’Eu 
sunt cel mai mare fotbalist. Am picior de aur. O lume intreaga ar suferi dacă as 
muri’’ ia şi el parasuta şi sare. Au ramas Papa şi copilul cu o singura parasuta. ‘’Ia tu 
parasuta, spune Papa. Eu sunt si-asa batran, am trait suficient, tu esti copil, ai toata 
viata inainte’’ ‘’Multumesc mult parinte dar ne putem salva amandoi. Bush a sarit 
cu rucsacul meu’’spune copilul. 
*** 
Un mecanic auto demonta chiulasa motorului unei masini scumpe, cand zareste un 
chirurg binecunoscut intrand in atelier. Mecanicul l-a strigat: -Hei, doctore, pot sa-ti 
pun o intrebare? Chirurgul, putin surprins, se apropie de mecanic. Acesta se ridica, 
isi sterge mainile şi intreaba: -Doctore, uita-te la acest motor, ii deschid inima, ii 
scot pistoanele, ii scot valvele, repar stricaciunile, apoi le pun la loc si, cand termin, 
merge ca nou. Atunci cum se face ca eu am un salariu mic, iar dumneata castigi bani 
grei facand, practic, acelasi lucru? Chirurgul a zambit şi i-a soptit: -Incearca sa faci 
asta cu motorul pornit 
*** 
Un angajat intra in biroul sefului, smulge cablul telefonic din perete, ii arunca 
hartiile pe jos, ii toarna cafeaua pe cap şi da sa-l bata pina colegii din birou striga: 
"Opreste-te Ghita, noi am glumit, nu ai castigat la loto... 
*** 
Vand nevasta 
AN FABRICATIE: 1983, Al doilea proprietar, certificat in regula, productie 
autohtona CULOARE: roscata, 
DOTARI (full option): suspensii super, portbagaj mare, faruri bleu-ciel, grila 
radiator rosie bombata, air bag-uri frontale excelente, 
STARE FUNCTIONARE: f. buna, putin uzata (cam de 2 ori pe saptamana; da' duce 
mult mai mult) 
CAI PUTERE: ooh my God !!! ( poa' sa tina o herghelie) 
STARE CAROSERIE: putin atinsa -a fost un mic accident cu un vecin care nu s-a 
asigurat (Dacă sunt sau nu sunt acasa) şi a intrat in ea; in urma accidentului el a 
fost grav avariat, iar ea a suferit doar niste atingeri de curea pe aripa stanga spate, 
dar cu timpul se repara. 
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PRET: negociabil, 
O dau cu tot cu accesorii: unu de 3 ani şi una de 5 ani. 
*** 
Se intalnesc reprezentantii fabricilor de bere Becks, Heineken, Carlsberg şi Guiness. 
Fiecare comanda o bere. 
Cel de la Becks o bere Becks, cel de la Heineken o bere Heineken, cel de la Carlsberg 
o bere Carlsberg iar cel de la Guiness spre uimirea celorlalti cere o Coca-Cola. 
Cei trei intreaba nedumeriti: -Tu nu bei bere? 
Pai dacă voi nu beti bere, atunci nici eu ! 
*** 
1. O celula umana contine 75 MB informatie genetica. 
2. Un spermatozoid 37, 5 MB. 
3. într-un mililitru sunt 100 milioane de spermatozoizi. In medie, eliberam, la o 
singura ejaculare, 2, 25 ml in 5 secunde. 
 
Deci -logic -latimea de banda a pu*ii: 
(37.5MB x 100M x 2, 25)/5 = (37.500.000 x 100.000.000 x 2.25)/5 = 1 687 500 000 
000 000 
= 1687, 5 TeraBytes/s. 
De asemenea, este cel mai ineficient mod de a folosi un mediu de comunicatie. 
Faci broadcast cu 1687, 5 TB/s cu acelasi set de informatie (redundanta uriasa) cu 
speranta ca poate 37, 5 MB din ei vor ajunge la destinatie. 
In plus, are şi o latenta uriasa, primesti ACK-ul cam in 2 luni, şi raspunsul la cererea 
ta se compune in 9 luni. 
 
Si de cele mai multe ori e doar spam! 
Acum vine intrebarea... de ce zice lumea ca "imi merge netul ca o p***" 
*** 
O pustoaica intra la frizerie cu tac'su. Sta langa scaunul frizerului, mancand o 
gogosica, in timp ce tac'su se tunde. Frizerul ii zambeste si-i spune cu amabilitate: 
- Draguta, o sa ai par pe gogosica. 
- Stiu, raspunde ea. O sa-mi creasca şi tatele... 
*** 
Test pentru dovada dragostei neconditionate: 
Iti iei nevasta şi cainele şi ii incui in portbagajul masinii. Deschizi portbagajul dupa 
2 ore şi vezi cine se bucura ca te vede.... 
*** 
Niste spectatori moldoveni la jocurile olimpice. 
Proba de caiac-canoe. Astia asezati aproape de garla. 
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Trece echipajul de pe locul 1, moment in care moldovenii incep sa strige : Mu*e ba!! 
Chizda matii!! etc.. 
Nici un raspuns. 
Trece echipajul de pe locul 2.Moldovenii iar: Sa va fu`tim ma!! Mu*e!! Etc..nici un 
raspuns. 
Trece echipajul de pe locul 3.Moldovenii striga: Mu*e ma! Chizda matii!! 
Echipajul de pe locul 3 riposteaza: 
Ba a matii ba!! 
La care moldovenii exclama extaziati: 
Astia sunt!!! HAI ROMANIA !!! 
*** 
Întrebare: -De ce există atâtea organizatii împotriva hainelor de blană şi niciuna 
împotriva hainelor de piele? 
Răspuns: -Pentru că e mai simplu să hărtuiesti femeile bogate decât găstile de 
motociclisti! 
*** 
Bula la scoala. Cum era ziua invatatoarei fiecare dintre copii vine pe rand şi ii da un 
cadou. 
Vine Ionescu, fiul brutarului, şi ii itinde o cutie. 
Invatatoarea o ia, o agita putin şi zice : 
- Sunt franzele nu? 
- Da. Raspunde Ionescu. 
Vine Stanescu, fiul macelarului, şi ii intinde o cutie. 
invatatoarea o agita usor.. miroase cutia şi zice: 
- Cotlete de porc nu? 
- Da. Raspunde Stanescu. 
Vine Bula, tatal lui avea un magazin de bauturi alcoolice, şi ii intinde o cutie. 
Invatatoarea agita cutia de 2 ori şi observa ca dintr-un colt incepe sa picure. Pune 
degetul pe cutie apoi il baga in gura şi zice : 
- E vin alb nu? 
- Nu. 
Invatatoarea pune iar degetul pe cutie şi apoi il baga in gura şi zice: 
- Hmmm. e sampanie nu? 
- Nu. Zice Bula. 
- Ma dau batuta. Ce e? 
- Un catelus. 
*** 
La un proces plictisitor din cale-afara, cand toti aproape ca adormisera, un betiv 
exclama catre procuror: 
- Sa ma pupi in fund! 
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procurorul: 
- Afara ! 
betivul: 
- Nuuu ! Aici, sa vada toata lumea ! 
*** 
Mamico, astazi in autobuz, tata m-a pus sa cedez locul unei domnisoare... 
- Foarte bine puiu' lu' mama, asa trebuie sa faci! 
- Da mamico, da' io stateam in bratele lu' tata... 
*** 
Doi manelisti stau de vorba: -Auzi ma, da ce e ala sah? - 
Ba, sahul e piesele alea care le bagam noi in punga cand jucam table. 
*** 
La maternitate, in sala de asteptare stau trei barbati cu sufletul la gura.Iese moasa 
şi il felicita pe primul: 
- Felicitari, aveti gemeni! 
- Doamne, ce coincidenta, eu lucrez la Minessota Twins... 
Dupa o ora iese aceeasi femeie şi ii spune celui de-al doilea: 
- Incredibil, aveti tripleti!!! 
- Nu pot sa cred, ce coincidenta, eu lucrez chiar la 3M Company 
Al treilea lesina. 
- Ce s-a intamplat?intreaba moasa 
- El lucreaza la 7UP... 
*** 
Intr-o maternitate nasc o unguroaica, o ardeleanca si-o negresa. Se incurca 
bratarile la copii şi atunci doctorul zice: 
- Sa-l chemam pe ardelean ca-i mai calculat şi dacă isi recunoaste copilul am scapat. 
Vine ardeleanul şi alege copilul negru, la care doctorul zice: 
- Ce faci, bai, esti nebun? Nu vezi ca-i negru? 
La care ardeleanul raspunde: 
- Da, dar unul dintre aia doi e ungur, şi eu nu risc. 
*** 
Intr-o mica ferma, uitata in munti, a fost chemat doctorul ca sa asiste la o nastere. 
Neavand curent electric, fermierul aprinse un felinar in dreptul patului, unde sotia 
sa ii darui un fiu. Nu trecu mult timp şi aparu şi al doilea copilas. Bucurie mare, insa 
vazand ca apare şi al treilea copil, fermierul incepu sa strige: 
- Doctore, sa stingem felinarul, lumina ii atrage. 
*** 
Ion vine de la padure, si-o surprinde in casa pe Maria cu Gheorghe facand sex. 
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- Ma, Marie, tie nu ti-e rusine? Eu muncesc ca prostul şi iti aduc de toate, şi iti fac pe 
plac. Tu, Marie, tu ma faci de rusine. şi tu, Gheorghe, ma, Gheorghe, macar opreste-
te cand vorbesc eu! 
*** 
Un negru in Ceruri 
 
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n san ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiale... 
- Numele? intreaba Sfantul Petru. 
- Leonardo Di Caprio, raspunde negrul. 
Sfantul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele. 
- Leonardo Di Caprio, insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea la 
intors. 
Sfantul Petru scoate celularul, il suna pe Dumnezeu si-l intreaba respectuos: 
- Scoate-ma te rog dintr-o dilema, Titanicul s-a scufundat sau a ars? 
*** 
Piticu' in troleibuz 
Un pitic in troleibuz statea langa o domnisoara inalta. Piticu' o intreaba: 
- Va dati jos? 
- Da, raspunde aceasta. 
- Da' cu ce va dati ca tare fain miroase! 
*** 
Administratorul 
Sotul: -Mai femeie, administratorul blocului se lauda ca s-a culcat cu toate femeile 
din bloc, cu exceptia uneia... 
Sotia: -O fi aia grasa şi batrina de la parter. 
*** 
Veverita lipseste o noapte intreaga de acasa. A doua zi vine toata smotocita, cu 
blana jumulita, vai de ea. 
- Ce s-a intamplat? o intreaba sotul. 
- Pai m-a prins bursucul, m-a dus la el acasa şi 3 zile m-a bursucit intruna. 
- Dar tu lipsesti doar de o zi! 
- Pai am venit numai sa ma schimb şi ma intorc. 
*** 
Ce ar fi lumea fara barbati? 
Plina de femei libere, fericite si... grase. 
*** 
Azi am reusit sa nu întîrzii, m-a trezit ceasul desteptator. 
- Dar de unde ai vînataia aceea pe frunte? 
- De la ceas. Nu m-am ferit la timp când l-a aruncat nevasta-mea... 
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*** 
Sotia il intreaba pe sot: 
- Ai vazut tipul, care m-a salvat cand eu ma inecam? 
- Da, a fost la mine şi si-a cerut scuze. 
*** 
O tanara povesteste unei prietene: 
- Duminica la strand, s-au agatat niste tipi de mine, numai pentru ca imi purtam 
aiurea costumul de baie. 
- Cum adica? 
- In mana... 
*** 
Avantaje şi dezavantaje în casatorie: 
Avantaj -Ti se aduce micul dejun în pat. 
Dezavantaj -în fiecare zi de catre aceeasi persoana. 
*** 
Sotia: M-am dus la un hipnotizator care m-a invatat sa stau in fata oglinzii şi sa 
repet "Nu ma doare capul!", "Nu ma doare capul!" şi astfel am scapat de durerile de 
cap. Nu vrei sa te duci şi tu, poate iti imbunatatesti "performantele" sexuale? 
Se duce sotul şi când vine acasa se duce in baie apoi o dezbraca, o arunca in pat şi 
au o distractie de zile mari. 
- Stai asa ca vin imediat! 
Se duce iar in baie, se intoarce şi o fac mai bine decit prima data. 
- Stai asa ca mai vin o data! 
Se duce in baie şi sotia se duce dupa el. Il vede in fata oglinzii spunind: "Ea nu e 
sotia mea !", "Ea nu e sotia mea!". 
*** 
- Tu îti faci rugaciunea la masa, înainte de a începe sa manînci? 
- Nu e nevoie. Nu nevasta-mea gateste, ci eu. 
*** 
Toti oamenii se nasc egali in drepturi. Dupa care unii se insoara... 
*** 
Un tanar scotian suna la HOT LINE: 
- Buna iubitule, spune tipa. 
- Buna scumpo, raspunde el. 
- As face orice pentru tine..., continua tipa. 
- Bine, atunci inchide şi suna-ma tu! 
*** 
Un scotian aduce acasa un cos cu capsuni. Ia una din ele şi o da fiului sau zicandu-i: 
- Ia fiule! Restul au acelasi gust. 
*** 
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Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici? 
- Da, fiule, sunt aici! 
- Nevasta esti aici? 
- Da, barbate, sunt aici! 
- Copii, sunteti aici? 
- Da, tata, suntem aici! 
- Toata lumea e aici? 
- Da, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie? 
*** 
Un scotian care avea o sticla de wisky in buzunarul de la pantaloni se impiedica pe 
scari şi cade destul de rau. 
Cand isi revine pune mana pe bunzunarul unde era sticla şi simte ceva ud: 
- Sper ca e sange! 
*** 
Doi scotieni stateau de vorba. La un moment dat unul dintre ei scoate un pieptene 
si, dupa ce si-l trece prin par, il arunca. 
Al doilea, mirat, il intreaba: 
- De ce l-ai aruncat? 
- I se rupsese un dinte. 
- Pai... doar pentru un dinte?... 
- Era ultimul. 
*** 
Cum a aparut sarma de cupru? 
Doi scotieni au gasit simultan un penny... 
*** 
Un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta in pat langa el. 
Dintr-o data intra in panica şi da fuga pe scari la servitoare: -Daisy, Daisy! Sa fierbi 
un singur ou pentru micul dejun! 
*** 
Cum recunosti casa unui scotian? 
Este singura care are hartie igienica la uscat. 
*** 
Care este sunt cei mai Fair-Play suporteri din lume? 
Scotienii. Nu arunca cu NIMIC pe stadion! 
*** 
Un scotian cumpara un autoturism. Il intreaba pe vanzator: 
- Cat consuma masina? 
- O lingurita la suta. 
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- Mare sau mica? 
*** 
Doi scotieni treceau prin fata unui bar. Unul dintre ei intreaba: 
- Bei o bere? 
- Da. 
- Atunci du-te şi o bea mai repede, ca eu te astept afara. 
*** 
Cei 7 pitici la Vatican se intalnesc cu Papa. 
Morocanosul il intreaba pe Papa: 
- Sfintia ta, aveti cumva calugarite pitice in Vatican? 
- Nu fiule, in nici un caz. 
- Dar, Sfintia voastra, in italia aveti cumva calugarite pitice, asa ca noi? 
- Nu fiule, n-avem.. 
In spatele Morocanosului ceilalti pitici isi dadeau palme şi abia se abtineau sa nu 
rada. 
- Sfintia ta, intreaba Morocanosul cu glasul tremurand şi lacrimi in ochi, dar in 
lumea asta exista vreo calugarita pitica asa ca noi?? 
- Nu fiule nicaieri in lume nu exista calugarite pitice. 
La auzul acestei replici ceilalti sase pitici izbucnesc in hohote de ras şi scandeaza: 
- Ai futut un pinguin! Ai futut un pinguin! 
*** 
Un tip bine intalneste o tipa, la fel de buna, şi vrea sa o ia de nevasta pe loc, orbit de 
frumusetea ei. 
"Dar nu stim nimic unul despre celalalt", spune ea 
"Nu-i nimic, aflam pe parcurs, ne descoperim incetul cu incetul", o linisteste el. 
Asa ca ea a acceptat, s-au casatorit, şi au plecat in luna de miere la mare. 
Intr-o dimineata, pe cand erau la plaja pe marginea piscinei, el se ridica de pe 
sezlong, se catara la trambulina de 10 metri şi executa o saritura surub cu 2 
intoarceri la 90 de grade şi o rotatie completa, apoi o intrare perfecta in apa la 
aterizare. 
Dupa inca vreo cateva demonstratii, se intoarce inapoi pe sezlong ca şi cum nimic 
nu s-ar fi intamplat. 
"Ai fost incredibil, iubitule", il intampina ea, inca surprinsa de reperezentatie. 
"Am fost campion olimpic la sarituri. Vezi, ti-am spus ca ne vom cunoaste incetul cu 
incetul." 
Ea se ridica de pe sezlong, intra in piscina şi incepe sa inoate. Dupa 50 de lungimi 
de bazin, fara pauza, se intoarce inapoi pe sezlong, nearatand niciun fel de 
oboseala. 
"Ooo, incredibil, te pomenesti ca şi tu ai fost campioana la vreo proba de rezistenta 
la inot" 
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"Nu", spune ea, "am fost prostituata in Braila, dar lucram pe ambele maluri ale 
Dunarii" 
*** 
Sotia ajunge acasa de la cumparaturi si, surprinsa, isi gaseste sotul in pat cu o 
tanara frumoasa. Tocmai cand se pregatea sa iasa furioasa din camera, sotia este 
oprita de sotul sau care ii spune: 
- Poate ar trebui totusi sa asculti ce s-a intamplat... Venind acasa de la serviciu, am 
zarit pe autostrada aceasta tanara ce parea obosita şi imbracata saracacios. Am 
adus-o acasa şi i-am oferit o friptura din carnea pe care o uitasesi de mult in 
frigider. Era desculta şi atunci i-am dat sandalele tale bune, dar pe care tu nu le mai 
purtai din cauza ca nu mai erau la moda. Ii era frig şi atunci i-am dat puloverul pe 
care ti l-am facut cadou de ziua ta dar pe care nu l-ai purtat niciodata pentru ca nu 
ti se potrivea culoarea. Avea pantalonii sfasiati şi atunci i-am dat o pereche de 
jeansi care iti ramasesera mici, dar care de altfel erau foarte buni. şi apoi, tocmai 
cand se pregatea sa plece, fata m-a intrebat: 
- Mai este ceva ce sotia ta nu mai foloseste? 
*** 
Un tip intra într-un magazin: "As dori şi eu niste gulas" 
Vanzatorul: "Sunteti ungur?" 
Asta se enerveaza: "Si dacă ceream strudel ma intrebai dacă sunt neamtz, dacă 
ceream pui seshuan ma intrebai dacă sunt chinez, sau dacă ceream pizza trebuia sa 
fi fost italian?!?" 
"Aaaa, nu" 
"Si atunci de ce ma intrebi daca-s ungur pt. ca am comandat gulas?" 
"Pt. ca aici e magazin de electronice" 
*** 
Un tigan venit din Germania conducea un Mertzan şi deodata face pana de cauciuc. 
Se da jos din masina sa schimbe roata. Un alt tigan aflat in trecere apare şi il 
intreaba: 
- Ce faci aici, manca-ti-as? 
- Pai, scot roata. 
Atunci al doilea tigan sparge parbrizul şi spune satisfacut: 
- Gata frate, eu ii iau casetofonul...!!! 
*** 
Client: -I'm lookin' for a gun. 
Owner: -What kind of gun are you lookin' for? 
Client: (pointing at the biggest handgun in the case): -That one looks 
about right. 
Owner: (very surprised): -Why do you need a. 44 magnum? 
Client: -It's for shootin' at cans. 
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Owner: (pointing at a small handgun): -Well, this is the perfect size for 
shooting at cans. 
Client (pointing again at the. 44): -Nah, I need this one. 
Owner: -OK, what kind a cans are you shooting at? 
Client: -Mexi-cans... Puertori-cans... Afri-cans... Maro-cans... 
*** 
Un taximetrist moare şi ajunge la usa raiului. Sf Petru ii da un toiag de aur acestuia 
şi il invita in Rai...dupa cateva secunde ajunge şi un preot la usa raiului, iar Sf Petru 
ii da acestuia un toiag din lemn pur. Preotul se supara şi ii spune: Sf Petre dar eu am 
fost preot, cel dinaintea mea e un simplu taximetrist şi lui i-ai dat mai mult...Da, 
fiule, dar tu cand ziceai predica in Biserica credinciosii dormeau, pe cand 
taximetristul cand 
conducea cum conducea, clientii lui se rugau....Asa ca darul e pe masura..... 
*** 
Sedinta la ferma. Isi spune pasul Gheorghe: 
- Io sunt Gheorghe, grajdarul. Am in dotare o vaca alba, o vaca neagra şi un bou. 
Intr-o zi boul a f**ut-o pe vaca neagra... 
Sefa de ferma: 
- Stai jos nesimtitule. Nu puteai sa folosesti alt cuvant? De exemplu "a regulat-o". 
Sedinta urmatoare: 
- Io sunt Gheorghe, grajdarul. Am in dotare o vaca alba, o vaca neagra şi un bou. 
Intr-o zi boul a re... a re... a ref**ut-o pe vaca neagra... 
- Tampitule, dacă nu ai tinut minte "a regulat-o", puteai sa folosesti o expresie: i-a 
facut o surpriza etc. 
Sedinta urmatoare: 
- Io sunt Gheorghe, grajdarul. Am in dotare o vaca alba, o vaca neagra şi un bou. 
Intr-o zi boul i-a facut o surpriza vacii negre. 
 
Toata lumea rasufla usurata. 
- ...A f**ut-o pe-aia alba! 
*** 
Suna o blonda la Politie: 
- Mi-au spart masina, mi-au furat totul...si volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul...... 
Peste 5 min isi da cu palma peste cap şi suna iar la politie: 
- Va rog sa ma scuzati, m-am urcat in spate! 
*** 
Doua blonde stau de vorba. Prima ii spune celeilalte: 
- Stii, ieri mi-am facut testul de sarcina! 
Cealalta foarte cuiroasa: 
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- Şi au fost grele intrebarile? 
*** 
Inima moldoveanului 
Un moldovean se duce la doftor. Doftorul ii spune: 
- Ai inima dilatata. 
- Da di unde di la tata, e di la mama ! 
*** 
...intr-o gradinita din america, educatoarea le promite copiilor 2 $ dacă vor 
raspunde exact la intrebarea: 
"Cine a fost persoana cea mai importanta din istoria omenirii?" 
Se scoala Sean, irlandezul, şi zice ca St. Patrick. 
Gresit, urmatorul la rand! 
Se scoala McQ ueen, scotianul, şi zice ca St. Andrew. 
- Gresit, urmatorul... 
Se scoala Shlomo, evreul, şi zice ca Isus Cristos. 
Educatoarea ii da cei 2 $ pentru raspunsul exact, si-l intreaba, totusi, cum se face ca 
evreii il recunosc pe Isus ca cel mai important om din istorie. 
Raspunsul lui: Eu stiu de fapt ca cel mai tare din istoria umanitatii a fost MOISE, dar 
BUSINESS 
IS BUSINESS! 
*** 
Şeful echipei de Formula 1 Ferrari si-a concediat tehnicienii şi in locul lor a angajat 
tigani din Romania pentru ca scot rotile de 3 ori mai repede. Mai tarziu i-a parut 
rau. E drept ca fata de timpul obisnuit desfaceau rotile in 3 secunde insa in cele 7 
secunde ramase au revopsit caroseria, au schimbat seria de fabricatie şi au vandut-
o drept Honda. 
*** 
"Noile simboluri ale muncii sunt inghetata şi porumbelul -cine nu linge, zboara" 
*** 
Cand esti inteligent şi cand esti intelept? 
Esti inteligent dacă nu crezi decat jumatate din ceea ce auzi; esti intelept dacă stii 
care jumatate! 
 
*** 
O tânără ajunge la maternitate. O asistentă o ajută să se așeze pe pat, vine şi 
doctorul care-i spune că trebuie să nască dintr-o clipă-n alta. 
Asistenta o întreabă dacă doreşte ca soţul ei să fie prezent la naştere. 
− Nu, nu sunt căsătorită! 
− Atunci, iubitul? 
− Nu, nu am nici iubit. 
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− Un amic? 
− Nu, sunt singură şi-mi voi creşte singură copilul. 
După naștere asistenta povestește din nou cu tânără mămică. 
− Aveți un băiat! E sănătos! dar trebuie să va avertizez. E negru! 
− Păi să vă explic. Eu provin dintr-o familie foarte săracă, n-am avut unde să stau, n-
am avut ce să mănânc, aşa ca am acceptat rolul principal într-un film porno. Iar 
actorul principal era un negru. 
− Ah, îmi pare rău c-ați trecut prin aşa ceva!! Trebuie să vă mai spun ceva. 
Bebelușul are părul blond. 
− Păi știți, aveam nevoie disperată de bani. În film mai juca şi-un suedez, ce era să 
fac? 
− Dumnezeule, chiar îmi pare rău. Dar știți bebelușul are şi ochii alungiți. 
− Păi da, în acel film juca şi-un chinez, vă rog să mă înțelegeți, aveam nevoie de 
bani! 
Asistenta îşi cere scuze încă o dată, compătimind-o pentru toată durerea prin care-
a trecut, ia copilul din pătuţ şi-l aduce tinerei mămici. 
Mămica ia copilul, îl întoarce cu spatele şi-l lovește puternic cu palma peste fund. 
Bebelușul începe să plângă. Mămica se uită în sus şi zice: Mulțumesc Doamne!!! 
Asistenta se uită mirată şi-i zice: 
− Ce naiba faci??? 
La care mămica ușurată răspunde: 
− Ei bine, aveam un sentiment ciudat că va începe să latre! 
*** 
Într-o firmă intră o bandă de hoți mascați: 
− Acesta este un jaf! strigă unul din ei. 
Contabila, uşurată, le răspunde: 
− Vai, ce m-am speriat! Am crezut că e Garda Financiară! 
*** 
Soţul îşi însoţeşte soţia la cumpărături într-un supermarket. Şi-n timp ce împinge 
fără chef căruciorul, ajunge la raionul de bere. Ochii i se luminează. Ofertă la 
Heineken! "cumpără azi o ladă de Heineken şi-n loc de 40 lei plăteşti doar 20". 
Entuziasmat apucă lada s-o bage-n cărucior. 
− Heeei!! Ce faci? Întreabă nervoasă soţia. 
− Păi draga mea, e ofertă: cu 20 lei îmi iau o ladă de bere! 
− Suntem în criză dragule, nu ne putem permite! Las-o acolo. 
Cu amărăciune-n suflet, bărbatul renunţă la berea lui preferată şi-şi continuă fără 
chef plimbarea prin magazin. 
La un moment dat ajung la raionul Cosmetice. Femeia apucă o cremă de faţă din 
raft şi dă s-o bage în cărucior. 
− Heeei! ce faci? sare furios soţul! 
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− Păi dragul meu, asta e crema mea preferată, mă face să arăt frumoasă şi costă 
doar 40 lei. 
− La Naiba!! Şi Heinekenul te face să pari frumoasă şi e la jumate de preţ!!! 
*** 
Două fete discută: 
− E tandru e drăguț, dar nu ştiu de ce nu mă cere în căsătorie! 
− O fi şi inteligent, dragă... 
*** 
La şcoală, profesoara face o testare printre elevi: 
- Vreau să-mi spuneți nume de medicamente pe care le cunoașteți şi pentru ce se 
folosesc fiecare. 
Copii, cu mâna pe sus: 
Ionică: ASPIRINA, pentru răceală. 
Maria: ALGOCALMIN, pentru dureri. 
Bula: VIAGRA, pentru diaree! 
Profesoara, uimită de răspunsul lui Bulă, îl întreabă: 
- Daa cum ai ajuns tu la concluzia ca Viagra e buna pentru diaree? 
La care Bula răspunde: 
- Păi am auzit-o pe mama când îi zicea tatii: ia şi tu o Viagra să ţi se întărească 
căcatul ăla... 
*** 
ROMANIA 2010: 
Peștișorul de aur, prins în undiţă de un român: 
- Ia zi mă, ca să nu mai pierdem timpul: câţi bani vrei, ce ţară să conduci şi câţi 
centimetri de .... ţi-ar trebui, tu-vă muma-n ... de români că n-aţi cere unu' o carte 
sau un bilet la teatru. 
*** 
Într-o catastrofă nefericită mor 100.000 de români. 
Europa sare imediat cu ajutoare umanitare: 
- Franţa -100 tone de haine 
- Anglia -1 milion de lire sterline 
- Germania -10 tone de medicamente 
- Austria -1.000 tone de alimente 
- Italia -100.000 de români 
*** 
Un moş şi o babă, soţ şi soţie, mor într-un accident şi ajung în Rai. Acolo îngerul de 
serviciu îi duce pe o plajă plină de palmieri şi cu o casă superbă şi le spune: 
- Acum tot ce aveţi de făcut în Rai este să staţi aici şi să vă bucuraţi de toate. 
Moşul se întoarce către babă şi îi zice: 
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- Vezi ce proastă ai fost? Puteam să fim aici de 10 ani dar nuuuuu... tu vroiai să 
mâncăm sănătos. 
*** 
A fost odată un evreu înțelept. 
Şi zicea el că totul se poate reduce la ce ai în cap. Îl chema Solomon. 
După el, a venit un alt evreu înţelept. 
Şi zicea el că totul se poate reduce la ce ai în inimă. Îl chema Isus. 
După el, a venit un al treilea evreu înțelept. 
Şi zicea el că totul se poate reduce la ce ai în stomac. Îl chema Marx. 
După el, a venit un al patrulea evreu înțelept şi a zis că totul se poate reduce la ce ai 
între picioare. Îl chema Freud. 
La sfârşit, a venit un alt evreu, mai înțelept decât toţi şi a zis: 
Totul e relativ. Îl chema Einstein. 
*** 
Cele trei mari dorințe ale bărbatului: 
1. sa fie aşa frumos cum crede maica-sa ca e! 
2. sa fie aşa bogat cum crede fiu-su ca e! 
3. sa aibă atâtea femei cât suspectează nevasta-sa ca are! 
*** 
Reporter: 
- De ce nu scade prețul la carburanţi proporțional cu evoluţia preţului barilului de 
petrol? 
Oficial Petrom: 
- Nu putem scădea preţurile mai mult de atât. Şi asta din cauza nenorociţilor de la 
Apa Nova, care au mărit preţurile la apa pe care noi o punem în benzină. 
*** 
Pe stradă se plimba o doamnă îmbrăcată cu o superbă haină de blană. 
Altă doamnă se apropie de ea şi spune: 
- Vă daţi seama câte animale au fost ucise pentru această blană? 
- Dar dumneavoastră știți cu câte animale a trebuit să mă culc pentru această 
blană? 
*** 
Naşterile sunt de trei tipuri: 
1) spontane -când nevasta naşte la o lună după căsătorie. 
2) tardive -când naşte nevasta la doi ani de la moartea soţului. 
3) extrauterine -când naşte servitoarea. 
*** 
Când era însărcinata nevasta-mea, i-am zis: 
- Iubito, daca va arata ca tine, o sa fie magnific. 
La care ea mi-a răspuns: 
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- Dacă arată ca tine, o sa fie miracol. 
*** 
Un tip se trezește în ambulanta: 
- U... u... unde mă duceți! 
- La morga! 
- Pai nu am.... murit! 
- Pai.... nu am ajuns! 
*** 
Întrebare: -Ce credeți, cine sunt mai inteligenți: femeile sau bărbații? 
Răspuns: -Desigur, femeile! Ați văzut vreodată o femeie care sa se căsătoreasca cu 
un bărbat numai pentru faptul ca alesul sau are picioare lungi? 
*** 
De ce atunci când cineva vorbește cu Dumnezeu, aceasta se numește 'rugăciune', 
dar când Dumnezeu vorbește cu cineva se numește 'schizofrenie'? 
*** 
Un beţiv povestește: 
... şi cum ziceam, am ajuns aseară acasă, mă dezbrac, intru în baie şi deodată aud .. 
'Atenție, se închid ușile! Urmează stația Timpuri Noi cu peronul pe partea dreapta. 
*** 
Un puști intra în farmacie şi întreabă: 
- Aveți prezervative? 
- În primul rând, îi răspunde farmacista enervata, prezervativele nu sunt pentru 
copii şi în al doilea rând sa-i spui tatălui tău sa vina singur sa şi le cumpere pentru 
ca sunt de diferite mărimi! 
La care pustiul răspunde: 
- În primul rând prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt împotriva copiilor, iar 
în al doilea rând nu o sa-i spun nimic lui tata pentru ca sunt pentru mama, care 
pleacă în delegație şi nu are cum sa știe mărimea... încă. 
*** 
O blonda într-un bar, vrea sa facă cinste: 
- O Skol la toata lumea! 
Un bărbat suna la pompieri: 
- Alo, pompierii? 
- Da! Care este problema? 
- Îmi arde de joaca! 
*** 
Bulă merge să se spovedească. Popa îl întreabă: 
- Te lepezi de Satana? 
- M-aş lepăda, părinte, zice Bulă, dar am 5 copii cu ea! 
*** 
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La oficiul pentru plasarea forței de munca vine intr-o zi un bătrânel. 
- Dom`ne, am un nepot în provincie şi as vrea sa-l aduc în Capitala. Ce locuri de 
munca aveți? 
- Pai, avem un post de vânzător de ziare, câștiga 6 milioane pe luna. 
- Prea mult, zice moșul. El e din provincie, vine aici în București, da de bani şi se 
strica. Poate aveți ceva mai modest. 
- Vânzător în piața, 4 milioane pe luna, plus ce mai pica. 
- Tot e mult, zice moșul. O sa-i strice cu femeile, taica. Ceva mai mic n-aveți? 
- Ba da, dar pentru salariul asta trebuie studii superioare. 
*** 
Vecina de alături bate la ușa. El deschide şi ea zice : 
"Auzi, abia am ajuns acasă şi am chef sa mă distrez, sa mă îmbăt şi sa fac sex toata 
noaptea... tu ești ocupat diseară?". 
"NUU, nuuu!!!". 
"Atunci îmi ții şi mie câinele ?" 
*** 
LEGILE VIETII 
 Atunci când ai nevoie sa descui o ușa , cu mâinile ocupate de zece pungi mari 
şi grele... cheia se va afla în buzunarul opus mâinii pe care cu greu ti-ai eliberat-o ". 
(Legea Degeaba suni) 
 "Singura data când poarta se închide singura e atunci când ai lăsat cheile pe 
dinăuntru ". (Legea Futu-i paştele mă-sii de cheie) 
 "Când ai mâinile pline de unsoare începe sa te gâdile nasul "... (Legea Nașul 
vrea untura) 
 "Când ti se pare ca totul merge foarte bine... e pentru ca ai trecut cu vederea 
ceva important... ". (Legea Îmi trag palme) 
 "Dacă reușești să-ţi păstrezi calmul când toți din jurul tău sunt disperați... e 
pentru ca nu ai priceput pe deplin gravitatea problemei ".(Legea Încă n-a picat 
moneda) 
 "Problemele nu se creează, nici nu se rezolva, ele doar se transforma!" . 
(Legea Asta nu e viața) 
 "Vei ajunge fugind la telefon exact cit sa mai auzi cum cineva închide 
receptorul". (Legea Ghici cine a fost) 
 "Mereu sunt doua filme bune pe doua programe diferite la televizor....dar 
mereu la aceeași ora".. (Legea Își bat joc de noi) 
 "Probabilitatea de a te pata în timpul mesei creşte direct proporțional cu 
necesitatea de a-ti păstra haina curata! (Legea Nu mai plescăi !) 
 "Orice corp omenesc scufundat intr-o cada făcând o baie relaxanta cu spuma 
face sa sune telefonul! ". (Legea Cine dracu suna la ora asta??) 
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 "Orice corp omenesc așezat pe WC face sa sune telefonul sau soneria de la 
intrare!".(Legea Nici sa mă cac liniștit nu pot !!) 
 "Viteza vântului creşte direct proporțional cu prețul coafurii recent făcute!". 
(Legea Chelul nu se agită) 
 "Daca, după mulți ani, te decizi şi arunci ceva ce nu ai folosit demult.... Nu vor 
trece nici trei zile şi vei avea absoluta şi urgenta nevoie exact de acel obiect! ". 
(Legea Să-mi bag picioarele) 
 "Mereu când ajungi punctual nu va fi nimeni sa te vadă, dar când întârzii doar 
5 minute... vor fi toţi deja prezenţi ... şi toţi se vor uita la ceas şi vor clătina din cap! 
(Legea N-am aripi la picioare) 
CONCLUZIE: Nu lua aşa în serios viața, la urma urmei oricum nu scapi viu din 
ea! 
*** 
La maternitate, un bebeluș tocmai a venit pe lume. A fost livrat cu toate piesele la el, 
şi arăta destul de normal. Nimic nu părea a fi în neregulă cu excepția faptului că 
râdea încontinuu. Adică râdea de se prăpădea, râdea şi nu se putea opri. Toți 
specialiștii, doctorii, asistentele examinau bebelușul, în fata părinților topiți de 
îngrijorare ... 
Dar lui nu-i păsa, râdea în hohote, cu pumnii strânși şi lacrimile îi curgeau pe obraji. 
La un moment dat, unul din pediatrii încearcă să îi desfacă pumnișorul strâns ... Sa 
vadă dacă totul este în regula, şi ce găsește? 
SURPRIZA ... o pilulă contraceptivă! 
*** 
Doi tineri se căsătoresc. În noaptea nuntii toate rudele așteaptă ca ei sa arate 
cearceaful care sa ateste puritatea soției. Dar cum cei doi consumaseră mai demult 
actul, se aflau acum într-o mare încurcătură. 
Nevasta sugerează să dea cu vopsea cearceaful ca să îi păcălească pe nuntași. 
Numai că singura vopsea pe care o găsesc în cameră este de culoare verde. 
Disperați, folosesc vopseaua şi mirele scoate cearceaful pe balcon. 
Toți nuntașii rămân înmărmuriți numai unul strigă : 
- Bravo, mă, i-ai spart fierea! 
*** 
Costică vine acasă ușor afumat, dar vesel. 
- Pune masa, nevastă, că mi-e o foame ... Stă el la masă, când aude un zgomot pe 
balcon. 
Iese pe balcon şi găsește un ins numai în cămaşă şi chiloți. 
- Ce faci, mă, la mine pe balcon? se înfurie Costică. 
- Domnule, fi rezonabil, intervine cel de pe balcon. 
Nu face scandal, te implor! 
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Am avut şi eu o aventura la etajul de mai sus…  A venit bărbatul acasă si, ce sa fac ...  
Am coborât pe balcon la dumneavoastră! 
- Bată-te să te bată, se înveselește Costică. 
Nevasta! Ia adu o pereche de pantaloni de-ai mei să poată pleca omul acasă! 
Zis şi făcut, individul pleacă, cei doi soți se culcă ... 
Pe la jumătatea nopții sare Costică din pat şi îşi ia nevasta la bătaie. 
- Ce ai omule, ce ţi-a venit ? 
- Abia acum mi-am adus aminte că stăm la ultimul etaj ... 
*** 
Vine primul fiu acasă: 
- Tată, da-mi cinci milioane că am lăsat-o pe una gravidă. 
Vine şi al doilea fiu: 
- Tată, dă-mi șapte milioane că am lăsat-o pe una gravidă. 
Vine şi fiica: 
- Tată, am rămas gravidă. 
Tatăl: 
- În sfârșit se mai şi încasează! 
*** 
Un tip şi-o tipă în pat ... 
Acțiune din greu. 
Dintr-o dată se aude o frână de mașină în faţa casei! 
Tipul sare din pat, îşi ia hainele în brațe ... 
Tipa îi deschide geamul şi sare! 
După un timp se aude un ciocănit la ușa. 
Tipa deschide. 
- În ușa, tipul cu hainele în brațe... 
- Mă nevastă, dar stresați mai suntem! 
*** 
Un bărbat se duce la medic şi îi spune: 
- Domnule doctor vreau sa mă castrați ! 
- Mă omule, ești sigur? 
Vad ca ești tânăr şi puternic? 
- Sigur domnule ... 
- Bine, semnează aici. Așa, şi aici. 
Nu am timp acum sa discutam mai mult ... 
După operație, doctorul vine la pacient şi-l întreabă: 
- Spune-mi şi mie de ce ai făcut-o? 
- Pai m-am împrietenit cu o fata evreica şi știți la ei e un obicei mai ciudat ... 
- Da mă, dar aia e circumcizie! 
- Pai eu cum am zis? 
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*** 
Alinuța: 
- Mama, un băiat m-a bătut azi la școala! 
Mama: 
- Da? şi poți sa-l identifici? 
Alinuța: 
- Sigur că da, am o ureche de-a lui în ghiozdan ... 
*** 
O ceartă în familie. Soţia îl lovește pe soț. Acesta se ascunde sub pat. 
Soția încearcă sa-l scoată: 
- Ieși! 
- Nu ies! 
- Ieși! 
- Nu ies! 
- Ieși! 
- Auzi fă, cine e stăpân în casa? Dacă am spus că nu ies, înseamnă că nu ies! 
*** 
Doi naufragiați într-o barcă în mijlocul oceanului. 
După câteva zile, găsesc plutind lampa lui Aladin. 
Iese duhul şi zice: 
- Ba, băieți, io nu mai am putere decât pentru o dorință ... 
Unul din naufragiati, insetat, zice: 
- Transformă oceanul în bere rece! 
Duhul se conformează. 
Celalalt naufragiat zice: 
- Boule! Acum trebuie să ne pişăm în barcă ... 
*** 
Toate femeile de pe glob sunt sătule de toate nedreptăţile de care au parte datorita 
bărbaţilor. 
Acestea aranjează o întrunire şi hotărăsc ca timp de 3 săptămâni să nu mai 
gătească, să facă curat etc 
Dupa 4 săptămâni ... 
Americanca: 
- În prima săptămâna nu am văzut nimic. 
Soţul meu nu a făcut nimic. 
A doua săptămână şi-a făcut o olmetă. 
Toată lumea aplaudă! 
Germanca: 
- În prima săptămână nu am văzut nimic. 
A doua săptămână am văzut că şi-a călcat o cămaşa. 
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Toata lumea aplaudă progresul! 
Romanca: 
- Prima zi nu am văzut nimic. 
A doua nu am văzut nimic. 
A treia zi am început să zăresc cu ochiul stâng! 
*** 
În beciurile Gestapoului 2 agenti torturau cu salbaticie un partizan rus. 
Ala nu scoatea un sunet. 
Când apare mai marele de la Gestapo sa vada rezultatele ... Agentii îi spun ca n-au 
scos nimic de la partizan prin toate metodele cunoscute de tortura. 
Unul din ei zice totuşi : 
- Sefule, eu propun sa-l imbatam manga cu vodca şi când se trezeste sa nu-i dam 
nimic sa se dreaga! 
Seful lor se opune oripilat: 
- Mai, dar nici chiar noi nu santem aşa de inumani? 
*** 
- De ce bărbatii alearga după femei cu care nu au de gand sa se insoare? 
- Din acelasi motiv pentru care cainii fug după masini pe care nu au de gand sa le 
conduca! 
*** 
Odata, eram cu nevasta-mea în pat şi mă intrebam şi eu, asa: 
- O fi avut, n-o fi avut? 
Pana la urma am zis sa intreb cu voce tare, nu numai în gand, dar mai pe ocolite şi i-
am zis: 
- Auzi, cum se face ca nu stiu niciodata când ai orgasm? 
- Pai n-are rost sa te tot sun la serviciu şi sa te deranjez pentru atata lucru ... 
*** 
Ramses al II-lea câştiga o mare bătălie. Evident, îşi cheama scribul pentru a 
imortaliza momentul şi începe să dicteze: 
- Eu, Ramses al II-lea... 
Scribul începe şi el sa picteze hieroglife. 
- Cel mai mare dintre conducători... 
Scribul notează. 
- Şi cel mai viteaz... 
Scribul desenează în continuare... 
- Şi cel mai viril... 
Scribul stă un moment nedumerit, apoi întreabă: 
- Prea-Marite, cum sa scriu viril, cu două pule sau cu trei coaie? 
*** 
Trei chirurgi: american, neamt şi bineinteles roman discuta: 
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Americanu': -L-au adus pe unul caruia i-a exploat o petarda în poala. I-am cusut 
toate bucatelele la loc şi acum f .... de nu are treaba. 
Neamtu': -Asta nu îi nimic, mie mi-au adus pe unul care nu avea p.... de loc. I-am 
adus una de la un mort şi acum f .... de nu-i adevarat. 
Romanu': -Mie mi-au adus o p .... . I-am cusut doua urechi şi acum e seful meu! 
*** 
O familie de viermi traia într-un rahat. Micul vierme o întreaba pe mama lui: 
- Mama, noi am putea trai într-un mar ? 
- Da, fiule, am putea trai într-un mar. 
- Mama, noi am putea trai intr-o banana ? 
- Da, fiule, am putea trai intr-o banana. 
- Atunci, mama, de ce trăim într-un rahat ? 
- Pentru ca suntem patrioti şi asta e tara noastra fiule… 
*** 
Directorul unei fabrici le propune muncitorilor să lucreze în fiecare zi mai mult cu 1 
oră pentru a creşte productivitatea. Apoi îi întreabă pe angajaţi dacă sunt de acord. 
- Ionescu : -Eu propun să se lucreze câte 10 ore pe zi pentru a mări profitul 
companiei. 
- Vasilescu: -Eu zic că putem lucra chiar 12 ore pe zi, pentru că trebuie să ajungem 
cât mai repede la nivelul concurenţei. 
- Popescu: -Am putea să lucram 16 ore pe zi, suntem obligaţi să ne facem datoria. 
- Gheorghe: -Eu propun să nu mai plecăm acasă deloc. Pentru că acasă ne întâlnim 
cu nevestele şi riscăm să se nască tâmpiţi ca Ionescu, Vasilescu şi Popescu. 
*** 
Un evreu se mută într-un oraşel de catolici. 
În fiecare vineri, în timp ce creştinii ţineau post şi mâncau numai peşte, evreul 
făcea fripturi după fripturi, înnebunindu-i cu mirosul. 
Disperaţi, catolicii se decid să-l convertească şi, după ameninţări, rugăminţi, 
promisiuni, reuşesc să îl convingă. 
Îl duc cu mare alai la Biserică, unde preotul îl stropeste de 3 ori cu apă sfinţită, 
intonând "născut evreu, crescut evreu, acum creştin". Vinerea următoare, în timp ce 
toti catolicii ţineau post şi mâncau numai peşte, din casa evreului convertit se ridica 
miros îmbietor de friptură. Înnebuniţi, s-au prezentat la casa păcătosului, să vadă 
cum e posibil şi l-au găsit în faţa unui grătar mare, plin cu carne, pe care o stropea 
de zor cu apă, intonând: "născută vacă, crescută vacă, acum peşte"... 
*** 
La o masa într-un bar, statea unul care dadea pe gat pahar după pahar. De fiecare 
data când termina un pahar, se uita în buzunarul camasii. Intrigat, barmanul l-a 
intrebat: 
- De ce va tot uitati în buzunarul camasii după fiecare pahar? 
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- Am acolo o poza cu nevasta-mea. Când mi se pare frumoasa, mă duc acasă! 
*** 
Micuta Irina vine de la scoală cu un zâmbet fericit pe fată şi îi spune mamei sale: 
- Astăzi, în curtea scolii Georgel mi-a arătat "cârnaciorul" său. 
Si înainte ca mama să poată spune ceva, adaugă: 
- Parcă era o alună. 
Auzind asta, mama se amuză şi zice: 
- Asa de mic era? 
- Nu, aşa de sărat 
*** 
Un vânător intră într-un magazin de profil. 
- Pantaloni de camuflaj aveţi? 
- Avem, dar nu-i găsim! 
*** 
De pe o stâncă înaltă cad doi alpinişti -un optimist şi un pesimist. 
Pesimistul: -Eu cad ! 
Optimistul: -Eu zbor ! 
*** 
Doi alpinisti sus pe munte. Unul alunecă în crapatura unui gheţar cu capul în jos. 
Celălalt se apleacă pe gura crăpăturii după el şi strigă: 
- Te-ai rănit? 
- Nuuuu! aude el 
- Cum aşa? 
- Sunt încă în cădereeeeeee!... 
*** 
Un alpinist căzut în crăpătura unui gheţar este găsit de o trupă de la crucea roşie şi 
salvamont. 
Astia striga de sus: 
- Crucea rosie şi salvamontul sunt aici! 
Iar alpinistul din prapastie: 
- Nu donez nimic!... 
Un pastor, un doctor şi un inginer se duc să joace golf, dar sunt nevoiţi să stea după 
un grup care juca golf neobişnuit de încet. Inginerul este de-a dreptul înfuriat: 
- Ce e cu tipii ăştia? Cred că stăm de 15 minute după ei! Incredibil! 
Pastorul spune: 
- Uite că vine îngrijitorul. Hai să-l întrebăm pe el. 
- Bună George. Ce e cu grupul dinaintea noastră? Joacă prea încet! 
Îngrijitorul terenului răspunde: 
- Oh, da, e un grup de pompieri orbi. Şi-au pierdut vederea când încercau să ne 
salveze clubul anul trecut într-un incendiu, şi de atunci îi lăsăm să joace gratis. 
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Cei trei se gândesc o clipă. 
Pastorul spune: 
- Este foarte trist. Mă voi ruga pentru ei în seara asta. 
Doctorul spune: 
- Bună idee. Şi eu îmi voi contacta colegul oftalmolog, ca să văd dacă putem face 
ceva pentru ei. 
Inginerul spune: 
- Dar nu pot juca noaptea?! 
*** 
Unde se afla punctul G la femei? 
În lumina ultimelor cercetări, s-a descoperit că el este situat... la sfârşitul cuvântului 
SHOPPING! 
*** 
Sună soneria. Soţia disperată se roagă: 
- Doamne fă să dispară amantul, iar soţul să nu ştie nimic. La care un glas din 
înalturile cerului spune: 
- Bine, fie... te scap... dar când o să mori o să ţi se tragă de la APĂ. 
Soţia a fost bucuroasă că a scăpat de amant, gândindu-se că în ceea ce priveşte 
apa...va avea grijă şi se va feri. 
Peste un timp apare o ofertă pentru o croazieră pe mare, împreună cu toate 
prietenele ei. 
Se duce femeia în excursie, când deodată începe o furtună. 
Femeia iar se roagă: 
- Doamne, ştiu că mi-ai spus că o să mor din cauza apei... dar acum, gândeşte-te... 
sunt atâţia oameni nevinovaţi... pentru mine o să omori toţi oamenii de pe acest 
vas? 
La care glasul răspunde: 
- De-ai şti de când mă chinui să vă adun pe toate la un loc... 
*** 
Cinci secrete pentru a găsi FEMEIA PERFECTĂ 
1. Este important să găseşti o femeie care are grijă de casă, ştie să gătească bine şi 
are un serviciu bine plătit. 
2. Este important să găseşti o femeie care te face să râzi, care te înţelege, cu care 
poţi să discuţi orice. 
3. Este important să găseşti o femeie pe care să te poţi baza, care ştii că nu te minte 
niciodată. 
4. Este important să găseşti o femeie bună la pat, care face dragoste cu plăcere şi de 
câte ori vrei tu. 
5. Este important ca aceste 4 femei să nu se cunoască între ele! 
*** 
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- Aţi urmat recomandarea mea? întreabă doctorul. O pastilă înainte de masă şi un 
coniac mic la desert? 
- Da, doar că la pastile am rămas cu 3 săptămâni în urmă, pe când la coniac am o 
lună avans. 
- " 
*** 
O femeie de 54 de ani se mărită pentru a 4-a oară. În noaptea nunţii îi spune noului 
ei soţ: 
- Te rog să fii tandru cu mine. Încă sunt virgină! 
- Ha ! Ha ! Cum poţi să fii virgină?, întreabă soţul incredul. Doar ai mai fost măritată 
de 3 ori! 
- Ei bine, răspunse femeia, primul meu soţ era psihiatru. Tot ce îşi dorea era să 
vorbească despre sex. 
Al doilea soţ era ginecolog. Tot ce îşi dorea era să se uite la sexul meu. 
Al treilea era colecţionar de timbre. Oh, ce dor mi-e de el! 
*** 
- Alo! 
- Da. 
- Vino până la noi! 
- De ce? 
- Nu mai merge imprimanta! 
- Ce nu face? 
- Nu mai are curent! 
- Cum?! 
- Da, nu mai are curent!! 
- Cum aţi observat că nu are curent? 
- Îmi apare pe calculator… 
- Ce??!! 
- Îmi apare pe calculator mesajul: “current printer is unavailable” 
*** 
Un ginecolog vrea să se reprofileze auzind că ar câştiga mai bine ca mecanic auto… 
Învaţă individul şi se duce la un service auto să dea test de angajare. La rezultate, 
stupoare: tipul luase nota 15… 
Se duce şi-l întreabă pe mecanicu’ şef: 
- Bine dom’le, cum se poate aşa ceva: asta a luat 5, asta 7, ..eu 15?! Este cumva o 
eroare? 
- Nu, dom’le, nu este nici o eroare … Hai să vedem: 
Ţi-am dat să desfaci carburatorul, l-ai deschis corect: 5 puncte. Te-am pus să-l 
închizi şi l-ai închis corect: 5 puncte. 
Şi ţi-am mai dat 5 puncte de la mine că ai făcut totul prin ţeava de eşapament. 
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*** 
La o companie multinationala, angajatii veneau la munca la ora 9 dimineata şi 
plecau seara tarziu, atunci când terminau tot ce aveau de facut pe ziua respectiva. 
Intr-o zi, unul dintre angajati vine la ora 9 dimineata, lucreaza şi la ora 17 pune 
pixul jos, se duce la director şi îi spune: 
- Domnule director, eu nu mai pot sa stau, trebuie sa plec. 
Seful este de acord şi il lasa sa plece. A doua zi, angajatul vine la ora 9 dimineata, 
lucreaza, la ora 17 pune pixul jos şi se duce la director: 
- Domnule director, eu nu mai pot sa stau, trebuie sa plec. 
Seful este iarasi de acord şi-l lasa. A treia zi, vine la 9, la 17 pune pixul jos şi se duce 
la director: 
- Domnule director, eu nu mai pot sa stau, trebuie sa plec. 
Seful il lasa, ca sa nu faca scandal. Se duce insa la ceilalti şi îi întreaba de ce ei vin la 
9 şi stau pana seara tarziu la serviciu, iar asta pleaca la ora 17 în fiecare zi. La care 
angajatii îi raspund: 
- Domnule director, ar trebui sa-l intelegeti, omul este şi el în concediu... 
*** 
E-mail de la sotie catre sot: 
"Trimite-mi bani, ca altfel incep sa calc stramb!" 
E-mail de raspuns de la sot catre sotie: 
"Calca stramb, şi trimite-mi şi mie niste bani!" 
*** 
Tineri casatoriti. 
- Draga mea, eu am regulile mele. Dimineata la ora 8 sa fie micul dejun gata, 
indiferent dacă sunt acasă sau nu. La ora 13 sa fie pranzul gata, indiferent dacă sunt 
acasă sau nu. Cina sa fie pregatita pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasă sau nu. 
Ai inteles? 
- Da, am inteles. Am şi eu o singura regula: luni, miercuri şi sambata fac sex, 
indiferent dacă esti acasă sau nu... 
*** 
Doi prieteni se intalnesc dimineata la cafea, unul cu un ochi vanat. 
- Ce-ai patit la ochi? il întreaba celalalt. 
- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am zis "TU". 
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi în familie ca te-a lovit pentru asta? 
- Pai aseara când mancam mi-a zis: "Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni". 
şi eu i-am raspuns: "Poate TU." 
*** 
Trei berze seara la cafea, discuta despre ce-au facut în cursul zilei. 
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- Eu am dus o pereche de bebelusi gemeni, draguti rau... 
- Eu am dus un bebe negru adorabil... 
- Eu am mai speriat vreo doua studente... 
*** 
Trei bărbati vorbeau despre viata lor amoroasa. 
Italianul: "Saptamina trecuta, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am 
uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa şi la final ea a gemut 
pentru 5 minute." 
Francezul: "Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. 
Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii şi la final ea a tipat 
pentru 15 minute." 
Romanul: "Ei bine, saptamina trecuta şi eu am facut dragoste cu Maria a mea. Am 
dat-o prin untura, am facut sex şi apoi ea a urlat sase ceasuri." 
Uimiti, italianul şi francezul il întreaba: 
- Ce naiba ai putut tu sa-i faci muierii de-a tipat 6 ore? 
- Mi-am sters mainile de perdele.Vine un tip cu un copil la doctor: 
- Doctore, copilul meu are un an, dar pana acum inca nu a deschis ochii mai bine. 
Doctorul: -Cred ca ochii trebuie sa-i deschideti d-stra. Copilul e chinez... 
*** 
Alinuta o întreaba pe bunica ei: 
- Bunico, ai avut vreodata un amant ? 
- Doamne, Dumnezeule !! striga bunica urcand repede în pod, unde descuie un 
dulap şi cade un schelet... 
*** 
Culmea geloziei: Sa fii gelos pe soare ca iti arde nevasta. 
*** 
Se intalnesc un negru şi un alb la strand. Zice albul: 
- Eu cu scula mea pot masura temperatura apei! 
- Nu cred, zice negrul. 
Intra albul în apa, iese afara şi zice: 
- 19° Celsius. 
Negrul controleaza cu termometrul şi intradevar... 
Albul zice: 
- Probeaza şi tu acuma... 
Intra şi negrul în apa şi zice: 
- De temperatura nu pot să-ţi spun nimic dar apa e adanca de 45 cm... 
*** 
Cat costa taxiul pana la gara ? întreaba un scotian taximetristul. 
- Un pound, domnule. 
- Si bagajele ? 
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- Bineinteles, gratis ! 
- Bine, atunci duceti-mi bagajele la gara. Eu vin pe jos... 
*** 
Stiti cum se numeste o blonda cu jumatate de creier ? 
- Norocoasa. 
*** 
Un batran de 90 de ani îi spune doctorului sau: 
- Nu m-am simtit niciodata atat de bine. Am o mireasa de 18 ani cu care voi avea un 
copil.. Ce ziceti de asta ? 
Doctorul se gandeste un minut şi apoi spune: 
- Am un prieten mai în varsta care este vanator şi nu lipseste de la nici un sezon. 
Intr-o zi când se cam grabea a luat umbrela în loc sa ia pusca. 
Când a ajuns în padure, a văzut un iepure care statea langa un rau. Si-a ridicat 
umbrela, a facut "bang" şi iepurele a cazut mort.Ce zici de asta ? 
Batranul raspunde: 
- Eu as zice ca altcineva i-a omorat iepurele. 
Doctorul: 
- Exact ! 
*** 
O studenta blonda sustine examenul la Economie. Subiectul: teoria economica a lui 
Adam Smith. Profesorul, în varsta, observa ca studenta nu are idee despre teoria 
economica şi dorind, totuşi, s-o promoveze o 
intreba: 
- Dar care este prenumele lui Smith ? 
Fata se uita în sala -poate vreun coleg îi va sopti, dar în zadar. 
- Hai amintiti-va, este atat de simplu ! 
Fara rezultat. Profului i se face mila de studenta şi parinteste o întreaba: 
- Atunci, spune-mi: cum il chema pe primul bărbat ? 
Fata rosind şi evident rusinata raspunde: 
- Petrica... 
*** 
Un pensionar pleaca în concediu la "totul" inclus. 
La intrarea în holul hotelului ramane surprins. Toti oaspetii şi angajatii hotelului se 
plimba goi prin jur. O fata tanara (si goala) il duce la camera lui. Ii doreste un sejur 
placut şi îi aminteste ca poate folosi toate serviciile hotelului atat timp cât este şi el 
gol. 
Se duce omul nostru la piscina şi vede toate fetele goale. Organul sau se trezeste... 
Imediat una dintre fete se ridica şi îi spune : 
"Ati chemat?" 
El este foarte uimit şi nici nu stie ce sa spuna. 
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"Deci, spune fata, erectia dumneavoastra inseamna pentru noi ca doriti sa faceti 
sex. Doriti sa mergeti cu mine în camera dumneavoastra?" 
"Asta incepe bine", se gandeste mosu şi petrece o ora fericita în camera. 
În timp ce se relaxeaza după efort, se gandeste, "o mica perioada în sauna mi-ar 
prinde bine", aşa ca se duce la sauna. Sauna este goala. "Superb", 
gandeste el, "totul pentru mine singur, pot sa mă relaxez ca lumea". 
Dupa ce sta acolo o perioada singur lasa sa-i scape una mirositoare. 
Imediat se deschide usa şi intra un negru imens. 
"Ati chemat?" 
Batranul este din nou uimit. 
"Sa tragi un part inseamna la noi, ca doriti sa fiti rezolvat bine pe la spate", spune 
negrul şi il rezolva pe batran pe loc. 
Dimineata urmatoare sta batranul imbracat şi cu bagajele impachetate în holul 
hotelului. 
"Vreau sa plec", spune el la receptionera. 
"Dar, de ce?" întreaba ea, " mai aveti o săptămâna intreaga totul inclus." 
la care batranul spune: 
"Stii tu , fata mea, eu sunt la o vârstă la care am o erecţie odată la săptămână, dar 
trebuie să mă băşesc de zece ori pe zi." 
*** 
Doi poliţişti pe un aeroport. 
- Măi, eu nu pot să înţeleg cum poate un terorist să deturneze ditamai avionul care 
e aşa de mare... 
- Măi tâmpitule, nu-l deturnează când e la sol, ci în aer sus când se face mic de tot... 
*** 
Un compartiment de tren. În el o bunica cu nepotelul, şi alti cativa pasageri printre 
care un negru: 
- Bunico, bunico, uite o maimuta, zice nepotelul uitandu-se la negru. 
- Taci din gura, cum poti sa spui aşa ceva, zice bunica. 
Trece un timp. 
- Bunico, bunico, ia uite acolo o maimuta. 
- Ti-am spus sa taci din gura, nu e frumos sa spui aşa ceva. 
Mai trece un timp 
- Bunico, bunico, uita-te, este o maimuta, zice iarasi nepotelu .. 
- Nu e frumos ce spui, taci din gura, zice bunica 
- Lasati doamna, se mai intampla, zice negru 
- Ptiu drace! Iau uite ca şi vorbeste, zice bunica. 
*** 
La sedinta Consiliului Local Cluj, un consilier propune: 
- Eu zic sa mai facem o statuie în orasul nostru. 
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Imediat vin ideile: 
- Sa fie o statuie cu taranul roman ! 
- Sa fie taranul imbracat în costum national ! 
- În mana dreapta sa aiba o furca, sa se lupte cu ungurii ! 
- În mana stanga sa aiba un streang, sa stie ungurii ce-i asteapta! 
- Şi în ştreang să atârne un ungur, să fie mesajul clar ! 
Dupa o clipa de tacere vorbeste Funar: 
- Bine, dar sa schimbam ungurul în fiecare zi. 
*** 
Mica publicitate: 
"Vand Enciclopedia Britannica, 50 de volume, calitate exceptionala, legate în piele 
de Cordoba, stare perfecta. Pret 1000 de dolari sau care da mai mult. Nu mai am 
nevoie de ea. M-am insurat săptămâna trecuta, iar nevasta-mea le stie pe toate." 
*** 
Calculator... 
Calculatorul meu mergea ca naiba. De aceea, l-am sunat pe Gigel, pustiul de 12 ani, 
care locuieste vizavi şi al carui dormitor seamana cu centrul de control de la NASA 
şi l-am chemat pana la mine.. 
Gigel a butonat cam un minut şi totul s-a rezolvat ca prin farmec. 
Inainte sa plece, l-am intrebat: 
- Care era problema? 
- O eroare “ID ten T”, mi-a raspuns. Nu voiam sa par ignorant, dar nici nu voiam sa 
las lucrurile nelamurite. 
- O eroare “ID ten T”? Ce-i aia? Explica-mi mai mult, poate ca mai apare şi când nu 
esti tu acasă... 
Gigel s-a strambat: 
- Chiar nu stii ce inseamna? 
- Nu, i-am raspuns. 
- Scrie-o pe hartie si-ti vei da seama imediat. şi a iesit repede.. 
Asa ca am scris-o pe hartie: 
I D 1 0 T. Si-mi era simpatic, afurisitul… 
*** 
Intrebări -Răspunsuri 
i. Ce este mai valoros decat laptele matern? 
R. Ambalajul ... 
 
I. Cum e mai bine sa mori: de sifilis sau de dizenterie? 
R. Mai bine sa mori ca un bărbat, decat ca un cacat. 
 
I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului ? 
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R. Fiecare a incercat cate o parola. 
 
I. Este adevarat ca impotenta se poate trata cu lapte ? 
R. Da, dacă în ceasca cu lapte se pun şi doua linguri cu ghips. 
 
I. De ce sunt atatia bărbati cracanati ? 
R. Lucrurile fara importanta sunt puse intre paranteze. 
 
I. Cum se numeste un bărbat inteligent, sensibil şi frumos ? 
R. Un zvon. 
 
I. Ce imbatraneste prima oara la un bărbat ? 
R. Nevasta 
 
I. De cate feluri sunt femeile? 
R. Femeile sunt de trei feluri: 
- cele cuminti -care se culca numai cu unul, 
- curvele -care se culca cu toti şi 
- curva dracului, se culca cu toti, numai cu mine nu! 
 
I. În cate grupe se impart femeile? 
R. Femeile se impart în trei grupe: 
- elastice (se intind cât tine patul). 
- supraelastice (se intind şi prin alte paturi). 
- credincioase (se intind pana la Dumnezeu). 
 
I. Cum clasifica femeile penisurile? 
R. În viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel: 
- în ordine descrescatoare: mica, foarte mica şi ce-i aia. 
- în ordine crescatoare: mare, foarte mare şi NORMALA. 
 
I. De ce iau politistii salariu? 
R. Pentru ca prostia se plateste. 
 
I. De ce sunt mai multi purici decat oameni? 
R. Pentru ca este greu sa fabrici niste prezervative aşa de mici. 
 
I. Care este avantajul de a face sex în grup? 
R. dacă ai ceva treaba, poti sa pleci. 
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I. Care este deosebirea intre porumbel şi cocosel ? 
R. Porumbelul este pasarica pacii, iar cocoselul este pacea pasaricii. 
 
I. De ce nu alearga melcul? 
R. De frica sa nu-i fâlfâie ochii. 
 
I. Care este diferenta dintre un politician şi un iluzionist? 
R.Ultimul recunoaste ca foloseste tot felul de trucuri. 
 
I. Cum transformi un pentagon în patrat? 
R. Aplici teorema lui ben Laden. 
 
I. Exista vreun medicament care elimina mirosul de ceapa? 
R. Cum sa nu. Usturoiul. 
 
I. Se poate face dragoste pe tavan? 
R. Da, cu conditia sa nu cada plapuma. 
 
I. Ce spune spermatozoidul care fuge după un ovul ? 
R. dacă te prind, om te fac ! 
 
I. Care este dezavantajul unei lupe ? 
R. Mareste, dar nu intareste ! 
 
I. De ce nu creşte populatia Romaniei ? 
R. Pentru ca mancam neregulat şi regulam nemancati. 
 
I. De ce si-a pus Bula roti mai mari la Lastun ? 
R. Pentru ca i se pisau cainii pe geamuri. 
 
I. E adevarat ca bărbatii impotenti traiesc mult ? 
R. Da, dar degeaba. 
 
I. Care este melodia indragita a homosexualilor ? 
R. O fata mai gasesti, dar un prieten, ba! 
 
I. Ce-si reproseaza femeia când se marita ? 
R. Pentru un carnat, trebuie sa iau tot porcul. 
 
I. Prin ce se deosebeste sexul frantzuzesc de cel romanesc ? 



354 

 

R.. Francezii fac sex fara lenjeria de corp, iar romanii fara lenjeria de pat. 
 
I. De ce nu se prea utilizeaza prezervative de culoare neagra? 
R. Pentru ca subtiaza ... 
 
I. Ce face femeia după ce face dragoste? 
R. Plictiseste .... 
 
I.. De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
R. Ca sa poata vorbi macar pana aparea şi Eva. 
 
I. De ce au femeile coapsele calde? 
R. Pentru ca sa nu faca otita bărbatii... 
 
I. În cate categorii se impart femeile? 
R. Frumoase, destepte şi majoritatea. 
 
I. Care este, în zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere în casatorie? 
R. Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata ... 
 
I. De ce se tin leii în cusca? 
R. Pentru ca dacă i-am tine în acvariu s-ar ineca 
 
I. Ce au în comun un trenulet electric şi sanii unei femei? 
R. Au fost create initial pentru copii, dar tot bărbatii se joaca mai mult cu ele. 
 
I. De ce prefera bărbatii sa se insoare cu virgine? 
R. Pentru ca nu suporta comparatiile. 
 
I. Cum se cheama un bărbat inteligent în America ? 
R. Turist. 
 
I. De ce a creat Dumnezeu bărbatul? 
R. Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasă. 
 
I. Care este asemanarea dintre un bărbat şi un storcator de fructe? 
R. Ai nevoie de el, dar nu esti sigura pentru ce. 
 
I. Care este definitia unei seri romantice pentru un bărbat? 
R. Sex. 



355 

 

 
I. Când e singurul moment când un bărbat se gandeste la o cina cu lumanare pe 
masa? 
R. Când se ia curentul. 
 
I. Cum se numeste un bărbat caruia îi lipseste 90% din creier? 
R. Castrat. 
 
I. Care este diferenta dintre o repriza de fotbal şi un preludiu? 
R. Prima dureaza sigur 45 de minute. 
 
I. Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie? 
R. 30 de kilograme. 
 
I. Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
R. 30 -45 de minute. 
 
I. Care este asemanarea dintre o masina noua şi un sot? 
R. Ambele functioneaza bine doar în primul an. 
 
I. Care este diferenta intre femeie şi prosop? 
R. La prosop cauti partile uscate, la femei pe cele ude. 
 
I. La ce este mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
R. Depinde de vechime. 
 
I. De ce au uraganele nume de femei? 
R. Pentru ca vin umede şi salbatice şi pleaca cu casa şi masina. 
 
I. Care este diferenta dintre un frigider şi un wc? 
R. În frigider ouale stau asezate, în wc stau atarnate! 
 
I. Ce zic ciobanii când se descalta? 
R. A mai trecut un an! 
*** 
Un tip la volanul unui BMW face pana exact în fata unui spital de nebuni. 
Se apuca omul sa schimbe roata, dar după ce scoate roata cu probleme şi o pune pe 
cea de rezerva, da cu piciorul peste toate cele 4 suruburi, care îi cad într-un canal. 
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Un nebun agatat de gardul spitalului statea şi se uita la omul care încerca cu 
disperare sa scoata suruburile din canal şi nu reusea. Dupa 15 minute nebunul îl 
întreaba: 
- Hombre, poti ajunge cu masina pana la primul service cu rotile prinse în cate 3 
suruburi fiecare? 
- Da, cum sa nu, ar fi suficiente. 
- Pai, atunci de ce nu scoti cate unul de la fiecare dintre celelalte 3 roti şi pune-le la 
roata asta... 
- Bai, da' destept esti... cum dracu de te tin astia închis în spitalul de nebuni?! 
- Pai eu sunt nebun, nu tâmpit... 
*** 
Un profesor filolog se plimba pe la munte. La un moment dat vede un cioban cu oile 
la pascut. Cum era el pierdut pe ganduri, il întreaba pe cioban: 
- Ancestralule pastor, în posesia dumitale se afla aceste minunate patrupede 
paricopitate? 
- Indubitabil! -zise pastorul 
*** 
Clasa de maghiari la ora de limba romana. 
- Gyury, spune, te rog, o propozitie! 
- Duminica me duc la pedure. 
- Gyury draga, dar nu-i bine. 
- Atunci nu me duc. 
*** 
Gluma sadica: 
Gigel vine acasă zgariat tot pe fata, pe gat, pe maini. 
- Doamne sfinte, ce s-a intamplat ?? 
- Am facut hora în jurul bradului. 
- Pai, şi de ce esti zgariat în halul asta? 
- Eram putini! 
*** 
Cele cinci porunci ale vietii (valabile la serviciu): 
1. Sa nu gandesti. 
2. dacă gandesti, sa nu spui. 
3. dacă spui, sa nu scrii. 
4. dacă scrii, sa nu semnezi. 
5. dacă semnezi, sa nu te miri! 
*** 
Ultimul proverb: 
'Oricat de jos ar cadea dolarul, apleaca-te şi ia-l!' 
*** 



357 

 

Un jucator la bursa pierduse multi bani intr-o zi. 
A doua zi un cunoscut il întreaba: 
'Am aflat ca ai pierdut multi bani ieri. Esti ok? Cum te descurci?' 
'Sunt foarte bine. Am dormit aseara ca un bebelus.' 
'Da? Cum adica?!' 
' Ma trezeam din doua în doua ore şi plangeam...' 
*** 
Psihiatrul întreaba 
- Au mai existat în familia dumneavoastra cazuri cu boli mintale? 
- Da, acum trei ani sora mea a refuzat sa se casatoreasca cu un american miliardar... 
*** 
Ce face o blonda în desert? 
R: Sterge praful. 
*** 
Un sofer ajunge cu masina pe malul unui rau şi-l întreaba pe un politist care 
pescuia, daca-i adanca apa. 
Acesta-i raspunde ca nu este. Soferul intra cu masina-n rau, se scufunda, 
abandoneaza automobilul, iese cu chiu cu vai din apa si-ncepe sa tipe la politai: 
- Ai zis ca apa-i mica şi uite ca era sa mă inec! 
Pe onoarea mea, acum 10 minute, era mica, au trecut niste rate şi le ajungea abia 
pana la piept ! 
*** 
Vechi proverb tibetan: dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una. 
*** 
O femeie cauta o carte în bibloteca. 
Sotul o întreaba: 
- Ce cauti, draga? 
- Stii unde-i cartea aia 'Cum sa trăim pana la 140 de ani'? 
- Da, tocmai am aruncat-o... 
- De ce? 
- Incepuse ma-ta s-o citeasca! 
*** 
- Ioane, cumparatu-ti-ai masina? 
- Cumparat, Vasile! 
- Ce culoare? 
- Pai, mă Vasile, ai văzut ceriul la apusu' soarelui? 
- Vazut-am! 
- E, tot ase ni, numa' ca verde. 
*** 
Soacra îşi invita ginerele la masa. Ginerele foarte suspicios, accepta invitatia. 
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Pe masa, diferite salate, preparate din carne de pui, porc, cartofi vreo 3 feluri, 
deserturi, bere rece, vin, ... La un moment dat soacra iese la bucatarie. Ginerele 
apuca o bucatica de carne şi i-o da pisicii. Asta după 2, 3 crampe cade inerta sub 
masa. Nervos tare, apuca o cratita goala şi când intra soacra îi trage una de o lasa 
lata pe jos. 
La care pisica de sub masa: 
- YEESSSSSSS!!!!!! 
*** 
Trei tipi, un american, un neamt şi un roman, se ciocnesc cu masinile intr-o 
intersectie !! 
Americanu': -Vai Fordul meu, economiile mele de 3 luni s-au dus pe apa simbetei... 
Neamtu': -Vai Mercedesu' meu, economiile mele de 6 luni s-au dus pe apa 
simbetei... 
Romanu': -Vai Dacia mea, economiile mele de-o viata s-au dus pe apa simbetei... 
Ceilalti doi: -Şi cine naiba te-a pus să-ţi cumperi masina aşa scumpa!!!! 
*** 
La o sectie de politie este adusa o femeie care a trecut pe rosu. 
Politistul de serviciu incepe interogatoriul: 
- Numele ? 
- Camelia D. 
- Varsta ? 
- 28 de ani. 
- Ocupatia ? 
- Invatatoare. 
Politistul se ridica de la masa, zambeste fericit şi îi spune: 
- Minunat ! Am asteptat aceasta ocazie o viata intreaga. 
Acum va asezati pe scaunul acesta şi scrieti de 5000 de ori, cu o caligrafie perfecta: 
"Dacă semaforul este rosu, trecerea este interzisa !" 
*** 
Doi lupi se duc sa fure oi. Ciocanitoarea îi aude si-i paraste ciobanului care se pune 
la panda. Seara ajung lupii la stana şi vor sa intre pe o gaura din gard. Intra primul 
lup pe gaura şi ciobanul îi arde o bata peste bot. Pune lupu' laba la bot de durere şi 
se intoarce catre celalalt spunindu-i: 
- Intra tu primul ca pe mine mă bufneste rasul!! 
*** 
Cu 15 minute inainte de executie: 
- Cuplul Ceausescu a fost gasit vinovat şi prin urmare va fi executat! Totusi pentru 
ca suntem un popor crestin iar azi e Craciunul, va vom indeplini 3 dorinte inainte 
de executie! 
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- Scornicestiul sa devina capitala Romaniei. F.C. Olt sa devina campioana Romaniei. 
Sa ne ingropati la Ierusalim. 
Judecatorul delibereaza cateva minute, iar apoi îi anunta: 
- Scornicestiul e oras frumos, în cativa ani de truda, vom face din el o metropola şi 
bineinteles capitala romaniei. F.C. Olt e echipa buna. Vom aduce la ea cativa jucatori 
buni şi într-un an va deveni campioana nationala. Dar la Ierusalim nici în ruptul 
capului nu va ingropam, caci a mai fost unul ingropat acolo şi a inviat 
*** 
Se plictiseau leul şi leoaica intr-o dupa-amiaza de vara. Convoaca ei toate animalele 
şi leul le zice: 
- Care sare în prapastia cea mai adanca din padure, poate s-o f**a pe leoaica. Se uita 
animalele la leoaica, hmmmm, buna bucata. Se uita pe urma la prapastie şi se 
infioara... brrrr ce adanca este. La urma, leul, vazand ca astia se tot codesc, se 
plictiseste şi zice: 
- Eu mă duc cu leoaica jos, sa vedem cine apare primul... 
Zis şi facut. Dupa un timp, apare un mic punct maro pe cer, care se face din ce în ce 
mai mare şi buf! ursul se face placinta la picioarele lor. Se ridica, îşi indreapta 
oasele, îşi scutura blana de praf şi pe urma da sa plece. 
Leul il opreste, spunandu-i: 
- Unde pleci ? Ti-am promis ca-ti dau leoaica s-o f**i ! 
- Da, bine, da' prima data mă duc sa-l f*t pe ala care m-a impins... 
*** 
Sotul se precipita în dormitor: 
- Iubito, repede afara de aici, arde casa! 
Se aude imediat o voce din sifonier: 
- Salvati mobila! 
*** 
I: Cum recunosti un iepure zburator? 
R: Are un uliu pe spate. 
*** 
De ziua lui, Ion primeste o pusca noua de vanatoare. 
Dornic sa o incerce, pleaca la vanatoare de ursi. 
Ajuns în padure vede un urs. Pune pusca la ochi, tinteste, trage, ursul cade mort. Ion 
se apropie de urs, il misca cu piciorul ... când ... simte o bataie pe umar. Se intoarce 
şi ce vede? Un mare urs brun care îi spune: 
- Ioane, ioane , situatia e nasola. Tocmai l-ai omorat pe varul meu. Acum ai doua 
optiuni ... ori te sfasii şi te omor, ori facem sex! 
Ion sta, se gandeste ... pana la urma: 
- Bine mah ursule, asta e. Facem sex. 
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Dupa ce termina, Ion pleaca mai mult mort decat viu acasă. Sta la reanimare 2 
săptămâni, după care, dornic de razbunare se intoarce în padure. Cauta ursul brun, 
il gaseste, il omoara şi .... simte pe umar o bataie. 
Se intoarce ... vede un urs grizzly care îi spune: 
- Ioane, situatia e nasola. Ursul brun pe care tocmai l-ai omorat era varul meu. 
Acum ai doua optiuni ... ori de sfasii şi te omor, ori facem "wild sex"! 
Ion sta, se gandeste şi cu jumatate de gura (stiind ce i se intamplase în urma cu 2 
săptămâni) îi raspunde: 
- Bine mah ursule, asta e. Facem sex salbatic. 
Dupa partida de sex salbatic Ion sta în reanimare 3 luni. şi de data asta îşi jura ca se 
va razbuna. Se intoarce în padure, cauta ursul grizzly, il omoara şi .... DA .... o alta 
bataie pe umar. Când se uita în spate, un urs polar urias care îi spune: 
- Ioane, acum intre noi fie vorba ... nu-i aşa ca tu nu vii aici pentru vanatoare?! 
*** 
Vecinul il abordeaza pe Badea Ion şi îi spune: 
- Ştii ca ţi-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, stii ca ţi-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, nu ai auzit, ţi-a murit soacra! 
- Nu mă face sa rad, ca am buzele crapate! 
*** 
Doua prietene care nu s-au văzut de multa vreme se intalnesc într-un bar. Una 
dintre ele cu greu îşi ascunde lacrimile ce i se scurg pe obraz. 
- Ce ti s-a intamplat? o întreaba cealalta. 
- Nimic, nu pot să-ţi povestesc! 
- Te feresti tocmai de mine, cea mai buna prietena a ta? Poate te potajuta... 
- Ce sa faci? Acum nimeni nu mă mai poate ajuta. 
- Dar ce ai patit? 
- Tocmai m-am intors de la o vanatoare în Africa. 
- Si? 
- Am fost violata de o gorila, masculul cel mai puternic din grup.... 
- Si? 
- Cinci zile am facut sex fara pauza, incontinuu, fara sa se opreasca....Si incepe sa 
planga în hohote. 
- Hai incearca sa te linistesti, o consoleaza prietena, bine c-ai scapat cu viata. 
Esti intreaga, asta conteaza. Eu n-o sa spun nimic nimanui iar gorila aia nu 
vorbeste. 
- Pai tocmai asta e, ca nu vorbeste, nu scrie, nu telefoneaza, nu mail, nu SMS, nu 
nimic ... 
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*** 
Exista 70 de metode de a face o femeie fericita. 
Una este de a o lua la cumparaturi. 
Cealalta este 69. 
*** 
Cine a inventat casatoria ? 
Evreii. Au gasit o modalitate de a face sex fara sa dea bani!!! 
*** 
Doi colegi stau de vorba: 
- Ai auzit? a murit sefu'. 
- Da. şi mă tot intreb cine a mai murit odata cu el. 
- De ce? 
- Pai scria în anunt ca "odata cu el a murit unul dintre cei mai capabili angajati ai 
firmei noastre..." 
*** 
O balena (mascul) se invarte în jurul unei femele si-i spune cu dojana: 
- Guvernele tuturor tarilor, sute de organizatii ecologiste, lideri politici de marca, 
milioane de oameni -toti se lupta ca specia noastra sa supravietuiasca, iar tu îmi 
spui mie ca te doare capul .... 
*** 
Un tip sta în Danny’s Bar la aeroportul Changi din Singapore şi observa o femeie 
foarte atragatoare la masa de langa el. 
E atat de frumoasa, ca trebuie sa fie insotitoare de zbor, îşi spune. Dar pentru ce 
companie o lucra? 
Ca sa intre în vorba, se intoarce catre ea si-i sopteste sloganul Delta: „Love to fly 
and it shows?”. 
Femeia se uita la el derutata. „Deci, nu lucreaza la Delta”, îşi spune omul. 
Peste o clipa, îi vine alta idee: „Something special în the air?”. 
Ea pare la fel de derutata, deci Singapore Airlines cade de pe lista. 
Mai incearca şi sloganul Thai Airways: „Smooth as silk”. 
De data asta, femeia se intoarce catre el: „What the fuck do you want?”. 
Tipul se lasa pe spate satisfacut: „Aaahhhh, TAROM!”. 
*** 
Iarna grea. Un tigan tanar este prins la furat şi ajunge la puscarie. Intr-o zi, mama-
sa vine cu un pachetel la vorbitor. -E rau? -Nu, mama, merge… -Cum e mancarea? -
Avem de trei feluri, iar de doua ori pe săptămâna ne da şi ceva carne -Dar caldura? -
Merge… Noi venim de la munca, ne spalam repede şi intram în pat. -Dar lumina? -
Noaptea se stinge, insa avantajul e ca ne culcam devreme şi dormim mai mult. -Sa 
fii cuminte, sa nu faci vreo prostie, sa te dea astia afara… 
*** 
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O femeie tanara extrem de atractiva ia avionul spre casa. 
În avion, alaturi de ea ia loc un preot catolic caruia i se adreseaza imediat: 
- Ma scuzati, Parinte, mi-ati putea face un mare serviciu ? 
- Desigur, Copila mea, cu ce te-as putea ajuta ? 
- Mi-am cumparat un depilator electric excelent; am platit foarte mult pentru el. 
Depaseste cu mult limita de valoare a scutirii de vama şi mă tem ca mi-l confisca. 
Dar d-voastra, Parinte, ati putea sa-l treceti la vama ascunzandu-l sub sutana. 
- Cu adevarat, as putea sa-l trec, dar te previn ca niciodata n-am fost în stare sa 
mint. 
- Dar d-voastra aveti o fata atat de cinstita incat nu vor intreba nimic, 
spuse tanara şi dadu depilatorul preotului descumpanit. 
Dupa aterizare la vama: 
- Parinte, aveti ceva de vamuit ? -întreaba ofiterul vamal. 
- Din creştet pana la brau n-am nimic de vamuit, fiule. 
Acest raspuns bizar trezeste suspiciunea vamesului aşa ca întreaba mai departe: 
- Şi sub brau ? 
- Pai am ceva magnific facut pentru a servi femeilor, da nu a fost folosit inca 
niciodata. 
Vamesul rade cu lacrimi: 
- În regula, treceti mai departe ! Urmatorul ! 
*** 
O calugarita se duce la doctor: -Doctore, nu pot scapa de sughit. 
Doctorul o consulta si-i spune: -Sunteti insarcinata. Calugarita se intoarce la 
manastire şi povesteste ce i-a spus doctorul. 
A doua zi stareta se adreseaza doctorului: -De ce i-ati spus asta calugaritei noastre? 
- Ca sa o sperii şi sa scape de sughit... 
La care stareta: -Cel care s-a speriat a fost episcopul, s-a aruncat din turn! 
*** 
Un bărbat statea la soare, în pielea goala, pe plaja. 
Din ratiuni de comportament civilizat şi ca sa le fereasca de arsura soarelui, si-a pus 
o palarie peste partile intime. 
O femeie trece pe langă el şi-i spune mustacind: 
"-Dacă ai fi fost un domn, ti-ai fi scos palaria !" 
El ridica o spranceana şi îi raspunde: 
"-dacă ai fi aratat mai bine, s-ar fi ridicat singura..." 
*** 
- Un orăşean îşi vizitează vărul care locuia în deşertul Arizona. La un moment dat, 
se aude un urlet: 
- Ce-i asta? 
- Nimic, coioţii. 
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- Dar ce-s coioţii? 
- Nişte cîini sălbatici. 
- Şi de ce urlă în halul ăsta? 
- Păi, pe la noi nu cresc pomi, numai cactuşi. 
*** 
Un tip se trezeşte dimineaţa, ia ziarul de la uşă, se uită pe numerele de la loto şi 
vede că i-au ieşit toate cele şase. 
Cum avea un serviciu pe care nu îl suporta, pleacă tacticos la serviciu, intră în 
audienţă la şef şi îl anunţă cu satisfacţie că demisionează. 
Şeful spune că e alegerea lui, îi mulţumeşte pentru cei peste 20 de ani lucraţi în 
firmă şi îi dă un bonus de despărţire de 200.000 de euro. 
Omul, fericit nevoie mare, în drum spre loterie intră la reprezentanţa BMW şi 
cumpără cel mai scump model, în valoare de 200.000 de euro. 
Când să dea banii, este anunţat că, deoarece este clientul cu nr. 1, 000, 000 primeşte 
maşina gratis. 
Când e să ai noroc, ai noroc, zice omul bucuros că a rămas şi cu cei 200.000 de euro 
şi are şi BMW nou nouţ. 
Trece pe la loto, ridică milioanele şi pleacă acasă. 
Stă pe terasă, la o bere şi o vede pe soţia sa venind acasă, cu bicicleta. 
Moment în care trece pe stradă o betonieră şi o calcă. 
„Asta e, zice omul, când e să ai noroc, ai noroc până la capăt !" 
*** 
Intr-un sat evreiesc din Polonia era o singura vaca şi intr-o zi a incetat sa mai dea 
lapte. 
Panicati, oamenii au intrebat peste tot şi au aflat ca ar putea cumpara o vaca din 
Moscova cu 2000 ruble sau una din Minsk, cu 1000 ruble. Normal, au ales varianta 
mai ieftina -o vaca din Minsk. Era o vaca superba, dadea mult lapte gras şi toata 
lumea o indragea. Oamenii s-au hotarat sa o imperecheze pentru a avea mai multe 
vaci la fel! Au adus asadar un taur. Insa, când taurul venea din dreapta sa se urce pe 
vaca, aceasta se muta la stanga. Când taurul venea din stanga, vaca se muta spre 
dreapta şi tot asa, toata ziua fara nici un rezultat. 
În final, în disperare de cauza, oamenii s-au dus la rabbi sa-l intrebe ce sa faca! I-au 
spus povestea: 
- Rabbi, am incercat o zi intreaga şi n-am reusit. Când taurul venea din dreapta, 
vaca se muta spre stanga iar când taurul venea din stanga, vaca se muta spre 
dreapta şi tot asa. Ce sa facem? 
Rabbi s-a gandit un moment şi a intrebat: 
- Ati cumparat vaca de la Minsk? 
- Rabbi, esti fantastic! s-au mirat oamenii. 
Esti atat de intelept! Noi nu ti-am spus de unde am luat vaca. Cum ti-ai dat seama? 
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Trist, rabbi raspunde: 
- Nevasta-mea e din Minsk... 
*** 
Treburi de Căsătoriţi 
 
AMOR ' I ' 
- Draga, hai sa facem economii. 
- Bine... dar cum ? 
- Invata sa gatesti şi da afara bucatareasa. 
- Foarte bine... Atunci invata sa faci dragoste şi dam afara şi soferul. 
 
Amor ' II ' 
Un tip o întreaba pe nevasta sa: 
- Draga, când voi muri, tu vei plinge mult? 
- Desigur dragule. Stii ca eu pling pentru orice rahat… 
 
Amor ' III ' 
În pat, un bărbat se intoarce catre tanara sa nevasta şi o întreaba: 
- Draga, spune-mi ca sunt primul bărbat în viata ta. 
Ela il priveste mirata si-i raspunde: 
- Se poate... Moaca ta mi-e straina... 
 
Amor ' IV ' -A melhor 
O pereche venea pe o straduta interioara din sat, fara sa scoata un cuvant. 
O discutie anterioara i-a pus pe cearta, şi niciunul un vroia sa se dea batut. Când au 
trecut pe linga o ferma unde erau catiri şi porci, bărbatul o întreaba pe nevasta sa, 
sarcastic: 
- Sunt rude de ale tale? 
- Da, raspunde ea.. Cumnatii mei şi soacra... 
 
Amor ' V ' 
Barbatul o întreaba pe nevasta sa: 
- Vrei sa incercam o pozitie diferita în seara asta? 
Femeia îi raspunde: 
- Buna idee, tu ramai aici în picioare şi speli vasele şi eu mă asez pe sofa!!!!! 
 
Amor ' VI' (Adoro essa!) 
Un bărbat hotaraste sa-si schimbe atitudinea. Soseste acasă complet murdar şi 
comanda: 
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- Vreau sa-mi pregatesti o cina gourmet şi când termin sper sa am un desert divin. 
Dupa cina sa-mi aduci un whisky şi îmi prepari baia pentru ca trebuie sa mă 
relaxez. şi inca ceva: Când termin în baie, ghici cine mă va imbraca şi mă va 
pieptena? 
- Cei de la pompe funebre... i-a raspuns linistita nevasta sa... 
 
Amor ' VII' 
- Draga mea, ce preferi? Un bărbat frumos sau unul inteligent? 
- Nici unul, nici altul. Stii ca îmi placi doar tu. 
 
Amor ' VIII ' 
Barbatul şi nevasta sa beau ceva berica la un baruletz. El se intoarce catre ea şi îi 
zice: 
- Vezi femeia aia de acolo din balcon, care îşi bea whisky-ul singurica? Pai, eu m-am 
despartit de ea acum sapte ani! De atunci ea nu s-a mai oprit de baut. 
Femeia îi raspunde: 
- Nu vorbi prostii. Nimeni un reuseste sa sarbatoreasca atata timp ceva, orice ar fi!!! 
*** 
Într-un mic orăşel din SUA, avocatul acuzării cheamă primul martor, o bătrânică 
simpatică. Văzând-o cam emotionată, începe cu o întrebare de complezentă: 
- Doamnă Jones , spuneti-mi dacă mă cunoasteti... 
- Dacă te cunosc? Dar bineînteles că te cunosc, domnule 
Williams , te stiu de când erai un băietel ! Ai fost o mare dezamăgire pentru mine. 
Minti, manipulezi oamenii si-i vorbesti pe la spate şi faci afaceri necurate cu masini! 
Dar cel mai rău este că-ti înseli fără rusine nevasta! 
Înmărmurit, avocatul încearcă să schimbe discutia si 
îngaimă: 
- Doamnă Jones , dar pe avocatul apărării îl cunoasteti? 
- Hm! Desigur că îl cunosc şi pe domnul Bradley . E lenes, ia mită şi e cam beţiv..... 
Competenta sa ca avocat este pur şi simplu îndoielnică. A, şi să nu mai spun că-si 
înseală sotia cu trei amante! Una dintre ele e chiar sotia ta! 
În murmurul sălii, judecătorul le cere avocatilor să se apropie: 
- Ascultati, nenorocitilor, dacă vreunul dintre voi o întreabă pe bătrână dacă mă 
cunoaste, vă bag înpuscărie! 
*** 
Într-o dimineaţă, stăpânitorul unei cetăţi fu trezit de nişte strigăte care se auzeau 
din piaţă: 
„Hai la mere! Mere dulci cum n-aţi mai gustat!”. 
Ridicându-se indispus din pat şi privind pe fereastră, văzu un târgoveţ ce vindea, 
într-adevăr, mere, înconjurat de o mulţime de muşterii. „Trebuie să fie tare bune 
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merele alea”, îşi spuse mai-marele cetăţii şi, făcându-i-se poftă, îl chemă pe primul 
său sfetnic şi îi porunci: „Ia cinci galbeni şi mergi în piaţă să cumperi mere de la 
târgoveţul acela”. Primul sfetnic îl chemă pe paharnic şi îi spuse: „Uite patru 
galbeni, du-te şi cumpără mere”. Paharnicul se adresă, la rândul său, stolnicului: 
„Poftim trei galbeni, de care să cumperi mere de la târgoveţul acela”. Stolnicul îl 
chemă pe primul străjer îi dădu doi galbeni şi îl trimise în piaţă. Acesta dădu un 
galben unui străjer din subordine, iar acela se duse la târgoveţ şi îi luă la rost: „Hei, 
ce tot strigi aşa? Ai tulburat somnul mai-marelui cetăţii, iar drept pedeapsă mi-a 
poruncit să-ţi confisc căruţa asta cu mere”. 
Zis şi făcut. Întors la şeful său, străjerul se lăudă: „Am făcut un târg nemaipomenit. 
Cu un galben am cumpărat o jumătate din căruţa cu mere a tărgoveţului”. Primul 
străjer merse la stolnic: „M-am târguit şi, cu cei doi galbeni pe care mi i-ai dat am 
reuşit să cumpăr un sac cu mere!”. Stolnicul -repede la paharnic: „Cu trei galbeni 
am luat o tolbă întreagă cu mere”. Paharnicul dosi jumătate din cantitate şi apoi 
merse la primul sfetnic: „Iată, cei patru galbeni 
mi-au ajuns doar pentru o jumătate de tolbă cu mere”. Iar primul sfetnic se înfăţişă 
dinaintea stăpînitorului cetăţii şi glăsui: „ Măria ta, iată, am îndeplinit porunca. 
Numai că de acei cinci galbeni n-am reuşit să târguiesc decât cinci mere”. 
Mai-marele cetăţii muşcă dîntr-un măr şi cugetă: „Hmmm… Cinci mere pentru cinci 
galbeni… scump, foarte scump! Şi, cu toate astea, târgoveţul acela avea o mulţime 
de cumpărători. Înseamnă că lumea o duce bine, are bani. Ia să măresc eu birurile!” 
*** 
Micul Thomas, cel mai bun elev din clasa o întreaba pe invatatoare dacă poate sa-i 
vorbeasca după ore.Ea accepta. 
- Ce vrei sa-mi zici Thomas? 
- Cred ca sunt prea inteligent ca sa raman în clasa asta, mă plictisesc! As vrea sa trec 
direct la Liceu. 
Directorul scolii este informat şi il întreaba pe Thomas dacă vrea sa treaca niste 
teste. 
Thomas accepta fara sa ezite şi testarea incepe. 
- Sa vedem Thomas: 3x4? 
- 12 
- Şi 6x6? 
- 36, domnule director. 
- Capitala Japoniei? 
- Tokio! 
Testul continua inca o jumatate de ora, Thomas nu face nici o greseala! 
La sfarsitul testului, domnul director este multumit dar profesoara întreaba dacă 
poate sa-i puna şi ea cateva intrebari.. Amandoi accepta.Profa incepe: 
- Thomas, vaca are 4 şi eu am 2 ce este? 
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- Picioarele, doamna. 
- Corect, ce gasim în pantaloni tai şi nu gasim în ai mei?Directorul se mira de 
intrebare... 
- Buzunare, doamna 
- Bine Thomas, unde au femeile parul cel mai cret?Directorul se pregateste sa 
intervina chiar când Thomas raspunde: 
- În Africa , doamna!raspunde copilul fara sa ezite. 
- Ce este moale dar cu mainile unei femei devine tare? Directorul deschide ochii 
mari dar inainte sa vorbeasca, Thomas raspunde: 
- Oja pt unghii, doamna. 
- Ce au femeile şi bărbatii în mijlocul picioarelor? 
- Genunchi, doamna! 
- Bine şi ce are o femeie maritata mai larg decat una celibatara?Directorului nu-i 
vine sa creada ce aude. 
- Patul, doamna! 
- Care parte a corpului meu este des cea mai umeda? 
- Limba dumneavoastra, doamna! 
- Ce cuvant care incepe cu litera C..... inseamna ceva care poate sa fie umed sau sec 
şi pe care bărbatii 
le place sa-l priveasca? 
- Cerul! spune Thomas 
Directorul sufla usurat, transpirat decide sa opreasca testul şi spune: 
- Nu o sa te trimit la liceu o sa te trimit direct la Universitate! Chiar şi eu as fi picat 
acest test..... 
Morala: Cu cât inaintam în varsta, devenim mai perversi 
*** 
POVESTE ADEVARATA 
 
Cum sa suni la Politie când esti batran şi lipsit de mijloace: 
 
Georges PHILLIPS, un bărbat de o anumita varsta traia în VANCOUVER. Intr-o 
seara, când se pregatea de culcare sotia, îi spune ca a uitat lumina aprinsa în curte. 
Când Georges s-a dus s-o stinga, a văzut ca hotii îi furau din curte şi din gradina. 
Suna repede la Politie şi este intrebat dacă hotii au intrat în casa şi l-au atacat. 
''Nu, raspunde el, dar continua sa-mi fure din curte şi din gradina. '' 
Operatorul îi raspunde: '' Ne pare rau dar toate masinile de patrulare sunt pe teren. 
Incuiati-va în casa şi vom trimite pe cineva când unul dintre echipaje se va intoarce 
la sediu." 
Georges spune : "O.K." şi inchide. A asteptat vreme de 30 secunde şi apoi a sunat 
din nou la Politie: "Buna seara, tocmai v-am sunat inainte sa va spun de hotii din 
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curtea casei mele ... Nu va mai faceti griji şi nu mai trimieti pe nimeni sa verifice. 
Tocmai i-am impuscat pe hoti.'' 
În urmatoarele 5 minute, 6 masini de Politie, o echipa de tragatori de elita, un 
elicopter, 2 camioane de Pompieri, o Salvare şi seful Politiei locale erau la fata 
locului, reusind sa prinda hotii în flagrant delict. 
Un politist îi spune lui George: " Credeam ca i-ati impuscat ..." 
La care Georges raspunde : " şi eu care credeam ca nu aveti pe nimeni disponibil ...". 
Intamplare adevarata ... 
*** 
Doua tipe joaca golf şi se distreaza de minune pina cind una dintre ele trimite 
mingea exact în mijlocul unui grup de 
bărbati. Din nefericire, unul dintre ei cade ca secerat la pamint, zvircolindu-se de 
durere cu ambele miini intre picioare. 
Tipa fuge la el, îşi cere mii de scuze şi il roaga sa-i permita sa-l ajute pentru ca, 
intimplator, este asistenta medicala. 
- Nu, multumesc, în citeva minute am sa-mi revin, sopteste bărbatul, cu mâinile tot 
intre picioare. Simtindu-se teribil de vinovata, gagica îi da miinile usor la o parte, îi 
desface cu mare grija fermoarul pantalonilor şi incepe sa-l maseze în zona genitala. 
- Va simtiti mai bine? il întreaba la un moment dat. 
- Da, mult mai bine, geme tipul. Dar degetele de la mâna tot mă dor 
*** 
Suna telefonul şi o voce de femeie spune: 
- Alo? 
- Cu doamna Ward, va rog. 
- Eu sunt. 
- Doamna Ward, sunt doctorul Jones de la laboratorul de teste. Când doctorul a 
trimis biopsia sotului dvs ieri la laborator, o biopsie a unui alt domn Ward a ajuns 
concomitent, iar acum nu stim sigur care este cea a sotului dvs. Sincer rezultatul 
poate fi rau sau groaznic. 
- Ce vreti sa spuneti? A intrebat doamna Ward agitata. 
- Pai unul din rezultate indica Alzheimer iar celalalt Sida. Nu putem spune care este 
al sotului dvs. 
- Groaznic! Nu puteti repeta testul?! a intrebat doamna Ward. 
- Putem, dar clinica plateste cheltuielile pentru aceste teste scumpe o singura data. 
- Pai şi ce ar trebui sa fac? 
- Personalul de la clinica va recomanda sa va lasati sotul undeva în mijlocul 
orasului. dacă gaseste drumul inapoi spre casa nu va mai culcati cu el !... 
*** 
Ion şi Maria, familie de gospodari ai satului. Cum viata era tot mai grea, se gândesc 
sa mai faca economii: 
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- Auzi, Marie, dacă tu ai avea patru tâte, n-ar mai trebui sa tinem vaca! 
- Dacă tu, Ioane, ai avea doua scule, n-ar mai trebui sa tinem sluga! 
*** 
Ion şi Maria în sura. Ion catre Maria: 
- Marie, tâpa jos fusta... 
- Vai, Ioane, e rusine... 
- Da-o jos ca eu îs bărbat şi stiu de toate... 
Maria da jos fusta... 
- Marie, da-ti jos ciorapii... 
- Vai, Ioane, nu pot, e rusine... 
- Da-i jos cum îti spun, ca eu îs bărbat şi stiu de toate... 
Maria da jos ciorapii... 
- Marie, da jos chilotii... 
- Vai, Ioane, e rusineee... 
- Marie, da jos chilotii ca eu îs bărbat şi stiu de toate... 
Maria da jos chilotii. 
- Pe aici, după cum mi-o zis Vasile, ar trebui sa fie o gaura... 
*** 
Seara, Ion şi Maria se pregatesc de culcare. Ion iese afara sa se usureze. Se întoarce 
peste câteva minute cu pantalonii uzi. Maria îl întreaba: 
- Ploua? 
- Nu, bate vântul. 
*** 
Maria catre Ion: 
- Unde mergi, Ioane? 
- La cârciuma. 
- Atunci, ia bate-ma acu, ca pe când oi vini, io oi dormi. 
*** 
Maria se întoarce de la magazin cu o palarie noua. Catre Ion: 
- Ma Ioane, sa vezi, mi-a zis vânzatoarea ca palaria asta mă face sa par cu 10 ani mai 
tânara. 
La care Ion: 
- Si-atuncea de ce nu ti-ai luat tri? 
*** 
Ce face Maria în seara nuntii ca sa nu murdareasca cearceaful? 
Se spala pe picioare. 
*** 
Ion o întreaba pe Maria: 
- Marie, tie ti-ar placea sa fii bărbat? 
Maria raspunde: 
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- Da, Ioane, da' tie? 
*** 
Vine Ion acasă de la oras şi zice catre Maria, hotarât: 
- Marie, stinge lumina, trage perdelele şi hai iute-n în pat. 
- Ma Ioane, da' mai am de lucru. 
- Dac-am zis, am zis! 
Vede Maria ca n-are încotro, se conformeaza. Se pune şi Ion în pat, trage plapuma 
peste ei şi zice: 
- No, amu Marie, să-ţi arat ce ceas cu fosfor mi-am cumparat. 
*** 
Cica pleaca Ion în America şi se duce sa vada cum fac dragoste americanii. Ajunge la 
un bordel si, din pacate, singura femeie disponibila era o negresa. Ion o duce în 
camera, se urca pe ea şi începe, aşa ca la români, repede-repede! La care negresa 
spune: 
- Domnule, aici, în America, bărbatii, mai ales negrii, fac dragoste altfel, adica încet 
şi adânc! 
Ion prinde smecheria şi se întoarce în România. Ajunge acasă şi o pune pe Maria sa 
se urce în pat. Începe Ion sexul aşa cum a învatat: încet şi adânc! Toate bune şi 
frumoase pâna când Marie zice: 
- Ioane, îi un singur bai! 
- Care, Marie, nu-ti place sau ce? 
- Ma Ioane, tu f... ca negrii! 
*** 
Maria îl striga pe Ion: 
- Ioane, hai în casa, ca ploua! 
- Lasa, stau afara, ca ploua şi aici. 
*** 
Ion şi Maria, seara târziu, stau la poarta singuri. Enervata ca întârzie fie-sa, mama 
Mariei iese în prispa casei şi striga: 
- Marie, mai lasa-l pe Ion odata şi intra în casa! 
Maria raspunde: 
- Bine, mama, stai ca-l mai las o data şi vin. 
*** 
Ion s-a casatorit de curând cu Maria. Se întâlneste cu un prieten. 
- Am auzit ca te-ai casatorit. Nu-i aşa ca-i mai bine? 
- Nu-i mai bine, da-i mai des... 
*** 
Ion se întoarce de la câmp. Maria îl ia la întrebari: 
- Ai auzit ca Leana a nascut o fetita? 
- Treaba ei. 
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- Dar am auzit ca-i a ta. 
- Treaba mea. 
- Atunci eu mă arunc în Mures. 
- Treaba ta. 
*** 
Ion şi Maria pe terasa. Ion citeste "Times". La un moment dat, Maria îi spune lui Ion: 
- Ma Ioane, vezi ca vine ploaia! Acopera fânul ala cu ceva, c-o sa-l ude! 
Ion nu zice nimic şi citeste în continuare "Times". Începe sa picure. Maria se 
împacienteaza: 
- Ma Ioane, începu ploaia! Pune mâna şi acopera fânul ala ca-l uda, ce naiba! 
Ion n-o asculta. Ploua, fânul este ud, iar Maria suparata: 
- Hai, mă Ioane, da-o dracului de treaba! S-a udat fânul şi tu stai şi nu faci nimic! 
Ion, tacticos, pune "Times" la o parte şi spune: 
- Fa Mario, you have an obsession! 
*** 
Ion şi Maria în noaptea nuntii. Maria statea în pat, într-o tinuta sexy, şi îl astepta pe 
Ion, care se uita pe fereastra. Asteapta ea o jumatate de ora, după care îi spune: 
- Hai, mă Ioane, ce faci acolo? 
- Stai, fa, ca vin acu! 
Înca o jumate de ora şi Maria zice: 
- Hai, mă Ioane, ca te astept! Sunt numai a ta! Ia-ma! 
- Ho, fa, ca vin acu, ce te grabesti asa? 
Peste înca o jumate de ora, Maria se duce la Ion, suparata: 
- Hai, ma, ce naiba faci acolo? 
Ion, îngândurat, uitându-se în continuare pe fereastra, spune: 
- Fa, Mario, avea dreptate tata ca-i frumoasa noaptea nuntii! 
*** 
- Ioane, a cazut o stea, pune-ti o dorinta. 
- Mi-am pus-o! 
- Şi ce mai astepti?! 
*** 
Ion şi Maria mergeau pe un drum de tara din inima Ardealului. 
- Fa, Marie, tu esti fata mare? 
- Cum ti-o fi norocul, Ioane 
*** 
Un om, pleaca de la serviciu în pauza de masa, si, grabit, da o fuga la administratia 
financiara sa-si plateasca impozitul pe garsoniera. 
Ajunge acolo, intra şi vede fericit ca nu mai e nimeni... 
Se apropie de ghiseu: 
- Buna ziua... am de platit impozitul, va rog! 
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Casierita: 
- Va rog sa va intoarceti la coada, şi sa va asteptati randul, ca toata lumea... 
Omul nostru, nedumerit, se uita în jur, iese din sala, apoi intra din nou, tot nimeni... 
asteapta putin, apoi merge la casierie: 
- Buna ziua... am de platit un impozit, va rog. 
Casierita il invita iar sa astepte la coada pana-i vine randul.. la care omul nostru se 
intinde peste ghiseu si-i arde o palma sanatoasa! 
Casierita, zbuciumata: 
- Cine-a dat? 
Omul nostru raspunde: 
- Nu stiu, nu vezi ce aglomeratie e aici? 
*** 
Doi ardeleni se intalnesc pe strada: 
- De ce esti amărât, Ioanie? 
- Cum sa nu fiu amărăt , măi Gheo, Dacă mi-o murit un bou. 
- Eh, uite ashe ne-om duce, unu' după altu'. 
*** 
I: Ce zice ardeleanul când se uita în oglinda? 
R: Mandru mi-s, fuce-m-as! 
*** 
O Femeie sta la ocazie în Apahida. Opreste o masina. Femeia: 
- Bade, sui pe mine pan' la Cluj? 
Soferul: 
- Sui, sui, dar cine mai mana motorul? 
*** 
Doi ardeleni la oras, sunt cazati într-un hotel la etajul 20, iar liftul nu merge. Se 
apuca ei sa urce pe scari. Pe la etajul 5, Ion catre Gheorghe: 
- Gheo, am sa iti zic ceva... 
- Lasa-ma în amaraciunea mea, îmi zici când ajungem... 
Dupa inca vreo 7 etaje, Ion: 
- Gheo, trebe să-ţi zic ceva... 
- Lasa-ma Ioane, îmi zici când ajungem, acu lasa-ma în pace! 
În fata usii, Gheorghe catre Ion, gafaind ca o locomotiva: 
- Ia zi acuma ce voiai sa-mi zici. 
- Am uitat cheia la receptie! 
Se apuca ei sa coboare. Dupa vreo 5 etaje, Ion vrea sa zica ceva. 
- Lasa-ma în pace. Îmi zici jos! 
Alte 7 etaje, Ion vrea sa spuna ceva, Gheorghe enervat il opreste. Ajung sleiti la 
receptie, Ion: 
- Mai Gheo, tu chiar nu stii de gluma? 
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*** 
Intr-un sat unguresc din Ardeal locuia un fotograf român care facea poze şi 
portrete, dar cam nereusite, pentru ca ba ieseau de la jumatate în jos, ba cu ochii 
rosii, ba cine stie cum... Asa i se şi dusese vestea în zonă!.... 
Intr-o zi vin la el doua unguroaice, mama şi fiica, pentru a-si face ceva portrete de 
trimis rudelor din Ungaria. 
Mama zice: 
- Bune ziua, domnu' foto! Vinit noi la dumnevostre sa foteti la noi... Pa mine rog 
foteti în piciore iar pe fata rog foteti în fund... 
Numa ce rughem noi la dumnevostre foteti la noi aşa ca sa iese ochii bine la noi!... 
*** 
Langa un sat din Ardeal aterizeaza o farfurie zburatoare. 
Autoritatile iau imediat masura de a anunta satenii despre acest eveniment şi 
despre comportarea pe care trebuie sa o aiba dacă intalnesc cumva un 
extraterestru. 
"Dragi sateni, pe izlazul de langa satul nostru a aterizat o farfurie zburatoare. dacă 
din intamplare intalniti un extraterestru va sfatuim sa va pastrati calmul, sa nu 
incercati sa îi agresati în vre-un fel, ba din contra, fiti prietenosi şi incercati prin 
gesturi şi putine cuvinte sa comunicati. Ca sa îi puteti recunoaste va informam ca 
extraterestrii sunt : MICI, VERZI, AU OCHII BULBUCATI şi MAINILE PANA LA 
PAMANT" 
Spre seara, Gheorghe era la coasa. şi cum cosea el vede un "omulet" mic, verde, cu 
ochii bulbucati şi mainile pana la pamint. Se apropie incet sa nu-l sperie şi îi spune: 
- Eu... Gheorghe... cosas... cosesc. 
La care omuletul îi raspunde: 
- Eu... Ion... padurar... mă cac... 
*** 
Un cioban ardelean statea pe iarba, în apropierea unei fantani. Un om se duce la 
fantana cu intentia de a bea. 
- Nu bea, omule, e otravita ! 
- Nem to dom. 
- Apoi bea, dar incet, ca-i rece. 
*** 
Un ardelean, Ion, care voia sa plece în Germania il întreaba pe un vecin de-al lui ce 
sa faca deoarece nu stie limba germana. 
- Nu-i bai. Limba germana-i ca la noi, doar ca tre' sa vorbesti mai rar. Zis şi facut. 
Ajunge Ion la Hamburg, intra într-un bar şi spune: 
- Bu-na zi-ua! 
- Bu-na -raspunde barmanul la fel de rar. 
- Da-ti-mi şi mi-e o be-re. 
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- Po-f-tim be-rea. 
Dupa primele inghitituri Ion spune: 
- Eu su-nt de la Tu-r-da. Tu de un-de es-ti? 
- To-t di-n Tu-r-da. 
- Na.... pai atunci de ce vorbim nemteste? 
*** 
Un roman calatoreste cu trenul cu un ungur. 
La un moment dat, ungurul il întreaba pe roman: ce scrie pe geam? 
El îi raspunde: "nu scoateti capul pe fereastra!" 
- Şi mai jos? 
- Acelasi lucru dar în franceza. 
- Mai jos? 
- În engleza. 
- Mai jos? 
- În italiana. 
- Dar în ungureste nu scrie? 
- Nu, voi aveti voie. 
*** 
Taranii dîntr-un sat din Ardeal se plang primarului: 
- Domnule primar, de cateva săptămâni a aparut un om la noi în sat şi toate femeile 
pe care le prinde le f*te. 
- Si... nu ati luat masuri? 
- Ba da, dar oricum am masura, tot a lui e mai mare! 
*** 
Stiti ca "O brad frumos" a fost compus de un ungur? 
Dacă era de un roman ar fi fost "Un brad frumos". 
*** 
Un ardelean intra într-un bar la New York . Barmanul il ia tare, din prima şi îi spune 
ca în acest bar se bea numai pe pariu. 
- Domnule, io pun pariu cu tine ca nu poti sa bei o sticla de Whisky în 30 de minute. 
Ardeleanul îşi cere scuze, iese din bar şi apare peste 10 minute inapoi, pune banu 
pe tejghea şi accepta provocarea.. Barmanul îi da sticla, ardeleanul o termina în 10 
minute. Barmanul, stupefiat.. 
- Domnule, dar n-am crezut ca aşa ceva e posibil. N-am crezut ca sunteti instare de 
aşa ceva. Nimeni nu a mai reusit! 
Ardeleanul: 
- Nici io n-am crezut, da m-am dus la barul de peste drum sa verific! 
*** 
De ce sunt ungurii vecini cu romanii? 
Pentru ca aşa le trebuie !... 
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*** 
Intr-un compartiment de tren, un oltean şi un ardelean.. 
La un moment dat, ardeleanul scoate o litra de palinca, slanina, pita, sfarma o ceapa 
şi incepe sa manance, tragand din când în când şi din palinca... 
Olteanului i se face de o dusca, dar cum sa intre în vorba? 
La un moment dat, vazand ca tuica e pe terminate, îşi ia inima în dinti şi se apropie 
de ardelean: 
- Ma cheama Radu! 
- Apai, no, dacă te cheama, du-tie... 
*** 
Un grup de oameni de mai multe natii vorbesc depre dificultatea unor limbi. 
- Franceza e oribila -plange francezul. Imaginati-va ca noi zicem "bordo" şi scriem " 
Bordeaux "! 
- Pai, şi ce, zice batranul secui. E nimic fata de noi, care zicem "allomas" şi scriem 
"gara". 
*** 
Zice-se ca un ardelean se duce sa se dea cu parasuta. În avion instructorul il invata 
cum sa procedeze: 
- Apoi după ce te arunci matale din avion, numeri pana la zece şi tragi de sfoara asta 
sa se deschida parasuta. 
- No binie, zise ardeleanul nostru şi sari din avion. 
Instructorul priveste din avion cum nea' Ghoerghe se duce jos ca pietroiul fara ca 
parasuta sa se deschida. Avionul face stanga'n prejur şi aterizeaza. Instructorul se 
arunca într-un Jeep intr-o cautare disperata pe campul plin de capite de fan. într-un 
final aude un zgomot dintr-o capita. Când se apropie de locul cu pricina il aude pe 
nea' Gheorghe murmurand în capita: 
- Apoi no mă rog frumos noua, ... , apoi no mă rog frumos zece" şi nea' Gheorghe 
trage cu sete din sfoara parasutei. 
*** 
- Ia povesteste, Gheo, cum o fo' cu accidentul de masina? 
- Apoi, o fost ase: noi am mars pa drum tat 'nainte şi când drumu' o luat-o spre 
stanga, noi tat 'nainte... 
*** 
La aniversarea a 20 de ani de căsătorie, un ungur cheamă la el o familie de prieteni 
români. La începutul mesei, gazda ţine un toast, încercând să vorbească româneşte 
cât mai corect: 
- Aş vre se molţomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoţi alături de soţia 
me. 
- Alături de soţia mea, îl corectă prietenul român. 
- Alături de soţia te ...noma de 4 ani.. 
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*** 
O femeie la vreo 30 ani, după ce si-a rezolvat treburile în resedinta de 
judet, voia sa ajunga acum acasă şi nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist şi 
îi spune: 
- Uite, tre' s-ajung şi eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani. Cum ajungem acolo, 
ne socotim noi. 
- Bine, lasa ca ne socotim noi pe drum! zice taximetristul. 
Dupa vreo ora, taximetristul opreste pe un camp, ia o patura din portbagaj şi o 
asterne pe iarba. 
Femeia ingrijorata îi zice: 
- Vai dar nu pot, sunt maritata, am acasă doi copii! 
- Şi ce? şi eu sunt insurat, am femeie, am copii, dar am şi 40 de iepuri de hranit, aşa 
ca taci şi rupe iarba! 
*** 
Un cuplu intr-o masina pe serpentine... 
Sotia: 
- Dragul meu, doresc sa divortez şi motivul va fi impotenta ta! 
El, calm, mareste viteza... 
Din nou ea: 
- La partaj voi cere casa, custodia copiilor, conturile din banca şi o 
pensie alimentara foarte mare! 
El, imperturbabil, mareste viteza... 
Sotia: 
- Bine, dar tu nu-ti doresti nimic?!? 
- Eu am tot ce îmi trebuie acum... 
- Bine, dar ce ai tu şi eu nu am??? 
- Airbag... 
*** 
O femeie avea un amant care o vizita când sotul era plecat la serviciu. 
Intr-una din zile fiul ei de 9 ani se ascunde în sifonierul din dormitor. 
Ea il primeste pe amant, sotul ei vine casa pe neasteptate, aşa ca il ascunde pe 
amant tot în sifonier. 
Baietelul spune: -E intuneric aici. 
Barbatul sopteste: -Da, este. 
Baiatul: -Am o minge debaseball. 
Barbatul: -Foartebine. 
Baiatul: -Vrei s-o cumperi? 
Barbatul: -Nu, multumesc. 
Baiatul: -Tata e afara. 
Barbatul: -OK, cât costa? 
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Baiatul: -$250. 
 
Peste o săptămâna, cei doi nimeresc din nou impreuna în sifonier. 
Baiatul: -E intuneric aici. 
Barbatul: -Da, este. 
Baiatul: -Am o manusa de baseball. 
Barbatul: -Catvrei pe ea? 
Baiatul: -$750. 
Barbatul: -Fie. 
 
Dupa cateva zile, tatal îi spune baiatului: -Ia-ti mingea şi manusa şi hai afara sa 
jucam baseball. 
Baiatul: -Nu pot. Le-am vandut. 
Tatal: -Şi cu cât le-ai vandut? 
Fiul: -$1000. 
Tatal spune: -Nu e frumos să-ţi jefuiesti prietenii asa. 
Te duc la biserica, trebuie sa te spovedesti. 
 
Se duc la biserica şi tatal il pune pe baietel sa intre în confesional şi inchide usa: 
Baiatul: -E intuneric aici. 
Preotul: -Iar incepi? 
*** 
O doamna intra intr-o farmacie şi îi cere farmacistului arsenic. Farmacistul o 
întreaba 
- Doamna la ce va trebuie arsenicul? 
- Ca sa-l omor pe sotul meu. 
- Doamna nu pot sa va vand arsenic pentru acest motiv... Îmi pare rau... spune 
farmacistul. Atunci doamna scotoceste prin geanta şi îi arata o poza cu sotul ei 
facand dragoste cu sotia farmacistului. Acesta se uita la fotografie şi îi spune: 
- Ah, scuzati-ma, nu stiam ca aveti reteta! 
*** 
La psihiatru: 
- Doctore, am venit la dumneata pentru nevasta-mea. Are o idee fixa, 
ca cineva vrea sa-i fure rochiile. 
- Esti sigur de asta, domnule?! 
- Absolut. A şi angajat un individ, special pentru treaba asta. 
 
L-am gasit ieri, în sifonier... 
*** 
Doi prieteni discuta: 
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Care e avantajul în a face sex în grup? 
- dacă nu esti în forma poti sa pleci fara sa te faci de ras. 
*** 
Un copil o întreaba pe ma-sa: 
- Mami, mami, cum se poate ca şi tu esti alba, şi tata-i alb, iar eu 
sunt negru??? 
- Pai... dragul mamii, la ce chef cu balamuc total am fost atunci, 
bucura-te ca nu latri ... 
*** 
Dupa o aventura de doua luni, o tinara il întreaba plina de emotie pe 
iubitul ei: 
- Când o sa mă prezinti rudelor tale? 
- Draga mea, deocamdata e imposibil. Copiii sint la tara, iar 
nevasta-mea e plecata intr-o delegatie! 
*** 
Nu stiu ce sa mă fac, domnule doctor. Casatoria mea a intrat într-un impas. 
- Cum asa? 
- Pai, sotia mea nu mă poate suferi când sint beat, iar eu n-o pot 
suferi când sint treaz. 
*** 
Naufragiaza Titanicul. Toti care n-au avut loc în barci innoata în disperare. 
Un pasager se apropie în innot de capitan şi-l întreaba: 
- Capitane, cât avem de inotat pana la cel mai apropiat pamant ? 
- 250 de metri. 
- O! perfect! În ce directie ? 
- În jos...!!! 
*** 
Un preot vede o prostituata în strada si-i zice : 
- Stii ca esti pe un drum gresit? 
- Stiu! Nu trece mai nimeni pe-aici! 
*** 
În fata unei gradinite se plimba un domn de vreun sfert de ora. 
O educatoare , vazandu-l , il întreaba: 
- Asteptati un copil , domnule? 
- Nu, aşa sunt eu, gras! 
*** 
Cind cer baietii mina fetelor ? 
Cind s-au saturat de a lor ! 
*** 
Invatatoarea îi spune lui Bula: 
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- Mai Bula schimba-ti şi tu numele ca dacă schimbi prima litera iese 
un cuvant urat.... 
A doua zi vine Bula la scoala şi îi spune invatatoarei: 
- Gata doamna... Acuma mă cheama Denis 
*** 
Visez sa fiu miliardar ca tatal meu, zice Bulisor. 
- Tatal tau este miliardar? 
- Nu! şi el viseaza. 
*** 
Merge o blondă la ginecolog. 
- Domnule doctor, aş dori ceva ca să fac copii. 
Doctorul incearca cu toate metodele noi de fecundare în eprubeta, cu pilule de 
hormoni, dar nu dau rezultat. 
Atunci se gandeste ca poate autosugestia este poate cel mai bun medicament. 
- Cumpărati un lighean de 10 litri, umpleti-l cu apa. În timpul actului sexual, bagati 
ambele picioarele în el. 
Pleacă blonda fericită. Peste 2 luni, vine la control. 
- Ati rămas gravidă şi veti avea gemeni! Cum e posibil? se miră doctorul. 
- Ştiti, n-am găsit nici un lighean de 10 litri şi am luat două lighene de câte 5 litri. 
*** 
Se duce o blondă la ginecolog. Intră în cabinet şi vede un bărbat îmbrăcat în alb. 
- Pot să mă dezbrac? întreabă blonda. 
- Vă rog, răspunde bărbatul în alb. 
Se dezbracă blonda şi se aşează pe masă. Bărbatul se uită cu atenţie la ea, după care 
dă un telefon. Intră în cameră un alt bărbat îmbrăcat în alb şi se uită şi el cu atenţie 
la blondă. Amândoi bărbaţii se uitau, dar nu ziceau nimic. Peste câteva minute, 
blonda întreabă: 
- Nu vă supăraţi, dar ce părere aveţi? 
- Nu vreţi să mergem la o cafea să vă spunem? Ştiţi, noi suntem zugravii şi tocmai 
am terminat programul. 
*** 
Trei nebuni... 
Primul: -Eu sunt trimisul lui Dumnezeu!!! 
Al doilea: -Ba eu sunt trimisul lui Dumnezeu!!! 
Ultimul: -Sunteti amandoi nebuni... Nu am trimis pe nimeni. 
*** 
Trei nebuni aveau chef să mănânce prune. Sar gardul spitalului, intră într-o gradina 
şi doi din ei fura prune, cel de-al treilea umple un rucsac cu altceva. 
Când să sară gardul înapoi, îi vede proprietarul gradinii care scoate din casa o 
pusca de vanatoare şi striga: 
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- Ca drept pedeapsă să vă băgaţi în fund tot ce-aţi furat, altfel va impusc. 
Cei doi cu prunele în buzunare încep să râdă ca niste apucati pe cand al treilea 
tremura ca o frunza. 
- Ce-aveţi de râdeţi? se miră gradinarul. 
- Cei care radeau raspund: Prietenul nostru tocmai a furat un pepene. 
*** 
La spitalul 9 un nebun spala o pisica. 
Doctorul il vede şi îi spune: 
- Nu mai spala pisica ca o sa moara! 
La care nebunu: 
- Nu o sa moara domn doctor. 
Pleaca doctorul sa-i vada şi pe altii şi când se intoarce il gaseste pe nebun plangand 
în hohote. 
- Ai văzut ca a murit pisica ? 
La care nebunu spune: 
- Pai nu a murit ca am spalat-o, a murit ca am stors-o! 
*** 
O lady intra la un dealer auto, şi se plimba pe acolo, uitandu-se la masini . Deodata, 
ocheste cea mai frumoasa şi deosebita masina din show-room şi se duce tinta la ea 
sa o inspecteze. 
În momentul în care se apleaca sa simta pielea fina, un partz mic îi scapa pe 
neasteptate. Foarte incurcata, se uita ingrijorata în jur sa vada dacă a remarcat 
cineva faptul, sperand totodata ca nici un vanzator nu va aparea din senin tocmai 
atunci. Dar, când se intoarce, langa ea statea un vanzator. Cu un zambet larg, acesta-
i spune: 
- "Buna ziua, doamna. Cu ce va pot ajuta astazi?" 
Incercand sa-si mentina un aer sofisticat şi actionand ca şi cum Nimic nu s-ar fi 
intamplat, ea zambeste catre vanzator şi-l întreaba: 
" Domnule, care e pretul acestui vehicul deosebit ?" 
Vanzatorul, cu acelasi zambet larg, îi spune: 
- "Stimata doamna, îmi pare foarte rau sa va spun, ca dacă ati tras o basina doar 
când ati atins masina, va veti caca pe dumneavoastra când veti auzi pretul!'' 
*** 
Un purice în calduri zareste o elefantica pe marginea unui rau. Repede el sare pe ea 
dar, în acelasi moment, aceasta este muscata de un crocodil. 
- Aaaaaaaaaaaa, aaaaaaauuuuu!!!!! 
La care puricele extaziat : 
- Asa tarfa, zbiara !!!!! 
*** 
Doua prietene: 
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- Draga, spune şi tu, nu e viata asta groaznica? Ori de cite ori dau şi eu de un bărbat 
cumsecade, descopar ca fie el e insurat, fie eu sint maritata 
*** 
În spital este adus un tip cu o fractura cr ani ana. 
Sora medicala completeaza fisa şi intre aba : 
- Casatorit? 
- Nu, am avut un accident. 
*** 
- Sotia mea afirma ca este foarte sanatos sa consum alimente crude. 
- Da, nici nevestei mele nu-i place sa gateasca. 
*** 
- Ce mai face bărbatul tau? 
- Ce-i spun eu. 
*** 
În gradina zoologica, în dreptului custii cu maimute, un copil exclama: 
- Mama, mama, uite, aici sunt programatori! 
Mama, contrariata: 
- Dar de ce crezi tu asta? 
- Sunt la fel ca tata: nespalati, parosi şi au fundul t aba cit ! 
*** 
Doi programatori nu se mai vazusera de mult timp: 
- Ce mai zici? Care mai e viata ta? 
- Default... 
*** 
Discutie în familie: 
- Tata, de cate feluri sunt s ani i?, intre aba fiul. 
- De 3 feluri, copile: s ani i de la 20 de ani sunt ca pepenasii, rotunzi şi frumusei.S 
ani i de la 35-40 de ani sunt ca perele, atarna putin dar inca merg.Iar s ani i de la 50 
de ani sunt ca cepele. 
- De ce? intre aba fiul! 
- Pentru ca îi vezi şi te fac sa plangi. 
- Mama, dar penisurile de cate feluri sunt? intre aba fiica. 
Aceasta, bucuroasa, îi spune: 
- Sunt de 3 feluri: penisul de la 20 de ani este mare şi puternic ca stejarul, penisul 
de la 35-40 de ani este ca o liana, flexibila dar inca de incredere, iar penisul de la 50 
de ani este ca pomul de craciun. 
- De ce? intre aba fiica 
- Pai este mort de la radacina, iar globurile sunt doar de decor. 
*** 
Mica publicitate: 
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"Tânar aratos situatie materiala exceptionala, post de mare raspundere, relatii 
bune, doua masini, casa vila în Caraibe. Nu caut nimic, doar mă laud." 
"Tânara draguta blonda sexy, fara obligatii, 90-60-90, picioare, 1.70 m, plina de 
viata, patimasa, exotica, misterioasa, amatoare de senzatii tari, VIND CAMION." 
*** 
O baba tremurand de moarte din toate incheieturile o întreaba pe vanzatoarea la 
Sex-Shop: 
- Aveti Vibrator Turbo XXL Super Strong cu baterii alcaline? 
- Da! 
- Şi cum se opreste? 
*** 
Sotul tocmai termina de citit "Barbatul casei", o carte care îi invata pe bărbati cum 
sa se impuna în relatia cu 
sotia. Vine direct la nevasta-sa şi proptindu-se în fata ei, zice: 
- De acum inainte să-ţi intre în cap ca eu sunt bărbatul în casa asta şi cuvintul meu e 
lege!!! Ai inteles??? Asa. Acum vreau sa-mi prepari cina, sa mă servesti, după care 
vreau ceva la desert. 
Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa mă relaxez. şi după baie, ghici 
cine mă imbraca şi îmi face freza!!?? 
Nevasta zice: 
- Cei de la pompe funebre..... 
*** 
Vine primul fiu acasă: -Tata, da-mi cinci milioane ca am lasat-o pe una gravida. Vine 
şi al doilea fiu: -Tata, da-mi sapte milioane ca am lasat-o pe una gravida.. Vine şi 
fiica: -Tata, am ramas gravida. 
Tatal: -În sfarsit mai şi incasam.... 
*** 
Un tip în stare de ebrietate, îşi duce prietenii de pahar în apartamentul lui, sa-i 
culce... 
Langa pat se afla un gong. 
Ce-i cu gong-ul ala? întreaba prietenii, clatinindu-se. 
Nu-i gong, e un ceas vorbitor... - 
Serios? Un ceas vorbitor? 
- Ca sa va conving, priviti... spuse tipul şi apucand gongul trase o lovitura puternica 
în el.. Curand, o voce de  cealalta parte a peretelui, striga: -E trei dimineata 
idiotule!!!... 
*** 
Un preot catolic unul ortodox şi un rabin discuta despre gestionarea banilor primiti 
de la credinciosi. 
Preotul catolic: 
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- Eu am o metoda foarte eficienta. Trag o linie cu creta pe jos şi arunc banii în aer. 
Ce cade în stanga e pentru Dumnezeu şi Bisericace cade în dreapta e pentru mine. 
Preotul ortodox: 
- Eu desenez pe jos un cerc. Banii îi arunc în susce cade în cerc e pentru Dumnezeu 
şi Bisericace cade în afara e pentru mine. 
Rabi: 
- La mini e cel mai simplu. Eu arunc banii în sus. Dumnezeu opreste ce-i trebuiece 
cadi inapoi e pentru rabi... 
*** 
O tipa tatuata din cap pana în picioare facea plaja la nudisti. 
Un tip vine langa ea, o studiaza atent din cap pana în picioare şi apoi o întreaba 
politicos: 
- Nu va suparati, cumva pe pulpa stanga aveti un tatuaj cu zambetul lui Iliescu? 
- Da domnule, el este. 
- Doamna, cât il admir pe acest om... îmi dati voie sa-l pup? 
- Pupa-l domnule, dar pleci apoi! 
- Multumesc mult, doamna! 
Pupa omul pulpa stanga, iar apoi întreaba: 
- Dar pe pulpa dreapta il aveti tatuat pe domnul Vadim? 
- Da domnule. 
- Îmi dati voie sa-l pup? 
- Pupa-l, dar te rog sa pleci apoi! 
Il pupa şi pe Vadim, iar apoi întreaba din nou: 
- Doamna, cumva intre picioare, mai tras la fata şi cu cioc este chiar domnul 
Constantinescu? 
- Da. 
- Doamna, lasati-ma neaparat sa-i dau 3 puli în gura, ca atat m-a enervat când a fost 
presedinte ... 
*** 
Un domn, revine din USA după 30 de ani în orasul natal. Acolo da de un restaurant 
nou. Intra omul şi se aseaza la masa. Vine chelnerul si-i da meniul.. Omul refuza 
politicos meniul, ia lingura din dreapta sa şi incepe sa o miroasa. 
Dupa 2 minute zice: 
- "Simt ca aveti ciorba de burta, ciorba de perisoare, ciorba de fasole şi supa de 
taitei, iar specialitatea casei este ciorba de burta". 
Chelnerul ramane perplex. 
- "Da' de unde stii domnule?". 
- "Se simte pe lingura miros mai puternic de ciorba de burta, de aia se serveste mai 
des, rezulta ca e specialitatea voastra. As dori o portie.. !!" 
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Urmeaza felul 2, chelnerul da sa i zica omului ce poate alege dar acesta din nou il 
opreste şi ia furculita şi o miroase. 
Dupa 2 minute zice : 
- "Serviti antricot de porc, friptura de pui la rotisor şi sarmalute, dar specialitatea 
dvs sunt mici cu mustar.. !!". 
Chelnerul din nou pereplex, merge la bucatarie ia o lingurita, o cheama pe doamna 
Lenuta, batrana bucatareasa şi i baga lingurita în chiloti. 
Revine cu lingurita la masa şi il întreaba pe client: 
- "Hai sa vedem domnule, dacă stii şi ce desert avem". 
Clientul ia lingurita, nu o miroase nici 5 secunde şi striga: 
- "Cum?? Lenuta inca mai lucreaza aici..????" 
*** 
Replici cu haz -Grigore Moisil 
* O anecdotă în care nici ascultătorii, nici povestitorii, nu înţeleg ce se întâmplă, se 
numeşte roman psihologic. 
* Cea mai mare schimbare ce se va petrece în Ministerul Învăţământului va fi atunci 
când nu se va schimba nimic. 
* Dragostea e o poveste în care femeile cinstite se comportă precum cocotele, iar 
cocotele se comportă ca femeile cinstite. 
* Mariajul e singura scăpare pentru un bărbat fără succese şi pentru o femeie cu 
prea multe. 
* Duşmanii se recrutează dintre prieteni. 
* Când îmbătrâneşti, nu mai ai inimă, ai cord. 
* Un lucru improvizat trebuie foarte bine regizat. 
 
* Despre un matematician: Este mare în matematică, prin erorile pe care le face. 
* Scaunele prezidenţiale sunt periculoase: au un microb care se urcă la cap. 
* Profesorul Moisil, la 65 de ani, după ce şi-a scrântit piciorul: 
* Ştiam că la vârsta mea te scrânteşti la cap, nu la picior. 
 
Un prieten îi spune într-o zi: 
- Matematica asta pe care o predici tu, m-am săturat de ea până peste gât. 
Moisil: 
– Dar matematica se face de la gât în sus! 
 
* În timpul unui curs profesorul începe să caute printre hârtiile pe care le avea pe 
masă. Nu găseşte însemnările de care are nevoie, se opreşte şi spune: -Lăutarii 
cântă după ureche, muzicanţii, după note. Eu mi-am uitat notele acasă. 
O reporteră spune la un moment dat, în cursul unui interviu: 
- Ştiţi că adevărul supără! 
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Moisil: 
– Pe mine o teoremă de matematică nu m-a supărat niciodata. 
 
Cugetări 
O teoremă e o scrisoare de dragoste către un necunoscut, către acela care îi prinde 
nu numai înţelesul, ci şi toate subînţelesurile. 
Un matematician face matematică fiindcă vede în matematică ceva frumos, ceva 
interesant, ceva care îi place, ceva care îi e drag, ceva care îl tulbură, îl face să 
gândească, să mediteze, să viseze. 
Ştiinţa se răzbună ca o femeie: nu când o ataci, ci când o neglijezi. 
Ştiinţa merge astăzi mai repede ca omul de ştiinţă; ai pornit împreună şi ţi-o ia 
înainte. 
Ar fi de scris odată povestea celor ce şi-au pierdut răsuflarea alergând după 
propriile lor idei. 
Şi tragedia celor ce, nevrând să rămână în urmă, nu pot să mai meargă înainte. 
Şi comedia amară a celor ce neputând alerga, încearcă să oprească puhoiul. 
Şi dramele provocate de cei ce, neînţelegând noul, îi prigonesc pe cel ce-l practică. 
Sunt pentru lucruri noi; dar mai mult decât lucrurile care sunt astăzi noi, eu 
apreciez lucrurile care vor fi noi abia mâine. 
Marea calitate a unui şef de şcoală este de a fi bucuros când e depăşit de elevii săi. 
Problema morţii este vie (la o anumită vârstă). 
Tot ce e gândire corectă este sau matematică, sau susceptibilă de matematizare. 
Un om e uman nu numai prin defectele lui ci şi prin calităţile lui. 
Nici o problemă nu are graniţe. Orice răspuns are multe. 
Ştiinţa nu e bună azi, dacă ieri nu s-a gândit la mâine. 
Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ţi se pară 
uşoare. 
Stiinţă e formată numai din afirmaţii şi negaţii, dar trăirea unei ştiinţe e formată din 
întrebări şi răspunsuri, din bănuieli şi îndoieli. 
Pe omul cu adevărat capabil, limitele îl stimulează. 
Evident, morala nu e “puneţi fraţilor piedici!”, ci “dacă daţi de piedici, depăşiţi-le!”. 
Eu cred că omul trebuie să caute să găsească plăcerea în însăşi munca lui. 
** 
- Scumpule, trebuie sa cumperi niste jaluzele, deoarece vecinul, care sta alaturi, 
poate vedea cum eu mă dezbrac. 
- Nu te nelinisti! dacă te va vedea, singur îşi va cumpara jaluzele! 
*** 
Vorbesc doua prietene: 
- Eu şi sotul ne certam în fiecare săptămâna. 
- La noi certurile sunt mai rare. Sotul aduce salariul doar o data pe luna. 
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*** 
Un tip a uitat acasă mobilul. Seara se intoarce, citeste mesajele. Primul: 
- Scumpule, iubitule. Suna-ma, te rog. Te sarut. Intotdeauna a ta, Maria. 
Al doilea mesaj: -Am sunat deja. Poti sta fara grija. Sotia ta. 
*** 
Anunt: "Am 35 ani, dar arat de 27. Inaltimea 158, dar par mai inalta. Plinuta, dar 
par slabuta. Bruneta, dar arat ca o blonda. Sper sa raspunda vreun bărbat, care ar 
putea sa vada în mine ceea ce nu au văzut altii." 
*** 
Sotul şi sotia se cearta: 
- Nemultumitule! Ti-am dat cei mai buni ani din viata mea! 
- dacă acestea au fost cei mai buni, îmi inchipui ce mă asteapta în viitor! 
*** 
Sa-ti planifici concediul e foarte simplu: seful iti spune cand, iar sotia -unde. 
*** 
Ochii ei priveau cu gingasie unul la altul. 
*** 
Discutie intre doi soti: 
- Iubitule , de ce iesi pe balcon de fiecare data când cant? -întreaba sotia. 
- Ca sa vada vecinii ca nu te bat, -raspunde sotul. 
*** 
Doresti sa te certi cu jumatatea ta? 
Trimite un SMS cu textul "Te iubesc!", apoi, mai tarziu, alt SMS cu textul: "Ma scuzi, 
am gresit numarul". 
*** 
O mama: 
"Tinere, mi-ai promis ca îmi aduci fiica la 10 seara, dar acum e 3 dimineata şi 
aceasta nici nu e fiica mea..." 
*** 
Un bărbat în varsta incepe sa strige la un tanar: 
- Asculta, baiete, de ce te sarutai cu fiica mea în intuneric? 
- Pai şi eu îmi pun aceeasi intrebare, după ce am văzut-o la lumina. 
*** 
Zboara doi parasutisti. Unul spune: 
- Doresti un mar? 
- Desigur! 
Peste 10 minute: 
- Mai doresti un mar? 
- Hai! 
Peste inca 10 minute: 
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- Dar mai doresti inca un mar? 
- Dar de unde le iei? 
- Ai un sac intreg în spate!!! 
*** 
- Ce ai face, dacă ai fi bărbat, -întreaba sotul. 
- Dar tu? -întreaba sotia. 
*** 
Oras. Noaptea. Un tip striga: 
- Oaaaameni! Oaaameni! 
În ferestre se aprinde lumina, apar mutrele oamenilor... 
- Oaaameni, de ce nu dormiti? 
*** 
Box. Doi jucatori: unul alb şi unul de culoare. Judecatorul comenteaza: "Boxerul alb 
il puteti deosebi de cel negru prin maioul albastru". 
*** 
Sotia il serveste pe sot cu cafea, care sta în fotoliu şi citeste ziar. Dupa prima 
inghititura, sotul striga nervos: 
- Stii foarte bine, ca beau cafea numai fara zahar! 
- Stiu, scumpule, dar aşa am dorit să-ţi aud vocea... 
*** 
Un homosexual merse la o farmacie cu o urna funerara cu cenusa: 
- L-am adus pe prietenul meu cu care am trait atatia ani impreuna.. 
- Si ce sa facem cu el? 
- Dacă se poate, niste supozitoare.. 
*** 
Un italian angajeaza 3 romani sa-i vopseasca gardul care imprejmuia casa. Dis-de-
dimineata, inainte de a pleca la serviciu, italianul le da celor 3 instructiunile: 
- Aveti aici 3 galeti de vopsea care va vor ajunge sa vopsiti tot gardul. În bucatarie e 
mancare, când o sa va vina foame, va puteti servi. Aaa, era sa uit. Ati văzut calul pe 
care il tin inchis în spatele curtii? Sa nu cumva sa lasati poarta dechisa sa scape de 
acolo ca nu stiu ce fac cu voi. S-a inteles? 
- Am inteles sefu, raspund romanii într-un glas. 
Pleaca italianul, iar romanii se apuca de treaba. Nu după mult timp, unul din ei zice: 
- Ma, mie mi-a venit foame, hai sa vedem ce are asta de mancare! 
Bucataria italianului, plina de bunatati. Dupa un ospat pe cinste, romanii cauta şi 
ceva de baut, dar nu gasesc decat apa şi suc. Atunci, unul dintre ei zice: 
- Ma, stiu eu cum sa facem rost de bautura. Mergem şi vindem o galeata de vopsea, 
cumparam bautura, iar vopseaua de ramane o mai diluam, o mai "lungim" şi 
terminam noi gardul. Dupa ce au baut s-au apucat de vopsit, dar când mai aveau 
vreo 3 m din gard se termina vopseaua. 
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- Acum ce dracu facem? De unde luam vopsea? Italianul o sa-si dea seama ca noi am 
luat-o... 
- Ma fratilor, las´ pe mine, zice unul mai istet, ca stiu eu cum facem. Mai strangem 
putina vopsea pe pensula şi dam pe botul calului, iar când va veni italianul îi vom 
spune ca acesta a scapat şi a mancat-o. 
Zis şi facut. Pe seara, ajunge şi italianul acasă. 
- Ma, ce-ati facut cu vopseaua? Eu am calculat la fix şi trebuia sa va ajunga. 
- Sefu´, ne pare tare rau, dar a scapat calul şi a mancat-o. 
La auzul acestor vorbe, italianul intra în casa, ia pusca şi nici una nici doua, impsca 
calul. 
- Ce naiba dom´le, pt o galeata de vopsea ai omorat saracul animal? Iti cumparam 
noi alta... 
- Ba fratilor, vedeti voi casa asta? Tot cu romani am facut-o. Da-l în mortii mamii lui 
de cal ca mi-a mai mancat 30 de saci de ciment, 800 de caramizi, 4 grinzi... 
*** 
Dupa 60 
de ani de casnicie, el moare. 
La scurt timp moare şi ea şi ajunge în rai... unde-l vede pe el. 
- Dragule, ce bine-mi pare sa te regasesc! 
- Lasa-ma-n pace, cucoana! Contractul a fost foarte clar: "Pâna ce moartea ne va 
desparti!" 
*** 
- Doctore, mă simt rau, am ameteli şi în plus mă arde la inima! 
- Doamna, în primul rând nu sunt doctor, sunt ospatar; în al doilea rând nu sunteti 
bolnava, sunteti beata; iar în al treilea rând aveti un sân în scrumiera. 
*** 
Un tâmplar şi un beţiv mor în aceeasi zi şi ajung în rai, în fata lui 
Dumnezeu, care le spune: 
- Tâmplarule, tu mergi la tâmplarie, iar tu, beţivule, mergi la bar. 
Tâmplarul sare în sus de nervi, ca el a lucrat toata viata, şi-l întreaba pe Dumnezeu 
de ce l-a trimis la atelier. 
La care Dumnezeu îi raspunde: 
- Când îti dadeai cu ciocanul peste degete, spuneai "Dumnezeul ma-tii". Dar beţivul, 
când bea, zicea "Doamne ajuta"!!! 
*** 
Sotia îsi întreaba sotul: 
- Dragule, ce-ti place mai mult la mine: trupul meu perfect, sau fata 
mea gingasa? 
Sotul raspunde: 
- Simtul umorului! 
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*** 
Vasile şi Maria mergeau în fiecare an sa vada spectacolul de Ziua Aviatiei şi în 
fiecare an Vasile era tentat sa se plimbe cu elicopterul, dar de fiecare data primea 
acelasi raspuns de la Maria: 
- Vasile, ai înnebunit, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei. 
S-a întamplat mai multi ani la rând si, anul acesta, Vasile a decis: 
- Marie, fac 70 de ani, nu stiu cât mai traiesc şi poate este ultima sansa. 
- Ioane, tot tembel ai ramas, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei. 
Pilotul elicopterului a auzit discutia şi a venit cu o propunere: 
- Pentru ca este Ziua Aviatiei, astazi va fac o reducere semnificativa, amândoi la pret 
de unul.. Iar dacă pe parcursul zborului nu scoateti nici un cuvânt, pur şi simplu nu 
îmi dati nici un ban. 
De îndata ce a decolat de pe pista, pilotul a început tot felul de manevre riscante, 
coborâri aproape de sol... nici un sunet, întoarceri... nici un sunet, rasuciri... nici un 
sunet. Dupa aterizare, pilotul se întoarce catre Vasile şi îi spune: 
- Sunteti tari, dom'le, nici un sunet, am ramas impresionat... 
Vasile, livid la fata, gaseste puterea sa îngâne : 
- Eu... am vrut sa zic ceva când a cazut Maria, dar totuşi 5000 de lei ramân 5000 de 
lei. 
*** 
O femeie merge la un chirurg plastician: 
- Domnule doctor, puteti sa-mi faceti un nas mai mic şi mai frumos? 
La care chirurgul raspunde: 
- Doamna, din ce aveti dumneavoastra, va fac şi 3! 
*** 
Doi olteni reparau o masina. 
- Uita-te dacă functioneaza semnalizatorul. 
- Acum da, acum nu, acum da, acum nu... 
*** 
Nunta de argint. Sotul îsi duce sotia într-un voiaj minunat, în niste insule uitate de 
lume. 
- Vai, dragule, ce romantic esti! dacă acum, ca avem 25 de ani împreuna, m-ai adus 
aici, ce-ai sa faci când vom avea 50? 
Sotul: 
- Atunci am sa vin sa te iau!!! 
*** 
Sâmbata dimineata, Bula sare vioi din pat şi îi spune Bubulinei: 
- Azi e zi de mers la dame! 
- Cum adica?!? întreaba socata Bubulina. 
- Uite asa! Eu mă duc la Mimi de la 3, iar tu te duci la ma-ta! 
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*** 
Costel a venit vânat la birou. Colegii, mirati, l-au întrebat care este motivul unei 
batai atât de serioase. 
- Mi-am scos sotia la un restaurant. Chelnerul mi-a luat mie comanda: 
- "Vreau o friptura de vita, cu garnitura!", am zis. 
Chelnerul m-a întrebat: 
- "Nu va îngrijoreaza vaca nebuna?" 
- "Nu, poate sa-si comande şi singura ce vrea", am raspuns. 
*** 
Sotul se întoarce de la medic şi sotia îngrijorata îl întreaba: 
"Ei, ce ţi-a zis medicul?" 
El raspunde: 
"Începând de azi, nu mai putem face dragoste. Mi-a spus doctorul sa nu mă mai 
ating de grasimi." 
*** 
Prim ministrul Chinei il suna pe Bush în 11 septembrie, 
imediat după atac: 
"Îmi pare rau pentru atac, este o mare tragedie. 
Dar în caz ca ati pierdut documente importante in 
atentatul de la Pentagon, avem noi copii după toate..." 
 
Saddam 
Husein il suna pe Bush în 11 septembrie, imediat după atac: 
Saddam: Domnule presedinte, doresc sa îmi exprim condoleantele pentru tragedia 
suferita... atat de multi 
oameni... niste cladiri atat de frumoase... 
Doresc sa va asigur ca nu avem nici o legatura cu ce s-a intamplat. Nu am fost noi... 
Bush: Care cladiri? Care oameni? Despre ce vorbesti? 
Saddam: Pai... cât e ceasul acum în America ? 
Bush: E 8 dimineata! 
Saddam: 
Ooooops! Scuze, revin intr-o ora... 
 
În avion, după ce s-au oprit motoarele la 10.000 de metri altitudine: 
- Stimati pasageri, va rugam sa ramaneti pe locurile dumneavaostra, pentru a usura 
identificarea... Multumim 
 
D-le Bush, aveti dovezi ca Irakul are arme de distrugere în masa? 
- Sigur, am pastrat chitantele ! 
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Ambasadorul irakian la Natiunile Unite tocmai a terminat un discurs şi iese pe hol, 
unde se intalneste cu presedintele 
Bush. Isi strang mainile şi irakianul zice: 
- Stiti, am şi eu o intrebare. 
- Excelenta, dacă pot sa va ajut o sa o fac cu mare placere, raspunde Bush. 
- Fiul meu se uita la filmul asta, Star Trek, şi acolo sint şi rusi, şi negri, şi asiatici, dar 
niciodata arabi. 
La care presedintele Bush rade, se apleaca la urechea irakianului si-i sopteste: 
- Pai asta e din cauza ca actiunea se petrece în viitor... 
 
Intr-o gradinita din America , educatoarea le promite 
copiilor 2 $ dacă vor raspunde exact la intrebarea: 
"Cine a fost persoana cea mai importanta din istoria 
omenirii?" 
Se scoala Sean, irlandezul, şi zice ca St. Patrick. 
Gresit, urmatorul la rand! 
Se scoala McQueen, scotianul, şi zice ca St. Andrew. 
- Gresit, urmatorul... 
Se scoala Shlomo, evreul, şi zice ca Isus Cristos. 
Educatoarea îi da cei 2 $ pentru raspunsul exact, si-l 
întreaba, totuşi, cum se face ca evreii il recunosc pe Isus 
ca cel mai important om din istorie. 
Raspunsul lui: Eu stiu de fapt ca cel mai tare din istoria 
umanitatii a fost MOISE, dar BUSINESS IS BUSINESS! 
PS: bancul a luat premiul 1 la festivalul international al 
bancurilor. 
Motivatia juriului : A doua oara când un evreu il vinde pe 
Isus. 
 
3 prieteni se lauda cu nevestele lor. 
Primul: -Eu am o nevastaaaa, ca un fluture!!! 
Al doilea: -Nevasta-mea e ca o caprioara!!! 
Al treilea sta şi se gandeste, la care după 2 minute zice: 
- Pai… nici a mea nu prea seamana a om!!! 
 
Sotul catre sotie: 
− Ai văzut-o, draga, pe tanara aceea care zambea la mine? 
Sotia: 
− Nu-i nimic iubitule, şi pe mine m-a bufnit rasul când te-am văzut prima oara… 
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Limita băutului decent : Bea până ți separe frumoasă, dar incă nu vrei să o ceri de 
nevastă... 
 
Mama vine acasă intr-o haina noua de blana. 
− Când ţi-a cumparat taticu blana? -întreaba fiul 
− dacă m-asi fi bazat pe taica-tu nu te-as fi avut nici pe tine... 
 
într-un autobuz ticsit de lume, urca un om.. Se aseaza langa o femeie sexi si-i pune 
mana pe san. 
− Asculta mah, tu nu poti să-ţi pui mana în alta parte? 
Omul o priveste ganditor: 
− Nu mă provocati doamna, nu mă provocati! 
 
 
Sotia îşi întreaba sotul: -Cu cate femei te-ai culcat? 
Sotul raspunde: -Numai cu tine, draga mea. Cu celelalte am stat treaz pana 
dimineata! 
 
Un cetatean s-a dus la primarie, sa-si declare veniturile. 
− N-am venit ca am venit, am venit ca n-am venit! 
 
O femeie s-a aventurat pe strazile orasului curand după ce si-a luat permisul de 
conducere. Pentru ca nu stia 
incotro s-o ia, s-a tinut după masina din fata. Aceasta a oprit..Neintelegand ce s-a 
intamplat, s-a pus pe 
claxonat.Soferul a strigat la ea: 
− Doamna draga, unde vreti sa ajungeti? Sunteti în garajul meu.. 
 
 
Un bărbat se confeseaza unui prieten: 
− Cred ca voi divorta.Nu mai pot, sotia mea e prea copilaroasa. 
− De ce? intreba celalalt. 
− De cate ori fac baie vine pe la spate şi îmi ineaca toate ratustele din cada. 
 
Un bărbat, devenit de putin timp sot, o întreaba pe tanara lui sotie: 
"-Draga mea, ai mai fi acceptat sa îmi fii sotie şi dacă tatal meu nu mi-ar fi lasat o 
avere 
impresionanta?" 
"-Dragul meu, as fi acceptat sa iti fiu sotie indiferent ....cine ti-ar fi lasat averea." 
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Soacra exclama furioasa catre ginerele ei: dacă mai scoti un cuvant plec acasă. 
Ginerele: TAXI !" 
 
M-am saturat de mania asta a vitezei.. E pentru a treia oara când era cât pe ce sa mă 
omori! se rasteste sotul 
infuriat la culme. 
− Iubitule, te rog, mai da-mi o sansa! 
 
Am ajuns deja în oras? întreaba sotia. 
− Cu siguranta, raspunde sotul, lovim din ce în ce mai multi pietoni!. 
− Pai incetineste atunci! 
− Cum sa incetinesc, dacă tu conduci ! 
 
Erau 3 elevi care trebuiau sa dea un examen. Unul era pregatit foarte bine, unul 
mediocru şi unul deloc. Intra în examen primul, cel pregatit foarte bine. Iese acesta 
şi este intrebat : cum a fost? şi raspunde: pai cum sa fie, ca de la profesor la 
profesor. Intra şi al 2-lea, cel mediocru. Este intrebat: cum a fost? ca de la profesor 
la elev. Intra al 3-lea, cel nepregatit. Cum a fost? Ca de la popa la credincios. El 
punea intrebarea, eu îmi faceam cruce, eu dadeam raspunsul, el îşi facea cruce. 
 
Doi tipi, în parc, arunca nişte coji de pâine la porumbei. 
Zice unul dintre ei: 
- Uite porumbeii ăştia, sunt ca politicienii! 
Cât timp sunt jos, îţi mănâncă din palmă, dar când ajung sus, se cacă pe tine! 
 
În spital este adus un tip cu o fractură craniană. 
Soră medicală completează fişa şi întreabă: 
- Căsătorit? 
- Nu, accident. 
 
Pe perioada crizei economice guvernul român va asigura slujbe pentru şomeri. 
Ele vor fi oficiate de preoţi, episcopi şi mitropoliţi. 
 
 
*** 
Promisiunea DUPA MOARTE .... 
 
Un cuplu a făcut o înţelegere pentru ca oricine moare primul sa se întoarca şi sa-l 
informeaze pe celelalt cum e viata de apoi. Cea mai mare frica lor a fost că nu există 
viaţă după moarte. 
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După o viaţă lungă împreună, sotul a fost primul care să moară. Tinandu-se 
de cuvânt el a făcut primul contact: 
"Marion ... Marion" 
"Tu esti , Bob?" 
"Da, am venit înapoi cum ti-am promis." 
"E minunat Cum iti place?!" 
"Ei bine, mă trezesc dimineaţa, am sex la micul dejun şi apoi mă opresc la terenul 
de golf şi fac sex din nou, vine amiaza şi apoi fac sex de cateva ori mai mult. Apoi am 
un pranz minunat cu multa verdeaţă .Mai zburd putin în jurul terenul de golf, 
apoi fac sex restul de după-amiază. După cină, sunt înapoi la terenul de golf din nou 
şi iar am mult sex până noaptea târziu.Am nevoie de putin timp sa prind ceva somn 
şi apoi a doua zi de a începe totul la fel " 
"Oh, Bob, eşti în Rai?" 
"Nu ......... Sunt un iepure în Arizona ...." 
*** 
O gaina "produce" un ou de jumatate de kg. Presa, televiziuni, interviuri, toti pe 
gaina: 
- Cum ati reusit performanta? 
Gaina: 
- Secret de familie. 
- Planuri de viitor? 
Gaina: 
- Sa fac un ou de 1 kg. 
Il iau în blitzuri şi pe cocos: 
- Cum ati reusit performanta? 
Cocosul: 
- Secret de familie. 
- Planuri de viitor? 
Cocosul: 
- Sa-i sparg fatza strutzului! 
*** 
Un urs la farmacie: 
- 50 de prezervative va rog. Doi iepuri în spatele lui radeau de se prapadeau. 
Ursul îi vede, se intoarce suparat la farmacist: 
- 52! 
*** 
Un terorist ameninta personalul unui avion cu pistolul: 
Teroristul: "Va-mpusc dacă nu duceti avionul la Teheran." 
Personalul: "Stai calm, nu mergem deloc la Teheran." 
Teroristul: "Va impusc, voi n-auziti?" 
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Personalul: "Tu nu intelegi ca acest avion nu are cum sa mearga la Teheran?" 
Teroristul: "Am un pistol, ce nu e clar? şi acest avion VA merge la Teheran!" 
Personalul: "Stai dom'ne calm, în fata este un domn cu o bomba care vrea sa 
mergem la Beirut ." 
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se intilnesc pe strada. Mihai il vede pe Cristi ca e cam 
abatut şi-l întreaba -De ce esti aşa suparat? 
C: Uite mă eu brunet , nevasta-mea bruneta, copilul roscat. 
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina? 
C: Niciodata. 
M: Pe luna? 
C: Da din cap negativ. 
M: Pe an? 
C: Iar da din cap negativ. 
M: Pai vezi, rugina. .. 
*** 
Un arab intra într-un bar din America. Se duce la barman şi spune: 
- Ahrem bahra mahji Coca Cola ! 
La care barmanul foarte nelamurit: 
- Un pahar mare şi rece cu ce???.... 
*** 
Un tip era pe balta la pescuit. În mana dreapta tinea undita, în stanga o caramida. O 
tipa trece pe acolo şi curioasa vrea sa afle ce face omul cu caramida. Pescarul spune 
ca îi explica doar dacă face sex cu el. Se inteleg amandoi în cele din urma si, după 
partida, relaxat tipul îi spune: -la undita n-am prins nimic de azi dimineata, dar la 
caramida esti a treia... 
*** 
Motto-ul zilei! 
Dacă cineva ride, rizi cu el impreuna! 
Dacă cineva cinta, cinta cu el impreuna! 
Dacă cineva lucreaza -lasa-l sa lucreze! 
*** 
Promisiunea DUPA MOARTE .... 
Un cuplu a făcut o înţelegere pentru ca oricine moare primul sa se întoarca şi sa-l 
informeaze pe celelalt cum e viata de apoi. Cea mai mare frica lor a fost că nu există 
viaţă după moarte. 
După o viaţă lungă împreună, sotul a fost primul care să moară. Tinandu-se 
de cuvânt el a făcut primul contact: 
"Marion ... Marion" 
"Tu esti , Bob?" 
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"Da, am venit înapoi cum ti-am promis." 
"E minunat Cum iti place?!" 
"Ei bine, mă trezesc dimineaţa, am sex la micul dejun şi apoi mă opresc la terenul 
de golf şi fac sex din nou, vine amiaza şi apoi fac sex de cateva ori mai mult. Apoi am 
un pranz minunat cu multa verdeaţă .Mai zburd putin în jurul terenul de golf, 
apoi fac sex restul de după-amiază. După cină, sunt înapoi la terenul de golf din nou 
şi iar am mult sex până noaptea târziu.Am nevoie de putin timp sa prind ceva somn 
şi apoi a doua zi de a începe totul la fel " 
"Oh, Bob, eşti în Rai?" 
"Nu ......... Sunt un iepure în Arizona ...." 
*** 
Boc propune ca semn de recunostinta sa se tipareasca un timbru cu Basescu. 
Se duce Basescu, deghizat, la un oficiu postal, sa vada cum se vinde timbrul. 
- Nu se vinde, spune functionarul. 
- De ce? 
- Nu se lipeste. 
Cere Basescu un timbru, il scuipa, il pune pe un plic si-i arata functionarului: 
- De ce spui ca nu se lipeste? Uite, se lipeste! 
- Da, spune functionarul, dar toti scuipa pe partea cealalta ! 
*** 
La sugestia Guvernului Boc, Directia Management Resurse Umane a Ministerului 
Apararii Nationale "descopera" ca în ultima vreme are prea multi ofiteri... se 
hotaraste ca acelora care vor sa plece benevol, "ca sa nu fie dati afara fara nimic", sa 
li se acorde un bonus special de 100 euro pentru fiecare centimetru al distantei în 
linie dreapta dintre oricare doua puncte de pe corp. Ca un semn de bunavointa a 
Guvernului şi cu aprobarea Cotroceniului, fiecare ofiter are dreptul sa indice 
punctele de preferinta. 
Primul intra un ofiter de aviatie, foarte suplu, cere sa fie masurat din creştet pana în 
varful degetelor de la picioare. Avea 1.95m, aşa ca primeste un cec de 19.500 euro. 
Al doilea vine un ofiter de marina şi cere sa fie masurat din varful degetelor de la 
picioare pana la varful mainilor intinse deasupra capului -"atata cât are când 
inoata" -Şi masoara 2.55m. Pleaca marinarul cu un cec de 25.500 euro. 
Intra şi al treilea ofiter, un zdrahon de infanterie. Când e intrebat cum sa fie 
masurat, asta zice: "Din varful penisului pana la testicole". Mustacesc astia de la 
pensii intre ei şi îi atrag atentia ca ofiterii anteriori plecasera cu niste cecuri 
frumusele. 
Asta nu şi nu, ca pe el sa-l masoare cum le-a cerut. "OK", zic ei. Asa ca medicul îi 
cere ofiterului sa-si dea jos uniforma. Infanteristul se dezbraca, medicul scoate 
ruleta, o pune pe varful penisului şi după primii 20 de centimetri se aude un strigat: 
"Dumnezeule mare! Unde va sunt testicolele?..." Ofiterul: "În Irak !!!..." 
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*** 
O tipa tatuata din cap pana în picioare facea plaja la nudisti. Un tip vine langa ea, o 
studiaza din cap pana în picioare şi o întreaba: 
- Nu va suparati, cumva pe pulpa stanga aveti un tatuaj cu zambetul lui Iliescu? 
- Da. 
- Doamna, cât il admir pe acest om... Îmi dati voie sa-l pup? 
- Pupa-l domnule, dar pleci apoi? 
- Multumesc. Pupa omul pulpa stanga, iar apoi întreaba: 
- Dar pe pulpa dreapta este tatuat domnul Vadim? 
- Da. 
- Îmi dati voie sa-l pup? 
- Pupa-l, dar te rog sa pleci apoi! 
- Il pupa şi pe Vadim, iar apoi întreaba din nou: 
- Doamna, cumva intre picioare, mai tras la fata şi cu cioc este domnul 
Constantinescu? 
- Da. 
- Doamna lasati-ma sa-i dau 3 p**le în gura, ca atat m-a enervat mandatul trecut! 
*** 
Bunica şi bunicul sint în vizita la copii şi ramin peste noapte. Bunicul gaseste în 
dulapul de medicamente al fiului sau un flacon cu Viagra şi il întreaba dacă poate sa 
foloseasca o pastila. Fiul spune: -Nu cred ca ar trebui sa iei una, tata; sint foarte 
puternice şi scumpe. -Cit costa? întreaba bunicul. -10 $ o pastila, raspunde fiul. -Nu 
mă intereseaza, spune bunicul, tot vreau sa incerc una si, inainte sa plecam 
dimineata, o sa las banii sub perna. A doua zi dimineata, fiul gaseste 110 $ sub 
perna. Isi suna bunicul şi spune: -Ti-am explicat ca o pastila costa 10 $, nu 110 $. -
Stiu, spune bunicul. Suta e de la bunica! 
*** 
Intr-o seara, săptămâna trecuta, eu şi sotia mea eram în pat. 
Dupa ceva timp eu am inceput sa mă incalzesc.... când ea a zis: 
- Nu pot acuma, nu sunt dispusa... as fi vrut numai sa mă tii în brate. 
Am intrebat: 
- Cum? Ce ai acum? 
Iar ea a zis cuvinte de care fiecarui bărbat de pe planeta îi este teama sa le auda: 
- Tu, pur şi simplu nu intelegi nevoile mele emotionale pe care le am ca femeie, ca 
sa pot să-ţi indeplinesc nevoile tale fizice... ca bărbat! 
La privirea mea nelamurita, ea a raspuns: 
- Chiar nu poti sa mă iubesti aşa cum sunt, şi nu numai din cauza celor ce fac cu tine 
în pat? 
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Intelegand ca în seara acea nu va fi nimic, m-am intors şi am adormit. În ziua 
urmatoare l-am sunat pe seful meu şi mi-am luat o zi libera, ca sa petrec timpul cu 
ea. 
Am luat masa afara, iar apoi am dus-o într-un centru comercial mare la sectiunea cu 
haine de dama. Am insotit-o pana ce ea a probat cateva costume scumpe. 
Nu a putut sa se hotareasca ce sa aleaga, astfel ca am zis sa le luam pe toate. A vrut 
şi pantofi, care sa se asorteaza cu costumele, astfel ca i-am zis sa aleaga cate o 
pereche pentru fiecare costum. Am ajuns şi la sectiunea cu bijuterii, unde i-am luat 
cercei cu briliante. Ce sa va zic... era tare entuziazmata. 
Precis s-a gandit ca sunt la un pas faliment. Am crezut ca mă pune la proba când a 
cerut sa-i iau şi o fustita de tenis desi nu a jucat tenis niciodata... 
- Da, sigur, iubita. 
Aproape ca era în extaz. Zambindu-mi, în sfarsit a zis: 
- Cred ca asta ar fi totul... Putem merge sa platim la casa. 
Eu, abia m-am abtinut când i-am zis: 
- Nu pot acuma, nu sunt dispus. 
Fata i-a devenit palida, falca i-a "cazut" şi a zis: 
- Cum? 
- Am vrut numai sa tii aceste lucrurile în brate ceva timp... Tu pur şi simplu nu 
intelegi problemele mele financiare pe care le am ca bărbat, ca sa fiu în stare sa 
indeplinesc nevoile tale pe care le ai ca femeie? şi tocmai atunci când privirea ei s-a 
oprit asupra mea ca şi cum ar fi vrut sa mă omoare, am adaugat: 
- Chiar nu poti sa mă iubesti aşa cum sunt? 
*** 
Itzik vorbeste despre criza financiara: “Mai, e mai rau decăt la divort. Am pierdut 
deja jumatate din avere şi am în continuare pe Rashela ca sotie”.. 
 
*** 
Pe patul de moarte, Popescu e înconjurat de toată familia şi, cu glas sleit, spune: 
- Ehei, când aveam eu vreo 20 de ani, ce mă mai distram… Curve, beţii, scandaluri… 
Şi-mi zicea tata: bă băiatule, potoleşte-te, ia-ţi un serviciu, fă-ţi şi tu o familie, să 
aibă şi ţie cine-ţi da un pahar de apă pe patul de moarte. 
Dar nu m-am potolit.Şi pe la 30 de ani, ce mă mai distram… Curve şi mai multe, beţii 
şi mai mari… 
Şi-mi ziceau prietenii: bă Popescule, potoleşte-te, fă-ţi şi tu o familie, să aibă şi ţie 
cine-ţi da un pahar de apă pe patul de moarte. Şi mi-au tot zis aşa, până am început 
să-i ascult. 
Mi-am luat nevastă. Nevasta trebuia ţinută cu bani, a trebuit să muncesc mai mult. 
Au apărut copiii, a trebuit să muncesc şi mai mult, să-i duc la şcoală, să le dau tot ce 
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le trebuie. N-am mai ştiut ce-i aia o beţie, n-am mai ştiut ce-i aia o curvă. Pe urmă 
au venit nepoţii. 
Am tras şi pentru ei cât am putut, că deh, să aibă cine-mi da un pahar de apă pe 
patul de moarte… Şi uite că acuşica mor şi… 
- Şi, şi?, întreabă rudele strânse buluc la capul muribundului. 
- ... şi-n p... mea, zice Popescu amărât, NU MI-E SETE !! 
*** 
Mecanic vs chirurg: 
 
Un mecanic înlatura chiulasa de la motorul unei motociclete Harley Davidson, când 
îl zareste pe un chirurg binecunoscut intrând în atelier. Chirurgul îl astepta pe sef 
pentru a discuta despre o reparatie la motocicleta sa. Mecanicul l-a strigat: 
- Hei, doctore, pot să-ţi pun o întrebare? 
Chirurgul, putin surprins, se apropie de mecanic. Acesta se ridica, îsi sterge mâinile 
şi întreaba: 
- Doctore, uita-te la acest motor, îi deschid inima, îi scot valvele, repar stricaciunile, 
apoi le pun înapoi si, când termin, merge ca noua. Atunci cum se face ca eu am un 
salariu mic, iar dumneata câstigi bani grei, facând practic acelasi lucru? 
Chirurgul a zâmbit şi i-a soptit: 
- Încearca sa faci asta cu motorul pornit.... 
*** 
Erzsi era servitoare la domni în Cluj. 
În fiecare joi avea liber şi se întorcea acasă seara foarte bine dispusa. 
Într-o joi seara domnul o întreaba: 
Erzsi, ce faci tu joia de vii aşa vesela acasă? 
Erzsi: O, domnu', noi joi întilneam cu Ildiko şi cu Feri şi Pista şi mergem pe Feleac şi 
jucam de-a ghicitul. 
Domnul: Cum e jocul asta, Erzsi? 
Erzsi: Mergem la capita, noi fetele punem capul în capita şi baietii vin pe la spate şi 
fute la noi, iar noi trebuie ghicit cine fost. 
Câteodata vine mai multi tineri şi noi nu putem ghici şi atunci râdem şi râdem, ei 
fute pâna ghicim cine fost. 
Domnul: Mai Erzsi, e tare interesant jocul asta, as veni şi eu! 
Erzsi: Veniti domnu', ca joia trecuta fost şi doamna şi nu ghicit de 6 ori! 
*** 
Ce au în comun blondele şi groparii ? 
Ambii pregatesc gaura când apare unul teapan... 
*** 
O femeie suna disperata la pompieri : 
- Alo, pompierii ? 
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- Da, ce problema aveti ? 
- Este un bărbat care incearca sa patrunda în casa mea pe fereastra ! şi pare tare 
excitat ! 
- Doamna, pentru a rezolva aceasta problema sunati la politie. Nu va putem ajuta cu 
nimic. 
- Ba da ! Are nevoie de o scara mai lunga, ca a lui nu ajunge pana la geamul meu! 
*** 
Bula se duce la farmacie şi întreaba: 
- Doamna, ce îmi puteti da pentru o erectie permanenta ? 
- Masa, casa şi 1000 dolari pe luna. 
*** 
Bula la scoala. Invatatoarea întreaba: 
- Ce e mic, alb şi cu 2 picioare? 
Alinuta: 
- O gaina. 
Invatatoarea: 
- Da, dar poate fi şi o gasca. 
Ce e mare, negru şi cu 4 picioare ? 
Alinuta: 
- Un urs. 
Invatatoarea: 
- Da, dar poate fi şi o pantera. 
Bula: 
- Ce e mare şi tare când o bagi în gura şi moale şi lipicioasa când o scoti? 
Invatatoarea îi lipeste o palma. 
Bula: 
- Da, dar poate fi şi o guma de mestecat... 
Care sunt cele mai mari sarbatori ale evreilor? 
- Sabatul şi Oscarul. 
*** 
Ghici, ghicitoare: 
- Ziua latra, noaptea-noata ? 
- Proteza soacra-mi. 
*** 
Ce-I trece prin cap unei muste când se izbeste de 
parbrizul unei masini ? 
Fundul ! 
*** 
Când spune un eschimos "Buna ziua ?" 
Dupa ce invata romaneste. 
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*** 
Ce nu ai dori sa auzi dacă esti pe pe masa de operatie: 
1. Oops! 
2. Cineva a văzut ceasul meu? 
3. şi de ce am baut aseara? 
4. Cineva a rupt pagina din carte! 
5. Sper ca deja are copii. 
6. Hai mai rapid, peste jumatate de ora incepe fotbalul. 
7. Sora, dati-mi asta...of, cum îi spune... ? 
8. Iar s-a stins lumina! 
9. Opriti-va, mi-am pierdut lentila! 
10. Stimati colegi, cred ca interventia de astazi este o lectie buna pentru noi toti ! 
*** 
- Doamna, spuneti-I fiului dvs sa nu mă mai imite. 
- Puisor, nu mai face, mama, ca maimuta. 
*** 
- Sotia nu mă intelege. Dar a ta? 
- Nu stiu, n-am vorbit despre tine. 
*** 
- Vecine, sunt distrus.Nevasta mă insala! Mi-a zis aseara ca a dormit la Nuti. 
- Si? 
- La Nuti am dormit eu. 
*** 
- Ce a facut Columb după ce a pus un picior pe pamantul Americii? 
Bula: 
- L-a pus şi pe celalalt. 
*** 
- Nu vedeti, domnule judecator, ca actiunea e absurda şi ca reclamantul e complet 
idiot? Spuse, respectuos, inculpatul. 
- Asta, nu-iti micsoreaza culpa....Nu uita ca şi idiotii sunt oameni, ca mine şi ca 
dumneata. 
*** 
Un bărbat se prezinta la doctor. 
- Doctore, sotia mea are un complex de inferioritate. 
Cum sa procedez ca sa nu şi-l piarda? 
*** 
Banc pentru curatenia de paste 
 
Seful unui magazin angajeaza un vanzator. Il ia deoparte şi îi zice: 
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- Trebuie sa stii ca eu am un sistem: dacă un client îmi cere un lucru eu reusesc sa-l 
fac sa cumpere doua. Acum te invat. 
 
Intra în magazin o doamna: 
- Buna ziua, as vrea un spray Pronto.. 
Seful se duce în spate şi se intoarce cu un spay Pronto şi cu un Vetril. 
- Ma scuzati, eu vroiam doar Pronto. 
- Vedeti doamna, odata ce stergeti de praf mobila se va vedea ca aveti geamurile 
murdare 
- Bravo, aveti dreptate, le cumpar pe amandoua! 
 
- Vezi, zice seful noului angajat, aşa se face . 
 
Intra o a doua doamna: 
- Buna ziua, as dori o sticla cu Vetril. 
Seful se duce în spate şi se intoarce cu o sticla de Vetril şi cu un spray Pronto. 
- Ma scuzati, eu v-am cerut doar un Vetril. 
- Draga doamna, dacă dumneavoastra curatati geamurile o sa se observe imediat 
urmele de degete pe mobila. 
- Aveti dreptate, cumpar tot! 
 
Seful catre noul angajat: urmatoarea clienta e pentru tine 
- Buna ziua , as dori o cutie cu Tampax. 
Vanzatorul se duce în spate şi se intoarce cu o cutie de Tampax, un Vetril şi un 
Pronto.- 
- Cred ca ati gresit, v-am cerut doar o cutie cu Tampax. 
- Stiu, o intrerupe vanzatorul, dar vazand ca săptămâna asta nu faceti sex, n-ati vrea 
sa faceti şi un pic de curatenie în casa? 
*** 
Bancuri-povestioare irlandeze... 
 
Sase pensionari irlandezi jucau poker în apartamentul lui O'Leary's când Paddy 
Murphy pierdu £500 la o singura mana, duse o mana la piept şi cazu mort. Din 
respect pentru prietenul lor, ceilalti cinci au continuat sa joace stand în picioare. 
Michael O'Connor se uita imprejur şi intreba: 
- Oh, dragii mei, cineva trebuie sa mearga şi sa îi spuna sotiei lui Paddy. Cine va fi 
acela? 
Trag la sorti. Paul Gallagher trage paiul cel mai scurt. Ei îi spun sa fie discret, bland, 
sa nu faca situatia şi mai rea. 
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- Discret??? Sunt cel mai discret irlandez pe care l-ati intalnit vreodata. Discretie 
este numele meu mijlociu. Lasati în seama mea. 
Gallagher se duce la casa lui Murphy şi bate la usa. Raspunde doamna Murphy şi il 
întreaba ce doreste. Gallagher declara: 
- Sotul tau tocmai a pierdut £500 la poker şi îi e frica sa se intoarca acasă. 
- Spune-i ca poate sa crape!, raspunde doamna Murphy... 
- Am sa-i transmit, raspunde Gallagher. 
* 
Intr-un pub din Belfast intra Paddy Murphy, aratand de parca l-ar fi lovit trenul. Un 
brat îi atarna, nasul îi e rupt, fata taiata şi tumefiata, şi taraste un picior. 
- Ce ti s-a intamplat? întreaba Sean, barmanul. 
- M-am batut cu Jamie O'Conner, spune Paddy. 
- Piticul ala de O'Conner, spune Sean. Nu putea sa iti faca aşa ceva, a avut el ceva în 
maini. 
- A avut, zice Paddy, o lopata, şi m-a altoit zdravan cu ea. 
- Pai, grai Sean, trebuia sa te aperi. Tu nu ai avut nimic în maini? 
- Am avut, zise Paddy, sanii doamnei O'Conner's, o adevarata opera de arta, dar fara 
nici un folos intr-o bataie. 
* 
Intr-o noapte, un irlandez care bause prea mult conducea catre casa, şi bineinteles, 
masina oscila violent dintr-o parte a drumului în cealalta. Un politist il opreste. 
- Asadar, de unde vii? 
- De la carciuma, evident, ingana beţivul. 
- Pai, spune politistul, ai cam baut ceva în seara aceasta. 
- Bineinteles, raspunde mandru beţivul. 
- Dar stiai, întreaba politistul, ca la ultima intersectia sotia ta a cazut din masina? 
- Oh, slava Domnului, suspina beţivul, crezusem ca am surzit... 
* 
Duminica dimineata Mary Clancy se duce la spovedania de la parintele O'Grady, 
avand fata scaldata în lacrimi. El zice: 
- Ce te supara, draga Mary? 
Ea raspunde: 
- Oh, parinte, am o veste groaznica. Sotul meu a murit azi noapte. 
- Oh, Mary, e groaznic. Spune-mi, Mary, care au fost ultimele lui cuvinte? 
- A spus: Mary, pune jos blestematia aia de pistol, ca nu-i de joaca. 
*** 
O pereche de pensionari s-au dus la locul unde s-au intalnit prima data. 
Stand în restaurant batranul zice: 
- Iti aduci aminte cum ne-am cunoscut acum 50 de ani ? 
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Seara am iesit din restaurant şi am luat-o pe straduta aia intunecoasa şi te-am luat 
pe la spate... 
- Bineinteles dragutule ca-mi aduc aminte... zice batrana si-i face cu ochiul. 
- Ei şi acum, în amintirea vremurilor trecute, hai sa repetam figura. 
Platesc ei nota de plata şi se indreapta spre straduta intunecoasa. 
Un tanar care statea la masa vecina şi auzise conversatia, îşi zice ca ar fi interesant 
sa-i urmareasca... 
Se ridica şi se duce după ei. Dupa o vreme îi urmareste de la un colt. 
Batrana îşi ridica rochia şi îşi da jos chilotii şi batranul îşi scoate pantalonii, o 
prinde pe batrana de mijloc şi ea se 
tine de gard. Ce a urmat timp de 40 de minute... 
l-a lasat masca, de jur imprejur zburau picioare şi maini şi aşa un sex atletic nu 
vazuse niciodata. 
La urma picara lati şi nu se miscara o ora. Tanarul socat rau... aşa ceva nu vazuse în 
viata lui -nici în filme, nici 
prietenii lui nu avusesera aşa o experienta, el nici atat... nu pricepea nimic. 
Decis sa afle cum fac astia de rezista aşa de 50 de ani incoace, se hotari sa-i intrebe: 
- Domnule, în viata mea n-am văzut aşa ceva. Cum ati facut de sunteti şi la batranete 
aşa de activi??? 
Si la tinerete cum era??? 
Batranul se uita lung la el si-i spune: 
- Acum 50 de ani, în imputitul asta de gard nu era curent electric... 
*** 
D’ale avocaţilor, nea’ Iancule, d’ale avocaţilor!... Incredibil !!! şi ei traiesc printre noi 
!!! 
*** 
AVOCATUL : Aceasta astenie grava va afecteaza memoria ? 
MARTORUL : Da 
AVOCATUL : În ce fel va afecteaza memoria ? 
MARTORUL : Uit 
AVOCATUL : Uitati ? Ne puteti da un exemplu de ceva pe care l-ati uitat ? 
…………………………………… 
AVOCATUL : Doctore, e adevarat ca dacă o persoana moare în somn, el nu-si va da 
seama de treaba asta pana a doua zi dimineata ? 
MARTORUL : E adevarat ca dumneata chiar ai trecut examenul de barou ? 
……………………………………… 
AVOCATUL : Fiul cel tanar, cel de douazeci de ani, ce varsta are ? 
MARTORUL : Are 20 , cam ca şi IQ-ul dumneavoastra 
…………………………………….. 
AVOCATUL : Erati de fata când v-a fotografiat ? 
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MARTORUL : Glumiti ? 
……………………………………… 
AVOCATUL : Deci data conceperii (bebelusului) a fost 8 August 
MARTORUL : Da 
AVOCATUL : şi ce faceati dumneavoastra atunci ? 
MARTORUL : Cam ce credeti ca faceam ? 
…………………………………………. 
AVOCATUL : Ea avea trei copii, aşa e ? 
MARTORUL : Da 
AVOCATUL : Cati din ei erau baieti ? 
MARTORUL : Niciunul 
AVOCATUL : Era vreunul din copii fata ? 
MARTORUL : Onorata Curte, cred ca am nevoie de un alt avocat. Pot sa-mi iau un alt 
avocat ? 
…………………………………………… 
AVOCATUL : Cum s-a incheiat primul dumneavoastra mariaj ? 
MARTORUL : Prin moarte 
AVOCATUL : şi prin moartea cui s-a incheiat ? 
MARTORUL : Incercati sa ghiciti ! 
……………………………………………… 
AVOCATUL : Puteti descrie individul ? 
MARTORUL : Cam de inaltime medie şi purta barba. 
AVOCATUL : Era bărbat sau femeie ? 
MARTORUL : În afara de cazul în care era vreun Circ în oras, as merge pe varianta 
bărbat. 
……………………………………………….. 
AVOCATUL : Are aparitia dumneavoastra aici vreo legatura cu Nota de Dispozitie 
pe care am trimis-o avocatului dumneavoastra ? 
MARTORUL : Nu , aşa mă imbrac eu când merg la serviciu 
……………………………………………….. 
AVOCATUL : Doctore, cate din autopsiile pe care le-ai facut au fost pe oameni morti 
? 
MARTORUL : Toate. Cei inca vii … se zbat prea mult ! 
………………………………………………. 
AVOCATUL : TOATE raspunsurile dumneavoastra trebuie sa fie ORALE. Bine ? La ce 
scoala ati fost ? 
MARTORUL : ORALE. 
……………………………………………….. 
AVOCATUL : Va amintiti la ce ora ati examinat tr upul ? 
MARTORUL : Autopsia a inceput la ora 8.30 p.m. 
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AVOCATUL : şi D-nul Denton era mort în acel moment ? 
MARTORUL : dacă nu, în mod sigur a fost pana am terminat autopsia ! 
……………………………………………… 
AVOCATUL : Esti calificat sa dai o mostra de urina ? 
MARTORUL : Dar dumneata chiar esti calificat sa pui intrebari ?? 
………………………………………………… 
Si … cireasa de pe tort !!! 
AVOCATUL : Doctore, inainte sa faci autopsia, ai cautat sa vezi dacă mai avea puls ? 
MARTORUL : Nu 
AVOCATUL : Ai controlat tensiunea ? 
MARTORUL : Nu 
AVOCATUL : Ai verificat dacă mai respira 
MARTORUL : Nu 
AVOCATUL : Deci e posibil ca pacientul sa fi fost inca viu atunci când ai inceput 
autopsia ? 
MARTORUL : Nu 
AVOCATUL : Cum poti fi sigur Doctore ? 
MARTORUL : Pentru ca creierul lui statea pe o tavita pe biroul meu 
AVOCATUL : Inteleg, dar nu ar fi putut totuşi ca pacientul sa fie viu, în ciuda acestui 
lucru ? 
MARTORUL : Ba da, e posibil sa fi fost viu şi sa practice avocatura ! 
*** 
Bărbatul meu mă înşeală ! 
De unde ştii ? 
Am patru copii şi nici-unul nu seamănă cu el ! 
*** 
Tată, de ce bărbaţii de la noi nu au mai multe neveste ? 
Eşti mic. Când vei creşte, vei înţelege de ce LEGEA ne apără ! 
*** 
De câţi bărbaţi are nevoie o femeie spre a deveni o soţie fericită ? 
De cât mai mulţi ! zice un sexolog. 
*** 
Soţia mea afirmă că-i sănătos să mănânci alimente crude . 
Nici nevestei mele nu-i place să gătească ! 
*** 
Ce faci în concediul ăsta ? 
Vroiam să fac o plimbare în jurul lumii, dar nevastă-mea vrea să meargă în altă 
parte ! 
*** 



407 

 

Soţul aşteaptă lângă salonul de înfrumuseţare. După mult timp, soţia iese. El se uită, 
respiră adânc şi spune : 
Bine măcar că ai încercat . . . . 
*** 
Doctore, aţi recomandat soţiei mele să se ducă la băi. E bolnavă ? 
Nu ! Dvs. aveţi nevoie de linişte ! 
*** 
Hai la o bere ! 
De când s-a mutat soacra la mine, nu mai beau ! 
De ce ? 
N-am chef s-o văd în dublu exemplar . . . . 
*** 
Doctore, sunt foarte îngrijorat : soţia mea vorbeşte în somn . 
Nu-i nimic grav . . 
Dar ea repetă : „mai repede, mai repede, Gică” , ori pe mine mă cheamă Nelu ! 
*** 
tânără căsătorită : 
Mâine avem examen. Vine o femeie la curăţenie. Să vedem dacă ne acceptă . . . 
*** 
Meditaţie : -În căsnicie, dragostea e ca supa; primele linguri sunt fierbinţi şi poţi să 
te frigi, iar ultimele sunt reci şi eşti şi sătul . . 
*** 
Ai auzit ce-a păţit Popescu ? 
Nu ! 
A fugit cu nevastă-mea ! 
*** 
Unei fetiţe i se explică faptul că mireasa se îmbracă în alb, pentru cea mai frumoasă 
zi din viaţa ei. Micuţa întreabă : 
Şi de ce mirele se îmbracă în negru ? 
*** 
De ce seamănă dragostea cu trigonometria ? 
Şi ea e plină de necunoscute ! 
*** 
Două surori din spital, în dialog : 
Nu cred că pacientul de la salonul trei mai are mult de trăit ! 
Aş ! Azi m-a înghesuit în colţ şi m-a pupat . . . 
Tocmai d-aia. A aflat nevastă-sa ! 
*** 
Mâine aniversăm 30 de ani de la căsătorie; am putea tăia curcanul ? 
De ce ? Doar nu e vina lui . . . . 
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*** 
Adam şi Eva se plimbă prin Paradis. 
Eva : -Adam, mă iubeşti ? 
Adam : -Am vre-o alternativă ? 
*** 
Prietene, n-am avut noroc cu nici o nevastă ! 
Cum aşa ? 
Prima a fugit cu un italian . . . 
Şi-a doua ? 
Nu vrea să fugă . . . 
*** 
Instituţia căsătoriei e ca mersul la restaurant în grup : comanzi ce vrei, apoi vezi ce-
au luat alţii şi, brusc, nu-ţi mai place ce ai ales tu ! 
*** 
Discuţie între doi cowboy : 
Mie mi se pare imoral să faci cunoştinţă cu viitoarea soţie într-un bar ! 
Ai dreptate. Dar tu cum ai cunoscut-o pe a ta ? 
Am câştigat-o la o partidă de biliard ! 
*** 
Ea şi el, în pat, lipiţi unul de altul. 
El : -La ce te gândeşti, iubito ? 
Ea şopteşte tandru : -La acelaşi lucru ca şi tine ! 
El : -Minunat. Atunci, mie îmi faci omleta cu şuncă iar salata din ardei, roşii, 
gogoşari . . . 
*** 
La un bijutier, soţia probează o brăţară masivă din aur, apoi îşi întreabă soţul, dacă 
îi place. 
Nu, dragă ! Brăţara asta te îngraşă ! 
*** 
Mamă, obrajii roşii sunt semn de sănătate ? 
Aşa se spune. 
În cazul ăsta, obrazul tău stâng e mult mai sănătos decât cel drept ! 
*** 
Soţul, întors acasă, simte mirosul din bucătărie. 
Iar tocană de pasăre ? 
Dragule, tu nu ştii ce vrei : luni îţi place tocana, marţi, miercuri, joi la fel – îţi place – 
şi deodată, vineri nu-ţi mai place . . . . 
*** 
Fata mea, cineva mi-a cerut mâna ta ! 
Vai tată, dar n-aş vrea să mă despart de mama ! 
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O, poţi să o iei cu tine, draga mea ! 
*** 
De ce stai afară pe vremea asta urâtă ? 
Soţia mea a început să cânte şi nu vreau să creadă vecinii că o bat . . . . 
*** 
În noaptea nunţii, mirele, bine dispus, îi spune unui amic : 
Pariezi pe 5000 de lei că e virgină ? Mireasa aude şi intervine : 
Nici nu te-ai însurat bine şi deja arunci cu banii pe fereastră ?! 
*** 
Bărbatul nu este împlinit, până nu se căsătoreşte. După aceea e terminat ! 
*** 
Cum păstraţi armonia conjugală ? 
Prin reciprocitate : Când soţia e nervoasă, eu tac. Şi invers : eu tac când soţia e 
nervoasă ! 
*** 
Nu ţi-e ruşine că te-a adus chelnerul acasă la miezul nopţii ? 
Păi, dacă mai devreme n-a fost liber . . . 
*** 
Dragă, câte tacâmuri ne-au dispărut odată cu plecarea invitaţilor ? 
Toate cele pe care scria „Restaurantul LIDO” ! 
*** 
Cum să-l dezvăţ pe bărbatu-meu să vorbească în somn ? 
Lasă-l să vorbească un pic ziua ! 
*** 
Pe acestă bancă mi-ai furat inima, scumpule ! 
Aşa e. Dar mi-am primit pedeapsa pentru asta ! 
*** 
Scumpule, zici că fotbalul e viaţa ta, şi abia după el, eu ? 
Nu, iubito, mai sunt boxul, tenisul, handbalul . . . 
*** 
Doctore, chiar nu mai e nici o speranţă ? 
Nu, tinere, soacra dumitale se va înzdrăveni în mod sigur. 
*** 
Dragule, ai fi dorit să mă mărit cu altul ? 
Nu, scumpo, eu nu doresc răul nimănui ! 
*** 
Tinere, ceri mâna fiicei mele ? Înţeleg că ai viitorul asigurat. 
Dacă ea nu m-a păcălit, da . . . . 
*** 
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Sunt foarte supărat că i-ai spus consoartei mele o groază de minciuni despre mine . 
. . 
Zi „merçi” că nu i-am spus adevărul gol -goluţ ! 
*** 
Chelner, ce vin ne recomanzi, la aniversarea căsătoriei ? 
Depinde, domnule, dacă vreţi să sărbătoriţi ori să uitaţi . . . . 
*** 
Admirîndu-se în faţa oglinzii, soţia îşi întreabă soţul : 
Ce-ţi place mai mult la mine : figura mea frumoasă ori trupul meu minunat ? 
Simţul umorului ! 
*** 
Soţul vine – neanunţat – acasă, după o lungă deplasare. Intră în casă, caută sub pat, 
în şifonier, în baie. Nimeni. Şi-i zice, resemnat, nevestei, în bucătărie : 
Ai îmbătrânit, femeie ! 
*** 
Un bărbat începe să poarte un cercel la ureche. Lumea se miră : 
Cum, om serios cu cercel ? 
Păi, de când l-a găsit nevastă-mea în patul nostru, m-a obligat să-l port la ureche ! 
*** 
Un om foarte batran zacea pe patul de moarte. De-odata simti aroma prajiturii lui 
favorite cu ciocolata, urca incet şi ademenitor pe scari. 
Si-a adunat fortele ramase şi s-a ridicat din pat. Sprijinindu-se de perete, a mers 
pana la usa şi cu un efort şi mai mare a coborat scarile, tinandu-se cu ambele maini 
de balustrada. 
Gafaind, s-a sprijinit de tocul usii şi a aruncat o privire în bucatarie. dacă n-ar fi 
simtit durerile acelea cumplite, ar fi zis ca este deja în rai. 
Acolo, puse pe un ziar, erau sute de prajituri favorite cu ciocolata. Era asta raiul sau 
era ultima dovada de iubire din partea sotiei, care se asigura ca sotul ei parasea 
lumea fericit? 
Cu un ultim efort, s-a aruncat inspre masa. Mana tremuranda a ajuns la o prajitura 
de pe marginea mesei, când brusc este lovit cu o lingura în cap de catre sotie. 
"Nu te atinge de astea", spuse ea, 
"Sunt pentru inmormantare" 
*** 
A te marita cu un bărbat divortat este o datorie ecologica. Intr-o lume în care sunt 
mai multe femei decat bărbati, bărbatii trebuie neaparat folositi de mai multe ori. 
 
Nu incerca sa inveti un bărbat, în public, sa faca sau sa spuna ceva. Sfaturile trebuie 
date acasă. În public, el trebuie sa stie tot. 
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Dupa modul în care un bărbat se uita în oglinda poti sa deduci dacă mai tine şi la 
altceva decat la el. 
 
Barbatii accepta complimentele mult mai usor decat femeile. De exemplu: 
"Costica, arati foarte bine azi". 
Costica: "Multumesc". 
Invers: "Maria, arati foarte bine." 
Maria: "Da? Probabil din cauza luminii." 
 
Femeile iau toaletele altor femei mult mai în serios decat o fac bărbatii. N-o sa auzi 
niciodata un bărbat la o petrecere zicand: "O, Dumnezeule, mai e cineva imbracat în 
costum gri!" 
 
Barbatii au un mod ciudat de a fi sensibili. 
 
Barbatilor nu le place sa piarda. 
 
Barbatii sunt destul de curajosi sa mearga la razboi, dar nu atat de curajosi incat sa 
accepte sa faca o injectie. 
 
Barbatii care asculta muzica clasica nu prea scuipa. 
 
Când se uita le meciuri, bărbatii îşi inchipuie ca, dacă se concentreaza, îşi ajuta 
echipa favorita. dacă vrei să-ţi acorde atentie, nu te atasa de un bărbat inaintea 
unor meciuri de campionat european sau mondial. 
 
Dacă un bărbat gateste pentru tine mai mult decat un fel de mancare, precis are 
intentii serioase. 
 
Toti bărbatii detesta sa li se spuna "Trebuie sa vorbim despre noi". Aceste cinci 
cuvinte îi baga în toti dracii. 
 
Nu te ingrijora dacă un bărbat spune "Te sun eu" şi nu suna. Poti sa fii sigura ca n-a 
uitat, nu ţi-a pierdut numarul, n-a murit. Pur şi simplu n-a vrut sa te sune. 
 
E o problema dacă vrei sa scapi de un bărbat fara sa-l ranesti. Expresii ca "iesi 
afara" sau "nu vreau sa te mai vad" nu fac decat sa te oblige sa-i dai explicatii ca sa 
scapi de el. Incearca sa-i spui "Te iubesc, vreau sa mă marit cu tine, vreau sa avem 
copii". Va pleca fara sa ceara explicatii. 
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Când o femeie incearca o rochie care îi este stramta, se gandeste ca s-a ingrasat. 
Când un bărbat incearca niste haine care sunt stramte, se gandeste ca au intrat la 
apa. 
 
Andropauza este mult mai distractiva decat menopauza. La momentul menopauzei 
femeia se ingrasa şi se deprima, pe când bărbatii incep sa agate fete tinere şi sa 
cheltuiasca. 
 
Barbatii uita tot. Femeile îşi amintesc tot.. 
 
*** 
Un cioban, vede el ca oile nu prea dau productie ca lumea, se duce la veterinar: 
- Domn doctor, am şi eu o problema, nu fac oile astea lana şi lapte ca lumea, ce sa le 
fac? 
- Mai ciobane, ia-le, du-le la padure, trage-le cate un numar, şi a doua zi vezi dacă 
stau oile la umbra, e bine, o sa ai productie, dacă stau 
la soare, repeta "procedeul"! 
Se duce ciobanu' fericit acasă, a doua zi de dimineata urca oile în remorca, porneste 
tractorul şi pleaca la padure. Letrage cate un numar la 
fiecare, se intoarce acasă, doarme o zi şi când se trezeste striga la nevasta-sa: 
- Fa, ia zi unde stau oile, la soare sau la umbra? 
- Ma Ioane, la soare! 
Se scoala asta, urca iar oile în remorca, pleaca la padure, le trage cate 2 numere la 
fiecare, vine acasă, doarme 2zile, când se trezeste 
striga iar la nevasta-sa: 
- Fa, ia zi unde stau oile, la soare sau la umbra? 
- Tot la soare, mă Ioane! 
Suparat, se scoala asta, le urca iar în remorca la tractor, se duce la padure şi le trage 
cate 5 numere la fiecare. Se intoarce asta epuizat 
acasa, doarme o săptămâna, se trezeste: 
- Fa, ia zi unde stau oile, la soare sau la umbra? 
- Ma Ioane, nici la soare nici la umbra, is toate în remorca şi una la volan 
claxoneaza! 
*** 
Nevasta-mea statea linga mine pe canapea, în timp ce eu zappam canalele. 
M-a intrebat: "Ce mai e pe televizor?" 
I-am raspuns: "Praf"... 
...si atunci a inceput cearta! 
*** 
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Nevasta-mea tot incerca sa-mi sugereze ce-si doreste pentru urmatoarea 
aniversare. 
Mi-a spus: "vreau ceva stralucitor, ce ajunge de la 0 la 100 în trei secunde." 
I-am daruit un cintar ... 
...si atunci a inceput cearta! 
*** 
când am ajuns aseara acasă, nevasta-mea mi-a cerut sa o duc într-un loc scump. 
Am dus-o la o benzinarie... 
...si atunci a inceput cearta! 
*** 
Cind m-am pensionat, m-am dus la Oficiul de Asistenta Sociala sa mă inregistrez. 
Tipa din spatele biroului mi-a cerut buletinul, sa-mi verifice virsta. Il uitasem acasă. 
I-am cerut scuze, i-am spus ca mă duc acasă sa-l iau şi mă intorc. 
A fost foarte draguta: "Nu va mai deranjati, descheiati-va la camasa." 
Parul carunt de pe pieptul meu a convins-o şi mi-a inregistrat solicitarea. 
Incintat de solicitudinea ei, când am ajuns acasă i-am povestit nevesti-mii. 
Ea a spus: "Trebuia să-ţi scoti şi pantalonii, poate primeai şi ajutor pentru 
dizabilitati"... 
...si atunci a inceput cearta! 
*** 
Stateam alaturi de nevasta-mea la intilnirea de 30 de ani de la terminarea liceului şi 
mă tot uitam la o tipa bine, dar complet turta, ce-si legana nostalgic intre doua 
degete paharul, singura la o masa de alaturi. 
Nevasta-mea m-a intrebat: "O cunosti?" 
"Sigur", am oftat, "e prima mea prietena din liceu. Am inteles ca s-a apucat de baut 
imediat după ce ne-am despartit, şi de-atunci n-a mai fost treaza." 
"Dumnezeule!" a spus nevasta-mea. "Cine s-ar fi gindit ca o persoana poate 
sarbatori atita timp?"... 
...si atunci a inceput cearta! 
*** 
Am scos-o pe nevasta-mea la un restaurant. 
S-a intimplat ca ospatarul sa ia mai intii comanda mea. 
"Un cotlet mare de vita în singe pe gratar." 
M-a intrebat: "Nu va pasa de vaca nebuna?" 
"Nu.", am raspuns. "Poate comanda şi singura"... 
...si atunci a inceput cearta! 
*** 
Nevasta-mea statea goala şi se privea în oglinda din dormitor. 
Nu se prea bucura de ce vedea şi mi-a spus: 
"Ma simt oribil! Atit de grasa şi de batrina! Am nevoie de un compliment!" 
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I-am raspuns: "Vederea ţi-a ramas perfecta"... 
...si atunci a inceput cearta! 
*** 
Nevasta-mea s-a dus la supermarket. 
Am rugat-o sa ia si-un bax de Tuborg, de 18 lei. 
A cumparat în schimb o cutie de L'Oreal DermaGenese de 24 de lei. 
I-am spus ca berea ar fi ajutat-o sa arate mai bine în noaptea aia decit crema ... 
...si atunci a inceput cearta! 
*** 
Nevasta-mea m-a intrebat dacă rochia îi face fundul mare. 
I-am spus ca nu aşa de mare ca rochia de ieri ... 
...si atunci a inceput cearta! 
*** 
Simbata dimineata m-am strecurat usor din asternut, mi-am facut pachetul şi am 
coborit pe tacute în garaj. 
Am legat barca la cirlig şi am inceput sa dau cu spatele. 
Abia când am iesit cu totul din garaj am realizat ca ploua cu galeata şi vintul batea 
cu 100 km/h . 
Am deschis radioul şi am aflat ca vremea avea sa fie la fel toata ziua. 
Am tras inapoi în garaj si, tiptil, m-am dus inapoi în dormitor. 
M-am strecurat la loc linga nevasta-mea şi i-am soptit: "E o vreme groaznica afara." 
Pe jumatate inca adormita, ea a raspuns: 
"Iti poti imagina ca prostul de bărbatu-meu s-a dus la pescuit pe aşa o vreme?"... 
...si atunci a inceput cearta! 
*** 
Am intrebat-o pe nevasta-mea unde ar vrea sa mergem pentru aniversarea 
casatoriei noastre. 
Mi s-a incalzit inima când am văzut-o topindu-se de bucurie. 
"Undeva unde n-am mai fost de mult timp..." a spus ea, nehotarita. 
Asa ca i-am sugerat: "Ce parere ai de bucatarie?"... 
...si atunci a inceput cearta! 
*** 
Urmaream în pat, linga nevasta-mea, "Vrei sa fii miliardar?" 
M-am intors catre ea şi am intrebat-o: "Vrei sa facem dragoste?" 
"Nu", mi-a raspuns ea. 
"Asta e raspunsul tau final?", am intrebat-o. 
De data asta nici nu m-a privit când mi-a raspuns ca da. 
Asa ca am spus: "Atunci as vrea sa sun o prietena"... 
...si atunci a inceput cearta! 
*** 
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Q&A 
Q. De ce a creat Dumnezeu bărbatul? 
A. Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasă. 
*** 
Metabanc la bancul cu vibratorul: 
- Şi vibratorul ar putea sa aduca bani în casa... 
... 
... 
- Il poti inchiria 
*** 
Un cuplu la restaurant. Vine ospătarul: 
- Ce doriti să serviţi? 
Ea: 
- O frptură mare şi o salată pentru mine şi o salată pentru el. 
După un timp, ospătarul revine: 
- Mai doriţi ceva? 
Ea: 
- O friptură mare pentru mine şi o salată pentru el. 
Ospătarul: 
- Nu vă supăraţi, dar domnul nu consumă decît salată? 
Ea: 
- Păi dacă fute ca un iepure atunci să mănînce ca un iepure 
*** 
O româncă la "muncă" în Italia, este acostată noaptea de un client. 
El: 
- Cât e scurtu'? 
Ea: 
- 50 Euro. 
O bagă în maşină, îi dă banii ?i î?i face treaba. A doua noapte, figura se repetă, a 
treia noapte la fel. În a patra noapte, fata se uita la el şi îl întreabă: 
- Auzi mă, da tu de unde eşti că parcă te cunosc? 
El: 
- Din România . 
Ea: 
- Ce coincidenţă, şi eu la fel! De unde din România ? 
El: 
- Din Dobroieşti. 
Ea: 
- Ce coincidenţă, Şi eu la fel! 
El: 
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- Coincidenţă pa mă-ta... Mi-a dat tactu' 500 de euro pentru tine, dar mi-a zis să nu 
ţi-i dau toţi odată, că-i cheltui... 
*** 
Un vanator, urmarind un mistret ranit, s-a afundat în padure şi fara sa-si de-a 
seama l-a prins noaptea şi s-a ratacit. Batea vantul şi ningea iar el disperat mergea 
ca sa se incalzeasca fara sa mai stie unde se afla. într-un tarziu vede undeva o 
lumina şi tot mergand catre ea ajunge la un canton silvic. 
Bate la usa şi apare padurarul. 
- Te-ai ratacit spune omul şi il pofteste în casa. Este tarziu, ramai aici pana 
dimineata când iti arat drumul. Pana atunci stai la masa cu noi, dar avem numai 
mamaliga cu branza. 
Vanatorul era obosit şi flamand, pentru ca a mers o zi intreaga fara sa manance 
nimic. 
Dupa ce mananca o vreme întreaba: 
- Padurarule, pot sa mai iau un pic de mamaliga? Uite, mi-a ramas un pic de 
branza... 
Nu trece mult şi întreaba din nou: 
- Padurarule, pot sa mai iau un pic de branza? Uite ca mi-a mai ramas mamaliga... 
Dupa ce acestea se repeta de mai multe ori, adorm toti în singura camera unde era 
cald, padurarul cu nevasta în pat şi vanatorul pe o saltea pe jos. 
Dupa miezul noptii vuietul vantului este acoperit de urletul unei haite de lupi. 
Padurarul sare din pat ca ars se imbraca pe intuneric rasturnand cateva scaune şi 
cât ai clipi dispare în noapte. În urma lui a ramas liniste. Dupa un timp vanatorul 
întreaba în intuneric: 
- Oare sta mult? 
- Sta mult, îi raspunde femeia în soapta. 
- Oare nu mă prinde ? întreaba din nou vanatorul. 
- Nu te prinde mai omule, ca pana iese el în calea lupilor la capatul paraului, poate 
sa treaca toata noaptea. 
- Zici ca nu mă prinde... 
- Nu te prinde fii sigur. Hai, curaj! 
- Atunci, spune vanatorul, mă duc sa mai iau un pic de mamaliga cu branza... 
*** 
Scoţianul, proprietar al unei firme, se adresează angajaţilor: 
- Voi aţi lucrat anul acesta foarte bine, drept care profiturile firmei au crescut 
substanţial. Drept recunoştinţă, fiecare dintre voi va primi câte un cec de douăzeci 
de lire. 
Bucurie generală. Patronul continuă: 
- Dacă şi la anul veţi lucra la fel de bine, atunci am să le şi semnez. 
*** 
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- Aţi urmat recomandarea mea? întreabă doctorul. O pastilă înainte de masă şi un 
coniac mic la desert? 
- Da, doar că la pastile am rămas cu 3 săptămâni în urmă, pe când la coniac am o 
lună avans. 
*** 
Adam e singur în Rai şi se plictiseşte. Se duce la Dumnezeu, să-i ofere o soluţie. 
- Doamne, sunt singur. Ai putea, rogu-te, să-mi faci o pereche? 
- Sigur, zice Dumnezeu. O să-ţi fac o femeie care o să te iubească mereu, n-o să fie 
cicălitoare niciodată şi care o să facă doar ce vrei tu. Asta o să te coste o mână şi-un 
picior. 
Stă Adam şi se gândeşte. 
- Doamne, dar pentru o coastă ce-mi poţi oferi? 
*** 
Un copil vede masina tatalui sau, când iese de la scoala, după care intra în padure.. 
Curios, il urmareste şi în masina mai era cu matusa Mimi. Se duce repede acasă la 
mama-sa 
- Mami, mami, l-am văzut pe tati cu matusa Mimi în masina, erau în padure, el o 
ajuta sa-si dea bluza jos, ea pantalonii... apoi tati o pupa si... 
- Stai asa, când vine acasă, la masa povestesti din nou, sa vad ce fata face. 
La masa 
- Ia zi Ionel, ce ai facut tu azi? 
- Am fost la scoala, apoi l-am văzut pe tati trecand cu masina, şi în masina era tanti 
Mimi, şi s-au oprit în padure, şi tati o ajuta sa-si dea bluza jos şi tanti Mimi il ajuta 
sa-si dea pantalonii, apoi tati o pupa şi apoi au inceput sa faca ce faceau mami şi 
unchiu Nelu când tati era plecat de acasă... 
*** 
Trei tipi mor şi ajung la poarta Raiului. Sf. Petru îi întreaba: 
- De cite ori v-ati inselat nevestele? 
- Eu niciodata în 30 de ani de casnicie, raspunde primul. 
- Foarte bine, uite ai aici un Mercedes, sa te plimbi prin Rai. 
- Eu o singura data în 40 de ani de casnicie, spune al doilea. 
- Nu e chiar atit de grav, se iarta.. Uite un Opel, sa mergi cu el prin Rai. 
- Eu de vreo 10 ori în 20 ani de casnicie, raspunde ultimul. 
- Aoleu, ce rau ai fost. Insa, pentru ca ai fost cinstit, uite un Logan. 
Dupa ceva timp, se intilnesc cel cu Loganul şi cel cu Mercedesul la un stop. Cel cu 
Mercedes plingea. 
- De ce plingi, omule? Ce s-a intimplat? 
- Uite.... a murit nevasta-mea ieri... 
- Asa, si? 
- Şi am văzut-o azi prin Rai... pe role! 
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*** 
Felicitare la radio: 
- O felicit pe scumpa mea Maria cu ocazia zilei ei de nastere, îi doresc numai bine, o 
iubesc şi va rog sa-i puneti melodia "Eu niciodata nu mă casatoresc cu tine". 
** 
- Mamă, la uşă e un nenea care strînge donaţii pentru azilul de bătrîni. 
- Bine, dă-i-l pe bunicul. 
*** 
- Eu am ajuns în sfarsit la o intelegere cu sotia mea. O zi mă duc eu la cumparaturi, o 
zi ea. 
- Şi sunteti multumiti? 
- Bineinteles! O zi bem, o zi mancam … 
*** 
Ytzic avea tata evreu şi mama tiganca. Intr-o zi s-a dus la taica-sau şi l-a intrebat: 
- Tata , eu ce sunt, evreu sau tzigan? 
Taica-sau: 
- Da de ce intrebi, este chiar aşa de important? 
- Da tata, pentru ca Strul are o bicicleta şi nu stiu ce sa fac, sa i-o fur sau sa negociez 
cu el? 
*** 
Într-un sat, un preot merge la slujbă. Lângă biserică, vede un măgar mort într-un 
accident de maşină şi sună imediat la poliţie. 
- Sunt preotul satului. Am găsit un măgar mort. 
- Şi ce, zice poliţistul ironic, vreţi să-l îngropaţi cu popă? 
- Nu, zice preotul, eu doar am anunţat familia. 
*** 
Doua blonde stau la taifas: 
- Auzi, fata, în dormitor am bec cu senzori... aseara când am gemut, s-a aprins.. ce 
romantic!! 
- La mine, tot cartierul are bec cu senzori.. 
- De unde stii? 
- Aseara, când am gemut, s-au aprins toate becurile!!! 
*** 
Un neuron se plimba prin creierul unui bărbat. Era singur, totul un pustiu, 
intuneric....Trece altul în viteza, il vede şi îi striga: 
- Ce cauti tu aici , mai tampitule???! Hai jos, ca toata lumea-i acolo! 
*** 
Draga, suntem casatoriti de peste 10 ani şi am observat ca am inceput sa facem 
dragoste numai când ai tu nevoie de bani... 
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Sotia: -Şi ce, după tine acest lucru nu se intampla suficient de des? ca se poate 
rezolva..... 
*** 
Dupa o aventura de doua luni, o tanara il întreaba plina de emotie pe iubitul ei: 
- Când o sa mă prezinti rudelor tale? 
- Draga mea, deocamdata e imposibil. Copiii sunt la tara , iar nevasta-mea e plecata 
intr-o delegatie! 
*** 
Mamico, nu pot sa dorm! Spune-mi, te rog, o poveste! 
- E trecut de 1 noaptea. Las' ca vine taticul imediat şi când o sa-l intreb pe unde-a 
fost, o sa ne spuna el o poveste! 
*** 
Tatal vine de la cresa cu copilul, mama îşi pune mainele în cap: 
- Ma, asta nu-i copilul nostru! 
El, mirat: 
- Ce importanta are, maine tot la cresa il duc. 
*** 
Casnicia este foarte asemanatoare cu mersul la restaurant în grup. Comanzi ce vrei, 
pe urma vezi ce au luat altii şi brusc nu iti mai place ce ai tu. 
*** 
Barbatul nu este complet pana nu se casatoreste. Pe urma este terminat. 
*** 
Nu am cunoscut fericirea adevarata pana nu m-am casatorit. 
Pe urma a fost prea tarziu. 
*** 
Când un bărbat iti fura sotia, cea mai nasoala revansa este sa il lasi sa o pastreze! 
*** 
Prietena mea mi-a spus sa fiu mai afectiv. Acum am doua prietene. 
*** 
Grija mare pe intuneric. 
Doua doamne tinere, de mult timp prietene, dar de ceva timp casatorite, se 
hotarasc sa iasa fara soti în oras. Dupa cateva ore petrecute la un bar, pe inserate, 
se intorc pe jos acasă. La un moment dat una zice: 
- Fata, ce mă fac? Fac pe mine! Nu mai pot sa tin pana acasă. Cealalta rapunde: 
- Şi eu la fel! Hai sa intram aici în cimitirul asta, ca e intuneric şi nu ne vede nimeni. 
- Bine, dar cu ce ne stergem? 
- Eu cu chilotii şi apoi îi arunc. 
- Eu nu renunt la chiloti, dar o sa gasesc o solutie. 
A doua zi se intalnesc bărbatii. 
- Oare unde au fost, mai, nevestele noastre aseara? A mea a venit acasă fara chiloti. 
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- Tu stai bine. A mea a venit cu o panglica în fund pe care scria "Nu te vom uita 
niciodata. Fratii Ionescu!" 
*** 
Un studiu sociologic arata ca bărbatii, în general, ies la baut din doua motive: 
1. N-au nevasta 
2. Au nevasta 
*** 
Cu o ocazie oarecare, vizitind Anglia, George W. Bush a fost invitat la un ceai cu 
regina. Zambitor, dar cu o netrucata curiozitate, Bush jr o întreaba: 
- La capatul unei aşa frumoase cariere, stimata doamna, mi-ati putea raspunde la o 
intrebare ? 
- Desigur, – spuse regina. 
- Ei bine – cuteza Bush -, care credeti ca este esenta leadership -ului? Care este 
secretul unei bune conduceri? 
Cu un zimbet suav, regina raspunse: 
- În opinia mea, filozofia minimala a conducerii cere sa fii inconjurat de oameni 
inteligenti. 
- Şi cum iti dai seama cine este inteligent şi cine nu? insista presedintele. 
- Foarte simplu, spuse regina ridicindu-se, permiteti-mi sa va arat. 
Imediat ea il suna pe Tony Blair, pune telefonul pe speakerphone şi spune: 
- Domnule prim-ministru, va rog raspundeti-mi la o intrebare: Mama dvs. are un 
copil, tatal dvs. are un copil, iar acest copil nu este nici fratele şi nici sora dvs. Cine 
este el? 
Blair raspunde imediat: 
- Sunt exact eu, ma’am. 
- Corect – spune regina. Multumesc şi la revedere, sir Blair. 
Iar apoi, privindu-l pe Bush: 
- Ati inteles, domnule presedinte?. 
- Da, doamna! Foarte interesant! Fiti sigura ca o sa folosesc aceasta lectie! spuse 
presedintele SUA. 
Odata intors la Washington, Bush jr. se hotari sa-l puna la test pe Jesse Helms, 
presedintele Comitetului pentru Relatii Externe din Senat. Convocat, senatorul vine. 
- Draga Helms, mă intreb dacă ai fi capabil sa-mi raspunzi la o intrebare. 
- Desigur, dle presedinte. 
- Ei bine – incepu Bush -, mama ta are un copil, tatal tau are un copil, copilul asta nu 
este nici fratele şi nici sora ta. Cine este el? 
Helms roti cateva clipe ochii intre tavan şi podea şi finalmente intreba pe sef dacă i-
ar putea da raspunsul după o usoara meditatie. Intors la Senat, el convoaca pe data 
cativa republicani, alaturi de care zaboveste cateva ore asupra problemei, fara sa 
ajunga la o solutie. 
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Prada disperarii, Helms il suna pe Colin Powell, la Departamentul de Stat: 
- Asculta, fiule, maica-ta are un copil, taica-tau are un copil, şi acest copil nu este 
nici frate-tau şi nici sora-ta. Cine este el? 
Powell raspunse pe data: 
- E simplu, sint eu.” 
Mult mai usurat, Helms fuge sageata inapoi la Casa Alba, trece în zbor pe langa 
secretariat şi intra gafaind în Biroul Oval. 
- Stiu raspunsul, domnule! Stiu cine este blestematul asta de tip! E Colin Powell!. 
De peste birou, mangaind usor spatarul fotoliului, gandind probabil la ce noroc are 
regina cu aşa oameni inteligenti pe langa ea – englezii astia! -, cu o nemascata 
grimasa de dezgust pe fata, Bush îi raspunde: 
- Oh, God! Gresit, cretinule! E Tony Blair! 
*** 
Un somer gaseste un anunt în ziar ca la Gradina Zoologica se cauta un ingrijitor. Se 
prezinta la director care îi spune: 
- Domnule, noua ne-a murit gorila şi era un punct de atractie pentru copii. Pana 
facem rost de alta, trebuie sa te imbraci în pielea ei şi sa te plimbi prin cusca. Ce 
zici? Te platesc bine. 
Tipul accepta şi totul e ok. Dupa o săptămâna il cheama directorul si-i spune: 
- dacă te urci pe cusca, te cateri şi sari prin copaci iti dublez salariul. 
Se apuca tipul şi incepe sa se agite, sa se catere, sa sara prin copaci pana se rupe o 
craca şi cade în cusca leului. O rupe la fuga strigand disperat: 
- Ajutooooor, mă manaca leul ! 
Leul după el: 
- Taci dracului şi nu mai zbiera aşa ca ne concediaza astia pe amandoi… 
*** 
Plecasem din Bacau spre Bucuresti. M-am oprit la benzinarie sa folosesc toaleta. 
Prima cabina era ocupata, aşa ca am intrat în a doua. Abia m-am asezat, când aud 
din cabina cealalta: 
- Salut, ce faci? 
Nu fac parte dintre aceia care intra în discutii într-un WC, dar acum am raspuns: 
- Destul de bine! 
La care tipul întreaba: 
- Incotro mergi? 
Ce intrebare! Discutia incepea sa fie bizara, aşa ca am raspuns scurt: 
- Bucuresti! 
La care vecinul, mai nervos, spune: 
- Auzi, fii atent! Te sun mai tarziu, ca am un tampit în cabina alaturata care-mi 
raspunde la toate intrebarile. Pa! 
*** 
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Morris se intoarce de la doctor si-i spune sotiei ca doctorul i-a spus ca mai are de 
trait doar 24 ore. În aceasta situatie, Morris Ii cere sotiei sale sa faca dragoste. 
Bineinteles, ea e de acord. 
Peste 6 ore, Morris se duce la ea si-i spune: Iubito, stii, mai am doar 18 ore de trait. 
Crezi ca am putea sa mai facem dragoste inca o data? Sotia este din nou de acord. 
Mai tarziu, când se duce la culcare, se uita la ceas şi vede ca acum au mai ramas 
doar 8 ore. Atunci îi spune sotiei: Iubito, te rog... inca o data inainte sa mor. 
Bineinteles, dragul meu, şi fac dragoste pentru a treia oara. Apoi sotia se intoarce 
cu spatele şi adoarme. 
Morris, insa, ingrijorat se tot intoarce în pat, neputand sa doarma pana când vede 
ca au mai ramas 4 ore. O trezeste pe sotia sa. Iubito, mai am doar 
4 ore. Crezi ca am putea... 
În acest moment, sotia se ridica şi spune: Uite care e problema Morris, eu trebuie sa 
mă scol maine dimineata... tu nu. 
*** 
1. Sexul a fost atat de bun, incat şi vecinii au fumat tigara de dupa. 
2. Ateismul este o organizatie non-profet.. 
3. Poarta-te frumos cu copiii tai. Ei iti vor alege azilul. 
4. Imprumuta bani de la un pesimist. Nu se asteapta sa i-i dai inapoi. 
5. Experienta este ceva ce obtii abia atunci când nu mai ai nevoie de ea. 
6. Putine femei îşi dezvaluie varsta reala. Putin bărbati se comporta adecvat varstei 
reale. 
7. Prietenii vin şi pleaca. Dusmanii se acumuleaza. 
8. Da-i unui om peste şi va manca o zi. Invata-l sa pescuiasca şi va sta toata ziua în 
barca cu sticla de bere în mana.. 
9. Cel ce rade la urma, este mai incet la minte. 
10. Cine crede în telekinezie, sa-mi ridice mana (alternativ altceva) . 
11.Nu sunt vegetarian pentru ca iubesc animalele. 
Sunt vegetarian pentru ca urasc plantele. 
12. Inainte eram mereu indecis. Acum nu mai sunt aşa sigur. 
13.Psihiatrul mi-a zis ca sunt nebun. 
I-am zis ca am nevoie şi de o a doua opinie. Atunci a adaugat ca sunt şi urat. 
14. dacă ai impresia ca nu îi pasa nimanui dacă mai traiesti, incearca sa nu platesti 
cateva rate la banca. 
15. Invata din greselile parintilor: foloseste prezervativul ! 
16. Multitasking inseamna sa faci mai multe lucruri prost în acelasi timp ! 
17. Puritanism: teama ca cineva, undeva s-ar putea sa fie fericit. 
18. Sexul este ca aerul. Nu e important decat dacă nu ai parte de el. 
19. Zambeste! E al doilea cel mai frumos lucru pe care il poti face cu buzele. 
20. Unii beau din fantana cunoasterii. Altii fac gargara. 
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21. Cel mai scurt drum dintre doua puncte este mereu în constructie. 
22. dacă furi idei de la o persoana, se numeste plagiat. dacă furi idei de la mai multe 
persoane se numeste cercetare. 
23. Femeile care vor sa fie egalele bărbatilor nu sunt ambitioase. 
24. M-am rugat la Dumnezeu sa îmi dea o bicicleta, dar am aflat ca Dumnezeu nu iti 
pune în traista. Asa ca am furat o bicicleta şi m-am rugat pentru iertare. 
25. Barbatii au doar doua necesitati: sexul şi mancarea. dacă vezi ca partenerul tau 
nu are o erectie, da-i un sandvis. 
26. Femeile nu vor fi niciodata egale bărbatilor pana când nu vor putea sa se simta 
sexy în ciuda cheliei şi burtii de bere. 
27. Dumnezeu sigur iubeste prostii. Altfel nu ar fi creat atat de multi. 
28. Niciodata sa nu iei un laxativ şi un somnifer în aceeasi seara. 
29. Traim intr-o societate în care pizza ajunge mai repede decat politia. 
30. Un bărbat indragostit nu este complet pana nu se insoara. Dupa aia e terminat. 
Numai bine! 
 
Intr-o seara, un cetatean cu o galeata intr-o mana, cu o nicovala în cealalta, cu cate o 
gaina sub brat, se uita nedumerit, când spre stanga, când spre dreapta drumului. 
Din spate il ajunge o blonda. 
Barbatul, necajit de-atata carat, o întreaba: 
- În ce directie e gara, domnisoara? 
- Mergeti cu mine ca şi eu merg intr-acolo. 
Dupa vreo suta de metri blonda zice: 
- dacă mă gandesc bine, eu n-ar trebui sa merg cu dumneata. 
- De ce domnisoara? 
- Pai, ai putea profita sa mă violezi. 
- Cum aşa domnisoara? Cu atatea lucruri în brate? 
- Sigur, ai putea pune galeata jos, nicovala în galeata şi gainile... le tin eu. 
*** 
Fata cuminte, mă culc la 22: 00, mă trezesc la 06: 00, nu beau, nu fumez, nu mă 
droghez, nu-mi înşel prietenul, nu mă duc la discoteca. 
Da' şi când oi iesi din puscarie........... 
*** 
Dacă va este frica sa nu va ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 50g de 
cognac. 
Cognac-ul, precum se stie din batrani, atenueaza teama. 
*** 
Inginerul agronom către badea Vasile: 
- Bade, cu metoda asta invechita nu o sa obtii nici cinci kile de pere din pomul asta... 
- Ai dreptate, e prun.... 
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*** 
Când s-a intors acasă ieri seara, sotia mi-a spus sa-i dau jos bluza. 
Pe urma mi-a spus sa-i dau jos fusta. 
Pe urma mi-a spus sa nu-i mai port hainele! 
*** 
- Prietenul dumneavostra, directorul de banca, mai locuieste în vila aceea superba 
cu vedere spre inchisoare? 
- Nu...acum are vedere spre vila! 
*** 
Un psihopat crede ca doi cu doi fac cinci. 
Un nevrotic stie ca doi cu doi fac patru --dar il enerveaza la culme. 
*** 
Un preot cade de pe o cladire inalta tipand disperat. La un moment dat coboara doi 
insi şi unul din ei spune celuilalt: 
- Ai văzut mai boule ca e popa, da' tu nu, e Batman, e Batman! 
*** 
Dacă o persoana ajuta un hot inainte de a savarsi un furt, se numeste complice şi va 
plati pentru asta. 
Dacă o alta persoana ajuta un hot după ce a savarsit fapta, se numeste AVOCAT şi 
este platit pentru asta. 
*** 
Recent a fost efectuat un sondaj de opinie în Italia, în care intrebarea era: "Credeti 
ca sunt prea multi straini în tara?" 
Rezultatele au fost după cum urmeaza: 
20% dintre respondenti au spus "Si" 
10% dintre respondenti au spus "No" 
70% dintre respondenti au spus: "E, pe dracu’!" 
*** 
Anunt în ziar: "Angajam clovn, rugam seriozitate". 
 
 
*** 
O tipa vine acasă tarziu după o onomastica sarbatorita cu colegii de serviciu. A doua 
zi: 
− Ce-a spus bărbatul tau când ai ajuns acasă? 
− Nimic. Oricum dintii din fata trebuiau inlocuiti... 
*** 
Un dietetician renumit se adreseaza multimii prezente la o conferinta: 
- Nici nu banuiti cât de nocive sunt unele dintre alimentele pe care le consumati: 
carnea, alcoolul, cafeaua... Dar exista ceva care le depaseste pe toate în toxicitate, şi 
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după ce e consumat, va face sa suferiti mult, ani în sir. Stie cineva despre ce este 
vorba? 
Un batranel se ridica timid şi întreaba: 
Sa fie oare tortul de nunta? 
*** 
Un lord se intoarce intempestiv acasă si-si surprinde nevasta în pat cu valetul. 
Hotarat, merge la panoplia din marele hol, ia o arma cu doua tevi, introduce doua 
cartuse şi se intoarce la cei doi 'porumbei'. 
Tacticos, ridica lent teava pustii, priveste prin catare şi ... PAC, îi 'executa' un 
testicol necredinciosului valet... Apoi, ridica din nou teava pustii, priveste iar prin 
catare si... 
Valetul, ingrozit, îşi impreuneaza palmele a rugaciune şi cu lacrimi în glas îi striga: 
- Ai mila, stapane!... Mai da-mi o sansa!... 
La care, lordul îi raspunde, calm: 
- Prea-bine!... Balangane-l!... 
*** 
Un tip intra val-vartej într-un cabinet medical: 
- Doctore, doctore, ajuta-ma ! 
- Ce s-a intamplat? 
- Cred ca sufar de pleonasm 
- De neoplasm vrei sa spui... 
- Nu doctore, de pleonasm... 
- Te inseli, nu exista o asemenea boala. 
- Ba da, doctore, stai să-ţi explic: uite, vreau sa fac dragoste cu amica mea, ne 
sarutam, ne imbratisam, în fine, ne dezbracam, şi când sa trec la actiune, penisul 
p**a 
*** 
Suferiţi cumva de vise erotice? întreabă doctorul un pacient. 
- Nu sufăr, domnule doctor. Chiar îmi fac plăcere! 
*** 
Generalul vede un soldat în post cu o umbrela deasupra capului. 
- În toata viata mea nu am văzut niciodata un soldat, care s-ar teme de ploaie. 
- Nici eu nu mă tem. Am umbrela 
*** 
- Nu te mai vad cu blonda cu care te intalneai inainte. 
- S-a casatorit. 
- Cu cine? 
- Cu mine 
*** 
Stapanul unui cal de curse nu era satisfacut de rezultatele ultimului tur. 
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El striga suparat catre jockey: 
- Ce, nu te puteai misca mai repede? 
- Puteam, dar regulile interzic sa te cobori de pe cal. 
*** 
Un tip, ce se intorcea de la fotbal, este intrebat: 
- Care e scorul? 
- Doi zero. 
- Pentru cine doi? 
- Pentru nimeni. În dreapta -zero şi în stanga -zero. 
*** 
De ce îşi iau oltenii doua pietre când merg la culcare? 
- Cu una sting becul, iar cu cealalta verifica dacă au inchis fereastra! 
*** 
Nevasta unui ardelean vrea sa dea divort. Ajunsi în fata judecatorului, ea spune: 
- De 10 ani sintem casatoriti şi inca nu am facut dragoste! 
Judecatorul, mirat, il întreaba pe ardelean: 
- Ba, tu ori nu vrei, ori nu poti, ori nu stii? Ardeleanul raspunde: 
- De putut, pot; de vrut, vreau, şi de stiut, stiu; dar nu vad de ce atata graba... 
*** 
Exact ca în balada populara MIORITA, pe un imas îşi pasteau oile trei ciobanei, cu 
trei turme de miei. 
Unul moldovean, unul vrancean şi altul ungurean. 
Stateau ei rezemati în bate şi discutau teme majore ale civilizatiei mondiale... 
Vine vorba de limbi straine. 
Baciul moldovean: Parerea mea este ca cea mai grea limba este limba engleza. 
Uite, de exemplu, ei scriu SHAKESPEARE şi citesc "sheikspir". 
- Aiurea, spune baciul vrancean, cea mai grea limba este franceza! 
Ei scriu BAUDELAIRE şi citesc "bodler"... 
Baciul ungurean nu se rabda şi sare şi el: 
- Cum pote la voi se vorbeste ase? Voi ce fel de rumuni esti? Cel mai greu limbe este 
rumuneste... 
În rumuneste se scri CABANA VALEA MURESULUI, dar se citesti "keskemet 
domokos polvon"... 
*** 
Legea lui Slous: 
Dacă îndeplineşti o sarcină prea bine, vei rămâne cu ea pe cap. 
Legea lui Franko privind locul de muncă: 
Dacă-ţi place ceea ce faci, probabil că faci ceea ce nu trebuie. 
Prima capcană a geniului: 
Nici un şef nu va păstra un subaltern, care are dreptate tot timpul.. 
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Legea lui Raphel referitoare la afaceri: 
Cu cât angajaţii au mai puţin de lucru, cu atât vor lucra mai încet. 
Maxima biroului: 
Telefonul nu sună niciodată, când nu ai nimic de făcut. 
Legea lui Otto: 
Întotdeauna faci ceva lipsit de importanţă când şeful trece pe la biroul tău. 
Legea lui Chapman: 
Dacă nu poţi să-ţi termini treaba în primele 24 de ore, lucrează noaptea. 
Regula lui Harry: 
Când nu ştii ce să faci, mergi grăbit şi ia-ţi o mină îngrijorată. 
Concluzia coridorului: 
Poţi să te duci oriunde, dacă ai o mină serioasă şi duci cu tine un dosar. 
 
7 miracole la bărbaţi: 
1. Toţi bărbaţii sunt al dracului de ocupaţi. 
2. Deşi suntem ocupaţi, avem vreme de femei. 
3. Deşi avem vreme de femei, nu prea ne interesează de ele. 
4. Deşi nu prea ne interesează femeile, tot timpul avem una lângă noi. 
5. Deşi tot timpul avem una lângă noi, ne mai "dăm" şi la alta sau altele. 
6. Deşi ne mai dăm la alta sau altele, ne enervăm dacă femeia cu care suntem ne 
părăseşte. 
7. Deşi femeia cu care suntem ne părăseşte, tot nu învăţam din greşelile pe care le 
facem (şi tot ne mai dăm la altele). 
 
7 miracole la femei: 
1. Pentru o femeie, este tot timpul importantă securitatea "materială". 
2. Deşi este important a supravieţui din punct de vedere material, ele tot timpul îşi 
cumpără haine scumpe. 
3. Deşi ele tot timpul îşi cumpără haine scumpe, niciodată nu au cu ce să se 
îmbrace... 
4. Deşi ele spun că nu au niciodată cu ce să se îmbrace, tot timpul se îmbracă 
frumos. 
5. Deşi tot timpul se îmbracă frumos, haina pe care o pun pe ele este doar "cârpa 
veche". 
6. Deşi ele zic că este doar o "cârpă veche", se aşteaptă de la tine să le faci 
complimente. 
7. Deşi tu încerci să le faci complimente, ele nu te cred niciodată. 
 
Sunt femei care, în loc să-i facă să sufere pe mai mulţi bărbaţi, aşa cum e firesc, 
se concentrează asupra unuia până îl extermină. Acestea se numesc "fidele". 
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A fost o dată un evreu înţelept. Şi zicea el că totul se poate reduce la ce ai în cap. Îl 
chema Solomon. 
După el, a venit un alt evreu înţelept. Şi zicea el că totul se poate reduce la ce ai în 
inimă. 
Îl chema Isus. 
După el, a venit un al treilea evreu înţelept. Şi zicea el că totul se poate reduce la ce 
ai în stomac. 
Îl chema Marx. 
După el, a venit un al patrulea evreu înţelept şi a zis că totul se poate reduce la ce ai 
între picioare. 
Îl chema Freud. 
La sfârşit, a venit un alt evreu, mai înţelept decât toţi (pe nume Einstein) şi a zis: 
"Totul e relativ" 
*** 
Subject: ruleta africana 
Un european ajunge la un trib izolat din Africa şi seful de trib il ia sa-i arate 
atractiile locale. Într-o vale, mai la dos, era un scaun turnant, imprejurul caruia 
stateau pe pamint sase negrese frumusele. 
- Asta, zice seful de trib, este ruleta noastra africana. 
- Adica? 
- Va asezati pe scaunul turnant, va invirtiti şi fata în fata careia va opriti va ofera o 
partida de sex oral. 
- Şi care-i riscul? 
- Una dintre ele e canibala... 
*** 
Diferenta dintre curaj şi tupeu 
Stii care-i diferenta intre curaj şi tupeu? 
Curajul inseamna sa te intorci acasă la miezul noptii, să-ţi vezi nevasta asteptandu-
te cu un maturoi în mana şi sa o intrebi: 
- Inca mai faci curat, sau tocmai te pregateai sa decolezi? 
Tupeul inseamna sa te intorci acasă la miezul noptii, invaluit într-un nor de parfum, 
cu urme de ruj pe haine, să-ţi vezi nevasta asteptandu-te cu un maturoi în mana, şi 
sa-i spui: 
- Nu te enerva, tu urmezi. 
*** 
Un negru şi un alb, pe malul unui lac, amandoi cu scula atarnand în apa. 
Albul: 
- Ce rece este apa! 
Negrul: 
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- Şi ce nisipos e fundu'! 
*** 
Un beţiv intra într-un bar, se opreste în fata unui cuplu şi ragaie. 
Tanarul, furios: 
- Cum indraznesti sa ragai inaintea prietenii mele? 
- Scuze nu stiam ca e randul ei! 
*** 
Cel mai rapid lucru din lume 
Va rugam sa ne spuneti care ar fi, după parerea dvs., cel mai rapid lucru din lume... 
Primul: 
- ... Eu cred ca cel mai rapid lucru din lume e gandul... 
- Cum asa??!!! 
- Te gandesti la cineva şi nici nu-ti dai seama când o faci... 
- Asta aşa este .. aveti dreptate.. o sa tinem cont de parerea dvs. 
Al doilea: 
- Eu as zice ca clipitul e cel mai rapid... 
- De ce anume??? 
- Nici nu-ti dai seama când clipesti, atat de rapid e... 
- Da.... interesant... apreciem contributia dvs.. 
Al treilea: 
- Dom'le.... eu sunt de parere ca lumina este cel mai rapid lucru... 
- Puteti explica??... 
- Da: cum apesi pe intrerupator cum se umple toata camera de lumina... adica e ceva 
foarte rapid... nici nu-ti dai seama... 
- Da... foarte interesant. va multumim.... 
Al patrulea: 
- Cum sa va spun eu... după parerea mea, diareea e cel mai rapid lucru... 
- !!!?????? (consternare). 
- Pai, domnilor... aseara m-am cacat pe mine şi n-am avut timp nici sa mă gandesc, 
nici sa clipesc şi nici sa aprind lumina... 
*** 
La bar 
Un pitic tot sarea în fata tejghelei unui bar şi striga: 
- Vreau şi eu un suc! Vreau şi eu un suc!! dar nu reusea sa vada peste tejghea... 
Tot sare el aşa degeaba pana când se enerveaza ingrozitor şi se duce în spatele 
barului. 
Acolo era alt pitic care sarea: 
- Cola sau Fanta? Cola sau Fanta? 
*** 
Un scotian 
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Un scotian incercand sa monteze o antena TV pe acoperisul casei sale aluneca şi 
cade în spatele casei. În cadere vede pe geamul bucatariei cum nevasta-sa numara 
boabele de fasole ce le punea în ciorba. 
- Opreste-te, striga el, jumatate ajung, eu mananc astazi la spital!.. 
*** 
Într-un sat, un preot merge la slujbă. Lângă biserică, vede un 
măgar mort într-un accident de maşină şi sună imediat la poliţie. 
- Sunt preotul satului. Am găsit un măgar mort. 
- Şi ce, zice poliţistul ironic, vreţi să-l îngropaţi cu popă? 
- Nu, zice preotul, eu doar am anunţat familia. 
*** 
- Mai, tie în ce pozitie iti place s-o faci ? 
- 82. 
- 82 ? 
- Da, 69 cu TVA. 
*** 
Conferinta internationala a mafiotilor. Dupa sedinta, il capo di tutti capi il cheama 
pe Ion, seful mafiei romanesti, la el. 
- Auzi Ioane, tu ai vila din asta cu 2 etaje cum am eu? 
- Nu, raspunde Ion. 
- Dar Mertzane ca ale mele, ai? 
- Nu. 
- Dar lant din asta gros cât 2 degete, de aur, ai? 
- Nu. 
- Mai, pai ce mafiot esti tu? La congresul urmator sa nu te aud ca nu ai ce ti-am zis 
azi, clar? 
Merge Ion acasă şi il striga pe servitorul lui, Ghita. 
- Ghita!!! Darima ultimele 3 etaje de la casa, vinde elicopterele şi cumpara 
Mertzane, iar cainele du-l în casa ca lantul lui trebuie sa-l port eu. 
*** 
Intr-un cazino din Las Vegas intra o blonda imbracata intr-o haina lunga de blana şi 
se indreapta tinta catre prima masa de joc. Se aseaza languros pe un scaun, se 
apleaca inspre crupier şi il întreaba: 
- Nu va suparati, care este suma maxima pe care o pot juca? 
- Stimata domnisoara, ne mandrim ca suntem cazinoul care accepta mize pana la 
500.000 de dolari, dar, sincer, nu v-as recomanda sa riscati atat de mult, raspunse 
crupierul. 
- Ah, nu conteaza, prietenul meu e miliardar, banii nu sunt o problema. As avea 
doar o rugaminte, as putea sa joc în stilul meu? 
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- Atat timp cât respectati regulile jocului, nu vad nici o problema! La acest raspuns, 
blonda lasa sa-i cada haina de blana şi ramane complet goala în fata bărbatului. Doi 
crupieri de la mesele vecine, socati de aparitie, se alatura colegului lor. 
- Mizez pe 10, rosu, spune blonda, punand fisele pe masa. Se invarte roata, bila fuge, 
bărbatii se uita paralizati la blonda care sta aplecata deasupra mesei. 
- Am castigat! am castigat! urla blonda sarind vesela. Barbatul îi numara consternat 
banii, ea îşi pune din nou haina din blana şi iese din cazinou. Barbatii incep sa-si 
revina: 
- Mai, voi ati văzut ce numar a fost? 
- Nnnn, nu, raspund cei doi colegi care au asistat la scena. 
- Nici eu, raspunde crupierul. 
Morala: Mai exista şi blonde inteligente, dar bărbatii sunt toti la fel! 
*** 
George Bush il suna pe Basescu: 
 
- My Base uite la noi a avut loc un atentat care a distrus toate fabricile de 
preservative din SUA. Avem nevoie de ajutorul vostru. 
Puteti sa ne livrati 1 milion de pezervative? 
Base: 
- Da, bineninteles! 
Bush: 
- Dar sa aiba dunga albastra pe ele! 
Base: 
- Nicio problema! 
Bush: 
- Si sa fie de 25 de cm! 
Base: 
- Da ... se rezolva! 
Base inchide telefonul şi ramane pe ganduri …-Ai dreacu' dom'le americanii astia... 
auzi la ei, 25 de cm … 
Il suna pe directorul de la fabrica de prezervative şi îi explica problema: 
- Avem nevoie de 1 milion de prezervative pentru fratii nostri americani! 
Directorul: 
- Considerati comanda ca şi livrata! 
Base: 
- Dar trebuie sa aiba şi o dunga albastra pe ele! 
Directorul: 
- Nicio problema! 
Base: 
- Si sa fie de 25 de cm! 
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Directorul: 
- Sigur, se rezolva! 
Base: 
- Si sa scrie pe ele: MADE IN ROMANIA – MEDIUM SIZE!!! 
*** 
Cum poţi să fii diabolic cu un homosexual? 
Să îl arunci într-o groapă fără fund. 
*** 
Si tragea Toader la coasa, ca un adevarat maramuresan, pe pajistea lui de pe malul 
Izei. Dincolo de Iza, Maria culegea macris. Dar vantul batea si-i ridica rochita. şi 
Maria nu era prevăzuta cu textila numita chilotei. şi asta îi facea lui Toader sa i se 
ridice nivelul. şi brav fiind el, se duce la malul Izei si-i zice Mariei: „No, nu mai pot. 
Vreau sa te iubesc la modul total.” şi zice Maria: „Dar ti-am spus draga Toadere ca 
eu nu stiu sa inot”. şi zice Toader: „Nu-i bai, ca organul meu sexual îi atat de 
dezvoltat, ca poti sa treci la mine pe el.” şi Maria reflecteaza şi după ce refleteaza 
zice: „Mare smecher esti, Toadere! Vrei sa-mi spui şi cum vin indarat?” 
*** 
Un soldat raporteaza ofiterului: 
- Dom' capitan, printre noi sunt si....homo..... 
- Cum ti-ai dat seama? 
- Mi-a disparut rujul! 
 
*** 
Un vânător, urmărind un mistreț ranit, s-a afundat în padure şi fara sa-si de-a 
seama l-a prins noaptea şi s-a ratacit. Batea vantul şi ningea iar el disperat mergea 
ca sa se incalzeasca fara sa mai stie unde se afla. într-un tarziu vede undeva o 
lumina şi tot mergand catre ea ajunge la un canton silvic. 
Bate la usa şi apare padurarul. 
- Te-ai ratacit spune omul şi il pofteste în casa. Este tarziu, ramai aici pana 
dimineata când iti arat drumul. Pana atunci stai la masa cu noi, dar avem numai 
mamaliga cu branza. 
Vanatorul era obosit şi flamand, pentru ca a mers o zi intreaga fara sa manance 
nimic. 
Dupa ce mananca o vreme întreaba: 
- Padurarule, pot sa mai iau un pic de mamaliga? Uite, mi-a ramas un pic de 
branza... 
Nu trece mult şi întreaba din nou: 
- Padurarule, pot sa mai iau un pic de branza? Uite ca mi-a mai ramas mamaliga... 
Dupa ce acestea se repeta de mai multe ori, adorm toti în singura camera unde era 
cald, padurarul cu nevasta în pat şi vanatorul pe o saltea pe jos. 
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Dupa miezul noptii vuietul vantului este acoperit de urletul unei haite de lupi. 
Padurarul sare din pat ca ars se imbraca pe intuneric rasturnand cateva scaune şi 
cât ai clipi dispare în noapte. În urma lui a ramas liniste. Dupa un timp vanatorul 
întreaba în intuneric: 
- Oare stă mult? 
- Stă mult, îi raspunde femeia în șoaptă. 
- Oare nu mă prinde ? întreaba din nou vanătorul. 
- Nu te prinde mai omule, ca pâna iese el în calea lupilor la capătul pârâului, poate 
să treaca toată noaptea. 
- Zici ca nu mă prinde... 
- Nu te prinde fii sigur. Hai, curaj! 
- Atunci, spune vanatorul, mă duc sa mai iau un pic de mamaliga cu branza... 
*** 
Jack şi prietenii lui s-au dus sa joace golf intr-o sambata... Când erau pregatiti sa 
joace un tip necunoscut a venit la ei si-a intrebat dacă poate sa li se alature... Dupa 
cateva lovituri unul din prietenii lui Jack era curios sa stie ce meserie are tipu' aşa 
ca l-au intrebat... 
Tipu' a spus ca este un assasin platit, iar ei au inceput sa rada. Tipu' a spus ca nu 
glumeste, are pusca în geanta de golf şi ca pot sa se uite sa se convinga. Asa ca Jack 
a hotarat sa verifice geanta tipului... şi spre surprinderea lui... în geanta era 
intradevar o pusca cu o luneta mare... 
Jack l-a intrebat pe tip dacă poate sa se uite sa-si vada casa prin luneta... Când Jack 
s-a uitat, si-a văzut casa şi fereastra de la dormitor, a văzut-o şi pe sotia lui, era 
dezbracata... şi pe vecinul lui...si el era dezbracat... 
Nervos l-a intrebat pe assasin cât il costa sa-i omoare... 
Tipu' a spus ca 1.000$ pt. fiecare foc nimerit... 
Jack: 
"1.000$! Bine... vreau 2 focuri... Vreau sa o impusti pe sotie în gura pt. ca m-am 
saturat sa o tot aud zi de zi, şi pe vecinul meu în penis pt. ca a indraznit sa se culce 
cu sotia mea"... 
Assasinul a spus ca este de acord, s-a pregatit şi a inceput sa se uite prin luneta... 
Dupa vreo 5 min... Jack plin de nerabdare, l-a intrebat de ce îi trebuie atat de mult... 
Asasinul: "Stai calm! Incerc să-ţi economisesc 1000$... 
*** 
Doi nemţi discută într-un showroom: 
- Ce-i asta ... Dacia Duster? 
- Duster...da, se pare că e o maşină ... 
- Românească, nu? 
- Da ... cre' că e românească 
- Bună, nu? Gardă înaltă, cauciucuri groase … 
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- Mda ... 
- Măăă, ce ţi-e şi cu românii ăştia … ar face orice numai să nu-şi repare drumurile… 
*** 
PERCEPTIILE COPIILOR: 
Nuditatea 
O mama se plimba cu masina, impreuna cu cei trei copii mici, intr-o dupa-amiaza 
torida de vara, când o femeie dintr-o masina decapotabila s-a ridicat din scaun şi a 
inceput sa le faca cu mana. Femeia era total goala. În timp ce mama îşi revenea din 
soc şi se gandea sa le spuna repede copiilor sa nu se uite, fetita de cinci ani a spus 
cu inocenta: "Mami. Femeia aia nu poarta centura de siguranta!". 
Un baietel s-a pierdut pe culoarele unei sali de gimnastica şi a nimerit la cabinele 
femeilor. Acestea au inceput sa tipe, sa insface prosoape sa se acopere şi sa fuga în 
toate partile, ca sa se ascunda. Baietelul le-a privit uimit, după care a intrebat senin: 
"Ce s-a intamplat? N-ati mai văzut un baietel în viata voastra?" 
Onestitate 
Un baietel de patru ani a venit alergand din baie, ca sa-i spuna mamei ca si-a scapat 
periuta de dinti în toaleta. Mama a scos-o din toaleta şi a aruncat-o la gunoi. Atunci, 
baietelul a stat şi s-a uitat putin sa gandeasca, după care a fugit în baie şi s-a intors 
cu periuta mamei. A ridicat-o în fata mamei şi i-a spus cu un zambet incantat: "Mai 
bine ai arunca-o şi pe asta, pentru ca a cazut în toaleta, acum doua zile". 
Pareri 
În prima zi de scoala, un elev din clasa intai i-a dat invatatoarei un bilet de la mama 
sa. Pe bilet scria: "Parerile exprimate de acest copil nu sunt neaparat cele ale 
parintilor lui". 
Ketchup 
O femeie se chinuia sa faca sa curga ketchup dintr-o sticla. În timp ce se chinuia, a 
sunat telefonul, aşa ca l-a rugat pe baietelul ei de patru ani sa raspunda. "Este 
directorul, mama" i-a spus copilul mamei. Dupa care a adaugat: "Mama nu poate 
raspunde acum. Da o sticla peste cap". 
Batranete 
O mama facea voluntariat la o organizatie care ducea hrana batranilor fara ajutor. 
În timpul orelor de program, o lua pe fetita sa de patru ani cu ea. Pe acestea o 
fascinau bastoanele, scaunele cu rotile şi alte lucruri care aveau legatura cu 
batranii. Intr-o zi, mama a gasit-o holbandu-se la o proteza de dinti, care statea într-
un pahar cu apa. În timp ce mama se pregatea sa raspunda la inevitabilele intrebari 
ale fetitei, aceasta s-a intors şi a soptit "Zana maseluta n-o sa creada niciodata aşa 
ceva". 
Imbracamintea 
O fetita se uita la parintii ei cum se imbraca pentru petrecere. Când l-a văzut pe 
tatal sau cum îşi imbraca costumul, aceasta i-a spus: "Tati, nu ar trebui sa porti 
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costumul ala". "De ce, scumpa mea?". "Pentru ca stii ca iti da dureri de cap, în 
dimineata urmatoare". 
Scoala 
O fetita abia a terminat prima săptămâna de clasa intai şi a venit nervoasa acasă: 
"Îmi pierd vremea cu scoala" îi spune mamei. "Nu stiu sa citesc, nu stiu sa scriu şi 
nici sa vorbesc nu mă lasa!" 
Biblia 
Un baietel deschide biblia familiei. Era fascinat de desenele din carte şi dadea pe 
rând fiecare pagina. Deodata ceva cazu din biblie. Era o frunza presata intre pagini. 
"Mama uite ce am gasit" striga fericit baietelul. "Ce ai gasit?" intreba mama. 
Fascinat baietelul raspunse "Cred ca sunt chilotii lui Adam!" 
*** 
Un african, tocmai recunoscut ca azilant, se plimba mandru pe strazile noului sau 
oras din Germania. 
El se adreseaza primului intilnit, spunându-i: Multumesc draga germanule, va 
multumesc ca m-ati primit în tara voastra minunata, ca mi-ati oferit ajutor, adapost 
şi asigurare medicala. 
Cel caruia i se adresase raspunde : Va inselati, eu sunt albanez. 
Omul merge mai departe şi se adreseaza unei alte persoane : 
Multumesc pentru ca m-ati primit în aşa o tara frumoasa ca Germania ! 
Acesta îi raspunde: Eu nu sunt neamt, eu sunt român. 
Mai intalneste o persoana şi spune din nou: Multumesc pentru minunata Germanie 
! . Cel interpelat ridica din umeri şi zice. Eu nu sunt german, sunt egiptean. 
Apoi vede el o femeie ceva mai vârstnica şi o întreaba. Sunteti nemtoaica ? 
Nu , zice femaia, sunt turcoaica. 
Nedumerit, o întreaba: Dar unde sunt, femeie, toti nemtii astia ? 
Femeia se uita la ceas şi spune: Probabil la munca" 
*** 
Intr-o discoteca în Germania intra un rus, pe tricoul caruia scria mare: Turcii au trei 
probleme. Nu sta mult şi se apropie un turc de el: 
Ce faci bah aici? Cauti bataie? 
Asta e prima voastra problema, va luati de oricine fara sa va fi facut nimic. 
Dupa vreo 5 ore după ce se termina totul şi lumea pleca pe acasă, la iesire pe rus, il 
asteptau o turma de turci. 
Asta e doua voastra problema, nu va puteti rezolva problemele singuri, şi veniti în 
turma. 
Turcii cum au auzit au scos cutitele la el. 
Si asta e a treia voastra problema, intotdeauna veniti la un schimb de focuri cu 
cutitele! 
*** 
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Un tip facea autostopul pe o strada pustie, intr-o noapte neagra şi în mijlocul unei 
furtuni de zapada puternice. 
Timpul trecea, ... nici o masina pe drum, şi furtuna facea sa nu vada nici la 2 pasi în 
fata lui. 
La un moment dat apare o masina şi se opreste în dreptul lui.. 
Fara sa analizeze mult situatia, tipul se urca în masina. 
Dupa ce inchide usa , se uita spre cel de la volan ..., şi incremeneste. 
La volan nu era NIMENI!!!! 
Masina porneste usor, iar tipul, deja ingrozit, statea lipit de scaun, fara sa poata 
scoate vreo vorba. 
Apare o curba, ... tipul incepe sa se roage în gand sa scape cu viata, şi exact când 
intra masina în curba, apare o mana prin geam şi roteste volanul. 
Tipul, deja paralizat de groaza, vede cum de fiecare data când ajunge la o curba, 
mana apare prin geam şi roteste volanul. 
La un moment dat, vazand ca se apropie de oras, îşi face curaj şi sare din masina. 
Intra în primul bar care îi iese în cale si, ud şi inspaimantat, cere 2 pahare de vodca 
şi incepe sa le povesteasca celor din bar experienta groaznica prin care a trecut. 
Toti raman pe ganduri când îşi dau seama ca tipul plange, cu toate ca nu era beat. 
Dupa vreun sfert de ora, alti doi tipi inghetati bocna intra în bar, şi vanzandu-l pe 
primul, unul dintre ei îi zice celuilalt: 
- Auzi, asta nu e tampitul care s-a urcat la noi în masina în timp ce noi o impingeam 
?!? 
*** 
Se intalnesc 2 babe pe ulita: 
- Ce faci tzatzo? 
- Vin de la posta. 
- Ai luat pensia? 
- Eee, am luat o p..a. 
- Şi eu ca proasta am luat pensia! 
*** 
Doua babe pe bancuta în cimitir: 
- Auzi, tu cati ani ai? 
- 97! 
- Pai şi te mai duci acasă? 
*** 
Doi batranei prin parc: 
- Cum te simti mai Vasile acum la 80 de ani ? 
- Ai?! Aaa, acum la 80 de ani? Pai cum sa mă simt, ca un nou nascut... mă pis şi mă 
cac pe mine, toata ziua... 
*** 
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Doi mosi stateau pe o banca: 
- Auzi , o vezi pe tipa aia? moare după mine! 
- Da de unde stii? 
- Doar n-o sa moara inaintea mea.... 
*** 
În tamvai inghesuiala şi un mosulica de pe scaun i se adreseaza unei domnisoare ce 
statea în picioare: 
- dacă doriti puteti sa stati la mine în poala. 
Tanara cu tupeu se aseaza. Dupa cateva momente mosul da semne de neliniste şi 
jenat îi spune tinerei: 
- Ati vrea, va rog frumos sa va ridicati? Stiti, cred ca totuşi nu sunt aşa de batran 
cum credeam.... 
*** 
Un mos intra intr-o farmacie şi cere un prezervativ. Se uita la el pe toate partile şi 
zice: 
- Auzi, cucoana, unul cu miez n-ai, ca numai piele am şi eu? 
*** 
Intr-un taxi se urca o calugarita, eleganta şi frumoasa. 
Soferul, tinerel şi frumusel, o priveste pe furis de nenumarate ori. 
Calugarita il întreaba ce il framinta ... Soferul ofteaza.... 
"-Mi-e rusine sa va spun ...." 
"-Fiule, nu fi timid .... 
Am auzit şi văzut de tot felul în viata, nu te teme ca mă poti ofensa, din nimica toata 
..." 
"-Sincer sa fiu, spune soferul, am visat intotdeauna sa mă sarute o calugarita ... aşa 
ca dumneavoastra ..." 
"-Mde, s-ar putea implini visul tau, spune calugarita, cu conditia sa fii catolic şi 
celibatar !" 
Soferul, foarte excitat, spune : 
"-Pai sunt ! sunt şi catolic şi celibatar !!!" 
"-Bine, spune calugarita, opreste masina pe dreapta...." 
Soferul opreste, calugarita se apleaca spre el şi îi aplica un french kiss enorm, cu 
mina dreapta palpindu-i "obiectele intime" ... 
Dupa care il roaga sa continue cursa .... 
Soferul, emotionat de momentul trait incepe sa plânga... 
"-Ce s-a intamplat ? " il întreaba calugarita.. . 
"-Maicuta, am pacatuit ... te-am mintit !  Sunt evreu şi casatorit !" 
"-Deh, zice calugarita, nu-ti face probleme !  Și pe mine mă cheama John şi mă duc la 
un bal mascat.. 
*** 
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Un mos de 119 ani şi nevasta de 109 merg la tribunal sa divorteze. 
Judecatorul: 
- Da' de cati ani sunteti casatoriti? 
- Apoi, au trecut 80, raspunde mosul . 
Judecatorul: 
- Si de cati ani nu va mai intelegeti? 
- Cam de 50, dom' judecator 
Judecatorul: 
- Si atunci, ce ati asteptat pana acu'? 
- Sa moara copiii ca sa nu sufere, raspunse mosul . 
*** 
Culmea matematicii: Sa stai de unu singur şi sa te simti în plus... 
*** 
Un negru se duce la Oficiul de plasare din Africa de Sud... 
- Buna ziua! As dori un loc de munca. 
- Sigur, cum sa nu, se poate, zise albul. Dar sa stiti ca nu mai avem decat un post de 
director la o mina de diamante, dacă va convine. 
- Bineinteles. 
- Salariul din pacate a mai scazut. Nu mai este 150.000 $ / an ci doar 120.000. 
- Excelent spuse negrul, caruia nu-i venea sa creada. 
- Iar vila unde o sa locuiti are doar trei etaje, ne pare rau, iar piscina este 
deocamdata în reparatii. 
Cat despre masina de servici, trebuie sa va multumiti cu un Ford, pentru ca 
Mercedes-ul este accidentat. 
- Chiar aşa domnule, nu-mi vine sa cred. Dumneata iti bati joc de mine? 
- Pai cine a inceput ? 
*** 
Politistii se duc în excursie cu un autocar cu doua nivele. 
La nivelul de jos ofiteri şi la nivelul de sus subofiteri. 
La un moment dat se aud urlete de la nivelul de sus, iar sefu` se duce sa vada ce se 
intampla. 
- De ce urlati în halul asta? 
- NOI NU AVEM SOFEER !!! NOI NU AVEM SOFEER !!! 
*** 
Întrebare unica: "Ce este mai mare, viteza luminii sau viteza sunetului ? 
Argumentati!". 
 
Primul politist: 
- A sunetului. 
- Fals, dar argumentati ! 
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- Pai dacă dau drumul la televizor, mai întîi se aude ceva si-apoi se vede! 
 
Al doilea politist: 
- A luminii. 
- Corect. Argumentati. 
- dacă dau drumul la radio, mai întîi se aprinde beculetul şi apoi s-aude. 
 
Al treilea politist, geniul grupei, tanara speranta a politiei române: 
- A luminii. 
- Corect, argumentati. 
- Furtuna! 
- Excelent... ziceti! 
- Tunet, fulger... întîi vad fulgerul, apoi aud tunetul! 
- Excelent, argumentati! 
- Pai, permiteti sa raportez: ochii e mai în fata decît urechile !!! 
*** 
Ion cu Marie se prezinta la spital. Ion este tare bolnav. Intra singur la doctor. Marie 
il astepta afara. Ion iese cu o prescriptie în mana. 
Marie: No? 
Ion: Mi-o dat niste supozitoare şi mi-o spus ca se iau pe cale anala... 
Marie: Anala? Ce-i aia? 
Ion: Da, nu stiu tu Marie... 
Marie: Pai du-te de-l întreaba... 
Ion intra sa-l intrebe pe doctor...iese imediat afara. 
Marie: No? 
Ion: Pai o zis ca-i pe cale rectala... 
Marie: Da' aia ce-i? 
Ion: Nu stiu, tu Marie, la-s ca vaz acasă... 
Marie: Ba' du-te de-l intreba acum 
Ion: Nu mai intru a treia oara... 
Marie: Ba du-te 
Ion se decide sa intre şi iese repede: 
Marie: No? 
Ion: Vezi, acum s-a 'nervat şi o zis sa mi le bag în cur!!! 
*** 
O blonda, ia Economic Class şi se aseaza pe un loc de la First Class. 
Insotitorul de zbor o vede şi o roaga sa-i arate biletul. 
Apoi, îi spune blondei ca ea a platit un loc la Economic Class aşa ca va trebui sa se 
aseze în spate. 
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Blonda îi da replica: "Sunt blonda, sunt frumoasa, merg la Montreal şi am de gand 
sa stau aici!" 
Insotitorul intra în cabina pilotilor şi le spune de bomba blonda care nu vrea sa stea 
pe loculplatit ci sta la First Class. 
Copilotul se duce la ea şi incearca sa-i explice din nou cum stau lucrurile. 
Blonda îi raspunde la fel: "Sunt blonda, sunt frumoasa, merg la Montreal şi am de 
gand sa stau aici!" 
Copilotul îi spune pilotului ca -probabil -vor trebui sa astepte pana la aterizare şi 
acolo sa o dea pe mana politiei şi sa fie arestata. 
Pilotul îi raspunde: "Ce spui?...e blonda?...Ma ocup eu atunci. 
Sunt insurat cu o blonda. Eu vorbesc "limbajul"! 
Se duce la blonda, îi sopteste ceva la ureche, la care ea : "Oh, mă scuzati..." şi se 
muta inapoi pe locul ei de la clasa Economic. 
Insotitorul de zbor şi copilotul sunt uimiti şi il întreaba ce i-au spusde a reusit s-o 
faca sa se mute la locul ei fara sa mai faca scandal. 
"I-am spus ca First Class-ul nu merge la Montreal !" 
*** 
În inchisoare vine o comisie care pune intrebari condamnatilor. 
Unul este intrebat: 
- Cati ani aveti de ispasit? 
- Pe viata. 
- De ce? 
- Am lucrat la negru. 
- Cum asa, asta nu se poate? Ce sunteti de meserie? 
- Macelar ... 
*** 
Un condamnat primeste o scrisoare de la sotie: 
- Am hotarat sa plantez morcovi în gradinita din spatele casei. 
Când crezi ca as puteai sa-i plantez? 
El îi scrie: 
- Draga nevasta, orice faci nu te atinge de gradina din spatele casei. 
Acolo am ascuns banii! 
Dupa o săptămâna iar vine o scrisoare de la nevasta: 
- Nu o să-ţi vina sa crezi ce s-a intamplat. 
Au venit la noi o gramada de oameni şi au sapat toata gradina din spatele casei! 
La care el raspunde: 
- Draga nevasta, acum poti planta morcovi în spatele casei ... 
*** 
Intr-o celula trei detinuti discuta: 
- Tu cum ai ajuns aici? 
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- Ce dracu sa fac, jaf şi viol. Dar tu? 
- Nimica toata, sa moara mama, am sutit din cateva case, am omorat doua babe. Da 
şi aşa mureau ca erau batrane rau şi am mai sutit din buzunare. 
- Da tu ba? Ce-ai facut? 
- Fizica nucleara. 
*** 
Directorul inchisorii: 
- Vizitatorii au voie intre 5 şi 7! 
La care un condamnat: 
- Asa tanar nu stiu pe nimeni ... 
*** 
Un evadat se intoarce seara inapoi în inchisoare. 
Un reporter il întreaba: 
- De ce v-ati intors la inchisoare? 
- Mai bine aici decat acasă! 
- Cum asa? 
- Nu intru bine pe usa casei şi nevasta-mea îmi zice: 
- Pe unde îmi umbli! Ai evadat deja de 8 ore ... 
*** 
- Sunt uimit de ce aud! Popescu mi-a zis ca merge sa îşi viziteze rudele şi acum aud 
ca e în inchisoare! 
- Da, de fapt cam toate rudele lui sunt acolo ... 
*** 
Unu incearca incet, incet, sa îşi cunoasca mai bine noul coleg de celula: 
- Şi esti casatorit? 
- Eu? Eu sunt un tip care îşi iubeste libertatea! 
*** 
- Gardian ce data aveam azi? întreaba unul în inchisoare. 
- Mai termina cu intrebarile! Iti spun eu când poti scrijelii anul 2030 ... 
*** 
Trei detinuti urmeaza sa fie trimisi pe o insula pustie unde sa îşi ispaseasca 
pedepsele. 
Gardianul le spune ca au voie sa duca cu ei un singur obiect şi îi întreaba ce ar dori. 
Primul spune: 
- Pai, eu o sa iau niste creioane colorate şi toata ziua o sa am de desenat pe peretii 
puscariei. 
Al doilea zice: 
- Pai, eu o sa îmi iau un pachet de carti de joc şi toata ziua o sa joc carti cu ceilalti 
detinuti. 
Iar al treilea: 
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- Pai, eu zic sa iau o cutie de tampoane, ca am citit ca cu un tampon din ala poti sa şi 
inoti şi sa te cateri în copaci şi sa calaresti, aşa ca toata ziua o sa am ce sa fac cu ele! 
*** 
Paznicul îi zice condamnatului: 
- Pana maine la 8 dimineata celula trebuie sa fie luna şi bec! 
La ora 9 vine directorul inchisorii. 
- Ce? L-au prins şi pe el ? 
*** 
Condamnatul se gaseste legat de scaunul electric. 
Directorul inchisorii il întreaba care e ultima sa dorinta. 
- As dori sa mă tineti de mana, raspunde condamnatul. Poate îmi da mai mult curaj 
... 
*** 
Doctorul inchisorii viziteaza chiriasii. 
Intrebare în prima celula: 
- Cum ati avut scaunul? 
- Azi normal. 
În a doua celula: 
- Cum ati avut scaunul? 
- Azi normal. 
În a treia celula: 
- Cum ati avut scaunul? 
- Azi normal, maine electric! 
*** 
Doi condamnati se intalnesc: 
- Ce mai face John? 
- Ah sarmanul a cazut de pe schela şi a murit? 
- Dar ce dracu a cautat pe schela? 
- A fost spanzurat! 
*** 
Un individ ajunge la inchisoare. 
Este repartizat intr-o celula comuna şi este intampinat de un malac fioros. 
- Ba tu, ala nou! Tu ce vrei sa fii? 
- Cum adica? Intreaba nedumerit noul venit. 
- Aici noi suntem impartiti în baietei şi fetite. Tu ce vrei sa fi? 
- Baietel, zice omul gandindu-se sa nu inceapa dur chiar din prima zi. 
- Perfect, zice malacul, astazi baieteii sug sula la fetite. 
*** 
Un condamnat la moarte este condus de catre preot la spanzuratoare. 
Afara ploua insa de ziceai ca se rupe cerul, preotul tinea umbrela. 
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Condamnatul zice: 
- Asa o vreme tampita, parinte! 
La care popa: 
- Ti-e ti-e usor! Tu nu faci drumul decat dus, dar eu trebuie sa mă şi intorc. 
*** 
Condamnatul este adus în camera de executie. 
Priveste scaunul electric de care sunt legate tot felul de fire şi întreaba: 
- Cum se cheama dracovenia asta? 
Directorul inchisorii îi raspunde: 
- Nu-ti bate capul cu intrebari, o sa te punem imediat la curent. 
*** 
Intr-o celula stau doi tipi condamnati ambii pentru 10 ani. 
Unul din ei zice oftand: 
- Ehehei, dacă ascultam sfatul mamei! 
- Ce ţi-a zis mama ta? 
- La usa sunt doi politisti! Fugi repede pe usa din dos! 
*** 
Un condamnat îşi intoarce lucrurile din celula cu susul în jos strigand din toti 
rarunchii: 
- Am fost jefuit, am fost cu nerusinare furat! 
Gardienii sosesc în graba şi il întreaba: 
- Ce vi-a fost furat? 
- Planurile de evadare ... 
*** 
Un paznic de la inchisoare catre un coleg: 
- Inchipuie-ti, condamnatul de la celula 152 a evadat azi noapte! 
- Doamne ajuta! De trei nopti nu pot sa dorm din cauza fierastraului lui. 
*** 
Una îşi viziteaza sotul în inchisoare. 
Acesta ingrijorat de situatia ei financiara o întreaba: 
- Cum te ajungi cu banii? 
- Nici o grija pe urmatorii 3 ani îmi mai ajung banii primiti ca recompensa pentru 
prinderea ta! 
*** 
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CE SPUN FEMEILE CAND SUNT PRINSE IN FLAGRANT 
Englezoaica: 
Darling, dacă mă anuntai la timp când vii acasă ... s-ar fi putut evita aceasta situatie 
jenanta pentru amandoi! Nemtoaica: 
Hans, azi ai venit cu patru minute şi patruzeci şi cinci de secunde mai devreme 
acasă. Îmi datorezi o explicatie pentru asta! 
Frantuzoaica: 
Jean, ce bine ca ai venit! Jaques e terminat, nu mai poate ... 
Suedeza: 
Tu esti, Olaf? Eu am terminat, ce-i drept, dar Sven ar vrea sa se mai distreze ... 
Alatura-i-te şi tu! 
Rusoaica: 
Ivane, tu esti? În sfarsit, un bărbat adevarat! Inainte sa mi-o traga ... asta n-a fost în 
stare nici sa mă ia la palme! Evreica: 
Itzic, tu esti? Atunci, cine naiba e asta ... de pe mine? 
Romanca: Ioane, tu mă crezi mai mult pe mine ... sau ce vad ochii tai? 
Unguroaica (in timp ce sare din pat) 
Ioi, draga! ... Nu fii suparat! O platit inainte! 
Cehoaica: Pepa, nu te impacienta, draga! Tocmai am aflat ca ... el e noul tau sef! 
Nevasta de secui: 
No, dacă ai baut toata palinca din casa, eu cu ce era sa-l fi servit ... pe musafir? 
ANIVERSARE 
Un cuplu foarte batran îşi serbeaza cea de-a 75-a aniversare a casatoriei 
La un moment dat, sotul îi spune sotiei: 
- Draga, vreau sa te intreb ceva ... 
Dintotdeauna m-a framantat faptul ca cel de-al 6 copil al nostru nu a semanat cu 
restul! 
Acum, după 75 de ani, trebuie sa stiu ... a avut el un alt tata? 
Sotia se uita la el şi marturiseste: 
- Da, draga, ai dreptate, a avut un alt tata! 
- Şi poti sa-mi spui cine a fost? 
- TU! 
*** 
LEGAL şi ILEGAL 
Un student ia nota 4 la examenul de logica şi îi propune profesorului: 
- dacă va pun o intrebare logica şi nu-mi raspundeti îmi mariti nota? 
- Da! 
- Ce este ilogic dar legal, logic dar ilegal şi totodata ilogic şi ilegal? 
Se gandeste profesorul ... nu stie şi îi mareste nota ... 
Dar cere şi raspunsul: 
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- Ca dumneavoastra aveti 60 de ani şi sunteti casatorit cu una de 24 este ilogic dar 
legal. 
- Ca sotia dumneavoastra are un amant de varsta ei este logic dar ilegal. 
- Ca dumneavoastra îi mariti nota amantului sotiei este şi ilogic şi ilegal. 
*** 
CEVA PROFUND 
Sotul vina capsat acasă, urla, tranteste, se ia de nevasta: 
- Fa, oare toate femeile-s aşa proaste, superficiale, lipsite de profunzime? 
Nevasta face şi ea spume: 
- Pai ce, ba, io-s proasta? Ce-s proasta ta? 
Sotul: 
- Da, ca aşa sunteti toate! 
Nevasta: 
- Ba nu! 
Sotul: 
- Atunci zi-mi ceva profund ... ceva care sa mă bucure şi sa mă intristeze în acelasi 
timp! 
Nevasta, după ce se gandeste putin: 
- Bine ... o ai mai mare ca a lui frate-tu! 
*** 
ACTIVITATE SEXUALA 
Vine un mosulet de 80 de ani la doctor. 
- Domnule doctor, maine o sa mă insor! 
- Bine, mosule, cati ani are mireasa? 
- 21. 
- Doamne, trebuie sa va avertizez, orice activitate sexuala ar putea fi mortala! 
Mosuletul sta un pic pe ganduri şi raspunde: 
- Bine, atunci dacă moare ... moare! 
*** 
SFATURI 
Proprietarul masinii îşi lasa prietena sa conduca, dar îi da urmatoarele sfaturi: 
- Când stopul e rosu, opresti! 
- Când e verde, pornesti! 
- Şi când vezi ca mă albesc, pui frana! 
*** 
EVOLUTIE 
- Ce a facut femeia, în cadrul evolutiei … 
Când bărbatul s-a ridicat în doua picioare? 
- S-a pus în genunchi! 
*** 
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LIMBA 
Stiti care este definitia limbii ? 
- Limba este un organ musculos ... 
Care face legatura intre marul lui Adam şi parul lui Madam! 
*** 
IN BRATE 
- Fetiţa mea, de ce nu stai în bratele tatalui tau? întreaba mama. 
- Nu se poate, acela este locul menajerei! 
*** 
SOACRA 
- M-am certat urat cu soacra-mea aseara ... 
Am vrut sa-i fac un bine şi i-am zis ca are ciorapii incretiti. 
- Şi ce s-a intamplat? 
- Problema a fost ca nu avea ciorapi! 
*** 
VECINUL 
Un bărbat îi spune vecinului sau ca se poarta cam indecent. 
- De ce, mai? 
- Te vede toata strada cum iti imbratisezi nevasta în fiecare seara după ora zece. 
şi nici macar nu tragi perdeaua. 
- Ei, vezi cum vorbeşte lumea? 
Pai eu în fiecare seara, după ora zece, sunt la club! 
*** 
UN NEGRU IN METROU 
În metrou, o duduie indignata il apostrofeaza pe un negru, student strain, care 
statea linistit pe scaun: 
- La noi, în Romania, doamnele stau pe scaun, iar tinerii ca tine stau în picioare! 
- La noi în Africa, baietii ca mine stau în jurul focului, iar doamnele ca tine stau în 
cazan, la fiert! 
*** 
PRIETENIE 
Prietenia intre femei: 
- O femeie se intoarce acasă dimineata. 
- Barbatul o întreaba unde a fost pana la ora asta, la care femeia raspunde ca a 
dormit la cea mai buna prietena a ei. 
- Barbatul da telefon la 10 cele mai bune prietene ale sotiei: nici una nu îi confirma 
ca a dormit noaptea la ea. 
Prietenia intre bărbati: 
- Se intoarce bărbatul dimineata acasă. 
- Femeia il întreaba unde a fost pana la ora asta. 

http://www.askmen.ro/Femei_celebre-v2.html
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- El îşi argumenteaza lipsa datorita faptului ca a dormit acasă la cel mai bun prieten. 
- Femeia telefoneaza la 10 cei mai buni prieteni ai sotului ei şi din toti: 
- Opt îi confirma ca intr-adevar noaptea precedenta sotul ei a dormit la ei. 
- Ceilalti doi insista ca inca se afla acolo. 
*** 
AVARUL 
Un scotian se duce şi el ca tot omul la bordel. 
Negociaza el pretul cu una, după cateva ore de discutii se inteleg. 
Ajung ei în camera, se dezbraca tipa. 
Se dezbraca şi el. Se ling putin. Pe urma tipul se da de-o parte şi incepe s-o ia la laba. 
Tipa se uita surprinsa la el şi-l întreaba: 
- Ce faci, ba, prostul dracului? 
- Pe banii mei, mă distrez singur! 
*** 
RECLAMATII 
Intr-o gara, un bărbat cara doi bebelusi, cate unul sub fiecare brat. 
Trece o femeie pe langa el şi spune: 
- Sunt aşa de draguti ... cum îi cheama? 
- Habar n-am. 
- Sunt baieti ... fetite? 
- Habar n-am. 
- Dar ce fel de tata esti dumneata? 
- Nu sunt eu tatal lor cucoana! 
Eu sunt doar vanzatorde prezervative, 
Iar astia sunt doua reclamatii ... 
Pe care le duc inapoi la firma! 
*** 
VIZITA 
O familie de tineri merge în vizita la niste prieteni mai în varsta. 
Se pun la masa sa manance. 
Batranul îi zice sotiei: 
- Luceafarul meu, adu felul intai. 
Dupa ce termina, batranul zice: 
- Frumoasa mea, adu felul doi. 
Dupa ce termina, batranul îi zice sotiei: 
- Iubirea mea, adu desertul. 
Dupa masa, femeile merg la bucatarie, iar bărbatii raman singuri. 
Tanarul il întreaba pe batran: 
- Cum de reusesti după atatia ani sa-i spui cuvinte aşa frumoase? 
- Sa-mi bag picioarele dacă mai stiu cum o cheama! 
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*** 
POTRIVIRE PERFECTA 
Sotul vine din baie, dezbracat şi se urca în pat. 
Sotia il vede şi incepe: 
- Vai, draga, am o durere ingrozitoare de cap! 
- Perfect, spune sotul. 
Tocmai vin din baie, unde mi-am pudrat penisul cu aspirina ... 
O administrezi pe cale orala sau ca supozitor? 
*** 
PUTEREA ASEZARII UNEI VIRGULE 
Citeste şi analizeaza fraza urmatoare: 
- dacă bărbatul ar stii realmente valoarea pe care o are femeia ar merge în patru 
labe în cautarea ei. 
- dacă sunteti femeie: 
Cu siguranta ati aseza virgula după cuvantul FEMEIA 
- dacă sunteti bărbat: 
Cu siguranta ati aseza virgula după cuvantul ARE 
*** 
ORGASM 
Odata, eram cu nevasta-mea în pat şi mă intrebam şi eu, asa: 
- O fi avut, n-o fi avut? 
Pana la urma am zis sa intreb cu voce tare, nu numai în gand, dar mai pe ocolite şi i-
am zis: 
- Auzi, cum se face ca nu stiu niciodata când ai orgasm? 
- Pai n-are rost sa te tot sun la serviciu şi sa te deranjez pentru atata lucru ... 
*** 
BEBELUSUL 
La maternitate, un bebelus tocmai a venit pe lume. 
A fost livrat cu toate piesele la el, şi arata destul de normal. 
Nimic nu parea a fi în neregula cu exceptia faptului ca radea incontinuu. 
Adica radea de se prapadea, radea şi nu se putea opri. 
Toti specialistii, doctorii, asistentele examinau bebelusul, în fata parintilor topiti de 
ingrijorare ... 
Dar lui nu-i pasa, radea în hohote, cu pumnii stransi şi lacrimile îi curgeau pe obraji. 
La un moment dat, unul din pediatrii incearca sa îi desfaca pumnisorul strans ... 
Sa vada dacă totul este în regula, şi ce gaseste? 
SURPRIZA ... o pilula contraceptiva! 
*** 
DOVADA PURITATII 
Doi tineri se casatoresc. 
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În noaptea nuntii toate rudele asteapta ca ei sa arate cearceaful care sa ateste 
puritatea sotiei. 
Dar cum cei doi consumasera mai demult actul, se aflau acum intr-o mare 
incurcatura. 
Nevasta sugereaza sa dea cu vopsea cearceaful ca sa îi pacaleasca pe nuntasi. 
Numai ca singura vopsea pe care o gasesc în camera este de culoare verde. 
Disperati, folosesc vopseaua şi mirele scoate cearceaful pe balcon. 
Toti nuntasii raman inmarmuriti numai unul striga : 
- Bravo, ma, i-ai spart fierea! 
*** 
TESTUL CHEILOR 
Un tip cu o tipa, după o intalnire de succes, merg impreuna pe aleea casei lui. 
La un moment dat, tipul o întreaba: 
- Vrei sa mergi pe la mine sa bem o cafea? 
Pai, hai să-ţi zic ce-am constatat: 
- Îmi dau seama de fiecare bărbat cum este în pat, după cum baga cheia în broasca 
... 
Adica dacă o bagi repede, smucit, inseamna ca esti animalic şi nu-mi place chestia 
asta! 
- În schimb, dacă bajbai şi nu nimeresti yala, inseamna ca nu esti experimentat şi 
iara nu îmi place ... 
- Domnisoara, nu stiu cum fac ceilalti, dar eu inainte de a incerca cheia, ling broasca 
de-o ia naiba! 
*** 
SURPRIZA DIN BALCON 
Costica vine acasă usor afumat, dar vesel. 
- Pune masa, nevasta, ca mi-e o foame ... 
Sta el la masa, când aude un zgomot pe balcon. 
Iese pe balcon şi gaseste un ins numai în camasa şi chiloti. 
- Ce faci, ma, la mine pe balcon? se infurie Costica. 
- Domnule, fi rezonabil, intervine cel de pe balcon. 
Nu face scandal, te implor! 
Am avut şi eu o aventura la etajul de mă sus 
A venit bărbatul acasă si, ce sa fac ... 
Am coborat pe balcon la dumneavoastra! 
- Bata-te sa te bata, se inveseleste Costica. 
Nevasta! Ia adu o pereche de pantaloni de-ai mei sa poata pleca omul acasă! 
Zis şi facut, individul pleaca, cei doi soti se culca ... 
Pe la jumatatea noptii sare Costica din pat şi îşi ia nevasta la bataie. 
- Ce ai omule, ce ţi-a venit ? 
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- Abia acum mi-am adus aminte ca stam la ultimul etaj ... 
*** 
PAGUBA GRAVIDELOR 
Vine primul fiu acasă: 
- Tata, da-mi cinci milioane ca am lasat-o pe una gravida. 
Vine şi al doilea fiu: 
- Tata, da-mi sapte milioane ca am lasat-o pe una gravida. 
Vine şi fiica: 
- Tata, am ramas gravida. 
Tatal: 
- În sfarsit se mai şi incaseaza! 
*** 
REACTII NECONTROLATE 
Un tip si-o tipa în pat ... 
Actiune din greu. 
Dintr-o data se aude o frana de masina în fata casei! 
Tipul sare din pat, îşi ia hainele în brate ... 
Tipa îi deschide geamul şi sare! 
Dupa un timp se aude un ciocanit la usa. 
Tipa deschide. 
- În usa, tipul cu hainele în brate... 
- Ma nevasta, dar stresati mai suntem! 
*** 
UNDE DUCE IGNORANTA 
Un bărbat se duce la medic şi îi spune: 
- Domnule doctor vreau sa mă castrati ! 
- Ma omule, esti sigur? 
Vad ca esti tanar şi puternic? 
- Sigur domnule ... 
- Bine, semneaza aici. Asa, şi aici. 
Nu am timp acum sa discutam mai mult ... 
Dupa operatie, doctorul vine la pacient şi-l întreaba: 
- Spune-mi şi mie de ce ai facut-o? 
- Pai m-am imprietenit cu o fata evreica şi stiti la ei e un obicei mai ciudat ... 
- Da ma, dar aia e circumcizie! 
- Pai eu cum am zis? 
*** 
USOR DE RECUNOSCUT 
Alinuta: 
- Mama, un baiat m-a batut azi la scoala! 
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Mama: 
- Da? şi poti sa-l identifici? 
Alinuta: 
- Sigur ca da, am o ureche de-a lui în ghiozdan ... 
*** 
UN SOT AUTORITAR 
O cearta în familie. Sotia il loveste pe sot. Acesta se ascunde sub pat. 
Sotia incearca sa-l scoata: 
- Iesi! 
- Nu ies! 
- Iesi! 
- Nu ies! 
- Iesi! 
- Auzi fa, cine e stapan în casa? 
dacă am spus ca nu ies, inseamna ca nu ies! 
*** 
DORINTA 
Doi naufragiati intr-o barca în mijlocul oceanului. 
Dupa cateva zile, gasesc plutind lampa lui Aladin. 
Iese duhul şi zice: 
- Ba, baieti, io nu mai am putere decat pentru o dorinta ... 
Unul din naufragiati, insetat, zice: 
- Transforma oceanul în bere rece! 
Duhul se conformeaza. 
Celalalt naufragiat zice: 
- Boule! Acum trebuie sa ne pisam în barca ... 
*** 
FEMEILE RIPOSTAZA 
Toate femeile de pe glob sunt satule de toate nedreptatile de care au parte datorita 
bărbatilor. 
Acestea aranjeaza o intrunire şi hotarasc ca timp de 3 săptămâni sa nu mai gateasc, 
sa faca curat etc 
Dupa 4 săptămâni ... 
Americanca: 
- În prima săptămâna nu am văzut nimic. 
Sotul meu nu a facut nimic. 
A doua săptămâna si-a facut o olmeta. 
Toata lumea aplauda! 
Germanca: 
- În prima săptămâna nu am văzut nimic. 
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A doua săptămâna am văzut ca si-a calcat o camasa. 
Toata lumea aplauda progresul! 
Romanaca: 
- Prima zi nu am văzut nimic. 
A doua nu am văzut nimic. 
A treia zi am inceput sa zaresc cu ochiul stang! 
*** 
TORTURA SECRETA 
În beciurile Gestapoului 2 agenti torturau cu salbaticie un partizan rus. 
Ala nu scoatea un sunet. 
Când apare mai marele de la Gestapo sa vada rezultatele ... 
Agentii îi spun ca n-au scos nimic de la partizan prin toate metodele cunoscute de 
tortura. 
Unul din ei zice totuşi : 
- Sefule, eu propun sa-l imbatam manga cu vodca şi când se trezeste sa nu-i dam 
nimic sa se dreaga! 
Seful lor se opune oripilat: 
- Mai, dar nici chiar noi nu santem aşa de inumani? 
*** 
ALERGATURA DUPA FEMEI 
- De ce bărbatii alearga după femei cu care nu au de gand sa se insoare? 
- Din acelasi motiv pentru care cainii fug după masini pe care nu au de gand sa le 
conduca! 
*** 
Un tâmplar şi un beţiv mor în aceeaşi zi şi ajung în rai, în faţa lui Dumnezeu, care le 
spune: 
Tâmplarule, tu mergi la tâmplarie, iar tu, beţivule, mergi la bar. 
Tâmplarul sare în sus de nervi, că el a lucrat toata viaţa, şi-l întreabă pe Dumnezeu 
de ce l-a trimis la atelier. 
La care Dumnezeu îi răspunde: 
- Când îţi dădeai cu ciocanul peste degete, spuneai "Dumnezeul mă-tii". Dar beţivul, 
când bea, 
zicea "Doamne ajută"!!! 
*** 
Soţia îşi întreabă soţul: 
- Dragule, ce-ţi place mai mult la mine: trupul meu perfect, sau faţa mea gingaşă? 
Soţul răspunde: Simţul umorului! 
*** 
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Vasile şi Maria mergeau în fiecare an să vadă spectacolul de Ziua Aviaţiei şi în 
fiecare an Vasile era tentat să se plimbe cu elicopterul, dar de fiecare dată primea 
acelaşi răspuns de la Maria: 
- Vasile, ai înnebunit, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei. 
S-a întamplat mai mulţi ani la rând şi, anul acesta, Vasile a decis: -Marie, fac 70 de 
ani, nu ştiu cât mai trăiesc şi poate este ultima şansă. 
- Ioane, tot tembel ai rămas, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei. 
Pilotul elicopterului a auzit discuţia şi a venit cu o propunere: 
- Pentru că este Ziua Aviaţiei, astăzi vă fac o reducere semnificativă, amândoi la preţ 
de unul. 
Iar dacă pe parcursul zborului nu scoateţi nici un cuvânt, pur şi simplu nu îmi daţi 
nici un ban. 
De îndată ce a decolat de pe pistă, pilotul a început tot felul de manevre riscante, 
coborâri aproape de sol... nici un sunet, întoarceri... nici un sunet, răsuciri....... nici 
un sunet. După aterizare, pilotul se întoarce către Vasile şi îi spune: 
Sunteţi tari, dom'le, nici un sunet, am rămas impresionat... 
Vasile, livid la faţă, găseşte puterea să îngâne : 
- Eu... am vrut să zic ceva când a căzut Maria, dar totuşi 5000 de lei rămân 5000 de 
lei. 
*** 
O femeie merge la un chirurg plastician: 
- Domnule doctor, puteţi să-mi faceţi un nas mai mic şi mai frumos? 
La care chirurgul răspunde: 
Doamnă, din ce aveţi dumneavoastră, vă fac şi 3! 
*** 
Doi olteni reparau o maşină. 
Uită-te dacă funcţionează semnalizatorul. 
- Acum da, acum nu, acum da, acum nu... 
*** 
Costel a venit vânăt la birou.. Colegii, miraţi, l-au întrebat care este motivul unei 
bătăi atât de serioase. 
- Mi-am scos soţia la un restaurant. Chelnerul mi-a luat mie comanda: 
"Vreau o friptură de vită, cu garnitură!", am zis. 
Chelnerul m-a întrebat: 
- "Nu vă îngrijorează vaca nebună?" 
"Nu, poate să-şi comande şi singură ce vrea", am răspuns. 
*** 
Vine un individ (no name) într-un cabinet de tatuare şi spune: 
- Vreau sa-mi tatuati bestial, pe penis, o bancnota de 100 de euro! 
Artistul se mira şi întreaba: 
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- Dar de ce acolo şi de ce tocmai asta??? 
- Simplu: 
 unu la mana: îmi place sa mă joc cu banii; 
 doi: îmi place sa vad cum îmi creşte averea 
 si trei: când vine nevasta-mea la mine sa-mi ceara bani, eu o sa-i spun `Ia de-
aici!` 
*** 
 Barbatilor le place sa-si scrie defectele în chestionare. Femeilor le place sa 
scrie defectele bărbatilor. 
 Barbatii vorbesc în propozitii. Femeile în paragrafe. 
 Pentru bărbati, ora 2 este ora pentru somn. Pentru femei, ora la care vor sa 
discute despre directia în care evolueaza relatia lor. 
 Când li se spune ca cineva si-a cumparat o masina noua, femeile întreaba ce 
culoare e. Barbatii întreaba ce marca e. 
 Dacă îi spui unei femei ca tocmai te-ai intors dintr-o calatorie pe Luna, prima 
intrebare pe care ti-o va pune este cu cine ai fost acolo. 
 Când bărbatii vor ceva, ei cer. Când o femeie vrea ceva, intai il linguseste pe 
bărbat, bate apropouri subtile şi apoi se enerveaza ca el nu intelege ce vrea. 
 Barbatilor le place sa-si etaleze toata aparatura pentru ca prietenii lor sa o 
vada. Femeile nu stiu cum sa o ascunda pentru ca e inestetica. 
 Barbatii inteleg importanta unui televizor cu plasma. Femeile nu. 
 Femeile stiu sa asculte, sa sufere sau sa rada impreuna cu tine, să-ţi ofere 
compasiune şi sa te faca sa te simti mai bine. Barbatii pur şi simplu ofera solutii la 
probleme. 
 Barbatii sunt capabili sa doarma şi când se aud cele mai cumplite zgomote, de 
la plansete de copil, latrat de caine şi soneria de la usa. Femeile se trezesc dacă tu te 
intorci de pe o parte pe alta. 
 Barbatii stiu ca paianjenii din casa sunt mult mai inofensivi decat scorpionii. 
Femeile se comporta de parca ar fi invers. 
 Femeile intra în panica când trebuie sa dea un raspuns simplu ca "da" sau 
"nu". 
 Femeile nu ar putea niciodata sa inventeze arme care omoara, doar arme 
care te chinuie, te fac sa te simti vinovat, te innebunesc pana te predai. 
 Barbatii se pot uita la un film intreg fara sa scoata o vorba. Femeile după cinci 
minute incep sa intrebe cine este ala, ce face şi sa comenteze fiecare scena. 
 Barbatii pot sa aleaga şi sa cumpere în 3 minute o pereche de pantofi pe 
internet. Femeile umbla prin magazine trei săptămâni, probeaza sute de pantofi, 
compara preturi, după care nu îşi cumpara nimic. 
 Barbatii sunt capabili sa conduca fara sa se admire în oglinda. 
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 Barbatii considera mersul la sala ca o activitate fizica, femeile o considera un 
mod de a se socializa. 
 Femeile comanda salate dietetice şi apoi mananca cartofii prajiti facuti de 
bărbat. 
*** 
Ingeniozitatea femeii... 
Prima zi si-a impachetat lucrurile în cutii, genti şi valize... 
A doua zi, au venit sa i le ia... 
A treia zi, s-a asezat pentru ultima oara în sufragerie, şi la lumina lumanarilor, 
leganata de o dulce muzica de fond, si-a pregatit un ospat cu creveti, caviar şi 
sampanie. 
Când a terminat masa, a mers în fiecare camera din casa şi a pus în suportul 
perdelelor cativa creveti pe care nu îi mancase. 
Apoi a curatat bine bucataria şi a plecat. 
Când sotul ei şi noua lui prietena s-au intors la casa, totul a fost perfect, indragostiti, 
în primele zile. 
Apoi, incet, casa a inceput sa miroasa urat. Au incercat totu': curatare, spalare, 
ceruire, aerisire... Degeaba. 
Au verificat atunci conductele de aerisire, pentru a se asigura ca nu sunt blocate de 
mizerii. 
Toate covoarele, mochetele şi tesaturile murale au fost curatate, şi au fost instalati 
purificatori de aer în cele patru colturi ale casei.. 
Deoarece mirosul persista, sotul şi prietena lui au plecat cateva zile la hotel pe 
perioada cât o firma va face o dezinfectare completa a casei contra gandacilor. 
Când s-au intors, mirosul mai era. 
S-au hotarat sa schimbe covoarele şi mochetele. 
Si mirosul a persistat. 
Prietenii au incetat sa îi mai viziteze, postasu' îi evita şi uita sa le distribuie posta, 
femeia de serviciu si-a dat demisia... 
În final, incapabili sa indure mirosu', au decis sa se mute imediat ce casa va fi 
vanduta. 
O luna mai tarziu, desi au redus pretul casei la jumatate, nu au gasit inca un 
cumparator pentru casa lor mirositoare. 
Deja se stia, şi nici agentii imobiliari nu mai le raspundeau la telefon. 
Ca un ultim recurs, au imprumutat o importanta suma de bani pentru a putea 
cumpara o alta casa. 
Sotia bărbatului l-a sunat, sa afle noutati. El i-a povestit despre casa mirositoare. Ea 
l-a ascultat politicos, apoi i-a zis ca se plictisea teribil de casa, şi ca ar fi gata sa 
accepte sa-si reduca cererile în negocierile de divort dacă ar putea recupera casa. 
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Stiind ca sotia lui nu putea sa-si imagineze cât este de puternic mirosul, sotul a vrut 
sa-i cedeze casa cu pretul de 10 ori mai mic decat valoarea ei reala, cu conditia ca 
ea sa semneze actele în aceeasi zi, peste o ora avocatii sotului îi trimisera hartiile. 
Ea accepta si, peste o săptămâna, bărbatul şi noua lui prietena afisau un zambet 
fortat privind lucrurile lor scoase şi mutate în noua lor casa. Tot, absolut tot. 
Inclusiv suporturile de perdele... 
*** 
Frigul... pe glob 
 
+18°C ~ Hawaiienii se acopera cu a 2-a patura 
+10°C ~ locuitorii Helsinkiului opresc incalzirea în apartamente 
+2°C ~ masinile italiene nu pornesc 
0°C ~ apa distilata ingheata 
− 1°C ~ expiratia devine vizibila. Rusii mananca inghetata şi beau bere 
− 2°C ~ masinile romanesti nu pornesc 
− 4°C ~ cainele va sare-n pat 
− 10°C ~ masinile frantuzesti nu pornesc- 
- 12°C ~ politicienii incep sa vorbeasca despre persoanele fara adapost 
− 15°C ~ masinile americane nu pornesc 
− 20°C ~ expiratia se aude 
− 24°C ~ masinile japoneze nu pornesc 
− 28°C ~ cainele va sare-n pijama 
− 29°C ~ masinile germane nu pornesc 
− 30°C ~ nici o masina normala nu porneste 
− 36°C ~ masinile rusesti nu pornesc 
− 39°C ~ Rusii incheie toti nasturii la camasa 
− 50°C ~ masina va sare în pat 
− 60°C ~ Locuitorii Helsinkiului ingheata de frig. La Moscova lumea incheie nasturii 
paltoanelor 
− 70°C ~ Ingheata cei din iad. Universitatea din Kuznyetzk organizeaza contra 
crosul 
− 72°C ~ Avocatii introduc mainile în propriile buzunare 
− 120°C ~ Alcoolul ingheata. Rusii sunt suparati de moarte 
− 273, 15°C ~ Zero absolut. Se opreste miscarea particulelor elementare. Rusul 
linge vodka inghetata. 
*** 
Intr-un sat soseste o învatatoare noua şi tânara. 
În întâmpinarea ei este trimis un tânar aratos. Acesta îi pune frumos bagajele în 
caruta, şi se aseaza în fata, lânga domnisoara. La marginea satului vad ei o vaca care 
se împerechea cu un taur. 
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Venita de la oras, învatatoarea este profund marcata, şi-l întreaba pe tânar: 
- De unde stie taurul, ca... stii tu.... când este momentul potrivit? 
- Dupa mirosul vacii... 
Merg ei mai departe şi vad un cal şi o iapa facând acelasi lucru. 
- Şi calul de unde stie...? întreaba din nou curioasa învatatoarea. 
- Tot după miros, la fel şi câinii, şi oile. 
Ajung ei la noul domiciliu al învatatoarei, descarca bagajele şi baiatul îsi ia ramas 
bun: 
- Toate cele bune! 
- Multumesc pentru ajutor, spune tânara. Mai treci pe la mine când ti se desfunda 
nasul... 
*** 
Mic dictionar de resurse umane 
1. “Abilitatea de a invata lucruri noi” – o sa ai nevoie de aceasta abilitate a invata 
cum sa tragi de salariu doua luni, cum sa faci economie la mancare, etc 
2. “Echipa tanara” – nu ne permitem decat studenti 
3. “Mediu tanar şi dinamic” – schimbam studentii în fiecare an 
4. “Cu dorinta de autodepasire zilnica” – azi 8 ore la munca, maine 8.5, poimaine 9 
etc 
5. “Junior” – scriem asta în titlu ca sa fie clar cât platim, vin acuma şi cerintele 
6. “Mediu competitiv” – colegi care te sapa 
7. “Pachet salarial motivant” -te motiveaza sa cauti în permanenta şi altceva 
8. “Telefon serviciu” -trebuie sa avem o metoda de a da de tine şi sambata 
9. “Creativitate” – O sa mai faci şi munca altora 
10. “Conditii de lucru la standarde occidentale” – Scaun cu spatar 
11. “Program flexibil” – Se poate intinde oricat 
12. “Companie în plina dezvoltare” – inseamna ca la interviu o sa ti-o bagam pe aia 
ca o sa te platim doar la inceput prost, pana ne ridicam 
13. “Persoana cu capacitate de a lucra independent” -cum ziceam, vei avea de lucru 
şi acasă 
Si ultimul dar nu cel din urma: 
14. “Simtul umorului” – mai ales în ziua de salariu : ) 
*** 
Tinara sotie trimite acasă de la spital telegrama sotului: 
Scumpul meu Petre, alaltaieri s-a nascut ingerasul nostru de baiat. E dulce, dar din 
pacate eu nu am lapte şi am angajat o doica neagra din Grenada . Eu nu sint de vina, 
dar se pare ca din cauza, ca ea e neagra, pielea copilului s-a intunecat progresiv şi 
acum şi e aproape neagra. 
Te iubesc şi abia astept sa vin acasă cu odorul nostru. 
Telegrama lui Petre catre bunica: 
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Draga mama, Anca a nascut un baiat alaltaieri. Totul a decurs bine, dar ea nu are 
lapte şi a angajat o doica din Grenada care e neagra. Cum a inceput sa alapteze 
copilul, pielea lui delicata a devenit neagra. Anca nu are nici o vina ca n-a gasit o 
doica alba. 
Te sarut cu drag, fiul tau Petre. 
Telegrama de la mama catre Petre 
Draga Petrisor , mă bucur ca sint bunica şi va felicit. Pot s-o inteleg pe Anca, caci eu 
am fost în exact aceasi situatie. când te-am nascut n-am avut lapte şi a trebuit sa te 
hranesc cu lapte de vaca. Eu n-am nici o vina ca ai iesit un bou. 
*** 
O tipa îşi aude bărbatul parcand masina în garaj, pe când era în pat cu amantul. 
- Fugi, ia-ti hainele şi sari imediat pe geam!, îi striga tipa. 
- Cum sa fug asa? Nu vezi ca ploua cu galeata afara? 
Totusi, tipul n-are incotro, iese pe geam şi sare în strada, complet gol şi cu hainele 
în maini, şi se trezeste în mijlocul maratonului anual care avea loc în oras. 
Ce sa faca, se pune şi el pe fugit. Unul care alerga alaturi, se uita la el şi il întreaba: 
- Ati mai participat la maraton? 
- O, da, în fiecare an. 
- Şi mereu alergati gol? 
- Sigur, îmi da o mare senzatie de libertate! 
- Şi cu hainele în maini? 
- Da, după aceea mă imbrac pur şi simplu şi mă urc în masina. 
- Şi ...... purtati de fiecare data prezervativ? mai întreaba tipul mirat. 
- Aaa.., nuuuu.., numai când ploua! 
*** 
Intra o doamna bine într-un sex shop... se uita lung vreo jumatate de ora prin tot 
magazinul apoi se apropie de vanzator şi zice: 
- As dori va rog doua vibratoare, şi aratand cu mana: pe acesta albastru şi pe acesta 
rosu! 
Vanzatorul foarte amabil zice: 
- Doamna pe acesta albastru vi-l impachetez imediat, cât despre extinctor mă duc 
sa-l intreb pe sefu'. 
*** 
Un sofer de tir intra într-un bordel de pe traseu, pune 500 de dolari pe masa 
patroanei şi spune: 
- Ai aici 500 de parai, da-mi cea mai grasa şi nasoala femeie pe care o ai şi trimite-
mi în camera şi o portie din cea mai arsa, lipita şi fara gust mincare de la bucatarie. 
Patroana : 
- Iubi...dar de banii astia iti dau cea mai misto femeie de pe aici, plus ca te hranesc 3 
zile cu cele mai fine mincaruri. Soferul : 
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- Honey, n-am chef de sex, mi-e dor de casa 
*** 
O blonda îi povesteste unei prietene: 
- Am să-ţi relatez un fapt cu totul şi cu totul ciudat, draga, dacă stii sa pastrezi un 
secret. De o saptamina, simbata trecuta mai precis, suna cineva la mine la usa. 
Deschid si, în fata usii, un bărbat tinar, inalt şi frumos mă întreaba: 
- Sotul dumneavoastra este cumva acasă? 
- Nu, spun. La care mă ridica în brate, mă duce în dormitor, mă pune pe pat şi ... 
sanatos. Luni a aparut din nou. S-a intimplat acelasi lucru. şi marti, şi miercuri. Mor 
de curiozitate, oare ce doreste acest bărbat de la sotul meu? 
*** 
Bula se duce la doctor şi i se plinge: 
- Doctore, sunt homosexual. 
- Vai de mine... şi eu nici macar nu m-am pieptanat! 
*** 
Femeile sunt ca medaliile olimpice : trebuie sa lupti pentru ele, apoi iti atirna de git 
o viata intreaga. 
*** 
Celibatarul este atras de toate femeile, pe când bărbatul casatorit este atras de 
toate cu exceptia uneia 
*** 
Soacra vine acasă şi spune: 
- Astazi am fost la coafor. 
Ginerele, subtil: 
- Şi era inchis? 
*** 
Vine un student în caminul de fete. Paznicul întreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine mă sfatuiti? 
*** 
O doamna, aflata la volan, vede în fata ei doi bărbati catarandu-se pe un stalp de 
telegraf. Trecand pe langa ei, le striga: 
- Hei, nu va speriati, am carnet de 10 ani de zile! 
*** 
Singurul martor la accident este un copil. 
Un politist vine şi-l întreaba: 
- Ma copile de ce a cazut omul ala de pe schela? 
- Pai l-a batut D-zeu. 
- De ce l-a batut D-zeu? 
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- Ca a injurat.. 
- Si cum a injurat? 
- Futu-ti Dumnezeii matii de copil, nu mai scutura schela!!! 
*** 
Un beţiv, noaptea, s-a ratacit într-un cimitir.... merge el ce merge balabanindu-se 
si... zduf! cade gramada într-un mormant proaspat sapat. Se trezeste din 
buimaceala şi incepe sa strige: 
- Ajutooor! Ajutooooor! 
Nimic, nimeni prin preajma... Mai sta ce mai sta şi incepe iar: 
- Ajutoooooooor! 
Dupa cateva ore, normal, i s-a facut frig tipului.. 
- Ajutoooooooooooooooor! Mie frig!!! 
Dupa nici un minut, apare groparu` cu o lopata în mana şi incepe sa toarne pamant 
peste el: 
- Pai dacă te-ai dezvelit.... 
*** 
I : Ce ar fi lumea fara bărbati? 
R : Plina de femei libere, fericite si... grase. 
*** 
Un tip îşi gaseste nevasta în pat cu un prieten bun. 
Scoate pusca din dulap şi-l omoara pe loc. 
Nevasta-sa: Cu o aşa atitudine, ai sa ramai fara prieteni... 
*** 
Care este diferenta dintre a da spaga şi a darui? 
Un DAR este atunci când cel care primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". 
O SPAGA este atunci când cel care da spune: "Multumesc!", iar cel care primeste 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". 
*** 
Eram o persoana foarte fericita. Aveam o minunata prietena cu care mă intalneam 
de mai bine de 1 an, aşa ca ne-am decis sa ne casatorim. 
Exista o singura chestiune care mă deranja. Frumoasa ei sora mai mica. Viitoarea 
mea cumnata tot timpul se imbraca cu fuste mini (extrem de mini), iar în 
vocabularul ei nu exista cuvantul sutien, darmite în garderoba ei. 
Culmea era ca intotdeauna când mă aflam în preajma ei mereu scapa cate ceva pe 
jos, iar când se apleca sa ridice îmi oferea o priveliste mai mult decat frumoasa. Era 
clar. O facea în mod deliberat. Pentru ca asemenea scene nu se intamplau dacă era 
şi altcineva de fata. 
Pregatirile de nunta fiind în toi, intr-o zi micuta surioara m-a sunat şi m-a chemat 
sa mai verific ceva la invitatiile de nunta. Am luat-o de buna şi i-am spus ca vin în 
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cateva minute.Era singura când am sosit şi a inceput sa îmi sopteasca ce dorinte şi 
sentimente are pentru mine. Mi-a spus cât de mult mă doreste şi ca ar vrea sa 
facem dragoste macar o data inainte de a mă insura şi a mă darui surorii ei pentru 
intreaga viata. Eram total socat şi nu am putut scoate un cuvant. 
Mi-a spus ca merge la ea în dormitor iar dacă doresc un ultim salbatic “zbor” nu 
trebuie decat sa intru la ea în camera. Am ramas ca o stana de piatra, stupefiat de 
cele ce auzeam, uitandu-ma după ea cum urca scarile.Am stat aşa cateva momente, 
apoi m-am intors şi m-am indreptat spre iesire. Am deschis usa , cautand cu 
privirea locul unde mi-am parcat masina, când au inceput ropote de aplauze.Toata 
familia viitoarei mele sotii era adunata în fata casei şi mă aplauda. Cu lacrimi în 
ochi, viitorul meu socru s-a apropiat de mine şi a inceput un mic speech: “Nici nu iti 
poti imagina cât de mandri suntem de tine ca ai trecut cu felicitari acest test. Nu as 
putea gasi un bărbat mai bun pentru fiica mea dacă as cauta în toata lumea. Bine ai 
venit în familia noastra!” 
Morala: 
INTOTDEAUNA pastreaza prezervativele în masina… 
** 
- Mami, tu esti alba, tati-i alb... eu de ce-s neagra? 
- Fata mamii, la ce petrecere a fost în noaptea aia sa-i mutumesti lu' Dumnezeu ca 
nu latri! 
*** 
Doi beţivi ies dîntr-un bar. Unul din ei vede un ciine care-si lingea testicolele. 
Atunci beţivul zice: 
- Ce n-as da şi eu sa pot face asta... 
Celalat beţiv spune: 
- Hic ..........hic.. daca-i dai un biscuit cred ca te lasa şi pe tine. 
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca în cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze sotiei sale centura de castitate. 
Dupa ce o monteaza, lacatusul întreaba: punem şi botnita? 
*** 
I: De ce ramane femeia gravida, de ce se arde painea în cuptor şi de ce se ineaca o 
fata care cade în fantana? 
R: Raspunsul e unul singur: n-a fost scoasa la timp... 
*** 
Fragment dîntr-un ravas: 
"Draga mea, intr-o mana tin poza ta, iar cu cealalta mă gandesc la tine...!" 
*** 
Mare concurs international de pictura! 
Tematica era ca, din pictura sa reiasa titlul tabloului. 
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Candidate la marele premiu au fost selectate 4 tari: America , Franta, Rusia şi 
Romania ! 
Tabloul Americii o reprezenta pe Louise în pielea goala pe un iaht! 
Titlul tabloului: "O boarfa la uscat!" 
Tabloul Frantei: cu doua tipe goale într-un copac. 
Titlul tabloului: "Doua poame!" 
Tabloul Rusiei o avea pe Natasha în pielea goala cu o secera în mana, iar titlul 
tabloului: "În asteptarea ciocanului!" 
Iar în tabloul Romaniei era reprezentata Ileana, goala într-un lan de grau iar în 
spatele ei o ceata de tarani. Titlul tabloului: "Iobagi pe camp!" 
*** 
Definitia sexului oral: 10 minute de liniste 
*** 
Definitia penisului: Coada la oua... 
*** 
Dacă va este frica sa nu va ingrasati, incercati sa beti inainte defiecare masa 50 g de 
tarie. 
Taria, precum se stie din batrani, atenueaza frica! 
*** 
O tanara în tren are dureri de dinti, un tanar de langa ea îi spune : 
- dacă o sa va sarut o sa va treaca imediat durerea .. 
Un batranel din compartiment : 
- Tratamentul dumitale e bun şi la hemoroizi ? 
*** 
Dîntr-un dialog feminin : 
- Vai tu ce rau arati ! Auzisem ca o sa te lase sotul, dar nu chiar de la etajul trei. 
*** 
Vine o doamna la ginecolog, se aseaza pe scaunul acela, şi desface picioarele şi le 
pune pe stativul ala. 
Doctorul se uita la ea si-i spune: 
- Mai sus... 
Doamna ridica picioarele mai sus. 
Doctorul iarasi: 
- Mai sus... 
D-na ridica inca mai sus picioarele. 
Doctorul: 
- Mai sus e ginecologia, aici e stomotologia! 
*** 
O masina se loveste brutal de o caruta. În urma accidentului, calul şi carutasul sunt 
raniti destul de grav. 
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Un politist apare imediat la locul accidentului si, vazand calul chinuindu-se, într-un 
acces de mila, il impusca în cap. Apoi se indreapta catre carutas, cu pistolul în mana, 
şi il întreaba: 
- Şi dumneavoastra sunteti ranit? 
- Nu! Nu! Doamne fereste! Asa de bine nu m-am simtit niciodata! 
*** 
- Nenorocire ! Am o nevasta tanara care-i mereu bolnava. 
- Asta nu-i nimic. Eu am una batrana care-i sanatoasa tun.... 
*** 
Rashela îi zice lui Itic: 
- Itzic, m-am gindit bine şi am hotarat sa divortam! 
- Cum asa, mai Rashela , după 40 de ani de casatorie! Dar ce-ti veni? 
- Pai tu-ti dai seama, mai Itzic , ca în 40 de ani tu nu mi-ai cumparat niciodata 
nimic? 
- Pai nu mi-ai spus niciodata ca ai avea ceva de vanzare! 
*** 
La serviciul "Personal" se prezinta un bărbat. 
- Va rog sa mă angajati, zice el, am 9 copii ! 
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci ? 
*** 
Doi prieteni discuta pe strada: 
- Tu ai facut vreodata sex în trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasă, poate mai apuci! 
*** 
- Visez sa fiu miliardar ca tatal meu, zice Bulisor. 
- Tatal tau este miliardar? 
- Nu! şi el viseaza. 
*** 
Un bărbat îşi suna sotia acasă şi spune: 
- Draga, am fost invitat sa merg la pescuit în Canada cu seful meu şi cativa prieteni 
de-ai lui. Vom fi plecati pentru o săptămâna. Este o oportunitate pentru mine sa 
obtin acea promovare pe care am asteptat-o, aşa ca ai putea sa-mi impachetezi 
suficiente haine pentru o săptămâna, undita şi trusa mea de pescuit? Vom pleca de 
la birou şi voi trece în fuga pana acasă sa-mi iau lucrurile ... Oh, te rog, pune în bagaj 
şi noua mea pijama de matase albastra. 
Sotiei i s-a parut putin dubios ce a auzit, dar, ca o sotie buna ce era, a facut exact ce 
a rugat-o sotul ei. 
Weekendul urmator sotul s-a intors putin obosit dar, de altfel aratand bine. 
Sotia l-a intampinat acasă şi l-a intrebat dacă a prins multi pesti. 
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El a spus: 
- Da! O multime de somoni şi cativa pesti spada. Dar de ce nu mi-ai impachetat noua 
mea pijama de matase bleu, aşa cum te-am rugat? 
Sotia replica: 
- Dar am facut-o. Am pus-o în trusa ta de pescuit. 
*** 
Un evreu nu îşi mai platise impozitele de mult timp, gasind mereu metode de a 
pacali fiscul. Intr-o zi primeste o citatie sa se prezinte la sediul finantelor pentru a 
da explicatii privind impozitele. Panicat se duce la un prieten care avusese aceleasi 
probleme sa ceara un sfat. 
Prietenul îi zice: 
- Tot ce pot sa iti zic e sa te imbraci foarte rau, sa te duci cu hainele rupte, pantofii 
dezlipiti, murdar şi nebarbierit; astfel celor de acolo o sa li se faca mila de tine şi te 
lasa în pace. 
Nemultumit de sfat, evreul se duce şi la avocat, care il sfatuieste: 
- Important e sa lasi impresia de putere şi siguranta. Inchiriaza o limuzina, un 
smoking, un ceas Rolex de aur şi du-te. O sa li se faca frica de tine şi te lasa în pace! 
Tot nemultumit, evreul decide sa se duca la rabin şi îi povesteste totul: 
- Rabi, prietenul mi-a zis sa mă imbrac prost, avocatul sa mă imbrac luxos, nu stiu 
de cine sa ascult". 
Rabi se gandeste un moment şi zice: 
- Fiule, am sa iti spun o mica poveste care te va lamuri. A fost odata o fata tanara 
care trebuia sa se marite. Nestiind cum sa se imbrace în noaptea nuntii, ea s-a dus şi 
i-a cerut sfatul mamei sale. 
Aceasta i-a zis: 
- Fata mea, imbraca-te cu rochia veche a bunicii tale, cea neagra şi lunga , şi incheie-
te pana la gat, pune-ti şi un batic în cap astfel incat sa nu ti se vada decat chipul. 
Nemultumita fata i-a cerut ajutorul celei mai bune prietene care i-a zis: 
- Imbraca-te cu lenjerie sexy, parfumeaza-te, cumpara-ti o rochie super scurta şi 
totul va fi bine. 
- Fiule, cred ca povestea asta a mea iti va fi de mare folos 
Nedumerit, evreul întreaba: 
- Bine, rabi, dar nu inteleg ce legatura are ceea ce tocmai mi-ai spus cu problema 
mea. Nu poti fi mai clar? 
- Fiule, nu conteaza cum o sa te imbraci, oricum o sa te futa 
 
*** 
Cum se numeşte ştiinţific curul bărbaţilor? 
- Anus. 
- Dar curul femeilor? 
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- Bonus.. 
*** 
- Cum vine un copil pe lume? 
- Îl aduce barza până la uşă , după care îl pune jos şi-i zice: 
"Du-te-n pizda mă-tii!" 
*** 
- De ce au femeile patru buze? 
- Două sunt pentru spus prostii dar celelalte două sunt pentru împăcare. 
*** 
În fiecare din noi doarme un geniu. şi cu fiecare zi tot mai adanc şi mai adanc.. 
*** 
Publicitate într-un magazin: "Sampon 'Amnezia': uiti de matreata!" 
*** 
Un somn lung şi sanatos nu numai prelungeste viata, dar şi reduce ziua de lucru. 
*** 
Intr-un magazin intra o doamna foarte grasa: 
- As dori sa vad un costum de baie care mi-ar veni... 
Vanzatorul: 
- Şi eu ... 
*** 
Viata e trista, în schimb salariul e hazliu. 
*** 
- Prin ce se deosebeste sotia de un terorist? 
- Cu teroristul poti sa mai negociezi.. 
*** 
În zilele noastre, pietonii sunt de doua categorii: rapizi şi accidentati. 
*** 
Un tip se plange la serviciu ca din fereastra lui se vede camera în care se dezbraca 
fetele, din care cauza nu poate trai normal şi lucra. 
Vine comisia, priveste pe fereastra şi nu vede nimic. Ii spune tipului: 
- Pai nu se vede nimic! 
- Dar ia urcati pe dulap! 
*** 
Trece un cortegiu funerar. 
Un trecator întreaba pe o blonda: 
- Cine e mortul? 
- Cred ca cel din sicriu. 
*** 
Două blonde la o recepţie simandicoasă, după ce au defilat pe la bufet, una-i spune 
celeilalte: 
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"Dragă, hai să plecăm ! Vinul, cică e vechi, icrele sunt negre!" 
*** 
În Satu Mare un tip intra într-un bar cu un crocodil în lesa şi întreaba barmanul: 
- Nu va suparati, aici serviti unguri? 
- Da, cum sa nu, luati loc! Ce va aduc? 
- Mie o bere şi lui 2 unguri! 
*** 
- Dom' doctor, de cite ori îmi scot sutienul, mi se ridica sinii şi mi se intaresc 
sfircurile. 
- Ia sa vedem! 
Femeia scoate bluza, apoi sutienul şi sinii, zvic! 
- Fantastic, se minuna doctorul. 
- E grav, domnule doctor? 
- Grav nu e, dar e molipsitor !!!!!! 
*** 
DESPRE CASATORIE 
Institutia casniciei este foarte asemanatoare cu mersul la restaurant în grup. 
Comanzi ce vrei, pe urma vezi ce au luat altii şi brusc nu iti mai place ce ai tu. 
*** 
Barbatul nu este complet pana nu se casatoreste. Pe urma este terminat. 
*** 
Un baietel il întreaba pe tatal lui: "Tati cât costa sa te casatoresti?. Tatal i-a raspuns: 
"Nu stiu fiule inca platesc". 
*** 
- Tati este adevarat ca în unele parti din Africa , un bărbat nu îşi cunoaste sotia 
pana nu se casatoresc? -Asta se intampla peste tot fiule. 
*** 
Nu am cunoscut fericirea adevarata pana nu m-am casatorit. Pe urma a fost prea 
tarziu. 
*** 
În scrierea de tipar, cifra sapte arata astfel: 7.. Când o scriem insa de mana, o taiem 
cu o linie orizontala. V-ati intrebat vreodata de ce? Se spune ca după 
ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte sa-i dicteze cele zece porunci, acesta i-
a adunat pe oameni sa le vorbeasca despre ele. Când a ajuns la a saptea porunca, 
"Sa nu ravnesti la nevasta aproapelui tau", cei mai multi dintre bărbati au inceput 
sa strige: -Taiati saptele, taiati saptele, taiati saptele!!! 
*** 
Niciodata nu te culca nervos. Ramai sa termini cearta. 
*** 
Secretul casniciei perfecte ramane un secret. 
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*** 
Când un bărbat iti fura sotia cea mai nasoala revansa este sa il lasi sa o pastreze..... 
*** 
Unui bărbat i s-a furat cardul de credit.. Nu a depus plangere deoarece hotul 
cheltuia mai putin decat nevasta-sa. 
*** 
Sotia: "Mai bine mă casatoream cu dracul!" Sotul: "Aiurea, scumpo! Casatoria intre 
rudele de sange este interzisa!" 
*** 
Dacă NU citesti acest mesaj vei primi 1 milion de euro. Prea tirziu! L-ai citit. Trimite 
mai departe, e incredibil! chiar functioneaza! şi eu l-am citit şi nu am primit 1 
milion de euro 
*** 
Doua prietene virgine îşi povesteau tot ce faceau . Una dintre ele pleaca intr-o 
excursie şi se intoarce ne-mai-virgina. Cealalta o întreaba: 
- Cum e? Povesteste-mi! 
- Prima data este oribil, doare de nu-ti imaginezi; dar apoi e nemaipomenit! 
Prietena sa, intrigata, întreaba: 
- Cam cum doare? Ca durerea de cap, de stomac? 
- Nuuuu! 
- Atunci cum? Ca durerea de spate, de masea, de urechi? 
- Da! E ca durerea de masea! 
- De ce ca durerea de masea? 
- Pentru ca te doare, dar nu vrei sa ti-o scoata! 
*** 
Dupa o zi criminala, în care lui Mos Craciun toate i-au mers prost: I s-au imbolnavit 
4 pitici, 5 reni au racit, sania s-a rupt, a ramas fara bautura şi a venit şi soacra-sa în 
vizita, seara, suna la usa un ingeras cu un brad imens de craciun. "Ce sa fac cu 
bradul Mosule?" întreaba ingerasul. şi de atunci exista traditia cu ingerasul infipt în 
varful bradului : " Sa ti-l bagi în c....r 
*** 
Un hot intra intr-o casa şi incepe sa fure. Fura el cât fura, dar la un moment dat 
aude o voce: 
- Iisus te priveste! 
Se uita el în jur, nu vede nimic. Mai fura ce fura, şi aude iar: 
- Iisus te priveste! 
Se uita mai bine şi vede un papagal, care-i zice: 
- Eu sunt Moise, dar Iisus te priveste! 
- Care imbecil si-a botezat papagalul Moise? 
La care papagalul raspunde cu nonsalanta: 
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- Acelasi imbecil care si-a botezat dobermanul Iisus... 
*** 
O baba viseaza intr-o noapte ca Dumnezeu vorbeste cu ea şi îi promite ca o sa mai 
traiasca 35 de ani, pentru ca a fost credincioasa… 
A doua zi -baba la o clinica de chirurgie estetica cere: lifting, liposuction, silicoane, 
vopsea blonda, etc... 
Ce mai, după doua zile cu banii de inmormantare era ca Pamela Anderson! 
Iese din clinica şi o calca un autobuz. 
La poarta Raiului întreaba: -Doamne, dacă mi-ai mai promis 35 de ani, de ce m-ai 
omorat? 
- Pana mea! Nu te-am mai recunoscut 
*** 
Pasagerii din avion si-au ocupat locurile şi asteapta echipajul pentru ca aeronava sa 
poata decola. într-un final, pilotul şi copilotul apar şi incep sa mearga printre 
scaune catre cabina lor. Toate semnele arata ca cei doi sunt orbi. Pilotul poarta 
ochelari mari, negri, are baston alb cu care loveste stanga-dreapta ca sa-si gaseasca 
drumul. Copilotul, are şi el ochelari negri şi este ghidat de un caine insotitor. La 
inceput pasagerii se foiesc nervosi, gandindu-se ca e vorba de o gluma, dar când se 
pornesc motoarele şi avionul incepe sa ruleze usor pe pista, toata lumea se 
linisteste. Deodata avionul accelereaza puternic şi panica se instaleaza.. Unii 
pasageri incep sa se roage, în timp ce altii se lungesc pe podea cu mainile la cap. În 
timp ce avionul se apropie în mare viteza de capatul pistei, vocile devin tot mai 
isterice, pentru ca atunci când avionul mai avea de rula doar 20 de metri pe asfalt, 
toata lumea sa urle într-un glas. Din fericire exact în ultima clipa avionul s-a inaltat 
catre cer. În cabina pilotilor după cateva secunde de liniste, copilotul îşi 
desclesteaza dintii: 
- Intr-o zi, nenorocitii astia o sa tipe prea tarziu şi o sa murim !! 
*** 
Bancuri cu ardeleni 
 
Un ardelean se trezeste dimineata şi când se uita pe geam vede trei insi care faceau 
poze. Ardeleanul suparat iese din casa şi se duce la ei. 
- Pai ce faceti voi aici ma' la mine în ograda? 
- Masuram bade. 
- Da ce masurati mai? 
- Pai pe aici o sa treaca autostrada Transilvania. 
Ardeleanul sta şi se gandeste: 
- Da o sa treaca multe masini p-acilea? 
- Pai logic ca o sa treaca. 
- Aha.. şi cam cate? 
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- Ei cate... sute, mii... 
- Şi o sa treaca şi noaptea? 
- Pai sigur ca da. 
- Da pi*da mamii lor... io' sa stau sa le deschid poarta la fiecare? 
*** 
Un ardelean stabilit în America vine în concediu în satul natal şi-l roaga pe tac-su 
sa-i cheme pe toti satenii sambata la caminul 
cultural, sa-i cinsteasca.... Sambata, toata suflarea petrece pana spre ziua şi la 
plecare "americanul" da fiecaruia cate un plic cu 100 de dolari. Urmatorul an din 
nou "americanul" face concediul la tara , din nou petrecerea a caminul cultural cu 
toti satenii şi plicul cu 100 de dolari. Satenii multumiti asteptau sa vina urmatorul 
an, caci deja devenise o traditie... 
Vine şi anul urmator, "americanul" prezent, se intalnesc la caminul cultural, petrec 
pe cinste, dar, la plecare, în plic, Vasile şi Gheorghe gasesc doar cate 50 de dolari şi-l 
întreaba pe american de ce a scazut "donatia". 
Acesta le raspunde ca are copii la facultate, a venit şi criza globala şi nu-si mai 
poate permite acum o cheltuiala mai mare. 
Vasile îi zice lui Gheorghe: 
- Hai, ba, Gheo, sa plecam, ca nesimtitul asta îşi tine copiii la facultate pe banii 
nostrii.... 
*** 
Badea Ion ajunge în ultimul moment la gară, numai atât cât să vadă cum îi pleacă 
trenul de sub nas. 
Necăjit, zvârle căciula pe peron şi exclamă cu năduf: 
- No, vezi ce-nsamnă să n-ai lucru' tău?! 
*** 
Ardeleanul se duce la doctor deoarece tusea foarte tare. Doctorul il consulta şi il 
întreaba cu o voce grava: 
- Fumati? 
Ardeleanul, după cateva momente de ezitare, raspunde: 
- Mai bine as bea ceva. 
*** 
Un ardelean, pe cât de grabit poate fi el, în gara, la casa de bilete: 
- Domnita, repede un bilet la trenu de Cluj! 
- Trenul de Cluj a plecat! 
- Unde? 
*** 
Vine Ion acasă. Intra, dar în casa il vede pe Gheorghe. 
- Ce faci aici, Gheorghe? 
- Astept autobuzul. 
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Ion iese. Dar îi vine în minte un gand: "De unde la mine în casa autobuz?". Se 
intoarce, dar Gheorghe nu mai era. "Totusi a venit autobuzul..." -se gandeste Ion. 
*** 
Doi ardeleni se intorc cu trenul de la Bucuresti. La un moment dat, în apropiere de 
Cluj, Ion catre Gheorghe: 
- Mai Gheo, cum crezi tu ca se zice corect: Cluj sau Cluuuuj? 
- D-apoi, eu cred ca Cluuuuj... 
- Da' de ce, ma? 
- Da' cine dracu te grabeste? 
*** 
Un tip mai pe seara face autostopul. Il vede pe unul cu o caruta venind pe sosea şi il 
întreaba: 
- No bade departe-i Clujul? 
- Da' apoi nu-i departe! 
Urca tipul în caruta adoarme şi mai spre dimineata se scoala şi întreaba: 
- Bade da unde-i Clujul? 
- No acu-i departe! 
*** 
Un ardelean intra într-un bar la New York . Barmanul il ia tare, din prima şi îi spune 
ca în acest bar se bea numai pe pariu. 
- Domnule, pun pariu cu tine ca nu poti sa bei o sticla de Whisky în 30 de minute. 
Ardeleanul îşi cere scuze, iese din bar şi apare peste 10 minute inapoi, pune banu 
pe tejghea şi accepta provocarea. Barmanul îi da sticla, ardeleanul o termina în 10 
minute. Barmanul, stupefiat. 
- Domnule, dar n-am crezut ca aşa ceva e posibil. N-am crezut ca sunteti în stare de 
aşa ceva... Nimeni nu a mai reusit! 
Ardeleanul: 
- Nici io n-am crezut, da' m-am dus la baru de vis-a-vis sa verific! 
*** 
Ronald Reagan 
"Socialismul ar funcționa numai în două locuri: în rai, unde nu este nevoie de el, și 
în iad, unde există deja." 
„Iată cele mai înfricoșătoare cuvinte din limba engleză: <Sunt de la Guvern și am 
venit să vă ajutăm !>” 
„Din cele patru războaie din timpul vieții mele, niciunul nu a început din cauză că 
S.U.A. erau prea puternice.” 
„M-am întrebat întotdeauna cum ar mai fi arătat Cele 10 Porunci dacă Moise le-ar fi 
trecut prin Congresul S.U.A...” 
„Guvernul este ca un copil: Un tub digestiv cu un mare apetit la un capăt și nici 
un simț al responsabilității la celălalt capăt.” 
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„Noțiunea care se apropie cel mai mult de viața eternă pe acest pământ, este aceea 
de <program guvernamental>.” 
„S-a spus că politica este a doua cea mai veche meserie din lume. Eu am observat o 
izbitoare asemănare cu prima.” 
„Politica economică a Guvernului poate fi rezumată în câteva propziții scurte: 
<Dacă ceva funcționează, taxează-l ! Dacă el continuă să funcționeze, 
reglementează-l ! Și dacă nu mai funcționează, subvenționează-l !” 
„Atunci când vom uita că noi suntem o națiune supusă lui DUMNEZEU, vom deveni 
o națiune supusă” 
Ronald Reagan 
*** 
Prim ministrul Chinei il suna pe Bush în 11 septembrie, imediat după atac: 
"Îmi pare rau pentru atac, este o mare tragedie. 
Dar în caz ca ati pierdut documente importante în atentatul de la Pentagon, avem 
noi copii după toate..." 
*** 
Saddam Husein il suna pe Bush în 11 septembrie, imediat după atac: 
Saddam: Domnule presedinte, doresc sa îmi exprim condoleantele pentru tragedia 
suferita... atat de multi 
oameni... niste cladiri atat de frumoase... 
Doresc sa va asigur ca nu avem nici o legatura cu ce s-a intamplat. Nu am fost noi... 
Bush: Care cladiri? Care oameni? Despre ce vorbesti? 
Saddam: Pai... cât e ceasul acum în America ? 
Bush: E 8 dimineata! 
Saddam: Ooooops! Scuze, revin intr-o ora... 
*** 
În avion, după ce s-au oprit motoarele la 10.000 de metri altitudine: 
- Stimati pasageri, va rugam sa ramaneti pe locurile dumneavaostra, pentru a usura 
identificarea... Multumim 
*** 
D-le Bush, aveti dovezi ca Irakul are arme de distrugere în masa? 
- Sigur, am pastrat chitantele ! 
*** 
Ambasadorul irakian la Natiunile Unite tocmai a terminat un discurs şi iese pe hol, 
unde se intalneste cu presedintele 
Bush. Isi strang mainile şi irakianul zice: 
- Stiti, am şi eu o intrebare. 
- Excelenta, dacă pot sa va ajut o sa o fac cu mare placere, raspunde Bush. 
- Fiul meu se uita la filmul asta, Star Trek, şi acolo sint şi rusi, şi negri, şi asiatici, dar 
niciodata arabi. 
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La care presedintele Bush rade, se apleaca la urechea irakianului si-i sopteste: 
- Pai asta e din cauza ca actiunea se petrece în viitor... 
*** 
Intr-o gradinita din America , educatoarea le promite copiilor 2 $ dacă vor 
raspunde exact la intrebarea: 
"Cine a fost persoana cea mai importanta din istoria omenirii?" 
Se scoala Sean, irlandezul, şi zice ca St. Patrick. 
Gresit, urmatorul la rand! 
Se scoala McQueen, scotianul, şi zice ca St. Andrew. 
- Gresit, urmatorul... 
Se scoala Shlomo, evreul, şi zice ca Isus Cristos. 
Educatoarea îi da cei 2 $ pentru raspunsul exact, şi-l întreaba, totuşi, cum se face ca 
evreii il recunosc pe Isus ca cel mai important om din istorie. 
Raspunsul lui: Eu stiu de fapt ca cel mai tare din istoria umanitatii a fost MOISE, dar 
BUSINESS IS BUSINESS! 
PS: bancul a luat premiul 1 la festivalul international al bancurilor. 
Motivatia juriului : A doua oara când un evreu il vinde pe Isus. 
*** 
3 prieteni se lauda cu nevestele lor. 
Primul: -Eu am o nevastaaaa, ca un fluture!!! 
Al doilea: -Nevasta-mea e ca o caprioara!!! 
Al treilea sta şi se gandeste, la care după 2 minute zice: 
- Pai… nici a mea nu prea seamana a om!!! 
*** 
Sotul catre sotie: 
− Ai văzut-o, draga, pe tanara aceea care zambea la mine? 
Sotia: 
− Nu-i nimic iubitule, şi pe mine m-a bufnit rasul când te-am văzut prima oara… 
*** 
Limita băutului decent : Bea până ți se pare frumoasă, dar incă nu vrei să o ceri de 
nevastă... 
*** 
Mama vine acasă intr-o haina noua de blana. 
− Când ţi-a cumparat taticu blana? -întreaba fiul 
− dacă m-asi fi bazat pe taica-tu nu te-as fi avut nici pe tine... 
*** 
Intr-un autobuz ticsit de lume, urca un om.. Se aseaza langa o femeie sexi si-i pune 
mana pe san. 
− Asculta mah, tu nu poti să-ţi pui mana în alta parte? 
Omul o priveste ganditor: 
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− Nu mă provocati doamna, nu mă provocati! 
*** 
Sotia îşi întreaba sotul: -Cu cate femei te-ai culcat? 
Sotul raspunde: -Numai cu tine, draga mea. Cu celelalte am stat treaz pana 
dimineata! 
*** 
Un cetatean s-a dus la primarie, sa-si declare veniturile. 
− N-am venit ca am venit, am venit ca n-am venit! 
*** 
O femeie s-a aventurat pe strazile orasului curand după ce si-a luat permisul de 
conducere. Pentru ca nu stia 
incotro s-o ia, s-a tinut după masina din fata. Aceasta a oprit. 
Neintelegand ce s-a intamplat, s-a pus pe claxonat.Soferul a strigat la ea: 
− Doamna draga, unde vreti sa ajungeti? Sunteti în garajul meu.. 
*** 
Un bărbat se confeseaza unui prieten: 
− Cred ca voi divorta. Nu mai pot, sotia mea e prea copilaroasa. 
− De ce? intreba celalalt. 
− De cate ori fac baie vine pe la spate şi îmi ineaca toate ratustele din cada. 
*** 
Un bărbat, devenit de putin timp sot, o întreaba pe tanara lui sotie: 
"-Draga mea, ai mai fi acceptat sa îmi fii sotie şi dacă tatal meu nu mi-ar fi lasat o 
avere impresionanta?" 
"-Dragul meu, as fi acceptat sa iti fiu sotie indiferent ....cine ti-ar fi lasat averea." 
*** 
Soacra exclama furioasa catre ginerele ei: dacă mai scoti un cuvant plec acasă. 
Ginerele: TAXI !" 
*** 
M-am saturat de mania asta a vitezei. E pentru a treia oara când era cât pe ce sa mă 
omori! se rasteste sotul infuriat la culme. 
− Iubitule, te rog, mai da-mi o sansa! 
*** 
Am ajuns deja în oras? întreaba sotia. 
− Cu siguranta, raspunde sotul, lovim din ce în ce mai multi pietoni!. 
− Pai incetineste atunci! 
− Cum sa incetinesc, dacă tu conduci ! 
*** 
Erau 3 elevi care trebuiau sa dea un examen. Unul era pregatit foarte bine, unul 
mediocru şi unul deloc. Intra în examen 
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primul, cel pregatit foarte bine. Iese acesta şi este intrebat : cum a fost? şi raspunde: 
pai cum sa fie, ca de la profesor la profesor. Intra şi al 2-lea, cel mediocru. Este 
intrebat: cum a fost? ca de la profesor la elev. 
Intra al 3-lea, cel nepregatit. Cum a fost? Ca de la popa la credincios. El punea 
intrebarea, eu îmi faceam cruce, eu 
dadeam raspunsul, el îşi facea cruce. 
*** 
Doi tipi, în parc, arunca nişte coji de pâine la porumbei. 
Zice unul dintre ei: 
- Uite porumbeii ăştia, sunt ca politicienii! Cât timp sunt jos, îţi mănâncă din palmă, 
dar când ajung sus, se cacă pe tine! 
*** 
În spital este adus un tip cu o fractură craniană. 
Soră medicală completează fişa şi întreabă: 
- Căsătorit? 
- Nu, accident. 
*** 
Pe perioada crizei economice guvernul român va asigura slujbe pentru şomeri. 
Ele vor fi oficiate de preoţi, episcopi şi mitropoliţi. 
*** 
Ei, da! 
Doi preoti s-au decis sa mearga la mare în vacanta. De asemenea, au hotarat sa faca 
din asta o adevarata vacanta şi prin urmare au convenit sa nu poarte nimic ce le-ar 
putea trada apartenenta la clasa clericilor...... 
De indata ce au ajuns acolo, au intrat într-un magazin şi au cumparat niste camasi 
ultra-colorate, pantaloni scurti, sandale şi ochelari de soare. 
În dimineata urmatoare, s-au dus la plaja, imbracati în hainele lor turbate. Pe când 
stateau tolaniti în sezlonguri, savurand fiecare bauturica, soarele şi peisajul, o 
blonda mortala, topless şi cu mini-bikini venea catre ei leganandu-Şi ametitor 
soldurile. Bietii preoti au ramas cu ochii holbati pe "dotarile" incredibile ale femeii. 
Când sa treaca pe langa ei, ea le-a zambit şi le-a spus: 
- Buna dimineata, Parinte! 
Apoi s-a indepartat. Cei doi au ramas blocati. Cum oare si-a putut da seama blonda 
ca ei sunt preoti? 
A doua zi, s-au dus din nou la magazin şi si-au luat niste haine şi mai socante decat 
cele din ziua precedenta. Atat de tipatoare, incat le puteai auzi inainte de a le vedea. 
şi astfel, cei doi s-au asezat iarasi pe plaja în sezlonguri, bucurandu-se de atmosfera 
de vacanta. Dupa un timp, aceeasi blonda superba, topless, purtand un tanga 
minuscul, se indreapta catre ei. Din nou, le zambeste, le adreseaza cate un "buna 
dimineata, Parinte" şi se indeparteaza. 
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Unul dintre preoti, nu mai poate suporta şi striga: 
- Doar o clipa, domnisoara. 
- Da, raspunde aceasta. 
- Uite, noi chiar suntem preoti, şi suntem fericiti cu asta, dar, pentru numele 
Domnului, spune-ne, cum ai putut sti ca suntem preoti fiind imbracati asa? 
- Parinte raspunde ea, sunt eu, maica Aglae! 
*** 
După 60 de ani de căsnicie, el moare. 
La scurt timp moare şi ea şi ajunge în rai... unde-l vede pe el. 
- Dragule, ce bine-mi pare să te regăsesc! 
- Lasă-mă-n pace, cucoană! Contractul a fost foarte clar: 
“Pina ce moartea ne va despărţi!" 
*** 
- Doctore, mă simt rău, am ameţeli şi în plus mă arde la inimă! 
- Doamnă, în primul rând nu sunt doctor, sunt ospătar; în al doilea rând nu sunteţi 
bolnavă, sunteţi beată; iar în al treilea rând aveţi un sân în scrumieră. 
*** 
O femeie merge la un chirurg plastician: 
- Domnule doctor, puteţi să-mi faceţi un nas mai mic şi mai frumos? 
La care chirurgul răspunde: 
- Doamnă, din ce aveţi dumneavoastră, vă fac şi 3! 
*** 
Doi olteni reparau o maşină. 
- Uită-te dacă funcţionează semnalizatorul. 
- Acum da, acum nu, acum da, acum nu... 
*** 
Nunta de argint. Soţul îşi duce soţia într-un voiaj minunat, în nişte insule uitate de 
lume. 
- Vai, dragule, ce romantic eşti! Dacă acum, că avem 25 de ani împreună, m-ai adus 
aici, ce-ai să faci când vom avea 50? 
Soţul: -Atunci am să vin să te iau!!! 
*** 
Sâmbată dimineaţa, Bulă sare vioi din pat şi îi spune Bubulinei: 
- Azi e zi de mers la dame! 
- Cum adică?!? întreabă şocată Bubulina. 
- Uite aşa! Eu mă duc la Mimi de la 3, iar tu te duci la mă-ta! 
*** 
Soţul se întoarce de la medic şi soţia îngrijorată îl întreabă: 
"Ei, ce ţi-a zis medicul?" 
El răspunde: 
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"Începând de azi, nu mai putem face dragoste. Mi-a spus doctorul să nu mă mai 
ating de grăsimi." 
*** 
Merge o baba bolnava la doctor şi îi spune: 
- Dom' doctor, mă simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma. 
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi îi zice: 
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de namol din Techirghiol. 
- O sa mă vindece doar baia cu namol? 
- Nu, da' trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul  
*** 
Doctorul Popescu s-a culcat cu una dintre pacientele lui şi se simtea vinovat de 
multa vreme. Oricat de mult a incercat sa uite aceasta intamplare, nu reusea. Era 
mereu coplesit de sentimentul de vina şi de tradare a juramantului profesional. Din 
când în când auzea acea voce calma, din interiorul lui, care-i spunea: 
- Nu te mai stresa; nu esti primul medic care s-a culcat cu o pacienta şi nu vei fi nici 
ultimul. şi esti burlac. Asa ca asta e... 
Dar, invariabil, o alta voce il readucea la realitate: 
- Popescule, nu uita ca esti medic veterinar...  
*** 
Cica se duce un tzigan la pescuit cu un Mertz 600 SEL. 
Coboara tziganu din masina, scoate mulineta de aur ultimul racnet cu fir de matase 
naturala şi ac de diamant şi da la peste. 
Când ce sa vezi minunatie: prinde pestisoru de aur. 
Ptiuuuuu..... 
La care pestisoru': -Stii eu sunt pestisoru' de aur cu alea 3 dorintze ... 
Tziganu: ZII CE VREI  
*** 
T rei bărbati vorbeau într-un bar despre sex. 
Italianul: "Saptamina trecuta, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am 
uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa şi la final ea a gemut 
pentru 5 minute." 
Francezul: "Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. 
Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii şi la final ea a tipat 
pentru 15 minute." 
Romanul: "Ei bine, saptamina trecuta şi eu am facut dragoste cu Maria mea. Am 
dat-o prin untura, am facut sex şi apoi ea a urlat sase ceasuri." 
Uimiti, italianul şi francezul il întreaba: 
"Ce naiba ai putut tu sa-i faci sotiei de-a tipat 6 ore?" 
"Mi-am sters mainile pe draperiile din sufragerie!"  
*** 
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O baba tremurand de moarte din toate incheieturile o întreaba pe vanzatoarea la 
Sex-Shop: 
- Aveti Vibrator Turbo XXL Super Strong cu baterii alcaline? 
- Da! 
- Şi cum se opreste? 
*** 
Sotul tocmai termina de citit "Barbatul casei", o carte care îi invata pe bărbati cum 
sa se impuna în relatia cu sotia. Vine direct la nevasta-sa şi proptindu-se în fata ei, 
zice: 
- De acum inainte să-ţi intre în cap ca eu sunt bărbatul în casa asta şi cuvintul meu e 
lege!!! Ai inteles??? Asa. Acum vreau sa-mi prepari cina, sa mă servesti, după care 
vreau ceva la desert. Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa mă 
relaxez. şi după baie, ghici cine mă imbraca şi îmi face freza!!?? 
Nevasta zice: 
- Cei de la pompe funebre... 
 
Intr-o padure se deschide un supermarket.. Toate animalele se aseaza la coada 
lupul, vulpea ursul ajung mai la urma. Deodata apare iepurele şi vrea sa treaca de 
urs, care era ultimul. Ursul suparat il ia pe iepure la bataie, în cele din urma 
iepurele scapa şi vrea sa treaca mai departe dar da de vulpe care suparata ca 
iepurele vrea sa o ia inaintea ei il ia la bataie. Iepurele scapa şi de vulpe şi 
ambitionat vrea sa treaca şi mai în fata dar da de lup care vrea şi el sa-l ia la bataie. 
Atunci iepurele suparat incepe sa strige: 
- Sa mor dacă mai deschid magazinul astazi! 
*** 
Merge James Bond cu masina când deodata pune frana ca sa nu calce un melc.Se 
operste şi îi zice melcului: "hai mă melcule circula şi tu mai repede.Stii cine sunt eu? 
eu sunt Bond, James Bond".la care melcul: "na si, ce, eu sunt melc melc codobelc".  
*** 
Gheorghe il intalneste pe Ion şi îi spune: 
- Stii ca ţi-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, stii ca ţi-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, nu ai auzit, ţi-a murit soacra! 
- Nu mă face sa rad ca am buzele crapate 
*** 
Zi obisnuita : Te trezesti, Nokia, Colgate, Nesscafe, Hochland, Orbit, Renault, 
Compaq, Epson, Nokia, Nokia. McDonalds, Coca-Cola, Orbit. Compaq, Epson, Nokia, 
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Nokia. Renault. Tuborg. Tuborg-Tuborg-Tuborg-Tuborg. Nokia... Nokia. Durex-
Durex. Colgate. Te culci. 
*** 
La o judecata: 
- Sotul : "Intru în casa si-mi vad curva de femeie în pielea goala pe pat, geamul 
deskis, mă uit pe geam şi vad pe unu în kiloti alergand.Iau noptiera şi arunc după 
el" 
- Sotia : "Era cald.M-am dezbracat, am deskis geamul, vad cum intra dobitocul asta 
şi fara sa zica ceva arunca cu noptiera prin geam" 
- Victima : "Eu sunt sportiv.Alerg în fiecare zi pe acel traseu.Intorc capul şi vad cum 
zboara o noptiera spre mine..." 
- Martorul : "Eu ce treaba am?Stateam şi eu linistit în noptiera...." 
*** 
Mica publicitate: 
"Tânar aratos situatie materiala exceptionala, post de mare raspundere, relatii 
bune, doua masini, vila în Caraibe. Nu caut nimic, doar mă laud." 
 
" Tânara draguta blonda sexy, fara obligatii, 90-60-90, picioare, 1.70 m, plina de 
viata, patimasa, exotica, misterioasa, amatoare de senzatii tari, vând camion." 
*** 
Se duce una la doctor sa faca niste analize şi neavand timp sa se duca după 
rezultate il trimite pe 
barba-su. 
- Cum se numeste sotia d-voastra? 
- Elena Popa! 
Se uita doctorul şi vede ca erau doua cu acelasi nume: una bolnava de diabet şi una 
de sida. Se gandeste un pic şi zice: 
- Luati doua ciocolate mari şi dati-i-le sa le manance. dacă nu moare sa n-o f**ti! 
*** 
Un tanar cumpara o cutie de viagra. ajunge acasă, şi din gresala papagalul mananca 
toate pastilele! Tanarul, nestiind cum sa-l scoata din calduri, il baga în congelator... 
după cateva ore, îşi aminteste şi de papagal, pe care il uitase în congelator... 
deschide usa , şi vede papagalul transpirat tot. Tanarul, mirat... întreaba: ce ai facut 
ma??? cum de esti transpirat??? papagalul: bey varule... tu stii cât de greu e sa 
cracanezi puii astia congelati?? 
*** 
Vine primul fiu acasă: -Tata, da-mi cinci milioane ca am lasat-o pe una gravida.. 
Vine şi al doilea fiu: -Tata, da-mi sapte milioane ca am lasat-o pe una gravida. Vine 
şi fiica: -Tata, am ramas gravida. Tatal: -În sfarsit se mai şi incaseaza 
*** 
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Un tip în stare de ebrietate, îşi duce prietenii de pahar în apartamentul lui, sa-i 
culce... Langa pat se afla un gong. -Ce-i cu gong-ul ala? întreaba prietenii, clatinindu-
se. -Nu-i gong, e un ceas vorbitor... -Serios? Un ceas vorbitor? -Ca sa va conving, 
priviti... spuse tipul şi apucand gongul trase o lovitura puternica în el. Curand, o 
voce de cealalta parte a peretelui, striga: -E t rei dimineata idiotule... 
*** 
Basescu se intalneste cu Obama ca intre sefi de state. Din una din alta ajung sa 
vorbeasca de pregatirea soldatilor lor. 
Obama: -Eu mă mandresc cu soldatii mei; ei mai intai gandesc şi apoi executa. 
Basescu: -Şi eu mă mandresc cu ai mei da ei mai intai executa şi apoi gandesc. 
- Pai hai sa-i punem la incercare; ne alegem fiecare cate unul şi vedem de ce sunt în 
stare. 
- Foarte bine. 
- Mike, vino aici şi da-i o palma lui Basescu. 
Sta asta se gandeste, pana la urma spune: 
- Nu pot sefu`; e presedinte, e la noi în vizita, nu pot 
Basescu: -Da îmi place, da hai sa vezi şi tu acum. Gheorghe, vino mă incoa`. 
- Sa traiti; ordonati! 
- Da-i o palma lui Obama! 
Asta se conformeaza, şi îi trage una de mai sa cada pe jos. 
Obama: -Bravo ma, da acum la ce se gandeste? 
Basescu: -La ce te gandesti ma? 
- Pai mă gandeam ca la palma aia mai mergeau şi doi pumni... 
*** 
Cabinetul unui psihiatru. 
Se deschide usa şi intra un bărbat, în patru labe cu ceva în gura. 
Psihiatrul : -Vai! Cine a venit la noi? O pisicuta? 
Barbatul se taraie pana în coltul cabinetului. 
Doctorul il urmareste. -Un catelus? 
Barbatul trece cu mana pe langa perete şi se taraie în celalalt colt. 
Doctorul nu renunta: 
- Ah! Cred ca e un arici! Nu? O broasca testoasa? 
Barbatul scoate un cablu din gura şi zice : 
- Auziti? Ma lasati şi pe mine sa va trag internetul sau nu?! 
*** 
O femeie batuta rau se duce la doctor. 
Doctorul: 
− Ce s-a intamplat? 
− Nu stiu ce sa mă mai fac. De fiecare data când sotul meu vine acasă baut, mă bate 
de mă rupe. 
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− Am un leac foarte bun pentru asta. Când sotul tau vine acasă baut, tu imediat iei o 
cana de ceai de musetel şi faci gargara şi tot faci gargara. 
Doua săptămâni mai tarziu, femeia, aratand proaspata şi renascuta, se intoarce la 
doctor. 
− A fost o idee stralucita. De fiecare data când sotul meu venea acasă baut, eu 
faceam doar gargara cu ceai de musetel, şi el nici macar o data nu m-a atins. 
− Vezi daca-ti tii gura? 
*** 
Radio Erevan 
 
Intrebare: Ce este scris pe spatele Statuii Libertatii? 
Raspuns: Made în China ! 
 
Intrebare: -Ce sa fac ca sa par mai subtire ? 
Raspuns: -Intuneric, doamna. 
 
Intrebare: -Ce este un celibatar? 
Raspuns: -Un om care a pierdut ocazia de a face nefericita o femeie. 
 
Intrebare: -Spuneti-MI, cum sa procedez pentru a emigra în SUA? 
Raspuns: -Lasati numele şi adresa exacta şi va veni cineva sa va IA! 
 
Intrebare: -Isi face efectul şi pe Luna pilula anticonceptionala? 
Raspuns: -Da, Dar costumul spatial ofera o protectie mult mai buna. 
 
Intrebare: -Care este diferenta dintre un optimist şi un pesimist? 
Raspuns: -Diferenta este ca optimistul invata limba engleza iar pesimistul chineza. 
 
Intrebare: -Tovarase redactor, este adevarat ca şi americanii au pitici? 
Raspuns: -În principiu DA, Dar cei rusi sunt mai mari. 
 
Intrebare: -E adevarat ca armatei noastre I-a fost cerut ajutorul de catre 
Cehoslovacia? 
Raspuns: -Da, cererea din 1939 a fost aprobata în 1968. 
 
Intrebare: -Ce este haosul? 
Raspuns: -Nu dam raspunsuri la intrebari din agricultura. 
 
Intrebare: -Zebrele sunt negre cu dungi albe, sau albe cu dungi negre. 
Raspuns: -Da. 
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Intrebare: -Se poate lua o boala venerica într-un W.C. Al unui vagon de tren? 
Raspuns: -În principiu DA, Dar nu e comod. 
 
Intrebare: -Cum reactioneaza guvernul sovietic intr-o situatie fara iesire? 
Raspuns: -=2 0Am mai spus ca nu raspundem la intrebari din domeniul 
agriculturii... 
 
Intrebare: -Credeti ca iaurtul este un remediu impotriva impotentei? 
Raspuns: -În principiu DA, Dar numai în combinatie cu ipsosul. 
 
- Cînd va începe Marea Foamete Mondiala? 
- Când vor începe chinezii sa manînce cu lingura 
 
- Va veni un alt räzboi Mondial? 
- Nu! Dar va fi o luptä pentru pace, ca nici piaträ pe piaträ nu va mai rämâne. 
 
- Ce e un salariu? 
- Un fel de menstruatie: astepti o luna şi trece după trei zile... 
 
- Ce e mai valoros decât laptele matern? 
- Ambalajul... 
 
- Cum e mai bine sa mori: de sifilis sau de dizenterie? 
- Mai bine sa mori ca un bärbat, decât ca un rahat. 
 
- E adevarat ca Ceaikovski a fost homosexual? 
- Da, Dar noua NE place din alte motive... 
 
- Cum poti trai doar din salariu? 
- Nu stim. Nici n-am încercat... 
 
- Care este diferenta între Capitalism şi Socialism? 
- Capitalismul este exploatarea omului de cätre om. În socialism este invers. 
*** 
Cel mai bun banc din lume 
 
Revista Reader's Digest a organizat un concurs internaţional pentru a desemna "Cel 
mai bun banc din lume". În competiţie s-au înscris peste 15 mii de participanţi din 
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toate colţurile lumii, iar premiul în valoare de 1000 de dolari a ajuns în final în 
Suedia, la Jorgen Jossen. 
 
Cel mai bun banc din lume a avut un succes atât de mare la nivel global datorită 
subiectul abordat: " omul simplu care reuşeşte să îi dea o lecţie ticălosului arogant" 
-este de părere Andy Simmons, coordonatorul secţiunii de umor de la ediţia 
americană a revistei Reader's Digest. 
 
Cel mai bun banc din lume 
La o partidă de vânătoare, un bărbat elegant din Stockholm împuşcă o raţă. Pasărea 
cade însă în ograda unui fermier, care susţine că vânatul îi aparţine. 
- E pasărea mea, insistă orăşeanul. 
Fermierul sugerează să fie tranşată disputa în stil vechi, cu un "şut neaoş": 
- Eu îţi trag un şut cât pot de tare în boaşe, apoi tu faci la fel cu mine. Cine urlă mai 
puţin ia pasărea.Bărbatul e de acord. Fermierul îi trage un şut straşnic în părţile 
sensibile. Când îşi revine, oraşeanul şopteşte cu greu: 
- Bine. Acum e rândul meu. 
- Lasă, zice ţăranul. Poţi să păstrezi raţa. 
 
Şi România a participat la concurs, iar bancul care a obţinut cel mai mare punctaj îi 
aparţine lui Claudiu Enache Jiroveanu, un inginer în vârstă de 32 de ani din Craiova. 
 
Cel mai bun banc din România 
Un şofer gonea cu 150 km/oră. Vede girofarul unei maşini de poliţie în oglindă şi 
accelerează. După o vreme, vede că nu poate scăpa de poliţist şi trage pe dreapta. 
Poliţistul îi spune: 
- Am avut o zi groaznică şi vreau sa ajung acasă. Dar mi-a plăcut urmărirea. Aşa că 
zi-mi o scuză bună şi te las sa pleci. 
- Acum trei săptămâni, nevastă-mea a fugit cu un poliţist, zice şoferul. Când te-am 
văzut în spate, am crezut că vrei să mi-o aduci înapoi. 
 
Argentina 
La Burger King, doi soţi în vârstă împart acelaşi burger şi o porţie de cartofi. Un 
camionagiu se oferă să-i cumpere doamnei o porţie separată. 
- Nu-ţi face griji, zice soţul, noi împărţim totul. 
După câteva minute, camionagiul vede ca soţia nu a ia nicio îmbucătură. 
- Chiar mi-ar face plăcere să-i cumpăr o porţie de mâncare, insistă el. 
- O să mănânce şi ea, îl linişteşte soţul. Noi împărţim totul. 
Mirat, camionagiul o întreabă: 
- De ce nu mâncaţi? 
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- Printre altele, împărţim şi dantura, răspunde acru femeia. 
 
Australia 
Un urs polar intră într-un bar şi zice: 
- Da-mi un whisky si... 
- ...o cola, adaugă el după o clipă. 
- De ce ai făcut o pauza aşa de lungă?, întreabă barmanul. 
- Nu ştiu, zice ursul. Aşa m-am născut. 
N.R.: În engleză, cuvântul "pause" (pauză) se pronunţă la fel ca şi "paws" (labe), de 
unde şi poanta bancului. 
 
Brazilia 
Plictisit să aştepte la coada ca să se urce pe Arca lui Noe, un purice sare pe spinarea 
animalelor ca să ajungă mai în faţă. Sare şi tot sare, până când aterizează pe 
spinarea unui elefant. Pachidermul se întoarce spre tovarăşa să şi îi spune cu năduf: 
- Eram convins! Au început să dea din coate şi aici! 
 
Canada 
Un bărbat îi spune prietenului său: 
- Soţia mea ţine o cură de slăbit de trei săptămâni. 
- Cât a pierdut până acum? 
- Două săptămâni. 
 
Cehia 
Un bărbat sună la emisiunea de muzică a unui post de radio şi spune: 
- Tocmai am găsit un portofel cu o sută de mii de coroane în el. Mai erau şi numele 
şi adresa numitului Jan Ziegler, de pe Strada Seifert numărul 3, din Praga. 
- Bine. Şi cum te putem ajuta noi?, întreabă gazda emisiunii. 
- Mă gândeam să-i dedicaţi o melodie. 
 
China 
Verişorul meu îmi bagă mereu mâna în puşculiţă, ceea ce mă scoate din sărite. Într-
o zi, mi-am găsit puşculiţa în frigider, cu un bilet pe ea: "Îmi pare rău, dar mi-au 
îngheţat contul!". 
 
Coreea de Sud 
O ghicitoare celebră m-a sfătuit într-o zi: "Fă tot ce-ţi spune şeful". Îmi repeta sfatul 
de parca viaţa mea ar fi depins de asta. Înţelept sfat, mi-am zis eu. Lucram la un 
proiect important şi aveam nevoie de părerea şefului. Nu mică mi-a fost uimirea 
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când, în aceeaşi zi, am citit horoscopul meu din ziar: "Fă tot ce-ţi spune şeful tău", 
scria acolo. 
 
Croaţia 
Un politist se apropie de un băieţel care plânge în faţa unui chioşc de ziare. 
- Ce-ai păţit?, îl întreabă el. 
- "Superman" n-a mai apărut!, se lamentează puştiul. 
- Mă ocup eu de asta, îl linişteşte poliţistul. Apoi strigă: Hei, Superman, ieşi afară! N-
o să-ţi facem nimic! 
 
Elveţia 
Soţia: "Iubitule, ai observat? Am cumpărat o perie nouă pentru toaletă." 
Sotul: "Am văzut, dar prefer totuşi hârtia igienică." 
 
Filipine 
Joe, Mike, Mary şi Tom vorbeau între ei despre profesiile lor de vis. 
- Mi-ar plăcea să fiu avocat, ca să-i pot apăra pe concetăţenii mei, zise Joe. 
- Mie mi-ar plăcea să fiu parlamentar, ca să pot elabora legi în beneficiul 
concetăţenilor mei, zise Mike. 
- Eu vreau să fiu doctoriţă, ca să-i tratez pe concetăţenii săraci, zice Mary. 
- Tom, tu ce vrei să fii?, întreabă Joe. 
- Aş vrea să fiu concetăţean, a replicat Tom. 
 
Finlanda 
Hannu vrea ca totul să fie perfect la aniversarea a 30 de ani de căsătorie, pe care o 
pregăteşte la hotelul unde el şi soţia lui şi-au petrecut luna de miere. Aşa că se duce 
acolo cu o zi înainte, că să facă toate pregătirile necesare. Seară, îi trimite un e-mail 
soţiei, dar greşeşte adresă şi mesajul ajunge la o femeie al cărei soţ murise de 
curând. A două zi, fiul văduvei îşi găseşte mama leşinată în faţă computerului. Pe 
ecran e afişat acest mesaj: "Scumpă mea soţie, am ajuns aici şi totul e gata pentru 
venirea ta, mâine. Sper că vei găsi sosirea aici la fel de plăcută cum a fost pentru 
mine. P.S.: Este foarte cald aici!" 
 
Franţa 
Preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, vizitează un combinat siderurgic. Spre 
surprinderea patronului, Sarkozy îl îmbrăţişează prieteneşte pe angajatul său, 
Morton. Acelaşi lucru fac şi Obama, şi Puţin când vizitează, la rândul lor, 
combinatul. 
Fără să se arate impresionat, patronul îi spune lui Morton: 
- Pun pariu că pe Papă nu îl cunoşti! 
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- Jucăm golf împreună, zice Morton. 
Uluit, patronul plăteşte o călătorie la Vatican. În timp ce Papa binecuvântează 
mulţimea, Morton dispare. Curând, reapare alături de Papă. În acel moment, doi 
chinezi îl băţ pe umăr pe patron şi îl întreabă: 
- Cine e omul în alb de lângă Morton? 
 
Germania 
Plimbându-se prîntr-un bâlci, un bărbat ajunge la cortul unei ghicitoare. Gândindu-
se că se va amuză straşnic, omul intră în cort şi se aşază. 
- Văd că eşti tatăl a doi copii, spune ghicitoarea, privind în globul de cristal. 
- Aşa crezi tu, replică dispreţuitor bărbatul. Sunt tatăl a trei copii. 
- Asta s-o crezi tu!, zice ghicitoarea. 
 
India 
Un om de afaceri indian îşi vizitează un prieten chinez internat în spital. 
- "Li kai yang qi guan...", spune întruna bolnavul cu voce pierită. Omul ar vrea să-l 
ajute, dar nu vorbeşte mandarină (n.r. dialect al limbii chineze). 
- "Li kai yang qi guan", mai spune pacientul, apoi îşi dă duhul. 
În acelaşi an, afaceristul se duce cu treburi la Shanghai şi află în fine ce înseamnă 
"Li kai yang qi guan": "Dă-te jos de pe tubul meu de oxigen!". 
 
Marea Britanie 
Cu vreo lună înainte să moară bunicul, bunica l-a uns cu untură pe spate. După 
aceea, el a luat-o repede la vale. 
Comediantul Milton Jones 
 
Mexic 
Indienii dintr-o rezervaţie izolată îl întreabă pe noul şef de trib dacă iarnă va fi 
friguroasă sau blândă. Tânărul şef de trib nu e deloc familiarizat cu tradiţiile 
străbunilor, aşa că le spune să culeagă vreascuri şi se duce apoi să telefoneze la 
Serviciul Naţional de Meteorologie. 
- Iarna va fi friguroasă?, întreabă el. 
- Aşa se pare, i se răspunde. 
Şeful de trib le spune oamenilor lui să strângă mai multe vreascuri. După o 
săptămâna, sună iar: 
- Sunteţi siguri că va fi foarte frig? 
- Absolut siguri. 
 
Şeful de trib le spune oamenilor să strângă toate lemnele de foc pe care le găsesc. 
Peste o săptămâna sună din nou: 
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- E aşa cum mi-aţi spus? 
- Va fi cea mai friguroasă iarnă din istorie. 
- De unde ştiţi? 
- Pentru că indienii strâng lemne de foc că la balamuc! 
 
Norvegia 
O femeie şterge de praf o lampă şi din ea iese un duh fermecat. 
- Eşti o femeie cumsecade, aşa că îţi voi îndeplini o dorinţă, îi spune duhul. 
- Vezi pisoiul asta? E singurul meu tovarăş de viaţă. Aş preferă un bărbat puternic şi 
arătos în locul lui, zice ea. 
Duhul fermecat îi îndeplineşte dorinţă şi motanul se transformă într-un bărbat 
splendid, un fel de Brad Pitt. Femeia îi sare în braţe şi îl acoperă de sărutări. 
- Vrei să-mi spui ceva înainte să facem dragoste?, îl întreabă ea. 
- Da, zice el. Pun pariu că îţi doreşti să nu mă fi castrat săptămâna trecută. 
 
Olanda 
O starletă stă în avion lângă un avocat la un zbor de cursă lungă. Ea vrea să-şi facă 
somnul de frumuseţe, dar avocatul o tot trezeşte. 
- Hai să jucăm un joc de cunoştinţe generale, îi propune el. 
Starletă îl ignoră. 
- Îl facem mai interesant, spune el. Dacă răspund greşit, îţi dau 50 de dolari. Dacă 
răspunzi greşit, îmi dai cinci dolari. 
Starletă e de acord şi avocatul întreabă primul: 
- Ce distanţă e de la Pământ la Luna? 
Starletă îi da avocatului cinci dolari. 
- Ce urcă muntele pe trei picioare şi îl coboară pe patru?, întreabă apoi ea. 
Avocatul rămâne paf. Caută de zor pe internet, îşi consulta enciclopedia de buzunar, 
trimite sms-uri de pe Blackberry la toţi oamenii de ştiinţă pe care îi cunoaşte. 
Degeaba. După câteva ore, o trezeşte pe starletă, îi da 50 de dolari şi o întreabă: 
- Ei bine, ce este? 
Fără să scoată un cuvânt, ea îi da cinci dolari şi se culca la loc. 
 
Polonia 
Stanislaw zace pe patul de moarte, înconjurat de familie. 
- Trebuie să vă spun cel mai mare secret al meu. 
Familia îl îndeamnă să continue. 
- Înainte să mă însor, aveam de toate, explică Stanislaw. Maşini de curse, fete 
frumoase, mulţi prieteni, o groază de bani. Un bun amic m-a sfătuit: "Însoară-te şi 
fă-ţi o familie! Altminteri, nu vei avea pe nimeni care să-ţi dea un pahar cu apa când 
vei fi pe patul de moarte". I-am ascultat sfatul şi mi-am luat nevastă. Am dat berile 
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pe mâncare pentru bebeluşi. Mi-am vândut Ferrari-ul şi am investit banii în fonduri 
pentru facultatea copiilor. Şi acum, iată-mă aici. Şi ştiţi ceva? Nici măcar nu mi-e 
sete! 
 
Portugalia 
Un bărbat îşi vizitează un prieten şi vede o fetiţă căreia gazdă îi strigă: 
- Diplomă, adu două ceşti de cafea! 
- Diplomă? De unde vine numele? 
- Mi-am trimis fiica la studii, la universitate, şi cu asta s-a întors, oftează prietenul. 
 
Rusia 
Din cauza recesiunii, pentru a economisi costurile la energie, luminiţa de la capătul 
tunelului va fi stinsă. Semnat: Dumnezeu 
 
Serbia 
O vecină da peste un puşti care stă pe scări şi plânge. 
- Ce-ai păţit, puişor?, îl întreabă ea. 
- Tată a păţit-o, se smiorcăie puştiul. S-a lovit la deget cu un ciocan. 
- Şi atunci tu de ce plângi? 
- Pentru că la început am râs. 
 
Slovenia 
În timp ce ies de la tribunal, avocatul îl întreabă pe clientul sau mohorât: 
- Care-i problemă? Ai fost achitat. 
- Acum chiar că am dat de belea! Tocmai mi-am închiriat apartamentul pe trei ani. 
 
Spania 
Un cerşetor vede o bunicuţă pe plajă. 
- Va rog, senora, imploră sărmanul. Nu am mâncat nimic de 24 de ore! 
- Perfect!, răspunde dulce bunicuţă. Acum nu va trebui să-ţi faci griji că vei avea 
crampe când o să faci baie în mare. 
 
SUA 
Un preot catolic, un păstor reformat şi un rabin vor să afle care e cel mai bun în 
meseria să. Se duc în pădure, îşi aleg câte un urs şi încearcă să-l convertească. 
Ulterior, catolicul povesteşte: 
- Am găsit un urs, i-am citit Catehismul şi l-am stropit cu agheasmă. Săptămâna 
viitoare îl aştept la împărtăşanie. 
- Am găsit un urs şi i-am ţinut o predică din învăţăturile Domnului. M-a lăsat să-l 
botez, zice şi păstorul. 
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Cei doi privesc apoi spre rabin, care zăcea pe o targă, înfăşurat în bandaje. 
- Poate că nu ar fi trebuit să încep cu circumcizia, zice acesta. 
 
Thailanda 
- Grăbiţi-va, strigă educatoarea. 
- Care-i grabă?, întreabă un micuţ. 
- Întârziem la oră următoare! 
- Dacă va grăbiţi aşa, mergeţi fără noi! vine replică puştiului. 
 
Taiwan 
Broască ţestoasă-tată îi spune fiului o poveste: "A fost odată că niciodată o 
iepuroaică albă." 
- Asta-i o poveste pentru bebeluşi. Nu ştii una SF?, spune fiul. 
- Bine. "A fost odată că niciodată o iepuroaică astronauta." 
- Tată, insistă puştiul, zi-mi ceva că pentru copii mai mari! 
- Bine, bine. Dar promite-mi că nu mă spui lui mami! "A fost odată că niciodată o 
iepuroaică goală puşcă" 
 
Ungaria 
Doctorul: "Mi-aţi ascultat sfatul şi aţi dormit cu fereastră deschisă?" Pacientul: "Da". 
 
Doctorul: "Deci v-a dispărut complet astmul de care sufereaţi?" 
Pacientul: "Nu, dar mi-au dispărut ceasul, televizorul, iPodul şi laptopul". 
 
 
 
*** 
Un ungur se duce la un restaurant.Când chelnerul vine sa-i ia comanda, îi spune: 
- Te rog sa dai la mine una la muie. 
- ?! 
- Te rog sa dai la mine una la muie! 
- Dar cum sa fac aşa ceva? Nu pot! 
- Sa chemi la mine pe sef de sala! 
Seful de sala se prezinta şi primeste aceeasi solicitare: 
- Noi ne respectam clientela, domnule, nu pot sa va onorez comanda! 
Ungurul izbucneste isteric: 
- dacă nu dati imediat la mine una la muie, eu fac scandal! 
Seful de sala ezita cateva clipe, apoi ridica din umeri şi satisface cererea clientului. 
A doua zi, la tribunal, judecatorul il întreaba pe seful de sala: 
- De ce l-ati lovit pe reclamant? 
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- Pai, pentru ca el mi-a cerut, sa-i dau una la muie! 
Ungurul sare revoltat: 
- Nu este adevarat! El dat la mine una la muie, sora cu moartea, dar eu cerut una 
lamuie, sora cu portocala! 
*** 
IT 
SUPPORT......IN RO !!!! 
 
Suport tehnic: Ce model este calculatorul dumneavoastra? 
Client: Unul alb... 
 
Client: Buna, Mariana aici. Nu pot sa-mi scot discheta din calculator. 
Suport tehnic: Ati incercat sa apasati butonul? 
Client: Da, sigur, e chiar blocat. 
Suport tehnic: Asta nu suna prea bine; Voi trimite pe cineva. 
Client: Nu , stati putin..Inca n-am bagat-o... e inca pe birou... scuze... 
 
Suport tehnic: Apasati pe simbolul "My Computer" din partea stanga a ecranului. 
Client: Stanga ta sau stanga mea? 
 
Client: Buna, Marta aici, nu pot sa listez. De fiecare data când incerc, îmi spune ca 
nu poate gasi imprimanta. Chiar am luat imprimanta şi am ridicat-o în fata 
monitorului şi el tot îmi spune ca nu o gaseste... 
 
Client: Am o problema dacă vreau sa listez cu rosu.... 
Suport tehnic: Aveti imprimanta color? 
Client: Aaaah......................multumesc. 
 
Suport tehnic: Ce vedeti pe monitorul dumneavoastra doamna? 
Client: E un ursulet pe care prietenul meu mi l-a cumparat de Valentine's day. 
 
Client: Tastatura mea nu mai functioneaza. 
Suport tehnic: Sunteti sigur ca e conectata la calculator? 
Client: Nu. Nu pot sa vad în spatele calculatorului. 
Suport tehnic: Ridicati tastatura şi mergeti 10 pasi în spate. 
Client: ! OK 
Suport tehnic: Inca mai aveti tastatura în mana? 
Client: Da 
Suport tehnic: Asta insemana ca nu e conectata la calculator. Mai vedeti vre-o 
tastatura pe birou? 
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Client: Da, mai e una pe aici. Ah...asta merge... multumesc tare mult! 
 
Suport tehnic: Parola dumneavoastra este "a" mic, de la ananas, "V" mare de la 
Victor, şi cifra 7. 
Client: Mare sau mic? 
 
Client: Nu pot sa intru pe internet. 
Suport tehnic: Ati folosit parola corecta? 
Client: Da, sigur. Am văzut-o la colegul meu. 
Suport tehnic: Puteti sa-mi spuneti ce parola ati folosit? 
Client: Cinci stelute. 
 
Suport tehnic: Ce program anti-virus folositi? 
Client: Firefox. 
Suport tehnic: Acesta nu este un program anti-virus. 
Client: Aa, scuze...Internet Explorer. 
 
Client: Am o maaare problema. Un prieten mi-a pus un screen saver pe calculator 
dar de fiecare data când misc de mouse, dispare.... 
 
Suport tehnic: Cum pot sa va ajut? 
Client: Scriu primul meu e-mail. 
Suport tehnic: OK, şi care ar fi problema? 
Client: Pai, am scris litera "a" în adresa, dar nu stiu cum sa desenez cerculetul din 
jurul ei 
 
*** 
Bula şi cu Strul erau prieteni. Pleaca Strul în Germania şi îşi cumpara un aparat de 
autosatisfacere. Il vede şi Bula, pleaca şi el în Germania si-si cumpara şi el unul. 
Ajunge acasă, şi-l pune, are un orgasm, doua, nu se mai oprea… 
Il suna Bula disperat pe Strul: 
- Mai, Strul, zi-mi cum se opreste aparatul, ca mor aici ! 
- Are un buton galben ? 
- Da. 
- Are un buton verde ? 
- Da ! 
- Are un buton rosu ? 
- Nu. 
- Ai belit-o, e aparatul de muls vaca; pana la 20 de kile nu se mai opreste ! 
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*** 
Sotul vine acasă foarte agitat: 
- Curvo! Stiu tot, absolut tot! 
Calma sotia îi zice: 
- Oare? Te lauzi ca de obicei. În ce an a avut loc batalia de la 
Calugareni? 
*** 
CHITANŢA 
(de George Topârceanu) 
Tanţa, domnişoara Tanţa 
E-o duduie foarte şic, 
Zveltă, cu ochi mari şi negri, 
Cap superb, năsucul mic, 
 
Picioruşe lungi şi durde 
Şi când se plimba prin Tei 
Toţi birjarii o admiră: 
- Ma, halal de mama ei! 
 
Ce profesie are Tanţa ? 
Uite, n-aş putea să spun; 
Nici nu mă interesează 
Chiar dacă o presupun. 
 
Dar cum Tanţa-i delicioasă 
Şi-are maniere fine, 
Nici nu vreau să ştiu ce face, 
Nici cu ce şi nici cu cine. 
 
Ca vecini se mai întâmplă 
Ca să-i cer un ac sau aţă, 
Sau îmi cere ea o carte 
Până mâine dimineaţă.. 
 
O vecinătate dragă 
Ne-a prins zilele-n cătuşe 
Că ades intru la Tanţa 
Fără să mai bat la uşe. 
 
Tot aşa-ntr-o seară intru 
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Era iarnă grea şi ger, 
Şi-o găsesc în pielea goală 
Stând lângă calorifer. 
 
Năucit de frumuseţea-i 
Dau să mă retrag un pic 
Însă Tanţa-mi spune: 
- Intră, intră dragă, nu-i nimic ! 
 
Am intrat şi beat de farmec 
O-ntrebai plin de mister: 
- Pentru ce stai goală, scumpo 
Lângă acel calorifer? 
 
- Fiindcă-a fost proprietarul, 
Mi-a răspuns şăgalnic Tanţa 
- Şi-uite mi-am plătit chiria, 
Iar acum, usuc chitanţa. 
 
*** 
Mosu', pe moarte, zacea în pat. 
Vin nepotii pe la el şi ce se gandesc ei: bai moshu mai are putin şi moare, ia sa ne 
distram un pic cu el. 
Zis şi facut. Se duc astia la farmacie şi cumpara o cutie de viagra, vin acasă şi hai sa 
i-o administreze moshului. Ii dau astia sa bea toate pastilele din cutie şi pleaca. 
Cand, a doua zi, vin ei în vizita iar sa vada ce mai face moshu. Asta, ia-l de unde nu-
i.O întreaba pe bunica-sa: 
- Mamaie, unde-i moshu, cum se simte? 
Asta zice ca moshu-i sus pe deal. Se duc astia la el sa vada ce face. 
Moshu cosea de zor iarba. 
- Tataie, ce faci aicea? 
- Cosesc şi io, ce p**a mea sa fac. 
- Pai, şi cum te simti? Ca ieri erai pe moarte. 
- Pai nu stiu cum dracu, dar aseara mi s-a sculat p**a aşa dintr-o data. 
Când mă uit în camera o vad pe una la capul patului, cam urata ce-i drept şi 
imbracata în negru... 
Ma ridic, o trantesc în pat, o dezbrac şi da-i futai ca-n tinerete, 10 numere, tot 
tacamul, ce sa va mai zic... a lesinat aia acolo. Dupa care i-am luat şi coasa şi am 
venit aici pe deal la munca. 
*** 
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Cabinetul unui psihiatru. Se deschide usa şi intra un bărbat, în patru labe cu ceva în 
gura. 
Psihiatrul : -Vai! Cine a venit la noi? O pisicuta? 
Barbatul se taraie pana în coltul cabinetului. 
Doctorul il urmareste.-Un catelus? 
Barbatul trece cu mana pe langa perete şi se taraie în celalalt colt. 
Doctorul nu renunta: 
- Ah! Cred ca e un arici! Nu? O broasca testoasa? 
Barbatul scoate un cablu din gura şi zice : 
- Auzi? Ma lasi şi pe mine sa iti trag internetul sau nu?!?!?!?!? 
*** 
Romania este o tara deosebit de fertila: semeni functionari şi cresc impozite... 
-Care este deosebirea dintre Dumnezeu şi Traian Basescu? 
- Dumnezeu nu se crede Traian Basescu. 
*** 
Domnii Geoana, Antonescu şi Boc calatoreau, în concediu, pe aceeasi sosea. 
Deodata, ajung la o bifurcatie nesemnalizata, ceea ce il deruta pe soferul dlui 
Geoana, aflat în fruntea coloanei: 
"Incotro o luam, sefu?'". 
"Cum incotro, Ghita? Nu stii linia partidului? Semnalizezi stanga.." 
"Si fac la stanga?" 
"Bineinteles." 
Dupa cinci minute, ajunge şi domnul Antonescu la bifurcatie: 
"Incotro o luam, sefu'?". 
"Nu stii linia partidului, Mitica? Semnalizezi dreapta." 
"Si fac la dreapa?" 
"Sigur ca da.." 
Dupa alte cinci minute, hop şi domnul Boc la aceeasi bifurcatie: 
"Ce facem, sefu', semnalizez dreapta?". 
"Bineinteles ca dreapta, Vasile. Semnalizezi dreapta, dar faci la stanga; ce, nu stii 
linia partidului?" 
*** 
Basescu, în peregrinarile prin tara, vede o batrana mioapa batand matanii şi 
inchinandu-se în fata unei troite cu Iisus pe cruce. 
Convins de popularitatea sa şi de dragostea netarmurita pe care i-o poarta 
"boborul", o întreaba: 
"De ce nu te inchini mai degraba la iubitul presedinte al Romaniei?!" 
"Ei, maica, "-raspunde batrana -"tare as mai face-o dacă l-as vedea şi pe el 
rastignit..." 
*** 
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Adrian Nastase întreaba Radio Erevan: Un bărbat poate sa aiba mai mult de doua 
oua? 
Raspuns: În mod normal nu, dar dacă totuşi te apleci în fata şi numeri exact patru, 
atunci sa stii ca Opozitia a venit puternic din urma.. 
*** 
Andrei Marga se duce în magazinul Victoria sa îşi cumpere cravate şi camasi. 
Dupa ce îşi cumpara cravate, vrea sa îi dea 5 lei spaga vanzatorului, insa acesta 
refuza: 
- Nu pot sa primesc, d-le ministru, pentru ca am fost şi eu profesor universitar şi 
stiu ce salarii mici sunt în invatamant. 
Nervos, Marga se duce la raionul de camasi. Isi cumpara cateva camasi şi vrea sa îi 
dea spaga 5 lei vanzatorului, care il refuza: 
- Nu pot sa primesc, d-le ministru, ca am fost şi eu profesor universitar şi stiu ce 
salarii mici sunt în invatamant, îi spune vanzatorul. 
Supernervos, Marga iese din magazin şi vede un cersetor în fata magazinului. Se 
gandeste putin şi vrea sa îi dea 10 lei cersetorului, la care acesta îi spune: 
- Nu pot sa primesc, d-le ministru... 
Deja cu nervii la pamant, Marga il intrerupe: 
- Sa nu spui ca şi tu ai fost profesor universitar. 
- Nu, îi raspunde acesta, eu chiar sunt profesor universitar, dar am o fereastra 
acum. 
*** 
Un pusti vine revoltat de la scoala şi îi spune tatalui sau ca acolo il pun sa invete 
numai lucruri inutile. 
Tatal il întreaba uimit: 
- Cum adica? 
- Pai la istorie ne pune sa memoram niste ani: 1848/1877-1878/1907/1944/1989. 
Cica sint importanti! 
- Altceva... 
- Pai la geografie tot aşa trebuie sa retinem tot felul de denumiri, ca de exemplu: 
Carpatii "Scurburii", Strimtoarea "Fosfor" şi Dardanele, de parca mi-ar folosi la ceva 
chestiile astea! dacă mă intraba careva merg repede la un Internet Cafe, dau search 
pe Google şi aflu... simplu, nu? 
- Da, fiule, da' sa zicem ca iesi şi tu cu o fata, şi cum va tineti voi asa, de mina, ea te 
întreaba ce inaltime are virful Chomolugma? 
- Nu-i problema! Merg repede la un Internet Cafe, ca-i deschis non-stop, dau search 
pe Google, aflu şi mă intorc sa-i spun... 
- Da, da' pina te intorci tu sa-i spui ca are 8848 m s-ar putea sa o gasesti ocupata! 
- Cu cine? 
- Pai, tot cu un prost aşa ca tine, da' care are laptop! 
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*** 
Ce a descoperit o blonda la curs ptru examen de conducere? 
Ca la volan se poate sta şi cu fata... 
*** 
Un tip beat suna la politie: 
- Mi-au furat totu din masina.... e complet goala! Pina şi volanu l-au luat, escroci 
dracului ş¡ 
Dupa 5 minute 
- Scuzati, domnita, nu mi le au furat.... cred ca urcasem în scaunul din spate...!!? 
*** 
O blonda opreste la un stop. Vine un boschetar şi îi cere o tigara...Ii da tigara şi 
pleaca mai departe. Opreste la urmatorul stop şi apare acelasi boschetar: 
- Da-ti-mi şi un foc, va rog... 
II daruieste bricheta şi pleaca în tromba speriata. La urmatorul stop, iar îi apare 
boschetarul. 
- Domnita, blonda, dacă îmi da-ti una suta va şi arat cum se iese din sensul 
girator…!!! 
*** 
Puterea unei virgule 
 
În cadrul unui experiment sociologic, unei grupe de 50 de oameni în care erau în 
mod egal femei şi bărbati i s-a dat un text şi insarcinarea sa aseze în cadrul acelui 
text o virgula. 
Textul era: 
"Dacă bărbatul ar sti realmente valoarea pe care o are femeia ar merge în patru 
labe ." 
 
Toti bărbatii au asezat virgula după cuvantul "are". 
Toate femeile au asezat virgula după cuvantul "femeia". 
*** 
Mersul la biserica nu te face credincios, aşa cum statul într-un garaj nu te face 
masina... 
*** 
Experienta este un lucru minunat: iti permite sa recunosti o greseala atunci când o 
repeti. 
*** 
Greutatea normala: nu trebuie sa cantaresti mai mult decat frigiderul tau. 
*** 
Dacă trebuie sa alegi intre doua rele -alege-l pe cel pe care nu l-ai mai incercat pana 
atunci. 
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*** 
Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare. 
*** 
Dragostea "eterna" dureaza 3 ani. 
*** 
A avea constiinta curata inseamna a avea memorie proasta. 
*** 
Cei cinstiti sunt inadaptatii societatii. 
*** 
Pestele care lupta impotriva curentului moare electrocutat. 
*** 
A gresi este omeneste. 
A da vina pe altul este şi mai omeneste. 
*** 
Cel mai important nu este "sa stii"! 
Mai important este sa ai telefonul celui care stie. 
*** 
Eu nu sufar de nebunie! 
Ma bucur de ea în fiecare minut.. 
*** 
Banii nu fac fericirea, o cumpara gata facuta. 
*** 
Inteligenta mă urmareste, dar eu sunt mai rapid. 
*** 
Fugi de tentatii, dar incet, sa te poata ajunge. 
*** 
Exista o lume mai buna, dar este foarte scumpa. 
*** 
A studia inseamna sa te indoiesti de inteligenta colegului de birou.... 
*** 
Alcoolul omoara incet-incet. 
Nu conteaza, te grabesti? 
*** 
Exista doua cuvinte care iti deschid multe usi: "trage" şi "impinge". 
*** 
Nu bea la volan! Te lovesti de ceva şi se varsa bautura.. 
*** 
Se spune ca inotul face bine la silueta... 
Spun cei care n-au văzut inca balena. 
*** 
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Orice bărbat are nevoie de o femeie fiindca sunt o gramada de lucruri pentru care 
nu poti sa faci guvernul vinovat. 
***- 
Fiecare al cincelea om e chinez. 
Si noi suntem cinci în familie, deci cineva e chinez. 
Poate tata sau mama, poate frate-meu mai mare Costel, sau frate-meu mai mic Ho-
Xiao-Pen. Eu cred ca-i Costel. 
*** 
M-am sculat cu stangul. 
Mi-am imbracat camasa, s-a rupt nasturele, am luat servieta, i s-a rupt toarta, deja 
mi-e frica sa mă duc la buda... 
*** 
Prieteni sunt acele persoane, care te iubesc cu toate ca te cunosc bine. 
*** 
Psihiatrii zic ca una dintre patru persoane are o deficienta mintala. 
Dacă esti cu inca trei amici şi nu ai observat nimic ciudat, atunci nu te gandi la 
chestia asta! 
*** 
Ca să-ţi realizezi obiectivele trebuie sa fii un visator... 
Asa ca nu mai pierde vremea, lasa totul balta şi du-te sa te culci! 
*** 
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala, distreaza-te cu cea pe care o ai la indemana! 
*** 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidela şi iti trece prin cap sa te arunci 
din balcon, adu-ti aminte ca ai doar coarne, nu şi aripi! 
*** 
Femeile sunt ca traducerile: cele bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune. 
*** 
O femeie se trezeste la miezul noptii plina de sudori. 
Dimineata sudorii au plecat la munca. 
*** 
Intr-o frizerie. Frizerul, taindu-l pe client de vreo doua ori, incearca sa discute cu el: 
- Ati mai fost la noi pana acum? 
- Nu, mana mi-am pierdut-o în razboi. 
*** 
- Serviti mormoloci în acest restaurant? 
- Servim pe oricine! Luati loc! 
*** 
Ospatar, aveti picioare de broasca? 
Nu, aşa merg eu, mai saltat! 
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*** 
Merge o babuta pe calea ferata. Din urma se apropie trenul fluierand. 
Babuta, fara se se intoarca: 
- Fetele cuminti nu intorc capul când sunt fluierate... 
*** 
O femeie şi un bărbat stau pe marginea prapastiei. 
Femeii îi e cald. Barbatul îi face vânt. 
*** 
Romanii la olimpiada. 
În prima zi au luat o medalie. 
A doua zi au mai luat una. 
A treia zi i-au prins. 
*** 
În tramvai: 
- E cineva fara bilet, în fund ? 
- Eu, da mi-l bag imediat!! 
*** 
M-a sunat ieri o tipa: "Vino acum, nu-i nimeni acasă". 
M-am dus. Intr-adevar, nu era nimeni. 
*** 
În timpul potopului... 
Dupa ce au navigat ei ceva vreme peste ape, arca lui Noe a inceput sa se zgaltaie şi 
era gata-gata sa se scufunde, clatinandu-se serios. Noe nu putea sa inteleaga ce se 
intampla, apele fiind calme. Asa ca decide sa mearga în vizita la animale. 
Aici descopera problema: toate animalele faceau sex intr-o veselie. 
- Nu se poate aşa ceva! 
Eu va salvez viata şi aşa mă rasplatiti? O sa scufundati arca! 
Toate animalele s-au oprit şi l-au ascultat speriate. 
- De acum inainte fiecare pereche va primi o fisa cu ziua şi ora la care pot face sex şi 
cine nu le respecta va fi aruncat peste bord. 
Dupa cateva zile maimutoiul incepe sa o tachineze pe maimuta: 
- Miercuri la ora 4 vei avea de suferit! 
Timp de 3 zile îi tot spune: 
- Miercuri la ora 4 vei avea de suferit! 
Maimuta, nervoasa, merge la Noe şi îi povesteste: 
- Uite Noe, de 3 zile maimutoiul mă tot ameninta. Îmi zice ca miercuri la ora 4 voi 
avea de suferit. Eu stiu ce se va intampla în acea zi, insa nu se poate sa strige aşa în 
gura mare. Ce vor spune celelalte animale? 
Noe merge la maimutoi sa îi ceara socoteala: 
- De ce o ameninti pe maimuta? Cum adica va avea de suferit? Ia spune-mi! 
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- Pai... Am pierdut fisa la carti când am jucat poker cu magarul... 
*** 
Popor roman, nu te-ai saturat sa stai pe locul mortului şi sa fii condus de toti 
tampitii? 
Dan Puric 
*** 
Doamna, stiti ca sotul dvs. va inseala? 
- Bineinteles, stiu cu cine, stiu unde şi cand, dar nu mi-am dat seama CU CE... 
Doi poliţai discută: 
- De ce îţi tot freci mâinile? 
- Că mi-e frig... 
- Da' de ce nu-ţi bagi mâinile în buzunar? 
- Acolo mi-s mănuşile. 
*** 
Doi poliţişti se întâlnesc: 
- Mă, se apropie Paştele, ţi-am cumpărat un ou Kinder. 
Se întâlnesc şi a doua zi: 
- Ce zici, ţi-a plăcut oul? 
- Ciocolata era excelentă, dar capsula am înghiţit-o cam greu. 
*** 
De ce stă un grup de poliţişti în faţa unei şcoli ajutătoare? 
E întâlnirea de zece ani. 
*** 
Un poliţist vine-ntr-o zi acasă cu un televizor ultimul răcnet. 
- De unde ai televizoru'? întreabă soţia. 
- L-am câştigat la un concurs organizat de poliţie. 
- Ce fel de concurs? 
- De matematică. 
- Şi ce v-au dat de făcut? 
- Cât fac 5x5? Iar eu, cu 17, am ieşit pe locul trei. 
*** 
La secţia de poliţie, vine un bărbat alergând şi strigând: 
- Domnule poliţist, te rog, arestează-mă imediat, închide-mă! 
- Dar ce s-a întâmplat? 
- Am tras cu pistolul în soacră-mea. Patru cartuşe! 
- Ai omorât-o, nenorocitule? 
- Nu, din păcate nu am atins-o. De aceea, vă rog, băgaţi-mă într-o celulă, repede! 
*** 
Doi poliţai patrulau prin cartierul inginerului Ionescu. Domnul inginer iese cu 
gunoiul pe la miezul nopţii. Un poliţai zice: 
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- Ghiţă, uite un spion! 
- Nu, bă, e unu' cu gunoiu'! 
- Ba e spion! Mă duc să-i cer actele. 
Se duce organul la dl. inginer: 
- Actele dv., vă rog! 
- Ce acte, dom'le, am ieşit cu gunoiu'! 
- Eşti spion! Mergi la secţie. 
- Dom'le, sunt ing. Ionescu, stau în blocu' asta, la apartamentu' 8. 
- Ghiţă, du-te la asociaţie şi verifică! 
Se duce Ghiţă şi vine fugă înapoi: 
- Nu locuieşte nici un ing. Ionescu la ap.8. 
Merg ei la secţie, dl. inginer tot face gălăgie că stă la ap. 8. Îl mai trimite şefu' pe 
Ghiţă încă o dată la asociaţie să mai verifice, acelaşi rezultat: nici un ing. Ionescu la 
ap.8.  
A doua zi de dimineaţă, apare şeful poliţiei, vecin de scară cu ing. Ionescu. Aude 
povestea şi îl eliberează pe inginer.  
Inginerul merge supărat direct la asociaţie. 
Administratoru' nici nu-l lasa să deschidă gura: 
- Domnu' Ionescu, aveţi probleme. V-a căutat poliţia de 2 ori, da' le-am spus că nu 
staţi aici. 
*** 
La postul comunal de jandarmi se prezintă un individ cu aripa maşinii înfundată. 
- Domnule plutonier, aveţi vaci negre în satul acesta? 
- Din câte ştiu eu, nu. 
- Dar capre negre? 
- Nu, nu cred. 
- Cai negri? 
- Nu. De ce întrebaţi? 
- Înseamnă că am lovit un popă. 
*** 
Doi poliţişti: 
- Bă, Vasile, ce tremuri aşa, bă, ce-ai păţit? 
- Am stat puţin în frigider. 
- De ce, bă? 
- Păi, Şefu', nu ne-aţi zis că poliţaii trebuie să aibă sânge rece? 
*** 
Un poliţist se bărbiereşte. Sună telefonul. Poliţistul se taie... De ce? 
Să ştie unde a rămas... 
*** 
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Un poliţist vroia să-şi ia televizor. Intră într-un magazin de electronice, vede unul 
potrivit şi îi spune vânzătorului. 
- Ne pare rău, dar aici nu servim poliţişti. 
Vine poliţistul şi a doua zi, de data aceasta îmbrăcat în civil şi cu o mustaţă falsă. 
- V-am mai spus o dată că nu servim poliţişti. 
Exasperat, poliţistul se duce, îşi face operaţie de schimbare de sex. 
Se întoarce după câteva zile cu înfăţişarea complet schimbată. 
- Bine, dom'le, chiar nu-nţelegi că produsele din magazinul nostru nu sunt pentru 
poliţişti? 
- Extraordinar! Cum îţi dai, dom'le, seama că sunt poliţist? 
- Acela nu este televizor, dom'le, este cuptor cu microunde... 
*** 
Un poliţai intră într-o librărie: 
- Daţi-mi, vă rog, un plic rotund; vreau să trimit o circulară prin secţie pe la noi.  
Vine şi superiorul lui şi-l scuză faţă de vânzătoare: 
- Doamnă, ştiţi, este nou la noi în secţie, nu prea ştie el care-i treaba pe aici. Dar 
dacă tot am intrat în librărie, daţi-mi şi mie un glob cu harta României. 
*** 
Se dă examen pentru nişte posturi de poliţai. Candidaţii erau într-o sală, vine un tip 
mai gras, se opreşte în faţa primului candidat şi-l întreabă: 
- Bă, cât fac 2+2? 
- 10, să trăiţi! 
- Greşit, ai picat! 
Ajunge la al doilea: 
- Cât fac 10-4? 
- 18! 
- Nu, ai picat! 
Bla... Bla... ajunge la ultimul (unu' mic.. prăpădit): 
- Bă, cât fac 6+6? 
- 12! 
- Bravo, bă, cum ţi-ai dat seama? 
- Am scăzut 4 din 100. 
*** 
Doi puşti mergeau în troleul 66 şi spuneau bancuri despre poliţişti. 
Unul zice: 
- Bă, de ce merg poliţaii câte doi pe stradă? 
- Păi unul ştie să scrie şi altul ştie să citească! 
- Ha, ha, ha... 
În spatele lor, doi poliţişti pe care tipii nu-I observaseră se opresc din conversaţie şi 
ascultă la ce spun puştii. După ce aud faza asta, se duc la ei: 
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- Actele la control, puşlamalelor! 
Cel mai mare dintre tineri scoate intimidat buletinul şi îl întinde poliţiştilor. Ia ăla 
buletinul, se uită la el şi-I zice celuilalt: 
- Ia notează acolo! 
*** 
Un poliţist discută cu doi colegi: 
- Băi, copilul meu e prost, nu ştie cât face 1-1. 
- Ba, al meu e şi mai prost, zice al doilea, nu ştie cât face 1+1.  
Al treilea: 
- Veniţi la mine acasă să vedeţi ce prost e al meu. 
Acasă la al treilea poliţist: 
- Bă, Costeluş, vino la tata, du-te la colţul blocului şi vezi dacă vin acasă. 
- Bine, tati, mă duc. 
După cinci minute: 
- Nu vii. 
- Vedeţi, bă? 
Cei doi poliţişti: 
- Ce prost, parcă nu putea să se uite de pe balcon! 
*** 
Un poliţist care lucra în tura de noapte opreşte o maşină şi îi cere omului să se 
legitimeze, apoi îl întreabă unde locuieşte. 
- Strada Ion Luca Caragiale, să trăiţi. 
Fără nici o explicaţie, cetăţeanul încasează câteva bastoane, după care este dus la 
secţie. A doua zi, poliţistul îşi prezintă raportul în faţa superiorului: 
- Imaginaţi-vă, acest cetăţean a avut tupeul să îmi spună că stă pe strada Ion Luca 
Caragiale. Oare arăt eu a prost să pot crede că stă pe trei străzi odată? 
- Măi boule, tu nu ţi-ai dat seama că stă la intersecţie? 
*** 
Un tip se rătăceşte cu maşina pe undeva pe la ţară. 
Într-un sătuc se gândeşte să meargă la postul de poliţie să întrebe pe unde se află. 
Ajungând în faţa postului de poliţie, coboară şi chiar atunci un civil iese din sediul 
poliţiei. Şoferul îl întreabă: 
- Nu vă supăraţi, sunteţi cumva poliţist? 
- Bine că eşti tu deştept, îi răspunde tipul care ieşea din sediul poliţiei. 
*** 
Un poliţist rural îşi pune caschetă albă şi iese la şosea. Opreşte un automobilist care 
depăşea vizibil viteza admisă. 
Acesta se justifică: 
- Ştiţi, eu sunt medic primar şi mă grăbesc la o intervenţie. 
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- Pe cine păcăleşti dumneata? Crezi că noi mai suntem miliţienii de altă dată? Ori 
eşti medic, ori eşti primar! 
*** 
Un elicopter s-a prăbuşit într-un cimitir. Poliţiştii au recuperat 300 de victime. 
*** 
Un poliţist îi face cadou şefului o vază. Intră la şef şi o lasă pe birou, dar cu gura în 
jos. Vine şeful, vede vaza, o examinează şi constată: 
- Ia uite la asta, îmi face cadou o vază defectă. Pe unde dracu să bag florile, că e 
astupată. Şi după ce o ridică: 
- Şi mai are şi fundul spart! 
*** 
Doi hoţi eliberaţi din penitenciar au terminat banii repede. S-au gândit cum să facă 
rost de bani.  
Să spargă o bancă? Nu au scule performante.  
Să spargă un magazin? Poate nu găsesc suficienţi bani. 
S-au hotărât să spargă ceva la care nu se aşteaptă nimeni: sediul poliţiei!  
Ajung în biroul comandantului şi deschid fişetul. În primul sertar, valută. 
- Nu luăm valuta că e înseriată! 
Al doilea fişet e plin cu bijuterii. 
- Nu le luăm că bijuteriile sunt sub urmărire! 
Al treilea fişet: un dosar plin cu amprente. 
- Ăsta îl luăm şi facem bine şi la prietenii noştri! 
A doua zi, ofiţerul de serviciu raportează comandantului că a fost spart biroul. 
- Ce au luat, valuta? 
- Nu. 
- Bijuteriile? 
- Nu. 
- Atunci ce? 
- Condica de prezenţă a poliţiei! 
*** 
Trei poliţişti stăteau de vorbă: 
- Aşa de proastă este nevastă-mea, zice primul, că închiriază videocasete şi noi nici 
măcar nu avem video. 
- A mea, zice al doilea, e şi mai proastă, a cumpărat detergent de spălat vase şi noi 
nici nu avem maşină de spălat vase. 
- Ale voastre nu sunt nimic, zice al treilea, eu am fost cu nevastă-mea la 
supermarket să facă cumpărături şi ea şi-a luat 20 de prezervative pentru vacanţă. 
Vă daţi seama ce proastă, că eu nici nu mă duc cu ea? 
*** 
Două soţii de poliţişti stau de vorbă. Una zice: 
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- Dragă, soţul meu are post lângă o florărie. Niciodată nu mi-a adus vreo floare. 
- Şi ce? Al meu are post lângă Conservator. O conservă n-am văzut până acum? 
*** 
Un proaspăt poliţist, de-abia ieşit de pe băncile Academiei de Poliţie, a fost 
însărcinat să ancheteze o spargere. S-a înapoiat la secţie şi a raportat: 
- Domnule căpitan, de la magazinul spart s-au furat două cartuşe de Kent şi trei 
kilograme de morcovi. 
- Şi ai vreun suspect? 
- Nu, dar va trebui să caut un iepure care tuşeşte. 
*** 
Ce este viaţa? 
Cea mai răspândită boala transmisă pe cale sexuală. 
*** 
De ce nu se prea utilizează prezervativele de culoare neagră? 
Pentru ca subţiază. 
*** 
Cum scufunzi un submarin rusesc? 
Îl bagi în apă. 
*** 
Ce face femeia după ce face dragoste? 
Se plictiseşte. 
*** 
De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
Ca să poată vorbi până apărea şi Eva. 
*** 
Care este, în zilele noastre, cea mai obişnuită formulă de cerere în  căsătorie? 
Dumnezeule, să nu-mi spui că ai rămas însărcinată... 
*** 
Cine e optimist? 
Un bărbat care, înainte de a pleca la întâlnirea cu o fată, îşi unge fermoarul de la 
pantaloni. 
*** 
Ce făcea Meşterul Manole când o zidea pe soţia lui Ana? 
Body-building. 
*** 
Ce au în comun un trenuleţ electric şi sânii unei femei? 
Ambele au fost create iniţial pentru copii, dar tot bărbaţii se joacă mai mult cu ele. 
*** 
De ce s-a mutat Bula la etajul 10 într-un bloc fără lift? 
Pentru că are soacra cardiacă. 
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*** 
Când se bucură călugării că nu sunt căsătoriţi? 
Când se spovedesc femeile. 
*** 
Ce faci dacă afli că mai ai doar 6 luni de trăit? 
Te muţi cu soacra şi fiecare zi va părea o eternitate. 
*** 
De ce un elefant este mare, gri şi zbârcit? 
Pentru ca dacă era mic, alb şi neted, era OB. 
*** 
De ce preferă bărbaţii să se însoare cu virgine? 
Pentru că nu suportă comparaţiile. 
*** 
Cum se cheamă un bărbat inteligent în America? 
Turist. 
*** 
De ce sunt femeile ca vremea? 
Pentru că orice ai face, nu poţi să le prevezi sau să le schimbi. 
*** 
Ce au în comun toţi bărbaţii care stau singuri într-un bar? 
Sunt însuraţi. 
*** 
De ce a creat prima data Dumnezeu bărbatul? 
Pentru că nu i-ar fi plăcut să se uite tot timpul cineva peste umărul lui să vadă cum 
lucrează. 
*** 
Care este diferenţa dintre o amantă şi o soţie? 
30 de kilograme. 
*** 
Care este diferenţa dintre un amant şi un soţ? 
30 de minute. 
*** 
De ce au prezervativele ambalajul atât de greu de desfăcut? 
Ca să mai ai timp să te răzgândeşti. 
*** 
Care este asemănarea dintre o maşina nouă şi un soţ? 
Ambele funcţionează bine doar în primul an. 
*** 
La ce e mai uşor să renunţi: la vin sau la femei? 
Depinde de vechime. 
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*** 
O blondă merge la ginecolog, se aşează pe scaun, îşi desface picioarele şi le pune 
sus. 
Doctorul se uită la ea şi-i spune: - Mai sus... 
Blonda ridică picioarele mai sus. Doctorul iarăşi: - Mai sus... 
Blonda ridică mai sus picioarele. Doctorul insistă: - Mai sus este ginecologia, aici 
este stomatologia 
*** 
Bush la Casa Albă: 
Ţârrrr! telefonul, răspunde asta, la telefon Ben Laden: 
- Băi am două veşti una bună şi una rea, pe care vrei s-o auzi mai întâi? 
- P-aia bună. 
- Mă predau! 
- Vai! sunt aşa de happy, ok, nimic nu mai contează dar totuşi care cea rea? 
- Vin cu avionul! 
*** 
Sună telefonu'; răspunde John 
- John! 
- Yes, Sir! 
- Uită-te pe geam! 
- Yes, Sir! 
- Ce vezi? 
- Doamna se sărută cu un domn, Sir! 
- John! 
- Yes, Sir! 
- Ia puşca! (John se duce şi aduce puşca lângă telefon) 
- Yes, Sir! 
- Ocheşte-l pe domn! 
- Yes, Sir! 
- Trage! (bum) 
- Yes, Sir! 
- Ce s-a-ntâmplat? 
- Doamna a căzut în piscină. 
- Ce piscină, idiotule?! 
- Sir?! 
- Yes, John! 
- Ce număr aţi format? 
*** 
Examen oral la politehnică, proful super dur. 
Intră primul student, proful îl întreabă: 



507 

 

- Să zicem că eşti într-un tren, e foarte cald, ce faci? 
- Deschid geamul. 
- Cu ce viteză intră vântul în compartiment? 
- Nu ştiu... 
- Ne vedem la toamnă! La revedere!!! 
Când iese afară studentul le povesteşte şi celorlalţi ce s-a întâmplat acolo. 
Intră apoi o colegă...aceeaşi întrebare. Urmează răspunsul: 
- Dau bluza jos. 
- Dar încă e cald, zice profu’. 
- Dau fusta jos. 
- Dar încă e cald... 
- Dau sutienul jos. 
- Dar încă e cald... 
- Dau şi chiloţii jos. 
- Dar dacă tot e cald? 
- Poate să mă fută tot compartimentu’ dar eu geamu` nu-l deschid.... 
*** 
O femeie se plânge alteia că bărbasu nu mai vrea sex şi cum vine acasă o întreabă 
doar: "Ce avem de mâncare?"... 
Cealaltă îi zice: - Draga, am avut şi eu problema asta. Nu e grav... îmbracă nişte 
chiloţi negri, cu dantelă, o pălărie neagră, ciorapi negri şi îl aştepţi în uşă, sexy aşa... 
şi se rezolvă... 
A două zi se întâlnesc din nou: 
- E, cum a fost? 
- Am făcut exact cum mi-ai spus, chiloţi negri, dantelă, pălărie sexy... ce să mai... 
bombă... 
- Şi? - Şi când a deschis uşa mi-a zis: "Zorro, faci şi tu ceva de mâncare azi? 
*** 
Finala CM de fotbal. Toate locurile sunt ocupate, în afară de unul. Apare un tip şi-l 
întreabă pe cel care stătea lângă: 
- E liber? 
- Da, răspunde tipul. 
- Nu pot să cred... cât de nebun trebuie să fii ca să ai un asemenea loc şi să nu vii la 
meci? 
- Adevărul e că şi locul asta e al meu. Trebuia să vin cu soţia mea, am fost la toate 
campionatele începând din 1982, de când suntem căsătoriţi, din păcate ea a murit. 
- Şi nu aţi găsit pe nimeni să va însoţească, un prieten, un vecin? 
- Nu, sunt toţi la înmormântare 
*** 



508 

 

Un tip firav stătea într-un bar cu o bere în faţă. Apare un şmecher, îi dă două 
capace, îi ia berea şi o dă pe gât. Asta firav începe sa plângă, sa se tăvălească pe jos. 
Ce ai mah? Plângi pentru o bere, aşa bărbat eşti tu? 
Fii atent. De dimineaţă m-a părăsit nevasta, mi-a golit contul din banca şi mi-a luat 
tot din casă. După-amiază îmi pierd slujba, încerc sa mă arunc în fata trenului dar o 
ia pe alta linie, încerc sa mă spânzur şi se rupe funia, încerc sa mă împuşc şi se 
blochează pistolul. Cu ultimii bani îmi cumpăr o bere, torn otrava în ea şi vi tu şi o 
bei..... 
*** 
Filosofie! 
O turma de bivoli se deplasează întotdeauna cu viteza celui mai încet bivol din 
turma. Când turma este vânată, de obicei este ucis cel mai slab şi mai din urma 
bivol. Aceasta selecție naturala este benefica turmei ca întreg, pentru ca astfel, prin 
eliminarea celor mai slabi membri, se îmbunătățesc viteza şi sănătatea turmei. 
Cam în același mod, creierul uman poate opera doar atât de repede cat îi permite 
cea mai slaba celula. Consumul de alcool,  după cum se știe, omoară celulele 
creierului, dar în mod normal prima data omoară celulele cele mai slabe. In acest 
mod, consumul regulat de bere distruge cele mai slabe celule cerebrale, făcând 
creierul o maşina mult mai rapida şi mai eficienta. Acesta este şi motivul pentru 
care întotdeauna te simți mai deștept  după câteva beri. 
*** 
Doctorul către proaspătul amputat: 
- Domnule am pt. dv. o știre buna şi una rea. 
- Care-i aia rea? 
- Ti-am amputat piciorul sănătos... 
-...si aia buna? 
- Piciorul bolnav se vindeca! 
*** 
Bărbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VÂNATOAREA, femeia a descoperit 
VÂNATOAREA şi a inventat BLANURILE. 
Bărbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA, femeia a descoperit 
PICTURA şi a inventat MACHIAJUL. 
Bărbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSATIA, femeia a descoperit 
CONVERSATIA şi a inventat BÂRFA. 
Bărbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat JOCUL DE CARTI, femeia a descoperit 
JOCUL DE CARTI şi a inventat DATUL ÎN CARTI. 
Bărbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MÂNCAREA, femeia a descoperit 
MÂNCAREA şi a inventat DIETA. 
Bărbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL, femeia a descoperit SEXUL şi a 
inventat DURERILE DE CAP. 
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Bărbatul a descoperit COMERTUL şi a inventat BANII, femeia a descoperit BANII…. 
şi s-a DUS NAIBII TOTUL. 
*** 
Mânăstire.... 
Starețul hotărăşte ca trebuie sa se facă un control sa vadă cum mai stau călugării 
cu viciile. 
"Maine toata lumea ia cate un clopoțel, îl leagă de membru şi se prezintă în curte". 
La momentul întâlnirii, starețul aduce o super lady sa facă striptease. Fata începe 
sa danseze goala......... nici un zgomot......  după o ora se aude un ding-ding.... 
" Aha, ieși din rând păcătosule... 2 săptămâni de rugăciuni, post negru, stai închis, 
speli porcii....". 
Zis şi făcut. 
După alte 3 săptămâni același test. De data asta cu două fete... După o oră, ding-
ding, același călugăr. 
"Nemernicule, nu te-ai liniștit? Meriți biciuit, mâine toată lumea-n curte.'" 
A două zi întâlnire mare, păcătosu' în centru. Starețul: "Uitaţi-vă la păcătosu' 
pământului, merita biciuit, ridicați-i sutana şi treizeci de lovituri". Toata curtea: 
ding-ding-cling-ding-diiing. 
*** 
Pinochio îi zice lui Gepetto: 
-Tata, penisul meu e denivelat şi plin de aschii şi urat si...nu am succes la fete! 
-Fiule, când te-am creat, nu am acordat mare atentie acestui lucru, dar du-te la 
magazin şi cumpăra niste smirghel şi se rezolva. 
Dupa un timp, Gepetto în intreaba pe Pinocchio: 
Ei fiule, ai rezolvat problema cu fetele? 
-Tata,  după ce am cumpărat smirghelul, cine mai are nevoie de fete?! 
*** 
3 bărbaţi povestesc: 
 
Primul: Mai, când simt ca relatia mea nu mai merge perfect, îmi trimit 
nevasta 2 saptamani la tratament la bai în Grecia. Face acolo 
tratamente cu namol, cu ape naturale, cu ultraviolete, când se intoarce 
arata intinerita, zambeste mai mult, este radioasa! şi si noi suntem un 
cuplu mai fericit! 
 
Al doilea: Mai şi eu, o data pe an îmi trimit soţia la o statiune de 
munte în Austria. Face acolo tratamente naturiste, diete naturale, aer 
curat, apa de munte, ozon. Se intoarce  după două saptamani mult mai 
radioasa, cu pofta de viata; şi noi suntem un cuplu mai fericit! 
 



510 

 

Al treilea: Bah, ... nu stiu. Eu unul îmi f*t singur nevasta. 
*** 
Un tanar se intoarce acasă suparat rau,  după ce plecase sa ceara mana prietenei 
sale. Vazandu-l aşa amarat, tatal sau il intreaba: 
- Ce s-a intamplat? Te-a refuzat? 
- Da... Mi-a tras şi o palma! 
- Cum asa?! Nu i-ai spus cum te-am invatat eu? "Draga mea, timpul se opreste în loc 
pentru mine când privesc în ochii tai!" 
- Vai! Asa era?! Am gresit formula... I-am spus: 
"Ai o fatza de-mi sta ceasul!" 
*** 
Care este pluralul de la sticla? 
- Cioburi 
*** 
- Care e diferenţa dintre o femeie şi o musca? 
- Musca te sacaie numai vara... 
*** 
La piata Ion vinde un cocos. Se apropie un cumpărator: 
- Cat ceri pe el? 
- Trei sute de mii. 
- Da' gainile le calca? 
- Calca gaini, rate, gaste, curci, . şi cainele, . şi porcu'! 
- Pai de ce il vinzi? 
- De la o vreme se uita lung şi la mine... 
*** 
- Prin ce se deosebeste un om de o camila? 
- Camila poate sa lucreze o saptamâna fără sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamâna fără sa lucreze... 
*** 
La un concurs de parasutisti intr-o unitate militara, Bula trebuiasa faca saltul cu 
parasuta, la aterizare sa ia bicicleta,  după care cros de 15 Km. 
Se urca Bula în avion, ajunge în zona deparasutare, sare şi trage de comanda...nu se 
deschide. Mai trage o data... nimic (futui)... trage comanda de la parasuta de 
siguranta...tot nimic (baga-mi-as)... mai trage o data...nimic...  după care zice: 
- Parca vad ca şi bicicleta e stricata... 
*** 
Ion şi Maria la maternitate: 
- No Marie, ce avem? 
- Baiat. 
- No, .. şi cu cine seamana? 
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-... Degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti. 
*** 
Dom' doctor, mă simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma. 
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi îi zice: 
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de namol din Techirghiol. 
-O sa mă vindece doar baia cu namol? 
- Nu, da' trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul 
*** 
Cica se duce un tigan la pescuit cu un Mertz 600 SEL. 
Coboara tiganu din maşina, scoate mulineta de aur ultimul racnet cu fir de matase 
naturala şi ac de diamant şi da la peste. 
Când ce sa vezi minunatie: prinde pestisoru de aur. 
Ptiuuuuu.... 
La care pestisoru': - Stii eu sunt pestisoru' de aur cu alea 3 dorintze... 
Tiganu: ZII CE VREI. 
*** 
-Un vanator intra într-un magazin de profil. 
- Pantaloni de camuflaj aveti?" 
- Avem, dar nu-i gasim!" 
*** 
Un cioban il intreaba pe celalalt: 
- Cum se spune, mai, funicular sau furnicular? 
- La ce? 
*** 
Viitorul tau depinde de visele tale. 
DECI - nu pierde timpul, du-te şi te culca!!!! 
*** 
Dacă o pocnesti, se cheama maltratarea soţiei. 
Dacă te pocneste ea, e autoaparare. 
Dacă iei o decizie fără sa o intrebi, esti nesimtit. 
Dacă ea ia o decizie fără sa te consulte, e femeie emancipata. 
Daca-i ceri sa faca ceva ce nu-i place, e dominare masculina. 
Dacă te roaga ea, iti face o favoare. 
Dacă apreciezi formele unei femei şi lenjeria sumara esti pervers. 
Dacă nu, esti homo. 
Daca-i oferi flori, urmaresti ceva. 
Dacă nu, esti fraier. 
Dacă esti mandru de realizarile tale esti plin de tine. 
Dacă nu, esti lipsit de ambitie. 
Dacă o doare capul, e obosita. 
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Dacă te doare pe tine, n-o mai iubesti. 
Dacă vrei sa faci dragoste prea des, esti obsedat. 
Dacă nu, ai pe altcineva. 
De aceea bărbaţii mor mai repede decat femeile.... 
*** 
Omul nu e facut sa munceasca! 
Dovada: faptul ca oboseste. 
*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria îi reda vederea. 
*** 
"Alegerile sunt procedeul prin care oamenii liberi îşi aleg stapanii." Timon din 
Paris 
*** 
"Egoistul este acel om care nu se gandeste la mine." Eugene Labiche 
*** 
În vin e puterea. 
În bere e sănătatea. 
În coniac e distincţia. 
... iar în apă sunt microbii! 
*** 
Pe o strada, o tiganca batrana vindea seminte cu 5000 de lei cornetul. Un tanar 
care trecea în fiecare zi pe acolo îi lasa cei 5000 de lei, dar nu-si lua niciodata 
cornetul. 
Intr-o dimineata, tiganca il opreste, incercand sa-i spuna ceva, dar tanarul merge 
grabit mai departe, zicand din mers: 
-Vrei sa mă intrebi de ce nu iau niciodata semintele? 
- Nuu, nuu... vreau sa-ti spun ca s-au scumpit la 10000 de lei! 
*** 
Motto-ul zilei de VINERI: 
Dacă cineva rade, razi impreuna cu el! 
Dacă cineva canta, canta impreuna cu el! 
Dacă cineva lucreaza....lasa-l sa lucreze 
*** 
Doi tipi în parc arunca niste coji de pîine la porumbei. Zice unul dintre ei: 
- Uite porumbeii astia sunt ca politicienii! 
-???? 
- Pai cât timp sunt jos îţi mănâncă din palma, dar dacă ajung sus fac pe tine! 
*** 
Un tip suna la Radio Erevan : 
- Alo, Radio Erevan? 
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- Da, spuneti! 
- Eu am fost la Moscova, săptămâna trecuta... 
- Asa, si... 
- Şi acolo am găit pe strada un portofel. 
- Si? 
- Portofelul era al lui Ivan Ivanovici Ivanski, ca avea şi actele. 
- Bine, dom'le, şi ce-i cu asta? 
- Dar în portofel erau şi 2000 de dolari... 
- Şi vreti sa vi-l gasim sa-i înapoiati...? 
-Nu! Vreau doar sa-i dedic o melodie 
*** 
Presedintele Bush îl întreaba pe seful CIA: 
-Cum naiba de stiu evreii tot ce facem, înainte chiar sa actionam? 
Generalul îi raspunde: 
- Domnule Presedinte, evreii au o expresie: "Vus tutuh?" (adica "ce se-ntîmpla?"). 
Cînd se-ntîlnesc, si-o adreseaza unul altuia - Şi aşa stiu tot! 
Bush se decide sa verifice personal dacă aşa stau lucrurile. Se deghizeaza în evreu 
habotnic, cu palarie, perciuni şi tot ce trebuie şi se duce într-un cartier evreiesc din 
Brooklyn. Vede un evreu batrîn cu tichiuta în cap şi-l întreaba în soapta: 
- Vus tutuh? 
Batrînul, tot în soapta, îi raspunde: 
- Umbla Bush prin Brooklyn.. 
*** 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara. 
Vine directorul acasă, nevasta îl ia în primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama. 
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat... 
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede. 
*** 
Sotul se-ntoarce tîrziu acasă si-ncearca sa se bage-n pat fără sa-si 
trezeasca nevasta. Din pacate, nu tine: 
-Ai venit, hai? Cît e ora? 
-10. 
-Cum "zece", dacă eu am auzit pendula batînd unu? 
-Pai si, ce? Vrei sa bata şi zero?! 
*** 
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O pereche de octogenari pleaca în vilegiatura, Ajung în statiune la hotel, intra în 
camera... Ea zice: 
- Uite draga pe geam se vede o caprioara!! 
El raspunde : 
- Nu e caprioara, e o vaca, şi tu nu esti la geam ci la oglinda !!! 
*** 
Vine unu' la doctor: 
- Doctore, nevasta mă inseala perupte şi totusi nu îmi apar nici un fel de coarne. 
Uitati-va şi dvs, netedca'n palma... 
- Nu va faceti probleme, chestia cu coarnele e numai o vorba, nu exista 
cu adevarat. 
- Uf, mi-ati luat o piatra de pe inima, credeamca am lipsa de calciu... 
*** 
Tata, care este diferenţa dintre prosperitate sicriza? – intreaba Bula. 
- E simplu fiule. Prosperitate inseamna Mercedes, sampanie, amanta. 
Criza inseamna metrou, sifon, ma-ta... 
*** 
De ce s-ainventat ciocolata alba? 
-Ca sa se murdareasca şi negri la gura. 
*** 
Dupa o cina selecta la nistecunoscuti soţia îi spune sotului: 
- Dragule, nu ţi-a fost rusine sa te ducide cinci ori cu farfuria  după mancare? 
- Nu, draga, de fiecare data euspuneam ca este pentru tine. 
*** Celibatarul este atras de toatefemeile, pe când barbatul casatorit 
este atras de toate cuexceptia uneia... 
*** 
Merg prin zapada un eschimos şi un geolog... La unmoment dat, apare un urs polar. 
Repede, eschimosul se apuca sa-si punaschiurile. Geologul îi spune: 
- Oricum nu vei reusi sa alergi mai repededecat ursul! 
La care eschimosul raspunde: 
- Important este sa alerg mairepede decat tine! 
*** 
La maternitate, în sala de aşteptare trei bărbaţi aşteptau cu sufletul la gură moaşa. 
Iese femeia şi î-l felicită pe primul: 
- Felicitări aveţi gemeni! 
- Doamne ce coincidenţă, eu chiar lucrez la Minessota Twins... 
După o ora iese aceeaşi femeie şi spune celui de a-l doilea tătic: 
- Incredibil aveţi tripleţi !!! - Nu pot sa cred, ce coincidenţă, eu lucrez la 3M 
Company!!! 
Nu după mult timp din nou iese aceeaşi femeie... 
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Când o vede cel de-al 3 lea bărbat cade leşinat... 
- Ce s-a întâmplat? întreabă moaşa... 
- Eu lucrez la 7up... 
*** 
- Ioane, unde duci gastele alea doua? 
- La soacra-mea. Ieri a spus ca si-ar da şi jumatate din viata pentru o gasca! 
*** 
Doi prieteni converseaza: 
- Hei ce-i cu tine? De ce ai un ochi vanat? 
- Ieri am fost la masa la socrii... 
-Ei si?... 
- Stii doar ca ei sunt credinciosi: inainte de masa a trebuit sa spunem rugaciunea. 
- Şi mai departe?... 
- Am facut greseala ca la pasajul "si fereste-ne Doamne de rele" sa mă uit tocmai la 
mama soacra... 
*** 
Bula se intalneste pe strada cu un prieten care il intreaba : 
-Bula, am auzit ca ţi-a murit soacra. Ia zi ce-a avut? 
-Ceva bijuterii, un televizor color, şi putine economii... 
-Nu asta, vroiam sa intreb ce i-a lipsit? 
-Pai maşina, o casa sau un apartament proprietate personala... 
-Mai Bula! Vroiam sa stiu DE CE a murit. 
-Pai a fost la noi în vizita, eu i-am spus sa mearga în pivnita sa aduca 
cartofi, sa facem piuree şi gratare, ea a cazut pe scari şi si-a rupt gatul. 
-Da! Ce ghinion! şi ce-ati facut atunci? 
-Pai taitei cu branza... 
*** 
Era un tip pe la 1 noaptea striga la unul în curte, la tara: 
-Maaaaaaaaaa??? aveti apa, ma? 
-DA 
-Da -mi şi mie 2 galeti !!!! 
-De ce ma? 
-A cazut soacra-mia în fantana şi apa e doar pana la gat!!! 
*** 
La tribunal se audiaza martorii: 
-Când ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la 
etaj, de ce n-ati intervenit? 
-Pentru ca am vazut ca inculpatul se descurca şi singur... 
*** 
Mai zi -mi un banc bun, sa i-l spun şi lu soacra-mea. 
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-Da ce-i trebuie lu soacra-ta bancuri? 
-Nu-i trebuie, da la bancul ala pe care mi l-ai spus ieri era sa moara de ras... 
*** 
Romania Top Ten 
 
"Romania este o tara pe care, cu cat o cunosti mai mult, cu atât o intelegi mai 
putin." (Jonathan Scheele) 
"Imi amintesc ca doi dintre expertii finantisti ai cabinetului PSD se numeau 
Vacaroiu şi Boulean." (Andrei Plesu) 
"Nu am maşina, dar merg destul de des cu taxiul. asta e viciul meu, sunt 
taxicoman." (Radu Cosasu) 
"Nu m-as duce sa vad un film de Sergiu Nicolaescu nici dacă ar rula în holul 
blocului unde locuiesc." (Victor Rebengiuc) 
"La Ministerul Culturii lucrurile sunt limpezi: un Puric n-are cum sa secerte cu o 
Musca." (Dan Puric) 
"Sunt ruda cu Andrei Ratiu la fel cum e Petre Roman ruda cu autocamioanele 
Roman." (Ion Ratiu) 
"Când ne-am intors în tara,  după 1990, la primul concert, Nicu Covacis-a apropiat 
de mine şi mi-a spus: "Tandarica, trebuie sa ne purtam frumos cu copiii astia, cine 
stie cati or fi ai nostri"."(Ovidiu Lipan) 
"Exista oameni în acest parlament al Romaniei carora nu poti sa le ridici 
imunitatea nici cu viagra." (Paula Ivanescu) 
"Gigi Netoiu se baga în vorba ca virgula intre subiect şi predicat." (Adrian 
Paunescu) 
"Dacă fotbalul în sala se numeste futsal, mă intreb cum ar trebui sa-i spunem 
fotbalului care se joaca în curte." (Mihai Stoica) 
*** 
O familie de tineri merge în vizita la niste prieteni mai în varsta. Se aseaza la masa 
sa manance. 
Batranul îi zice soţiei: 
- Luceafarul meu, adu felul intai. 
Dupa ce termina batranul zice: 
- Frumoasa mea, adu felul doi. 
Dupa ce termina, batranul îi zice soţiei: 
- Iubirea vietii mele, adu desertul. 
Dupa masa femeile merg la bucatarie iar bărbaţii raman singuri. Tanarul il intreaba 
pe batran: 
- Cum de reusesti  după atatia ani sa-i mai spui cuvinte atât de frumoase, de 
romantice? 
- Sa mor de mai stiu cum o cheama! 
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*** 
Pleaca Iisus pe Pamant şi ajunge undeva în Bronx. Langa niste tomberoane, statea 
tolanit un boschetar. Il vede pe Iisus, barbos, imbracat ponosit, il cheama la el si-i 
ofera un hamburger din bocceluta lui. Iisus se uita la boschetar, primeste mancarea 
şi se bucura. Vagabondul îi intinde şi o sticla sa bea. Iisus e bucuros de aşa 
generozitate de la un amarat, iasticla şi se asaza langa el. Vagabondul se uita lung la 
Iisus si-i intinde o tigara. Iisus e foarte incantat de atata bunatate, trage un fum, sta 
câteva clipe şi zice: 
- Omule, esti foarte generos, nu credeam ca mai exista aşa oameni. Eu sunt Iisus 
Hristos şi vreau sa-ti indeplinesc o dorinta. 
Vagabondul zambeste la Iisus si-i face semn spre tigara : 
- Meseriasa iarba, nu? 
*** 
Realizezi ca traiesti în anul 2006 fiindca..... 
1.tastezi numarul PIN, fără sa vrei, la cuptorul cu microunde. 
2. de ani de zile nu ai mai jucat solitaire cu carti reale 
3. ai o lista cu 15 numere de telefon ca sa iti suni familia formata din 3 persoane 
4. trimiti un mail colegului care sta linga tine 
5. ai pierdut contactul cu prietenii fiindca nu ai adresele lor de e-mail 
6. te intorci  după o zi lunga de lucru acasă şi raspunzi la telefon cu numele firmei 
7. formezi 0 la telefon ca sa primesti informatii 
8. esti de 4 ani la locul tau de munca, dar pentru 3 firme diferite 
10. toate reclamele de la TV arata şi o adresa de web 
11. intri în panica când realizezi ca ai plecat de acasă fără mobil şi te intorci din 
drum ca sa-l iei 
12. te trezesti de dimineata şi deschizi outlook-ul inainte sa bei cafeaua 
13. inclini capul, ca sa zimbesti ;-) 
14. citesti textul asta şi rinjesti 
15. mai rau, stii deja ca vei trimite mailul acesta mai departe 
16. esti prea ocupat ca sa iti dai seama ca din lista lipseste punctul 9 
17. te mai uiti o data pe lista, ca sa vezi dacă intr-adevar punctul 9 lipseste.... şi 
acum rizi.... 
*** 
Un om de stiinta sud-american a descoperit,  după cercetari indelungate şi 
complicate, ca persoanele care nu sint sexual active îşi citesc e-mail-urile cu mina 
pe mouse. 
Acum nu mai are sens sa iei mina de pe mouse, e prea tirziu...... 
*** 
O batrana statea amarata pe un balansoar, tinand în brate pe motanul ei, Gicuta. 
Deodata apare o zana care-i spune: 
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- Fiindca ai dus o viata cinstita şi ai un suflet bun, iti voi indeplini 3 dorinte! 
Sta batrana, se gandeste şi îi spune prima: 
-Vreau sa fiu foarte bogata! 
Zana da cu bata magica, transforma casa în palat şi o umple pe baba de bani. 
-Acum vreau sa fiu tanara şi frumoasa! 
O face zana bunesa. 
-Si ultima dorinta: vreau sa-l transformi pe motanu' Gicuta în cel mai frumos 
barbat din lume! 
Zana îi indeplineste şi ultima dorinta şi dispare. Cateva minute bunica si Gicuta se 
privesc în ochi. Bunica e tulburata de cat de frumos poate fi Gicuta. Gicuta se ridica, 
se apropie de ea, se inclina şi îi sopteste la ureche: 
- Iti pare rau acum ca m-ai castrat? 
*** 
Femeia este cel mai bun motor pentru ca: 
- Se adapteaza la orice piston, 
- Se lubrifiaza singura, 
- Se porneste cu un singur deget, 
- O data pe luna îşi schimba uleiul şi un plin îi ajunge 9 luni 
*** 
Adam şi Eva sunt izgoniti din rai. 
La plecare, ei intreaba: 
- Doamne, cine va spala vasele?? 
Dumnezeu le spune : 
- Va voi pune la o incercare. Va veti sui într-un copac şi voi da drumul la o pisica 
salbatica sa va chinuie. Cine va vorbi primul, acela va spala vasele toata viata. 
Zis şi facut. Vine pisica şi se urca pana la Eva, o zgaraie pe picioare, o musca, Eva, 
nici un cuvant. 
Trece pisica la Adam. Il zgaraie pe picioare, il musca, se ridica mai sus şi observa 
intre picioare doi motocei. 
Pisica începe sa se joace cu ei şi la un moment dat, observa ca un soricel ce era ca 
mort, începe sa se miste şi sa creasca. Si-a luat atunci pozitia de asalt, dar când sa s 
ara, Eva a urlat : 
- Zat !! fir-ai a dracului nu ai voie acolo !! 
De atunci a ramas lege : femeia spala vasele 
*** 
Un om de afaceri intra intr-o noapte într-un bar, merge la tejghea şi comanda o 
bere buna. 
- Cat costa? 
- Nimic domnule, e din partea casei. 
- Serios? 
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- Da, domnule. Uitati aici şi un sandwich tot din partea casei. 
- Nu pot sa cred aşa ceva... atunci am sa cumpăr macar un pachet de tigari! 
- Nu trebuie domnule, va dau eu un cartus... din partea casei... 
- Domnule, eu aşa ceva nu am intalnit de când sunt! Ce mod e asta de a face afaceri? 
Din ce castigati voi? Unde este seful tau, vreau sa il cunosc personal! 
- Momentan este sus intr-o camera, cu nevasta mea. 
- Dar ce face acolo cu nevasta dumitale? 
- Cam acelasi lucru ce fac eu acum cu afacerea lui ! 
*** 
I-a vorbit cu TU 
Doi prieteni se intalnesc dimineata, la cafea. Unul din ei are un ochi vanat. 
- Ce-ai patit la ochi? 
- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am vorbit cu "TU". 
- Doamne iarta-ma, dar ce fel de relatie aveti voi în familie de te-a lovit pentru atata 
lucru? 
- Pai aseara, pe când mancam, mi-a zis: "Stii draga, noi n-am mai facut sex de trei 
luni". şi eu i-am raspuns: "Poate TU..." 
*** 
Medicala 
Din ancheta medicala: "Bolnavul a mers spre insanatosire. Dar nu a ajuns..." 
*** 
Un bolnav de astm bronsic vine acasă la medic. Deschide soţia tinerica a acestuia. 
- Medicul e acasă? - intreaba bolnavul cu o voce abia deslusita. 
- Nu, zice soţia în soapta, intrati mai repede. 
*** 
Doua calugarite la cumpăraturi într-un magazin alimentar. Una dintre ele o 
intreaba pe cealalta: 
- Ce-ai zice de niste bere? 
- N-ar strica, dar mi-ar fi rusine sa cumpăr aşa ceva. 
- Nici o problema, rezolv eu. Iau ele o cutie cu 6 beri şi se duc la casa. 
Casierul se uita foarte mirat şi calugarita zice: 
- Asta-i ca sa ne spalam parul. 
Caiserul, fără sa ezite, se apleaca sub tejghea şi pune o punga de covrigei linga 
bere: 
- Sa nu va uitati bigudiurile. 
*** 
Baietelul la cofetarie: 
- Sarumana tanti, aveti Fanta roz? 
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- Da puisor, toate avem fanta roz.. 
*** 
- Aicea-i gurita aia scumpa, rosie... Aici sânii aceia ca două mere sanatoase... Burtica 
asta plata ca şi Campia Romana... Buricul asta rotund şi frumos... Aicea-s... …… 
- Ionele! Ne-o tragem sau facem inventar? 
*** 
Diferentele intre birou şi puscarie: 
1. La puscarie stai mai tot timpul intr-o camera 8x10. La birou stai mai tot timpul 
intr-o camera 6x8. 
2. La puscarie ai trei mese pe zi. La birou ai o gustare pe care o mai şi platesti. 
3. La puscarie ai timp sa meditezi la viata ta. La birou nu ai timp când lucrezi de 
chestii atât de profunde. 
4. La puscarie un gardian deschide şi inchide usile  după tine. La birou trebuie sa fii 
atent cu cheile când vii şi pleci. 
5. La puscarie poti sa te uiti la televizor. La birou te-ai ars dacă te prinde seful 
facand asta. 
6. La puscarie iti acorda vizite pentru familie şi prieteni. La birou nu apuci sa suni 
familia şi prietenii. 
7. La puscarie intretinerea o plateste statul şi nu trebuie sa lucrezi. 
8. La birou,  după ce muncesti, din banii pe care ti-i dau deduci toate taxele şi ce 
mai ramane?... 
*** 
Un barbat la spovedanie (umil): 
- Parinte am pacatuit !!! S-a mutat o tipa pe scara cu mine... ce mai, am pacatuit 
parinte... 
- Zii fiule... zii...Dumnezeu iarta ! 
- Parinte am ajutat-o sa se mute, parinte era imbrcata cu niste colanti si-i intrau 
parinte... 
- Zii fiule... zii...Dumnezeu iarta! 
- ...si avea un maieu transparent... fără nimic... se vedeau sfarcurile parinte... 
- Zii fiule... zii...Dumnezeu iarta ! 
- ... si... ce mai AM PACATUIT PARINTEE... 
- CUM fiule?... CUM?... 
- Cu GANDUL parinte ! cu GANDUL ! 
- Canon fiule, canon... timp de o saptamina sa bei cate o galeata de apa de trei ori pe 
zi ! 
-...? Dar de ce atita parinte? 
- Atata bea un BOU, fiule. 
*** 
Bula în ora de biologie 
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Profesoara intreaba: 
- Ce este verde şi sare pe campie? 
Raspuns din clasa: 
- Broasca! 
Profesoara: 
- Corect - dar putea fi şi un greiere. Ce este maro şi sare prin padure? 
Raspuns din clasa: 
- Caprioara! 
Profesoara: 
- Corect - dar putea fi şi un cerb. 
Bula agitat cere permisiunea de a pune şi el o intrebare: 
- Ce este tare când se ia în gura, iar moale şi lipicioasa când se scoate? 
Profesoara ofensata îi trage vreo două perechi de palme lui Bula care zice: 
- Corect - dar putea fi şi o guma de mestecat! 
*** 
Lanţul slăbiciunilor 
Un copil de 12 ani intră într-un bordel, târând o broască moartă  după el: 
- Sărut' mânaaa. Vreau şi eu o femeie! 
Matroana, mirată, îl întreabă cam ce femeie ar vrea. 
- Vreau o fată cu o boală venerică, dacă se poate! Plătesc oricât. 
- Bine, dacă tu vrei. Du-te cu Sandy. 
Se duce copilul cu Sandy, face sex, apoi dă să plece. Matroana îl opreşte: 
- Auzi, spune-mi şi mie, aşa, de curiozitate, de ce ai vrut o fată cu o astfel de boală? 
- Păi să vedeţi: eu acuma mă duc acasă şi vine baby-sitterul. 
Ei îi plac copiii mici, aşa ca mine; şi-o să facem sex... O sa ia boala. Diseară, tata o 
duce acasă cu maşina. Eu îl cunosc pe tata: o să i-o tragă pe bancheta din spate... Si-
o sa ia boala. La noapte o să şi-o pună cu mama. Şi-o să ia şi mama boala.. Eu o 
cunosc pe mama: mâine o să si-o tragă cu vecinul de alături. 
EI BINE, ALA E OMUL CARE MI-A OMORÂT BROASCA! 
*** 
O batranica calatorea în fiecare dimineata cu acelasi autobuz şi 
in fiecare dimineata îi dadea soferului o punga mica cu alune. 
Soferul lua punga, multumea şi apoi le manca cu multa placere. Dupa 
cam o saptamana o intreaba soferul pe batranica: 
- "Bunicuta, alunele is foarte gustoase, de unde le cumpărati?" 
- "Oh, stii dumneata tinere, eu mananc cu placere bilute de ciocolata 
Ferrero, dar din pacate nu mai pot sa musc alunele aşa ca sug numai 
ciocolata". 
*** 
O calugarita se urca într-un taxi şi soferul nu o slabeste din 
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ochi. Mirata, il intreaba ce are. 
- Maicuta, am şi eu o intrebare, dar nu vreau sa te simti prost. 
- Copilul meu, când ai varsta mea şi ai fost toata viata calugarita, 
ai auzit cate şi cate, nimic nu mă mai poate face sa mă simt prost. 
Spune ce ai pe suflet. 
- Am şi eu o fantezie ce m-a urmarit toata viata. Tot timpul mi-am 
dorit sa mă culc cu o calugarita, zise soferul. 
- Pai ia sa vedem ce putem face pentru tine. Mai intai tre' sa indeplinesti 3 conditii: 
nu trebuie sa fii insurat, doi trebuie sa fii catolic şi trei - eu sunt virgina şi as vrea sa 
raman aşa deci trebuie sa facem anal. 
- Perfect!, urla soferul. Nu sint insurat şi sunt şi catolic cat despre a treia conditie 
nici o problema. 
- Pai trage pe dreapta atunci, îi zise calugarita. 
Trage el pe dreapta, se pun ei pe treaba, şi apoi îşi continua drumul. La un moment 
dat, începe soferul sa plângă. 
- Ce s-a intamplat? 
- Pai maicuta, am pacatuit. Am mintit. Sunt insurat, am copii şi sunt si evreu. 
- Nu-i nimic, zise calugarita, pe mine mă cheama John şi merg la un bal mascat. 
*** 
Seara tarziu, o domnisoara buna de tot, mergea pe trotuar, către 
casa. Un individ, pus pe agatat, o interpeleaza: 
- Domnisoara...Singurica, singurica? 
Dupa cativa pasi, iar: 
- Domnisoara...Singurica, singurica? 
Dupa alti cativa pasi, iar: - Domnisoara...Singurica, singurica? 
Intr-un tarziu urla: 
-Domnisoaraaaaaaaa...Singurica, singuricaaaaaaaaaaaa? 
La care femeia, agasata şi plictista total, îi raspunde: 
- DA MAH! Singurica....dar SATULAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 
*** 
Cinci evrei renumiti au stabilit principii de baza: 
MOISE: Legea e mai presus de toate 
ISUS: Dragostea aproapelui e cel mai important lucru 
MARX: Totul trece prin stomac... 
FREUD: Sexul e totul... 
EINSTEIN: Totul e relativ.. 
*** 
Draga Mos Craciun, 
de TREI ani iti comand un camion de pompieri, poate ca anul asta o sa gasesti 
unul!!! 
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Multumesc. Luis 
 
Draga Luis, 
ca sa mă ierti ca nici acum nu am un camion de pompieri, iti voi da foc la casa în 
timp ce dormi. Asa vei avea toate camioanele de pompieri pe care ti le doresti. 
Somn usor. Mos Craciun 
*** 
Draga Mos Craciun, 
pentru anul asta mi-as dori sa-l faci pe tata sa vina inapoi acasă ca sa se impace cu 
mama. 
Mi-e tare dor de el. Juan. 
 
Draga Juan, 
esti tampit sau te faci? Ce vrei, sa stric o relatie super-extra intre taica-tau şi 
secretara lui, când în sfarsit se distreaza şi el cu o gagica adevarata!?!? Iti aduc un 
Lego şi lasa-l în pace pe tac-tu. 
Idiotule. Mos Craciun 
*** 
Draga Mos Craciun, 
as vrea o bicicleta, un Game-Boy, un tren, un garaj, un poney, o chitara, şi un caine. 
Te iubesc. Eusbe 
 
Draga Eusbe, 
nu vrei în plus şi contul meu din banca, mai zevzecule? 
Pentru ca ti-au dat un prenume aşa idiot, parerea mea e ca parintii tai nu te iubesc. 
Si nici eu nu te iubesc. 
Mos Craciun 
*** 
Draga Mos Craciun, 
ti-am lasat sub brad prajituri cu ciocolata şi morcovi pentru reni. 
Te iubesc. Suzanne. 
 
Draga Suzanne, 
esti retardata, nu-i asa? Prajiturile cu ciocolata imi provoaca diaree, tampito, şi 
morcovii baloneaza renii, care îmi trimit basini în nas când sunt în sanie... dacă 
chiar vrei sa-mi faci placere, mai bine lasa-mi o sticla de Chivas, o cutie de 
trabucuri cubaneze şi spune-i maica-tii sa se imbrace în string, ca mă excita. 
*** 
Draga Mos Craciun, 
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TE ROG-TE ROG-TE ROG-te implor-TE ROG-TE ROG, as vrea un catelus, TE ROG-TE 
ROG-te implor. Paquito 
 
Draga Paquito, m-am saturat pana în gat de rasfaturile astea, cretinule. Ele pot sa 
functioneze cu parintii tai, care le tolereaza fiindca esti un copil adoptat, din parinti 
degenerati, dar eu iti spun du-te dracu`. Vei primi o pijama cu dungi ca şi anul 
trecut, poate te inveti minte. 
*** 
Un negru îi fura maşina lui Di Caprio, cu toate actele în ea. 
Dupa cativa km este oprit de o patrula de politie. Politistul cere actele. 
Negrul intinde actele gasite în maşina. 
Politistul se uita lung, când la acte când la negru. Apoi îşi cheama colegul, 
spunandu-i: 
- Stii, colega, am o nedumerire... Titanicul s-a scufundat sau a ars?! 
*** 
In fata unui bloc de 10 etaje se tot aduna lumea şi striga disperata: 
- Criminalule! Criminalule! 
Un tip la etajul 7 se chinuia sa arunce o femeie peste geam! într-un final reuseste sa 
o arunce, dar femeia se prinde de balustrada geamului de la etajul 3. Omul coboara 
repede etajul 3 si,  după o lupta inversunata, femeia cade şi se face tandari. El 
coboara linistit în fata blocului sa infrunte multimea care tot striga: 
- Criminalule! Criminalule! 
La care omul linistit: 
- Stati, ma, ca era soacra-mea! 
Toata lumea: 
- Aaaaaaa!!! 
La care un tip din multime: 
- Ce tupeu avea! Ati vazut cum se tinea de balustrada, bestia?! 
*** 
Nepotul vine în vizita şi o gaseste pe bunica de 80 de ani plângănd... 
Nepotul : Ce s-a intamplat? 
Bunica : A murit bunicu' ! 
Nepotul : Pai cum s-a intamplat aşa o nenorocire? 
Bunica : Azi dimineata în timp ce faceam sex. 
Nepotul : Dar stiati ca la varsta voastra poate fi fatal... 
Bunica : Da, de 5 ani o faceam numai duminica şi atunci în ritmul lent al 
clopotelor de la biserica: la ding - o baga, şi la dong - o scotea! 
Nepotul : şi atunci care a fost problema? 
Bunica : A trecut nenorocitul de postas cu soneria lui de la bicicleta... 
*** 
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Un sofer ajunge cu maşina pe malul unui rau şi-l intreaba pe un politist, care 
pescuia, daca-i adanca apa. Acesta-i raspunde ca nu este. Soferul intra cu maşina-n 
rau, se scufunda, abandoneaza automobilul, iese cu chiu cu vai din apa si-ncepe sa 
tipe la politai: 
- Ai zis ca apa-i mica şi uite ca era sa mă inec ! 
- Pe onoarea mea, acum 10 minute, era mica, au trecut niste rate şi le ajungea abia 
pana la piept ! 
*** 
Moş Crăciun intră pe horn într-o casă şi nimereşte în dormitorul unei tinere 
superbe, care dormea goală în pat. Nehotărît, începe să se plimbe de colo-colo prin 
încăpere, zicînd: 
- Dacă o fac, nu voi mai fi primit în cer, dar, dacă nu o fac, nu o să mai pot ieşi pe 
coş. 
*** 
Promoţie şi super-ofertă !!!! 
Trimite 3 capace de sicriu şi poţi câştiga o excursie pe lumea cealaltă!! 
Răzuieşte ceara de pe 3 lumânări şi trimite SMS la 1421 şi poţi câştiga o 
înmormântare gratuită la Paris!! 
*** 
O blondă se hotărăşte să se cuminţească, aşa că se cuplează cu un băiat cuminte. 
Când, în sfârşit, ajung în pat, tipul îi zice blondei: 
Pot să-ţi zic Ghiocel? 
Da. De ce? 
Păi eşti prima... 
Aha, da... eu pot să-ţi zic Boeing? 
Da, de ce? 
Păi eşti al 747-lea... 
*** 
Care-i diferenţa între un marfar şi o blondă? 
R: În marfar bagi marfă, scoţi marfă. În blondă bagi marfa şi scoţi pasageri. 
*** 
El şi ea în pat. Suna telefonul. Ea răspunde, şi vine înapoi. 
- Cine a fost? - întreabă el. 
- Soţul. 
- Atunci plec. 
- Stai liniştit. A zis că mai stă încă o oră, fiindcă a ieşit la o bere cu tine. 
*** 
Nuntă mare într-un sat de munte. Tot satul sărbătoreşte, inclusiv Ion studentul, 
viitorul intelectual al satului, inclusiv Maria o fată tânără dar urâtă, handicapată şi 
cam strâmbă. 
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Toate fetele mari şi mici din sat roiau pe lângă Ion. 
Nunta e în toi. De atâta atenţie Ion se îmbată puţin mai mult. Maria prinde 
momentul şi-l atrage pe Ion în şură. După lungi insistenţe, deşi îi era lehamite, Ion 
se decide şi fac sex. 
In timpul actului Maria întreabă: 
- Nu-i aşa Ioane că am şi eu ceva frumos în mine? 
- Da ai, dar.... imediat o scot !!!!! 
*** 
El: Eu comand o pizza. Vrei şi tu ceva? 
Ea: Nu. 
El: Ok. 
Ea: ... sau poate... 
El: Ei, ce anume? 
Ea: Nu stiu. 
El: Nu stii dacă vrei ceva? 
Ea: Nu. 
El: Ti-e foame? 
Ea: Nu stiu, poate putin. 
El: Ce inseamna poate putin? 
Ea: Inseamna ca nu sunt sigura. 
El: Mie când mi-e foame, eu stiu. 
Ea: Poate o sa-mi fie foame mai incolo. 
El: Deci iti comand şi tie una. 
Ea: şi dacă totusi nici mai tarziu nu vreau... 
El: Atunci n-o mananci. 
Ea: Asta ar fi risipa... 
El: Atunci o mananci maine. 
Ea: şi dacă maine nu am pofta de pizza? 
El: Pizza poti sa mananci oricand. 
Ea: Eu nu. 
El: Atunci alege altceva. 
Ea: Dar nu vreau nimic altceva. 
El: Deci pizza. 
Ea: Nu. 
El: Deci nimic. 
Ea: Ba da. 
El: Cred ca innebunesc. 
Ea: De ce nu-ti comanzi tu ceva... 
El: Cum crezi. 
Ea: Dar ia pizza cu sunca. 
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El: Dar nu-mi place sunca. 
Ea: Mie da. 
El: Credeam ca trebuie sa-mi comand MIE ceva... 
Ea: Pai aşa şi faci. 
El: şi atunci de ce cu sunca? 
Ea: In cazul în care mi se face şi mie pofta... 
El: Si? 
Ea: Crezi ca vreau sa mananc ceva ce nu-mi place? 
El: Cum adica tu? 
Ea: De ce nu? 
El: Stai un pic: Eu sa-mi comand MIE ceva, ce TU o sa mananci, în cazulin care 
eventual o sa ti se faca foame??? 
Ea: Exact. 
El: şi eu ce-o sa mananc? 
Ea: Pai poate nici n-o sa-mi fie foame... 
COMENTARIU: 
Judecatorul l-a absolvit pe inculpat de acuzatia de omor în stare emotionala, 
acceptand circumstanta de legitima aparare... 
*** 
Cateva maxime... un pic altfel... 
 
1. Dragostea eterna dureaza 3 luni. 
2. Nu te baga în lumea drogurilor.....suntem şi aşa destul de multi 
3. A avea constiinta curata inseamna a avea memorie proasta. 
4. Cel care se naste sarac şi urat are mari sanse ca atunci când o sa creasca.... sa îşi 
dezvolte ambele calitati. 
5. Cei cinstiti sunt inadaptatii societatii. 
6. Pestele care lupta impotriva curentului....moare electrocutat. 
7. Nu este important sa castigi... este important sa-l faci pe celalalt sa piarda. 
8. Nu sunt complet inutil....cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii. 
9. A gresi este omeneste... totusi, a da vina pe altul este şi mai omeneste. 
10.Cel mai important nu este sa stii!Mai important este sa ai telefonul celui care 
stie. 
11. Eu nu sufar de nebunie....ma bucur de ea în fiecare minut. 
12. Este bine sa lasi bautura....insa rau este sa uiti unde ai lasat-o. 
13. Banii nu fac fericirea....o cumpăra gata facuta. 
14. Inteligenta mă urmareste.....dar eu sunt mai rapid. 
15. Fugi de tentatii.....dar încet sa te poata ajunge. 
16. Exista o lume mai buna........ dar este foarte scumpa. 
17. A studia inseamna sa te indoiesti de inteligenta colegului de birou. 
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18. dacă o pasarica ţi-a soptit ceva.....atunci inseamna ca ai inebunit pentru ca 
pasarelele nu vorbesc. 
19. Munca nu a omorat niciodata pe nimeni...... dar de ce sa risti? 
20. Alcoolul omoara încet incet......nu conteaza, nu mă grabesc. 
21. Exista două cuvinte care iti deschid multe usi......trage şi impinge. 
22. De ce sa bei şi sa conduci....cand poti sa fumezi şi sa zbori? 
*** 
Accident grav de circulatie. 
Soferii: unul ranit grav, unul ranit usor. 
La sosirea ambulantei, medicul il vede pe soferul ranit usor ca il fute în cur pe 
soferul ranit grav. 
La care intreaba: - Ce faci dom'le, esti nebun? 
- NU...doar îi acord primul ajutor! 
- Pai primul ajutor se acorda prin "gura la gura"... 
- Asa am inceput şi noi, dar ne-am infierbantat… 
*** 
Sotul vine acasă hotarat sa îşi tapeze soţia de niste banuti, aşa ca-i spune: 
- Draga mea, dacă vrei sa mai facem dragoste, trebuie sa te gandesti şi la mine, aşa 
ca, de azi inainte, pentru o partida de sex normala, tariful pe care va trebui sa-l 
platesti este de 10.000 de lei. Pentru 50.000 poti avea o partida super, iar pentru 
100.000 de lei, una ca-n filme. 
Zis şi facut. Seara, soţia se aseaza în pat, gata dezbracata. Sotul, un pic nedumerit, 
da sa o intrebe ce are de gand, când aceasta îi arata pe noptiera o bancnota de 100 
de mii de lei. 
- Ei, smechero, zice sotul, vrei direct una ca-n filme! 
- Nu iubitule, Nu una ca-n filme, zece normale. 
*** 
In avion,  după ce s-au oprit motoarele la 10.000 de metri altitudine: 
- Stimati pasageri, va rugam sa ramaneti pe locurile dumneavoastra, pentru a 
usura identificarea... Multumim 
*** 
Intra o fata draguta la farmacie şi intreaba farmacista: 
- Aveti în vanzare prezervative foarte mari? 
- Desigur ca avem, vreti sa cumpărati? 
- Nu, dar nu-i aşa ca nu o sa va suparati dacă am sa astept aici pana intra cineva sa 
cumpere? 
*** 
Sotul vine acasă foarte tarziu şi ca sa nu-l certe soţia se gandeste sa-i faca o partida 
de sex oral. Se furiseaza în dormitor, se baga sub plapuma şi trece la treaba. Dupa 
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ce rezolva problema merge la baie şi ramane perplex când o vede pe soţia sa iesind 
din baie. 
- Tu cum ai ajuns aici?! striga el 
- Nu mai striga ca o trezesti pe mama, spune sotia.... 
*** 
Mergeau pe tren un ardelean şi un oltean... şi începe ardeleanul sa manance niste 
slana cu rosii şi cu branza. şi olteanului i se face foame, şi zice în gandul lui "ma, 
dacă intru în vorba cu asta, poate îmi da şi mie". şi se hotaraste şi deschide vorba. 
- Pe mine mă cheama Costica. 
La care baciul se uita la el şi zice: 
- Apoi dacă te cheama, du-te... 
*** 
O pereche tanara joaca golf. La lovitura data de ea, mingea de golf sparge geamul 
unei case alaturate terenului de golf. Geamul se faramiteaza în mii de bucati. 
Tinerii, constienti de greseala lor, se duc imediat sa comunice proprietarului. 
Suna la usa, dar nu raspunde nimeni. Intra în casa prin usa deschisa a terasei şi vad 
langa geamul spart şi o carafa sparta. Langa carafa sta un barbat bine cu un turban 
pe cap. 
- Dumneavoastra sunteti proprietarul? intreaba sotul. 
Barbatul îi priveste pe tineri şi  după un timp raspunde: 
-Nu, eu am fost inchis 1000 de ani în aceasta carafa, dar cineva a spart geamul şi 
carafa, cu o minge de golf şi m-a eliberat. 
La aceste cuvinte, sotului i s-a iluminat privirea, spunand: 
- Asa deci, dumneavoastra sunteti spiritul din carafa? 
- Corect, eu va indeplinesc două dorinte şi a treia pentru mine. 
- OK! se gandeste sotul şi spune imediat: - Super, deci eu vreau un salar lunar de 
$1.000.000, neimpozabil. 
Spiritul raspunde: 
- S-a indeplinit! Care este a două dorinta? 
- Totdeauna sa avem cele mai bune mancaruri şi bauturi fine! 
- Considerati şi aceasta dorinta indeplinita. 
Si acum dorinta mea, spune spiritul. De 1000 de ani nu am mai vazut o fiinta 
feminina. Deci, doresc sa mă culc cu nevasta ta, care este foarte frumoasa. Tinerii 
se supun şi  după câteva minute spiritul şi femeia sunt intr-o puternica activitate, 
timp în care sotul se dedica mai departe golfului. 
- Cati ani are sotul tau? intreaba spiritul. 
- 27! raspunde sotia. 
- Ciudat; şi inca mai crede în spirite? 
*** 
Cugetare a filozofului chinez Chang Ying Yue: 
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"Cel care, toata ziua e activ ca o albina, e puternic ca un taur, munceste precum un 
cal, si care seara se-ntoarce rupt de oboseala precum un caine, ar trebui saconsulte 
un veterinar, caci este foarte probabil sa fie un bou". 
*** 
Morris se intoarce de la doctor si-i spune soţiei ca doctorul i-a spus ca mai 
are de trait doar 24 ore. In aceasta situatie, Morris îi cere soţiei sale sa faca 
dragoste. 
Bineinteles, ea e de acord. 
Peste 6 ore, Morris se duce la ea si-i spune: 
- Iubito, stii, mai am doar 18 ore de trait. Crezi ca am putea sa mai facem 
dragoste inca o data? 
Sotia este din nou de acord. Mai tarziu, când se duce la culcare, 
Se uita la ceas şi vede ca acum au mai ramas doar 8 ore. Atunci îi spune 
soţiei: 
- Iubito, te rog... inca o data inainte sa mor. 
- Bineinteles, dragul meu, şi fac dragoste pentru a treia oara. 
Apoi soţia se intoarce cu spatele şi adoarme. 
Morris, insa, ingrijorat se tot intoarce în pat, neputand sa doarma pana când 
vede ca au mai ramas 4 ore. O trezeste pe soţia sa. 
- Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi ca am putea... 
In acest moment, soţia se ridica şi spune: 
- Uite care e problema Morris, eu trebuie sa mă scol maine dimineata.....tu nu. 
*** 
Un copil la Radio Erevan: 
- E adevarat ca pasarelele se pupa? 
- Da, cu exceptia cucilor, care se sug. 
*** 
La conferinta internationala a mafiotilor. Dupa sedinta il capo di tutti capi în chema 
pe Ivan, seful mafiei rusesti, la el. 
- Auzi Ivane, tu ai vila din asta cu 2 etaje cum am eu? 
- Nu, raspunde Ivan. 
- Dar Mertzane ca ale mele, ai? 
- Nu. 
- Dar lant din asta gros cat 2 degete, de aur, ai? 
- Nu. 
- Mai, pai ce mafiot esti tu? La congresul urmator sa nu te aud ca nu ai ce ti-am zis 
azi, clar? 
Merge Ivan acasă şi il striga pe servitorul lui, Aliosa. 
- Aliosa!!! Da jos ultimele 3 etaje de la casa, vinde elicopterele şi cumpăra 
Mertzane, iar cainele du-l în casa ca lantul lui trebuie sa-l port eu. 
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*** 
Sir şi John erau naufargiati pe o insula. Dupa multe luni John vine la Sir tipand: 
- Sir, Sir, se vede un vapor la orizont!!! 
La care Sir îi spune cu un calm tipic englezesc: 
- Linisteste-te John, ce n-ai mai vazut vapoare? 
*** 
I: Care e deosebirea dintre bikini frantuzesti şi cei rusesti? 
R: Cei frantuzesti iti intra în fund, cei rusesti în cizma! 
*** 
Care-i diferenţa intre chilotii bunicii şi chilotii unei adolescente? 
R: La chilotii bunicii trebuia sa desfaci snurul sa vezi curul, iar la adolescenta 
trebuie sa desfaci curul sa vezi snurul. 
*** 
Un tip irascibil la magazin: 
- Doamna, nervi aveti? 
- Nu! 
- Nu-i nimic, va fac eu... 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut soţie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Merge pe strada o doamna cam plinuta. De ea se apropie un cersetor: 
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic. 
- Ehee, dacă as avea şi eu aşa vointa... 
*** 
- De ce bărbaţii nu pot avea mai multe neveste? 
- Pentru ca îi protejeaza legea! 
*** 
Un programator merge la un altul sa-i ceara bani imprumut. 
- Cat sa-ti dau? 
- 500 de dolari. 
- Stii ce? Iti dau 512 sa fie rotund... 
*** 
- Ce face un tigan când il pui la calculator? 
- Cauta în Recycle Bin! 
*** 
Se duce Fat Frumos sa omoare balaurul fioros. Ajunge la grota, paseste darz, apare 
balaurul cu două capete. Fat Frumos scoate sabia şi i le taie. Imediat cresc alte 4 
capete în loc. Fat Frumos le taie şi pe aceastea şi alte 8 capete rasar imediat. Le taie 
pe astea 8, cresc alte 16. Le taie şi pe aceastea şi deodata cresc 32. Munceste Fat 
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Frumos sa taie toate cele 32 de capete, pac! 64. Taie. Apoi 128. Taie. Apoi 256. Taie. 
Apoi brusc balaurul muri. De ce? Era un balaur pe 8 biti! 
*** 
Sotia unui informatician: 
-Draga, du-te la magazin şi ia salam. dacă au oua, ia zece. 
Programatorul ajunge la magazin: 
-Aveti oua? 
-Da. 
-Atunci dati-mi 10 salamuri... 
*** 
O femeie instala un calculator intr-o retea pentru un coleg de lucru. când a venit 
rindul setarii parolelor ea l-a intrebat ce cuvint vrea sa folosesca pentru logare. 
Vrand sa o intimideze, tipul i-a spus "penis". Fara sa clipeasca, aceasta i-a introdus 
parola dorita, a reintrodus-o pentru confirmare  după care era sa se prabuseasca 
de ris în fata monitorului. Curios, tipul i se uita peste umar şi vede raspunsul 
calculatorului: PASSWORD REJECTED.... NOT LONG ENOUGH. 
*** 
Ce a zis nevasta lui Bill Gates  după noaptea nuntii: 
"A fost atât Micro, cat şi Soft!" 
*** 
Intrebare: De cati programatori e nevoie pentru a schimba un bec? 
Raspuns: De niciunul... e o problema hardware 
*** 
- Bai Vasile, ce-i ala un "lator"? 
- Nu stiu Ioane! De ce intrebi? 
- Fiindca baiatul lu' Gheorghe a zis ca-si ia un "cal cu lator"! 
*** 
Clientul nostru, stapanul nostru. 
Se deschide un nou magazin. La inaugurare, patronul, le atrage atentia angajatilor: 
- Sa nu care cumva sa aud ca vreun client, unul singur, pleaca nemultumit din 
magazinul meu! 
Scena surprinsa  după câteva zile în magazin: 
Intra un domn, aparent grabit. 
- Domnisoara, va rog, o pereche de manusi! 
- De piele, sau din material sintetic? 
- Nu conteaza, domnisoara, din material sintetic... 
- Avem mai multe modele: simple, cu fermoar, cu capsa... 
- Nu stiu, cu capsa, nu conteaza... 
- Uitati, avem mai multe variante de culori, aveti vreo preferinta? 
- Nu, domnisoara, care-o fi... 
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- Nu se poate, domnule, va rog sa mergeti acasă şi sa va intoarceti cu haina la care 
vreti sa purtati manusile, pentru a putea gasi ceva care sa se potriveasca! 
Chiar atunci intra în magazin un domn ducand un WC în brate, pe care-l tranteste 
nervos în fata vanzatoarei: 
- Alaltaieri v-am adus o mostra de faianta, ieri v-am aratat posteriorul, azi v-am 
adus şi WC-ul. Ce trebuie sa mai fac pentru un sul de hartie igienica?! 
*** 
Vine un student în caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine mă sfatuiti? 
*** 
O femeie se plange unui politist: 
- Domnule politist, tipul acela mă urmareste. Cred ca e beat! 
Politistul o masoara de sus pana jos şi spune: 
- Aveti dreptate. Cu siguranta este beat! 
*** 
Un profesor le da elevilor ceva de scris. Bula refuza. 
Profesorul: 
- Singura scuza ca sa nu scrii, e sa ai o boala foarte grava! 
Bula: 
- De epuizare sexuala ce ziceti? 
Profesorul se uita la el câteva clipe: 
- Asta nu e scuza, poti sa scrii cu mana cealalta! 
*** 
Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun. Dupa o zi intreaga de stat în 
frig, una dintre ele îi spune celeilalte: 
- Auzi, n-ar fi mai bine sa luam unul asa, fără globuri? 
*** 
Când am avut 14 ani am vrut sa am şi eu o prietena. La 16 ani mi-am realizat 
dorinta. Am avut o prietena insa nu m-am simtit atras fizic de ea. Student fiind, m-
am imprietenit cu o femeie foarte senzuala, insa sensibila. La cea mai mica 
neintelegere izbucnea în plans şi ameninta ca se sinucide. Am inteles ca am nevoie 
de o femeie echilibrata cu un carater stabil. La 25 de ani am cunoscut o astfel de 
femeie. Din pacate ea era prea previzibila şi m-am plictisit repede. La 28 de ani am 
cunoscut o femeie foarte temperamentala. Vorbea mult şi cu patos, sarea de la un 
subiect la altul şi era cam certareata de felul ei. Nu am reusit sa tin pasul cu ea. Am 
inteles ca am nevoie de o femeie inteligenta cu caracter puternic, care stie ce vrea 
şi stie cum sa-si realizeze dorintele. Am avut noroc şi am gasit-o. Ne-am casatorit. 
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Chestia e ca ea s-a plictisit repede de mine, a cerut divort şi a plecat cu tot ce 
aveam. Astazi, la 40 de ani, caut femei frumoase cu tate mari 
*** 
O blonda vrea sa demonstreze ca blondele sunt destepte.Se duce la un concurs de 
cultura generala : 
Prezentatorul : Cat face 2 ori 2? 
Blonda : 2. 
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
Prezentatorul : Bine. 
Blonda : 3. 
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
Prezentatorul : Bine. 
Blonda : 4 
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
*** 
La interviul pentru angajare: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu. 
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se 
subordoneze... 
*** 
Suna o blonda la Politie: 
- Mi-au spart maşina, mi-au furat totul... şi volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul...... Peste 5 min îşi da cu palma peste cap şi suna iar la politie: 
- Va rog sa mă scuzati, m-am urcat în spate! 
*** 
Tiganii se muta la bloc. Fata se dezbraca seara, şi se plinge la ma-sa: 
- Mama, sa cumperi perdele ca toti vecinii se uita când mă dezbrac! 
La care tiganul: 
- Nu-i nimic, lasa ca se dezbraca ma-ta şi atunci o sa ne cumpere ei perdele! 
*** 
O gramada de pescari, cu scule de mii de dolari, momeala de sute de Euro etc. 
Apare un tigan cu un bat de 1.5 metri, o sfoara şi un ac. Pune o boaba de mamaliga 
în ac, şi arunca. Scoate numai crapi 
de 4.5, 5, 7, 10 kile. 
Se uita la ei, si-i arunca inapoi. Restul pescarilor, innebuniti. 
- Mai tigane, dar de când te-ai apucat de pescuit sportiv? 
- Adica cum sportiv, mancatzi-as? 
- Pai prinzi, il arunci, prinzi, il arunci... 
- Aaaaa, nu pescuiesc sportiv, îi arunc pentru ca n-am tigaie aşa mare acasă... 
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*** 
Un englez, un American şi un arab stau de vorba despre familiile lor într-un bar. 
Englezul zice: "Am 10 copii acasă şi dacă as mai face unul as avea o echipa de 
fotbal!" 
"Eeii", spune americanul, "eu am 15 copii acasă şi dacă mă mai fortez o data îmi fac 
o echipa de fotbal american!" 
In sfarsit, arabul zice: "Eu am 17 neveste acasă". Face o pauza în timp ce soarbe 
tacticos din pahar. "Dacă îmi mai iau una, îmi fac teren de golf!" 
*** 
La New York s-a deschis un magazin unde femeile pot alege şi cumpăra un sot. 
La intrare sunt afisate regulile de functionare ale magazinului: 
- Poti vizita magazinul O SINGURA DATA! 
- Sunt 6 etaje şi caracteristiciule bărbaţilor se imbunatatesc pe masura ce urci la 
etajul superior. 
- Poti alege orice barbat de un etaj, sau poti urca la etajul urmator. 
- Nu te poti intoarce la etajul inferior! 
O femeie decide sa viziteze magazinul pentru a gasi un barbat care sa îi tina 
companie 
La etajul unu pe usa este urmatorul afis: 
Acesti bărbaţi au un loc de munca! 
Femeia decide sa merag la etajul urmator 
La etajul al doilea pe usa este urmatorul afis: 
Aceasti bărbaţi au un loc de munca şi iubesc copiii! 
Femeia hotaraste sa urce la etajul urmator. 
La etajul al treilea pe usa este urmatorul afis: 
Acesti bărbaţi au un loc de munca, iubesc copiii şi sunt extrem de frumosi! 
"Wow" îşi spune femeia, insa hotaraste sa mearga la etajul urmator. 
La etajul al patrulea pe usa este urmatorul afis: 
Aceasti bărbaţi au un loc de munca, iubesc copiii, sunt frumosi de inebunesti şi 
ajuta şi la treburile din casa! 
Incredibil! exclama femeia. Cu greu pot rezista! Insa decide sa mearga la etajul 
urmator 
La etajul cinci pe usa este urmatorul afis: 
Aceasti bărbaţi au un loc de munca, iubesc copiii, sunt frumosi de inebunesti şi 
ajuta şi la treburile din casa şi sunt extrem de romantici! 
Femeia este tentata sa ramana şi sa aleaga un barbat, insa pana la urma decide sa 
urce la ultimul nivel. 
La etajul sase se afla urmatorul afis: Esti vizitatoareacu nr. 31.456.012 a acestui 
etaj. Aici nu sunt bărbaţi, acest etaj exista numai pentru a demonstra ca este 
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imposibil sa satisfaci o femeie. Multumim pentru ca ati ales sa vizitati magazinul 
nostru! 
 
Vis a vis de acest magazin, s-a deschis unul asemanator de unde bărbaţii îşi pot 
cumpăra o nevasta. 
La primal etaj sunt femei care sunt inebunite  după sex. 
La etajul doi sunt femei care sunt inebunite  după sex şi nu te bat la cap. 
Etajele de la 3 la 6 nu au fost niciodata vizitate de bărbaţi! 
*** 
Un tip statea necajit pe un scaun la bar. Vine prietenul lui şi il intreaba: 
- Ce s-a intamplat cu tine de esti aşa distrus? 
- Iti amintesti de fata aia superba de care ti-am povestit data trecuta? 
- Tipa nou angajata la firma? 
- Da, da, cea pe care numai trebuie sa o privesc şi am o erectie puternica. 
- Şi ce s-a intamplat? 
- Pai mi-am luat inima în dinti şi am rugat-o sa iesim seara la o cina în oras şi la ora 
8 trebuia sa o iau de acasă. 
- Si, si?? 
- Pai ca sa n-o sperii din prima seara mi-am legat p__a de picior şi aşa am plecat la 
ea acasă. Am sunat la usa şi a aparut intr-o rochie mini mini cu un decolteu imens... 
- Si? ce s-a intimplat? 
- I-am tras un picior în gura... 
*** 
În miezul noptii suna telefonul unui doctor. Un glas de femeie: 
- Doctore! doctore! baietelul nostru a înghitit un prezervativ! 
Doctorul ia adresa se îmbraca repede şi când sa iasa pe usa iar suna telefonul: 
- Doctore nu mai trebuie sa veniti! Sotul meu a gasit altul... 
*** 
Un om intra în dormitor, cu o capra în brate, soţia lui era intinsa în pat, citind o 
carte. 
Omul spune: 
-Uite draga asta este vaca pe care o f__ când tu ai migrene. 
Sotia raspunde: 
-Dacă n-ai fi aşa de prost poate ai realiza ca aceasta este o capra. 
La care omul nostru zambeste: 
-Dacă n-ai fi aşa de proasta ai realiza ca vorbeam cu capra...... 
*** 
Vine limuzina sa-l ia pe Papa de la aeroport. 
Soferu ia bagajele, le baga în portbagaj (si nu erau chiar putine). Papa sta şi nu se 
urca. 
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Soferul: Sfintia Ta, va rog sa poftiti. 
Papa: Stii fiule, pe mine nu mă lasa niciodata nimeni sa conduc maşina... Lasa-ma 
de data asta tu, te rog. 
-Sfintia ta, e imposibil. Mi-as pierde slujba. 
-Te rog, şi sa stii ca sunt extrem de generos... 
Soferul pana la urma cedeaza. Papa la volan. Talpa. 120 Km la ora. 
Soferu: -Sfintia Ta, va rog, putin mai usor, ne prinde politia. 
Papa, nimic, baga tare. 160 Km/h. In spate, maşina politiei, ding dong, ding dong. 
Papa opreste şi lasa geamul în jos. Vine politaiul, saluta, gura cascata... Se intoarce 
la maşina de politie. Ia statia. 
-Sunt 1435. Da-mi-l pe sefu... 
-Care-i treaba, ba? 
-Sefu, nu stiu ce sa fac. Am prins pe cineva cu 160 la ora. 
-Arde-l. 
-Nu cred ca pot, e tare. 
-Cine e ba, primaru? 
-Nuu, mai important. 
-Un guvernator, senator ceva? 
-Sefu, e mai tare! 
-Cine ba? 
-Cred ca-i Dumnezeu ca Papa-i conduce maşina 
*** 
In urma cu opt ani, un cutremur devastator lovea Japonia şi distrugea instalatia de 
apa a orasului Tokyo. Exasperat ca,  după patru zile de eforturi nebune, n-a reusit 
sa realimenteze orasul, responsabilul cu instalatia s-a sinucis de rusine. 
Nici Banatul n-a fost scutit de reactii: în toiul inundatiilor, seful pompierilor din 
Timis, colonelul Mihai Benga, s-a imbatat de suparare. 
*** 
Miezul noptii, poate spre 3 dimineata. Un tip se trezeste avind un puternic impuls 
de a face pipi. 
Somnoros, se intoarce pe dreapta, în speranta ca îi trece. Nimic. 
Se intoarce pe stinga, dar  după 5 minute renunta, se ridica anevoie din pat, se duce 
la baie, şi începe a face pipi, ca omul, de.... 
Uitind-se în jos, se adreseaza cu obida organului: 
- Vezi, eu mă scol când vrei tu.............. 
*** 
Intr-un bar dragut, o tipa superba se apropie de bar si-i face un semn provocator 
barmanului. Asta se prezinta instantaneu: 
-Va pot servi cu ceva? 
Tipa, discret îi face semn sa se apropie. 
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-Da, cu ce va pot ajuta? 
Tipa il cheama şi mai aproape, apoi începe sa se joace cu degetele pe barba lui... 
-Tu esti patronul? 
-Nu, dar... Tipa il mangaie sexos pe fata, pe ochi... 
-Poti sa transmiti un mesaj patronului tau? şi îi baga barmanului două degete în 
gura, lasandu-l sa le suga usor, erotic. 
Gagiul excitat tot: 
-Da, sigur, sigur. 
Tipa: -Spune-i ca nu mai aveti hartie igienica la WC 
*** 
Anunt la gradina zoologica: 
"Va rugam nu speriati strutul... Podeaua este cimentata." 
*** 
Doi ursi stau de vorba, inainte de hibernare şi privesc cum frunzele cad din 
copaci. Unul dintre ei zice: 
- Odata şi odata, tot mă trezesc eu mai din timp sa vad cine lipeste frunzele la 
loc! 
*** 
Intr-o zi iepurasu' era pe marginea unei prapastii şi urla cat putea: 
- Calule, calutule! 
Trece ursul pe langa el si-i zice: 
- Ba, iepure, taci ca mă doare capu'! 
- Calule, calutule! 
- Ma, iepure taci, nu intelegi?! 
- Calule, calutule! 
- Iepure, taci ca te bat de-ti suna apa-n cap! 
- Calule, calutule! 
Nervos, ursu' sare la iepure sa il loveasca, asta se fereste şi ursu' cade în 
prapastie. 
- Ursule, ursutule 
*** 
Doi purici au castigat la LOTO 6 din 49. 
- Tu ce ai de gand sa faci cu banii castigati? intreaba unul dintre ei. 
- In primul rand, îmi cumpăr un caine numai al meu... 
*** 
Un om vede un urs suit într-un visin. Il intreaba: 
- Ce faci acolo? 
- Mananc cireste. 
- Pai cum sa mananci cirese, tu nu vezi ca stai într-un visin? 
- Mi-am adus de-acasa! 
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*** 
Doi porci vorbeau intre ei: 
-Mai Ghita, tu ce crezi ca exista  după Craciun? 
*** 
De ce caraie cioara când zboara? 
Schimba viteza!... 
*** 
- Bulisor, tu ce vrei sa faci când vei fi mare? 
- Visez sa fiu miliardar, ca tatal meu. 
- Pai ce, tatal tau e miliardar? 
- Nu, şi el viseaza. 
*** 
- Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate? 
- Liceul. 
*** 
Merg prin zapada un eschimos şi un geolog. La un moment dat, apare un urs polar. 
Repede, eschimosul se apuca sa-si puna schiurile. Geologul îi spune: 
- Oricum nu vei reusi sa alergi mai repede decat ursul! 
La care eschimosul raspunde: 
- Nici o problema! Important e sa fiu mai rapid decat tine! 
*** 
Un tip îşi gaseste BMW-ul cu botul praf în parcare. Se uita în jur  după autorul 
dezastrului şi nimic, în schimb vede un biletel pe parbriz: "Regret ca tocmai mi-am 
bagat carligul de la Dacie în mandretea ta de maşina. Iti scriu pentru ca fraierii de 
martori care se uita sa creada ca iti las adresa, numarul de telefon şi asigurarea. 
Da` sa stii ca eu regret din nou..." 
*** 
Bine ati venit la linia telefonica gratuita de psihiatrie. 
Dacă sunteti obsedat, apasati repetat tasta 1. 
Dacă sunteti dependent, rugati pe cineva sa apese tasta 2. 
Dacă suferiti de personalitate multipla, apasati tastele 3, 4 şi 5. 
Dacă sunteti deprimat, nu apasati nimic. 
*** 
O familie de viermi traia într-un rahat. Micul vierme o intreaba pe mama lui: 
- Mama, noi am putea trai într-un mar? 
- Da, fiule, am putea trai într-un mar. 
- Mama, noi am putea trai intr-o banana? 
- Da, fiule, am putea trai intr-o banana. 
- Atunci, mama, de ce traim într-un rahat? 
- Pentru ca suntem patrioti şi asta e tzara noastra, fiule. 



540 

 

*** 
Un barbat la doctor: 
-Doctore, nevasta mă inseala pe rupte şi totusi nu îmi apar nici un fel de coarne! 
Uitati-va şi dumneavostra, neted ca-n palma! 
-Nu va faceti probleme, chestia cu coarnele e numai o vorba, nu exista cu adevarat... 
-Uf, mi-ati luat o piatra de pe inima, credeam ca am lipsa de calciu. 
*** 
Nasterile sunt de trei tipuri: 
1) spontane - când nevasta naste la o luna  după casatorie. 
2) tardive - când naste nevasta la doi ani de la moartea sotului. 
3) extrauterine - când naste servitoarea 
*** 
Autobuzul pleaca din statie, iar  după el alearga o doamna strigand: 
- Oameni buni, opriti va rog autobuzul ca intarzii la lucru! 
Pasagerii il roaga pe sofer sa opreasca. Doamna se urca şi spune bucuroasa: 
- Am reusit... Biletele la control! 
*** 
Examen intr-o scoala din Romania. Profesorul spune: 
- Intrebare de "nota 10": Cum mă numesc? 
Toti tac. 
- Intrebare de "nota 8": La ce obiect aveti examen? 
Toti tac. 
- Intrebare de "nota 5": Ce culoare are manualul nostru? 
Din ultimele randuri se aude o voce: 
- Asta vrea sa ne pice, al dreacu'! 
*** 
La o scoala din SUA invatatoarea le cere elevilor sa povesteasca un film ce trateaza 
o tema de dragoste. 
- Dintre un barbat şi un barbat? intreaba un elev. 
- Nuuu, raspunse grabita invatatoarea. 
- Dintre o femeie şi o femeie? intreaba o eleva. 
- Nuuu, raspunse ingrijorata invatatoarea. 
- Dar atunci intre cine? intreaba nedumeriti elevii. 
- Intre un barbat şi o femeie, veni raspunsul invatatoarei. 
- Aaa, am inteles, spuse un elev mai dezghetat. Vreti sa tratam un film istoric... 
*** 
Când era insarcinata nevasta-mea, i-am zis: 
- Iubito, dacă arata ca tine, o sa fie magnific. 
La care ea mi-a raspuns: 
- dacă arata ca tine, o sa fie miracol. 
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*** 
Cum te numesti?, intreaba medicul. 
- Popopopa Mamamamarin. 
- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, iar ala care mi-a scris certificatul de nastere era un cretin... 
*** 
O soparla şi un koala stateau într-un copac... şi fumau marijuana... La un moment 
dat, soparlei i se face sete şi se duce la un rau sa bea apa. In rau era un 
crocodil..."Ce-i cu tine ma, de esti aşa de ametzita?"... Soparla îi zice: " Eu şi koala 
fumam marijuana". Se supara crocodilul şi se duce la copac sa il certe pe koala....La 
copac, se uita sus... la care koala se uita la el, uimit, şi zice... " CATA APA AI BAUT, 
FA???" 
*** 
Un specialist în calculatoare şi un specialist în automobile se contraziceau: 
Calculatoristul: Eu dacă proiectam automobile, în 10 ani aveau viteza dubla şi 
consumul de combustibil pe sfert! 
Automobilistul: dacă proiectai tu automobilul, când apasai pe pedala de frina 
aparea pe un ecran intrebarea: Chiar doriti sa frinati acum? 
*** 
Trei programatori (unul lucra la Windows, unul la Solaris, unul la Linux) la 
pisoare... 
Vine cel de la Windows consuma jumate din sapunul lichid, se sterge pe maini cu 
jumate de sul de hartie, şi le zice celorlalti: 
- Ba, pe noi la Microsoft ne invata ca nu conteaza cate resurse consumi, dacă iese 
treaba bine. 
Vine şi cel de la Solaris, se spala şi el da' cu mai putin sapun, se sterge cu mai 
putina hartie şi le zice: 
- Ba, la Sun ne invata ca resursele trebuie economisite dacă functionalitatea 
depaseste 90% 
Vine şi cel de la Linux, nici nu se spala pe maini. 
Ceilalti stupefiati: 
- Cum, tu nu te speli pe maini? 
- Ba, noi programatorii de Linux am invatat sa nu ne pisam pe maini! 
*** 
Medicul mi-a recomandat insistent sa incetez chefurile. 
- Care medic? 
- Cel de deasupra noastra ! 
*** 
-Un politist intra într-un magazin de articole electronice. 
- Aveti TV color? intreaba el. 
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- Da, domnule. 
- Atunci dati-mi unul verde ! 
*** 
Sotul îi spune soţiei : 
- Draga mea, vino pana la baie sa vezi cum spal a treia camasa ! 
- Vai dragul meu, ce harnic esti ! Ai spalat deja celelalte? 
- Nu, am inceput direct cu a treia... 
*** 
De la o vreme, sotul se intoarce tot mai tarziu acasă, uneori lipsind chiar toata 
noaptea. Intr-o zi insa, soţia îi spune furioasa : 
- Esti atât de infidel incat mă indoiesc ca ai fi tatal copiilor 
nostri ! 
*** 
- Ce mai este nou, Gigi? 
- Sunt suparat, Vasile. Am aflat ca nevasta-mea mă insala. 
- Bine, dar eu te-am intrebat ce mai e nou... 
*** 
-Cum se numeste un licurici care a luat viagra? 
-??? 
-Neon 
*** 
Frizerul il intreaba pe client : 
- Cum sa va tund ca sa fiti multumit? 
- Gratis ! 
*** 
- Ospatar aveti icre? intreaba un client. 
- De care doriti domnule, rosii sau negre? 
- De peste. 
*** 
La serviciul "Personal" se prezinta un barbat. 
- Va rog sa mă angajati, zice el, am 9 copii ! 
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci? 
*** 
- Bula, la ce facultate e fie-tu? 
- La Medicina. 
- Vrei sa-l faci doctor? 
- Nu, macelar, ca-i plac animalele ! 
*** 
- Aveti oua de casa? intreaba un client vanzatoarea. 
- Nu domnule, numai de gaina. 
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*** 
Un pusti intra într-un magazin sa ia tigari. Dupa ce il masoara cu privirea, 
vanzatorul il intreaba : 
- Pentru cine cumperi tu un pachet aşa de mare? Pentru tatal tau? 
Nu, pentru toata clasa. 
*** 
Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
- dacă da dracu' şi-l prind pe unul din voi în dormitorul fetelor, ilamendez cu 10 
Euro ; a două oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
*** 
- Care au fost subiectele la examenul de rezidenta la medicina? 
- Ereditatea, scris şi sex, oral. 
*** 
La miezul noptii, omul îşi trezeste nevasta fiindca avea chef sa faca sex. Aceasta, pe 
jumatate adormita, îi spune : 
- Dar de ce trebuie sa mă trezesti, draga? Doar stii unde le gasestipe toate ! 
*** 
Intre prietene : 
- Inchipuieste-ti, Gigi m-a invitat la el sa ascult un CD, dar patul scartia aşa de tare 
ca abia se auzea muzica ! 
*** 
-Maica stareta surprinde intr-o noapte un barbat care incerca sa sara gardul 
manastirii inapoi în strada. 
- Ce-ai cautat aici, nenorocitule? 
- Am vrut sa fur mancare, dar m-au prins maicutele. 
- Cand? In seara asta? 
- Nu, acum patru saptamani ! 
*** 
- Voi bărbaţii nici nu stiti ce complicata e viata femeilor ! Azi pot fi în bratele 
sotului, iar maine pot ajunge în bratele Domnului ! 
- Dar poimane sunteti libera? 
*** 
- Sa stii inculpat ca orice marturie mincinoasa se pedepseste cu -inchisoarea de 
pana la 6 luni ! 
- Da, dar dacă spun adevarul, risc 6 ani ! 
*** 
Doua vecine se cearta la gard : 
- Nenorocito ce esti ! Barbatu-meu iar a dormit la tine în noaptea asta ! 
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Cealalta îi raspunde : 
- Poate la tine doarme ! La mine sta treaz ! 
*** 
Se duce un tip la un magazin, cu gandul de a cumpăra un sutien pentru prietena lui. 
Nu prea stie cum sa-l aleaga, dar are noroc de o vanzatoare amabila, care incearca 
sa-l ajute: 
-Cum sunt sânii prietenei? Ca doi pepeni?! 
-Mmmm, nu chiar... 
-Ca două mere? 
-Mmmm, nu chiar... 
-Ca două oua? 
-Da, da, ca două oua... dar facute omleta. 
*** 
O pereche pleaca în vacantza pe un lac unde se putea pescui. 
Lui îi placea sa pescuiasca în zori, ea adora lectura. 
Intr-o dimineata el se intoarse  după citeva ore de pescuit şi hotari sa traga un pui 
de somn. Desi lacul nu-i era familiar ea se hotari sa iasa cu barca. Visli putin, apoi 
relua lectura. Dupa putin apare paznicul în barca lui: 
-Buna ziua, ce faceti aici? 
-Citesc, raspunse ea desi gindea ca e evident. 
-Sinteti intr-o zona unde pescuitul este interzis! 
-Dar nu pescuiesc, nu se vede? 
-Da, dar aveti tot ce va trebuie. Trebuie sa mă urmati şi va trebui sa va amendez. 
-Dacă o faceti va denunt pentru viol. 
-Dar nici macar nu v-am atins ! 
-Dar aveti cu dvs. tot ce va trebuie ! 
 
Morala: NU contraziceti niciodata o femeie care stie sa citeasca. 
 
Trimiteti asta tuturor femeilor inteligente care au nevoie de un suris şi bărbaţilor 
despre care credeti 
ca pot suporta realitatea. 
*** 
"Un individ imbracat foarte sobru şi cu doliu în piept, se prezinta 
la o farmacie cu un borcan plin cu cenusa: 
F: - Ce doriti? 
I: - Fiti va rog amabila, preparati şi medicamente? 
F: - Da, dati-mi va rog reteta. 
I: - Stati putin, nu am reteta. 
F: - Atunci nu putem sa va ajutam! 
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I: - Stiti, am o problema putin deosebita. Sunt homosexual. Amantul 
meu a decedat saptamana trecuta şi l-am incinerat. In acest borcan am 
cenusa lui. 
Eu sunt o fire mai romantica şi sensibila, am suferit mult la moartea 
sa şi as dori, dacă se poate, sa-mi faceti din aceasta cenusa niste 
supozitoare" 
*** 
Iacob care locuieste la Tel Aviv îi telefoneaza fiului sau Samuel care a 
emigrat la New York si-i spune: 
- Regret ca-ti stric ziua, dar trebuie sa-ti spun ca eu şi maica-ta 
suntempe cale sa divortam. 45 de ani de suferinta sunt de ajuns. 
- Tata, cum poti sa spui asta??? şi chiar acum inainte de sarbatori! 
strigafiul sau. 
- Nu mai pot s-o vad în fata ochilor, raspunde tatal, ne-am plictisit 
unulde celalalt, şi sunt satul de toata povestea asta, aşa ca fa-mi un 
serviciusi sun-o pe sora-ta Anna la Chicago. şi inchiderapid 
telefonul. Disperat, fiul o suna pe sora-sa care ramane masca. 
- Cum vor sa divorteze? La varsta lor?!? Am eu grija de asta. Si-l suna 
direct pe tatal ei si-i spune: 
- N-o sa divortati!. Nu faceti nimic pana când eu şi frate-meu venim la 
voi. M-ai inteles? NIMIC! şi tranteste telefonul. 
Tatal inchide, şi se intoarce spre soţia lui spunandu-i: 
- Totul e foarte bine Rebecca, copiii vin sa-si petreaca sarbatorile cu noi şi în plus o 
sa-si plateasca singuri biletele de avion. 
*** 
I: Ce este un perpetuum mobile? 
R: Este un scotian care alearga  după un evreu care îi datoreaza 10 
Centi. 
*** 
Sara, i se adreseaza Itzic, afacerile ne merg tot mai bine aşa ca am hotaratsa ne 
mutam pravalia mai central. Evident ea este bucuroasa. In curand Itzic se hotaraste 
sa-si ia o maşinanoua în locul celei vechi. 
Peste câteva luni, el îi spune: 
- Stii, oamenii cu care suntem noi în legatura stau în cartiere mai bune... trebuie sa 
stam şi noi intre ei, aşa ca am cumpărat un apartament de 8 camere într-un cartier 
select. Ne vom muta în câteva zile. 
Evident, ea este foarte fericita. Dupa alte câteva luni Itzic spune: 
- Toate cunostintele noastre au personal de serviciu, afacerile ne merg, slava 
Domnului, aşa ca am hotarat sa angajez omenajera, o bucatareasasi un sofer. 
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Sara este în culmea fericirii. La una din multele receptii pe care le da familia, Itzic 
se aseaza langa Sara şi îi spune: 
- Stii draga mea, în societatea pe care o frecventam este imposibil sa nu ai o 
amanta. O vezi pe blonda aia inalta care sade pe canapea – e amanta bancherului 
Legrand, roscata de langa pian e amanta ministrului Dupont... iar bruneta care vine 
spre noi... e amanta mea... 
- Nu ca sa mă laud, zice Sara, dar a noastra arata cel mai bine! 
*** 
- Ce faci Itzic? mananci în ziua când toti evrei postesc? 
- Auzi, eu nu fac afaceri, nu iau dobanda nu aranjez intalniri, dar nici nu postesc! 
- Şi nu e mai simplu sa nu mananci o zi? 
*** 
Cica Itzic se foia noaptea în pat neputand sa adoarma. Sotia lui Raschelail intreaba 
agasata: 
- Ce faci draga Itzic de nu poti dormi? 
- Ce sa fac Raschela draga, uite am o datorie de un milion către vecinul nostru Strul, 
maine e termenul de restituire iar eunu am un ban în casa. Ce mă fac? 
- Bine barbate şi din cauza asta nu poti tu sa dormi? Stai ca am eu solutie pentru 
asta. 
Iese repede la geam şi cum erau casele din mahalalele evreiesti asezate in curti stil 
gang, striga cat poate către casa devis a vis: 
- Strulica, Strulica... 
Acesta iese buimac de somn în cadrul ferestrei şi intreaba nervos ca oriceom 
deranjat din somn: 
- Ce-i femeie, ce ai de scoli oamenii în puterea noptii? 
- Asculta nu trebuia Itzic sa-ti dea maine un milion? 
- Ba da, da' de ce? 
- Ei bine sa stii ca nu are para chioara! 
- Vai de mine şi de mine, şi eu care planificasem banii aceia pentru o plata!!Ce mă 
fac acuma!! 
Raschela se intoarce spre Itztic şi îi spune: 
- Itzic acum poti sa dormi! De acum nu mai doarme el. 
*** 
Un evreu se duce la locul sfant sa se roage: 
- Doamne da-mi doamne 200$ ca mi se duce familia de rapa, îmi mor copilasiide 
foame..., şi o tot tine asa. 
La scurt timp mai vine un evreu care începe sa se roage: 
- Da-mi bunule Dumnezeu o mie de dolari ca mi-au scazut afacerile si trebuiesa le 
pun inapoi pe picioare.... 
- Doamne da-mi două sute pentru copii... 
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- Doamne da-mi o mie ca afacerile... 
- Doamne da-mi două sute pentru copii... 
- Doamne da-mi o mie ca afacerile...etc şi tot continua pana când cel de-al doilea 
evreu zice: 
- Ia de aici două sute de dolari şi lasa-l pe Dumnezeu sa se concentreze! 
*** 
Cica Itic şi Rashela aveau 10 copii. Nu mai aveau destula mancare sa dea la toti 
puradeii aşa ca s-a gandit Itic sa faca economie în familie. 
Intr-oseara si-a adunat plozii şi le-a zis: 
- Bai, care nu mananca asta-seara primeste 5000 de shekeli. Aia urla de fericire, şi 
sar sa-si primeasca banii. Se culca nemancati şi asteapta cu infrigurare dejunul de a 
două zi dimineata. Adoua zi puradeii fug laItic sa ceara de mancare. Itic sta un pic, 
se gandeste şi zice: 
- Eh, acum cine vrea sa manance, da cei 5000 de shekeli inapoi... 
*** 
In fata unei moschei arabe doi cersetori, unul evreu şi unul arab. Toti credinciosii 
care ieseau de la slujba, il vedeau pe evreu şi bineinteles marcau banu' gros şi 
ostentativ arabului. La un moment dat, apare seicul arabilor, Il vede pe evreu, i se 
face mila si-i spune: 
- Mai omule, du-te şi cerseste în alta parte, nu iti dai seama ca aici nu ai nici o 
sansa? 
Pleaca evreul şi se aseaza linga un pod, iar  după citeva minute apare si arabul linga 
el. Se uita unul la altul şi evreul i se adreseaza arabului: 
- Auzi mă Itzic cine ne invata pe noi sa facem afaceri... 
*** 
Dupa 15 ani, un evreu se intorce în satul sau natal şi este primit de catrecei 3 frati 
ai sai, care aveau niste barbi lungi, pana în podea. 
Evreul le spune: 
- Ce-i cu barbile astea? 
- Pai, atunci când ai plecat, ai luat lama de ras... 
*** 
La un dineu, preotul catolic este asezat langa rabin. Se serveste un superb cotlet de 
porc şi preotul îi zice la rabi: 
- Din asta nu o sa mancati? 
- Evident, nu îmi permite religia. 
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti. 
Se termina dineul, la plecare rabi îi zice la preot: 
- Transmitetii salutari doamnei... 
- Dar rabi, mie nu îmi permite religia... 
- Vai, nu stiti ce pierdeti.... 
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*** 
Rashela îi zice lui Itic: 
- Itzic, m-am gindit bine şi am hotarat sa divortam! 
- Cum asa, mai Rashela,  după 40 de ani de casatorie! Dar ce-ti veni? 
- Pai tu-ti dai seama, mai Itzic, ca în 40 de ani tu nu mi-ai cumpărat 
niciodata nimic? 
- Pai nu mi-ai spus niciodata ca ai avea ceva de vanzare! 
*** 
Se intilnesc doi evrei şi unul îi zice celuilalt: 
- Am auzit ca dai fata de nevasta.E drept? 
- O dau cate oleaca...Esti interesat? 
*** 
Un evereu îi da sfaturi fiului lui: 
- Fiul meu, dacă vrei sa fii un bun om de afaceri, trebuie sa fii cinstit! Totdeauna 
trebuie sa-ti tii cuvantul dat! Uita-te la mine: am zis ca iau, am luat! Am zis ca dau, 
am zis! 
*** 
Shloimale ajunge la New-York şi e suparat foc când vede în geamul cofetarieilui 
Haim, prietenul sau din copilarie, anuntul: "Intrarea evreilor, strict interzisa". 
Intra în cofetarie, il ia de guler pe Haim şi-l dojeneste: 
- Nu ti-e rusine, tu care esti evreu şi ai suferit din cauza legionarilor, si ai fost în 
Transnistria, şi erai sa mori la Auschwitz, tocmai tu sapui un anunt ca evreii n-au 
voie sa intre sa mananceo inghetata? 
- Stai, mai, tu ai gustat din inghetata mea? 
*** 
Cele 10 porunci: 
Isus coboara pe pamant sa-si aleaga poporul. Se duce la tigani: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem, mosule" 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Da-ne-o, mosule" 
"Sa nu mai furati." 
"Mersi, mosule, nu ne intereseaza" 
Se duce la italieni: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem." 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Da-ne-o." 
"Sa o lasati mai moale cu femeile." 
"A, nu, multumim, nu ne mai intereseaza" 
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Se duce la evrei: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Da." 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Cat costa?" 
"?!?!. Pai nu costa nimic...." 
"Da-ne 10." 
*** 
In scrierea de tipar, cifra sapte arata astfel: 7. 
Când o scriem insa de mana, o taiem cu o linie orizontala. V-ati intrebat vreodata 
de ce? 
Se spune ca  după ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte sa-i dicteze cele 
zece porunci, acesta i-a adunat pe oameni sa le vorbeasca despre ele. 
Când a ajuns la a saptea porunca, "Sa nu ravnesti la nevasta aproapelui tau", cei 
mai multi dintre bărbaţi au inceput sa strige: 
- Taiati saptele, taiati saptele, taiati saptele!!! 
*** 
Un ateu se plimba prin padure minunandu-se de frumusetile naturii: Ce copaci 
impresionanti! Ce rauri cristaline! Ce animale frumoase! 
La un moment dat, în timp ce se relaxa, omul aude în spatele lui zgomote ciudate. 
Când se intoarce vede un urs ca-n povesti: mare, frumos, sanatos şi cu pofta de 
mancare. Ingrozit, ateul o ia la fuga, insa ursul avea conditie fizica aşa ca il urmeaza 
constiincios... Tipul era atât de ingrozit incat la un moment dat se impiedica şi cade. 
Ursul il apucase deja de un picior aşa ca omul, paralizat de frica, racneste: 
- Doamneeee!!!. 
In secunda urmatoare, timpul se opri, ursul ingheta în pozitia în care se afla, 
padurea ramase neclintita şi o lumina se revarsa din cer. Tipul, socat, auzi o voce: 
- Mi-ai negat existenta toata viata, le-ai explicat şi altora ca sunt un mit, ai pus toata 
creatia Mea pe seama intamplarii cosmice... vrei acum sa te salvez? Pot eu sa te 
consider credincios cu adevarat? 
Ateul se uita fix în lumina şi raspunse: 
- As fi ipocrit sa Iti cer brusc sa mă consideri credincios, dar poate ai reusi într-un 
fel sa devina ursul crestin? 
- Foarte bine, raspunse vocea. 
Lumina disparu, zgomotul padurii reveni. Ursul il elibera din ghearele sale, isi 
impreuna labele din fata şi spuse: 
- Doamne, binecuvinteaza aceste bucate. Amin. 
*** 
Lectia de geografie 
Geografia femeii 
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Intre 18 şi 25 de ani, femeia e precum Continentul African : 
jumatate a fost deja descoperita, cealalta jumatate ascunde frumuseti inca salbatice 
şi delte fertile. 
Intre 26 şi 35 de ani, femeia e precum America de Nord : 
Moderna, dezvoltata, civilizata şi deschisa negocierilor în schimbul banilor. 
Intre 36 şi 40 e precum India : 
fierbinte, relaxata şi constienta de propria frumusete. 
Intre 41 şi 50, femeia e precum Franta : 
Usor imbatranita, dar inca atragatoare şi interesanta. 
Intre 51 şi 60, e precum Iugoslavia : 
A pierdut razboiul, e tulburata de fantasmele trecutului, dar se lucreaza la 
reconstructie. 
Intre 61 şi 70, ea e precum Rusia : 
Spatioasa, cu frontiere fără patrula. Stratul de zapada ascunde mari bogatii. 
Intre 71 şi 80, femeia e precum Mongolia : 
Cu un trecut glorios de victorii, dar cu putine sperante de viitor. 
Dupa 81 de ani, ea e precum Afganistan : 
Aproape toata lumea stie unde se afla, dar nimeni nu vrea sa mearga pana acolo. 
Geografia barbatului: 
Intre 15 şi 80, barbatul e precum Cuba: 
Guvernat de un singur membru. 
*** 
Doua curve: 
- Auzi, cica acum este la moda sa o iei în ureche 
- Ei sa stiu ca eu nu sunt de acord cu asta, dacă surzesc? 
- Ei da ce fa, acum esti muta? 
*** 
Stiti de ce blondele prefera anticonceptionalele prezervativelor? Pentru ca se 
inghit mai usor. 
*** 
Sotia îi spune sotului: 
- Mai bine mă casatoream cu dracul! 
- Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange e 
interzisa! 
*** 
Nevasta-mea mă saruta de fiecare data când vin acasă. 
-Asta da afectiune! 
-As...E investigatie! 
*** 
- Tu iti iubesti nevasta? 
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- Când ne-am luat, o iubeam aşa de tare incat îmi venea s-o mananc. Acum îmi 
pare rau ca n-am mancat-o atunci. Acum e prea tarziu, e atoasa. 
*** 
Doi sotzi faceau dragoste. La un moment dat se aude un ciocanit în usha. 
-Repede fugi pe balcon. A venit barbatul meu. El se duce pe balcon shi  după 
un timp zice: 
-Nevasta cred ca suntem stresatzi amandoi. 
*** 
Un barbat punea niste flori la mormantul mult-iubitei sale mame decedate, 
când remarca un alt barbat în genunchi la un mormant. Barbatul parea ca se 
roaga cu o intensitate profunda, repetand: 
- De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? 
Primul barbat se apropie de el şi îi spuse: 
- Domnule, nu vreau sa mă amestec în suferinta dumneavoastra privata, dar 
nu am vazut niciodata atata durere. Pe cine jeliti? Un copil? Un parinte? 
Indureratul îşi aduna gandurile pentru o clipa, apoi raspunse: 
- Primul sot al nevestei mele... 
*** 
Sotul se intoarce din delegatie, îşi agata haina în cui si-si saluta soţia cu o 
strangere de mana. 
- Nu mai vrei nici macar sa mă saruti?? 
- Termina cu prostiile draga! Dupa zece ani de casnicie iti mai arde de orgii? 
*** 
Medicul iese transpirat din sala de operatii. Se întîlneste cu un alt medic care 
îl întreaba ce s-a întîmplat. La care acesta raspunde: - Am avut o operatie 
foarte grea. Pacientul, un politist, nu prezenta activitate cerebrala. I-am 
deschis calota craniana şi nu îmi venea sa cred ochilor. Era goala. Doar un fir 
de atza. Timp de 4 ore, m-am gîndit dacă sa tai atza sau nu. Pîna la urma, am 
taiat-o. şi ce crezi ca s-a întîmplat? - Ce s-a întîmplat? - I-au cazut urechile. 
*** 
Politistul şi fiul 
Un politist către fiul lui: 
- dacă ghicesti citi covrigi am la spate, ti-i dau pe amindoi! 
*** 
O persoana se naste blonda sau devine blonda? 
Se accepta ambele variante, e inuman sa dam vina numai pe parinti! 
*** 
Doua blonde mergeau pe strada, iar una dintre ele exclama: 
- Uita-te la cîinele ala cu un ochi! 
Cealalta blonda îsi acopera un ochi şi zice: 
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- Unde? 
*** 
Un indian cu capul lipit de pamînt pe o autostrada americana. Turisti curiosi 
în jurul lui. Indianul: - Chevrolet... de sapte ani... cu numere de Florida... 
culoare alba... aripa dreapta lovita... patru fete palide... La care turistii 
impresionati: 
- Dumneata auzi atîtea lucruri? 
- Da' pe dracu', acu' cinci minute a trecut peste mine. 
*** 
Un tip se duce la o vrajitoare vestita pentru puterea sa de a dezlega blesteme. 
Cînd îl vede aşa amarît, vrajitoarea îi spune: 
- Ei, acum, ca sa te pot dezlega de blestem, trebuie sa-mi spui exact cuvintele 
care te-au legat. 
- "Va declar sot şi soţie." 
*** 
Doi spioni nemti intra într-un bar din Anglia. Se aseaza la masa şi unul dintre 
ei striga la chelner şi comanda: 
- Two gins, please! Chelnerul raspunde imediat: 
- Dry? 
La care cel ce comandase se ridica revoltat: 
- Nein! Nicht drei! Zwei! 
*** 
Un canibal se muta la oras, iar  după ceva timp vine maica-sa în vizita. Si, în 
timp ce mîncau, mama zice: 
- Stii, nu prea îmi plac vecinii tai... 
- Atunci manînca doar legumele. 
*** 
În paradis, Sf. Petru întîmpina 10 femei moarte în aceeasi zi. 
- Toate femeile care si-au înselat sotii, un pas înainte. 
9 dintre cele 10 femei înainteaza cu un pas. În acel moment, Sf. Petru se 
întoarce către Dumnezeu: 
- Şi cu surda ce facem? 
*** 
Domnule doctor, ati uitat ca de trei minute stau cu limba scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta în liniste. 
*** 
Un politist da tarcoale unui bar, unde se cam consuma mult alcool, în scopul de a 
prinde cativa soferi piliti. Un client al barului iese, se impiedica şi începe sa îşi 
caute cheile cam vreo cinci minute. Dupa ce le-a gasit, se taraste şi le incearca la 
vreo patru, cinci masini pana ce o gaseste pe a lui. Pana ce a ajuns în maşina toti 
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ceilalti clienti s-au carat. Politistul il asteapta bucuros sa iasa în strada. Evident il 
opreste pe sofer, îi pune fiola şi stupoare 0, 00 alcool. Politistul complet buimac. 
Soferul în schimb îi spune: 
- In seara asta eu am fost momeala... 
*** 
Ea: - Cum ai sa traiesti fără mine? 
El: - Mai ieftin. 
*** 
In spital este adus un tip cu o fractura craniana. Sora medicala completeaza fisa şi 
intreaba: 
- Casatorit? 
- Nu, am avut un accident. 
*** 
La medic: 
- Schiopatati când e umezeala în atmosfera? 
- Nu, când merg. 
*** 
- Fumati? il intreaba medicul pe pacient. 
- Mai degraba as bea ceva, dacă tot sunteti atât de dragut. 
*** 
Nu po's'nteleg de ce am fost adus la pol.. politie! exclama un betiv, plin de 
indignare! 
- Pentru bautura! îi raspunde ofiterul de serviciu. 
- Pai, de ce nu zici asa? Adu-mi un coniac! 
*** 
Doi politai discuta: 
- De ce îti tot freci mîinile? 
- Ca mi-e frig... 
- Da' de ce nu-ti bagi mîinile în buzunar? 
- Acolo mi-s manusile. 
*** 
De ce sta un grup de politisti în fata unei scoli ajutatoare? 
E întîlnirea de zece ani. 
*** 
Era odata un cersetor care se aseza mereu langa o biserica pentru a cersi cu o 
palarie în mana. Intr-o zi vine cu două palarii. Un domn se apropie de el şi-l 
intreaba: 
- Nu va suparati, de ce aveti două palarii? 
Cersetorul raspunde: 
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- Adevarul este ca mi-a mers atât de bine incat m-am hotarat sa-mi deschid o 
sucursala. 
*** 
Stiu ca sunt prost, dar când mă uit în jur prind curaj! 
*** 
Un tip iese de la cabinetulunui medic şi începe sa coboare scarile. Cum cobora el 
scarile isiduce mina la frunte şi începe sa murmure "Balanta, Scorpion, Fecioara." 
Dupa inca 2 etaje, la fel - " Gemeni, Pesti, Varsator." 
Tare nedumerit, urca inapoi scarile pina la cabinetuldoctorului şi suna la sonerie: 
- Doctore, doctore, mascuzati, dar nu am retinut exact. 
- Cancer, domnule, Cancer !!! 
*** 
Mai rau decat o pietricica în bocanc poate fi doar unfiricel de nisip în prezervativ. 
*** 
Vechi proverb tibetan: dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una. 
*** 
Ursul, lupul şi măgarul la cârcima din pădure: 
- O sticlă de votca! ceru ursul. 
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi. 
-Da, măi băieti! Am o treabă cu o ursoaică şi vreau să fiu tare! 
- O sticlă de votcă! ceru şi lupul. 
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi. 
- Da, măi băieti! Am o treabă cu o lupoaică şi vreau şi eu să fiu tare! 
- O cinzeacă de votcă! ceru şi măgarul. 
- Numai o cincizeacă?! se mirară ceilalti doi. 
- Măi baieti, eu sculă am, beau doar ca să-mi sclipeasca ochii... 
*** 
Maria era fata batrana a satului şi era foarte mandra de conditia ei. Stiindu-se cu o 
varsta inaintata, se duce la pietrar şi îi spune: 
-Când oi muri, sa-mi faci o cruce de piatra pe care sa scrie: 
"Sub aceasta pietrisoara 
Doarme-a noastra Marioara. 
S-a nascut fecioara, 
A trait fecioara, 
Si-a murit fecioara." 
Dupa câteva luni, moare Maria. Pietrarul nu mai tinea minte ce îi spusese femeia sa 
scrie dar cam tinea minte ce voia sa spuna, aşa ca a sapat pe cruce: 
"E Maria dedesubt; şi n-are sigiliul rupt." 
Pe o strada, o tiganca batrana vindea seminte cu 5000 de lei cornetul. 
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Un tanar care trecea în fiecare zi pe acolo îi lasa cei 5000 de lei, dar nu-si lua 
niciodata cornetul. 
Intr-o dimineata, tiganca il opreste, incercand sa-i spuna ceva, dar tanarul merge 
grabit mai departe, zicand din mers: 
-Vrei sa mă intrebi de ce nu iau niciodata semintele? 
-Nuu, nuu... vreau sa-ti spun ca s-au scumpit la 10000 de lei! 
*** 
De ce s-a inventat ciocolata alba? 
-Ca sa se murdareasca şi negri la gura. 
*** 
Un tip intra într-un magazin şi o intreaba pe vanzatoare: 
- Aveti vopsea de oua? 
La care vanzatoarea se uita cu atentie la el, il masoara din cap pana-n picioare, 
zambeste si-i raspunde: 
- Dichisituleee! 
*** 
Un barbat îşi cumpăra un pachet de Viagra. Papagalul lui, face ce face şi le mananca 
pe toate. Omul... ce sa faca cu papagalul? Il baga în congelator sa se racoreasca şi 
uita de el. Dupa câteva ore, îşi aminteste de bietul papagal. Când deschide usa de la 
congelator...papagalul tot transpirat! 
- Ce-i cu tine, ca esti de câteva ore în congelator, şi tu transpiri!? 
- Pai, habar n-ai ce obositor e sa cracanezi puii astia inghetati 
*** 
Ar trebui sa-i spui ca e plinutza cand: 
- Atunci când trece prin fata televizorului pierzi trei reclame 
- Atunci când se urca pe cantar, apare mesajul: "Pe rand, baieti!" 
- Atunci când se urca pe cantar, apare mesajul: "Va urma..." 
- Luptatorii de sumo par anorexici pe langa ea 
- Nici Gigi Becali nu ar putea plati pentru liposuctia ei 
- E la fel de inalta şi când sta în picioare şi când sta intinsa 
- Are nevoie de foarte putina apa când sta în cada şi de foarte multa vaselina 
când vrea sa iasa din ea 
- Farfuria ei de ciorba e dotata cu un salvamar 
- Când merge la restaurant şi primeste meniul spune: "Da, va rog!" 
- Singurele poze recente pe care le ai cu ea sunt poze din satelit 
- Pe poza ei din pasaport scrie: "Poza se continua pe paginile urmatoare" 
- Când merge la cumpăraturi cu fetele, singurul lucru în care incape este 
cabina de proba 
- Are propriul cod postal 
- Este de 3 ori femeie 
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- Singurul lucru care mai este atras de ea este gravitatia 
- Cade de pe ambele parti ale patului... simultan 
- Când a facut bungee jumping, a ajuns direct în iad 
- Când vorbesti inspre buricul ei, se aude cu ecou. 
*** 
Tu nevasta, este adevarat ca ai avut mai multi bărbaţi inainte sa te 
mariti cu mine? 
- Mai barbate, mai barbate... Mancare buna ai? 
- Am! 
- Haine curate ai? 
- Am! 
- Aseara ţi-a placut? 
- Mi-a placut! 
- Da' alalta-seara, ţi-a placut? 
- Şi inca cum!... 
- Pai şi cum crezi tu ca se invata toate astea, la fără frecventa?! 
*** 
Un englez, un francez, un chinez şi un roman au o disputa în legatura cu 
nationalitatea lui Adam şi Eva. 
Englezul: - Ei au fost englezi. Numai un gentlemen adevarat poate oferi 
jumatate din singurul mar doamnei sale ! 
Francezul : - Nu, ei au fost cu siguranta francezi - numai o frantuzoaica 
poate sa se ofere pentru numai jumatate de mar ! 
Chinezul : - Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranta chinezi deoarece 
numai unei perechi de chinezi le sta în putere sa populeze în aşa timp scurt 
tot pamantul ! 
Romanul : - Nu, domnilor, gresiti cu totii, ei erau romani : stateau in 
fundul gol pe pietre, nu aveau decat un mar pe care trebuiau sa-l imparta 
intre ei, dar credeau ca sunt în rai ! 
*** 
Mai Ioane, de ce te-ai insurat? 
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine. 
- Şi acum cum e? 
- Acum îmi place! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Ce este un "titlu onorific"? 
Radio Erevan raspunde: 
- Titlu onorific este atunci când soţia spune: "Sotul meu este capul 
familiei" 
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*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de ani, iar astazi omul nu 
traieste mai mult de 100 de ani? 
Radio Erevan raspunde: 
- Deoarece, intre timp, medicina a progresat foarte mult ! 
*** 
La Radio Erevan, un grup de ascultatori intreaba: 
- De ce în China femeile merg în urma barbatului, iar în America se 
intampla mai rar lucrul acesta? 
Radio Erevan raspunde: 
- In China, când o femeie merge în urma sotului inseamna ca-l respecta. 
In USA, când o femeie face acelasi lucru, inseamna ca-l urmareste. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- dacă dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria? 
Radio Erevan raspunde: 
- Mahmureala de a două zi dimineatza ! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cum se imbraca eschimoshii? 
Radio Erevan raspunde: 
- Repede ! 
*** 
Ion mergea intr-o zi pe camp cu caruta, în spatele carutei mergea şi cainele lui. Se 
supara Ion ca, calul mergea prea încet şi începe sa dea cu biciul în el. Da o data, da 
de 2 ori, a treia oara se intoarce calul la el şi zice: 
- "Ba Ioane da esti chiar asa….." 
Ion se sperie când il aude şi o ia la fuga, şi fuge şi fuge, şi cainele  după el, şi fuge 
prin padure, cainele  după el. La un moment dat oboseste şi se aseaza langa un 
copac gafaind, cainele vine şi el tot obosit şi zice: 
- „Ba Ioane... ce m-a speriat calul ala când a inceput sa vorbeasca…” 
*** 
George W. Bush face atac de cord şi moare. Ajunge în IAD, unde diavolul 
il astepta. 
"Nu stiu cum sa procedez, spune diavolul. Te am pe lista, dar nu mai am 
nici un loc liber. Uite cum facem. Am trei insi care nu au fost chiar aşa de rai. Unul 
dintre ei ar putea sa plece sus, iar tu îi vei lua locul. Am sa te las pe tine sa decizi pe 
cine lasi sa plece, ca sa-ti alegi ce loc vrei." 
George se gandeste ca e chiar bine ca poate sa aleaga, aşa ca este de 
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acord cu planul. 
* Diavolul deschide prima usa, iar inauntru, într-un bazin mare cu apa, Richard 
Nixon se tot scufunda sub apa, apoi revenea la suprafata. Asta era pedeapsa lui. 
"Nu!" spune George. "Ma tem ca nu stiu sa inot prea bine, aşa ca nu as rezista sa fac 
asta toata ziua." 
* In camera urmatoare se afla Tony Blair, cu un baros în mana, spargea piatra. "Nu, 
am o problema la umar, de la golf. dacă ar fi sa sparg piatra toata ziua, mi s-ar rupe 
bratul pur şi simplu." 
* In camera urmatoare, Bill Clinton era rastignit pe un birou, iar Monica Lewinski, 
aplecata peste el, facea ce stim cu totii ca stie ea sa faca. Bush priveste, fără sa-si 
creada ochilor, apoi spune: "Da, cred ca as putea sa fac asta." 
Diavolul zambeste, apoi spune: "In regula, Monica, poti sa pleci." 
*** 
Furnicuta 
O fabula moderna... 
In fiecare zi, în zorii zilei, sosea la serviciu Furnicuta productiva şi fericita. Acolo îşi 
petrecea zilele Furnicuta; muncea, muncea cu spor şi canta vesela. Ea era fericita şi 
firma mergea foarte bine. Dar... 
Bondarul, directorul general la firma unde lucra Furnicuta, a considerat ca nu era 
posibil ca Furnicuta sa lucreze de capul ei, aşa ca a creat postul de Supraveghetor. 
Pentru acesta l-a angajat pe Scarabeu, care avea multa experienta. 
Prima preocupare a Scarabeului supraveghetor a fost sa organizeze munca 
Furnicutei, aşa ca a pus-o sa faca rapoarte de activitate zilnice. In curand, a fost 
necesara angajarea unei Secretare pentru a-l ajuta pe Scarabeu la citirea şi 
inregistrarea rapoartelor Furnicutei. Asa ca au angajat o Paianjenita, care organiza 
actele şi raspundea la telefon. 
Intre timp, Furnicuta productiva şi fericita muncea, muncea, muncea... 
Bondarul, directorul general, era foarte multumit de rapoartele date de Scarabeu, 
aşa ca a mai cerut statistici, indicatoare de gestiune şi pronosticuri. Atunci a fost 
nevoie de angajarea unui Gandac, asistent pentru supreveghetor... 
...si a mai fost nevoie de un nou calculator şi de o imprimanta color. 
Curand, Furnicuta productiva şi fericita a inceput sa se plângă de toata hartogaria 
şi de toate rapoartele pe care trebuia sa le faca. Cantecul ei nu mai era la fel de 
vesel ca inainte. 
Bondarul, directorul general, vazand aceasta, a considerat ca trebuie sa ia masuri. 
Asa ca a creat postul de sef de departament, acolo unde lucra Furnicuta productiva 
şi fericita. Postul i-a revenit unui Greier, care si-a facut un birou nou, modern şi 
echipat corespunzator. Noul sef de departament avea nevoie de un asistent, care sa 
il ajute în pregatirea planului strategic şi al bugetului pentru departamentul la care 
lucra Furnicuta productiva şi fericita. 
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Furnicuta nu mai canta ca inainte şi era din ce în ce mai stresata. 
Intr-o zi, directorul general, uitandu-se peste cifre, si-a dat seama ca 
departamentul unde lucra Furnicuta nu mai era la fel de rentabil ca inainte. 
Asa ca a angajat-o pe Bufnita, consultant de specialitate, pentru un diagnostic. 
Bufnita a stat 3 luni la firma; în urma studiilor facute a tras urmatoarea concluzie: 
“Departamentul are prea mult personal”. Asa ca, urmand sfatul specialistului, s-a 
facut o reducere de personal. Furnicuta a fost prima pe lista, deoarece era 
nemultumita mereu... 
Morala: Nici sa nu-ti treaca prin cap sa fii o Furnicuta productiva şi fericita. E de 
preferat sa fii incompetent şi nefolositor. Incompetentii nu au nevoie de 
supraveghetor... toata lumea îşi da seama de ce. şi daca, în ciuda “eforturilor” tale, 
esti productiv, sa nu arati - pentru nimic în lume - ca esti fericit. Asta nu ti se va 
ierta! 
Dar daca, în ciuda celor de mai sus, te incapatanezi sa fii o FURNICUTA 
PRODUCTIVA şi FERICITA, lucreaza pe cont propriu, astfel incat sa nu tii în carca 
bondari, scarabei, paianjeni, gandaci, greieri şi bufnite în felul acesta. 
*** 
O doamna merge la un chirurg estetician pentru un facelift. Dupa ce o consulta, 
doctorul îi spune: OK, pot sa fac acest facelift, dar va trebui sa reveniti  după 6 luni 
pentru eventuale retusuri. 
O, nu - zise femeia. Vreau ca totul sa fie facut astazi, sa nu mai trebuiasca sa revin. 
Doctorul se gandeste câteva secunde şi zice: OK, avem o noua procedura pentru 
aşa ceva. Va voi monta un mic surub în varful capului şi de fiecare 
data când apare un rid, strangeti usor surubul şi ridul va disparea. 
Exact asta îmi doream - zise femeia fericita. Sunt de acord, sa-i dam drumul. 
Dupa sase luni femeia revine insa în biroul doctorului. 
Cum merge noua procedura? intreba doctorul. 
E groaznic - zise femeia. Ia uitati-va la pungile astea de sub ochi! 
Doamna, acestea nu sunt pungi, sunt sânii dumneavoastra - Şi dacă nu 
lasati surubul acela în pace, în curind o sa aveti şi barba. 
*** 
Valabil în toata lumea?!!...si la noi, bine-nteles..... cititi pana la final 
tradusa şi "adaptata" din franceza: 
 
în partidul nostru politic, ne respectam promisiunile 
doar imbecilii pot crede ca 
noi nu vom lupta impotriva coruptiei 
pentru ca, un lucru e sigur pentru noi: 
cinstea şi transparenta sint fundamentale pt. atingerea idealurilor noastre 
vom demonstra ca e o mare prostie sa crezi ca 
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mafia va contina sa faca parte din guvern ca în trecut 
va asiguram, fără umbra de indoiala, ca 
dreptatea sociala va fi scopul principal al mandatului nostru 
cu toate acestea, exista inca oameni prosti care îşi imagineaza ca 
guvernarea sa fie posibila în continuare 
cu aceleasi vechi smecherii politice 
când ne asumam puterea, facem totul pentru ca 
sa se termine cu situatiile privilegiate şi cu traficul de influenta 
nu suportam în nici un fel ideea ca 
poporul va flaminzi 
ne vom indeplini misiunea chiar dacă 
rezervele economice vor fi complet epuizate 
vom exersa puterea pana ce 
veti intelege ca incepand de acum 
noi sintem partidul xxxxxxxxxxx, noua politica. 
 
citit de sus în jos, e discursul pentru alegatori 
citit de jos în sus, este ceea ce gindesc ei cu adevarat 
*** 
Un urs batran il invata pe unul tanar: 
- Omul trebuie atacat în aşa fel incat sa aiba timp sa te vada şi sa reactioneze. 
- De ce? 
- Sunt mai gustosi  după aceea, nu mai au rahat în ei. 
*** 
Cica Sf. Petru statea cum sta Sf. Petru la poarta raiului şi astepta musafiri, ca de 
obicei. La un moment dat aude cioc cioc.....deschide poarta, se uita, nimeni........hm 
Mai trece un timp scurt şi cioc, cioc, cioc......iese nimeni...... "mai sa fie, careva are 
chef de joaca" 
Dupa scurt timp cioc cioc cioc, iese nimeni...."cred ca sunt dracusorii aia de jos şi 
fac misto de mine" Isi ia scaunelul şi se aseaza langa poarta cu mana pe clanta. cioc 
cioc.....deschide brusc poarta şi vede un tip care alerga iute de tot de la poarta 
raiului. 
-Aloooooo, ce tot bati şi fugi ca disperatul inapoi !!! Poate nu te mai primesc deloc 
!!!! 
-Nu vreau sa fac asta dar sunt unii care mă tot......resusciteaza...... 
*** 
Subject: Scufita Rosie : Analiza psihologica 
 
Date: Scufita Rosie este fetita cuminte. 
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Analiza: Din start ne dam seama ca este vorba despre o minora de care copiii, în 
rautatea lor, si-au batut joc cu aceasta porecla, probabil din cauza unei caciulite 
rosii crosetate de mamica ei, pe care fetita o poarta des din cauza unei sensibilitati 
fizice la frig în regiunea craniului. Asadar avem de-a face cu o bolnava 
marginalizata şi descurajata de societatea din jurul ei. 
 
Date: Scufita merge zi de zi cu cosuletul cu mancare la bunicuta care locuieste în 
padure. 
Analiza: Nici o bunica normala nu locuieste în padure. Singura explicatie este ca 
aceasta bunica a primit în urma retrocedarilor câteva hectare de teren impadurit. 
Este stiut ca taranii nu se gandesc mult ca sa prade padurea de lemne, mai ales 
inainte de venirea iernii. 
Asadar aceasta bunica este o scorpie zgarcita care si-a facut casa în padure (oare 
nu tot din lemn taiat fără aprobare de la Ocolul Silvic?) şi sta acolo ca sa-si 
pazeasca avutul. Teoria ca este vorba de o baba ticaloasa se verifica prin faptul ca 
în loc sa plateasca un serviciu de livrare la domiciliu a hranei, a silit-o pe nepoata ei 
(o fiinta neajutorata şi bolnava) sa faca zilnic naveta din oras în padure, fără sa-i 
pese de pericolele la care o expune pe biata fata. 
 
Date: Scufita Rosie se intalneste cu lupul care o descoase în privinta drumului ei. 
Analiza: Deja intram intr-o zona a fanteziei bolnave. Unu la mana ca în Romania 
lupi mai sunt tare putini, doi la mana ca se feresc de om ca de dracu iar trei la mana 
nu vorbesc şi chiar de ar face-o, ar intreba de cel mai apropiat braconier sau 
cadavru bun de rontait. 
Singura explicatie este ca Scufita Rosie s-a uitat atât de mult la Animal Planet incat 
cunoaste obiceiurile lupilor şi le poate intelege scheunaturile. 
 
Date: Lupul o ia inaintea Scufitei care se opreste la cules de flori, îşi preface vocea, 
intra la bunica, şi o inghite. 
Analiza: Nu mai stam sa analizam faptul ca multe flori prin padure nu-s, numai în 
luminis. Dar trebuie spus ca nu e frumos sa inveti copiii ca e în regula ca atunci 
când ai o treaba de facut, sa te opresti la cules flori fără sa stii dacă nu-s cumva 
specii protejate şi în consecinta, pe cale de disparitie. 
Lupul în schimb pare un personaj menit sa fie bataia de joc a creatorilor de basme. 
dacă citim şi "Cei 3 purcelusi" sau "Capra cu 3 iezi" observam un model bine 
definit. Lupul este un individ manat de dorinta perpetua de a navali în casele 
oamenilor. 
Foloseste toate tertipurile: imita voci şi dacă nu-i iese, vadit frustrat, face casa praf. 
Concluzie: Lupul este comis-voiajorul actual. Bunica musca momeala si-i da 
drumul. Iata cum este prezentata imaginea unei persoane în varsta: o senila care 
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nu stie sa faca deosebirea intre un urlet de lup şi glasul propriei nepoate. Cu 
aceasta imagine vor ramane copiii nostri. 
 
Date: Lupul se imbraca cu hainele bunicii, se pune în pat unde il gaseste Scufita 
Rosie. O ademeneste prin vorbe sirete sa se apropie şi o inghite şi pe ea. 
Analiza: Asta intrece orice rusine. Sa-l dea pe lup drept travestit, ei asta inca nu am 
mai auzit. Ce fel de minte bolnava poate spune la copii aşa porcarii? Iar dialogul 
purtat cu Scufita e plin de aluzii sexuale: toate la lup sunt mari, urechile, labele, 
dintii, şi mai ce?! Iar el raspunde invariabil cu minciuni menite sa o aduca pe 
Scufita în pat langa el. De aici deducem: corupere de minori şi perversiuni sexuale! 
 
Date: Apare vanatorul care impusca lupul şi le elibereaza pe Scufita Rosie şi bunica. 
Analiza: Ce cauta vanatorul în casa bunicii? Doar dacă n-a venit cu gand ascuns. 
Apoi ce cauta la vanatoare de lupi pe proprietate privata? Din două una: sau e un 
braconier nenorocit sau e un stab mare de la Bucuresti care plateste sume imense 
doar pentru satisfacerea nevoilor sale sadice. In oricare dintre variante, ar trebui 
sa fie infierat de creatorul basmului şi nicidecum glorificat pentru fapta sa mareata. 
 
Finalul povestii este sinistru: lupul zbatandu-se în ghiarele mortii (si ne mai 
intrebam de ce avem copii dereglati din toate punctele de vedere) "elibereaza" cele 
două femei. Adica avem oroarea sa asistam la aparitia a două fapturi partial 
digerate care se pare ca nu au murit ci cu nonsalanta îşi reiau firul vietii. 
Asemenea inchipuiri a unei minti bolnave se servesc zilnic copiilor intre 2 şi 7 ani. 
Nici nu mai vorbesc despre marea oroare a literaturii mondiale: "Alba ca Zapada" - 
auzi Alba şi ea traieste în padure cu 7 bărbaţi. 
*** 
Despre căsătorie 
Primul an este mai greu, ceilalti sunt imposibili... (Isidoro Loi) 
Nu te casatori pentru bani, poti gasi de imprumut mai avantajos. (Proverb scotian) 
Când o familie de proaspat casatoriti rade, toata lumea stie de ce.(Anonim) 
Când o familie de zece ani rade, toata lumea se intreaba de ce? (Anonim) 
Dragostea este oarba, dar casatoria indreapta acest defect. (Proverb normand) 
Când un barbat îi deschide soţiei usa autoturismului, poti fi sigur de un lucru: ori 
maşina este noua, ori sotia. (Anonim) 
A două casatorie reprezinta…. triumful sperantei asupra experientei.(Samuel 
Jonson) 
Sunt indragostit de aceeasi femeie, de 45 de ani. dacă afla nevasta-mea, mă 
omoara. (Henny Youngman) 
In antichitate, sacrificiile se faceau în fata altarului. şi în prezent e la fel.(Helen 
Rowland) 
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Burlacii ar trebui sa plateasca un impozit mai mare; nu este corect ca unii bărbaţi 
sa fie mai fericiti decat altii.(Oscar Wilde) 
*** 
Un vanator intra într-un magazin de profil. 
- Pantaloni de camuflaj aveti? 
- Avem, dar nu-i gasim! 
*** 
In tren, pasagerii către ardelean: 
- Trage geamul sus, tataie, ca e tare rece afara. 
Ardeleanul trage geamul: 
- Na, acu'-i mai cald afara? 
*** 
Moare un video gamer si,  după moarte, ajunge în Iad. Dupa o saptamâna, 
suna Satana la Dumnezeu: 
- Doamne, ce nebun mi-ai trimis, a distrus toate cazanele, a ucis toti 
dracii, alearga prin tot Iadul şi striga în gura mare "Unde-i iesirea 
spre nivelul 2?". 
*** 
Proverb canibal: Toti oamenii sunt la fel de buni. 
*** 
O pereche sta pe banca în parc. 
Ea către el: - Pot sa-mi incalzesc miinile intre picioarele tale? 
El : - La urechi nu ti-e frig? 
*** 
Parintii vin acasă, intra în camera copilului şi vad iesind de sub perna 
un colt de revista. 
Curiosi, scot revista şi vad cu stupoare ca e pentru sado-masochisti. 
Dupa un timp lung de gandire, tatal spune, incet: 
- Eu zic sa nu-l batem... 
*** 
Femeia: 
pana la 10 ani se culca cu papusile; 
pana la 20 de ani se culca cu visele; 
pana la 30 de ani se culca cu cine vrea; 
pana la 40 de ani se culca cu cine poate; 
pana la 50 de ani se culca cu fereastra deschisa; 
pana la 60 de ani se culca cu usa deschisa; 
apoi moare din cauza curentului. 
*** 
Fiul către tata a două zi  după noaptea nuntii: 
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- Tata eu divortez! 
- Ai innebunit, aşa repede, ce s-a intamplat? 
- Nu conteaza eu divortez! 
- Mai fiule, mie poti sa-mi spui, sunt tatal tau, care e problema? 
- Tata, soţia mea este virgina! 
Dupa un timp de gandire spune tatal: 
- Apoi fiule ai dreptate! Ce nu le-a trebuit la altii nu ne trebuie 
nici noua! 
*** 
Un motan se plimba pe camp.O vaca il intreaba: 
- Asa mic şi deja ţi-a crescut mustata? 
- Şi tu, aşa mare şi tot fără sutien...? 
*** 
- Cum te numesti? intreaba medicul! 
- Popopop Mamamamarius. 
- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, dar ala care mi-a scris certificatul era un cretin 
*** 
O blonda comanda pizza. 
- Sa o tai în 6 sau în 12 felii? 
- In 6, ca nu pot sa mananc 12! 
*** 
Sotia vine acasă plângănd ca i s-au furat banii din buzunarul camasii. 
- Dar n-ai simtit când hotul ţi-a bagat mana în san? o intreaba sotul. 
- Ba da, dar n-am stiut ce intentii avea! 
*** 
- Cred ca am mai avut onoarea sa va barbieresc, zise frizerul. 
- Nu cred, cicatricea o am din razboi! 
*** 
- Mai Ioane, de ce te-ai insurat? 
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine. 
- Şi acum, cum e? 
- Acum îmi place! 
*** 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna 
la mare, fără bărbaţii lor. La intoarcere, pe una din ele au apucat-o 
remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori l-am inselat în concediu. 
Bruneta: - Ce idioata! 
Roscata: - Ce curajoasa! 
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Blonda: - Ce memorie! 
*** 
La un interviu: 
-Si acum, dacă aveti cumva vreo intrebare despre firma noastra... 
- Pai... m-ar interesa sa stiu cam cati oameni lucreaza în firma dumneavoastra. 
- In general, cam un sfert... 
*** 
Doua prietene stateau de vorba. 
-Te-ai uitat vreodata în ochii sotului tau în timp ce faceai sex? 
-Da. 
-Si ce mutra avea? 
-Statea în usa ca prostul!... 
*** 
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti 
prost decat sa vorbesti şi sa inlaturi orice dubiu." 
*** 
Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman.Dupa impact, tipul ia o 
barca şi vasleste disperat sa se salveze. -Unde pleci dom'le ca mai 
sunt femei aici? 
-Lasa-ma în pace omule, mie de f***t îmi arde acum? 
*** 
Americanii inventeaza un robot superviril. Se iau prin tragere la sorti 
3 femei pentru teste: o frantuzoaica, o spanioloaica şi o uguroaica. 
Intra prima frantuzoaica. Dupa o ora iese din camera: 
- Oui, c'est superb! 
Dupa alte 2 ore iese şi spaniola asudata: 
- Ole! 
Intra şi unguroaica. Dupa sase ore de stat în dormitor, specialistii 
se decid sa sparga usa ca poate robotelul o fi omorat-o. Deschid usa 
si unguroaica alergand  după robot: 
- Da, sa fugi mai ai baterii??!! 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut soţie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Doi tipi insurati discutau 
- Tu ai facut vreodata sex în trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasă, poate mai apuci! 
*** 
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Un tip intra în farmacie şi cere un pachet de prezervative. 
- Ce numar doriti? Intreaba farmacista. 
- Nu stiu. 
- Luati tabla asta cu gauri de diferite marimi şi mergeti la toaleta sa vedeti. 
Dupa minute bune tipul revine. 
- Ei ce numar sa fie? Intreaba farmacista. 
- Da-le dracului prezervative, cat f ace tabla? 
*** 
Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
- dacă da dracu' şi-l prind pe unul din voi în dormitorulfetelor, ilamendez cu 10 
Euro ; a două oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 de Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
*** 
De la o vreme, sotul se intoarce tot mai tarziu acasă, uneori lipsind chiar toata 
noaptea. Intr-o zi insa, soţia îi spune furioasa : 
- Esti atât de infidel incat mă indoiesc ca ai fi tatal copiilor nostri ! 
*** 
Georgeasca vine intr-o zi la birou şi spune: 
- Fetelor, aseara mă bag în pat cu barbatul sa facem şi noi ceva si-ipun mana pe 
testicule. Mai, şi avea niste testicule reci ca gheata... 
A două zi Ioneasca zice şi ea: 
- Fetelor şi eu m-am bagat cu barbatul în pat, i-am pus mana pe testicule şi erau tot 
reci ca gheata... 
A treia zi apare şi Popeasca batuta mar, cu ochii vineti, etc. 
- Ce-ai patit draga? 
- Pai mă bag şi eu în pat cu barbatul. Ii pun mana pe testicule şi ce sa vezi?!? 
Fierbinti, fierbinti. Atunci zic: "Draga ce fierbinti sunt testiculele tale, ale lui 
Georgescu şi Ionescu sunt reci ca gheata..." 
*** 
Intr-un templu shaolin: 
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenţa dintre o perla şi o 
femeie? 
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta în faptul ca perla poate fi insirata pe la 
ambele capete, iar femeia numai pe la un capat. 
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit ca 
unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
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Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle. 
*** 
O tipa frumoasa, blonda şi extrem de apetisanta avea o papagalita, care o imita mai 
mereu... 
Când ajunge acasă ea obisnuieste sa se aseze în fata oglinzii şi zicea "sunt 
frumoasa, sexi şi îmi place sa mă f*t".. 
Papagalita la fel repeta  după ea...toate bune...intr-o zi vine un preot în vizita : 
- Vai ce papagal frumos aveti...  după care papagalita începe : "sunt frumoasa, sexi 
şi îmi place sa mă f*t" 
Preotul oripilat spune: 
- Vai cum se poate una ca asta, eu am 2 papagali care citesc din biblie şi se roaga 
toata ziua...da-mi papagalita mie 2-3 zile...sa o reeduc...zis şi facut. 
Ajunge papagalita în mijlocul papagalilor preotului şi începe cum era invatata : 
- "Sunt frumoasa, sexi şi îmi place sa mă f*t", la care unul din papagali zice 
- Vezi ba, în p**a mea ca nu ne-am rugat degeaba. 
*** 
Un preot explica la ora de religie: 
-Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva. 
-Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute. 
-Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu mă intereseaza. Eu vorbesc în 
general..... 
*** 
Un bolnav consulta un doctor pentru durerile sale de stomac. Medicul îi recomanda 
o baie şi un paharel de coniac zilnic. 
Dupa un timp, bolnavul revine la consult: 
-Domnule doctor, cu coniacul a fost usor, dar baia... n-am reusit s-o beau toata! 
*** 
Samuel, evreul, se duce la Banca Israeliana. 
- Buna ziua, Samuel, il saluta respectuos angajatul bancii. 
- Buna ziua. Am venit sa solicit un credit de 1 dolar. 
- 1 dolar?? Dar, Samuel, iti retarg aceasta suma din oricare cont de-al tau, fără nici 
o problema. 
- Nu, eu vreau un credit de 1 dolar, suma pe care o rambursez intr-o luna. dacă nu-
mi dai creditul, Samuel retrage de la voi toti banii, toate bijuteriile; retag totul. 
- Dar, Samuel... Bine, dacă vrei acest credit, ti-l dam. Uite hartiile pe care trebuie sa 
le semnezi. 
- Care este dobanda? 
- 3% pe luna. 
- OK, dar vreau sa-mi las BMW-ul garantie. 
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- Nu, Samuel, nu este nevoie. Conturile pe care le ai sunt garantia suficienta. 
- dacă nu-mi luati drept garantie BMW-ul, eu retrag toti banii de la voi, toate 
inversiunile, bijuteriile, tot. 
- OK, Samuel, puteti lasa BMW-ul personal drept garantie, timp de 30 de zile, în 
parcarea subterana a 
Bancii. 
- Perfect! 
Samuel se duce fericit acasă si-i spune soţiei sale: 
- Ruth, Ruth, putem pleca linistiti în concediu, am facut rost de parcare cu 1, 03 $ o 
luna intreaga! 
*** 
Un batran sta pe o banca într-un parc şi se uita mirat la un tanar care avea parul 
vopsit în toate culorile. 
- Care-i treaba, mosule? nu ai facut niciodata ceva deosebit în viata? 
- Pai odata m-am imbatat şi am facut sex cu un papagal şi mă intrebam dacă nu 
cumva esti fiul meu 
*** 
Un om voia sa intre într-un magazin şi nu avea cu cine sa lase bicicleta. Il roaga pe 
unul de pe strada: 
- Domnule, vreti sa aveti putina grija de bicicleta mea pana mă intorc? 
- Domnule, dar eu sunt parlamentar! 
- Nu-i nimic, am mare incredere totusi... 
*** 
O femeie cauta o carte în bibloteca. 
Sotul o intreaba: 
- Ce cauti draga? 
- Stii unde-i cartea aia "Cum sa traim pana la 140 de ani"? 
- Da, tocmai am aruncat-o... 
- De ce? 
- Incepuse ma-ta s-o citeasca ! 
*** 
Un tip tot adormea la biserica. Nevasta-sa il intreaba pe preot ce poate face. Preotul 
îi da un ac şi îi zice sa il intepe când mai adoarme. 
Vine şi slujba. Popa intreaba în biserica: 
- Cine este salvatorul nostru? 
Adoarme tipu... nevasta-sa il inteapa şi asta striga indurerat: 
- ISUSE! 
Popa il felicita. Peste 10 minute iar adoarme. Popa intreaba iarasi: 
- Cui slujim noi în biserica asta? 
Tipu, intepat, sare iar: 
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Doamne DUMNEZEULE! 
Popa iar: 
Bravo! 
Mai trece un timp... Popa iar intreaba: 
Si ce i-a zis Eva lui Adam, inainte de a-i darui al 99-lea copil??? 
Lumea tace... Adormitul, cu ochii intredeschisi, intepat din nou, urla: 
Dacă mai bagi chestia aia o data în mine ti-o rup şi ti-o bag în fund! 
La care parohia: 
AMIN! 
*** 
“Cum faci un barbat fericit?" 
 
"1. Gateste-i! 
2. Fa dragoste cu el! 
3. In rest, lasa-l în pace! 
 
Cum faci o femeie fericita? 
 
Trebuie sa fii pentru ea: 
 
1. prieten 
2. societate placuta 
3. iubit 
4. frate 
5. parinte 
6. maestru 
7. educator 
8. bucatar 
9. timplar 
10. instalator 
11. mecanic 
12. electrician 
13. stilist 
14. sexolog 
15. co-insarcinat [n.a. HIHIHI] 
16. psiholog 
17. psihiatru 
18. terapeut 
19. autodidact 
20. organizator 
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21. tata bun 
22. curat 
23. simpatic 
24. atletic 
25. tandru 
26. atent 
27. galant 
28. inteligent 
29. glumet 
30. creativ 
31. puternic 
32. intelegator 
33. tolerant 
34. precaut 
35. ambitios 
36. curajos 
37. credincios 
38. respectuos 
39. pasional 
40. competent 
 
si nu uita : 
 
41. sa-i faci des complimente 
42. sa mergi cu placere la cumpăraturi 
43. sa nu exagerezi 
44. sa fii bogat 
45. sa fii rezistent la stres 
46. sa nu te uiti  după alte femei 
 
si în acelasi timp: 
 
47. sa nu fii gelos 
48. sa-i dai libertate 
49. sa ai o relatie buna cu familia ta, fără s- o neglijezi pe ea 
50. sa o consolezi şi sa-i ridici moralul în momentele dificile 
 
si foarte important: 
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51. sa nu uiti aniversarile a ei şi a celorlalti membri ai familiei, prieteni, aniversarea 
casniciei voastre şi a tuturor prietenilor, aniversarea logodnei voastre si... toate 
datele posibile” 
 
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca în cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze soţiei sale centura de castitate. Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba : 
- Punem şi botnitza??? 
*** 
Eu şi soţia mea cunoastem secretul pentru a mentine o 
casatorie solida: 
1. De două ori pe saptamana mergem într-un restaurant dragut -companie placuta, 
mancare buna, bem vin...Ea merge marti şi joi, eu miercuri şi vineri. 
2. Dormim în paturi separate, eu la Bucuresti, ea la Cluj. 
3. O duc peste tot, dar ea reuseste mereu sa gaseasca drumul inapoi. 
4. Am intrebat-o unde vrea sa mearga pentru aniversarea casatoriei şi mi-a 
raspuns: "intr-un loc unde nu am mai fost demult".I-am sugerat bucataria. 
5. Ne tinem de mana mereu. dacă nu o fac, începe sa cheltuiasca. 
6. Are un robot de bucatarie electric, un storcator electric, un prajitor electric şi 
zice ca sunt prea multe în casa, nu are loc de ele unde sa stea.Asa ca i-am cumpărat 
un scaun electric. 
7. Mi-a spus ca maşina nu merge, ca are apa în carburator. Am intrebat unde e 
maşina şi mi-a raspuns: "In lac". 
8. A facut o masca de argila. Pentru două zile a fost frumoasa foc. Apoi si-a spalat 
masca de pe fata. 
9. A fugit  după camionul de gunoi, urland: "Sunt în intirziere pt. gunoi?" Soferul i-a 
raspuns: "Nu, salta inauntru!" 
10. Aminteste-ti mereu, casatoria e prima cauza a divortului. 
11. Nu i-am vorbit soţiei timp de 11 luni. Nu indrazneam sa o intrerup. 
12. Ultima cearta ! a fost din cauza mea. A intrebat "Ce e pe televizor?", iar eu i-am 
raspuns: "Praf". 
13. La inceput, Dumnezeu a creat pamantul şi s-a odihnit.Apoi a creat barbatul şi s-
a odihnit. Apoi a creat femeia. şi nici omul, nici Dumnezeu nu s-au mai odihnit 
niciodata. 
*** 
Doi pensionari stateau în parc pe o banca, când vado blonda. 
Unul dintre ei spune: 
-Vezi blonda aia? Moare  după mine! 
Celalalt raspunde: 
-Cum asa? 
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Primul pensionar: 
-Doar n-o sa moara inaintea mea! 
*** 
Doua blonde ies dintr-un bar, şi una îi zice celeilalte: 
-Auzi, eu am uitat sa fac pipi! 
-Lasa ca te invat io. 
*** 
Intre colegi: 
- De ce nu lucreaza Ionescu saptamana asta? 
- Il inlocuieste pe sefu'. 
*** 
Angajatul către sef: 
- Mi-ati promis ca îmi mariti salariul, dacă sunteti multumit de mine... 
- Cum pot fi multumit cu cineva care cere marire de salariu?!* 
*** 
Seful către secretara: 
- Cine ţi-a spus ca doar pentru ca te-am sarutat de câteva ori ai dreptul sa lenevesti 
toata ziua? 
- Avocatul meu. 
*** 
Un patron către altul: 
- Cum de angajatii tai sunt mereu aşa punctuali? 
- Simplu: am 30 de angajati şi 20 de locuri de munca 
*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici?? 
Mama: 
- Da, fiule sunt aici! 
- Nevasta esti aici?? 
Nevasta: 
- Da, barbate, sunt aici! 
- Copii sunteti aici?? 
Copiii: 
- Da tata, suntem aici 
- Toata lumea e aici?? 
- Da mai, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie????? 
*** 
Cica un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta în pat 
langa el. Se sperie, scotianul şi da fuga pe scari la servitoare: 



573 

 

"Daisy, Daisy! Sa fierbi un singur ou pentru micul dejun!" 
*** 
- Cum recunosti casa unui scotian? 
- Este singura care are hartie igienica la uscat. 
*** 
Sotia unui scotian, o femeie de o zgarcenie rara, se pomeneste cu sotul ei venind 
acasă în fuga, fericit: 
- Marry, am castigat la loterie 5000 de lire ! 
Femeia se intuneca la fata, apoi intreaba: 
- Da? şi cat a costat biletul? 
*** 
O pereche scotiana în varsta sta la gura sobei. La un moment dat femeia exclama: 
- John, ai putea şi tu sa mă duci odata la film! 
- Dar draga mea, am mai fost! 
- Da, dar intre timp au inventat sonorul! 
*** 
Doi scotieni se intalnesc pe strada. 
- Vrei sa dejunam impreuna? 
- Cum sa nu! raspunde celalalt bucuros. 
- Perfect ! Da telefon soţiei tale şi spune-i sa puna un tacam în plus. 
*** 
I. Când va începe Foamea Mondiala? 
R. Când vor începe chinezii sa manance cu lingura. 
*** 
I. Va veni un alt razboi Mondial? 
R. Nu! Dar va fi o lupta pentru pace, de nu va mai ramane piatra pe piatra. 
*** 
I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului? 
R. Fiecare a incercat cate o parola. 
*** 
I. Care sunt cele 3 mari crize din viata unui barbat? 
R. Pierderea nevestei, a locului de munca şi prima zgarietura pe maşina. 
*** 
I. Ce imbatraneste prima oara la un barbat? 
R. Nevasta 
*** 
I. De cate feluri sunt femeile? 
R. Femeile sant de trei feluri: 
1.-cele cuminti - care se culca numai cu unul, 
2.-tarfele- care se culca cu toti si 
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3.-tarfele dracului- care se culca cu toti, numai cu mine nu! 
*** 
I. Cum clasifica femeile penisurile? 
R. In viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel: 
- In ordine descrescatoare: mic, foarte mic şi ce-i aia. 
- In ordine crescatoare: mare, foarte mare şi NORMALA. 
*** 
I. De ce iau politistii salariu? 
R. Pentru ca prostia se plateste. 
*** 
I.De ce sunt mai multi purici decat oameni? 
R.Pentru ca este greu sa fabrici niste prezervative aşa de mici. 
*** 
I. Care e avantajul de a face sex în grup? 
R. dacă ai treaba, poti sa pleci. 
*** 
I. Ce-i zice un vector altui vector? 
R. "Ai un moment?" 
*** 
I. Care este cel mai periculos loc din lume? 
R. Patul. Acolo mor 80% dintre oameni. 
*** 
I. De ce nu alearga melcul? 
R. De frica sa nu-i falfaie ochii. 
*** 
I. Se poate face dragoste pe tavan? 
R. Da, dar cu conditia sa nu cada plapuma. 
*** 
I. Cum se face intreruperea de sarcina la o gaina? 
R. Se ridica de pe oua ! 
*** 
I. E adevarat ca bărbaţii impotenti traiesc mult? 
R. Da, dar degeaba. 
*** 
I. Care este melodia indragita a homosexualilor? 
R. O fata mai gasesti, dar un prieten, nu! 
*** 
I. Care este diferenţa dintre un somalez şi o minge de ping-pong? 
R. Trei grame. 
*** 
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I. Cum scufunzi un submarin în rusesc? 
R. Il bagi în apa... 
*** 
I. De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
R. Ca sa poata vorbi pana aparea şi Eva. 
*** 
I. Care este, în zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere în casatorie? 
R. Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata... 
*** 
I. Ce au în comun un trenulet electric şi sânii unei femei? 
R. Au fost create iniţial pentru copii, dar tot bărbaţii se joaca mai mult cu ele. 
*** 
I. De ce s-a mutat Bula la etajul 10 într-un bloc fără lift? 
R. Pentru ca are soacra cardiaca. 
*** 
I. Când stie olteanul ca i-a murit nevasta? 
R. Când la pat e tot ca inainte, dar în bucatarie se strang vasele murdare. 
*** 
I. Când e singurul moment când un barbat se gandeste la o cina cu lumanare pe 
masa? 
R. Când se ia curentul. 
*** 
I. De ce a creat prima data Dumnezeu barbatul? 
R. Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada 
cum lucreaza. 
*** 
I. Care este diferenţa dintre o amanta şi o soţie? 
R. 30 de kilograme. 
*** 
I. Care este diferenţa dintre un amant şi un sot? 
R. 30 - 45 de minute. 
*** 
I. La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
R. Depinde de vechime. 
*** 
I. Ce fac pestii când sunt multi? 
R. Bancuri. 
*** 
I. Ce zic ciobanii când se descalta? 
R. A mai trecut un an!* 
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*** 
Pe patul de moarte sta intins un mos de 80 de ani, sot, tata, bunic, strabunic. 
I se apropie sfarsitul şi de jur imprejurul patului sta toata familia: sotia, toti copiii 
şi toti nepotii şi cativa stranepoti. 
Toti asteptau în liniste şi deodata batranul se trezeste şi spune: 
-Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini bune cu care 
cutreieram lumea, femei frumoase cu care mă simteam bine, foarte multi prieteni 
şi un cont mare în banca. 
Intr-o zi mi-a spus un prieten ca trebuie sa mă insor ca sa am o famile ca altfel nu o 
sa aibe cine sa-mi dea un pahar cu apa când o sa fiu pe patul de moarte. 
Ei şi aşa m-am insurat şi viata mea s-a schimbat radical. In loc sa merg la discoteca 
cu femei care mai de care mai frumoase am stat acasă şi m-am uitat la seriale cu 
sotia. 
Masinile le-am folosit doar ca sa duc şi sa aduc copiii de la scoala, sa merg la 
cumpăraturi sau cel mult sa mergem în concediu. 
Toti bani din banca s-au dus pe scolile voastre, pe hainele şi placerile voastre. 
Zilele frumoase şi libertatea mea...le-a luat vantul! 
Si acum când stau intins şi astept la moarte stiti ce e cel mai rau din toate? 
-Ce, dragul noastru tata? il intreaba cu totii curiosi. 
-Nu mi-e sete!!!!! 
*** 
In compartimentul unui tren, un tip sta vizavi de o gagica blonda cu 
sani foarte mari şi o fusta foarte scurta. Desi face eforturi remarcabile sa admire 
peisajul din Valea Prahovei, privirea îi aluneca inevitabil către coapsele fetei. 
Observa cu usurinta ca tipa nu poarta chiloti şi de atunci peisajul de afara devine 
brusc neinteresant. Tipa il observa şi il ataca imediat: 
Te uiti la pasarica mea? 
- Da, îmi cer scuze, 
- Oh nu-i nici o problema! Uita-te cu atentie ca o sa iti dea un pupic. 
Intr-adevar, cu o incordare foarte naturala, buzele pasaricii fetei îi 
trimit tipului un sarut. 
- O pot face sa clipeasca, zice tipa, şi pasarica clipeste. 
Femeia il invita langa ea. Tipul se muta. 
Femeia il intreaba: 
- Ti-ar placea sa bagi două degete în pasarica? 
La care tipul 
- Hai, las-o dracului, sa nu-mi spui ca poate sa şi fluiere 
*** 
Traieste fiecare zi, ca şi cum ar fi ultima. 
Apoi, intr-o zi, aşa se va şi intimpla. 
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*** 
Viata mea e ca un film care nu are distributia prea reusita. 
Si nu îi inteleg nici actiunea. 
*** 
Femeile sunt ca medaliile olimpice: trebuie sa lupti pentru ele, apoi iti atirna de git 
o viata intreaga. 
*** 
Timpul vindeca orice, insa nu e un bun chirurg plastician. 
*** 
Stresul inseamna sa te trezesti urlind, apoi iti dai seama ca nu dormeai. 
*** 
Un semn sigur ca ai imbatrinit este ca luminarile de pe tort costa mai mult decit 
tortul. 
*** 
Mult mai multi bărbaţi si-ar parasi nevestele, dacă ar sti sa îşi faca bagajele. 
*** 
Nu conteaza dacă esti sarac sau bogat. Conteaza sa ai bani! 
*** 
Dacă ti-e foame - maninca sare: o sa iti fie sete! 
*** 
Nu mă duce pe mine în ispita, gasesc drumul singur. 
*** 
Cum se tine evantaiul... 
 
Sotia se trezeste dimineata transpirata toata şi printre gemete ii 
relateaza sotului: 
- Am avut un vis. Un nubian statea langa patul nostru şi ne facea vant cu o frunza 
de palmier. Asa de bine era, ca am avut un triplu orgasm... 
Sotul iese vijelie din casa, cumpăra un evantai mare de la magazin, apoi cauta pe 
strada un negru mare la care îi da 20 de dolari şi il aduce în dormitor. Ii pune 
evantaiul în brate şi se pune pe treaba cu soţia lui. 
Negrul da din greu la evantai, dar tipa nu ajunge defel la orgasm aşa ca il roaga pe 
sot sa schimbe putin rolurile cu negrul. Dupa câteva minute, femeia începe sa urle 
de placere. 
Sotul se apropie de negru şi îi sopteste la ureche: 
- Ai vazut bai fraiere cum se tine evantaiul? 
*** 
I: Ce intelege un barbat prin a ajuta la curatenie? 
R: Sa-si ridice picioarele pentru ca soţia sa poata da cu aspiratorul... 
*** 
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De ce numai 10% din creierul uman contine cod executabil? 
S-a descoperit ca restul sunt comentarii! 
*** 
Dupa ce loveste un pieton, maşina îşi continua drumul inca 10 metri. Soferul 
opreste, scoate capul pe fereastra şi tipa: 
-Fii mai atent! 
Pietonul se ridica speriat şi intreaba: 
-De ce, dai inapoi? 
*** 
-Doctore, ce ai pentru ridurile mele? 
-Cel mai mare respect! 
*** 
Stiu ca sunt prost, dar când mă uit în jur prind curaj! 
*** 
Leul iese dimineata nervos din casa şi da cu ochii de vulpe: 
-Cine e regele animalelor? 
-Tu, tu, tu esti, maria- ta, zice vulpea infricosata. Mai merge şi da peste lup: 
-Ia zi, cine e regele animalelor? 
-Maria-ta, zice lupul galben de frica. 
Mai merge el şi intr-o poiana da peste elefant, care manca linistit niste iarba: 
-Ia zi, ma, umflatule, cine e regele animalelor? 
Elefantul il prinde cu trompa  după cap, il izbeste de vreo 3 copaci şi-l lasa lat în 
mijlocul drumului. Dupa vreo jumatate de ora, leul se ridica anevoie de jos: 
-Ei, dacă nu stii, nu stii şi gata, nu trebuie sa devii violent! 
*** 
Un tip ajunge la portile Raiului, în fata lui Sf. Petru. Acesta il intreaba: 
-Ai facut ceva deosebit în viata ta care sa merite sa intri în Rai? 
-Da, mă pot gandi la un singur lucru. Odata, când faceam un drum în Black Hill în 
Dakota, am dat peste un grup de motociclisti duri şi mari şi rai care maltratau o 
tanara. M-am dus direct la ei şi le-am cerut sa o lase în pace dar ei nu m-au ascultat. 
Asa ca m-am dus la cel mai mare, cel mai tatuat şi i-am tras una în cap, i-am 
rasturnat motocicleta, i-am smuls cercelul din nas şi l-am aruncat la pamant. Apoi 
am tipat: 
-Acum inpoi, baieti, sau veti avea de-a face cu mine! 
Sf. Petru a fost impresionat. 
-Si când s-a intamplat asta? 
-Acum câteva minute... 
*** 
Examen la facultatea de drept: 
-Care este pedeapsa pentru bigamie? 



579 

 

-Doua soacre... 
*** 
Tu nevasta, este adevarat ca ai avut mai multi bărbaţi inainte sa te mariti cu mine? 
Ea raspunde cu o intrebare: 
-Hm... mancare buna ai? 
-Am! 
-Haine curate ai? 
-Am! 
-Aseara ţi-a placut? 
-Mi-a placut! 
-Pai şi cum crezi tu ca se invata toate astea, la fără frecventa??! 
*** 
Cineva suna la usa. Pe pres, omul care deschide vede o moarte mica, cam de 
douazeci de centimetri inaltime, cu coasa, parpalac negru si... tot tacamul. 
-Vai doamne, vaaaai!!! Mi-a sosit ceasul? 
-Stai linistit, am venit  după hamster! 
*** 
Un englez, un francez, un chinez şi un roman au o disputa în legatura cu 
nationalitatea lui Adam şi Eva. 
Englezul: - Ei au fost englezi. Numai un gentlemen adevarat poate oferi jumatate 
din singurul mar doamnei sale! 
Francezul: - Nu, ei au fost cu siguranta francezi - numai o frantuzoaica poate sa se 
ofere pentru numai jumatate de mar! 
Chinezul: - Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranta chinezi deoarece numai unei 
perechi de chinezi le sta în putere sa populeze în aşa timp scurt tot pamantul! 
Romanul: - Nu, domnilor, gresiti cu totii, ei erau romani : stateau în fundul gol pe 
pietre, nu aveau decat un mar pe care trebuiau sa-l imparta intre ei, dar credeau ca 
sunt în rai! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
-Dacă dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria? 
Radio Erevan raspunde: 
-Mahmureala de a două zi dimineata... 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
-De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de ani, iar astazi omul nu traieste mai mult 
de 100 de ani? 
Radio Erevan raspunde: 
-Deoarece intre timp medicina a progresat foarte mult ! 
*** 
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-Dmnule profesor, când se foloseste cuvantul "etcetera"? 
-Atunci când vrem ca lumea sa creada ca stim mai mult decat spunem! 
*** 
Ion şi Maria nu puteau avea copii, aşa ca s-au dus la un preot foarte priceput, care 
le-a spus ca trebuie sa se duca la o biserica din Paris şi sa aprinda o lumanare. 
Zis şi facut. Peste 7 ani preotul se hotaraste sa le faca o vizita. Ajunge acasă la ei, 
suna la usa şi deschide usa o fetita. 
-Buna ziua, mama e acasă? 
-Nu, e la spital, la maternitate, s-a dus sa aduca pe lume al saptelea copil! 
-Si tata? 
-Tata s-a dus la Paris sa stinga lumanarea... 
*** 
Viata în Irak 
Luni: -Ma bligdizezg. 
Marti: -A venid baiadu vecinului la mine în gurde, mi-a vurad o vaga ji mi-a omorad 
gadzelu. 
Miercuri: -Am omorad eu baiadu. 
Joi: -A venid dadal baiadului la mine gu doada vamilia ji gu doade rudele za mă 
omoare. 
Vineri: -I-am omorad eu be dodzi. 
Sambata: -S-a adunad dod zadul în vadza gazei mele za mă izgoneazga din zad. 
Duminica: -Am omorad eu dod zadul. 
Luni: -Iar mă bligdizezg 
*** 
-Gigele, ti-ai facut tema pentru acasă? 
-Nu. 
-Stai jos, ai nota patru. Dar tu, Ionele? 
-Mi-am uitat caietul acasă. 
-Stai jos. Patru. şi tu, Bulisor? 
-N-am facut-o, pentru ca fratele meu s-a intors de la inchisoare... 
-Aha, vrei sa mă sperii cu el? Stai jos, sase! 
*** 
Un tren ciocneste un autobuz plin de calugarite şi mor toate. 
Ajung în Cer şi incearca sa intre pe poarta Raiului, dar Sfintul Petru le spune: 
- Stati pe loc, surori, va rog asezati-va la coada şi fiecare sa-mi raspundeti la o 
intrebare ca sa vad ca meritati sa ajungeti în rai. 
- Sa vedem, sora Maria, ai atins vreodata penisul unui barbat? 
- Hihihi, doar o data, şi atunci numai cu virful degetului. 
- Bine. Baga degetul respectiv în apa sfintita şi intra! 
- Ia sa vedem, sora Angela, ai atins vreodata penisul unui barbat? 
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- Paaaai, da! dar l-am luat numai în mina stinga. 
- Ei bine, baga mina stinga în apa sfintita şi intra! 
Cand, dintr-o data se aude o galagie mare: una dintre calugarite îşi facea loc dind 
din coate, impingind pe celelalte surori sa ajunga în fata. 
Dar ce-i cu graba asta, fata mea?, intreba Sfintul Petru. 
- Sfintia Ta! Eu va trebui sa fac gargara cu apa sfintita, se poate sa fac asta inainte 
ca sora Ioana sa-si bage fundul în apa??? 
*** 
Un tip se duce sa-si cumpere un papagal de la un magazin. 
Intra el, se uita şi vede un papagal frumos care avea legat de fiecare picior cate o 
sforicica. Mirat il intreaba pe vanzator de ce are papagalul sforile legate de 
picioare, la care acesta raspunde: 
"Dacă trageti de sfoara de la piciorul drept, papagalul vorbeste în engleza, Dacă 
trageti de sfoara de la stangul, vorbeste în franceza." 
"Vai ce frumos", spuse omul nostru, "si daca-l trag de amandoua odata ce se 
intampla?" 
"O sa cad în cur, bai prostule" raspunse papagalul...... 
*** 
Un patron de farmacie intra în farmacie şi vede un tip rezemat de perete. 
Il intreaba pe vanzator: 
-Ce-i cu tipul ala? Ce are? 
Vanzatorul: 
-A venit sa-i dau ceva pentru raceala, pentru tuse şi n-am gasit siropul de tuse, aşa 
ca i-am dat o sticla de laxativ. 
Patronul: 
-Esti tampit! Cum sa-i dai laxativ pentru tuse? 
Vanzatorul: 
-OOO! Uita-te la el. Ii e frica sa mai tuseasca 
*** 
Omul de pe targa către infirmieri: 
-Unde mă duceti? 
-La morga. 
-Dar inca n-am murit! 
-Pai, inca n-am ajuns! 
*** 
Vecinii lui Bula au un nou nascut. Din nefericire acesta s-a nascut fără urechi. 
Când familia lui Bula este invitata la vecini pt. a vedea copilul, tatal lui Bula il ia de 
o parte si-i explica: 
- Copilul asta este marea lor bucurie, il doresc de mult! dacă spui ceva despre 
urechile lui te bat de te rup! 
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- Am inteles, zice Bula Când ajung în casa vecinilor şi dau cu ochiide copil, Bula zice 
entuziasmat mamei copilului: 
- Vai ce copil frumos! Mama rasufla usurata. 
Bula continua: 
-Ce manute dragalase, ce picioruse frumoase...si ce ochi frumosi! Ce-a zis doctoru`, 
vede bine? 
Mama: 
Da, vede bine, de ce intrebi? 
-Pentru ca dacă va trebui sa poarte ochelari, a belit pula !!! 
*** 
Un tip după ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetel şi începe să 
mazgaleasca ceva... 
Tipa, suparata, îi spune: 
- Ce nesimtit esti! Ce maa, eu sunt din alea să mă treci în carnet? 
- Nu te trec, îi răspunde tipul, te sterg! 
*** 
Ion termina Facultatea de Medicina şi se intoarce în satul natal. Acolo medicul 
batran il informeaza ca nu poate sta cu el prima saptamana (cum ar fi trebuit) şi 
pleaca spunandu-i sa fie atent la ce face. Se intoarce peste 7 zile şi-l intreaba ce a 
facut. La care Ion îi spune: 
- Prima data a venit o baba ca o durea capul, aşa ca i-am dat un calmant. A două 
oara a venit un copil julit la genunchi, aşa ca am curatat rana, am dezinfectat-o şi l-
am pansat. Vineri când sa inchid cabinetul a venit Maria, a incuiat usa, s-a 
dezbracat şi s-a intins pe masa spunandu-mi: 
- Ioane, nu am vazut barbat de trei luni! 
Medicul, cu sufletul la gura, il intreaba pe Ion: 
- Şi ce-ai facut? 
- I-am pus picaturi în ochi! 
*** 
La o toaleta publica în State, în dreptulpisoarelor, unul langa altul, Cassius Clay 
siCopilu' Minune. 
In timp ce face pipi, Ali vede ca Adi Copilu' tot scutura, la intervale scurte, din cap. 
Nu rezista şi ilintreaba cu compasiune : 
- Şi tu suferi de Parkinson? 
- Nu mancat'as, da' mă stropesti în ureche !!!! 
*** 
O femeie urata, urata, intra într-un Supermarket cu cei doi copii aisai. 
La în moment dat, un domn se apropie de ea şi o intreaba: 
- Nu va suparati sunt gemeni? 
Femeia mirata, raspunde: 
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- Nu, unul are 10 ani iar celalalt are 14 ani. Dar de ce mă intrebati? 
- Eram curios, cine dracu a facut sex cu tine, de două ori. 
*** 
Doi tineri stateau pe o banca. 
Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa tacerea: 
- Nu vrei sa mergem la mine în apartament? 
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!! 
*** 
Doi stirbi faceau sex. 
Ea (super-excitata): Mufcama de fife!!! 
El: Cufe, cu fe?!? 
*** 
Badea Gheorghe sta pe munte un an, strange banuti la chimir şi apoi coboara 
in oras sa se distreze. 
Din pacate nimereste inr-un club de gay şi travestiti, alege o "fata" şi merg la asta 
acasă. 
- Fa-te comod. Te servesc cu o bere ceva, intreaba tipul. 
-Da, zice Gheorghe. 
Merge la frigider gay-ul şi realizeaza ca Gheorghe, nu intelege fenomenul şi se 
intoarce zicind. 
-Stii, de fapt eu nu am clitoris, intelegi? 
-Bine, zice Gheorghe, atunci adu-mi un Haineken. 
*** 
Doi pitici se duc la prostituate. 
Isi ia fiecare cate una şi se duc intr-o camera. Fiind pudici sting lumina şi trec la 
treaba. 
Al 2-lea pitic fiind stresat ca toata noaptea primul pitic a strigat intr-una 1..2..3..Si!... 
1...2...3...Si!", îi reproseaza celuilalt ca a fost galagios: 
- Din cauza ta nu am putut sa fac nimic, am fost crispat, stateam langa ea în pat, era 
aşa frumoasa şi nu am fost în stare sa am nici macar o erectie. 
- Bine ca tu macar ai putut sa te urci în pat… 
*** 
Trei prieteni ies la o bere şi intre alte treburi, vorbesc despre cele mai bune pozitii 
în timpul actului sexual -Unul dintre ei zice: 
- Mie-mi place cel mai mult 69!!!!! 
Altul: - Nimic nu se compara cu pozitia misionarului cu femeia legata de pat! 
Ultimul zice: - Nu e nimic mai provocator decat RODEO SALBATIC!!!!! 
Ceilalti doi prieteni il privesc surprinsi "rodeo salbatic?!!" Ce-o mai fi şi asta? El 
explica: 
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- Sa vedem... spuneti-i soţiei sa se aseze în patru labe... şi începeti prin spate, stil 
capra.... O data ce lucrurile se incalzesc, lipiti-va pieptul de spatele ei şi soptiti-i 
delicat la ureche: "POZITIA ASTA O INNEBUNESTE PE SECRETARA MEA!!!" Dupa 
aceea, incercati sa va mentineti deasupra mai mult de 8 secunde 
*** 
3 intrebari un singur raspuns 
- de ce ramane femeia gravida? 
- de ce ramane ursu fără coada? 
- de ce se arde painea? 
 
Rasp: ca n-o scoti la timp 
*** 
- Ce are 2 ochi şi 150 de dinti? 
- Un crocodil. 
 
- Dar ce are 2 dinti şi 150 de ochi? 
- Un autobuz cu pensionari ! 
*** 
- Care este diferenţa dintre vina şi pacat? 
- E vina sa te culci cu nevasta altuia, dar e pacat sa ratezi ocazia! 
*** 
- Care e asemanarea dintre femei şi uragane? 
- Fierbinti şi umede atunci când vin. şi când pleaca iau case şi masini cu ele ! 
*** 
De ce bărbaţii alearga  după femei cu care nu au de gand sa se insoare? 
Din acelasi motiv pentru care cainii fug  după masini pe care nu au de gand sa le 
conduca! 
*** 
Lasare la vatra: SCUTIRE DE SERVICIU MILITAR 
- O cerere de lasare la vatra pe motiv de incompatibilitate legala. 
 
Stimate Domnule Ministru, 
Situatia mea familiala şi familiara, mă determina sa solicit sprijinul Domniei 
voastre în vederea lasarii la vatra. 
Va rog sa analizati cu atentie, ce mi s-a intimplat : 
 
1) Inaintea incorporarii, m-am casatorit cu o vaduva de 44 de ani. 
2 )Dupa scurt timp fiica soţiei mele, desi avea doar 25 de ani, s-a casatorit cu tatal 
meu, pe care l-a indragit la prima vedere cu prilejul casatoriei mele. In urma 
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acestei duble casatorii, tatal meu mi-a devenit ginere fiindca s-a casatorit cu fiica 
mea, iar fata mea vitrega mi-a devenit soacra, ea fiind soţia tatalui meu. 
 
3) De Craciun, soţia mea a nascut un baiat. Baiatul a devenit astfel fratele soţiei 
tatalui meu, deci cumnat cu tatal meu. 
Prin urmare baiatul meu, fiind frate cu soacra mea, mi-a devenit unchi. 
 
4)Culmea face ca în ianuarie anul acesta, şi soţia tatalui meu a nascut un 
baiat, care este pe de-o parte fratele meu (fiind fiul tatalui meu) şi pe de alta parte 
nepotul meu (fiindca este fiul fiicei soţiei mele). 
Am devenit astfel fratele nepotului meu, şi cum sotul unei mame devine tatal 
copiilor ei, şi eu am devenit tatal soţiei mele şi fratele fiului meu. 
Cu alte cuvinte eu sunt propriul meu bunic?!! 
Avind în vedere ca legea interzice ca tatal, fiul şi nepotul sa fie mobilizati în acelasi 
timp, va rog respectuos, stimate Domnule Ministru, sa mă lasati la vatra. 
 
Contind pe amabilul dvs sprijin şi binevoitoarea dvs intelegere de tata si 
adult, va rog sa agreati, stimate Domnule Ministru, salutarile mele de Inalta 
consideratie. 
semnatura indescifrabila 
 
PS : Este vorba de o scrisoare veridica expediata de un tinar alsacian Ministrului 
Apararii Nationale Francez ! Cererea sa a fost acceptata, tinarul fiind rapid 
reformat pt urmatorul motiv : stare psihica instabila şi preocupata, tulburari 
mintale agravate de un climat familial perturbat". 
 
*** 
Un arab se duce intr-o discoteca de swinger-i. Isi baga niste whisky, se culca cu 
oricine în stanga şi în dreapta dar din greseala o ia şi în cur. 
A două zi il cuprind remuscarile şi se duce la moschee, la imam pentru a se confesa 
: 
- Am fost la femei aseara, m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi din 
greseala am luat-o în cur... 
Imamul îi spune ca e foarte grav şi ca dacă vrea sa fie iertat, sa se prezinte a două zi 
cu 15.000 de dolari. Arabul pleaca foarte incantat ca va fi iertat, dar începe sa se 
gandeasca ca e suma cam mare. Pe drum vede o biserica şi chiar dacă nu e religia 
lui, se gandeste ca poate obtine o iertare de pacate mai ieftina. Intra în confesional 
şi începe sa povesteasca: 
- Am fost la femei aseara, m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi am şi luat-
o în cur... 
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Popa îi zice : dacă vrei sa fi iertat fiule, vino maine cu 10.000 de dolari. Arabul 
pleaca mai fericit, dar pe drum vede o sinagoga şi îşi zice ca evreii 
sunt foarte buni în afaceri şi poate o sa obtina de la ei un pret mai interesant. Intra 
în sinagoga, il vede pe rabin şi începe : 
- Rabi, stiu ca nu e religia mea, dar mă gandeam ca poate o sa gasesc iertarea la dvs, 
pentru ca aseara am fost intr-o discoteca de echangisti şi 
m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi din greseala am luat-o în cur... 
Rabinul îi zice : 
- Nu-i nici o problema, vino maine cu o sticla de Fanta, una de Cola, ceva sticksuri şi 
covrigei. 
Arabul ramane cu gura cascata: 
- Asta e tot ce trebuie sa fac? Imamul mi-a cerut 15.000 de dolari, preotul 10.000, 
iar aici doar câteva sucuri? Sunteti sigur, Rabi? 
Si rabinul îi raspunde : 
- Desigur, aşa e la noi, de fiecare data când un arab o ia în cur, organizam o mica 
petrecere ! 
*** 
Intr-o celula un drogat şi un lepros. 
La un moment dat leprosului îi pica o mana. O ia şi o arunca pe fereastra. Drogatul 
se uita ametit la el. Dupa cinci minute, leprosului îi pica un picior. Il ia şi-l arunca 
suparat pe fereastra. 
Drogatul, tot ametit, se uita la el. Dupa alte cinci minute leprosului îi pica şi celalalt 
picior. Il ia şi-l arunca afara. Moment în care drogatul, sictirit : 
"Te doare-n pix, intr-o juma' de ora esti afara!" 
*** 
O femeie este oprita din trafic de un politist: 
Politistul: Buna ziua. 
Femeia: Buna ziua, ce s-a intamplat? 
P: Ati depasit limita de viteza. Permisul dvs., va rog. 
F: Vi l-as da, numai ca nu am aşa ceva. 
P: Nu aveti?! 
F: L-am pierdut definitiv pentru conducere repetata în stare de ebrietate. 
P: Aha... Imi aratati va rog actele masinii? 
F: Nu pot. 
P: De ce? 
F: Am furat aceasta maşina. 
P: Ce-ati facut?! 
F: Am furat maşina şi am ucis proprietarul. 
P: Poftim?!!! 
F: dacă nu mă credeti, cadavrul este în portbagaj... vreti sa il vedeti? 
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In acest moment politistul se retrage încet spre maşina sa şi cere ajutoare 
prin radio. 
In 5 minute sosesc la fata locului alte 5 masini de politie. 
Un ofiter superior se apropie de maşina femeii cu pistolul pregatit. 
Politistul 2: Doamna, va rog sa iesiti din maşina! 
Femeia iese din automobil. 
F: S-a intamplat ceva, domnule? 
P2: Unul dintre colegii mei mi-a spus ca ati furat aceasta maşina şi ca ati ucis 
proprietarul. 
F: Am ucis proprietarul? 
P2: Da.Varog sa deschideti portbagajul. 
Femeia deschide portbagajul, care este gol... 
P2: Masina este a dvs., doamna? 
F: Da. Poftiti actele ei. 
Primul politist ramane perplex. 
P2: Unul dintre colegii mei sustine ca nu aveti nici permis. 
Femeia cauta în poseta, scoate un port-document şi-l intinde politistului. 
Aceste il deschide şi studiaza permisul, care este în regula. 
Tipul deja nu mai stie ce sa creada. 
P2: Multumesc, doamna... Vedeti, colegul meu mi-a spus ca nu aveti permis, 
ca ati furat maşina şi i-ati ucis proprietarul! 
F: Sunt convinsa ca mincinosul v-a spus şi ca mergeam cu viteza! 
Morala: Nu va puneti cu femeile. 
*** 
Ion şi Maria. 
Se duce Ion la Maria şi îi zice: 
-"Mario, dacă faci dragoste cu mine iti dau telefonul meu." 
Maria accepta bucuroasa. Dupa epuizarea actului, Ion da sa plece. Maria de colo: 
-„Ioane, ai uitat de telefon!" 
Ion: 
-"Aahhh, scuze...ia şi noteaza: 072..." 
*** 
Niste reporteri de la TV merg într-un sat pentru a face un reportaj, cum îşi petrece 
ziua baciu' Ion. Il roaga sa povesteasca ce face în cursul zilei. 
- Da pai, dimineata mă scol, şi trag un pahar de palinca... 
- Stai, bacie Ion. Nu va fi bine sa afla toata tara ca deja la prima ora bei. Spune ca 
citesti ziarul... 
- Na, atunce... dimineata mă scol, citesc ziarul. Dupa aia dau la porc sa mince,  după 
care mai citesc inc' un ziar. Pina la prinz lucrez în atelier, în care timp citesc vreo 
doi-trei carti. La masa mai citesc vreo două reviste, iar seara adun iosagul de pe 
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cimp,  după care urmeaza presa de seara. Dupa cina mă duc la biblioteca satului cu 
prietenii, iar la 10 când inchide biblioteca merem cu toata trupa la Costel, ca el are 
tipografie. 
*** 
In lumea dragostei, o singura regula e valabila. Safaci femeia fericita. 
Faci ceva pe placul ei, castigi puncte.Faci ceva ce nu îi place, pierzi puncte. 
Nu primesti nici unpunct pentru ceva la care se asteapta. 
Cu parere de rau, astea sunt regulile. 
Iata un scurt ghid al sistemului depunctare: 
 
INDATORIRI OBISNUITE 
 
* Facipatul (+1) 
* Faci patul, dar uiti pernuta decorativa(-1) 
* Asezi patura peste cearseaful mototolit(-2) 
* Iesi sa cumperi ceva pentru ea (+5) 
*..Pe ploaie (+8) 
*..Dar te intorci cu bere (-5) 
* Te scoli din cauza unui zgomot suspect noaptea (+1) 
* Te scolidin cauza unui zgomot suspect noaptea, dar nu era nimic (0) 
*Te scoli din cauza unui zgomot suspect noaptea, şi era ceva (+5) 
*..Ii tragi una cu facaletul (+10) 
*..Era catelul ei(-20) 
 
EVENIMENTE SOCIALE 
 
* Stai alaturide ea tot timpul petrecerii (0) 
* Stai alaturi de ea un timp,  după care mergi la o vorba cu colega (-2) 
*..Pe colega ocheama Tina (-10) 
*..Tina, dansatoarea (-20) 
*..Tina are silicoane (-80) 
 
ANIVERSARI 
 
*O scoti la cina (+2) 
* O scoti la cina, şi nu este un club sport(+3) 
* Ok, e un club sport (-2) 
* şi e noapteacu bufet suedez (-3) 
* E un club sport, noaptea cu bufet suedez, iar pe fata ta sunt pictate culorile 
echipeipreferate (-10) 



589 

 

 
SEARA IN ORAS 
 
* O scotila film (+1) 
* O scoti la un film care îi place ei(+3) 
* O scoti la un film care nu-ti place (+6) 
* O scoti la un film care iti place tie (-2) 
*..Se numeste"Robocop" (-3) 
*..Ai mintit ca era un film despre orfani(-15) 
 
CONDITIA FIZICA 
 
* Ai facutburta (-15) 
* Ai facut burta, dar te antrenezi sa iti revii(+10) 
* Ai facut burta şi treci la camasi şi pantaloni mai largi(-30) 
* Spui, "Nu conteaza, şi tu ai"(-8000) 
 
MAREA INTREBARE 
 
* Ea intreaba: "M-am ingrasat?" (-5) [Da, pierzi puncte indiferent de raspuns] 
* Eziti cu raspunsul (-10) 
* Raspunzi, "..Unde?" (-35) 
* Orice alt raspuns (-20) 
 
COMUNICARE 
 
* Când vorbeste despre problemele ei, te aratiinteresat (0) 
* Asculti, peste 30 minute (+50) 
*Asculti, peste 30 minute, fără sa te uiti la TV (+500) 
* Ea isida seama ca de fapt ai adormit (-4000) 
 
*** 
Am 20 de ani. 
 
Ma trezesc dimineata, mă duc la baie mă spal. Am p..a sculata. 
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. Incerc cu două maini, nu pot. 
Am 30 de ani. 
 
Ma trezesc dimineata, mă duc la baie mă spal. Am p..a sculata. 
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. 
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Incerc cu două maini, parca se intampla ceva. 
Am 40 de ani. 
 
Ma trezesc dimineata, mă duc la baie mă spal. Am p..a sculata. 
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. Incerc cu două maini, pot. 
Am 50 de ani. 
 
Ma trezesc dimineata, mă duc la baie mă spal. Am p..a sculata. 
Incerc sa o indoi cu o mana, pot. Incerc cu două maini, normal, pot. 
Sunt din ce în ce mai puternic! 
*** 
La scoala copiii sunt intrebati "cine îi aduce pe lume?". 
Gigel spune ca barza, Ionel spune ca "barzaul", numai Bula se baga'n 
vorba şi zice: 
- Feribotu', Doamna! 
- Cum "feribotu'", Bula? 
- Pai azi-noapte,  după ce au inchis lumina şi au crezut ca eu dorm, l-am 
auzit pe tata spunandu-i mamei: 
"Leano, nu mai feri botu' ca iar o sa facem un tampit ca Bula" 
*** 
Doua oltence colege de banca, în timpul tezei la fizica. 
Una sopteste, usor agitata, către cealalta: 
- Auzi, nu mi-e clar la problema asta cu vitezele, cat fu T1 la tine? 
- Pai... cam zece minute, cred... 
*** 
Sint inca în pat, 
si nu-mi pot lua gindul de la tine, 
de la noaptea trecuta.... 
mi-as dori atit de mult sa te strivesc la pieptul meu! 
In noaptea calda, 
ai venit la mine pe neasteptate... 
si ceea ce s-a intamplat a lasat în mine senzatii de neuitat. 
Ai aparut de nicaieri si, 
fara sa-ti fie teama sau rusine, 
te-am surprins atingind trupul meu gol... 
mi-ai simtit indiferenţa şi m-ai muscat fără mila, innebunindu-ma... 
ne-am zvircolit toata noaptea într-un joc nebunesc! 
In zori am adormit în sfirsit, obosit... 
Astazi, când m-am trezit, te-am cautat indelung, 
dar nu te-am mai gasit... 
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cearsafurile cazute de pe pat sint singurele martore ale noptii trecute. 
In noaptea asta mă voi preface ca dorm şi te voi astepta sa reapari.... 
tzantzar nenorocit !!! 
Fragment din Eugen Lovinescu 
*** 
Nevasta unui ardelean vrea sa dea divort. Ajunsi în fata judecatorului, ea spune: 
- De 10 ani sintem casatoriti şi inca nu am facut dragoste! 
Judecatorul, mirat, il intreaba pe ardelean: 
- Ba, tu ori nu vrei, ori nu poti, ori nu stii? 
Ardeleanul raspunde: 
- De putut, pot; de vrut, vreau, şi de stiut, stiu; dar nu vad de ce atata graba... 
*** 
 
Un ardelean vine la bar: 
- Doua sute de votca, în două pahare. 
Barmanul intreaba: 
- De ce în două pahare, ca esti singur? 
- Am un prieten plecat în Irak şi mi-a spus sa beau şi pentru el. 
A două zi la fel, a treia zi la fel şi tot aşa pana intro- zi când vine şi cere o suta de 
votca într-un pahar. 
- Da ce, Doamne fereste ţi-a murit prietenul? 
- Nu, m-am lasat eu de baut. 
*** 
Doi ardeleni stau de vorba la o palinca. La un moment dat unul zice: 
- Auzi ma, dacă io i-as trage-o lu' nevasta-ta, ce inseamna ca am fi? Cumnati? 
Cuscri? Rude? Sau ce? 
La care celalalt sta juma' de minut pe ganduri şi apoi raspunde: 
- Ma, io cred ca am fi chit. 
*** 
Un ardelean e oprit de un politist, care îi spune: 
- Dati-mi numele şi prenumele. 
- Ai innebunit? şi pe urma cum mă mai numesc? 
*** 
Maria zice intr-o zi: 
- Ma Ioane zi şi mie o vorba calda ca de când nu te-am mai auzit... 
Ion zice: 
- Marie, sa te arda focul. 
*** 
La aniversarea a 20 de ani de casatorie, un ungur cheama la el o familie de prieteni 
romani. La inceputul mesei, gazda tine un toast, incercand sa 
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vorbeasca romaneste cat mai corect: 
- As vre se moltomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoti alaturi de 
soţia me... 
- Alaturi de soţia mea, il corecta prietenul roman. 
- Alaturi de soţia te numai de 4 ani. 
*** 
Un ungur la magazin: 
- Este biscuiti? Vanzatoarea: 
- Nu este, sunt! 
Ungurul: 
- Da` rahat sunt? 
Vanzatoarea: 
- Da, esti! 
*** 
Universitatea de Medicina, Cursul de Anatomie. 
Profesorul explica despre nivelul ridicat de glucoza din sperma. O tanara studenta 
ridica mana şi spune: 
- Sa inteleg din ceea ce spuneti dvs ca sperma are la fel de multa glucoza ca 
zaharul!? 
- Exact domnisoara... 
- Şi cum se face ca nu e dulce? 
- Pentru ca papilele gustative pt dulce sunt în varful limbii şi nu în adancul 
gatului!...i-a replicat calm profesorul.... 
*** 
Acum douazeci de ani lucram ca şi taximetrist ca sa mă intretin. Când am ajuns, la 
2: 30 AM, cladirea era acoperita în intuneric, doar cu exceptia unei singure lumini 
la o fereastra de la parter... 
In asemenea circumstante, multi taximetristi ar claxona o data sau de două ori, ar 
astepta un minut şi apoi ar pleca. Dar am vazut prea multi oameni care depindeau 
de taxi ca fiind singurul lor mod de transport. dacă nu mi se parea un pericol, 
întotdeauna mergeam la usa. 
Deci am mers si-am batut la usa. " Doar un minut" raspunse o voce firava, a unei 
persoane mai în varsta. 
Auzeam ceva fiind tras de-a lungul pardoselii. 
Dupa o pauza lunga, usa s-a deschis. O femeie mica de statura, în jur de vreo 80 de 
ani statea în fata mea. Purta o rochie colorata şi o palarie mare cu un material de 
catifea prins pe ea, ca şi o femeie dintr-un film din anii '40. 
Langa ea era o valiza mica de nailon. Apartamentul arata ca şi cum nimeni n-ar mai 
fi locuit acolo de ani de zile. Tot mobilierul era acoperit cu cearsafuri. 
Nu gaseai nici un ceas pe pereti, nici bibelori sau alte lucruri pe rafturi. 
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Intr-un colt era un panou plin cu poze peste care era pus un suport de sticla. 
"Ati putea sa îmi duceti bagajul pana la maşina?"zise ea. 
Am dus valiza la maşina şi apoi m-am intors sa sa o ajut pe femeie. Ea 
m-a luat de brat şi am mers încet spre maşina. A continuat sa-mi multumeasca 
pentru amabilitatea mea. 
"Nu e mare lucru" I-am zis eu. " Doar incerc sa-mi tratez pasagerii în felul în care as 
vrea ca mama mea sa fie tratata" 
" Oh, sunteti un baiat aşa de bun!" zise ea. 
Când am intrat în maşina, mi-a dat o adresa, şi apoi m-a intrebat: "Ai putea sa 
conduci prin centrul orasului?" 
"Nu este calea cea mai scurta" am raspuns eu rapid. 
" Oh, nu conteza" spuse ea. " Nu mă grabesc. Eu acum merg spre azil...". 
M-am uitat în oglinda retrovizoare. Ochii ei erau scanteitori... " Nu mi-a mai ramas 
nimeni din familie..." a continuat ea." Doctorul spune ca nu mai am mult timp..." 
In tacere am cautat ceasul de taxare şi l-am oprit. "Pe ce ruta ati vrea sa merg?" Am 
intrebat. Pentru urmatoarele două ore am condus prin oras. 
Mi-a aratat cladirea unde odata ea lucrase ca şi operator pe lift. 
Am condus prin cartierul unde ea şi sotul ei au locuit când erau proaspat casatoriti. 
M-a dus în fata unui magazin cu mobila care odata fusese o sala de bal unde 
obisnuia sa mearga la dans pe vremea când era fata. Cateodata mă ruga sa opresc 
în fata unor cladiri sau colturi de strada şi sa staau cu ea acolo în intuneric, 
contempland în tacere. 
Cum prima aluzie de soare sa aratat pe orizont, mi-a spus dintr-odata: 
"Sunt obosita... Hai sa mergem." 
Am condus în tacere spre adresa pe care mi-o daduse. 
Era o cladire ieftina, ca şi o casa mica, cu un drum de parcare care trecea pe sub o 
portita. Doi oameni au venit spre taxi cum am şi ajuns acolo. Erau atenti şi 
concentrati aspura fiecarei miscari pe care o facea femeia. Am deschis portbagajul 
şi am dus micuta valiza pana la usa. Femeiafusese deja asezataintr-un scaun cu 
rotile. 
"Cat va datorez?" a intrebat ea, în timp ce-si cauta portmoneul. 
"Nimic" am zis eu. 
" Dar trebuie şi tu sa te intretii." 
"Nu va faceti griji...sunt şi alti pasageri" am raspuns eu. 
Aproape fără sa mă gandesc m-am aplecat şi i-am dat o imbratisare. Ea 
m-a strans cu putere.. 
" Ai facut unei femei în varsta un mic moment de bucurie" spuse ea." 
Multumesc." 
I-am strans mana şi apoi am plecat în lumina diminetii. 
In spatele meu, o usa se inchisese... Era ca şi sunetul de incheiere a unei vieti... 
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Nu am mai luat alti pasageri în tura aceea de lucru. 
Am condus pierdut în ganduri... Pentru restul zile de-abia puteam vorbi. 
Ce ar fi fost dacă femeia aceea ar fi dat peste un taximetrist manios, sau unul care 
ar fi fost nerabdator sa-si termine tura?... 
Ce-ar fi fost dacă as fi refuzat sa iau comanda, sau doar sa claxonez o 
data şi apoi sa plec?.. 
Uitandu-ma în urma. nu cred ca am facut ceva mai important în intreaga 
mea viata. Suntem conditionati sa credem ca vietile noastre se invart în jurul unor 
momente marete. 
Dar adesea aceste momente marete ne iau prin surprindere- frumos 
impachetate în ceea ce altii ar considera ceva putin, ceva neinsemnat. 
OAMENII S-AR PUTEA SA NU-SI AMINTEASCA EXACT CEEA CE 
AI FACUT SAU CEEA CE AI SPUS, DAR INTOTDEAUNA ISI VOR AMINTI CUM I-AI 
FACUT SA SE SIMTA!!! 
Viata aceasta s-ar putea sa nu fie petrecerea pe care o speram, dar cat timp suntem 
aici putem de asemenea sa dansam. In fiecare dimineata când îmi deschid ochii, îmi 
spun: " Ziua de azi este o zi speciala!" 
Amintiti-va asta, prietenii mei: nu ne mai putem intoarce niciodata inapoi, acesta e 
singurul Show pe care il jucam. 
Trateaza oamenii în felul în care ai vrea TU sa fii tratat !!!!!!!!!! 
N-o sa ai parte de nici o surpriza în 10 zile dacă o sa trimiti acest mesaj la alte 10 
persoane. 
Dar, s-ar putea sa ajuti lumea sa fie putin mai buna şi mult mai intelegatoare prin 
simplu fapt ca-l trimiti mai departe. 
*** 
Dacă va este frica sa nu va ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 50 g 
de tarie. 
Taria, precum se stie din batrani, atenueaza frica! 
*** 
Naufragiaza o corabie. 
Un pasager se apropie inot de capitan şi-l intreaba: 
- Capitane, cat avem de inotat pana la cel mai apropiat pamant? 
- Trei kilometri. 
- In ce directie? 
- In jos...! 
*** 
Un orb intra în bucatarie şi da de o razatoare...la care spune..."cine a scris porcaria 
asta? 
*** 
O tanara în tren are dureri de dinti, un tanar de langa ea îi spune : 
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- dacă o sa va sarut o sa va treaca imediat durerea.. 
Un batranel din compartiment : 
- Tratamentul dumitale e bun şi la hemoroizi? 
*** 
Vine o doamna la ginecolog, se aseaza pe scaunul acela, şi desface picioarele şi le 
pune pe stativul ala. 
Doctorul se uita la ea si-i spune: 
-Mai sus... 
Doamna ridica picioarele mai sus 
Doctorul iarasi: 
-Mai sus... 
D-na ridica inca mai sus picioarele. 
Doctorul: 
-Mai sus e ginecologia, aici e stomotologia! 
*** 
O maşina se loveste brutal de o caruta. In urma accidentului, calul şi carutasul sunt 
raniti destul degrav. Un politist apare imediat la locul 
accidentului si, vazand calul chinuindu-se, într-un acces de mila, il impusca în cap. 
Apoi se indreapta către carutas, cu pistolul în mana, şi il intreaba: - Şi 
dumneavoastra sunteti ranit? 
- Nu! Nu! Doamne fereste! Asa de bine nu m-am simtit niciodata! 
*** 
Suna soneria. 
Sotia disperata se roaga: 
- Doamne fa sa dispara amantul, iar sotul sa nu stie nimic. 
La care un glas din inalturile cerului spune: 
- Bine, fie...te scap... dar când o sa mori o sa ti se traga de la APA. 
Sotia a fost bucuroasa ca a scapat de amant, gandindu-se ca în ceea ce priveste 
apa...va avea grijasi se va feri. 
Peste un timp apare o oferta de nerefuzat pentru o croaziera pe mare, împreuna cu 
toate prietenele ei. 
Se duce femeia în excursie, când deodata începe o furtuna. Femeia iar se roaga: 
- Doamne, stiu ca mi-ai spus ca o sa mor din cauza apei...dar acum, gandeste-
te...sunt atatia oameni nevinovati...pentru mine o sa omori toti oamenii de pe acest 
vas? 
La care glasul raspunde: 
- De-ai sti de cati ani mă chinui sa va adun pe toate la un loc... 
*** 
- Nenorocire ! Am o nevasta tanara care-i mereu bolnava. 
- Asta nu-i nimic. Eu am una batrana care-i sanatoasa tun.... 
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*** 
Rashela îi zice lui Itic: 
- Itzic, m-am gindit bine şi am hotarat sa divortam! 
- Cum asa, mai Rashela,  după 40 de ani de casatorie! 
Dar ce-ti veni? 
- Pai tu-ti dai seama, mai Itzic, ca în 40 de ani tu nu mi-ai cumpărat niciodata 
nimic? 
- Pai nu mi-ai spus niciodata ca ai avea ceva de vanzare! 
*** 
La serviciul "Personal" se prezinta un barbat. 
- Va rog sa mă angajati, zice el, am 9 copii ! 
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci? 
*** 
Doi prieteni discuta pe strada: 
- Tu ai facut vreodata sex în trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasă, poate mai apuci! 
*** 
Basescu către multimea adunata în Piata Victoriei: 
- Am hotarat ca de acum vom munci numai Miercurea! 
Toata suflarea impresionata, aplauda în delir. 
- Intrebari? 
Se ridica unu, se scarpina, tuseste: 
- In FIECARE Miercuri? 
*** 
-Visez sa fiu miliardar ca tatal meu, zice Bulisor. 
-Tatal tau este miliardar? 
-Nu!Si el viseaza. 
*** 
Sotia către sot: 
- E buna ciorba? 
Sotul: 
- Ai chef de cearta? 
*** 
Soacra vine acasă şi spune: - Astazi am fost la coafor. 
Ginerele: - Şi nu era deschis? 
*** 
Stewardesa Tarom către un calator: 
- Doriti cina? 
- Ce pot sa aleg? 
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- Da sau nu 
*** 
- Mai Bula, ce ati facut azi la chimie? 
-Am preparat materiale explozive. 
-Si miine ce program aveti la scoala? 
-Care scoala? 
*** 
In avion,  după ce s-au oprit motoarele la 10.000 de metri altitudine: 
- Stimati pasageri, va rugam sa ramaneti pe locurile dumneavaostra, pentru a 
usura identificarea... Multumim 
*** 
Bula, student, este chemat de decan: 
- Bula, ai fost vazut azi-noapte în caminulfetelor. Pentru asta, trebuie sa platesti, 
conform regulamentului, o amenda de 10.000 de lei. dacă mai esti prins o data, 
suma sedubleaza: 20.000 de lei. şi aşa mai departe. 
Bula, spirit întreprinzator, întreaba: 
- Domnule decan, dacă achit în avans pentru tot semestrul, oferitivreun discount? 
*** 
D-le Bush, aveti dovezi ca Irakul are arme de distrugere în masa? 
- Sigur, am pastrat chitantele ! 
*** 
Este adevarat ca în urma dezastrului de la Cernobîltoataconducerea centralei 
atomoelectrice s-a sinucis? 
A: Da, în afara secretarului de Partid, care nu a fost gasit acasă! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
-Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat. 
-Nu. Eu sunt proprietarul lacului ! - raspunde tatal... 
*** 
- Draga mea, cu cine ai stat de vorba aproape o ora la poarta? 
- Cu Vasileasca. 
- Şi de ce n-ai invitat-o inauntru? 
- Era grabita.. 
*** 
La ora de psihologie, profesorul îşi intreaba elevii: 
-Stiti de ce nu folosesc indienii degetul acesta? intreaba elaratand al treilea deget 
de la mana dreapta. 
Nimeni nu raspunde la intrebare. 
-Fiindca este al meu! 
*** 
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-Vecina, am vazut un baiat care a incercat s-o sarute pe fiica dumitale! 
-Si a sarutat-o? 
-Nu, nu l-a lasat! 
-Atunci nu era fiica mea! 
*** 
-Cum, ţi-a fost un prieten atât de bun şi nu te duci la inmormantarea lui? 
-Dar ce, el o sa vina la a mea?! 
*** 
-Fii atent, Gigele! In fata ta e Nordul, la stanga Vestul, la dreapta Estul, ce ai în 
spate? 
-Rucsacul!... 
*** 
Un director îşi intreaba fiul intors de la bacalaureat: 
-Ei ai reusit? 
-Da, tata! 
-Ce te-a intrebat examinatorul? 
-Cine e tatal meu......... 
*** 
Ion şi Gheorghe îşi pasteau oile pe marginea unei prapastii fără fund. La un 
moment dat, neatent, Ion aluneca şi cade în hau. Speriat, Gheorghe, începe 
sa-l strige: 
- Ioaneee!... Baaaa, Ioaneeee!... 
Ion nu raspunde... In sfarsit,  după un timp, se aude vocea lui Ion: 
- Ceeee-i, ma', Gheoooo...?!? 
- Ma, Ioaneeee, ti-ai rupt vreun picior?!? 
- Nuuu, mă Gheooooo!... 
- Ti-ai ruuupt vreo maaana?!? 
- Nuuu, mă Gheooo! 
- Da' ceee-ai patiit, ma?!? 
- Nimic, ma', Gheooo!... Ca inca n-am ajuuuns jos!... 
*** 
Doi indieni mergeau linistiti pe un deal... La un moment dat, în departare 
zaresc un fum gros, intermitent. 
Cel mai în varsta zice: 
- Auzi, ce mesajtransmite fumul ala? 
Atunci, tanarul raspunde: 
- Aaa, nimic!... Sunt doar reclame!... 
*** 
Un 'baiat-de-baiat' îşi cumpăra un BMW şi iese cu el în probe pe autostrada 
Bucuresti-Pitesti... Pe la viteza de 150km/h îi apare o maşina de politie în 
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spate. Atunci, tipul se gindeste: 'o calc şi scap'. Totusi, când atinge 200km/h, 
începe sa-i fie frica şi se opreste... Politaiul vine la el si-i zice: 
- Auzi, ma', da-mi o scuza ca lumea şi te iert!... Ca dacă nu 'o calcai' tu asa, nu 
fugeam şi eu cu 200!... şi chiar ca mi-a placut!... 
- Pai, stii sefu'... Mi-a fugit nevasta cu un politai şi -atunci când te-am vazut în 
spatele meu- am crezut ca mi-o aduci inapoi!... 
*** 
- De ce oltenii se aseaza în ultimul rand, la cinema? 
- Pentru ca ei stiu foarte bine ca 'Cine rade la urma, rade mai bine'!... 
*** 
Un pasager de avion transaltlantic a vrut sa duca rudelor sale un cocos falnic, 
romanesc. Nefiind legal, din cauza 'gripei aviare' şi l-a ascuns în pantaloni!... 
In timp ce omul nostru a atipit linistit, pasagera de langa el -o maicuta- s-a 
asternut la citit... 
La un moment dat, cocosul si-a scos capul prin slitul omului... 
Atunci, maicuta a inceput sa urle ingrozita: 
- Domnule, domnule, treziti-va!... Cred ca vi s-a spart un ou!... 
*** 
La o casa de nebuni era o celula de 'furiosi', care bateau 'mar' toti paznicii, de 
îi trimiteau direct la 'Urgenta'. Toti tipii solizi ce au fost angajati de-a lungul 
timpului au patit la fel, pana când au angajat un schilod, caruia angajatorii 
nu-i dadeau nici 10 minute de viata printre nebuni... 
Dupa 2 zile, conducerea spitalului a venit sa vada ce se intampla. Nu mica le-a 
fost mirarea când au vazut ca toti nebunii erau plini de vanatai pe fata şi cu 
capul spart. Atunci, l-au intrebat pe noul paznic: 
- Cum ai reusit, dom'le? 
- Simplu. Am tras cu creta o linie pe dusumea şi le-am spus ca - dacă pot sa 
treaca pe sub ea - le dau drumul!... 
*** 
Doi prieteni, manageri a două intreprinderi falimentare, discuta despre 
duritatea economiei de piata... La un moment dat, unul spune celuilalt: 
- Inchipuie-ti, prietene!... De jumatate de an nu le mai dau salarii lucratorilor, 
iar ei tot vin la serviciu! 
- Pai, stii ce?!?... Ia pune-le tu taxa de intrare!... 
*** 
Un student la Politehnica intra la examenul de Matematici si, fără nicio 
discutie, pune pe catedra o sticla de whisky. Examinatorul priveste sticla şi 
spune: 
- Satisfacator! 
Studentul mai scoate pe catedra şi o cutie cu bomboane de ciocolata fina. 



600 

 

Examinatorul: 
- Bine! 
In sfarsit, studentul pune deasupra cutiei cu bomboane de ciocolata şi un 
stilou aurit, de firma. Examinatorul: 
- Excelent!... Si- pune nota în catalog şi în carnet. 
Vizibil multumit, studentul strange totul de pe masa spunand: 
- Acum va rog sa mă scuzati, trebuie sa mă retrag fiindca mai am de dat şi 
Fizica!... 
*** 
Doi prieteni, pe strada: 
- E adevarat ca ai fost plecat o saptamana la mare? 
- Da, aşa e! 
- Si, ai avut vreme buna? 
- S-ar putea spune şi asa, pentru ca plouat doar de două ori!... 
- Pai, atunci a fost chiar excelent! 
- Oarecum, pentru ca prima ploaie a tinut trei zile, iar a două patru!... 
*** 
Doi prieteni se intalnesc în strada: 
- Hei, ce-i cu tine? De ce ai un ochi vanat? 
- Pai, ieri am fost la masa la socrii mei... 
- Ei, si?!?... 
- Stii doar ca ei sunt credinciosi... Inainte de masa a trebuit sa spunem 
rugaciunea. 
- Si?!?... 
- Pai, am facut greseala ca - la pasajul 'si fereste-ne, Doamne, de rele'- sa mă 
uit tocmai la mama-soacra!... 
*** 
Intalnire a patru reprezentanti de fabrici de bere: Timisoreana, Ursus, Ciuc şi 
Tuborg... Fiecare comanda cate o bere: cel de la Timisoreana o bere 
Timisoreana, cel de la Ciuc o bere Ciuc, cel de la Tuborg o bere Tuborg iar cel 
de la Ursus -spre uimirea celorlalti- cere o Coca-Cola. 
La care, cei trei il intreaba, total nedumeriti: 
- Ce faci?!?... Tu nu bei bere?!?... 
- Pai, dacă voi nu beti, atunci nu beau nici eu!... 
*** 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi înca în paradis deoarece ei ar fi 
ignorat marul şi ar fi mâncat sarpele. 
*** 
Unu calare pe una îi zice la ureke: 
- Iti place? 
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Ea raspunde: 
- Mai tareeeeeee 
La care asta: 
- ITI PLAAAAAAAAAAAAAAAAACEEEEEEEEEEEEEEEEE???? 
*** 
Spermatozoizii îşi fac un plan de atac. 
Seful lor le spune: 
- Baieti uite cum facem... Voi o luati pe partea stanga, voi pe prtea dreapta, iar 
restul vin în spatele meu, în centru. 
Zis şi facut. 
Alearga ei cat alearga, iar  după un timp comandantul sriga: 
- Stoooooop!!!! 
- Ce-i sefu`, ce-i? 
- Tradare !! Am fost dati în gat! 
*** 
Intrebare: Ce face o femeie  după ce face sex? 
Raspuns: Deranjeaza... 
*** 
Ce fac bărbaţi  după ce fac sex? 
5% îşi aprind o tigara, 
5% se intorc cu spatele la partenera şi adorm iar 
90% se intorc acasă!! 
*** 
Dupa finalizarea unei felatii el ramine f satisfacut; ea cu gura plina. 
- Înghite-o draga mea! 
- Mmm.... 
- Te rog iubire inghite-o! 
- Mmm.... 
- dacă mă iubesti un pic atunci o inghiti! 
- Mmm.... 
- Ce sa-ti cumpăr de ziua ta? 
Urmeaza o înghitire rapida şi “O blana vreau iubitule”. 
*** 
Era un cioban la stana, şi se cam plictisea. Omoara o musca... face o laba... aprinde o 
tigara şi zice: CRIME, SEX DROGURI şi tot mă plictisesc!!!! 
*** 
Intr-un amfiteatru, în timp ce profesorul preda, se aude de undeva din sala: 
-Sugi pula !!! 
Se intoarce profesorul suparat: 
- Afara!!! 
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- Nu, nu, aici sa vada toata lumea!!! 
*** 
Un doctor către alt doctor: 
- E ceva în aer care lasa femeile insarcinate! 
- Ce anume? 
- Picioarele lor! 
*** 
Un american şi un roman stau de vorba. Americanul spune mandru: 
- We have George W. Bush, Stevie Wonder, Bob Hope and Johnny Cash! Romanul 
spune şi el: 
- We have Traian Basescu, no wonder, no hope, no cash!" 
*** 
”Felicitari, baiatul meu!", spune unchiul. Sunt sigur ca peste ani, cînd te vei gandi la 
ziua de azi, ti-o vei aminti ca pe cea mai fericita zi din viata ta." 
"Dar nu astăzi mă insor, abia maine!" proteseteaza nepotul. 
"Stiu", raspunde unchiul." 
*** 
- Bula, ce ati facut azi la scoala? 
- Am avut ora de chimie, şi am facut o bomba. 
- Şi miine ce o sa faceti? 
- Unde? 
*** 
O mama şi fiica ei calatoreau cu un taxi. Fiica vede pe strada niste femei îmbracate 
provocator stând pe marginea strazii uitîndu-se la fiecare maşina care trece. 
Mami, intreaba fiica, ce fac doamnele alea acolo? 
Îsi asteapta sotii sa se întoarca de la munca" raspunde mama. 
Hai cucoana, ca's prostituate, intervine taximetristul. 
Dupa cîteva momente de liniste apasatoare, fetita întreaba, 
Mami, prostituatele au copii? 
Desigur, draga mea, de unde crezi ca au aparut taximetristii? 
*** 
Un barbat şi o femeie care nu se cunosteau imparteau acelasi compartiment într-
un vagon de dormit. Dupa ce au trecut peste momentul iniţial de stânjeneala, s-au 
intins sa doarma, el pe patul de deasupra, ea pe cel inferior. In mijlocul noptii, 
barbatul se inclina în lateralul patului, o trezeste pe femeie si-i spune: 
- Imi cer scuze ca va deranjez, insa îmi e foarte frig. Ati putea sa-mi dati va rog inca 
o patura? 
Femeie se inclina şi ea în lateralul patului si, uitându-se în sus spre el, îi face cu 
ochiul şi îi spune: 
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- Am o idee mai buna, ce-ati zice dacă numai pentru noaptea asta ne-am considera 
casatoriti? 
Barbatul, încântat, e de acord,  după care femeia îi spune: 
- Ia-ti singur o patura, trântor imputit ce esti! 
*** 
Intr-o zi, o directoare de succes de la resurse umane a fost calcata de un autobuz în 
timp ce se plimba şi a murit. Sufletul ei a fost intampinat la Portile Raiului de către 
Sf. Petru în persoana. 
- Bine ai venit în Rai. Dar inainte sa te instalezi, se pare ca avem o problema. Vezi 
tu, n-am mai avut niciodata un director de la resurse umane care sa ajunga pana 
aici şi nu suntem prea siguri ce sa facem cu tine. 
- Nici o problema, doar lasati-ma inauntru. 
- As vrea eu, dar am ordine de sus. Vei petrece o zi în Iad şi una în Rai şi apoi vei 
alege în care din ele ai vrea sa-ti petreci eternitatea. 
 
- De fapt eu m-am decis. Prefer sa raman în Rai. 
- Imi pare rau, regulile sunt reguli. 
Si astfel Sf. Petru o pune într-un lift şi s-a dus direct în Iad. 
Usile s-au deschis şi ea s-a gasit calcand pe iarba verde a unui teren de golf 
minunat. Mai departe era un local şi în fata ei erau toti prietenii ei - directori cu 
care lucrase şi toti o aclamau. Au alergat toti spre ea, au sarutat-o pe ambii obraji şi 
au discutat despre vremurile trecute. Au jucat o runda excelenta de golf apoi seara 
s-au dus în local unde a mancat o cina excelenta formata din friptura şi homari. A 
facut cunostinta şi cu Diavolul care era de fapt un tip de treaba (chiar dragut) şi s-a 
distrat de minune spunand bancuri şi dansand. Toti au dat mana cu ea şi si-au luat 
ramas bun în timp ce se urca în lift. 
 
Urmatoarele 24 de ore şi le-a petrecut în Rai odihnindu-se pe nori şi cantand la 
harpa. 
S-a distrat de minune, şi cele 24 de ore au trecut fără sa-si dea seama. 
 
Sf. Petru a venit şi a luat-o. 
- Deci, ai petrecut o zi în Iad şi una în Rai. Acum alege-ti eternitatea. 
- Nu credeam c-am sa spun asta, adica, în Rai a fost beton, dar cred ca m-am simtit 
mai bine în Iad. Asa ca Sf. Petru a escortat-o la lift, care s-a reintors în Iad. Când 
usile s-au deschis, s-a gasit stand într-un peisaj dezolant, pustiu, acoperit cu gunoi 
şi mizerie. 
Prietenii ei erau imbracati în zdrente şi colectau gunoiul în saci. 
Diavolul a venit şi el şi si-a pus bratul în jurul ei. 
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- Nu inteleg, spuse femeia tremurand, ieri când am fost aici era un teren de golf şi 
un local unde am mancat homar, am dansat şi m-am simtit bine. Acum nu mai e 
decat pustiu şi gunoi, iar prietenii mei sunt toti mizerabili. 
Diavolul s-a uitat la ea şi a zambit. 
- Ieri te recrutam. Azi esti angajata.......... 
*** 
Banana şi vibratorul pe noptieră. 
Banana către vibrator: 
- Este pentru prima oară? 
Vibratorul: 
- Nu! Banana: 
- Şi atunci ce morţii mătii tremuri asa??? 
*** 
*Fiscul 
* 
Un evreu nu îşi mai platise impozitele de mult timp, gasind mereu metode 
de a pacali fiscul. 
Intr-o zi primeste o citatie sa se prezinte la sediul finantelor pentru a da explicatii 
privind impozitele. Panicat se duce la un prieten care avusese aceleasi probleme sa 
ceara un sfat. 
Prietenul îi zice: 
- "Tot ce pot sa iti zic e sa te imbraci foarte rau, sa te duci cu hainele rupte, pantofii 
dezlipiti, murdar şi nebarbierit; astfel celor de acolo o sa li se faca mila de tine şi te 
lasa în pace"... 
Nemultumit de sfat, evreul se duce şi la avocat, care il sfatuieste: 
- "Important e sa lasi impresia de putere şi siguranta. Inchiriaza o limuzina, un 
smoking, un ceas Rolex de aur şi du-te. O sa li se faca frica de tine şi te lasa în 
pace"... 
Tot nemultumit, evreul decide sa se duca la rabin şi îi povesteste totul: 
- "Rabbi, prietenul mi-a zis sa mă imbrac prost, avocatul sa mă imbrac luxos, nu 
stiu de cine sa ascult"... 
Rabbi se gandeste un moment şi zice: 
- "Fiule, am sa iti spun o mica poveste care te va lamuri. A fost odata o fata tanara 
care trebuia sa se marite. Nestiind cum sa se imbrace în noaptea nuntii, ea s-a dus 
şi i-a cerut sfatul mamei sale. Aceasta i-a zis: Fata mea, imbraca-te cu rochia veche 
a bunicii tale, cea neagra şi lunga, şi incheie-te pana la gat, pune-ti şi un batic în cap 
astfel incat sa nu ti se vada decat chipul. Nemultumita fata i-a cerut ajutorul celei 
mai bune prietene care i-a zis: Imbraca-te cu o lenjerie sexy, parfumeaza-te, 
cumpăra-ti o rochie super scurta şi totul va fi bine. 
Fiule, cred ca povestea asta a mea iti va fi de mare folos"... 
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Nedumerit, evreul intreaba: 
- "Bine, rabbi, dar nu inteleg ce legatura are ceea ce tocmai mi-ai spus cu problema 
mea. Nu poti fi mai clar?". 
- "Fiule, nu conteaza cum o sa te imbraci, oricum o sa te futa ala ! ! ! 
*** 
Scotianul la spovedanie 
Un scotian insurat se duce la spovedanie si-i spune preotului: 
- Parinte, aproape ca am avut o aventura cu o alta femeie! 
- Cum adica, "aproape"? intreaba preotul. 
- Pai, ne-am dezbracat, ne-am frecat bine unul de altul, dar apoi ne-am oprit. 
 
Preotul este revoltat: 
- A te freca unul de altul este ca şi cum ai fi bagat-o inauntru! Nu trebuie sa te mai 
vezi cu femeia aceea. Ca penitenta, trebuie sa spui 5 rugaciuni şi sa pui 50 de lire 
sterline în cutia milei. 
 
Scotianul iese din confesional, spune rugaciunile şi apoi se duce la cutia milei. Sta 
putin langa ea şi da sa plece. 
Preotul, care-l urmarea cu privirea, fuge  după el şi-l avertizeaza: 
- Te-am vazut! N-ai pus banii în cutie! 
 
Scotianul raspunde, uimit: 
- Da, parinte, dar am frecat banii de cutia milei şi - aşa cum tocmai mi-ai spus - este 
ca şi cum i-as fi bagat inauntru! 
*** 
Un individ e nevoit sa opreasca maşina datorita unei congestii de 
trafic. Deodata, cineva îi bate în geam: 
- Ce s-a intamplat? 
- Teroristii i-au rapit pe cei 322de parlamentari şi cer 10 milioane de 
dolarirascumpărare. Altfel ameninta ca îi vor stropi cubenzina şi le vor da foc. 
Acum mergem din maşina în maşina şi facem o cheta. 
- Bine, zice omul dinmaşina. şi cat da fiecare? 
- Cam 5 litri... 
*** 
Un tip suna la usa unui apartament. Usa se deschide şi apare o tanara superba.... 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? Fara nici un cuvânt, tipa îi trânti usa 
în nas. A două zi, tipul iar suna la usa, iar deschide tanara cu pricina... 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? La fel de suparata, tipa îi trânteste usa 
înas. 
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Seara discuta cu sotul ei, îi povesteste ce şi cum. Acesta din urma decide sa ramâna 
a două zi cu ea. 
Bineînteles, soneria se face auzita a două zi. Doamnadeschide usa şi tipul pune 
obisnuita întrebare: 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? Plina de tupeu, cu sotul ascuns  după 
usa gata sa intervina, femeia raspunde: 
- Da! 
- Atunci, va rog sa faceti sex şi cu sotul dumneavoastra ca sa-mi lase nevasta în 
pace... 
*** 
Un tip intra intr-o farmacie. Multa lume, inghesuiala. 
- Nu va suparati, va rog sa mă lasati sa intru în fata ca am pe cineva la pat. 
Oamenii cumsecade îi fac loc şi ajunge la ghiseu. Tipul se apleaca la ghiseu şi 
spune: 
- Vreau şi io 3 prezervative 
*** 
Intr-un salon de reanimare, toti conectati la aparate de mentinere a vietii. 
Electricianul baga capul pe usa : 
- Baieti, luati o gura mare de aer ca schimb o siguranta! 
*** 
Un inginer agronom, oltean scolit la Bucuresti şi în strainatate, se destainuie 
reporterului de la TV cu mult naduf în glas: 
- Anul trecut semanaram varza pa 5 hectarre; dar o mancara omizile. Anul asta 
semanaram 10 hectare şi iar o mancara omizile! 
- Şi ce masuri veti lua? intreaba reporterul TV. 
- Anul viitor o sa punem varza pe 20 de hectare. Sa se sature, ' rar ele ale dracului!!! 
*** 
Cica era unu' care mergea prin desert de citeva zile, echipat cu ochelari şi labe de 
scafandru. şi cum mergea el asa, sfirsit de sete şi de foame, de-abia se mai tira, se 
intilneste cu un beduin pe o camila. Il intreaba: 
- Nu va suparati, cit mai e pina la ocean? 
- Pai, sa mai tot fie vreo 200 de kilometri... La care omul rabufneste cu naduf: 
- Sa va ia dracu cu plaja voastra cu tot! 
*** 
Un politist fugea  după un infractor... 
Dupa 100 m l-a depasit... 
*** 
De ce sunt politistii uzi de la genunchi în jos? 
Dupa ce arunca tigara în WC, o sting şi cu piciorul. 
*** 
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Un negru se duce la doctor în Africa de Sud. Se plange de dureri în gat. 
Doctorul il pune sa se dezbrace complet  după care il pune sa mearga în patru labe 
şi sa stea cate putin în fiecare colt al cabinetului. 
Negrul, cam uimit, se executa,  după care il intreaba pe doctor ce legatura 
are treaba asta cu durerile lui de gat. 
La care doctorul raspunde: 
- Nu, n-are nici o legatura, dar mi-am cumpărat o masa neagra pentru cabinet şi mă 
gandeam unde sa o pun. 
*** 
La închisoare: 
- Tu cum ai ajuns aici? 
- Tinerete fără experienta. 
- Cum tinerete, cînd ai peste 60 de ani? 
- Da, dar avocatul meu avea doar 25. 
*** 
Intre doi cersetori: 
- Ce, acum esti ciung?! 
- Ce sa fac? Cînd eram orb, primeam doar bani falsi! 
*** 
Cei peste trei sute de pasageri aflati într-un Boeing 747, deasupra 
Oceanului Pacific, aud vocea calda a stewardesei: "Va rugam sa va legati 
centurile de siguranta. Datorita unei defectiuni grave, vom fi obligati sa 
amerizam. Dupa amerizare, veti sari în apa prin locurile speciale. 
Înainte de asta va veti lua un calduros adio de la pasagerii care nu stiu sa 
înoate. Ne despartim cu speranta ca ati avut parte de o calatorie agreabila.. ". 
*** 
- Este adevarat ca se poate face dragoste cu o femeie de la Cernobîl? 
- Da, este adevarat, dar trebuie sa utilizati un prezervativ de plumb. 
*** 
La un proces legat de evaziunea fiscala dintr-o companie, judecatorul intreaba : 
- Inculpat, recunoasteti ca Dvs ati incercati sa scapati de plata impozitelor şi 
taxelor prin metoda descrisa mai devreme de comisarul Garzii Finaciare? 
- Sincer, nu, dar şi metoda descrisa de dansul merita atentie... 
*** 
Indiferent de viteza pe care o ai când mergi cu maşina, cei care merg mai 
încet - dorm la volan, iar cei care merg mai repede - sunt sinucigasi. 
*** 
- Cine este cel mai fericit om de pe pamant? 
- Papa de la Roma. 
- De ce? 



608 

 

- In fiecare dimineata, când se trezeste, îşi vede seful gata rastignit... 
*** 
Presedintele unei banci s-a destainuit în mare secret prietenului sau ca docturul l-a 
sfatuit sa plece cat mai repede în strainatate. Prietenul vrea sa concretizeze: 
- Dar ce fel de doctor este acesta - doctor în medicina sau doctor în stiinte juridice? 
*** 
In cercurile academice mult timp a existat o ipoteza conform careia daca 
Ai pune în fata masinii de scris un milion de maimute, atunci, conform 
Teoriei probabilitatilor, peste catva timp ele vor tasta opera completa "Hamlet". 
Dar, odata cu dezvoltarea Internetului, am aflat ca nu este asa... 
*** 
In SUA poti sa faci orice care nu este clar interzis de lege. 
In China poti sa faci doar ce este clar permis de lege. 
In Cuba este interzis sa faci chiar şi ceea ce este clar permis de lege. 
In Romania poti sa faci orice chiar dacă este clar interzis de lege. 
*** 
Mai rau decat o pietricica în bocanc poate fi doar un firicel de nisip în prezervativ. 
*** 
O fetita îşi intreaba tatal: - Care-i diferentadintre a excita şi a enerva? 
- Sa-ti dau un exemplu, acum 15 ani mama ta mă excita, acum mă enerveaza. 
*** 
Secretara către patron: 
-Am două vesti: una buna, alta rea. 
- Incepe cu cea buna. 
- Nu esti steril. 
*** 
Sotia către sot: 
- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta? 
- Nici una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine. 
*** 
Sotia îşi intreaba sotul: 
- Te-ai casatorit cu mine din dragoste sau din interes? 
- Cred c-a fost dragoste ca nu mă mai interesezi de mult. 
*** 
O femeie goala în fata oglinzii: 
- Când mă uit vad o persoana grasa şi ridata. As avea mare nevoie de un 
compliment. 
El: - Ai vederea foarte buna. 
*** 
Ea: - Maine aniversam 30 de ani de casnicie. Ce zici, sa taiem porcul? 
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El: - De ce, nu e vina lui. 
*** 
I: Care-i definitia fidelitatii? 
R: Ratarea unei ocazii. 
*** 
Un invitat către vecina sa: 
- Sampania va face frumoasa. 
- Dar n-am baut nici o cupa! 
- Se poate, dar eu sunt la a 12-a. 
*** 
Niste turisti la tara: 
Ea: - Iubitule, peisajul asta mă lasa muta. 
El: - Perfect, campam aici. 
*** 
Un inginer moare şi ajunge la portile raiului. Se uita Sf. Petru în catastif, vede ca e 
inginer şi il trimite în iad. 
In scurt timp, inginerul se plictiseste şi începe sa faca imbunatatiri. Asa ca Infernul 
se face cu aer conditionat, canalizare la wc, scari rulante şi alte smekerii de confort. 
Intr-o zi, il suna Dumnezeu pe Satana sa-l intrebe cum mai merge treaba pe acolo, 
pe jos. 
-Pai cum sa mearga? Foarte bine, avem aer conditionat, canalizare, scari rulante 
etc. şi pun pariu ca în curand inginerul va aparea cu alte idei inovatoare. 
-Cum? Aveti un inginer acolo? Nu are ce cauta la voi, a fost o greseala! Trimite-l sus 
imediat! 
-Nici gand, îmi place sa am în echipa un inginer. Il pastrez! 
-Trimite-l sus sau va dau în judecata! 
-Sigur ca da! şi de unde, mă rog, o sa iei tu un avocat? 
*** 
Maria era fata batrana a satului şi era foarte mandra de conditia ei. Stiindu-se cu o 
varsta inaintata, se duce la pietrar şi îi spune: 
-Când oi muri, sa-mi faci o cruce de piatra pe care sa scrie: "Sub aceasta pietrisoara 
Doarme-a noastra Marioara. S-a nascut fecioara, A trait fecioara, Si-a murit 
fecioara." 
Dupa câteva luni, moare Maria. Pietrarul nu mai tinea minte ce îi spusese femeia sa 
scrie dar cam tinea minte ce voia sa spuna, aşa ca a sapat pe cruce: "E Maria 
dedesubt; Nu are sigiliul rupt." 
*** 
Patru concurenti la o examinare orala: 
- Va rugam sa ne spuneti care ar fi,  după parerea dvs., cel mai rapid lucru din 
lume.... 
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Primul: 
-... Eu cred ca cel mai rapid lucru din lume e gandul... 
- Cum asa??!!! 
- Te gandesti la cineva şi nici nu-ti dai seama când o faci... 
- Asta aşa este.. aveti dreptate.. o sa tinem cont de parerea dvs. 
Al doilea: 
- Eu as zice ca clipitul e cel mai rapid... 
- De ce anume??? 
- Nici nu-ti dai seama când clipesti, atât de rapid e... 
- Da... interesant... apreciem contributia dvs.. 
Al treilea: 
- Dom'le... eu sunt de parere ca lumina este cel mai rapid lucru... 
- Puteti explica??... 
- Da: cum apesi pe intrerupator cum se umple toata camera de lumina... adica e 
ceva foarte rapid... nici nu-ti dai seama... 
- Da... foarte interesant.. va multumim... 
Al patrulea: 
- Cum sa va spun eu...  după parerea mea, diareea e cel mai rapid lucru... 
- !!!?????? (consternare) 
- Pai, domnilor... aseara m-am cacat pe mine şi n-am avut timp nici sa mă gandesc, 
nici sa clipesc şi nici sa aprind lumina... 
*** 
Fabula medievala : 
John era un viteaz cavaler al regelui Arthur dar avea şi el o obsesie pentru frumosii 
sani ai reginei! 
Stia bine ca, dacă i-ar fi atins, ar fi fost condamnat la moarte. 
Intr-o zi, John nu mai rezista şi îşi face cunoscuta dorinta lui secreta magului 
Merlin. Baiat orientat, magul gaseste o solutie pentru a satisface dorinta acestuia 
dar numai contra a 1000 monede de aur. 
John accepta fără sa ezite! 
In dimineata urmatoare, magul Merlin prepara o pulbere urticanta şi o pune în 
sutienul reginei, în timp ce ea îşi facea dusul. Imediat ce regina se imbraca începe 
sa simta o mancarime din ce în ce mai mare. 
Regele Arthur il convoaca imediat pe vrajitor, pentru a-i cere un remediu, iar 
acesta îi spune ca doar o saliva speciala, aplicata timp de 4 (patru) ore ar putea 
trata aceasta teribila urticarie. A mai mentionat ca din testele efectuate în 
laborator, a observat ca doar saliva lui John ar avea aceste caracteristici speciale. 
Regele il convoaca imediat pe John, care deja îşi luase antidotul pentru pulberea 
urticanta. Asa se face ca John are ocazia de a saruta (la ordinul regelui!), pentru 
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câteva ore bune, sânii pe care îi visase dîntotdeauna şi pe deasupra vine sarbatorit 
de curte ca un erou ! 
 
Inainte de a se intoarce la mosia lui, John este oprit de vrajitor, care îi reaminteste 
datoria de 1000 de monede de aur. Surpriza, insa, John, deja satisfacut, refuza sa 
plateasca, mizand pe faptul ca magul nu s-ar fi putut confesa, fiind complice la ceea 
ce s-a intamplat. 
In dimineata urmatoare, insa, magul Merlin pune aceeasi pulbere 
urticanta în chilotii regelui........ 
Morala fabulei: 
PLATITI-VA FACTURILE LA TIMP !.... 
*** 
Firma serioasa angajam hacker. Va rugam sa plasati CV-ul pe prima pagina de la 
Microsoft! 
*** 
Suna o blonda la Politie: - Mi-au spart maşina, mi-au furat totul...si volanul şi 
pedalele şi schimbatorul de viteze, totul...... Peste 5 min îşi da cu palma peste cap şi 
suna iar la politie: - Va rog sa mă scuzati, m-am urcat în spate 
*** 
- De ce toarna o blonda apa în tastatura? 
- Ca sa navigheze pe internet... 
*** 
Dupa o vodca, o blonda ajunge în patul unuia. Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul barbat din viata ta? 
Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
*** 
Un suparat intra într-un bar: 
- Care vrea bataie? 
Toata lumea terorizata. In sfarsit, se ridica un tip de 2 m pe 2 m şi mai suparat 
decat primul şi spune: 
- Eu! 
- Ei, atunci du-te  după colt, ca de acolo am luat şi eu! 
*** 
Un betiv intra într-un bar, se opreste în fata unui cuplu şi ragaie. 
Tanarul, furios: 
- Cum indraznesti sa ragai inaintea prietenii mele? 
- Scuze nu stiam ca e randul ei! 
*** 
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La un proces plictisitor, când toti aproape ca adormisera, un betiv exclama către 
procuror: 
- Sa mă pupi în cur! 
- Afara! 
- Nuuu!! Aici, sa vada toata lumea!! 
Ce a zis nevasta lui Bill Gates  după noaptea nuntii: 
"A fost atât Micro, cat şi Soft!". 
*** 
Un betiv intra intr-o biserica şi se duce direct la confesare. Intra în cabina şi nu zice 
nimc. Popa, nedumerit, îşi drege vocea incercand sa-i atraga atentia omului. Asta 
nimic. Dupa un timp, bate popa de 3 ori în peretele despartitor, la care betivul 
raspunde: - N-are rost sa bati, nici eu nu mai am hartie. 
*** 
Bula tocmai iese din sediul militiei judetene şi epuizat, se sprijina de un pom. Un 
trecator se apropie de el, intreband: - Nu va suparati, nu stiti unde se bate la 
maşina? - Nu stiu, pe mine m-au batut manual. 
*** 
Doua blonde, una la volan, semaforul rosu, se opresc: 
- Ai vazut ce rosu frumos?! 
- Da... superb... 
- Da' uite ce galben fain... 
- Aha... 
- Da' uite ce verde misto... 
- Da, asta chiar e super... 
-Aaa...iar asta rosu, l-am mai vazut, hai sa mergem! 
*** 
Un tanar invita o tanara la dans: 
- Domnisoara, se poate?... 
- Desigur, dar mai intai sa dansam. 
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti... 
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Vad! 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau: 
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, sansele mele vor 
creste dacă îi voi spune ca am 50? 
- Sansele tale vor creste dacă îi vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
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- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat. 
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! - raspunde tatal. 
*** 
Un tip intra intr-o farmacie şi o roaga pe farmacista sa-i dea 10 prezervative. Le ia, 
le arunca pe jos şi incape sa le calce. Farmacista mirata intreaba : 
- Domnule, dar de ce le calcati? 
- Asa m-am lasat şi de tigari ! 
*** 
- Spune-mi, draga, sotul tau a gasit vreodata bărbaţi straini în sifonier? 
- Nu! Toti erau cunostinte vechi de-ale lui... 
*** 
I: Ce-si doresc bărbaţii şi femeile când se casatoresc? 
R: Barbatul doreste ca femeia sa fie la prima ei dragoste, iar femeia ca barbatul sa 
fie la ultima lui dragoste... 
*** 
La 8 ani - O duci în pat şi apoi îi spui o poveste. 
La 18 ani - Ii spui o poveste şi apoi o duci în pat. 
La 28 ani - Nu-i nevoie sa-i spui o poveste ca sa o duci în pat. 
La 38 ani - Ea iti spune o poveste şi te duce în pat. 
La 48 ani - Tu îi spui o poveste ca sa eviti sa te duci în pat. 
La 58 ani - Stai în pat toata ziua ca sa nu-i asculti povestea. 
*** 
- Imi pare rau, vecine, de nenorocirea care ti s-a intamplat: din cauza focului, ţi-a 
murit şi nevasta, şi vaca. 
- Da, sunt amarat. Toti îmi spun: lasa, iti gasesti tu alta femeie, ia-o pe vaduva 
cutare, uite, cunosc eu pe una tare gospodina. Unul n-ar veni sa-mi zica: na, ma, şi 
tie alta vaca... 
*** 
Un cuplu apare la un curs de biologie şi pentru ca erau certati, femeia se aseaza în 
primul rand, iar barbatul în ultimul rand. La un moment dat, profesorul zice: 
- Un taur sanatos trebuie sa aiba pana la 12 cuplari pe zi... 
Femeia din primul rand: 
- Ma scuzati, domnule profesor, cate? 
- Pana la 12. 
- Repetati, va rog, pentru ultimul rand! 
Barbatul din ultimul rand: 
- Spuneti-mi, profesore, este vorba de cuplarile cu o singura vaca sau cu 12? 
- Desigur, cu 12. 
- Multumesc ! 
*** 
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Un batrîn merge la un vrajitor sa-l întrebe dacă poate sa-l scape de un blestem 
care-l urmareste de 40 de ani. 
Vrajitorul îi spune: "Poate, dar trebuie sa-mi spui exact cuvintele care au fost 
rostite asupra ta." 
Batrînul spuse fără ezitare: "Acum va declar sot şi soţie!" 
*** 
Doi soti se opresc în statia de taxiuri. Sotia il intreaba pe soferul de taxi: 
- Pana în centru, la Universitate, cat m-ar costa? 
- 100.000. 
- Şi dacă il luam şi pe sotul meu cu noi, atunci cat m-ar costa? 
- Tot atat. 
La care femeia, uitandu-se la sotul sau cu o umbra de dispret: 
- Vezi, ti-am spus mereu ca nu valorezi nimic! 
*** 
La receptia unui hotel sunt afisate cotele zapezii: 
- Busteni 17 cm 
- Clabucet 21 cm 
- Postavarul 28 cm 
Intra o blonda, citeste, merge la receptioner şi intreaba: 
- Care este camera domnului Postavarul? 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut soţie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Doi tipi insurati discutau 
- Tu ai facut vreodata sex în trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasă, poate mai apuci! 
*** 
Un tip intra în farmacie şi cere un pachet de prezervative. 
- Ce numar doriti? Intreaba farmacista. 
- Nu stiu. 
- Luati tabla asta cu gauri de diferite marimi şi mergeti la toaleta sa vedeti. 
Dupa minute bune tipul revine. 
- Ei ce numar sa fie? Intreaba farmacista. 
- Da-le dracului prezervative, cat f ace tabla? 
*** 
Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
- dacă da dracu' şi-l prind pe unul din voi în dormitorul fetelor, il amendez cu 10 
Euro ; a două oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro ! 
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Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
*** 
Intr-un templu shaolin: 
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenţa dintre o perla şi o 
femeie? 
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta în faptul ca perla poate fi insirata pe la 
ambele capete, iar femeia numai pe la un capat. 
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit ca 
unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle. 
*** 
O tipa frumoasa, blonda şi extrem de apetisanta avea o papagalita, care o imita mai 
mereu... 
Când ajunge acasă ea obisnuieste sa se aseze în fata oglinzii şi zicea "sunt 
frumoasa, sexi şi îmi place sa mă f*t".. 
Papagalita la fel repeta  după ea...toate bune...intr-o zi vine un preot în vizita : 
- Vai ce papagal frumos aveti... după care papagalita începe : "sunt frumoasa, sexi şi 
îmi place sa mă f*t" 
Preotul oripilat spune: 
- Vai cum se poate una ca asta, eu am 2 papagali care citesc din biblie şi se roaga 
toata ziua...da-mi papagalita mie 2-3 zile...sa o reeduc...zis şi facut. 
Ajunge papagalita în mijlocul papagalilor preotului şi începe cum era invatata : 
- "Sunt frumoasa, sexi şi îmi place sa mă f*t", la care unul din papagali zice 
- Vezi ba, în p**a mea ca nu ne-am rugat degeaba. 
*** 
Un preot explica la ora de religie: 
-Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva. 
-Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute. 
-Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu mă intereseaza.Eu vorbesc în 
general..... 
*** 
Presedintele Bush şi secretarul de stat Colin Powell stateau într-un bar. Un tip intra 
şi il intreaba pe barman: 
- Nu-s aia presedintele Bush şi Colin Powell acolo la masa? 
- Da, ei sunt, raspunde barmanul. 
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Asa ca tipul se duce la ei şi le zice: 
- Ce onoare, ce faceti aici? 
- Planuim al treilea razboi mondial, zice Bush. 
- Serios? şi ce o sa se intample? 
- O sa omoram 140 de milioane de irakieni şi o blonda cu tate mari, zice Bush. 
La care tipul: 
- O blonda cu tate mari? De ce s-o omorati pe blonda cu tate mari? 
Bush se intoarce spre Powell, il bate pe umar şi zice: 
- Vezi, ba desteptule, ti-am zis eu ca n-o sa-i pese nimanui de 140 de milioane de 
irakieni! 
*** 
Un om cade de pe o schela...Singurul martor la accident este un copil. 
Un politist vine şi-l întreaba: 
-Ma copile de ce a cazut omul ala de pe schela? 
-Pai l-a batut D-zeu. 
-De ce l-a batut D-zeu? 
-Ca a înjurat.. 
-Da' ce a înjurat? 
-Futu-ti D-zeii matii de copil nu mai scutura schela!!! 
*** 
Doi canibali stau în jurul unui foc. Unul zice: 
-Bai, nu-mi place deloc soacra-ta! 
-Pune-i mustar. 
*** 
Lucrare scrisa intr-o clasa de fete, cu subiectul urmator: 
-Abordati intr-o maniera concisa, urmatoarele trei teme: 
1) Religie. 
2) Sexualitate. 
3) Mister. 
Doar urmatoarea lucrare a obtinut nota maxima 10: 
"Dumnezeule! Sunt insarcinata! Cu cine?" 
*** 
Vine un mosulet de 80 de ani la doctor. 
-Domnule doctor, mâine o sa mă însor! 
-Bine, mosule, cîti ani are mireasa? 
-21... 
-Doamne, trebuie sa va avertizez, orice activitate sexuala ar putea fi mortala!! 
Mosuletul sta un pic pe gânduri şi raspunde: 
-Bine, dacă moare... moare! 
*** 
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Doua flori de camp cresc alaturat. 
-Te iubesc, îi sopteste una celeilalte. 
-Si eu te iubesc! Esti de parere sa anuntam o albina? 
*** 
-Ce-i cu dumneata??? Esti orb??? Il intreaba pe sofer pietonul pe care acesta tocmai 
l-a lovit cu maşina. 
-Cum adica orb??? Nu vezi ca te-am nimerit? 
*** 
Un baietel privea atent la un preot care-si repara gardul de la gradina. 
- De ce mă privesti aşa de atent, fiule? 
- Vreau sa aflu ce zice un preot când îşi da cu ciocanul peste degete! 
*** 
Datorita intreruperii accidentale a curentului electric într-un supermarket au 
ramas blocate temporar 4 persoane: doi bărbaţi într-un lift şi două blonde pe 
scarile rulante... 
*** 
Prietenia intre bărbaţi: Sotul se intoarce acasă dimineata. Sotia il intreaba unde a 
fost toata noaptea. El îşi argumenteaza lipsa prin faptului ca a dormit acasă la cel 
mai bun prieten. Femeia telefoneaza la 10 dintre cei mai buni prieteni ai sotului şi 
dintre toti, 8 confirma ca intr-adevar noaptea precedenta sotul ei a dormit acolo. 
Ceilalti 2 insista ca inca se afla la ei. 
*** 
Prietenia intre femei: Sotia se intoarce acasă dimineata. Sotul o intreaba unde a 
fost toata noaptea, la care femeia raspunde ca a dormit la cea mai buna prietena a 
ei. Sotul da telefon la 10 dintre cele mai bune pietene ale soţiei: nici una nu îi 
confirma ca a dormit peste noapte la ea. 
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se-ntilnesc pe strada. 
Mihai il vede pe Cristi ca e cam abatut şi-l intreaba: 
-De ce esti aşa suparat? 
C: Uite mă eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat. 
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina? 
C: Niciodata. 
M: Pe luna? 
C: Da din cap negativ. 
M: Pe an? 
C: Iar da din cap negativ. 
M: Pai vezi, rugina. 
*** 
CLIENTUL INTREABA: 
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Acum un an am schimbat versiunea Logodnica 7.0 cu Nevasta 1.0 şi am observat ca 
programul a lansat o optiune subita Bebelus1.0 care ocupa mult spatiu pe hard. In 
instructiuni nu era nimic mentionat. 
 
Pe de alta parte, Nevasta 1.0 se autoinstaleaza în toate celelalte programe şi se 
lanseaza automat când deschid alta aplicatie, impiedicandu-i executia. Aplicatii ca 
Bere-intre-prieteni 10.3, Duminica-la-fotbal 5.0 nu mai functioneaza. 
 
Uneori apare un virus - Soacra 1.0, care blocheza sistemul sau face ca Nevasta 1.0 
sa se comporte total haotic. Nu reusesc sa dezinstalez acest program şi devine 
insuportabil mai ales când incerc sa lansez aplicatia Duminica-de-dragoste 3.0. 
 
Se pare ca şi alte fisiere sunt virusate. De ex.: c: /Sex__sambata_dimineata.exe nu 
mai functioneaza deloc. Am vrut sa revin la programul anterior Logodnica 7.0 dar 
procesul de dezinstalare al programului actual, Nevasta 1.0 mi se pare complicat 
iar riscurile pt. sistem sunt mari mai ales pt. Bebelus 1.0 care chiar îmi place. 
 
Ma puteti ajuta? Un utilizator disperat. 
 
RASPUNS: 
 
Draga client, 
Nemultumirea Dvs. este frecventa printre utilizatori dar ea se datoreaza unei 
greseli primare de conceptie: Multi utilizatori trec de la orice versiune Logodnica 
X.0 la Nevasta 1.0 cu speranta falsa 
Nevasta 1.0 nu e decat un program de divertisment şi utilitati. Dar e vorba de mult 
mai mult : Nevasta 1.0 e un Operating System complet creat ca sa controleze toate 
aplicatiile Dvs. E aproape imposibil sa 
dezinstalati Nevasta 1.0 şi sa reveniti la Logodnica X.0 intrucat exista sisteme 
virusate care fac ca şi acesta sa se comporte precum Nevasta 1.0 deci nu aveti 
nimic de castigat. 
 
Aceeasi problema şi cu Soacra X.0. Acesta e un program mai vechi din care deriva 
Nevasta 1.0 şi comporta multe probleme de compatibilitate. Cu putin noroc, 
sfarseste prin a fi victima unui virus şi dispare în cativa ani. 
 
Unii utilizatori au incercat sa formateze tot modulul şi sa instaleze programul 
Iubita+Nevasta 2.0 dar asta le-a creat şi mai mari probleme ( a se citi notita de 
prevenire "Pensie alimentara" şi "Custodia copiilor"). dacă instalati Iubita 8.0 nu 
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incercati sa treceti la Nevasta 2.0 pt ca problemele vor fi chiar mai mari decat cele 
cu Nevasta 1.0. Chiar dacă exista şi versiuni Nevasta 3.0 şi Nevasta 4.0, acestea sunt 
rezervate specialistilor şi avand un pret ridicat nu le recomandam. 
 
Dacă sistemul cade, va recomandam Celibat 1.0 dar ideal e sa pastrati Nevasta 1.0 
şi sa invatati programul cat mai bine posibil intrucat e foarte sensibil la anumite 
comenzi şi reactioneaza rau la erori de instalare.Asadar, orice eroare aparuta va fi 
considerata ca provenind din partea Dvs. şi trebuie sa vi-o asumati. Va sfatuim sa 
activati aplicatiile C: /Scuze/Scuze.exe. 
 
Evitati utilizarea tastelor ESC şi SUPPR care necesita ulterior C: /Scuze /flori.exe. 
Pentru o mai buna utilizare, va sfatuim sa cumpărati şi pack-ul Bijuterii 3.0, 
Vacante 5.1. Optiunile Da_draga_mea 2.7 şi Ai_dreptate_iubire 4.5 sunt 
indispensabile. Nu instalati sub nici o forma secretara_blonda_in_fusta_mini 2.0, 
O_prietena 3.1. Aceste programe sunt incompatibile cu Nevasta 1.0 şi pot distruge 
sistemul. Functia c: /Sex__sambata_dimineata.exe se va activa odata cu c: 
/Colier_cu_diamante.exe. 
*** 
Bula se duce la doctor şi i se plinge: 
-Doctore, sunt homosexual. 
-Vai de mine... şi eu nici macar nu m-am pieptanat. 
*** 
Pacienta: Gata, domnule doctor, m-am dezbracat complet. 
Unde sa-mi pun hainele? 
D: Aici, peste ale mele... 
*** 
Cum se numeste dentistul arab? 
- BLEND AHMED 
*** 
Prin oceanul Pacific trecea un vapor. Unul dintre pasageri îi arata capitanului ca pe 
o insulita e un om zdrentaros care sare şi da din maini.Il intreaba pe capitan: 
- Cine e tipul? 
- Nu stiu, dar de cate ori trecem pe aici se bucura nespus! 
*** 
Un terorist ameninta personalul unui avion cu pistolul: 
Teroristu: Va-mpusc dacă nu duceti avionul la Teheran. 
Personalu: Stai calm, nu mergem deloc la Teheran. 
Teroristu: Va impusc, voi n-auziti? 
Personalu: Tu nu intelegi ca acest avion nu are cum sa mearga la Teheran? 
Teroristu: Am un pistol, ce nu e clar? şi acest avion VA merge la Teheran! 
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Personalu: Stai dom'ne calm, în fata este un domn cu o bomba care vrea sa mearga 
la Tel Aviv ! 
*** 
I. Care este diferenţa dintre un taur şi un bou? 
R. Taurul poate deveni tata, pe când boul numai unchi. 
*** 
I. Ce fac pestii când sunt multi? 
R. Bancuri. 
*** 
I. Care este diferenţa dintre un frigider şi un wc? 
R. In frigider ouale stau asezate, în wc stau atarnate! 
*** 
I. Când este un barbat o companie placuta pentru o femeie? 
R. Atunci când barbatul este patronul companiei!!! 
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca în cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze soţiei sale centura de castitate. Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba: 
Punem şi botnita? 
*** 
Doua babe discuta despre sotii lor: 
- Mario, Gheorghe al meu e impotent 100%! 
- Leano, Ion al meu e impotent 300%! 
- Cum asa? 
- A cazut prostul pe scari şi si-a rupt şi degetul şi limba!!! 
*** 
VAMESII 
 
Ajung 5 tipi într-un Audi A4 la vama iar vamesul le interzice sa intre în tara pe 
motiv ca pe maşina scrie 4 şi ei sunt 5. 
Scandal, amenintari...vazand tipii ca nu au ce sa faca vor sa vorbeasca cu seful 
vamii sa-l reclame pe vames, la care vamesul raspunde: seful vamii nu poate veni, e 
ocupat cu doi tipi cu un Fiat Uno... 
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile spune ba ca nu vrea, ba ca e 
departe de sat şi nu se mai duce. 
Ion vine  după un timp acasă si-i arata lui Vasile o poza. 
-Stii tu cine-i în poza asta? 
Sta Vasile se uita, se uita şi nu stie sa-i spuna. 
-E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai... Stie o lume 
intreaga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu! 



621 

 

Trece timpul şi vine acasă Ion cu alta poza sa-i arate lui Vasile. 
-Stii tu, Vasile, cine-i în poza asta? 
-Nu, mai Ioane. Cine-i în poza? 
-E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, stie o lume intreaga dar tu 
nu stii, ma, ca nu esti la liceu! 
Dupa un timp vine Ion acasă şi vine randul lui Vasile sa-i arata o poza. 
-Stii tu, mai Ioane, cine-i în poza asta? 
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu stie ce sa raspunda. 
-E Gheorghe, din capatul satului, vine în fiecare zi la nevasta-ta, când esti plecat, 
stie tot satul, dar tu nu stii, ca esti la liceu! 
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile spune ba ca nu 
vrea, ba ca e departe de sat şi nu se mai duce. 
Ion vine  după un timp acasă si-i arata lui Vasile o poza. 
-Stii tu cine-i în poza asta? 
Sta Vasile se uita, se uita şi nu stie sa-i spuna. 
-E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai... Stie o lume 
intreaga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu! 
Trece timpul şi vine acasă Ion cu alta poza sa-i arate lui Vasile. 
-Stii tu, Vasile, cine-i în poza asta? 
-Nu, mai Ioane. Cine-i în poza? 
-E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, stie o lume intreaga dar tu 
nu stii, ma, ca nu esti la liceu! 
Dupa un timp vine Ion acasă şi vine randul lui Vasile sa-i arata o poza. 
-Stii tu, mai Ioane, cine-i în poza asta? 
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu stie ce sa raspunda. 
-E Gheorghe, din capatul satului, vine în fiecare zi la nevasta-ta, când esti plecat, 
stie tot satul, dar tu nu stii, ca esti la liceu! 
*** 
Un cersetor în New York : 
- Aaaajutati un biet cersetor orb!... 
- Aaaajutati un biet cersetor orb! 
- Şi am impresia ca sunt şi negru... 
*** 
La baia publica din padure, ursul se uita la 
iepuras şi îi zice: eu cred ca tu faci laba! La care iepurasul se intoarce nervos: 
CE, MA, CE? CE TE INTERESEAZA PE TINE CU CE VITEZA MI-O SPAL EU? 
*** 
Bula în ora de biologie. Profesoara intreaba: - Ce este verde şi sare pe campie? 
Raspuns din clasa: - Broasca! Profesoara: - Corect - dar putea fi şi un greiere. 
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Ce este maro şi sare prin padure? Raspuns din clasa: - Caprioara! Profesoara: - 
Corect - dar putea fi şi un cerb. 
Bula agitat cere permisiunea de a pune şi el o intrebare: - Ce este tare când 
se ia în gura, iar moale şi lipicioasa când se scoate? Profesoara ofensata îi trage 
vreo două perechi de palme lui Bula care zice: 
- Corect - dar putea fi şi o guma de mestecat! 
*** 
Diriginta lui Bula il cheama pe taica-su la scoala. 
-Domnule Bula, nu mai stiu ce sa mă mai fac cu fiul dumneavoastra! Nu chiuleste, 
dar şi dacă vine la scoala, tot degeaba vine! In clipa de fata e potential corigent la 4 
materii, deci din nou repetent! 
-Doamna diriginta, va multumesc pentru avertisment. Ajung acasă... şi dacă nu-l 
trezesc din bataie cu apa rece, sa nu-mi spuneti mie... 
-Domnule Bula, poate nu-i cea mai eficienta metoda, totusi! 
-Aveti dreptate, doamna! Lasati ca vad eu cum fac! 
Ajuns acasă, Bula senior trece la atac: 
-Bulica tata, intzoleste-te ca iesim în lume. 
Il duce pe Bula la un sexi-club. Mama, ce spectacol! Bulica avea ochii ca la rac: 
-Aoleu tata! Ce craci! Ce tzatze! Cin-le-o f*** p-astea? 
-Premiantii, tata, premiantii 
*** 
Unul agata şi el o pipita şi o duce la camera. 
Se dezbraca amandoi, începe sa o mangaie şi ramane cu un san în mana, femeia 
fiind leproasa. Ralizand toata tragedia şi gandindu-se: "Gata, m-am molipsit de 
lepra", 
sare în sus de groaza şi se catara pe sifonier. Femeia, cum era excitata, il imbie: 
- Ce faci, te hotarasti sa cobori sau ti-o arunc acolo sus?... 
*** 
Un om intra în curte la un prieten. 
Bate la usa şi iese cainele. Se ridica în două piciore şi spune: -Stapanul nu este 
acasă! 
Omul, de spaima, lesina. Dupa cinci minute se scoala şi-l intreaba pe caine: 
-Dacă esti caine nu ar trebui sa latri? La care cainele: 
-Ba da, dar nu am vrut sa te sperii.. 
*** 
Soparla şi un urs koala stateau într-un copac, fumau marijuana. Soparlei i se face 
sete, coboara din copac şi se duce la un rau sa bea apa. La rau, crocodilul vede 
soparla cam confuza si-i zice: -Ce-i cu tine soparlo, de ce esti aşa de ametzita? -
Eeeee, io şi koala fumam marijuana în copac. Crocodilul se duce la copac şi urca sa 
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o certe pe koala; ajunge la koala, iar asta uimita se uita la crocodil si-i zice: -Cata 
apa ai baut, faaaaaa????!! 
*** 
2 furnicute fumeaza iarba de se fac praf. 
Trece elefantul pe lânga ele şi le intreaba: - Ce pm faceti aici mai furnicutelor? 
Ele se sparg de ras şi îi zic elefantului: - Auzi mă elefantule, punem pariu ca nu 
poti sa ridici frimitura asta de pâine şi sa ti-o pui pe cap! Elefantul ia frimitura 
si o pune pe cap, furnicutele se spargeau de râs - Auzi mai elefantule punem pariu 
ca nu poti sa calci pe frimitura astalalta! Elefantul calca, la care furnicutele: 
- Sa moara mama, câtamai sandwich-ul 
*** 
Un tanar invita o tanara la dans: 
- Domnisoara, se poate?... 
- Desigur, dar mai intai sa dansam. 
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti... 
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Vad! 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau: 
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, sansele mele vor 
creste dacă îi voi spune ca am 50? 
- Sansele tale vor creste dacă îi vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat. 
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! - raspunde tatal. 
*** 
Un tip intra intr-o farmacie şi o roaga pe farmacista sa-i dea 10 prezervative. Le ia, 
le arunca pe jos şi incape sa le calce. Farmacista mirata intreaba : 
- Domnule, dar de ce le calcati? 
- Asa m-am lasat şi de tigari ! 
*** 
- Spune-mi, draga, sotul tau a gasit vreodata bărbaţi straini în sifonier? 
- Nu! Toti erau cunostinte vechi de-ale lui... 
*** 
I: Ce-si doresc bărbaţii şi femeile când se casatoresc? 
R: Barbatul doreste ca femeia sa fie la prima ei dragoste, iar femeia ca barbatul sa 
fie la ultima lui dragoste... 
*** 
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Care-i diferenţa dintre femeile cu varsta de 8, 18, 28, 38, 48 şi 58 de ani? 
8 - O duci în pat şi apoi îi spui o poveste. 
18 - Ii spui o poveste şi apoi o duci în pat. 
28 - Nu-i nevoie sa-i spui o poveste ca sa o duci în pat. 
38 - Ea iti spune o poveste şi te duce în pat. 
48 - Tu îi spui o poveste ca sa eviti sa te duci în pat. 
58 - Stai în pat toata ziua ca sa nu-i asculti povestea. 
*** 
- Imi pare rau, vecine, de nenorocirea care ti s-a intamplat: din cauza focului, ţi-a 
murit şi nevasta, şi vaca. 
- Da, sunt amarat. Toti îmi spun: lasa, iti gasesti tu alta femeie, ia-o pe vaduva 
cutare, uite, cunosc eu pe una tare gospodina. Unul n-ar veni sa-mi zica: na, ma, şi 
tie alta vaca... 
*** 
Un cuplu apare la un curs de biologie şi pentru ca erau certati, femeia se aseaza în 
primul rand, iar barbatul în ultimul rand. La un moment dat, profesorul zice: 
- Un taur sanatos trebuie sa aiba pana la 12 cuplari pe zi... 
Femeia din primul rand: 
- Ma scuzati, domnule profesor, cate? 
- Pana la 12. 
- Repetati, va rog, pentru ultimul rand! 
Barbatul din ultimul rand: 
- Spuneti-mi, profesore, este vorba de cuplarile cu o singura vaca sau cu 12? 
- Desigur, cu 12. 
- Multumesc ! 
*** 
Un batrîn merge la un vrajitor sa-l întrebe dacă poate sa-l scape de un blestem 
care-l urmareste de 40 de ani. 
Vrajitorul îi spune: "Poate, dar trebuie sa-mi spui exact cuvintele care au fost 
rostite asupra ta." 
Batrînul spuse fără ezitare: "Acum va declar sot şi soţie!" 
*** 
Doi soti se opresc în statia de taxiuri. Sotia il intreaba pe soferul de taxi: 
- Pana în centru, la Universitate, cat m-ar costa? 
- 100.000. 
- Şi dacă il luam şi pe sotul meu cu noi, atunci cat m-ar costa? 
- Tot atat. 
La care femeia, uitandu-se la sotul sau cu o umbra de dispret: 
- Vezi, ti-am spus mereu ca nu valorezi nimic! 
*** 
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La receptia unui hotel sunt afisate cotele zapezii: 
- Busteni 17 cm 
- Clabucet 21 cm 
- Postavarul 28 cm 
Intra o blonda, citeste, merge la receptioner şi intreaba: 
- Care este camera domnului Postavarul? 
*** 
O fetita îşi intreaba tatal: - Care-i diferenţa dintre a excita şi a 
enerva? 
- Sa-ti dau un exemplu, acum 15 ani mama ta mă excita, acum mă enerveaza. 
*** 
Secretara către patron: 
-Am două vesti: una buna, alta rea. 
- Incepe cu cea buna. 
- Nu esti steril. 
*** 
Sotia către sot: 
- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta? 
- Nici una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine. 
*** 
Sotia îşi intreaba sotul: 
- Te-ai casatorit cu mine din dragoste sau din interes? 
- Cred c-a fost dragoste ca nu mă mai interesezi de mult. 
*** 
O femeie goala în fata oglinzii: 
- Când mă uit vad o persoana grasa şi ridata. As avea mare nevoie de un 
compliment. 
El: - Ai vederea foarte buna. 
*** 
Ea: - Maine aniversam 30 de ani de casnicie. Ce zici, sa taiem porcul? 
El: - De ce, nu e vina lui. 
*** 
I: Care-i definitia fidelitatii? 
R: Ratarea unei ocazii. 
*** 
Un invitat către vecina sa: 
- Sampania va face frumoasa. 
- Dar n-am baut nici o cupa! 
- Se poate, dar eu sunt la a 12-a. 
*** 



626 

 

Niste turisti la tara: 
Ea: - Iubitule, peisajul asta mă lasa muta. 
El: - Perfect, campam aici. 
*** 
Patru concurenti la o examinare orala: 
- Va rugam sa ne spuneti care ar fi,  după parerea dvs., cel mai rapid lucru din 
lume.... 
Primul: 
-... Eu cred ca cel mai rapid lucru din lume e gandul... 
- Cum asa??!!! 
- Te gandesti la cineva şi nici nu-ti dai seama când o faci... 
- Asta aşa este.. aveti dreptate.. o sa tinem cont de parerea dvs. 
Al doilea: 
- Eu as zice ca clipitul e cel mai rapid... 
- De ce anume??? 
- Nici nu-ti dai seama când clipesti, atât de rapid e... 
- Da... interesant... apreciem contributia dvs.. 
Al treilea: 
- Dom'le... eu sunt de parere ca lumina este cel mai rapid lucru... 
- Puteti explica??... 
- Da: cum apesi pe intrerupator cum se umple toata camera de lumina... adica e 
ceva foarte rapid... nici nu-ti dai seama... 
- Da... foarte interesant.. va multumim... 
Al patrulea: 
- Cum sa va spun eu...  după parerea mea, diareea e cel mai rapid lucru... 
- !!!?????? (consternare) 
- Pai, domnilor... aseara m-am cacat pe mine şi n-am avut timp nici sa mă gandesc, 
nici sa clipesc şi nici sa aprind lumina... 
*** 
Mai Gheo, gasit-ai tu vreodata bărbaţi straini la tine în sifonier? 
- Mai Ioane, n-am gasit nici un strain, toti erau romani. 
*** 
Ion şi Gheorghe se intalnesc la un colt de strada. Ion il intreaba pe Gheorghe: 
- Unde meri, ma? 
- Nu stiu! Da' tu unde meri, ma? 
- Nu stiu! 
- No, atunci hai p-aci ca-i mai aproape. 
*** 
Ion iese din casa şi il vede peste gard pe vecina-su Gheorghe, care îşi batea 
temeinic nevasta. 



627 

 

- Gheorghe, ce faci, ma? 
- Iote, îmi repar maşina de spalat. 
*** 
Vine Ion acasă. Intra, dar în casa il vede pe Gheorghe. 
- Ce faci aici, Gheorghe? 
- Astept autobuzul. 
Ion iese. Dar îi vine în minte un gand: "De unde la mine în casa autobuz?". Se 
intoarse, dar Gheorghe nu mai era. "Totusi a venit autobuzul" - se gandi Ion. 
*** 
Gheorghe il intalneste pe Ion şi îi spune: 
- Stii ca ţi-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, stii ca ţi-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, nu ai auzit, ţi-a murit soacra! 
- Nu mă face sa rad ca am buzele crapate. 
*** 
Intr-o noapte, pe la ora 2, vine Gheo' la Ion şi începe sa bata de nebun la geam. 
Dupa vreo jumatate de ora iese Ion adormit şi intreaba: 
- Cine-i? 
- Io, Gheo'! 
- Ce vrei ma, la ora asta? 
- Ioane, ai vopsea verde? 
- Nu! 
- Bine. şi pleaca. 
Dupa vreo două ore, când tocmai atipise Ion, iar batai în geam. 
- Cine-i? 
- Tot eu, Gheo'! 
- Şi acum ce mai vrei? 
- Ti-am adus vopsea verde! 
*** 
Vine Ion la Gheorghe şi il intreaba: 
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi? 
Gheorghe: 
- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropiu de ea şi o intreb: "Ce avem 
astazi, lapte sau carne?" 
*** 
Ion pleaca în concediu, în strainatate, iar la plecare Gheorghe il roaga sa-i aduca şi 
lui un papagal. La intoarcere, Ion, care a uitat sa-i cumpere un papagal, îi ia o 
bufnita si-i spune lui Gheorghe ca e papagal regal... 
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O saptamana mai tarziu, se intalnesc la o bere, iar Ion il intreaba pe Gheorghe dacă 
papagalul a inceput sa vorbeasca. Gheorghe raspunde: 
- Bai, inca nu vorbeste, dar tu stii ce atent se uita? 
*** 
In momentele dificile ale vietii, trebuie sa ridici capul, sa bombezi pieptul şi 
sa spui cu hotarire: ....."Acum chiar ca-s în rahat pina-n git!!" 
*** 
Dacă intr-o zi viata iti intoarce spatele.....prinde-o de fund !!! 
*** 
Psihiatrii afirma ca una din patru persoane are o deficienta mintala. 
Dacă esti cu inca trei prieteni şi nu ai observat nimic ciudat la ei, atunci...cel 
ticnit esti tu ! 
*** 
Ce-i greu nu e sa suporti coarnele.....ci s-o intretii pe vaca. 
*** 
Dacă esti în stare sa zimbesti când ceva merge rau..... este pentru ca ai gasit 
un tampit pe care sa arunci vina. 
*** 
Ca sa-ti atingi obiectivele, trebuie sa fii capabil sa visezi... Asa ca nu mai 
pierde vremea, trimite totul la dracu' şi du-te sa te culci !!! 
*** 
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala...distreaza-te cu cea pe care o ai la 
indemana ! 
*** 
Dacă intr-o zi simti un mare vid, mananca.......... sigur ti-e foame!!!!! 
*** 
Dacă ai vointa, poti sa muti şi muntii din loc. dacă ai creier, îi lasi acolo, ca nu 
te deranjeaza. 
*** 
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura în fiecare mana. 
*** 
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ în aceeasi seara. 
*** 
Judecata buna vine în urma experientelor rele, iar acestea vin în urma 
judecatii rele. 
*** 
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii: nu li se intampla prea des. 
*** 
Este mai usor sa obtii iertarea decat permisiunea. 
*** 
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Constiinta este ceea ce sufera atunci când restul partilor fiintei tale se simt 
atât de bine. 
*** 
Dacă trebuie sa alegi intre două rele - alege-o pe cea pe care nu ai mai 
incercat-o pana atunci. 
*** 
Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare. 
*** 
Experienta este un lucru minunat: iti permite sa recunosti o greseala atunci 
când o repeti. 
*** 
Da-i unui om un peste şi el va avea ce manca o zi; invata-l sa pescuiasca şi el 
va sta pe marginea lacului şi va bea bere toata ziua. 
*** 
Se duce un homosexual la doctor: 
- Dom' doctor, am sida, ce sa fac, mă puteti ajuta? 
- Da baiete....bei 1 litru de lapte, manaci 2 kile de prune nespalate impreuna cu 3 
rosii şi un kilogram de zmeura, o cana mare de apa rece de la frigider, o portie de 
iahnie cu două beri reci si, la sfarsit, dai pe gat o cana cu iaurt ! 
- Şi o sa-mi treaca domn doctor? 
- Nu flacau, da' macar în ultimele clipe ai sa intelegi şi tu la ce foloseste curu' ! 
*** 
Organul sexual masculin a cerut o crestere de salariu pe urmatoarele considerente: 
- lucreaza la mare adancime; - lucreaza cu capul în jos; - lucreaza în mediu cu 
umiditate ridicata; - lucreaza la temperaturi ridicate; - nu are ventilatie sau aer 
conditionat la locul de munca; - nu are weekend-uri şi nici concedii de odihna; - nu 
are liber dacă lucreaza ore suplimentare; - are un loc de munca cu conditii 
periculoase care de multe ori poate cauza boli profesionale. 
Cererea i-a fost refuzata din urmatoarele motive: - nu are studii; - nu munceste 8 
ore neintrerupt; - nu raspunde prompt la toate solicitarile; -  după o scurta 
perioada de activitate adoarme la locul de munca 
*** 
- Domnule, trebuie sa va transferam la boli infectioase, intr-un 
salon izolat pentru ca suferiti de o boala extrem de rara şi contagioasa. 
Veti trece la un tratament sever cu clatite şi pizza. 
- Şi cu astea mă voi face bine? 
- Nu stiu, dar numai astea incap pe sub usa.. 
*** 
Intr-un mic orasel din SUA avocatul acuzarii cheama primul martor, o babuta 
simpatica, si, vazand-o cam emotionata, începe cu o intrebare de complezenta: 
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- Dna Jones, spuneti-mi dacă mă cunoasteti... 
- dacă te cunosc? Dar bineinteles ca te cunosc, domnule Williams, te stiu de când 
erai un baietel! Dar ai fost o mare dezamagire pentru mine...Minti, manipulezi 
oamenii si-i vorbesti pe la spate! şi cel mai rau este ca-ti inseli fără rusine nevasta! 
Inmarmurit avocatul incearca sa schimbe discutia şi ingaima: 
- Doamna Jones, dar pe avocatul apararii il cunoasteti? 
- Hmmm ! Desigur ca il cunosc şi pe domnul Bradley. De când il stiu, a fost la fel: 
lenes, bigot şi cam betiv... Nu poate avea o relatie normala cu cineva, iar 
competenta sa ca avocat este indoielnica! Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca-si 
inseala soţia cu trei amante! Una dintre ele este chiar soţia ta ! 
In murmurul salii, judecatorul le cere avocatilor sa se apropie: 
- Ascultati, bastarzi nenorociti, dacă vreunul dintre voi o intreaba pe baba dacă mă 
cunoaste, va sparg! 
*** 
SUNT UN PACATOS, PARINTE !!! 
 
La parintele V intila 
Vine-Arvinte, cam sfios 
şi se roaga: - Fie-ti mila 
De un suflet pacatos! 
 
Chiar în saptamina mare 
când tot omul e smerit 
şi posteste cu-ndurare, 
Uite, am pacatuit ! 
 
-Ai furat? intreaba popa 
-Nu prea sfinte! Fara vrere 
M-am dat raului şi hopa 
In gradina c'o muiere ! 
 
-Vai de mine, vai de mine... 
Greu pacat ai savirsit... 
Insa daca-mi spui cu cine, 
Poate vei fi mantuit. 
 
-Nu pot, a raspuns Arvinte 
Sa-mi fac chinul şi mai greu 
Nu pot s-o divulg Parinte 
Ca mă bate Dumnezeu ! 
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......Era'nalta şi frumoasa, 
Parul blond şi ochi de jar, 
Gura dulce, voluptoasa, 
Dintii de margaritar... 
 
-Nu cumva ai fost cu Tantzi 
Din Smirdan, de peste drum? 
-Nu pot s-o divulg ca Domnul 
Ma trazneste chiar acum ! 
 
.....Si-avea flori la cingatoare, 
Trup de crin imbobocit, 
Mijlocel de fata mare, 
Numai buna de iubit.. 
 
-Poate-ai fost cu Mitza Creatza 
Cea usoara ca un fulg? 
-Cere-mi tot, ba chiar şi viata, 
Insa nu pot s-o divulg ! 
 
......Durdulie, 'mbujorata, 
Numai cintec, numai joc, 
când te-a strins în brate-odata, 
Ai simtit în vine foc ! 
 
-Mai Arvinte-ai fost cu Leana 
Care sade pe Neptun? 
-Oh! Degeaba-mi zgindari rana, 
Fiindca tot nu pot sa spun ! 
 
.....O comoara tainuita, 
Fruct în dragoste scaldat, 
Toata plina de ispita, 
Toata plina de pacat! 
 
- Bine, du-te, mediteaza, 
şi vii miine mai dispus, 
Domnul sa te aibe-n paza! 
-Sarut dreapta ! şi s-a dus. 
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Ajungind în colt, ca vintu' 
S-a-ntilnit cu Calistrat 
Care ntreba: -Ei, Prea Sfintul 
De pacat te-a dezlegat? 
 
-Inca nu ! raspunse Arvinte 
Foarte vesel şi vioi, 
Dar aflai de la Parinte 
Inca trei adrese noi ! 
*** 
Eu şi soţia mea cunoastem secretul pentru a mentine o casatorie solida: 
1. De două ori pe saptamana mergem într-un restaurant dragut -companie placuta, 
mancare buna, bem vin...Ea merge marti şi joi, eu miercuri şi vineri. 
2. Dormim în paturi separate, eu la Bucuresti, ea la Cluj. 
3. O duc peste tot, dar ea reuseste mereu sa gaseasca drumul inapoi. 
4. Am intrebat-o unde vrea sa mearga pentru aniversarea casatoriei şi mi-a 
raspuns: "intr-un loc unde nu am mai fost demult".I-am sugerat bucataria. 
5. Ne tinem de mana mereu. dacă nu o fac, începe sa cheltuiasca. 
6. Are un robot de bucatarie electric, un storcator electric, un prajitor electric şi 
zice ca sunt prea multe în casa, nu are loc de ele unde sa tea. Asa ca i-am cumpărat 
un scaun electric. 
7. Mi-a spus ca maşina nu merge, ca are apa în carburator. 
Am intrebat unde e maşina şi mi-a raspuns: "In lac". 
8. A facut o masca de argila. Pentru două zile a fost frumoasa foc. Apoi si-a spalat 
masca de pe fata. 
9. A fugit  după camionul de gunoi, urland: "Sunt în intirziere pt. gunoi?" Soferul i-a 
raspuns: "Nu, salta inauntru!" 
10. Aminteste-ti mereu, casatoria e prima cauza a divortului. 
11. Nu i-am vorbit soţiei timp de 11 luni. Nu indrazneam sa o intrerup. 
12. Ultima cearta ! a fost din cauza mea. A intrebat "Ce e pe televizor?", iar eu i-am 
raspuns: "Praf". 
13. La inceput, Dumnezeu a creat pamantul şi s-a odihnit. 
Apoi a creat barbatul şi s-a odihnit. Apoi a creat femeia. şi nici omul, nici Dumnezeu 
nu s-au mai odihnit niciodata. 
 
*** 
Odata, unui rabin îi este anuntata o inspectie de la Ministerul de Finante. Isi 
pregateste rabinul toate registrele şi în ziua anuntata il primeste pe inspector care 
era un tinerel, plin de ifose. 
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- Ia zi, tataie, cum iti gestionezi tu finantele în sinagoga, esti cinstit sau ba? 
-Se poate fiule, sunt cinstit şi pot justifica tot ce fac pana la ultimul leu. 
-Serios, ia spune tu ce faci cu resturile de paine sfintita care s-au invechit? 
- Le trimit inapoi la brutarie şi din când în când ei îmi trimit cate o cutie de pesmet. 
- Mda, suna bine! Da' ia spune ce faci cu resturile de lumanari care raman de la 
slujba? 
- Le trimit inapoi la fabrica de luminari şi din când în când ei îmi trimit cate o cutie 
de luminari. 
- Mda, suna bine! Da' ia spune ce faci cu pielea care ramane de la circumcizii? 
- Pai, o adun intr-o cutie pe care o trimit la Ministerul de Finante şi din când în 
când ei îmi trimit cate unu aşa ca tine, în inspectie! 
*** 
Labus 
Un tanar îşi prezinta logodnica la parinti. La masa, tipei îi vine sa dea un pârţ. Dupa 
câteva secunde se simte un miros… Socrul mare spune: 
- Labus…! 
Fericita fata ca viitorul socru a dat vina pe cainele de sub scaunul ei, îi vine inima la 
loc. Peste câteva minute mai trage una şi tatal baiatului spune mai nervos: 
- Labuuus, ai grija… 
Absolvita de griji, fata mai trage una, la care vine replica: 
- Labus! Pleaca de acolo ca se caca pe tine! 
*** 
Politistul şi automatul de cafea 
Un politist vede un automat, se apropie de el şi baga o fisa. Deodata apare un pahar 
şi începe sa curga cafea. Politistul ia paharul, îl bea şi mai baga o fisa. 
Din nou apare un pahar, curge cafeaua pe care o bea politistul şi actiunea se repeta 
de mai multe ori pâna când în spatele politistului se formeaza o coada destul de 
mare. 
La un moment dat o batrâna îl întreaba pe politist: 
- Domnu politist ne lasati şi pe noi sa bem o cafea, ca de o ora stam la coada !? 
La care politistul indignat raspunde: 
- Ce vrei babo, ti-e ciuda ca câstig… 
*** 
Un pitic în autobuz 
Un pitic în autobuz, zice unei domnisoare: 
- Te dai jos? 
- Da! 
- Cu ce, ca miroase foarte frumos?! 
*** 
Sovietica 
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O ascultatoare sovetica ne intriaba dacă este adevarat ca la cinematograful Odeon 
din Chisinau ruleaza filmul erotic “Baba o da soldatului sus”? 
Noi raspundem ca da, insa nu este vorba de un film erotic ci de un film eroic şi care 
nu se chiama “Baba o da soldatului sus” ci “Balada soldatului rus”. 
*** 
Nevasta şi amanta în excursie 
Un om de afaceri afla ca va primi în vizita posibili parteneri din strainatate şi e 
nevoit sa lipseasca o saptamana de acasă. Normal, îşi anunta sotia. 
- Uite care e treaba, vin posibili parteneri de afaceri şi trebuie sa îi conduc prin 
tara. O sa lipsesc o saptamana. 
- Aaa, dacă tot lipsesti - zice soţia - e o excursie în Grecia, vreau sa merg. 
Omul de afaceri, ca orice sot intelegator, aproba excursia. Seara merge sa-si anunte 
şi amanta. 
- Vezi ca trebuie sa plec o saptamana din oras, nu te speria, nu s-a intamplat nimic. 
- Dragule, am vazut o excursie în Grecia, nu mi-o platesti? 
Zis şi facut, eh, ca şi amanta il ajuta la nevoie… 
Dupa o saptamana vine acasă sotul la soţie, aceasta fericita de nu se poate. 
- Ei, cum a fost? - intreaba sotul. 
- Super, fantastic, am fost în foarte multe locuri dragute, vezi ca am aici ceva poze. 
In poze vede afaceristul nostru pe amanta, inghite în sec, sotia, normal, observa. 
- Ce, o cunosti? 
- Nu… Da` de unde! Ddoar mi s-a parut cunoscuta… dar nu! 
- Ah, sa stii ca femeia asta s-a culcat cu toti bărbaţii din excursie, şi nu au fost 
putini… 
Omul nostru inghite în sec şi seara merge la amanta. 
- Ei, cum a fost? 
- Super, senzational, multumesc, dragut ai fost. Hai sa iti arat ceva poze. In unele 
poze, binenteles, îşi recunoaste afaceristul nostru sotia… aceaasi intrebare de la 
amanta… 
- Ce, o cunosti? 
Raspuns negativ, normal. 
- Ei, sa stii ca femeia asta a fost ceea mai tampita din excursie, inchipuie-ti ca a fost 
singura femeie care a venit cu sotul. 
*** 
Furnica şi elefantul 
Un elefant şi o furnica petrec o noapte împreuna. A două zi când se trezeste furnica 
gaseste elefantul mort. Plina de necaz spune: 
-Fir-ar sa fie de treaba, pentru o singura noapte de placere trebuie sa platesc o 
viata întreaga sapându-i groapa! 
*** 
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Octogenarul la doctor 
Un mos merge la doctor. Acesta îl întreabă: 
- Cum stai cu inima, cu plămînii? 
- Foarte bine. 
- Dar e ceva care te supără? 
- Da, am o problemă: cînd fac sex, aud fluierături în urechi. 
- Ce vîrstă ai mata? 
- 83 de ani. 
- Păi şi la 83 de ani ce ai vrea să auzi, aplauze? 
*** 
Lectie de gramatica la Tirgu Mures. 
Lectie de gramatica la Tirgu Mures. Profesoara le explica elevilor despre gradele de 
comparatie ale adjectivelor. Dupa ce termina, vrea sa vada ce au inteles copiii şi le 
cere sa dea exemple: 
- Ionel, spune profesoara, da un exemplu de adjectiv la cele trei grade de 
comparatie. 
Se ridica Ionel şi spune: frumos, mai frumos, cel mai frumos. 
- Bravo Ionel, spune profesoara, ai inteles perfect. Ai nota 10! Ia sa vedem acum 
dacă Anisoara a inteles cum e cu gradele de comparatie. Se ridica Anisoara şi 
spune: inalt, mai inalt, cel mai inalt. 
- Bravo Anisoara, ai şi tu un 10. 
- Ia s-o vedem acum şi pe Ildiko. 
Se ridica Ildiko şi începe: 
- Adanc, mai adanc, ioi!!! 
*** 
Homosexuali 
Doi homosexuali se cearta: 
- Porcule! 
- Boule 
- Nenorocitule 
- Pi*da ma-tii! 
- Tampitule! 
- Sugi p**a! 
- Aha, deci vrei sa ne-mpacam! 
*** 
Sanii 
Opreste un tip o gagica pe strada. 
- dacă va dau 100 $ mă lasati sa va musc sanii? 
- Du-te dom’le de aici, lasa-ma-n pace. 
Se duce tipul  după colt şi asteapta… când apare tipa : 
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- dacă va dau 1.000 $ mă lasati sa va musc sanii? 
- Hmm… nu dom’le, du-te de aici. 
Se duce tipul  după urmatorul colt, apare gagica… 
- dacă va dau 10.000 $ mă lasati sa va musc sanii? 
- Hmm, bine, dar nu aici ca trece lumea… 
Se duce asta cu ea, tipa îşi desface bluza şi scoate la iveala o pereche de sani 
superbi. Tipul începe sa-i mangaie, sa se joace cu ei etc. … la care tipa: 
- Da’ ce faci dom’le, nu-i musti? – Mmm… Neah, costa prea mult! 
 
*** 
Doi betivi ies dintr-un bar. Unul din ei vede un ciine care-si lingea testicolele. 
Atunci betivul zice: 
- Ce n-as da şi eu sa pot face asta... 
Celalat betiv spune: 
- Hic...hic.. daca-i dai un biscuit cred ca te lasa şi pe tine. 
*** 
Ieri seara stateam cu nevasta-mea de vorba despre eutanasiere. 
Si i-am spus: 
- Sa nu mă lasi niciodata sa stau intr-o stare vegetativa, sa fiu dependent 
de o maşina şi alimentat cu lichide; dacă o sa fiu vreodata intr-o astfel de 
stare te rog sa debransezi toate aparatele care mă tin în viata! 
Si atunci ea s-a ridicat, a inchis televizorul şi calculatorul şi mi-a aruncat berea... 
*** 
Doctorul: 
- E adevarat ce mi-a spus sotul dumneavoastra? De ce nu vreti sa faceti sex?.. 
- Domnule doctor, sunt foarte chinuita. 
Toata ziua lucrez.Dimineata sar într-un taxi sa mă duc la serviciu. Când ajung, 
taximetristul mă intreaba: "Facem socoteala sau..." Ca sa fac o economie, aleg "sau". 
Ajung la servici, seful îmi zice: "Iar ai intarziat. Ce facem, iti taiem din 
salariu, sau?... Binenteles, aleg "sau". 
Dupa lucru, obosita mă urc într-un taxi şi acelasi lucru... 
Doctorul: Ei, ce parere aveti, îi spunem sotului, sau?... 
*** 
RADIO EREVAN 
 
I. Când va începe Foametea Mondiala? 
R. Când vor începe chinezii sa manance cu lingura. 
 
I. De ce este bine sa mearga soacra la vot? 
R. Ca sa se obisnuiasca cu urna. 
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I. Va veni un alt razboi Mondial? 
R. Nu! Dar va fi o lupta pentru pace, de nu va mai ramane piatra pe piatra. 
 
I. Ce este un salariu? 
R. Un fel de menstruatie: il astepti o luna şi trece  după trei zile... 
 
I. E adevarat ca Ceaikovski a fost homosexual? 
R. Da, dar noua ne place din alte motive... 
 
I. Cum poti trai doar din salariu? 
R. Nu stim. Nici n-am incercat... 
 
I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului? 
R. Fiecare a incercat cate o parola. 
 
I. Este adevarat ca impotenta se poate trata cu lapte? 
R. Da, dacă în ceasca cu lapte se pun şi două linguri cu ghips. 
 
I. Pot începe orele de educatie sexuala cu fiica mea de 12 ani? 
R. Da, veti invata lucruri noi şi interesante ! 
 
I. Cum clasifica femeile penisurile? 
R. In viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel: 
- în ordine descrescatoare: mica, foarte mica şi ce-i aia. 
- în ordine crescatoare: mare, foarte mare şi NORMALA. 
 
I. De ce iau politistii salariu? 
R. Pentru ca prostia se plateste. 
 
I. Care este avantajul de a face sex în grup? 
R. dacă ai ceva treaba, poti sa pleci. 
 
I. Ce este un copil complexat? 
R. Un copil cu mama reala şi tata imaginar. 
 
I. Care este cel mai bun anticonceptional? 
R. Un "NU!" hotarat. 
 
I. Care este diferenţa dintre un politician şi un iluzionist? 
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R.Ultimul recunoaste ca foloseste tot felul de trucuri. 
 
I. Ce face femeia  după ce face dragoste? 
R. Se plictiseste.... 
 
I. De ce prefera bărbaţii sa se insoare cu virgine? 
R. Pentru ca nu suporta comparatiile. 
 
I. Cum se cheama un barbat inteligent în America? 
R. Turist. 
 
I. De ce a creat Dumnezeu barbatul? 
R. Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasă 
 
I. Care este diferenţa dintre o amanta şi o soţie? 
R. 30 de kilograme. 
 
I. Care este diferenţa dintre un amant şi un sot? 
R. 30 - 45 de minute. 
 
I. La ce este mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
R. Depinde de vechime. 
 
I. De ce au uraganele nume de femei? 
R. Pentru ca vin umede şi salbatice şi pleaca cu casa şi maşina. 
 
I. Ce zic ciobanii când se descalta? 
R. A mai trecut un an! 
 
I. Când este un barbat o companie placuta pentru o femeie? 
R. Atunci când barbatul este patronul companiei!!! 
 
Intr-o mica asezare se stinge din viata prostituata locului şi lasa mostenire toti 
banii ei repararii sinagogii. Enoriasii, în majoritate, nu vor sa primeasca 
mostenirea. Vezi Doamne ca nu-i cuvios sa primesti banii unei curve. Discutii şi 
discutii, pana ce hotaresc sa se duca la Rabin. Rabinul hotareste ca e voie de primit 
banii. 
- Dar bine, Rebe, de ce, ca doar femeia stii bine cu ce se ocupa?!? 
- Pai, spune rabinul, banii aceia în fond sunt banii nostri, nu? 
*** 
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O pereche sta în cabinetul terapeutului. 
Terapeutul: Ce pot face pentru Dvs? 
Barbatul: Sunteti aşa de bun şi sa ne priviti în timp ce facem sex? 
Terapeutul se uita mirat la ei dar aproba. când perechea a fost gata, terapeutul face 
remarca: Imi pare rau, dar nu am vazut nimic deosebit la Dvs.. şi cere onorarul de 
80 € petru sedinta.. 
In urmatoarele saptamini se repeta povestea, de două ori pe saptamina vine 
perechea, au sex, platesc 80 €.. 
Peste citeve saptamini intreba terapeutul: Ma scuzati de intrebare, dar ce incercati 
d-vs sa descoperiti? 
Barbatul: Nimic! Dar ea este casatorita, la ea nu putem. Eu sint casatorit, nici la 
mine nu putem. In Holliday Inn vor 150 € pentru o zi, în Radisson 360 €, pe când 
dacă venim aici, avem un alibi, costa numai 80 € dar şi mai primim de la asigurarea 
medicala 67, 50 € inapoi... 
*** 
INTREBARE LA UN EXAMEN DE FIZICA LA UNIVERSITATEA DIN COPENHAGA: 
CUM SE POATE MASURA INALTIMEA UNEI CLADIRI CU UN BAROMETRU? 
 
Raspuns student: Se masoara lungimea barometrului, se leaga barometrul cu o 
sfoara şi se coboara de pe acoperisul cladirii; inaltimea cladirii = lungimea 
barometrului + lungimea sforii. 
Studentul a fost dat afara de la examen. 
Studentul a facut contestatie, care a fost acceptata pentru ca s-a considerat ca 
intrebarea nu impunea o anumita solutie. Dar cum raspunsul sau nu putea edifica 
examinatorul asupra cunostintelor de fizica dobandite la cursul respectiv, o noua 
examinare a avut loc. 
Raspuns student: Se arunca barometrul de pe cladire şi se masoara timpul pana la 
impactul cu solul. Inaltimea cladirii = (g*t^2)/2. 
Examinatorul solicita o alta solutie. 
Raspuns student: dacă este o zi insorita, se aseaza barometrul pe cladire şi se 
masoara umbra de pe sol. Cunoscand lungimea barometrului şi a umbrei, totul se 
reduce la o simpla problema de asemanare. 
Examinatorul solicita o alta solutie. 
Raspuns student: Se leaga barometrul cu o sfoara şi este lasat sa oscileze liber la 
sol şi pe cladire. Cum perioada de oscilatie depinde de acceleratia gravitationala 
(g), se poate masura inaltimea cladirii în functie de variatia "g". 
Examinatorul solicita o alta solutie şi atrage atentia studentului ca este ultima sa 
sansa. 
Raspuns student: Solutia pe care o asteptati de la mine banuiesc ca este masurarea 
presiunii la sol şi pe cladire - presiune care variaza cu inaltimea - Şi determinarea 



640 

 

inaltimii cladirii în functie de variatia de presiune. Dar aceasta este o solutie de-a 
dreptul plicticoasa, de aceea va mai propun una: 
Se poate propune administratorului cladirii un targ avantajos: Imi puteti spune în 
schimbul acestui frumos barometru care aste inaltimea cladirii...? 
Studentul acesta a fost Nils Bohr, singurul absolvent al universitatii din Copenhaga 
laureat al premiului Nobel. 
 
*** 
Se duce un tip la biblioteca: 
- Fiti amabila, vreau şi eu o carte despre sinucideri! 
- Nu, că tu n-o mai aduci inapoi!!! 
*** 
O fetita observa la strand diferenţa dintre ea şi un baietel. 
Se duce într-un suflet la mama ei şi intreaba: 
- Mami mami... De ce nu am şi eu aşa ceva intre picioare? 
- Rabdare, copila mea, rabdare... 
*** 
Un tip si-o tipa, în liftul unui hotel de 5 stele. Când se intoarce sa 
apese butonul pentru etajul la care dorea sa ajunga barbatul atinge cu 
cotul absolut intamplator, sânii femeii. Ca sa îşi ceara scuze, dar sa nu 
fie penibil, tipul zice: 
- Doamna, dacă şi inima dvs este atât de mare precum sânii sunt sigur ca 
ma veti ierta! 
La care, ea: 
- Domnule dacă şi penisul dvs este la fel de tare precum cotul, eu stau la 
camera 214. 
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria..... 
Maria: Ajutoooor !!! 
Gheorghe: Taci fa, ca pot şi singur !!! 
*** 
Trei sentimente: ... 
Stresul.....este când soţia este insarcinata; 
Tensiune....cand amanta este insarcinata şi 
Panica.... când amandoua sunt insarcinate. 
*** 
Bula, insotit de alti doi derbedei, se afla în apartamentul unei nimfomane, 
incercand sa satisfaca apetitul sexual al gazdei. La un moment dat, sotul doamnei 
îşi anunta sosirea, trantind usa de la parter. In panica, doi dintre amanti apuca sa 
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se imbrace, strecurandu-se unul în baie, altul în bucatarie, numai Bula, gol pusca, 
se ascunde în sifonier. 
Când sotul intra în casa, din baie iese un "mecanic" spunand: 
- Doamna, robinetele sunt în ordine, le-am reparat. 
Imediat, alt "mecanic" iese din bucatarie, raportand: 
- Doamna, aragazul dvs. e reparat ! 
Când se minuna inca de ciudatenia tehnicenilor fără scule şi salopeta, din sifonier 
îşi face aparitia un handralau în pilea goala, care vazandu-se privit cu ochii cat 
cepele, exclama: 
- Ce, ba, n-ai mai vazut molie?!!! 
*** 
Un ungur un francez, un american şi un roman mergeau cu vaporul...la un 
moment dat vaporul se scufunda şi unul dintre ei spune: 
-Ba io m-arunc, zice americanu....LONG LIVE AMERICA!! şi sare.... 
Sare şi francezul....VIVE LA FRANCE!! şi se arunca.. 
Sare şi romanul....TRAIASCA ROMANIA!! şi il impinge pe ungur în apa.... 
*** 
I: Când a fost inventat apartheid-ul? 
R: Când albii i-au banuit pe negri ca ar fi unguri. 
*** 
Un cioban ardelean statea pe iarba, în apropierea unei fantani. Un om 
se duce la fantana cu intentia de a bea. 
- Nu bea, omule, e otravita ! 
- Nem to dom. 
- Apoi bea, dar incet, ca-i rece. 
*** 
Un roman calatoreste cu trenul cu un ungur. 
La un moment dat, ungurul il intreaba pe roman: ce scrie pe geam? 
El îi raspunde: "nu scoateti capul pe fereastra!" 
- Şi mai jos? 
- Acelasi lucru dar în franceza. 
- Mai jos? 
- In engleza. 
- Mai jos? 
- In italiana. 
- Dar în ungureste nu scrie? 
- Nu, ca voi aveti voie..... 
*** 
Clasa de maghiari la ora de limba romana. 
- Gyury, spune, te rog, o propozitie! 
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- Duminica me duc la pedure. 
- Gyury draga, da nu-i bine. 
- Atunci nu me duc. 
*** 
Stiti ca "O brad frumos" a fost compus de un ungur? 
Dacă era de un roman ar fi fost "Un brad frumos". 
*** 
I: dacă în fata ta stau sa se inece un alb şi un negru, pe cine salvezi primul? 
R: Pe negru, albul s-ar putea sa fie ungur! 
*** 
Un negru se duce la oficiul fortelor de munca din Africa de Sud. 
- Buna ziua! As dori un loc de munca. 
- Sigur, cum sa nu, se poate, zise albul. Dar sa stiti ca nu mai avem 
decat un post de director la minele de diamante, dacă va convine. 
- Bineinteles. 
- Salariul din pacate a mai scazut. Nu mai este 150.000 de dolari an ci 120.000. 
- Excelent spuse contrariat negrul. 
- Iar vila unde o sa locuiti nu are decat trei etaje, ne pare rau si 
pentru piscina care este deocamdata în constructie. 
Cat despre limuzina trebuie sa va multumiti cu un Lincoln pentru ca 
Mercedes-ul s-a stricat. 
- Chiar aşa domnule, nu-mi vine sa cred. Dumneata iti bati joc de mine? 
- Pai cine a inceput primul? 
*** 
Un reporter îi ia un interviu lui Ray Charles: 
- Cum va impacati cu faptul ca sunteti orb? 
- Orb ca orb, bine ca nu sunt negru! 
*** 
Doi canibali stau în pom. Pe jos trece un cavaler în armura. Unul 
dintre ei spune: 
- Azi mancam conserve! 
*** 
In Satu Mare un tip intra într-un bar cu un crocodil în lesa şi intreaba barmanul: 
- Nu va suparati, aici serviti unguri? 
- Da, cum sa nu, luati loc! Ce va aduc? 
- Mie o bere şi lui 2 unguri! 
*** 
O fata de la tara vine şi ea sa munceasca la oras şi se angajeaza ca servitoare la o 
familie de bogatasi. 
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Intr-o zi sotul şi sotia,  după ce fac sex cu prezervativ, uita se il arunce de pe 
noptiera. Dupa ce îşi fac baie se intorc în camera şi o vad pe servitoare mirata cu 
prezervativul în mana. 
- Maria, la tine la tara nu se face sex? 
-Se face, se face, dar asaaaa... pana cade pieleaaa!?!?!? 
*** 
Suna telefonul: 
- Alo, senor Rod? Aici este Ernesto, ingrijitorul d-voastra de la casa de la tara. 
Rod: Da Ernesto, ce pot sa fac ptr.tine? 
Ernesto: Oh, am sunat, senor Rod, sa va anunt ca papagalul d-voastra a murit. 
Rod: Papagalul meu?! Tocmai papagalul meu vorbitor care a cistigat multe premii 
internationale? 
Ernesto: Da senor, acela. 
Rod: Ce nenorocire, am cheltuit o avere cu papagalul asta. De ce a murit? 
Ernesto: A mincat carne stricata. 
Rod : Carne stricata?! Cine dracu l-a hranit cu carne stricata? 
Ernesto: Nimeni senor, a mincat el singur carne de cal mort. 
Rod: Cal mort? Ce cal mort? 
Ernesto: Calul dumneavoastra pursinge, senor. 
Rod: Nepretuitul meu cal pursinge, multiplu campion, este mort? 
Ernesto: Da senor, a murit de epuizare tragind la caruta cu apa. 
Rod: Ai innebunit de tot? Ce dracu' tot spui acolo? Ce caruta cu apa? 
Ernesto: Cea pe care o foloseamm sa stingem focul, senor. 
Rod: Dumnezeule ! Ce tot spui? Care foc? 
Ernesto: Focul de la casa dumneavoastra senor. O luminare a cazut şi a aprins 
draperiile şi perdelele... 
Rod: Ce dracu' vrei sa spui, ca mi-a luat foc casa de la o luminare? 
Ernesto: Si, senor. 
Rod: Pai avem electricitate !!! Pentru ce mama dracu' era luminarea aprinsa? 
Ernesto: Senor, luminarea era aprinsa pentru inmormintare. 
Rod: CARE NENOROCITA DE INMORMINTARE?!!! 
Ernesto: A soţiei d-voastra, senor Rod. 
Rod: ....................!!!!!!!!!!!....???? 
Ernesto: Sa vedeti, a venit intr-o noapte acasă pe intuneric şi eu am crezut ca este 
un hot. Asa ca am lovit-o cu crosa d-voastra de golf, model Tiger Woods Nike 
Driver. 
Rod: ............................ 
Rod!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Rod: Ernesto! dacă mi-ai rupt crosa aia esti într-un mare rahat !!! 
*** 
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Cum să înjuri pe cineva în mod politicos 
 
"O zi fără Dvs. e ca o luna de concediu". 
"Dacă v-am jignit, am savurat-o". 
"Dvs. reuşiţi să faceţi pe cineva sa aprecieze liniştea". 
"Fiecare trebuie sa existe, dar de ce tocmai Dvs.?" 
"De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare sa fie de unu' singur?" 
"Am avut o seara foarte plăcută. N-a fost seara asta, dar nu mă vait". 
"S-a sinucis cândva cineva din familia Dvs.? Nu? Cum ar fi?" 
"Bancul pe care vi-l voi povesti acuma e aşa de bun ca va pica ţâţele...oh, da' vad ca 
il cunoaşteţi deja..." 
"Nu v-au rugat niciodată părinţii să fugiţi de acasă?" 
"Eu nu uit niciodata un chip, dar în cazul Dvs. o sa fac o exceptie..." 
"Oare este astazi o zi deosebita sau sunteti de obicei aşa de tampit??" 
"Data viitoare când ai de gand sa-ti arunci toalele, nu te dezbraca". 
"Nu, eu nu aud rau...va ignor numai". 
"Va rog sa nu va miscati! As vrea sa va uit aşa cum sunteti..." 
"Sunteti intr-adevar un argument convingator pentru paturi separate". 
"Tu ai arata foarte bine în ceva lung, curgator...Amazon, Nil, Dunare..." 
"Sunteti la fel de binevenit ca şi telefonul care suna în timpul sexului". 
*** 
Diverse 
Eram aşa de sărac când am fost copil, căci dacă nu eram baiat, nu aş fi avut cu ce să 
mă joc... 
* 
Fata mi-a telefonat şi mi-a spus: vin-o la mine... nu-i nimeni acasă... M-am dus... nu 
era nimeni acasă... 
* 
În timp ce face sex, nevasta-mea obisnuieste sa-mi vorbeasca tot timpul... Chiar şi 
alaltaieri mi-a telefonat dintr-un hotel.... 
* 
Intr-o zi am ajuns acasă mai devreme... Vad un tanar alergand gol pe strada... L-am 
intrebat de ce facea asta? Mi-a raspuns: "Din cauza ca ai venit prea devreme acasă!" 
* 
Am avut o zi foarte grea... Am imbracat o camasa... mi-a cazut un nasture... Am 
ridicat servieta, mi-a cazut manerul... Mi-e frica sa mă duc la closet..... 
* 
Eram un copil foarte urat. Când mă jucam în lada de nisip, pisica incerca tot timpul 
sa mă acopere... 
* 
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Pot afirma cu siguranta ca parintii m-au urat! Singurele mele jucarii în cadita de 
baie erau un toaster şi un radio... 
* 
Când eram bebelus eram foarte urat. Mama n-a vrut sa mă alapteze... Mi-a spus ca 
prefera sa fim doar amici! 
* 
Sunt aşa de urat, incat tatal meu poarta în portofel fotografia copilului cu care a 
sosit portofelul. 
* 
Când m-am nascut, doctorul a iesit în sala de asteptare şi i-a spus tatei cu parere de 
rau: "Am facut tot ce era cu putinta... dar totusi.... s-a nascut" !! 
* 
Sunt aşa de urat incat mama avea gretzuri... Dupa ce m-am nascut!!! 
* 
Imi amintesc ca o data tiganii m-au rapit şi au trimis parintilor mei o bucata din 
degetul meu. Dar tatal meu a mai cerut dovezi.... 
* 
Imi amintesc ca o data m-am pierdut de parintii pe strada... M-am dus la un politist 
şi l-am intrebat: "Crezi oare ca-i vom gasi?" El s-a scarpinat în cap şi mi-a raspuns: 
"Nu stiu... sunt aşa multe ascunzatori..." 
* 
Sunt aşa de urat, incat o data pe când lucram într-un magazin de animale de casa 
cumpăratorii intrebau cam la ce marime pot ajunge... 
* 
M-am dus la doctorul meu. I-am spus: "Doctore, în fiecare dimineata, când mă uit în 
oglinda, incep incep sa vomit. Care-i problema mea?" "Nu stiu! Se pare ca ai o 
vedere perfecta." 
* 
Care e diferenţa intre stress, tensiune şi panica? Stress este atunci când nevasta 
este gravida, tensiune este atunci când amanta este gravida, iar panica atunci când 
sunt gravide amandoua. 
*** 
Actorii despre sex 
"Cunoasteti privirea aceea pe care o au femeile când vor sa faca sex? Nici eu." Steve 
Martin 
"Sa faci sex e ca şi cum ai juca bridge. dacă n-ai un partener bun, ar fi bine sa ai o 
mana buna." Woody Allen 
"Bisexualitatea dubleaza automat sansele de a avea o intalnire sambata noaptea." 
Rodney Dangerfield 
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"Exista câteva dispozitive care cresc dorinta sexuala, în special la femei. Cel mai 
important dintre acestea este Mercedes-Benz 500 SL." Lynn Lavner 
"Femeile sunt capabile sa mimeze orgasmul. Barbatii pot mima o intreaga relatie." 
Sharon Stone 
"Femeile au nevoie de un motiv ca sa faca sex. Barbatii au nevoie numai de un loc 
unde s-o faca." Billy Crystal 
"Potrivit unor cercetari recente, femeile spun ca se simt mai comfortabil dacă se 
dezbraca în fata unui barbat, decat dacă ar face-o în fata unei femei. Aceasta din 
cauza ca femeile sunt foarte critice, în timp ce bărbaţii sunt doar recunoscatori." 
Robert DeNiro 
"Se zice ca ar fi aparut un nou scandal în lumea medicala. Doctorii semnaleaza 
faptul ca bărbaţii au reactii alergice la prezervativele din latex. Acestea provoaca 
umflarea puternica a penisului. Si, care-i problema?" Dustin Hoffman 
"In loc sa mă recasatoresc, mai bine îmi gasesc o femeie care sa nu-mi placa si-i dau 
pur şi simplu o casa." Rod Stewart 
"Vedeti, problema e ca Dumnezeu i-a dat barbatului un creier şi un penis, dar nu i-a 
dat suficient sange pentru a le folosi pe amandoua deodata." Robin Williams 
Mai multi cineasti au decis sa faca o lista cu "lectiile" date de filmele americane, 
cele imprimate definitiv în mintea spectatorilor. Despre ce este vorba? Sa vedem: 
*** 
Lecţii din filmele americane 
Apartamentele mari, etajate, din New York, au o chirie convenabila pentru oricine, 
fie el somer sau director. 
Cel putin unul din doi gemeni identici este diabolic. 
Dacă trebuie sa dezamorsezi o bomba nu ai de ce sa-ti faci griji, întotdeauna vei 
alege corect firul care trebuie taiat. 
Mai toate computerele laptop sunt suficient de puternice pentru a patrunde în 
sistemul de comunicatii al oricarei civilizatii extraterestre invadatoare. 
Nu conteaza dacă intr-o lupta martiala numarul adversarilor este foarte mare: 
inamicii tai vor astepta rabdatori sa te atace unul cate unul, dansand în jurul tau 
intr-o maniera amenintatoare, pana când îi faci knock-out pe cei dinainte. 
Când stingi lumina pentru a te duce la culcare, tot ce se afla în dormitorul tau se 
vede perfect, numai ca intr-o usoara penumbra. 
Dacă esti blonda şi draguta, este foarte probabil sa ajungi expert mondial în fisiune 
nucleara la varsta de 22 de ani. 
Politistii cinstiti şi muncitori sunt în mod traditional impuscati cu trei zile inainte 
de pensionare. 
Decat sa risipeasca gloantele, megalomaniacii prefera sa-si ucida adversarii pe 
care-i prind folosind maşinarii complicate, care cuprind rachete, sisteme 
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electronice, gaze mortale, lasere sau rechini mancatori de oameni, ce le ofera 
prizonierilor cam 20 de minute pentru a evada. 
Toate paturile au cearsafuri speciale, probabil în forma de L, care ajung pana la 
subratul femeii care doarme, dar depasesc numai cu putin coapsele barbatului de 
langa ea. 
Toate pungile cu cumpăraturi contin cel putin o paine-bagheta. 
Este foarte usor pentru oricine sa piloteze un avion, pana la aterizare, urmand 
instructiunile cuiva din turnul de control. 
data pus pe buze, rujul nu mai dispare de acolo, orice ai face, inclusiv scufundari 
submarine. 
Cel mai probabil vei supravietui unei batalii, dar numai dacă nu faci greseala sa 
arati inainte cuiva fotografia iubitei care te asteapta acasă. 
Dacă vrei se te dai drept ofiter german sau rus, nu-i nevoie sa stii limbi straine, este 
suficient un accent potrivit. 
Turnul Eiffel se vede pe orice fereastra din Paris. 
Un barbat nu va arata nici un semn de durere în cursul celor mai feroce lupte, dar 
se va crispa cu totul când o femeie incearca sa-i curete zgarieturile. 
Dacă undeva se vede un panou de sticla, mai devreme sau mai tarziu cineva va 
trece prin el. 
Dacă locuiesc intr-o casa bantuita, femeile vor iesi - dar numai în cele mai 
transparente desuuri - sa vada ce este cu sunetele ciudate pe care le aud. 
Un computer pe care trebuie sa deschizi un fisier text nu va avea cursor, dar va 
spune întotdeauna: "Introdu parola". 
Când conduci pe un drum perfect drept este întotdeauna necesar sa rotesti 
voiniceste de volan în stanga şi în dreapta la fiecare câteva momente. 
Toate bombele au un ceas electronic cu cifre mari şi rosii, pentru a sti exact cat mai 
este pana la explozie. 
Un detectiv poate rezolva un caz numai  după ce a fost suspendat. 
Dacă te hotarasti sa dansezi pe strada, toti cei pe care îi vei intalni vor cunoaste 
perfect pasii. 
In timpul tuturor investigatiilor politiei, detectivii viziteaza obligatoriu, cel putin o 
data, un club de striptease. 
Toate numerele de telefon din America incep cu 555. 
Majoritatea cainilor sunt nemuritori. 
Dacă esti urmarit prin oras, poti sa te ascunzi intr-o parada de ziua Sfantului 
Patrick indiferent de anotimpul în care se petrece actiunea. 
Sistemul de ventilatie al unei cladiri este locul perfect în care sa te ascunzi. Nimeni, 
nici o data, nu se va gandi sa caute în locul în care poti sa te deplasezi dintr-o parte 
a cladirii în cealalta fără nici o greutate. 
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Când platesti un taxi, nu te uita la portofel. Apuca o bancnota la intamplare şi sigur 
va fi suma exacta ce trebuie achitata. 
Orice rasa extraterestra poate sa lase insarcinata o pamanteanca. 
Bucatariile nu sunt echipate cu intrerupatoare. Când folosesti o bucatarie noaptea, 
trebuie sa lasi frigiderul deschis pentru a avea lumina în incapere. 
Un singur bat de chibrit aprins, este suficient pentru a ilumina o camera de 
marimea unui stadion. 
Toti oamenii din vechime, indiferent de epoca, au dinti perfecti. 
Cu toate ca în secolul XX este posibil sa tragi cu o arma într-un obiect aflat în afara 
razei vizuale, oamenii secolului XXIII vor pierde aceasta abilitate. 
Nu este necesar sa saluti atunci când incepi sau termini o convorbire telefonica. 
Când sunt singuri, toti strainii prefera sa vorbeasca în engleza unul cu celalalt. 
Orice incuietoare poate fi deschisa cu o carte de credit sau o agrafa în câteva 
secunde. Exceptie fac cazurile când dincolo de usa este un copil amenintat de un 
incediu. 
Toate buletinele de stiri contin materiale care te afecteaza direct şi sunt difuzate în 
momentul în care tu deschizi televizorul. 
Departamentele de politie dau ofiterilor teste de personalitate pentru a fi sigure ca 
îi vor face parteneri pe cei care se potrivesc mai putin. 
*** 
Diverse 
Un om diplomat este cineva care iti poate spune sa te duci la dracu astfel incat sa 
astepti cu nerabdare calatoria. 
 
Anul 1981: 
1. Printul Charles se casatoreste. 
2. Liverpool castiga Cupa Europeana. 
3. Papa moare. 
 
Anul 2005: 
1. Printul Charles se casatoreste. 
2. Liverpool castiga Cupa Europeana. 
3. Papa moare. 
 
CONCLUZIE: 
Dacă Printul Charles se mai casatoreste o data şi Liverpool castiga iar finala ar fi 
bine sa-l anunte cineva pe Papa... 
*** 
Care este diferenţa dintre MITA şi DAR? 
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Un DAR este atunci când cel care primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". 
O MITA este atunci când cel care da spune: "Multumesc!", iar cel care primeste 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!" 
*** 
Este pacat ca singurul lucru pe care un om il poate face opt ore este sa munceasca. 
Nu poate sa manance opt ore; nu poate sa bea opt ore; nu poate sa faca dragoste 
opt ore. 
Singurul lucru pe care un om il poate face pentru opt ore este munca". - William 
Faulkner 
*** 
Stomatologică 
O femeie de duce la stomatolog, şi nervoasa se aseaza pe scaun.... cu picioare 
despartite, în pozitie ginecologica! 
Dentistul îi zice: 
- Doamna draga, cred ca aţi greşit etajul! ginecologia este 2 etaje mai sus!!! 
Femeia: 
- Nu draga domnule! dumneata i-ai pus proteza sotului meu, dumneata s-o scoti 
de-acolo! 
*** 
La un magazin care vinde bărbaţi 
La un magazin specializat în vanzarea de soti, femeile puteau alege dintre mai 
multe categorii de bărbaţi, care erau comercializati pe fiecare din cele cinci etaje 
ale magazinului. Calitatea viitorilor soti crestea odata cu etajul. Singura regula era 
ca odata deschisa usa unui etaj, trebuia sa alegi un barbat de la acel etaj sau sa 
renunti, neavand posibilitatea sa te reintorci. 
Asadar, două prietene merg la magazin sa-si gaseasca soti. 
La primul etaj, pe usa era scris: "Acesti bărbaţi au serviciu şi iubesc copii". Femeile 
citesc mesajul şi gandesc: 
- E mai bine decat sa nu aiba serviciu sau sa nu iubesca copii, dar oare cum sunt cei 
de la etajul urmator? 
Asa ca urca la al doilea etaj. 
Aici era urmatorul anunt: "Acesti bărbaţi au slujbe bine platite, iubesc copii şi arata 
foarte bine". 
- Hmmm, spun femeile, dar oare ce urmeaza? 
Asa ca urca la al treilea etaj. Pe usa acestuia era scris: "Acesti bărbaţi au slujbe bine 
platite, arata extrem de bine, iubesc copii şi ajuta în gospodarie". 
- Foarte tentant, spun femeile, dar precis cei de mai sus sunt şi mai buni. 
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La al patrulea etaj era urmatorul afis: "Acesti bărbaţi au slujbe foarte bine platite, 
iubesc copii, ajuta la treburile gospodaresti, arata foarte bine şi au o fire extrem de 
romantica!". 
- Extraordinar, exclama ele şi urca la etajul cinci. 
Aici era urmatorul mesaj: "Acest etaj exista numai pentru a demonstra ca femeia 
este imposibil de satisfacut!" 
*** 
Barbatul şi femeia 
 
Barbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VANATOAREA, 
Femeia a descoperit VANATOAREA şi a inventat BLANURILE 
 
Barbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA, 
Femeia a descoperit PICTURA şi a inventat MAKEUP-ul 
 
Barbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSATIA, 
Femeia a descoperit CONVERSATIA şi a inventat BARFA 
 
Barbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat CARTILE DE JOC, 
Femeia a descoperit CARTILE DE JOC şi a inventat DATUL IN CARTI 
 
Barbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MANCAREA, 
Femeia a descoperit MANCAREA şi a inventat DIETA 
 
Barbatul a descoperit PRIETENIA şi a inventat DRAGOSTEA, 
Femeia a descoperit DRAGOSTEA şi a inventat CASATORIA 
 
Barbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL, 
Femeia a descoperit SEXUL şi a inventat DURERILE DE CAP 
 
Barbatul a descoperit COMERTUL şi a inventat BANII, 
Femeia a descoperit BANII..... 
 
..... şi atunci s-a dus naibii totul !!!!! 
*** 
"O femeie merge la parfumerie: va rog sa-mi dati un parfum care sa-i placa sotului 
meu. Ceva cu aroma de computer aveti?" 
*** 
Adevăruri general valabile 
barbat inteligent + femeie inteligenta = poveste de dragoste 
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barbat inteligent + femeie idioata = sarcina nedorita 
barbat idiot + femeie inteligenta = aventura fără viitor 
barbat idiot + femeie idioata = casatorie 
patron inteligent + salariat inteligent = profit 
patron inteligent + salariat idiot = productie 
patron idiot + salariat inteligent = avansare 
patron idiot + salariat idiot = ore suplimentare 
vanzator inteligent + client inteligent = dialog 
vanzator inteligent + client idiot = tzeapa 
vanzator idiot + client inteligent = discount 
vanzator idiot + client idiot = produse Microsoft 
stapan inteligent + pisica inteligenta = afectiune 
stapan inteligent + pisica idioata = smotoceala 
stapan idiot + pisica inteligenta = zgarieturi 
stapan idiot + pisica idioata = imparteala a patului 
barbat frumos + femeie frumoasa = Sex 
barbat frumos + femeie nasoala = idiotule! 
barbat urat + femeie frumoasa = bani 
barbat urat + femeie nasoala = disperare 
barbat tanar + femeie tanara = Dragoste 
barbat tanar + femeie în varsta = mama! 
barbat în varsta + femeie tanara = bani 
barbat în varsta + femeie în varsta = amicitie 
barbat motivat + femeie motivata = insomnie a vecinilor 
barbat motivat + femeie obosita = viol 
barbat obosit + femeie motivata = frustrare 
barbat obosit + femeie obosita = sforait + insomnie 
job pasionant + viata de familie pasionanta = dificultati de planning + mare 
oboseala 
job pasionant + viata de familie idioata = ore suplimentare 
job cretin + viata de familie pasionanta = concedii medicale şi fără plata 
job cretin + viata de familie idioata = adultere si/sau Internet 
femeie inteligenta + amanta inteligenta = viitor celibatar 
femeie inteligenta + amanta idioata = amanta bomba! 
femeie idioata + amanta inteligenta = divort la orizont 
femeie idioata + amanta idioata = visul oricarui barbat 
elev inteligent + profesor inteligent = pura teorie! 
elev inteligent + profesor idiot = curs de paranormal 
elev idiot + profesor inteligent = curs de matematici 
elev idiot + profesor idiot = crudul adevar 
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*** 
Scrisoare 
Tatal intra în camera fiicei sale şi gaseste o scriosoare pe pat. Avand deja ganduri 
negre, desface totusi scrisoare şi citeste: 
Dragi parinti, 
Cu parere de rau va anunt ca eu am fugit cu noul meu prieten. Am aflat ce 
inseamna adevarata dragoste şi el este un dragut când gonim goi cu motorul cu 
toate piercing-urile, cicatricele, tatuajele care îi acopera tot corpul! Dar nu e numai 
asta. Sunt insarcinata şi Ahmed zice ca vom trai fericiti în rulota lui din padure. 
Vrea sa avem multi copii, ceea ce stiti ca îmi doresc şi eu. Am invatat ca marijuana 
nu face rau nimanui aşa ca o crestem pe langa casa pentru el şi prietenii lui care ne 
aduc toata cocaina pe care ne-o dorim. Intre timp ne rugam sa se gaseasca leacul 
pentru SIDA, în aşa fel incat sa se faca şi Ahmed bine. Sa stiti ca merita! Nu va faceti 
griji în ceea ce priveste banii. Ahmed a aranjat ca eu sa joc într-un film pe care il fac 
prietenii lui Leroy şi Jamal în pivnita. Deocamdata castig 50 $ pe scena, dar pot sa 
iau inca 50$ bonus dacă sunt cu 3 bărbaţi şi un bonus de 100 $ dacă se foloseste un 
cal. Ahmed a zis ceva şi despre niste caini, aşa ca am mai multe posibilitati. Mama, 
sa nu-ti faci griji pentru mine, de acum am 15 ani şi stiu sa am grija de mine. Dupa 
cum vezi eu şi Ahmed ne-am gandit la toate! Intr-o zi o sa trecem în vizita pe la voi 
sa va cunoasteti nepoteii. Ahmed chiar se gandea sa-si puna un atas la motor ca sa 
putem veni cu toti o data! 
Va pup pe amnadoi 
Fiica voastra, Maria 
.................... 
PS. Tata, am glumit......... sunt la vecini, mă uit la TV. 
Voiam doar sa iti arat ca sunt şi lucruri mai rele în viata decat SA PIARDA 
ROMANIA IN MINUTUL 90 DIN NOU!!! 
*** 
Ce răutăţi poate spune femeia unui bărbat gol 
Am "fumat" trabuce mai groase ca asta! 
Uaaa ce dragalas este!!! 
Aaaa. Hai mai bine sa stam imbratisati. 
Sa stii ca se poate corecta prin chirurgie estetica. 
Hopaaa, şi eu care m-am luat  după marimea picioarelor! 
Lasa ca gasim noi o pozitie. 
Pot sa fiu cinstita cu tine? 
Ahh, acum îmi dau seama de ce ti-ai luat un Porsche. 
Dacă il udam poate mai creste. 
Oare de ce mă pedepseste Dumnezeu? 
Tot e bine, scapam mai repede. 
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Nu am mai vazut aşa ceva pana acum. 
Aha. Dar e totusi functionala, nu? 
Pare cam nefolosita. 
Poate ca la lumina naturala arata mai bine. 
Ce ar fi sa trecem direct la "tigara de dupa"? 
*** 
De câte tipuri este sexul? 
De patru tipuri: 
1. Tragic - Când ai cu cine şi n-ai cu ce. 
2. Trist - Când ai cu ce şi n-ai cu cine. 
3. Studentesc - Când ai cu cine, ai cu ce şi n-ai unde. 
4. Filozofic - Când ai cu cine, ai cu ce, ai unde, dar DE CE? 
*** 
Un cuplu în varsta sta ca întotdeauna pentru micul dejun pe terasa. Deodata, soţia 
se apleaca peste masa şi îi trage sotului una de-l lipeste cu spatele de scaun. O 
vreme e liniste, apoi intreaba batranul mirat: 
- Pentru ce dracu' a fost asta? 
- Pentru 45 ani de sex nereusit. 
El sta pe ganduri afundat în scaun. Dupa o vreme, se ridica şi îi trage femeii una 
peste cap de zboara cu tot cu scaun. 
- Da' tu de ce ai facut asta? zbiara ea la el. 
- De unde dracu stii tu diferenţa dintre un sex reusit şi unul nereusit? 
*** 
Fetelor, nu va trimiteti bărbaţii la Carrefour !!! 
Nu stiu cati dintre voi îşi fac cumpăraturile la Carrefour dar va este folositor sa fiti 
preveniti. E ceva ce mi s-a intamplat mie la Carrefour şi vi s-ar putea intampla şi 
voua. Escrocheria functioneaza în urmatorul fel: Doua pustoaice bune de 18 ani se 
apropie de maşina în timp ce incarcati cumpăraturile în portbagaj. Amandoua 
incep sa stearga parbrizul de la maşina cu o carpa în timp ce sânii le atarna afara 
din tricouri. Este imposibil sa nu te uiti. Când le multumesti şi le oferi niste bani, 
ele te roaga ca în loc de asta sa le duci la un alt magazin Carrefour. Accepti şi ele 
suie pe bancheta din spate. Pe drum incep sa faca sex una cu alta. Dupa un timp 
una dintre ele trece în fata şi începe sa iti faca sex oral. In acest timp cealalta iti 
fura portofelul!!! 
Va sfatuiesc sa fiti foarte atenti deoarece mie mi s-a intamplat lunea trecuta, 
miercuri, de două ori joi, sambata şi din nou ieri... acum mă duc din nou. 
*** 
La tribunal, judecatorul: 
- Şi vreti sa sustineti ca atunci ati crezut ca portmoneul gasit va apartine? 
- Portmoneul nu, dar bancnotele îmi pareau cunoscute... 
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*** 
Judecatorul intreaba martorul la proces: 
- La ce distanta v-ati aflat de locul accidentului? 
- La 6 metri şi 75 de centimetri. 
- Şi cum de stiti aşa de exact? 
- Când am vazut accidentul, mi-am dat seama pe loc ca voi fi intrebat la proces de 
vreun tampit... 
*** 
Judecatorul intreaba martora: 
- Sunteti casatorita? 
Ea ofteaza. Judecatorul dicteaza secretarei: 
- Nu e casatorita. 
Apoi intreaba martorul: 
- Sunteti casatorit? 
Martorul ofteaza. Judecatorul dicteaza: 
- Casatorit. 
*** 
La tribunal. 
- E adevarat ca l-ai facut pe reclamant "imbecil şi magar"? 
- Domnule judecator, sincer sa fiu, nu-mi mai amintesc. Dar daca-l privesc bine, 
cred ca-i foarte probabil sa-i fi zis asa. 
*** 
Capitanul de pe Titanic îi strange pe pasageri şi le spune: 
- Am două vesti pentru dumneavoastra: una rea şi una buna. Pe care o vreti prima? 
- Pe cea rea. 
- In două ore, vaporul se va rupe în două şi se va scufunda. 
- Şi cea buna? 
- Vom lua 11 Oscar-uri. 
*** 
Un tigan şi un roman îşi fac case una langa alta. Isi cumpăra exact aceleasi 
materiale, mobila, etc şi au facut casele identice. Peste un timp stau ei de vorba. 
Romanul: 
- Eu dacă vand casa asta probabil o sa primesc 5 milioane de euro pe ea. 
Tiganul: 
- A pai dacă e asa, eu primesc 7 milioane de euro pe ea. 
- Pai cum sa primesti tu 7 milioane pe ea dacă a mea este identica şi valoreaza 5 
milioane? 
- Pai da, dar eu nu am vecini tigani! 
*** 
- Alo?! Ghicitoarea Mama Omida? 
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- Da, manca-ti-as! Cine-i? 
- Ghici ! 
*** 
- Un parlamentar devine subiectul unei anchete; respectivul "economisise" în 
numai trei ani peste cinci milioane de dolari. 
- Si? 
- Şi ceilalti parlamentari erau curiosi sa stie de ce a durat atata! 
*** 
Care este diferenţa dintre MITA şi DAR? 
- Un DAR este atunci când cel care primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". O MITA este atunci când cel care da spune: 
"Multumesc!", iar cel care primeste spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". 
*** 
Un parlamentar iese agale din sala de sedinte şi se intalneste cu un coleg din 
opozitie care se plimba pe hol şi-l intreaba soptit: 
- Nici tu n-ai somn? 
*** 
La tribunal se audiaza martorii: 
- Când ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la etaj, de ce n-
ati intervenit? 
- Pentru ca am vazut ca inculpatul este destul de puternic ca s-o faca şi singur... 
*** 
I: Cum s-a numit soacra lui Adam? 
R: Adam nu a avut soacra. El traia în paradis. 
*** 
- Soacra-mea e ca ziarul. 
- De ce, stie atit de multe noutati? 
- Pe naiba, apare zilnic. 
*** 
Stii care-i diferenţa intre curaj şi tupeu? 
Curajul inseamna sa te intorci acasă la miezul noptii, sa-ti vezi nevasta asteptandu-
te cu un maturoi în mana şi sa o intrebi: 
- Inca mai faci curat, sau tocmai te pregateai sa decolezi? 
Tupeul inseamna sa te intorci acasă la miezul noptii, invaluit într-un nor de 
parfum, cu urme de ruj pe haine, sa-ti vezi nevasta asteptandu-te cu un maturoi în 
mana, şi sa-i spui: 
- Nu te enerva, Tu urmezi! 
*** 
Un ascultator suna la un post de radio. 
- Buna ziua! 
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- Buna ziua! Va ascultam. 
- Am gasit un portofel care contine 15.000 dolari şi un buletin de identitate pe 
numele Ion Ion. 
- Şi vreti sa gasim pagubasul? 
- Nu, as vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala. 
*** 
Un jurnalist intreaba directorul unei case de nebuni, care este testul ce se 
efectueaza pentru a externa un bolnav. 
- Umplem cada cu apa, punem alaturi o lingura şi o cana. şi îi propunem bolnavului 
sa goleasca cada de apa. Jurnalistul, zambind, spune: 
- Orice om normal ar lua cana... 
- Nu, - spune directorul, - un om normal ar scoate dopul de la cada. 
Doriti pat langa geam sau langa usa? 
*** 
Democraţia americana vs democraţia rusă 
 
Doi tipi, un american şi un rus, stăteau la un pahar de vorbă. 
Din vorbă-n vorbă au început cei doi să-şi dispute supremaţia în ale democraţiei. 
Americanul, mândru de ţara lui, îi spune rusului: 
- La mine în ţară democraţia este maximă. Dacă am o problemă sau vreau să-mi 
spun părerea despre cineva sau ceva, pot să fac lucrul ăsta în gura mare, când 
vreau şi unde vreau, pot să merg şi în Congres şi să-i înjur pe toţi şi să le spun în 
faţă că sunt nemulţumit. 
*** 
Rusul, văzându-l pe american că se laudă atâta, nu se lasă mai prejos şi spune: 
- Eu, dacă vreau, pot să mă duc în Piaţa Roşie şi să mă piş chiar în faţa lui Putin. 
Mai stau cei doi ce mai stau, li se mai urcă băutura la cap şi americanul, la un 
moment dat, spune cuprins de remuşcări: 
- Băi, ştii, am cam exagerat puţin cu democraţia. Nu este chiar aşa. dacă vreau să-mi 
spun părerea totuşi, trebuie să am pe cineva puternic în spate care să mă susţină şi 
nu pot chiar aşa, să-i înjur pe toţi. 
La care rusul: 
- Băi, ştii, şi eu am exagerat puţin. 
- Cum, nu te pişi în faţa lui Putin când trece prin Piaţa Roşie? 
- Aaaa, ba da ! Dar ştii, nu mi-o scot. 
*** 
Io amu m-oi duce, Marie, că mi-a sosit ceasul. Ascultă aici ce-ţi spun. 
Maria, suspinând: 
- Zi, Ioane, şi aşa oi face! 
- Sa tii gospodaria, Marie, sa nu vinzi nimic, sa aiba copiii astia când or creste mari. 
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Maria, suspinand: 
- Asa oi face, Ioane... 
- Sa dai copiii la scoala, sa iasa invatati, Marie! 
Maria, suspinand: 
- Asa oi face, Ioane... 
- Şi mai vreau, Marie, ca  după ce m-oi duce sa te mariti cu Gheorghe! 
- Da' Ioane, credeam ca Gheorghe e dusmanul tau de moarte. 
- Pai tocmai de-aia 
*** 
Statea Ion pe deal cu un bumerang în mana şi cu fata plina de sange. 
Se apropie Vasli: 
- Ce faci, Ioane? 
- Stau... 
- Da' ce tii în mana? 
- Nu stiu... 
- Pai şi de ce il tii? Arunca-l! 
- Arunca-l tu, ca eu m-am saturat... 
*** 
O fetita observa la strand diferenţa dintre ea şi un baietel. 
Se duce într-un suflet la mama ei şi intreaba: 
- Mami mami... De ce nu am şi eu aşa ceva intre picioare? 
- Rabdare, copila mea, rabdare... 
*** 
Un tip si-o tipa, în liftul unui hotel de 5 stele. Când se intoarce sa apese butonul 
pentru etajul la care dorea sa ajunga barbatul atinge cu cotul absolut intamplator, 
sânii femeii. Ca sa îşi ceara scuze, dar sa nu fie penibil, tipul zice: 
- Doamna, dacă şi inima dvs este atât de mare precum sânii sunt sigur ca mă veti 
ierta! 
La care, ea: 
- Domnule dacă şi penisul dvs este la fel de tare precum cotul, eu stau la camera 
214. 
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria..... 
Maria: Ajutoooor !!! 
Gheorghe: Taci fa, ca pot şi singur !!! 
*** 
Ion se intoarce din vacanta de iarna multumit. 
- Ei, şi pe unde ai umblat, Ioane? intreaba Gheorghe. 
- Prin Suedia, mai! 
- Şi cum sunt scandinavele? 
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Ion, nestiind ce inseamna "scandinave" da din colt în colt, nu da un 
raspuns clar... Acasa, cauta în dictionar... "Aha, scandinave-adica 
femeile de acolo! 
Cum de nu am stiut, sa mă fi laudat, ca aveam cu ce!" 
Anul urmator, Ion se intoarce din vacanta bronzat. 
- Ei, Ioane, pe unde ai mai fost? 
- Grecia, tara frumoasa, mai! 
- Ei, şi elenele? 
Ion ramane iar mut. Nervos, acasă, cauta din nou în dictionar: "Aha, 
femeile de acolo!" 
Un an mai tarziu, Ion se intoarce iar bronzat. 
- Şi anul asta unde ai fost Ioane? 
- In Egipt... frumos, cald, camile, alea, alea... 
- Şi piramidele? 
- Niste curve! 
*** 
Bunicul, cu un nepot pe un genunchi, cu alt nepot pe celalalt genunchi începe sa le 
povesteasca acestora din tineretile lui: 
- Ei dragii lu' bunicu' vedeti voi pusca aia? Am fost odata cu ea la vanatoare. La un 
moment dat vad un mistret MAAAARE. Ochesc, trag şi il dobor. Fiind aşa mare nu 
aveam cum sa il car, aşa ca am luat cutitul, i-am taiat o pulpa am pus-o pe umar şi 
am mers mai departe. Deodata îmi apare în fata alt mistret, mai MAAAARE. Nu am 
putut sa mă abtin. Ochesc, trag il dobor şi pe asta. Iau cutitul şi tai o pulpa, ca nu 
aveam cum sa il car, şi o pun pe celalt umar... 
Intervine bunica: 
- Bunicule ti-ai luat pastilele? 
Ia bunicu' pastilele şi se intoarce la nepotei: 
- Asa dragii lu' bunicu', unde am ramas? 
- Ai pus o pulpa pe un umar, una pe celalalt... 
- Aaaa asa, o pulpa pe un umar, o pulpa pe celalalt... am apucat-o de cur şi i-am dat 
la buci pana dimineata... 
*** 
Limba romana pretutindeni !!! 
Limba romana e atât de bogata incat am exportat-o pe banda rulanta. M-am 
aventurat în a face un top al denumirilor internationale care, fără sa stie purtatorii, 
sunt... d'ale noastre, neaose, suculente şi pline de inteles. 
1. Pe primul loc, bineinteles, ce alt nume ar putea figura decat renumita statiune 
croata Pula. Am intalnit persoane care îşi fac concediile în Pula (inclusiv oameni 
care chiar merg în Croatia pentru asta). http: //en.wikipedia.org/wiki/Pula 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pula
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2. Tot Pula se numeste şi moneda oficiala a statului african Botswana. Prin asta se 
explica saracia lucie din savana... luand în calcul faptul ca populatia e preponderent 
feminina, se ajunge la câteva subdiviziuni de Pula pe cap de locuitor. Cursul de 
schimb il gasiti pe http: //www.x-rates.com/d/BWP/table.html 
3. In alte zone de pe continentul african, oamenii o duc şi mai rau. dacă 
botswanezilor le e de ajuns o Pula pentru a-si asigura traiul (mai ales ca-s negri, şi 
stim noi ce se vorbeste despre ei), 3, 4 milioane de mozambicani locuiesc în 
regiunea Nampula, avand capitala în orasul cu acelasi nume. http: 
//en.wikipedia.org/wiki/Nampula_Province 
4. Printre distractiile mai putin cunoscute, dar mai apropiate de noi, se poate 
numara o excursie cu intreaga familie în micul şi linistitul Camping De Muie, pe 
insula olandeza Tholen. Puteti sa le scrieti sa-i felicitati pentru denumirea 
inspirata, sediul lor din St. Maartensdijk e amplasat tot pe strada... Muie. Sau 
vizitati-i pe http: //www.campingdemuie.nl 
5. Futai USA Inc. este (ah, asta îmi aduce aminte de o imprecatie dintr-un vers de 
Parazitii) cel mai mare producator de umbrele din lume, vezi Doamne. Cica 
aproape toate umbrelele din lume contin piese Futai. Firma taiwano-americana 
mai face şi crose de golf... desi nu vad legatura. http: 
//www.futaiusa.com/about_futaiusa.htm 
6. LABA inseamna pentru toti italienii Libera Accademia di Belle Arti. Saracii ofera 
chiar 30 burse de studiu "per i Master della LABA". LABA - La natura dell' arte. 
http: //www.laba.biz 
7. dacă tu crezi ca esti în rahat, ce parere ai de cei 32.000 de insi din orasul 
israelian Rahat? In Rahat, ce-i drept, locuiesc numai arabi (ca sa vedeti unde i-au 
trimis filosemitii de mericani), şi ei se simt bine acolo, de vreme ce rahat inseamna 
pe limba lor ceva gen "convietuire fericita". http: //en.wikipedia.org/wiki/Rahat 
8. Pentru ca din nou ne-am indepartat de plaiurile mioritice, am putea sa vizitam şi 
Curu. Nu, nu e suficient sa te uiti în spate, Curu este o rezervatie naturala în Costa 
Rica. 75% din Curu lor este impadurit, şi totusi costaricanii il considera unul din 
cele mai frumoase locuri din tara. N-as vrea sa le vad pe celelalte, în cazul asta. 
http: //www.nicoyapeninsula.com/curu/ 
9. Am ajuns şi în indepartata Japonie, unde pe crestele muntilor cresc falnicii Sugi. 
Sugi este chiar arborele national al japonezilor, asteptam cu interes aclimatizarea 
lui pe coastele insorite ale Croatiei de mai sus. http: //en.wikipedia.org/wiki/Sugi 
10. Cui nu-i plac conditiile rudimentare oferite de campingul olandez de Muie, îi 
recomandam cu caldura cazarea în hotelul parizian de Buci. http: 
//www.bucihotel.com/ 
In concluzie, dragi cititori, fiti mandri de graiul ce-l graiti, dar fiti prudenti. N-ai de 
unde sa stii ce inseamna "buna ziua" în limba uzbeka. 
*** 
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Doi homosexuali în avion. La un moment dat în difuzoare se aude vocea 
comandantului: 
- Stimati pasageri, a intervenit o defectiune la motoare şi ca urmare ne vom 
prabusi... 
Toata lumea disperata centuri, masti de oxigen.... 
Unul dintre homosexuali îi spune celuilalt : 
- dacă tot murim macar sa murim fericiti ! Hai sa ne-o mai tragem ultima data. 
- Esti nebun? nu vezi cita lume este aici? 
- Nu vezi ca toata lumea este disperata? nu o sa observe nimeni, spuse celalalt.Uite 
mă voi ridica în picioare şi voi cere de exemplu un pix şi o sa vezi ca nu mă baga 
nimeni în seama. 
Vazind ca are dreptate şi ca nimeni nu l-a bagat în seama când a cerut un pix, al 
doilea homosexual cedeaza şi incep amindoi o lucrare periculoasa. 
Dupa ce au terminat se aseaza amindoi multumiti pe scaune asteptindu-si moartea. 
In momentul urmator vocea capitanului îi anunta ca defectiunea s-a remediat şi ca 
avionul nu o sa se mai prabuseasca. 
Apar stewardesele sa vada dacă toti pasagerii sunt în regula.Pe un scaun gasesc un 
batrin alb la fata şi plin de voma. 
- Domnule vi s-a facut rau? 
- Normal. Goluri de aer, picaj, spaima... 
- Dar, domnule nu ati putut sa cereti o punga? 
- Hmm, credeti ca am avut curaj? A cerut unul un pix şi a luat un futai de juma' de 
ora !!! 
*** 
Merg şi martea, doar sunt 3 ceasuri rele (ăla cu "botnitza"n-are egal, dar nici oaia 
"bagaboanta" nu e de lepadat...). 
*** 
- Mami, tu esti alba, tati-i alb... eu de ce-s neagra? 
- Fata mamii, la ce petrecere a fost în noaptea aia sa-i mutumesti lu' Dumnezeu ca 
nu latri! 
*** 
Doi betivi ies dintr-un bar. Unul din ei vede un ciine care-si lingea testicolele. 
Atunci betivul zice: 
- Ce n-as da şi eu sa pot face asta... 
Celalat betiv spune: 
- Hic.....hic.. daca-i dai un biscuit cred ca te lasa şi pe tine. 
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca în cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze soţiei sale centura de castitate. 
Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba: punem şi botnita? 
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*** 
I: De ce ramane femeia gravida, de ce se arde painea în cuptor şi de ce se ineaca o 
fata care cade în fantana? 
R: Raspunsul e unul singur: n-a fost scoasa la timp... 
*** 
Fragment dintr-un ravas: 
"Draga mea, intr-o mana tin poza ta, iar cu cealalta mă gandesc la tine...!" 
*** 
Mare concurs international de pictura! 
Tematica era ca, din pictura sa reiasa titlul tabloului. 
Candidate la marele premiu au fost selectate 4 tari: America, Franta, Rusia şi 
Romania! 
Tabloul Americii o reprezenta pe Louise în pielea goala pe un iaht! 
Titlul tabloului: "O boarfa la uscat!" 
Tabloul Frantei: cu două tipe goale într-un copac. 
Titlul tabloului: "Doua poame!" 
Tabloul Rusiei o avea pe Natasha în pielea goala cu o secera în mana, iar titlul 
tabloului: "In asteptarea ciocanului!" 
Iar în tabloul Romaniei era reprezentata Ileana, goala într-un lan de grau iar în 
spatele ei o ceata de tarani. Titlul tabloului: "Iobagi pe camp!" 
*** 
Doua prietene virgine îşi povesteau tot ce faceau. Una dintre ele pleaca intr-o 
excursie şi se intoarce ne-mai-virgina. Cealalta o intreaba: 
- Cum e? Povesteste-mi! 
- Prima data este oribil, doare de nu-ti imaginezi; dar apoi e nemaipomenit! 
Prietena sa, intrigata, întreaba: 
- Cam cum doare? Ca durerea de cap, de stomac? 
- Nuuuu!! 
- Atunci cum? Ca durerea de spate, de masea, de urechi? 
- Da! E ca durerea de masea! 
- De ce ca durerea de masea? 
- Pentru ca te doare, dar nu vrei sa ti-o scoata! 
*** 
Definitia sexului oral: 10 minute de liniste 
*** 
O fetita se uita pe gaura cheii în camera parintilor. 
La un moment dat exclama: "Si când te gandesti ca pe mine vor sa mă duca la 
psihiatru pentru ca-mi sug degetul!" 
*** 
- Ce-i alba şi are 30 cm? 
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- Nimic, toata lumea stie ca, dacă are 30 cm, este neagra. 
*** 
Definitia penisului: Coada la oua... 
*** 
Un ziarist face o vizita la o stâna, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut. 
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma... 
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu mă plang. Imi da mancare buna, nu mă bate şi din când în când ne mai şi 
jucam. 
Ciobanul sta stupefiat. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste... Ziaristul se apropie de magar: 
- Ce mai faci, magare? 
- Nu mă plang. (ciobanul intra în stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, mă baga în sura... (Ciobanul cade pe 
spate!!!) 
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? (Ciobanul în panica: ) 
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheata apele! 
*** 
Dintr-un turn de paza al unui fort din vestul salbatic, santinela striga: 
- Domnule capitan, vin indienii!!! 
- Prieteni sau dusmani? intreaba capitanul. 
- Cred ca-s prieteni, ca vin impreuna! 
*** 
Intr-o mica ferma, uitata în munti, a fost chemat doctorul ca sa asiste la o nastere. 
Neavand curent electric, fermierul aprinse un felinar în dreptul patului, unde soţia 
sa îi darui un fiu. Nu trecu mult timp şi aparu şi al doilea copilas. Bucurie mare, 
insa vazand ca apare şi al treilea copil, fermierul incepu sa strige: - Doctore, sa 
stingem felinarul, lumina îi atrage. 
*** 
Un tip în stare de ebrietate, îşi duce prietenii de pahar în apartamentul lui, sa-i 
culce. Langa pat se afla un gong. 
- Ce-i cu gongul ala? intreaba prietenii, clatinandu-se. 
- Nu-i gong, e un ceas vorbitor. 
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- Serioooos? Un ceas vorbitor? 
- Ca sa va conving, priviti. spune tipul şi apucand gongul trase o lovitura puternica 
în el. 
Curand, o voce de cealalta parte a peretelui, striga: 
- E 3 dimineata, boule! 
*** 
Itic suna la Securitate: 
-Alo, vedeti ca Strul are niste lemne ! 
-Si ce e cu asta? 
-A gaurit şi a introdus în fiecare lemn bijuterii, diamante, dolari si, probabil, ceva 
munitie adusa din America, de la fratele lui. 
Apoi il suna pe Strul: 
-Ma dobitocule, pregateste-te ca am trimis sa-ti sparga lemnele! 
-Pe cine? 
-Pe aia, care mi i-ai trimis tu anul trecut, de mi-au sapat gradina. 
*** 
Tanarul indragostit se infiinteaza la tatal iubitei : 
- Domnule, as dori sa mă casatoresc cu fiica d-voastra. 
- Cu soţia ati vorbit deja? 
- Da, dar dacă se poate, as ramane totusi la fiica d-voastra 
*** 
Zice ca ardeleanul coboara pe Feleac spre Cluj cu caruta cu nevasta şi copilul. 
Ajungind în dreptul Teatrului, copilul intreaba: 
- Tata, da' casa aiasta mare cu doi catei pe ea ce-a fi? 
- Nu stiu, dragu' tatii. 
Apoi, în Piata Unirii: 
- Tata, da' omu aiesta de hier pe cal, cine-o fi? 
- Nu stiu, dragu' tatii. 
In fine, linga Parcul Mare: 
- Tata, da' la balta aiasta mica, oare cum i-a zice? 
- Nu stiu, dragu' tatii." 
Femeia, agasata de insistentele copilului, intervine: 
- Da' mai lasa-l în pace pe tata-to, mă copile, nu vezi ca-i trudit?! 
La care taranul raspunde cu bonomie ardeleneasca: 
- Lasa-l, femeie, pe copil sa intrebe, ca numa' aşa invata! 
*** 
Un ardelean vine acasă mai devreme de la camp şi aude zgomote în dormitor. 
Se duce în fuga si-si gaseste nevasta dezbracata complet, intinsa pe pat, transpirata 
şi gafaind... 
-Ce-i ma, nevasta, ce ai? 
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-Am infarct.... zice ea. 
Ardeleanul da sa fuga afara sa cheme pe doctor, când copilul lui de 4 ani zice: 
-Tata, tata, unchiu' Gheorghe este sub pat în pielea goala... 
Ardeleanul fuge inapoi, ridica patura şi-l vede pe Gheorghe sub pat dezbracat şi 
zice: 
-Pai bine ma, nenorocitule, nevasta-mea moare de inima şi tu umbli ca un bezmetic 
prin casa în pielea goala de-mi sperii copilul... 
*** 
Doi ardeleni se intalnesc pe strada: 
- De ce esti amarat, Ioane? 
- Cum sa nu fiu amarat dacă mi-o murit un bou. 
- Eh, ce sa-i faci, ase ne-om duce toti, unu'  după altu'!... 
*** 
I: Ce primesti la un restaurant moldovenesc dacă ceri creier pane? 
R: Mimorie di porc prajita! 
*** 
Stefan cel Mare în razboi cu turcii, inaintea unei batalii. Fiecare tabara era instalata 
pe un deal. La un moment dat, un strajer intra la Stefan în cort şi îi spune speriat: 
- Maria Ta, turcii au adus un tun pe dealul lor! 
- Nu-i nimic, infige un steag în pamant... 
Zis şi facut. Nu trece mult timp şi vine iar istericu: 
- Maria Ta, inca un tun! 
- Mai pune un steag ma... 
Si aşa mai departe... Turcii au adus 100 de tunuri, pe dealul moldovenilor erau 100 
de steaguri. 
Baiazid se uita prin binoclu, se scarpina în cap şi nu intelege ce se intampla. Nu stie 
ce sa faca şi mai bine se retrage. Gata, pleaca, mă rog... 
Peste 20 de ani, erau pe Coasta de Azur Stefan cu Baiazid la un cockteil. 
Turcul intreaba: 
- Ia zi ba Fane, de ce ai facut mă faza aia cu steagurile? Pentru fiecare tun al meu tu 
ai infipt un steag în pamant? 
- Am vrut sa-ti arat ca mi se falfaie 
*** 
Anunt la metroul moldovenesc: 
"Pazea ca sa lichiesc usili. Urmiaza statia Primavierii, cu podisca pi partea driapta". 
*** 
Odata, eram cu nevasta-mea în pat şi mă întrebam şi eu, asa, ca omu' "o fi avut, n-o 
fi avut?". Pana la urma am zis sa întreb cu voce tare, nu numai în gand, da' mai pe 
ocolite, (ca doar sunt un gentleman, ce pana mea) şi i-am zis: 
"Auzi, cum se face ca nu stiu niciodata când ai orgasm?" 
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Si stiti ce mi-a raspuns: 
"Pai n-are rost sa te tot sun la servici şi sa te deranjez pentru atâta lucru" 
*** 
Un tip suna la usa unui apartament. Usa se deschide şi apare o gagica tare... 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? fără nici un cuvant, gagica îi tranti usa 
în nas. 
A două zi, tipul iar suna la usa, iar deschide gagica... 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? La fel de suparata, gagica îi tranteste 
usa în nas. 
Seara discuta cu sotul ei, îi povesteste ce şi cum. Acesta din urma decide sa ramana 
a două zi cu ea. Bineinteles, soneria se face auzita a două zi. 
Gagica deschide usa şi tipul pune obisnuita intrebare: 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? 
Plina de tupeu, cu sotul ascuns  după usa gata sa intervina, gagica raspunde: 
- Da! 
- Atunci, va rog sa faceti sex şi cu sotul dumneavoastra ca sa-mi lase nevasta în 
pace..... 
*** 
La maternitate, în sala de asteptare trei bărbaţi stau cu sufletul la gura. 
Iese moasa şi il felicita pe primul: 
- Felicitari aveti gemeni! 
- Doamne, ce coincidenta, eu chiar lucrez la Minessota Twins... 
Dupa o ora iese aceeasi femeie şi spune celui de al doilea tatic: 
- Incredibil, aveti tripleti!!! 
- Nu pot sa cred, ce coincidenta, eu lucrez la 3M Company. 
Al treilea lesina. 
- Ce s-a intamplat, intreaba moasa? 
- El lucreaza la 7UP... 
*** 
Cineva suna la usa, iar barbatul deschide... Moartea, în fata lui, îi spune: 
- Am venit  după viata ta! 
Barbatul o striga pe nevasta-sa: 
- Viata mea, pe tine te cauta! 
*** 
Doi prieteni discuta pe strada: 
- Tu ai facut vreodata sex în trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasă, poate mai apuci! 
*** 
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Unu evadeaza de la inchisoare. Intra intr-o casa şi da peste un cuplu în pat. Ii cere 
tipului sa se ridice şi il leaga de un scaun, apoi, în timp ce o lega pe femeie de pat, se 
apropie de ea, şi o saruta pe gat, apoi se ridica şi merge la toaleta. 
Barbatul îi spune femeii: 
- Uita-te la infractor! a stat multi ani la inchisoare şi n-a mai vazut demult o femeie. 
Am vazut cum te-a sarutat pe gat. Dak vrea sex, sa nu te opui, sa nu tipi, da-i 
satisfactie, chiar dacă iti este sila de el! e periculos, iar dacă o sa se infurie, ne va 
ucide. Sa fii tare, iubita mea! 
Te iubesc! 
Femeia: 
- Nu mă saruta pe gat, ci îmi soptea la ureche. Mi-a spus ca e homosexual şi crede 
ca esti dragut, apoi m-a intrebat dacă avem vaselina în casa. Eu i-am spus ca este în 
baie. Fii tare, iubitule! şi eu te iubesc 
*** 
Ion vine de la padure, si-o surprinde în casa pe Maria cu Gheorghe facand sex. 
- Ma, Marie, tie nu ti-e rusine? Eu muncesc ca prostul şi iti aduc de toate, şi iti fac pe 
plac. Tu, Marie, tu mă faci de rusine. şi tu, Gheorghe, ma, Gheorghe, macar opreste-
te când vorbesc eu! 
*** 
Intr-o noapte, Ion şi Maria, proaspat casatoriti, stateau de vorba: 
- Ma, Ioane, spune drept, pe cine ai mai avut inaintea mea? 
- Pe Florica. 
- Numai pe ea? 
- Pe Veta, Maricica, Rojika... bla bla bla. 
- Sa stii ca sunt geloasa. 
- Lasa, mai bine ai fi multumita ca TU te-ai calificat în finală... 
*** 
Ion şi Maria nu puteau avea copii şi s-au dus la un preot foarte priceput, care le-a 
spus ca ar trebui sa se duca la biserica din Paris şi sa aprinda o lumanare. Zis şi 
facut. 
Peste 6 ani preotul se hotaraste sa le faca o vizita. Ajunge acasă la ei, suna la usa şi 
deschide usa o fetita. 
- Buna ziua, mama e acasă? 
- Nu, e la spital, la maternitate, s-a dus sa sa aduca pe lume al saselea copil. 
- Şi tata? 
- S-a dus sa stinga lumanarea. 
*** 
Nota 4 
Bula suparat ajunge acasă: 
- Tata am luat un 4 la matematica! Bang, bang, îi da tata-sau două palme. 
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A două zi iar: 
- Tata am luat un 4 la fizica! Bang 2 palme din nou. 
A treia zi: 
- Tata am luat un 10 la muzica! Bang inca două palme 
- Ba tata, dar am luat 10!!! 
- Dupa ce ca nu inveti, iti mai arde şi de cantat, nenorocitule! 
*** 
7 ani de acasă 
Mamico, astazi în autobuz, tata m-a pus sa cedez locul unei domnisoare... 
- Foarte bine puiu' mamei, aşa trebuie sa faci! 
- Da mamico, da' io stateam în bratele lu' tata... 
*** 
Excursie în Egipt 
Un apel telefonic la o agentie de turism: 
- Faceti excursii în Egipt? 
- Da, desigur... 
- Spuneti-mi, va rog, ce statiuni balneare sunt acolo? 
- Sharm-el-Sheick, Hurgada, Taba, Nuveiba... 
- Stop... Nuveiba. Nuveiba e bine! 
- Când doriti sa plecati, cate persoane? 
- A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam integrame... 
*** 
Nu vrei... 
Doi tineri stateau pe o banca. 
Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa tacerea : 
- Nu vrei sa mergem la mine în apartament? 
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!! 
*** 
Gainile din import 
- Gainile astea sunt de la noi sau din strainatate? intreaba un ardelean la piata. 
- Dar de ce va intereseaza? vreti sa le mâncati sau sa faceti conversatie 
*** 
Suna o blonda la Politie: 
- Mi-au spart maşina, mi-au furat totul...si volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul...... 
Peste 5 min îşi da cu palma peste cap şi suna iar la politie: 
- Va rog sa mă scuzati, m-am urcat în spate! 
*** 
Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun. 
Dupa o zi intreaga de stat în frig, una dintre ele îi spune celeilalte: 
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- Auzi, n-ar fi mai bine sa luam unul asa, fără globuri? 
*** 
I: Cum tii o blonda ocupata toata ziua? 
R1: O pui intr-o camera rotunda si-i spui sa stea în colt. 
R2: Scrii pe ambele fete ale unei coli "Citeste pe verso". 
*** 
I: De ce pe ecranul calculatorului sunt două urme de picioare? 
R: O blonda a incercat sa intre pe internet. 
*** 
Doua blonde la dus: 
- Da-mi, te rog, samponul tau! 
- Dar ai unul langa tine... 
- Stiu, dar asta e pentru par uscat şi eu am parul ud! 
*** 
Tipa în pat cu amantul. Tocmai când erau în plina actiune, un zgomot de 
cheie rasucita în broasca îi face sa inghete. Cum se stie, în apartamentele 
moderne patul e direct pe podea (nu e loc sub el), dulap nu exista, doar 
suport pentru haine, nici balcon... In plus locuieste la etajul 13!!! Fara 
pic de teama, tipa îi spune: 
- Ramai calm, absolut imobil şi nu spune nimic! 
Sotul: 
- Surpriza, darling! Am luat un avion mai devreme şi am terminat mai repede. Asa 
ca am venit imediat acasă. Când vede tipul gol în camera, intreaba: 
- Cine e asta?!! 
Tipa: 
- Tocmai mi-a fost livrat, imagineaza-ti. E sclavul meu sexual robotizat, 
sistem de operare Microsoft. De altfel aduce un pic cu Bill Gates, nu gasesti? Tu esti 
mereu plecat, sedinte, voiaje... stiu eu ce faci tu când 
esti singur în camera ta de hotel?... E ca un vibrator, dar mai mare. N-ai 
vrea, totusi, sa te insel cu vecinul sau instalatorul, nu?? 
Sotul: 
- Ok, lasa asta! Hai repede, n-ai nevoie de el ca am un chef animalic!! 
Tipa, care tocmai terminase o partida buna: 
- Nu draga, am o migrena... 
El: 
- La naiba! Mereu la fel! Bine, fi draguta şi mergi la bucatarie sa-mi faci 
o omleta, ok? 
- Ok! 
Sotul priveste robotul şi nemaiputand de dorinta îşi spune: 
- "Ce e bun pentru ea e bun şi pentru mine..." şi se arunca 
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asupra "robotului" cu pantalonii în vine. 
In momentul ala, amantul zice cu o voce metalica: 
- Eroare sistem! In-tra-re re-zer-va-ta USB. 
- Robot de rahat!!!! 
Nebun de furie sotul il ridica pe umar şi o ia spre fereastra sa il arunce. 
Amantul reia: 
-... Pro-gram re-i-ni-ti-a-li-zat. In-cer-cati din nou! 
*** 
-Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate? 
-Liceul. 
*** 
-Domnule doctor, zise femeia, disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu limba 
scoasa? 
-N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta în liniste. 
*** 
Un apel telefonic la o agentie de turism. 
-Faceti excursii în Egipt? 
-Da, desigur... 
-Spuneti-mi, va rog, ce statiuni balneare sunt acolo? 
-Sharm-eli, Hurgada, Taba, Nuvelba... 
-Stop...Nuvelba. Nuvelba e bine! 
-Cind doriti sa plecati? 
-A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam cuvinte incrucisate... 
*** 
Doi politisti intra intr-o librarie. Dupa un moment de ezitare, vinzatoarea îi 
intreaba: 
-Ce-i baieti, ploua afara? 
*** 
Cantitatea de inteligenta pe pamint este constanta. Populatia este în crestere... 
*** 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca în paradis, deoarece ei ar fi ignorat 
marul şi ar fi mincat sarpele. 
*** 
Inaintea unei operatii, chirurgul îşi intreaba pacientul: 
-Ce virsta aveti? 
-Peste o luna voi implini 40 de ani. 
-Bravo, bravo, spune chirurgul, îmi place tare mult optimismul dumneavoastra! 
*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici? 
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Mama: 
- Da, fiule sunt aici. 
- Nevasta esti aici? 
Nevasta: 
- Da, barbate, sunt aici. 
- Copii sunteti aici? 
Copiii: 
- Da tata, suntem aici. 
- Toata lumea e aici? 
- Da mai, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie????? 
*** 
I - De ce nu îşi cumpăra scotienii frigidere? 
R - Nu sunt siguri ca atunci când inchid usa se stinge becul ! 
*** 
Ce scrie pe usa unui scotian? 
"Nu sunati, ies din 5 în 5 minute" 
*** 
Cum a aparut sirma de cupru? 
Doi scotieni au gasit simultan un penny... 
*** 
Cica un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta în pat 
langa el. Se sperie, scotianul şi da fuga pe scari la 
servitoare: 
"Daisy, Daisy! Sa fierbi un singur ou pentru micul dejun!" 
*** 
- Cum recunosti casa unui scotian? 
- Este singura care are hartie igienica la uscat. 
*** 
Un scotian merge la un centru de inchiriat cai 
- As dori sa inchiriez un cal. 
- Desigur, alb, negru, roscat? 
- Nu conteaza, zdravan sa fie, ca noi suntem 6. 
*** 
- John ! Mergi şi cere vecinului un ciocan. 
- Tata, vecinul zice ca nu are ciocan. A avut unul de imprumut, dar l-a restituit 
stapanului. 
- Da-l dracului de zgarcit ! Du-te-n casa şi adu-l pe-al nostru ! 
 
Ion & Maria 
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*** 
Nu a fost deloc usor pentru lon sa o convinga pe Maria, dar pana la urma se pare ca 
a reusit. Omul nostru inchiriaza o camera intrun hotel de lux şi o invita pe 
domnisoara la cina, inainte de a se duce sus, in camera, şi a face sex cu ea. Maria, 
consuma absolut tot ce se poate de pe meniu, de la aperitiv şi pana la desert. 
Nerabdator, lon ar merge deja in camera sa se infrupte din nurii femeii. In cele din 
urma, o intreaba: Spunemi, mereu mananci atât de mult? Zîmbind dulce, ea ii 
spune: O, nu... Numai când sunt pe ciclu... 
*** 
Nevasta lui lon, Maria este surprinsa de acesta facand sex cu amantul ei. in graba 
mare ii spune: Ascundete in spatele televizorului, imediat! Ion porneste televizorul 
sisi soarbe obisnuita bere. Sarmana nevasta nu mai stia cum sal faca pe barbatusu 
sa iasa din camera. In cele din urma, striga din bucatarie: loane, vino repede sa vezi 
ce ciudatenie mi sa intamplat! Am scapat o farfurie de portelan pe jos şi mia sarit 
inapoi in mana, intacta! Astai nimic! striga din camera sotul. Adineauri un jucator a 
fost penalizat cu cartonas rosu şi eliminat de pe teren şi a iesit tocmai pe aici, pe 
langa mine!!! 
***Invartinduse cu treburi prin casa, Maria nu are timp sal observe pe lon, sotul 
sau, care oprit din cititul ziarului o urmarea cu un zambet pe buze. La un moment 
dat când femeia curata aragazul şi se afla cu spatele la el, acesta ii spune: Ai un 
fund mare cat o betoniera! Femeia se rusineaza putin, dar nu scoate un cuvant şi se 
hotaraste in sinea ei ca io va plati cu varf şi indesat. Seara, la culcare, se intoarce cu 
fata la perete şi nici nul baga in seama pe Ion. Nerabdator, barbatul începe sai 
mangaie fundul. Nervoasa, soţia lui se intoarce sii spune: Crezi ca pentru două 
pietricele atât de mici dau drumul sa functioneze o betoniera atât de mare!? 
*** 
Era un roman cu nevasta in desert. şi merg ei, merg şi ajung la o oaza. Romanu' sa-
ntinde la umbra, nevasta se da  după niste tufe sa se p**e. Se apleaca ea pe vine şi 
deodata aude "crantz, crantz, crantz...". Se sperie şi se muta mai incolo. Se aseaza 
pe vine... iar "crantz, crantz, crantz...". Se sperie şi mai tare sil striga pe barbat'su: -
"Mai Ioane, vinoncoa' ca aud niste zgomote caremi da fiori pe sira. Vine Ion şi zice: 
"Hai fa, pisete sa vad cum sta treaba. "Se apleaca Maria, da sa se pise şi iar se aude: 
"crantz, crantz, crantz...". Se apleaca barbatu', se uita şi zice: Sa fiu al dracu' dacă 
am mai vazut latei mancand iarba... 
***Maria către Ion: Ioane hai sa neo tragem şi noi ca toti oamenii! Bine. Când strig 
odata te duci in dormitor, când strig a două oara te dezbraci. Iar când strig a treia 
oara te bagi in pat. Bine Ioane. Vine Ion sub geamul Mariei şi striga: Marie! Marie! 
Marie! Vino cati arde sura şi tie iti arde de f***t. 
***Ion şi Maria erau la semanat de cartofi, când lui Ion ii vine a f**e la Maria. Fa 
Marie eu teas f**e dar ce facem cu calul ca nu avem de ce sa il legam. Leagal ba de 
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un picior. In timp ce se f***u cu spor trece un avion care sperie calul. Acesta o ia la 
goana când Maria se ridica, se uita şi striga: "BA IOANE INTOARCETE PE SPATE CA 
SCOTI TOTI CARTOFII" 
***In noaptea nuntii Ion constata cu disperare ca Maria nu e fata mare şi o ia la 
intrebari. Maria ii raspunde: Stai Ioane sati explic. Mam dus seara la fantana şi cum 
stateam eu asa aplecata a venit unul, mia pus fusta in cap şi mia traso. 
Unde e ca ma duc sal omor! Spunemi cum arata, nu lai vazut de loc? Nu ca a venit 
din spate şi era seara. Da'  după p**a nu era din satul nostru. 
*** 
Maria, cam pe la 10 seara, aude un fluierat discret deafara. Iese in ograda: Intuneric 
bezna, luna in nori. Pe bajbaite, pune mana pe oistea de la caruta. A, tu esti, Ioane? 
*** 
Ion şi Maria ies de la medic. Tu, Marie, zise Ion uitanduse la medicamentele 
prescrise, bumbii astia ioi be, da' cu dopurile astea ceom face? Ma duc sal mai 
intreb o data pe domnu' doctor. Nu te duce ca so supara. Maria se duce şi iese 
repede. O zis sa ti le bagi in fund! Vezi, tam zas ca sa suparat... 
***Ion se intalneste pe ulita cu Maria, pe care no mai vazuse de mult. Buna, Ioane! 
Ce mai faci? Multam dentrebare, Marie. Ce sa fac, mam insurat. No, astai bine! Ba 
nui bine cam luat o muiere batrana. No astai rau ! Da, dar batrana avea casa. No, 
astai bine ! Da, dar casa a ars. 
No astai rau ! Da, dar nui asa rau. De ce ? A ars şi batrana cu casa cu tot ! No, astai 
bine ….. 
*** 
Ioane, ai facut inchisoare? Nam facut nici o inchisoare, Marie. Când am ajuns eu 
acolo era gata facuta. 
*** 
Badea Ion, renumit in sat pentru "vrednicia" lui, se pregatea de iesit la camp. Unde 
mergi, bade Ion? Ia, sa capaluiesc malaiul cela. Da' cum te duci ca malaiul nici na 
rasarit. Lasa ca pana ajung, o creste el... 
*** 
In armata, Ion este incorporat la parasutisti. Inainte de primul salt, instructorul le 
reaminteste ca trebuie sa numere pana la 9 şi apoi sa traga de manerul de 
deschidere al parasutei. Soldatii incep sa sara, totul decurge bine, când deodata 
instructorul observa ca parasuta ardeleanului nu sa deschis. Innebunit, executa un 
salt pana la limita minima de securitate, ajunge rapid la sol şi speriat il cauta pe 
nenorocit, crezand co sa1 vada facut farame. Dintro capita de fan din apropiere, 
auzii: No, amu vine 9... 
*** 
Ion şi Maria in timpul unei partide de sex... Maria: Ioane, vinee.... ohhh, ahhh... 
vineeeee... Ion: Fa, când f*t eu nu vine nimeni! 
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*** 
Ion şi Maria siau dat intalnire. Ajunge Maria la Ion a două zi şi Ion o intreaba: 
Marie... Ai trecut la mine prin ograda lui Badea Ghiorghe? Da ma Ioane ma.... "Si ai 
trecut pe sub platanul mare de langa rau?" 
"Da ma Ioane ma." "Si ai vazut ce cacat mare şi gros e acolo?" "Da ma Ioane ma." Na 
ala io lam facut. 
*** 
Vine Ion de la munca, obosit, murdar, cu foamea in gat vai steaua lui. Stiga la Maria: 
Nevasta fa ceva sa manc! Maria: Aaaa, la ora asta?(iritata la culme) dacă iti fierb un 
ou e bine? Ion: Auzi fa eu dacă iti fierb o tata e bine? 
*** 
Masa lui Maria: Marie! Mai lasal odata pe Ion şi hai in casa! Maria: Bine mama! Il 
mai las odata şi vin! 
*** 
Ion cumpăra un video şi câteva casete, printre care şi câteva porno. Maria da de ele 
şi fiind singura acasa, le vizioneaza. Când se intoarce Ion acasa o gaseste pe Maria 
goala pusca. Aceasta ii spune: Ioane, fucheman gura! la care Ion ii trage un pumn 
sanatos!!! 
*** 
Ion calare pe Maria o intreaba soptit: Marie mai poti? Maria inebunita de placere 
zice: Mai tare Ioane, mai tare...!!! Ion urland: Mai poti fai Marie, mai poti? 
*** 
Ion da un anunt la matrimoniale: "Barbat serios, instarit, cu caruta cu 2 cai, 2 vaci 
cu lapte, casa, doresc cunostinta cu doamana serioasa in vederea casatoriei. Am un 
singur defect: "Nu am simtul mirosului." A două zi Maria da şi ea un anunt: "Doresc 
cunostinta cu domnul Ion. Sunt gospodina, etc. Am şi eu un singur defect: "Imi 
miroase foarte tare pasarica." Ion ii da o intilnire lui Maria, toate bune şi frumoase,  
după o saptamina deja hotarasc sa se casatoreasca. Vine noaptea cea mare. Maria 
începe sa se dezbrace, isi da jos sutienul, apoi chilotii. Cum isi da Maria jos chilotii, 
cum Ion striga: Marie, deschide geamul!! Ceai Ioane ai prostit? Parca ziceai ca.... -
Marieeeeee, deschide geamul!! Ba Ioane, tu ai mintit in anunt? Marieeeeeeee!! 
Deschide geamul!!! Da ce e ma Ioane?? Ma ustura ochii!! 
*** 
Era intro seara de mai. Ion şi Maria stateau ca de obicei in pat şi dintro data ii zice 
Maria lui Ion: Ba Ioane eu îmi dau jos pijamalele. Ion ii zice : Dai jos fa Marie. Dupa 
un timp ii zice şi Ion: Fa Marie îmi dau şi eu jos pijamalele! Dai mai Ioane! zise 
Maria. Mai stau ei ce mai stau şi zice Maria: Mai Ioane eu îmi dau jos şi chilotii! Dai 
fa Marie! Dupa un timp zice şi Ion: Fa Marie da îmi dau şi eu jos chilotii. Dai mai 
Ioane! Dupa inca 2 minute zice Maria: Ma Ioane eu ma cracanez! Cracaneazate fa 
Marie! Mai stau ei şi zice Ion: Ma cracanez şi eu fa Marie! Cracaneazate mai Ioane. 
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Dupa 3 minute zice Ion. Fa Marie hai sa ne culcam ca nu vine nimeni sa ne f**a!!! 
*** 
Dupa o lunga perioada de studii la Paris, Ion vine acasa sasi vada familia şi 
meleagurile natale. Dupa citeva zile Maria, ca şi o nevasta iubitoare ii spune: 
Uite Ioane dimineata eu fac curat in casa şi tu te duci sa mulgi vaca. Ion: Nu pot 
Marie, Maria: De ce Ioane, Ion: Imi repugna ! 
*** 
Ion la Maria: Tu, Marie io tare mas culca cu tine?!! Ma, da nu se poate! De ce? Ca ios 
lesbi! LESBI!!Da aia cei??? Vezi tipa aia cu picioare lungi, tate mari, par fain??? Da. -
Io cu aia mas culca! Sta Ion.......mai sta....(se scarpina in cap) şi zice: Stii ce Marie şi 
ios lesbi. 
***Ion şi Marie, proaspat casatoriti se f*t toata ziua, dimineata, la pranz şi seara. 
Intruna din dimineti, ies şi ei afara, sa faca piata, cand, lui Ion ii vine brusc, chefu`. -
Tu Marie, io tio trag, chiar amu ! Mai Ioane, nu fii nebun, mai, ne vede lumea. ! Nu 
ma intereseaza, io tio trag ! Tu teapleci, te faci ca te uiti prin iarba, şi io tio trag din 
spate.....asaaaa....bine...amu, numai un pic dute inspre dreapta...asaaaa....amu, numai 
un strop mai inainte....asaaa bine, amu....un miez mai către stanga... Ma Ioane...d-
apoi tu ce faci mai ? Apoi ma f***i ori MA PARCHEZI ?!!!? 
*** 
Ion ii trimite un ravas Mariei: "Fa, Marie, fa la ora 12 noaptea sa fii in varful 
dealului ca vreau sa te f*t". Maria citeste ravasul şi trimite unul de raspuns: "Ma 
Ioane am inteles aluzia, vin..." 
*** 
La Ion şi Maria vin un cuplu francez in vizita. 
Maria se uita pe gaura cheii la francezi in camera şi o vede pe frantuzoaica dindui 
cu bikinii pe la nas francezului. Maria in gindu ei: Cear fi sai fac şi eu asa lui Ion cu 
gogosarii mei. Intra tiptil in camera lui Ion. Acesta doarme. Isi scoate gogosarii, şi ii 
da pe la nas lui Ion. Ion: FA MARIE...ADU PUSCA CA IAR AU VENIT DIHORII AIA... 
*** 
Ion şi Maria faceau dragoste. La un moment dat Maria zice: Bai Ioane iti miros 
picioarele! La care Ion raspunde: dacă vrei! 
*** 
Ion, pe patul de moarte: Marie, eu acum ma duc, mult nu mai am, da' vreu sa stiu şi 
eu: Mai inselat tu vreodata? La care, Maria: Apai ma Ioane draga, io tias zice, 
da'Dacă nu mori?... 
*** 
Accident la Ion acasa : Maria: Ioaneee ! Nu da drumul la turbina, ca sunt 
inauntruuuu !!!! 
*** 
In noaptea nuntii, Maria il intreaba pe Ion: Darling mai poti ? Ion: Da 
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darling......Dimineata il intreaba din nou: Darling mai poti ? Ion: Nu! dar ling. 
*** 
Ion şi Marie in noaptea nuntii: Marie culcata in pat, Ion langa fereastra, uitanduse 
pe geam. Dupa vreo jumatate de ceas, zice Maria: No, Ioane, mii frigut! Pune, fa, un 
tol pe tinie! zice Ion fără sa intoarca capul. Pune Maria un tol pe ea, da' peste 
jumatate de ora începe din nou: Ma Ioane, da mie tot frigut mie! 
Mai pune fa un tol pe tine! zice Ion. Se conformeaza Maria, dar Ion tot la fereastra. 
Peste alta jumatate de ora, Maria: Ma Ioane, tu nauzii ca mie mie frigut? Nauzi fa 
femeia sa mai pui un tol pe tine? Pierzandusi rabdarea, Maria exclama: Da ce faci 
tu, Ioane, la fereastra acolo? La care Ion raspunde intorcanduse radios: No, fa 
muiere, mio zis mie Vasile ca noaptea nuntii a mai faina, şi nu vreu s scap o clipita 
din ochi! 
*** 
In luna de miere, Ion şi Maria devenisera celebri in sat pentru prelungile reprize de 
amor, care aveau loc care pe unde puteu şi ei. Intruna din dimineti, Ion iesi pe 
veranda sa faca ceva sport. Când ajunse la flotari, il vazu vecinul Vasile, carei striga 
peste gard: No, Ioane, ogoiete, ma, ca Mariai plecata la coteata, ma! 
*** 
Alearga Ion  după Maria. Alearga şi iar alearga.... Au ajuns intro padure! Maria sa 
catarat intrun copac iar Ion a ramas jos. Ion: Marie date jos!! Maria: Nu, ai sa ma 
bati!! Date jos ca te f*t!! Ei, ce maincinos mai esti!! 
*** 
Ion către Maria: "Marie hai sa te f*t in ureche. Maria: "Mai Ioane pai surzesc". Ion: -
"Hai tu ca aseara nai amutit". 37) [1200] aquire Maria era foarte suparata pentru 
ca Ion nu mai facuse sex cu ea de o groaza de vreme. In acea zi Ion sa intors acasa şi 
ia spus Mariei: Marie, gata! Hainele jos şi aseazate in maini in fata oglinzii! 
 
Maria fericita ca o sa faca sex sa dezbracat şi sa asezat in miini in fata oglinzii. In 
acest timp Ion era in baie. Maria, obosita de atata stat in maini la intrebat pe Ion: -
Ioane, cat mai stau sa te astept?? Ah am şi uitat! Vroiam sa vad cum îmi sta cu 
barba!! 38) [1202] Val Ion are un picior de lemn. Maria: Bradui? Ion: Nuuu.. Maria: 
Fagui? Ion: Nuuu.. Maria: Stejar ii? Ion: Nuuu Maria: Ca doar no fi salcie?! Ion: Ihi! 
Maria: Astai bun ca face bine şi la reumatism! 39) [1204] uzbecu Ion către Maria: 
Marie vinon cucuruz ca vreau sa te f*t. Maria: Nu ca tu ma minti! 40) [1207] Wil 
Ion: Marie, vino fancoa'!! Maria: Nu vin Ioane ca tu mii f**e! Ion: No, vin' fa, ca nu tii 
f**e! Maria: Pai atunci de ce sa mai vin? 41) [1210] Coco 
 
Mergeau Ion şi Maria cu caruta. La un moment dat, Maria spune: "Ma Ioane, io am o 
presimtire ca tu o sa ma F**i". Ion: "Stai fa linistita". Mai merg ei şi Maria spune iar: 
"Ma Ioane io am o presimtire ca tu o sa ma F**i". "Ma, Marie, dacă eu spun una, pai 
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aia este. Maria: "Ma, Ioane da f***a odata ca sa scap de presimtire". 42) [1214] paul 
Ion şi cu Gheorge se duceau la cosit in camp. Dupa ceva timp coasa lui Gheorghe se 
rupse. Ba, Ioane ma duc in sat sami schimb coasa şi vin inapoi! Bine, Gheorghe!, 
zise Ion. Pe drumul spre sat Gheorghe vede casa lui Ion şi pe Maria dezbracata pe 
masa. Gheorghe intra in casa şi o reguleaza bine pe Maria. Dupa ceva timp 
Gheorghe se intoarce cu o coasa noua la camp sii spune lui Ion: Bai, Ioane stiai ca ai 
o nevasta tapana de tot? Da, pai dacai moarta de trei zile! 43) [2169] alex Ion şi 
maria cumpăra o maşina de facut copii. Ion începe sa faca copii 1, 2, 3, ... copii. Unul 
iese negru. Maria striga: Ioane pe asta lai ars. 44) [2183] bazooka Ion şi Maria 
familie de mari gospodari ai satului. Cum viata era tot mai grea se gandesc sa mai 
faca economii: Auzi, Marie, dacă tu ai avea patru tate nar mai trebui sa tinem vaca! 
Daca, tu, Ioane, ai avea două p**i nar mai trebui sa tinem sluga! 45) [2329] Ade 
Intro zi Maria mersese la mama ei  după o luna de casatorie şi ii spuse ca Ion nu o 
mai vrea. Nici nu se mai uita la ea! Atunic mama ei ii spuse: Desbracate in sutien in 
fata lui. Nimic. A două zi se dezbraca in chiloti. 
 
Nimic. A treia zi se dezbraca de tot. Atunci Ion reclama: Vezi ca ai pisica intre 
picioare! 46) [2851] schnecker Ion o intreaba pe Maria: Marie, tie tiar placea sa fii 
barbat? Maria raspunde: Da, Ioane, dar tie? 47) [2968] andreea Era odata Ion şi 
Maria. Ei nu puteau avea copii şi sau dus la un preot foarte priceput, care lea spus 
ca ar trebui sa se duca la biserica din Paris şi sa aprinda o lumanare. Zis şi facut. 
Peste 6 ani preotul se hotaraste sa le faca o vizita. Ajunge acasa la ei, suna la usa şi 
deschide usa o fetita. Buna ziua mama e acasa? Nu, e la spital, la maternitate, sa dus 
sa aduca pe lume al saselea copil. şi tata? Sa dus sa stinga lumanarea. 48) [3098] 
Jon24 I: Esti proasta Marie? R: Nu, prostituata! 49) [3838] Gigel Ion şi cu Maria sau 
casatoriti. Dupa un an Ion moare şi Maria, inca fata tinara şi plina de dorinte, 
doreste sa pastreze amintirea lui Ion proaspata şi ii taie p**a, iar când ajunge acasa 
face o gaura in perete şi o fixeaza acolo urmand ca seara sa se autopenetreze. In 
prima zi Maria vine acasa se bagan pat şi isi face treaba. A două noapte la fel. 
Vecinul Gheorghe observa lucrul asta şi cum o placea pe Maria se gandeste şi isi 
baga el acolo p**a. Seara vine Maria acasa suparata, merge la bucatarie ia un cutit, 
merge in camera şi zice: Hai, ma Ioane, ca ne mutam. 50) [4190] cezar Ion către 
Marie  după ce sau casatorit: Marie uite care sunt regulile: 
 
Când vin de la coasa şi am clopul pe partea dreapta inclinat inseamna ca mie foame 
şi sami pui masa. Când e pe stanga inseamna ca mie sete şi sami pui vinul iar când e 
pe spate inseamna ca vreau sa facem sex. şi sa te bagi in pat. Ai inteles? Am inteles, 
dar am şi eu o regula. Care? Când vii acasa şi ma vezi in varful dealului ca stau cu 
mainele in sold apai sati dai clopul pe spate ca dacă nu ii bai. 51) [4043] DARKAN 
Maria se duce duminica la targ. Intorcinduse acasa Ion o intreaba: I: Ai fa Marie ce 
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mai era prin targ ? M: Pai ma Ioane ce sa fie p**e..alea mai mari mai scumpe. I: Ai fa 
Marie da ca a mea erau? M: E ma Ioane ca a ta se vindeau la chita!! Duminica 
viitoare se duce Ion in targ. M: Zii ma Ioane ce era era prin targ? 
 
I: Erau p***e...Alea virgine mai scumpe, alea mai largi mai ieftine. M: Ai ma Ioane da 
ca a mea era? I: E fa Marie... pai in a ta se tinea targu! 52) [3809] luci Moare Maria! 
Bula invita tot nemul la inmormantare. Incepe slujba se termina şi începe lumea sa 
iasa din biserica. Ies câteva persoane  după care ies cei patru care tineau cosciugul 
şi fără sa vrea il lovesc de tocul usii. Cateva clipe mai tarziu incep sa se auda 
zgomote in cosciug. Oamenii, curiosi, deschid cosciugul şi ce sa vezi. Maria inviase. 
Toata lumea pleaca fericita mai departe şi peste 10 ani iar moare Maria. Acelasi 
scenariu cu aceiasi oameni la aceeasi biserica. Incepe slujba se termina şi lumea da 
sa iasa. Iar din fundul biserici se aude Ion: "Ba, aveti grija sa nu mai loviti cosciugu' 
ala o data ca va ia mama dracu!" 53) [4285] mihaella Ion şi Maria se duceau către 
casa iar afara ploua torential. 
 
La un moment dat a fulgerat spre pamant la 50m de ei. Ion zice: "No Doamne". 
Peste câteva minute iar fulgera la 10m de ei. Ion iar: "No Doamne". Peste alte 
câteva minute la 1m de ei iar Ion la fel. Iar apoi un fulger o paleste pe Maria, atunci 
Ion zice: "No asa Doamne". 54) [4517] BICA Era Ion şi cu Maria in pat intro seara. 
La un moment dat Maria care nu avea somn il intreaba pe Ion: Ioane, dormi? Nu! -
Ma iubesti? Dorm!! 55) [5464] gelusi Ion şi Maria faceau dragoste. La un 
momendat Maria către Ion: Ma Ioane inima ma! Ion către Maria: Laso fa Marie ca o 
ocolim. 56) [4839] lunaticul Ion vroia sa mulga vaca şi când ii pune galeata sub 
tate, da vaca cu copita sii rastoarna galeata. Ii leaga Ion picioarele din fata, pune 
galeata şi vaca o rastoarna cu copita cu un picior din spate. Ii leaga şi picioarele din 
spate şi vaca rastoarna galeata cu coada. Da sai lege coada de tavan şi când 
reuseste in final ii cad pantalonii jos. Tocmai atunci intra Maria: Ce faci ma cu vaca? 
Pai o f*t fa ca dacati spun co mulg nu ma crezi! 57) [4235] bogdan Intro iarna se 
duce Ion la Maria sii zice: Marie, vezi tu piciorul asta stang al tau? Il vad ma Ione. -
No sa sti cai Craciunul. Bine ma Ione. Marie, vezi tu piciorul asta drept al tau? Il vad 
ma Ioane. 
 
Sa sti cai Revelionul. Da ma Ione, si? Marie, pregatestete cati fac o vizita intre 
sarbatori! 58) [5346] cosmin Ion o conduce seara pe Marie acasa. Când ajung in 
poarta, Ion ii propune o partida de sex. Maria: Ma Ioane, nu se poate din 3 motive! -
Care tu Marie? In primul rand pentru cas fata mare şi ma pstrez pt. casatorie, in al 
doilea rand pt. ca poate trece cineva şi ne vede şi in al treilea rand pt. ca de cate ori 
o fac in poarta, îmi intra clanta in cur şi ma doare! 59) [7532] bebo Ion şi Maria vin 
de la camp. Ion o tranteste pe Maria in caruta plina cu fan şi io trage bine de tot. 
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Maria: Mai Ioane, ce mai speriat. Mai speriema inca o data. Ion se conformeaza şi io 
trage iar Mariei. Ajung in sfarsit acasa. Maria: Ioane, mai speriema o data. Ion io 
trage,  după care se duce la treaba. Vine acasa. Maria: Ioane mai speriema o data. 
Ion io trage şi da sa se culce. Adoarme, dar Maria il trezeste. Maria: Ioane, hai, te 
rog, mai speriema o data. Ion: BAU 60) [6186] Ion Ion vazand ca Maria nui mai 
raspunde la avansuri isi propune intro zi sa rezolve problema. Se duce Ion la Maria 
şi ii zice: Fa Marie când ai sa ma vezi fugind prin curte cu 2 caldari de apa in mana 
dapoi sa stii ca mie mia f**e şi sa te gasesc in pat auzi? La care Maria este de acord. 
 
Prima zi: Ion fugind prin curte cu două caldari de apa in mana. Maria fuge in pat şi 
il asteapta. Ion vine şi rezolva problema. A două zi la fel, a treia zi la fel. Dupa 
câteva zile insa pe la miezul noptii, se scoala Maria din pat sil vede pe Ion fugind 
prin curte cu două galeti de apa in mana. Fata cuminte ce este, se duce repede in 
pat şi il asteapta. Dupa vreo jumatate de ora apare şi Ion transpirat tot sii spune 
Mariei: Faaa! Noua nea luat foc grajdu şi tie iti ardea f**e? 61) [4409] Mucker Ion: -
Fa Marie, hai in capita cu fan sa te f*t! Maria: Am inteles aluzia subtila şi vin. 62) 
[4420] Danutelu` Ion vine suparat acasa şi o gaseste pe Maria in curte. I: Fa! Vino in 
casa ca te omor! M: Da Ioane vin! I: Fa intra in dormitor! Imediat. M: Ioane ai 
cumva chef de. I: Taci şi bagate in pat! M: Gata Ioane imediat! I: Trage plapuma 
peste noi ca te omor! Maria trage plapuma si: I: Vezi fa ce ceas fosforescent am? 
63) [4813] bonie Ion şi Maria in pat: Maria: Ioane iti miros picioarele! Ion: Bine 
Marie, dacă vrei tu.... 64) [9428] alinutza Intro zi Ion o pune pe masa sai faca niste 
clatite  după care femeia plecă. El se duse acasa la Maria şi o invita sa faca clatite 
impreuna.[ Maria stia sa nu se duca la el ca acesta vroia sa o reguleze dar când a 
auzit de clatite a fost de acord]. Ajunsi acasa la Ion, acesta îi ridica poalele şi o 
arunca pe burta in pat.în timp ce o regula mai lua din farfuria de sub pat cate o 
clatita şi io dadea Mariei sa manance.Când sau terminat clatitele Maria a plecat 
acasa.Mama ei : 
 
Unde ai fost Marie? Sa fac clatite, cu Ion! Bine, fa nesimtito dar la mine nu teai 
gandit?Nu miai oprit nici macar una de pofta? Auzind acestea Maria isi ridica fusta 
şi spuse: Ia de aici, linge tigaia! 65) [5117] Yo! Ion şi Maria erau la secerat.Dupa un 
timp obosesc şi se aseaza sub un copac.Maria tipa la un monment dat: Ioane, Ioane 
uitun motociclist fără cap! Taci tu Marie, ca nu exista asa ceva. Dupa un timp Maria 
zice: Uite inca un motociclist fără cap! Taci fa, ca nu exista asa ceva. Maria zice 
iarasi: Uite ma Ioane un motociclist fără cap! Tulai ma, lam vazut şi eu!Cred car 
trebui sa mutam coasa din drum. 66) [5305] SABOU Ion şi Maria la restaurant: 
 
M: Ioane asai ca nui frumos sami sug maseaua? 
I: Nu fa. 
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M: Atunci sugemio tu. 
 
Maria, proaspat casatorita, se intalneste cu Ion. Curios acesta o intreaba: " Ei, Marie 
cum e sa fii casatorita? E mai bine? "Ma, Ioane, nui mai bine dai mai des!" 
 
Ion şi Maria, pensionari, stau pe banca in fata casei şi admira apusul soarelui. 
Atinsa de romantismul momentului, Maria zice: Ioane, mai tii minte cum ne 
plimbam când eram tineri şi ma tineai de mana? Ion, receptiv, o prinde cu blandete 
de mana. Maria: Da' mai stii, Ioane, cum ma sarutai pe obraz când eram mai tineri? 
Ion ii aplica docil un toc pe obraz. Maria prinde curaj: şi ma şi muscai nitel de 
ureche. 
 
La care Ion se ridica şi pleaca. Unde mergi? intreaba Maria. Sami iau proteza. 69) 
[20785] ina Ion mare gagicar se trezeste dimineata şi ia agenda. Ia sa vedem pe 
cine avem programata azi la f***t. Pe Maria. O suna pe Maria. Alo, Marie, is io Ion. 
Marie azi la ora 10 esti programata la f***t. Ma Ioane nu pot azi ca mii acasa 
barbatu! Marie nu glumi, in agenda mea scrie ca azi la 10 esti programata la f***t, 
trebuie sa vii! Nu pot Ioane, tiam zis ca este acasa barbatu! Ma Marie nu te juca! Nu 
ma joc Ioane da nu pot! Bine Marie faci cum vrei, da sa stii ca io te trec f***a. 70) 
[20848] cocolino Ion şi Maria sau casatorit. Nu faceau nimic. Intro dimineata Maria 
se duce in targ sfatuita de baba satului. Se pregateste isi ia vreo 2 reviste şi vine 
acasa. Seara când vine Ion acasa: Ioane, rupemi rochia! Esti nebuna! Ioane, batema! 
Esti nebuna! Ioane trintestema in pat! Esti nebuna! Ioane damio in gura! Pooooccc! 
71) [21212] stefan Maria: Ioane ce are magaru acela intre picioare? Ion: Doamne 
Mario proasta esti! Da aceea este socoteala lui. Maria: Da!? dacă stiam ca asa stau 
lucrurile îmi alegeam barbat  după urechi nu  după nas. 
 
72) [6327] nixon Ion era pe un mal al Oltului şi Maria pe celalalt mal. Mario as vrea 
sa tio trag! şi eu as vrea dar nu am cum trece apa. Pai uite cum facem, eu îmi scol 
scula şi treci pe ea. Bine mai Ioane, dar cum trec apa inapoi? 73) [21540] silviu Ion 
ii zice lu' Maria: Fa Marie hai sa ne f***m! Maria: Nu pot Ioane cas fata mare, am sa 
ma f*t  după ce am sa ma marit! Ion: Bine uite numarul meu de telefon, sunama  
după ce te mariti! 74) [7025] bobo Inainte de a se casatori cu Maria, Ion se duce la 
tatasu' sil intreaba cum so faca. Apoi ma Ioane va puneti unul intrun colt al camerei 
şi unul in celalalt, va dezbracati, va apropiati şi  după aia va apropiati şi vedeti voi 
ce se intampla. Zis şi facut. In noaptea nuntii fac  după cum li sa spus. Se dezbraca 
şi se apropie numai ca Maria nimereste in clanta de la usa iar Ion in priza. La un 
moment dat Maria spune: Ioane da baga şi tu mai drept! Da nu pot fa' ca ma 
scutura! 75) [7472] atk Ion şi cu Maria casatoriti de vreo 3 saptamani. Vine mama 
soacra la Ion. O vede pe Maria şi o intreaba: "Cum iti merge casatoria?" Maria 
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suparata ii spune ca Ion nu misca nimica, la care mama soacra ii spune sa plece la 
cumpăraturi ca vorbeste ea cu Ion. Il cheama pe Ion la fereasta şi il intreaba de ce 
nu misca nimica ca Maria ii femeie tanara şi are nevoie... Ion ii spune ca nu stie la ce 
se refera. Mama soacra ii spune: "Ma Ioane vezi tu parcul ala? Ii vezi şi pe aia doi 
caini acolo? Asa sa ii faci şi tu Mariei ma. 
 
Mama soacra pleaca, şi se reintoarce  după o saptamana. Când o vede Maria ii 
spune sa plece ca nu mai vrea sa vorbeasca cu ea. Atunci mama soacra il cheama pe 
Ion şi il intreaba dacă ia facut Mariei ce ia spus. Ion ii spune: Mama soacra mai greu 
a fost când am scoso in parc. 76) [7496] luck Maria vrea sa ii cumpere lu Ion cadou 
de ziua lui. Asa ca merge in piata. Vede la unu o pasare mai ciudata şi il intreaba ce 
stie sa faca pasarea. Vanzatorul ii spune ca e o pasare distrugatoare, şi ii 
demonstreaza. Zice către pasare: "Copac, pasare destrugatoare, şi pasarea a distrus 
tot copacul". Vazand asta Maria o cumpăra şi pleaca acasa. In drum spre casa vrea 
sa o testeze iar, şi zice pasarei: "Gard pasare distrugatoare" şi pasarea a distrus tot 
gardul. Ajunsa acasa Marie ii zice lui Ion: "Ma tiam luat o pasare distrugatoare!" La 
care Ion zice: "P**a pasare distrugatoare" 77) [7547] vlad Intro seara Ion şi Maria 
in pat. Aude Ion de la fereastra cioc, cioc. Se duce el la fereastra şi aude o voce: Vezi 
ca Maria te inseala cu Gheorghe pe sub plapuma. Se duce Ion, se uita sub plapuma, 
nu vede nimic. Se culca şi aude iar la geam: Vezi ca Maria te inseala cu Gheorghe pe 
sub plapuma. Se uita iar Ion, nu vede nimic, deschide usa şi se uita prin curte. Cauta 
ce cauta, la un moment dat se aude usa trantinduse. Se duce el la usa, se uita pe 
geam şi zice: Ia uite ba ca deaici asa pare. 78) [7576] cixxMurise Ion. In drum spre 
groapa Maria il bocea: Ioane cine se mai culca cu mnine Ioane. Popa: Cu mine te vei 
culca şi te voi binecuvanta. Merse ce merse, Maria il plange cu jale pe al sau Ion. -
Ioane, Ioane cu cine ma mai culc eu Ioane. Popa: 
 
Cu mine te vei culca şi te voi binecuvanta. Maria nervoasa nu stia ce sa mai faca. 
Mai merge ce merge şi Maria iar: Ioane, Ioane cine ma mai pupa in c*r Ioane. Popa: 
Precum in cer asa şi pe pamant acum e dascalul la rand! 79) [7801] jojo2000 Ion şi 
Maria vreoiau sa faca dradoste şi Ion a zis ca, când alearga cu niste galeti de apa in 
mana prin curte atunci are chef de sex. Maria il vede pe Ion prin curte alergand cu 
galetile şi merge in casa şi se drezbaca şi se pune in pat. Asteapta şi deodata vine 
repede Ion şi zice: Bine ca tu stai aicea drezbacata şi noua nea ars grajdiu. 80) 
[7992] xy² Ion şi Maria seara in pat dadea sa se culce. Deodata, Maria zice lui Ion: -
Ioaneee uite o plosnita pe perete! La care Ion raspunde: Da ce fa, la bani nostrii 
vrei sa avem un Rembrant! 81) [8195] ALEX Maria se intoarce de la oras, scolita, 
smecherita dar nesatisfacuta. Pune ochii pe Ion barbat bine. Maria tot ii facea 
propuneri lui Ion. El cam timpit de felul lui, nimic. Se hotaraste Maria sil invita la o 
cina romantica, cu lumanari, muzica, tort, sampanie atmosfera totala dar Ion nimic. 
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Maria se supara şi ii zice narodului: Mai Ioane io moi dezbraca ca ii cald aci in 
camera. No dezbracate Marie ca şi eu moi dezbraca. Maria turba de ciuda sii zice 
iar: No mai Ioane io moi aseza pe pat cai cald tare. No aszate Marie ca şi eu moi 
aseza. Ion intreaba: No Marie şi amu ce facem? No ce sa facem Ioane asteptam sa 
vina cineva sa ne f**a pe amandoi! 82) [8455] GLODAN Dupa ce se trezesc cei doi, 
Maria ii spune lui Ion ce a visat: "Am visat ca am fost in targ şi erau p**e de vanzare 
din alea mari cu 1000000 de lei, ceva mai mici la 
 
100000 de lei şi ca a ta la 1000 de lei legatura". Stai sa vezi ceam visat io spune Ion: 
"Eram tot intrun targ şi am vazut p***e de vanzare virgine la 5000000 de lei 
bucata, ceva mai largi la 200000 de lei bucata". "Da' ca şi a mea nai vazut?" intreba 
Marie. Ba am vazut in aia so organizat targul. 83) [23602] adi Ion cu Maria in 
noaptea nunti. Marie, in noaptea asta vom face dragoste cum nu am mai facut 
niciodata. In timp ce Maria era dezbracata in pat asteptindul pe Ion, acesta la 
frigider deschise o sticla de palinca din care trasese niste guri. Ion merge la Maria 
şi ii spune sa se puna "capra". Maria ii spune ca asta au mai facuto, sai arate alt stil. 
Ion ii mai spune o data acelasi lucru. Maria il refuza. Atunci Ion ii spune a treia oara 
sa se puna capra ca sa se suie pe ea, sa il duca pina la frigider ca a mai ramas o gura 
de palinca sii pacat sa ramiie acolo. 84) [8780] misu Ion, pe patul de moarte: Io 
amu moi duce Marie, ca mia sosit ceasul. Asculta aici ceti spun. Maria, suspinand: Zi 
Ioane, şi asa oi face! Sa tii gospodaria Marie, sa nu vinzi nimic, sa aiba copii astia 
când or creste mari. Maria, suspinand: Asa oi face, Ioane... Sa dai copii la scoala, sa 
iasa invatati, Marie! Maria, suspinand: Asa oi face Ioane... şi mai vreau, Marie, ca  
după ce moi duce sa te mariti cu Gheorghe! Da' Ioane, credeam ca Gheorghe e 
dusmanul tau de moarte. Pai tocmai deaia... 85) [9037] sonya_ro Ion şi Maria 
trebuiau sa se casatoreasca. Inainte de cununie Ion ii zice Mariei: Fa Marie dacă nu 
esti virgina ai incurcato.. Te bat, bag divort, te fac de rasul satului. 
 
Maria speriata se duce la maicasa. Stai fato nu te speria asa. Inainte de actul sexual 
iti bagi niste praf de pusca şi totul va fi ok! Zis şi facut. Vine şi noaptea nuntii. Ion o 
penetreaza pe Maria, se aude poc! Dupa care glasul disperat al lui Ion: Sari Marie, 
nu stiu unde mie p**a caci c***e mis pe clanta! 86) [9194] David Ion vine acasa şi 
striga: Marie, imbracate, am castigat opt sute de milioane. Ioane, mai, ce sambrac? -
Iati tot şi pleaca! 87) [9513] Radu Ion şi Maria erau casatoriti. Vroiau sasi cumpere 
un ARO. Aveau nevoie de 40 mil, dar cum nu aveau bani, Ion merge sa ceara de la 
vecina. Aceasta ii spune: dacă te f**i cu mine in stilul albina iti dau. Stai sa o intreb 
pa Maria. Dupa 2 ore se intoarce la vecina spunandui ca Maria e de acord. Atunci 
vecina ii pune pe penis o albina care il musca şi lui Ion i se umfla. Dupa actul sexual 
Ion merge acasa cu banii: Hai Marie sa ne luam ARO. Dar ma Ione cum ati facuto? -
In stilul albina. şi cum ii aia? Hai sati arat! Ion ii ararta cum este stilul albina  după 
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care ii spune: Hai Marie sa ne luam ARO! Sti ce Ioane? Lasal incolo de ARO şi hai sa 
ne luam 20 de stupi! 88) [9526] sonya_ro Intro zii Ion se plimba prin padure. 
Ajunge la un tei in care o vede pe Marie. Ion: No Marie nu vrei tu aventura sa te-
arunci din tei in p**a? La care Maria: No Ioane aventura dacă vrei sa marunci din 
p**an tei! 89) [9527] sonya_ro 
 
Ion era insurat cu Maria, curva satului. Dupa cativa ani Maria moare şi cum datina 
in sat cerea ca toate curvele sa fie ingropate dezbracate maria este inmormantata 
goala. Dupa câteva zile Ion începe sa aiba mustrari de constiinta cum de a pututo 
lasa asa pe Maria. Nu mai rezista şi intro zii se duce sa o imbrace. Sapa Ion ce sapa, 
intrun final ajunge la cosciug dar acesta era gol, in el fiind doar un biletel. "Sunt in 
p**a la Vasile trei morminte mai 'nainte"! 90) [23666] El_nino Ion invidios pe oile 
mai grase ale lui Gheorghe il intreaba pe acesta: Ma cum se face de oile tale sunt 
asa frumose şi dau atata lapte? Pai ma Ioane tu ai berbec la ele? Nu, nu am dar cemi 
trebuie? Pai uite ce faci, te duci la targ şi iti cumperi unu sau dacă nu poti sa tii tu 
locul berbecului. Se duce Ion acasa isi suie oile in camion şi le duce pe o poienita 
unde face ce la invatat Gheorghe. Ajunge seara acasa obosit tare. Maria  după ce il 
asteptase toata ziua, bucuroasa ca a venit ii cere sa faca dragoste. Asta suparat şi 
obosit o refuza. Se trezeste Ion dimineata şi o intreaba pe Maria: Ce fac femeie oile 
alea, mananca or ba? Sunt la fel ca ieri Ioane. Suparat Ion suie oile in camion şi o ia 
de la capat. A două zi la fel, la fel şi a treia. A patra zi se trezeste Ion şi intreaba: Ce 
fac femeie oile alea, mananca or ba? Ma Ioane asa ceva nu am mai vazut! Sau suit 
toate in camion şi una sta la volan şi claxoneaza! 91) [9914] lucian Ion cu Maria 
merg la vinatoare pe două drumuri diferite. Intelegerea e ca cel care va auzi 
impuscatura sa vina sa vada ce a impuscat celalalt. La un moment dat Maria aude o 
impuscatura, fuge repede, şi când ajunge la Ion acesta o intreaba mirat: Marie tu ai 
mai vazut pasare cu parasuta? 92) [9926] biggy Ion şi cu Maria eru in vizita la 
Bucuresti! 
 
Mergeau ei pe strada când Ion vede pe jos o revista PLAYBOY! O ia o baga in haina 
şi merg mai departe! Ajung astia la hotel, iar Ion ii arata Mariei ce a gasit! Hai fa 
Maria sa facem şi noi ce fac astia!! Pe prima pagina o tipa care s***a p**a! Marie 
începe şi ea! şi s**e ea ce s**e când la un moment dat Ion ii spune! Sufla fa Marie! -
De ce Ioane? Pai mia intrat cearsafun c*r! 93) [10223] meziii Merge Marie prin 
India, şi da de un fraier ce canta la fluier sa iasa sarpele din galeata. Marie uimita, il 
intreaba pe fraier: Ba fraiere! dacă canti la fluieru asta sa ridica orice? Fraieru: Da 
absolut orice! Marie cumpăra şi ea două fluiere. Fiti atenti! Marie merge acasa şi il 
vede pe Ion ca doarme acoperit cu plapuma. Marie dornica de sex vrea sa vada 
dacă merge faza cu fluierul. Baga un fluier in gura şi începe sa fluiere. şi deodata se 
ridica plapuma. Vazand ca merge il baga şi pe al 2lea şi fluiera şi fluiera şi plapuma 
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se ridica tot mai tare pana ajunge in tavan. Marie arunca hainele de pe ea dornica 
de p**a şi fereste plapuma şi ce credeti ca vede? Ion doarme pe burta şi din c*r ii 
iesea un limbric. 94) [10317] zyzu Ion şi Maria nu stiu sa faca dragoste. Intro zi 
amandoi se iau de manuta şi se duc la doctorul lor de familie. Ajungand aici, 
acestea, in cauza de disperare, ii spune doctorului problema lor. Doctorul le spune 
sa meaarga acasa, sa se desbrace, sa stinga lumina şi sa mearga unul spre celalalt 
sa se imbratiseze. Restul vine de la sine. Zis şi facut. Maria şi Ion se duc acasa şi fac 
intocmai cum ii sfatuise doctorul. Problema insa este ca ei, in loc sa se imbratiseze 
trec unul pe langa celalalt. 
 
Ion tecand pe langa Maria, merge ce merge cu p**a sculata şi sio baga intre 
calorifer. Maria trecand pe langa Ion, mere ce mere şi se implanta cu p**a in clanta. 
Dupa un timp de urlete pasionale Ion spune: Mai Marie da' caldai a ta! La care 
Maria spune: Mai Ioane da' recei a ta! 95) [10572] Mary Ion şi Maria se duc la un 
chiosc unde se vindea inghetata. Maria vrea una. Apoi inca una, apoi alta. Ion ii 
spune: Mai termina, Mario, cu inghetatele, ca diseara ne dam pe gheata, nu ne 
dragostim! 96) [10715] dacu Ion şi Marie  după 10 ani de casnicie se hotarasc sa 
mai faca o data dragoate. Ion il cheama pe Gheorghe, sluga sa tina lumanarea. 
Incepe actiunea. Ion se termina. Marie se declara nesatisfacuta. Ion ia el lumanarea 
şi il pune pe Gheo. peste Marie. Acesta o satisface pe deplin. La urma Ion ii spune 
slugii: No vezi ma cum se tine lumanarea? 97) [10954] matheus Servitoarea, 
inainte sa fie data afara de Maria ii mai spune: Sa stii ca sotul tau a zis ca oricum 
eram mai frumoasa ca tine! şi a zis ca fac şi dragoste mai bine. Cine Ion? Nu, 
soferu'! 98) [12441] Dodo Ion cu Maria in fata portii! Mario, hai sa o facem aici in 
fata portii, in picioare! Nu pot, mai Ioane. De ce draga? Nu pot din trei motive. Care 
sunt alea? Primul ar fi ca nu ma lasa mama, al doilea ca sunt fata mare, iar al treilea 
este ca de cate ori o fac in 
 
picioare, ma apuca o usturime..... 99) [13483] Paul Ion şi Maria, doi tineri casatoriti 
locuiesc cu parintii lui Ion. Vazand tatal acestuia ca seara nu se intampla nimic, 
tatal il ia pe fiul sau sii zice: Diseara când strig "pe cai" sari pe Maria şi iti faci 
treaba. Pe la 11 noapte striga acesta: "Pe cai". Dimineata vine Ion vesel, iar tatal sau 
il intreaba cum a fost. Acesta ii raspunde: A fost bine, dar deseara când strig eu "pe 
cai" sari tu pe Maria. Striga Ion pe la 11, 12, 1, 2 noaptea de fiecare data. Dimineata 
il intreaba acesta pe tatal lui cum a fost: A fost bine, dar  după 12 noaptea mam 
tinut numai de coama. 100) [13604] Alexandru Discutie intre Ion şi Maria: Ion: -
Marie te mariti cu mine? Maria: Mai Ioane ce sa zic, io mas marita dar sa 
indeplinesti niste conditii. Ion: Care? Maria: Sa ai casa, sa ai maşina şi sa ai p**a de 
cel putin 40 de cm. Ion: Auzi Marie, eu casa am, maşina mioi lua, dar sa sti ca din 
p**a numi tai nici un centimetru. 101) [14392] tutu Ion banuieste ca Maria 
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flirteaza cu vecinul lor Gheorghe. Decide sai spuna Mariei ca pleaca in China, ca 
pretext pentru a afla dacă e adevarat. Ion se ascunde in podul casei. Dupa ce pleaca, 
o aude pe Maria stigand: Ghita, hai sa ne f***m co plecat Ion in China! Imediat veni 
şi incepura sa faca sex. Ghita: Marie, ai niste t**e ca dovlecii aia gustosi, mari şi 
apetisanti, ai niste f***i ca lanurile de grau cele roditoare. Maria: Ghita, ai o p**a 
zemoasa, gustoasa şi apetisanta de innebunesc. 
 
Ion din pod: Da var Dumnezeu un potop ca c***e mele sa vi se duca toata recolta!! 
102) [15372] Gabi Maria şi cu Ioana mergeau prin padure. La un momendat Maria 
spune: Ioana, vezi gramada aceea de frunze? Da. Acolo mam tavalit eu cu Ion. Mai 
merg ele şi Ioana spune şi ea: Uite acolo mam tavalit eu cu Ion. Mai merg ele ce mai 
merg şi dau de un lan de grau. Atunci Maria spune: Vezi locul ala liber de grau, 
Ioana? Numi spune ca teai tavalit acolo cu Ion. Nu. Acolo sa tavalit Ion când a aflat 
ca am Sida. 103) [16040] Micutu Ion şi cu Marie in noaptea nuntii. Mama Mariei da 
un telefon celor doi proaspat casatoriti. Raspunde Ion: Ce faceti ma? Pai ne uitam la 
televizor! Ioane ma, da' nu asa se face ma!? Dute şi tu şi o pupa pe Marie! Peste o 
ora suna soacra iar. Raspunde Ion: Ce faceti mai? Am pupato şi ne uitam la 
televizor! Ba Ioane ba nu asa ma! Dute şi pupo. Iao in brate, soptestei cat de mult o 
iubesti! Peste inca o oara suna telefonul. Ion raspunde iar: Ce faceti? Pai am facut 
cum miai zis şi ne uitam la televzor! Cum? Ba Ioane, ba asculta aici şi fi atent ma: -
Dute şi bagati ce ai tu mai lung pe unde se p**a Marie. Ai inteles? Da! Peste alta ora 
suna telefonul şi de data asta raspunde Maria. 
 
Ce faceti? Mai mama io nu stiu ce iai spus tu lu' Ion da' deo ora sa dus şi sio bagat 
piciorul in wc! 104) [16697] Jack Ion şi Maria pleaca deacasa cu gindul de a ajunge 
intrun sat invecinat. Ca sa scurteze drumul, se hatarasc sa o ia prin padure. 
Mergind ei prin padure, la un moment dat Maria zice: Ma, Ioane ma, io ma p*s! -
P***te fa Marie! No, da' unde ma? Pai dute şi tu  după copacu' ala. Se duce Maria, isi 
ridica fustele, se aseaza, da se sa se p**e, dar dintro data aude un zgomot: "Crant, 
crant, crant". Maria se sperie şi ii zice lu' Ion ca nu poate sa se pise din cauza celor 
auzite. Ion ii spune sa se duca  după un alt copac. Maria se duce, isi ridica fustele, se 
aseaza...aceleasi lucruri se intimpla din nou. Ion ii zice: Fa tu te asezi  după copacu' 
ala te pui sa te p**i şi io ma uit sa vaz ce face asa! Isi ridica Maria fustele, se pune sa 
se p**, Ion se uita sa vada. Se ridica Ion şi ii zice Mariei: Ttiuuu...fa Marie, firas al 
dracu, latei sa manance iarba, pin'acu' nam mai vazut! 
 
105) [16846] Ion Ion şi Maria proaspat casatoriti. Maria: Ione sarutama, mangaie-
ma, sarutama pe unde fac pipi. Tampitule, nu in oala de noapte. 106) [24032] 
DANIEL Se trezeste Ion pe la 4 dimineata şi o intreaba pe Maria, Marie vrei sa te 
f*t? Maria incantata de propunere ii raspunde afirmativ. Atunci dute şi fami ceva 
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de mancare! 107) [24041] luci Iese Maria grabita din casa sil striga pe Ioan care 
era in curte: Ioane vinon casa ca ploua. 
 
Lasa ca ploua şi afara. 108) [17584] Nastase Maria nu avea somn intro noapte şi la 
un moment dat striga la Ion: Ioane scoalate ca este un gandac pe perete. La care 
Ion raspunde: Ce ai vrea fa sa avem un Rembrand? 109) [17675] raluca Ioane, o stii 
pe Maria de la demisol? Nu, o stiu numai de la brau in sus. 110) [18715] Tony333 
Ion: Marie uite cum facem deacum: Când ai chef de sex ma tragi o data de pesis, 
dacă nu atunci ma tragi de vreo 200 de ori! 111) [18868] laurentiu906 Cica Maria 
se duce in sat la claca. Toate femeile vorbeau de problemele de sanatate ale 
bărbaţilor lor. Maria sedea intrun colt şi apropae plangea. La un moment dat, 
femeile o intreaba. Da ce ai fa Marie de esti suparata? Apoi ce sa am, ca Ion are 
probleme de sanatate... Da' she probleme fa? Apoi ma f**e şi dimineata şi la pranz 
şi seara şi intre mese, şi nu mai pot. Apoi dusulai la doctor, fa? Da, da, da... şi ceo zis 
doctorul? Ca nare tinere de minte.... 112) [19397] RASI Mergea Ion cu caruta. langa 
el statea cainele lui. La un momentdat deoarece calul mergea prea încet Ion ii 
articuleaza vro 2. in acel moment calu' se intoarce şi ii zice suparat: Ba Ioane  după 
ce numi dai de mancare ma mai şi bati? Auzind ca, calul vorbeste Ion o lua la fuga. 
Dupa ce ajunse la o fantana se opri sa bea. In acea clipa ajunse şi cainele cu limba 
scoasa şi ii zise lu' Ion: Ba Ioane ce mam speriat când a inceput calu' ala sa 
vorbeasca 113) [19423] iza Ma Ioane, de când tiai luat pusca, ai puscat ceva? Da, 
acum doi ani 2 capre, anul trecut calul şi luna trecuta taurul. Auzi, ceai zice sa iti fac 
cunostinta cu soacramea? 114) [19926] calin 
 
Ion şi Maria abia sa casatorisera! In pat in prima noapte incep sa se sarute, la care 
Maria: Ioane iti miros picioarele! Mario dacă vrei tu! 115) [20158] P/MARY ION 
era pe moarte.O intreaba pe Maria: marie, eu acum mor.am o singura 
dorinta.Spunemi mai inselat vreodata. Maria: Mai, Ioane tias spune, dar dacă nu nu 
mori??? 116) [24293] Valentin Maria către ion: Iti miros picioarele!la care ion Nu 
mersi! 117) [24445] Oany Ion şi Marie in noaptea nunti. Marie sta pe pat siil 
asteapta pe Ion care era la geam uitanduse pe cer. Asteapta jumatate de ora, 
asteapta o ora, asteapta două ore... când la un moment dat zice: Mai Ioane, tu ce ai 
de gand? Tu marie, mio spus socru' ca noaptea nuntii o sa fie frumoasa. 
 
Moldoveni 
 
1) [126] dickly 
 
Un moldovean invita o olteanca la restaurant. 
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Si o intreaba : 
 
De care sheri bei? 
 
Sheri de matale. 
 
Dupa ce termina de mancat ii spune: 
 
Ce divina esti. 
 
De vina esti matale. 
 
2) [168] Iuli De ce moldovenii nu iau niciodata SIDA? Pentru ca are şi SIDA 
mandria ei... 3) [7411] Wyzard 
 
I: Din ce este facuta o bomba? 
 
R: Din moldoveni şi din olteni. când bomba explodeaza, moldovenii bubuie iar 
oltenii se imprastie...!!! 4) [2090] Andrei I: Cum iti dai seama ca moldoveanul e 
ginerica ? R: Are trening nou ! 5) [2129] thall Intrebare: Moldovene, ai poze cu 
nevastata goala? Raspuns: Nu. Intrebare: Si..., nu vrei????? 6) [2135] floryyy Trei 
moldoveni la oras se intalnesc  după o perioada de timp ptr.asi impartasi 
experientele. M1: Ce bine era la tara, ma! Pe jos scandurile erau drepte şi puteam 
linistit sa merg dintrun cap' in altul al camerei. Aici la oras ametesc sa tot urmaresc 
sipcilel alea mici de pe jos. M2: In fiecare seara când vin acasa trebuie sa scol din 
somn trei vecini pentru ca pe lift scrie: "Numai pentru patru persoane!" M3: Eu 
sunt cel mai napastuit. De fiecare data când mi se facea sete acasa ma duceam la 
cismea şi beam  după pofta. Acum ma duc, trag de funie şi pana sa pun gura la apa 
sa şi termina şi trebuie sa astept iar sa se umple galeata, iar trag de funie, dar tot 
asa patesc! CONCLUZIE: NUMAI MOLDOVEAN LA ORAS SA NU FII!!!!HA HA!!! 7) 
[2196] floryyy Imi este cu neputinta sa va casatoresc, explica ofiterul starii civile 
moldoveanului. Mireasa nu are decat 17 ani şi ai nevoie de consimtamantul tatalui! 
Pai cine credeti ca e individul care sta langa usa cu pusca in mana!? Raspunde 
"ginerica". 8) [2198] floryyy 
 
Moldoveanul la facultate(HA, HA), intarzie la un curs. Baiete, sa stii ca team pus 
absent. Va rog sa ma stergeti, dom' profesor ca am fost la closet. Cerei asta 
decanului ca eu nu am voie... 9) [2199] floryyy Deviza moldoveanului: Viatai 
scurta. dacă tot no putem lungi, hai sa o facem lata! 10) [2200] floryyy Ion şi Culai 
erau in vorbe cu două bune prietene, Maria şi Tanta. Tanto, fa, ce blugi frumosi ai?! 
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Imi place sa umblu in blugi, ma, Culai! Daa...! Atunci umbla şi in ai mei, te rog 
frumos! 11) [2201] floryyy Moldoveanul era sergent la un pluton de ardeleni şi 
pedepseste pe soldatul Ion sa nusi ia permisie duminica şi sa mature in sala de 
comanda a rachetelor nucleare. Ion era foarte suparat şi tot maturand prin sala se 
gandeste: Las' ca ma slobozesc eu sil prind pe soldovean şi am sai dau uite asa o 
palitura...si lovi cu coada maturii in panoul de comanda al rachetelor spargand 
câteva butoane. Pe un ecran aparura câteva puncte albe, apoi verderosu/rosuverde 
apoi liniste. Speriat soldatul crezu ca a stricat aparatul asa ca se duse şi marturisi 
totul la sergent. In mareata sa intelepciune de urmas al lui...Parcalabvoda, 
moldoveanul se hotari sa tina o cuvantare a două zi trupei. Soldati, camaradul 
vostru a fost sincer şi a recunoscut ca a spart câteva butoane la tabloul de comanda 
al rachetelor. Eu propun sal iertam, cai deal nostru şi prin munca patriotica sa 
reparam aparatul. Cat despre aia din Australia şi Noua Zeelanda, mai dai in p***a 
mamii lor de capitalisti! 12) [2824] Cip Ion şi Gheorghe siau cumpărat cate un cal. 
Ion ii zice lu' Gheorghe: Ba Gheorghe eu ii tai la calu' meu o ureche sai putem 
deosebi. Zis şi facut. In toiul noptii Gheorghe se gandeste: 
 
"Ba da tare fain tre' sa fie un cal fără o ureche", şi taie şi el o ureche calului sau. A 
două zi, suparat de cea facut Gheorghe, Ion taie şi cealalta ureche a calului. Peste 
noapte Gheorghe se gandeste: "Ba, da fain trebuie sa fie un cal fără urechi" şi taie şi 
cealalta ureche. Dimineata, Ion zice către Gheorghe: Ba vad ca  după urechi nui mai 
putem deosebi şi zic asa, calu' meu ii negru sal tau ii alb..! 13) [3282] zum Intrun 
compartiment de tren calatoresc 4 indivizi: un american, un ardelean, un 
moldovean şi un bucurestean. La un moment dat, americanu' scoate un pachet 
neinceput de Marlboro din buzunar, isi aprinde o tigara şi arunca restul pachetului 
pe geam. Toti ceilalti sar sal prinda. Cum nu reusesc, incep sal certe pe american: -
Pai, bine dom'le arunci bunatate de tigari! Eh, zice americanul, la noi tigari dintr-
astea sunt pe toate drumurile. Dupa un timp, ardeleanul scoate din traista o 
butelca de palinca, trage o dusca sanatoasa şi arunca pe geam ce mai ramane in ea. 
La fel, sar toti ceilalti cu gura pe el: Arunci bunatate de bautura pe geam! Eh, vine 
raspunsul, la noi gasesti dintrasta pe toate drumurile. Mai trece un timp şi 
bucuresteanu' il apuca pe moldovean de guler si, desi cel din urma se zbate, il 
arunca pe fereastra. NENOROCITULE! striga ceilalti. AI OMORAT OMU'!!! Eh, zice 
bucuresteanul asezanduse la loc, dintrastia sunt pe toate drumurile. 14) [4037] 
razvan_r Q: Cum spun moldovenii la penalty? A: Pleznitura di osanda! 15) [3811] 
georgescu Q: Stiti cei ala piron? A: Locul unde raman moldovenii când pleaca 
trenul. 16) [4115] Ionut Q: De unde are Stefan cel Mare cizmele? A: De la genunchi 
in jos. 
 
17) [4613] manea De ce rad moldovenii când fulgera? Nu stiu. Ei cred ca le face 
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cineva poza 18) [12812] Jmecheru` O moldoveanca in gara: Un bilet la Visau! 20 
000 de lei. Aoleu, mai ghini fac in sacosa... 19) [11829] Razvan De ce le zice la 
moldoveni "Sarma" ? Ca mergeau pe tren şi la fiecare stalp al liniei electrificate 
strigau "Sarma bha!!!" 
 
Acum, ce sunt mai multi moldoveni pe o banca ? Perie de sarma! 
 
Dar un moldovean ingropat? Conductor subteran. 
 
Ce copil iese din combinatia unui oltean cu o moldoveanca? Praz bobinat! 20) 
[13147] Adina 
 
I: Cum spun moldovenii la corner? 
 
R: Palitura de ungher. 
 
21) [13144] Adina 
 
I: Cum spun moldovenii la pireu de cartofi? 
 
R: Barabuli batusiti. 22) [14019] matei Un roman la Chisinau se apropie de un 
localnic. Nu va suparati caut magazinul: "Lumea copiilor"! Moldoveanul: Nu ma 
supar cautati mai departe. 23) [5984] Un De cate tipuri sunt bărbaţii moldoveni? -
De două feluri: Unii care isi fac laba şi unii care nu recunosc! 24) [23131] Andrei 
 
I: De ce canta Sofia Vicovianca ca in Moldova is numai flori? 
 
R: Pentru ca toate buruienile au venit in banat. 
 
25) [6694] MARIAN 
 
I: Cum ii spune moldoveanul nevestei sale sa se dezbrace? 
 
R: Dezizoleazate! 26) [7451] Nemilosu Stiti cum spun moldovenii la Razboiul 
Stelelor? "Galsheava pi sher" 27) [7711] Gicu Vin doi moldoveni din Siberia de la 
lucru. Trecind prin Moscova, unul spune: Hai sa mergem la o casa de toleranta, 
punem fiecare cite 10$, ca nu degeaba suntem pe aici. Suna ei la usa, iese 
bodiguardul sii intreaba cati bani au. Ei spun: 10$. El le propune: "De 10$ frecativa 
unul pe altul "sii fugareste". Vin ei peste o ora şi suna iar. Bodiguardul striga: "Ce 
nati inteles ce vam spus?" Unul zice: "Pai neam f***t dar cui sa dam banii"? 28) 
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[8986] Antonyo In tranvai pe o strada din Bucuresti se deplasa un batran 
moldovean, care fiind asezat i sa deschis fermuarul la blugi. O domnisoara ii atrage 
atentia sii spune: Mosule, ti sa deschis magazinul. Da? dar ia uitate, directorul este 
acolo? Nu se vede, e doar un roman beat culcat pe doi saci. 
 
29) [9823] omega Doi moldoveni, Vasile şi Ion merg la oras şi intra intrun CafeBar. 
Vad pe lista de meniu cafea. Vasile il intreaba pe Ion: Ai baut cafea vreodata? 
 
I: Nu. 
 
. Na haisa bem! Comanda două cafele iar Ion o bea din prima şi începe sa 
lacrimeze. 
.  
. De ce lacrimezi? 
.  
 
 
. Ca nui aici tata sa guste şi el. Vasile bea şi el din prima cafeaua şi începe şi el 
sa lacrimeze. 
.  
. Da tu de ce lacrimezi? 
.  
 
 
V: Ca nui aici mata sami bag p**a in ea ca nu miai zis cai fierbinte cafeaua! 30) 
[10814] Zorg 
 
Q: Cum isi fac molodovenii vant? 
 
A: Tin evantaiul şi dau din cap! 31) [10911] matheus Un moldovean vine cu capra 
la vecinul sau. Baga vecine şi capra mea in tarc la tine! Io o bag vecine, da' a mai 
fost o capra. Nui nimic, dai o telina tapului şi sa vezi ce merge treaba! Trece un 
timp şi capra fata. Se intalnesc cei doi vecini iar: Ce faci vecine, ai vazut ca a fatat 
capra? Nici un raspuns. Cei vecine, de ce numi raspunzi, teai suparat pe mine? Cum 
sa nu ma supar, ca acum nevasta ma pus sa mananc numai telina. 32) [13053] 
balauru Un Oltean, un Ardelean şi un Moldovean discutau cit de proaste sint 
nevestele lor. Zice olteanu': Nevastamea e atit de proasta, a cumpărat 50 kg de 
carne ca erau la reducere şi nici macar nu avem frigider! Zice Ardeleanu: Eh..a ta e 
Einstein pe linga a mea. A mea a cumpărat o Dacia şi nici macar nu avem carnet de 
conducere. Zice Moldoveanu': Bai cumetrilor nevestele voastre sint genii pe linga a 
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mea. Vin acasa şi o vad facind valiza. Langa haine 100 de cutii de prezervative. şi eu 
nici macar nu plec cu ea in Turcia! 33) [13672] tynu O moldoveanca merge la 
medic spunand ca se simte tare rau, ca o dor toate. Domnisoara, ii spune doctorul, 
ca sami dau seama de ce boala suferiti, trebuie sa va fac analize la urina, la scaun şi 
la sange. Bine domn' doctor. Atuncia va las chilotii. Aveti acolo tot ce va trebuie. 
34) [14727] Byc 
 
Era un moldovean şi cu un maghiar. Moldoveanul venea de la o plimbare şi se 
intalneste cu ardeleanul. Ardeleanul il intreaba: Unde ai fost moldovene? Pai am 
fost la furat. şi ce ai furat? Pai am furat avioane şi cum leai furat deoarece avioanele 
sunt foarte mari. Moldoveanul zice: Ba ca prosti mai sunteti voi ardeleni nu ganditi 
un pic, eu nu fur avionul când i pe pista pt. ca e foarte mare. Eu il fur când este sus 
deoarece este foarte mic şi il iau şi il bag in buzunar. 35) [15886] piescu 
 
I: Cum spun moldovenii la lovitura de la 11 metri? 
 
R: Palitura de osinda!! 36) [16146] Roman Un moldovean se duce la pescuit de 
copca. Ajunge el pe un lac inghetat, şi incearca sa sparga gheata. Deodata, se aude o 
voce: "Bai nu mai sparge gheata!" Se scoala el se uita imprejur, nimic. Vocea se mai 
aude odata: "Bai nu ma sparge gheata!". Se mai ridica odata, se mai uita imprejur 
tot nimic. Isi continua spartul ghetii. A treia oara se mai aude vocea: "Bai nu mai 
sparge gheata! Ceam vorbit eu cu tine?" Romanul se ridica şi intreaba: "Care 
vorbeste mai?" Dar vocea iar: "Directorul Patinoarului!" 37) [17737] Shelly De ce 
sunt supranumite moldovencele nuci? Deoarece se nasc in Moldova şi se sparg la 
Bucuresti! 38) [17872] Roman Vine un strain la o biblioteca di Chisinau şi zice : Am 
nevoie de cartea "Oameni destepti ai Moldovei" La care bibliotecara zice : Ma 
scuzati dar sfurile e la al doilea etaj. 
 
39) [18048] Paul 
 
I: De ce imperecheaza modovenii ariciul cu sarpele? 
 
R: Ca sa faca sarma ghimpata! 40) [18138] Chity Un moldovean şi cu maicasa se 
uita la doi oameni cum fac sex! A două zi moldoveanul o intreaba pa maicasa: B: 
Mama dar ce faceau aia? Se babardeau? M: NU se intersextau 41) [18276] picaciu! 
De ce moldoveni dorm cu ceasul in gura? Ca sa le miroase dimineata gura a TIC 
TAC!!!! 42) [19031] Kaiser Dumnezeu imparte daruri. Moldoveanul ajunge ultimul 
şi i se spune: Ai ajuns ultimul şi nuau mai ramas decat frumusetea şi prostia. Ce 
alegi? Apoi Doamne, frumuseteai trecatoare. 43) [19229] Entzy Q: Ce reprezinta un 
lift plin cu moldoveni? 



691 

 

 
A: O cutie cu electrozi! 44) [20164] Terente Hmm voi stit wai de ce ne zice noua 
moldovenilor computerishti?? Ca atunci când ne ducem la bar zicem: ""Ai biem" o 
bere wai!"" (IBM o bere wai) 45) [24191] Rodica Vine un tocilar la librarie şi se 
adreseaza vinzatoarei: Datimi, va rog, cartea "Moldovanulom destept". Fantastica e 
la al doilea etaj, baiete!!! 46) [24260] valentin cum zic moldovenii la salvati de 
clopotei? izbaviti de talanguta. 
 
Nebuni 
 
1) [7409] Wyzard Un tip cu o camila in desert...merge el ce merge, la un moment 
dat camila se opreste. 
 
Se chinuie el ce se chinuie...degeaba. O ia pe jos cu camila, spre SERVICEul de 
camile. Odata ajuns mecanicul il intreaba: Carei treaba frate? Tipul: Este...jigodia 
asta nu mai vrea sa mai mearga, ce sa ma fac? Mecanicul: Sus pe rampa cu ea!...Urca 
tipul camila pe rampa, mecanicul o studiaza foarte bine,  după care acesta isi ia in 
ambele maini 2 caramizi şi loveste camila la "TESTICULE". Camila de durere o ia la 
fuga, nimeni nu o mai poate opri, la care tipul spune: Bine domnule dar acum cum 
o mai prind? La care mecanicul: SUS PE RAMPA!!!... 2) [1218] Valentin Copii, vam 
explicat ca Pamantul este rotund. Ce se intampla dacă sapi o groapa in mijlocul 
pietei, şi sapi, şi sapi... Unde ajungi ? La spitalul de nebuni, Domnule ! 3) [1219] 
Morpheus Un nebun merge prin spital tragand  după el un pantof. La un moment 
dat se intalneste cu un medic carel intreba: Ce faci ma? Tragi un caine  după tine? -
Cum un caine! Dumneata nu vezi cai un simplu pantof? Bun, dar in cazul asta de ce 
nu te incalti cu el? Cum sa ma incalt? Vrei sa ma muste? 4) [1220] Diesel Cica 
dormea unu', şi pe la vreo 2 noaptea aude o voce soptita: "Dute şi cumpăra un loz 
in plic...". Tresare asta din somn ("Ba, ce dracu, am auzenii ?!) apoi adoarme la loc. 
Scena se repeta de vreo două ori, pana tipu' trage pe el o geaca şi se repede către 
primu' chiosc, gandinduse cai semn de la DoamneDoamne. Ajunge la chiosc, da sa 
puna mana pe clanta şi din nou vocea: "Nu deaicea...". Asta trage mana ca ars, da 
fuga la urmatoru chiosc unde (bineinteles) scena se repeta. Umbla omu' nostru 
cam vreo juma' de oras, pana ajunge intro fundatura, unde era un mos cu o taraba 
(cu lozuri). şi deodata aude vocea: 
 
"Deaiiiicea, .. duuuute şi ia un looooz in pliic...". Incearca gagiu' sa puna mana pe un 
loz, vocea: " Nu pe astaaa..", al doilea la fel, la al treilea: "Pe aastaaa...". Tipu' se 
lumineaza la fata, plateste, ia lozu' il desface cu degetele tremurande si... 
necastigator!!!! la care aude iar Vocea: "Ptiu! Bagaaamiaaash p**aaa..." 5) [1221] 
andreea La spitalul de nebuni vine o inspectie. De la intrare sunt uimiti de 
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priveliste. Peste tot numai sange şi raniti. La fel şi la etajele superioare. Speriat, 
inspectorul se duce la biroul directorului pe care il gaseste cu un cutit infipt in 
piept. Cu o ultima rasuflare, directorul ia cutitul şi il infige in inspector şi zice: Esti 
la leapsaaaaaa! 6) [1223] Ady Un nebun incerca sa il convinga pe un doctor ca 
pisicile zboara aruncand in sus cu pisici. La o fereastra, doi doctori stau de vorba: -
Astazi o sa ploua! Da, vezi ce jos zboara pisicile? 7) [1224] Amadeus Cica vine un 
tip cu controlul la o casa de nebuni. Il intreaba pe director ce mod de distractie au 
nebunii de aici: Aici avem multe mijloace, dar cel mai important este videoul. De 
abia lam introdus şi functioneaza de minune. Curios, inspectorul vrea sa vada 
videoul şi ii spune directorului sa il arate. Când colo, in loc de video, vede o 
caramida bagata in perete. Bai, cei asta? E tipul nostru de video. Noi le punem 
caramida la nebuni şi ei se uita vreo 3 ore in continuu la ea. Asai ma Mila? intreaba 
directorul pe un nebun de acolo. Da domnul director, da va rog sa ne schimbati azi 
caramida, ca pe asta am vazuto de 7 ori. 8) [1225] Stelucia La balamuc un nebun 
incearca sa convinga un alt nebun sa sara de la trambulina intrun bazin fără apa. -
Sari şi eu tin biletul asta sa cazi pe el. Nebunul sare, se loveste rau de tot şi se 
repede la cel cu biletul: 
 
Bine frate, de ce nai tinut biletul cum trebuie sa sar pe el? Ba lam tinut dar biletul 
era compostat. 
 
9) [1227] mirc La spitalu de nebuni, un nebun tragea un butoi  după el. Vine 
doctoru (si ca sa fie politicos) zice: Tiai scos catelul la plimbare ? Ce catel ma, nu 
vezi ca e butoi, zice nebunul. Da de ce nul iei in brate ? Da ce vrei sa ma muste??? 
 
10) [1228] alek Un nebun se muncea sa bata un cui in perete, insa cu floarea. Alt 
nebun care trecea pe acolo se uita la el şi ii zice: "Ba, tu nu vezi ca ala e cui pentru 
peretele opus?" 11) [1229] ^Meg^ Doi nebuni. 
 
1: Ba, hai sati bat un cui in cap! 
 
2: Dutee dracu, esti nebun? dacă dai pe alaturi simi spargi capul! 12) [1230] adyyy 
La un ospiciu nebunii sareau gardul ca sa joace fotbal, ceea ce nu convenea deloc 
directorului. A două zi gardul a fost inaltat cu 5 metri, insa nebunii continuau sa 
sara gardul. In urmatoarele zile, din ordinul directorului, gardul a fost inaltat 
mereu cu cate 5 metri. Exasperat directorul a chemat un specialist care a daramat 
gardul şi a trasat in locul acestuia o dunga alba de vopsea pe pamant. Stupoare!. 
Nebunii stateau aliniati fără sa treaca linia. Directorul uimit ia intrebat de ce nu 
mai vor sa joace fotbal, nebunii au replicat: "Sefu, cum sa ajungem la terenul de 
fotbal dacă nu mai avem pe ce rezema scara?". 13) [1231] PepeDeMoko "Mistretzul 
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Neprietenos", vesnic incruntat şi bombanind, o intalni intro zi pe Zana cea Buna, 
gingasa şi diafana... 
 
Mistretule Neprietenos, azi sunt intro pasa buna, am sati indeplinesc oricare trei 
dorinte... Spune dar mai intai pe prima! SA MOOOOOOOORI!!!! 14) [1234] Claude 
La o casa de nebuni se vopsesc gardurile in rosu. Ziua urmatoare vopseaua de pe 
gard dispare: O mancasera nebunii. Se mai vopseste o data gardul şi acelasi lucru. 
Ziua urmatoare dispare. Directorul nusi poate explica ce se intampla şi mai 
incearca o data. De data asta gardul este vopsit in verde. A două zi dimineata 
merge sa verifice şi numai ii vede pe nebuni sezand dea lungul gardului şi stand 
asa. Ce asteptati ma in fata gardului??? Asteptam sa se coaca. 
 
15) [1235] Bebe Un nebun merge intrun magazin şi zice vanzatoarei: Datimi două 
banane! Ia bananele şi le baga in urechi. Vine a două zi şi din nou cere 2 banane pe 
care le baga in urechi. A treia zi cere 2 banane iar vanzatoarea zice ca nu are. 
Atunci cere doi morcovi pe care ii baga in urechi. Vanzatoarea mirata il intreaba: -
De ce vati bagat morcovii in urechi? Pai dacă nu aveti banane!!! 16) [1236] Vlad Un 
inspector vine in vizita la un spital de nebuni. Insotit de doctor, acestia ii vad pe 
nebunii de la etajul intai agatati de pereti. Ca sa se dea jos, doctorul spune: -
"Toamna, frunzele cad.". şi nebunii cazura. La etajul al doilea, la fel. Insa la al treilea 
etaj, nebunii au actionat astfel: "Ha! Ha! Noi suntem conifere." 17) [1237] Vlad Un 
inspector a venit in vizita la un spital de nebuni. Doctorul ia spus ca testeaza pe 
nebuni o noua metoda de a le trata nebunia: Bancurile. 
 
Acestia spuneau bancuri atât de des, incat au ajuns sa zica numarul bancului şi sa 
izbucneasca in ras. Inspectorul, dorind sa incerce şi el, a zis numarul 520. Apoi a 
fost luat la bataie. Enervat, inspectorul intreba de ce? Doctorul ia raspuns: -
"Numerele peste 500 reprezinta bancurile cu/despre nebuni." 18) [1238] 3179 Un 
nebun facea pipi de la balcon. La un moment dat trece doctorul pe aleea de sub 
balcon, iar nebunul când il vede, isi trage repede pantalonii şi fuge inauntru. 
Doctorul se gindeste: "I so fi facut rusine omului şi deaia sa retras când ma vazut. 
Poate so fi insanatosit şi ar trebui sai dau drumul..." A două zi se duce la nebun sii 
spune: Dumneata faceai ieri pipi de la balcon şi când mai vazut ai fugit repede 
inauntru, asai? Da, raspunde nebunul. Dar de ce ai fugit, tiera rusine ca te vedeam 
eu? Aiurea! Da' ce eram prost sa ramin acolo ca sa ma trageti de pipi in jos?! 19) 
[1239] Raducu La nebuni, 2 nebuni vor sa evadeze. Ba, ne luam avant şi iesim prin 
gaura cheii!!! Perfect. Isi ia primul avant, fuge şi fu** un cap de usa. Al doilea se 
duce şi se uita la gaura cheii: Ba, ce prost esti, nai vazut ca era cheia in broasca pe 
dinafara!!! 
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20) [1240] Dan Directorul unui spital de nebuni cheama toti nebuni la el. El 
traseaza o linie cu o bucata de creta şi face o coada de nebuni in spatele ei. Ii pune 
sa sara pe sub linie. Unul singur statea pe o scara. Se gandeste ca poate sia revenit. 
Tu ce ai ma de nu sari? E, pai eu nu vad ca linia e stramba! 21) [1241] Ben Un om 
avea drum in fiecare zi pe langa un ospiciu. Trecand intro zi pe acolo il striga un 
nebun, cerandui o tigara. 
 
Intra in vorba, discuta tot felul de lucruri. In urmatoarele zile la fel. La un moment 
dat, mirat, omul nostru il intreaba pe nebun: "Mai, eu stau de vorba cu tine de 
câteva zile şi vad ca nu esti nebun deloc". "Cum ai ajuns aici?" Nebunul: Am vrut sa 
trec granita şi mau prins. Tipu': Pai pentru asta te baga la parnaie, nu la nebuni!? 
Nebunu': Numai ca eu am vrut sa trec in Rusia. 22) [1242] Cristi Intra un nebun 
intrun bar, se aseaza, comanda ceva... Apare barmanul cu comanda, il serveste pe 
asta şi observa ca se apucase sa vorbeasca cu... degetul mic de la mana! Il intreaba 
barmanul dacă se simte bine la care asta raspunde: "Imediat, vorbesc la telefon."(!) 
Dupa câteva clipe ridica degetul şi începe sa explice cum ca el are un celular din 
ultima generatie pe care il are implantat in mana şi ca sa formeze numarul nu 
trebuie decat sa se gandeasca şi se formeaza singur, iar difuzorul este implantat in 
cap undeva in spatele urechii. Se scoala asta  după câteva minute sil intreaba pe 
barman unde e toaleta. Barmanul ii arata unde e, asta se duce... şi nu mai apare. 
Asteapta barmanul 10min., 20min.... şi se hotaraste sa se duca  după el sa vada ce s-
a intamplat. Intra in toaleta sil gaseste pe asta aplecat peste WC cu un sul de hartie 
bagat in c*r! Il intreaba mirat pe asta ce are de gand cu hartia aia la care asta ii 
raspunde: "Astept un fax!" 23) [1243] un Un nebun se duce la farmacie: Aveti 
portocale? Vanzatoarea: Aici e farmacie domnule nu ma mai inerva! A două zi 
nebunul vine iar: Aveti portocale? 
 
Ma tu esti prost, tu nauzi ca navem portocale! A treia zi vine iar: Aveti portocale? 
dacă mai vii odata ma duc la sefu! Actiunea se repeta şi vanzatoarea se duce la sef: -
Ce sa fac ca un nebun ma tot intreaba dacă avem portocale. Sefu: Scrie pe un afis 
NU AVEM PORTOCALE!! Vinzatoarea face astfel iar nebunul se intoarce iar, citeste 
afisul şi intreaba: Ati avut portocale? 24) [1244] Kostika Mergea un om prin desert. 
Insetat, infometat, cand, ce vede? O vila marfa, cu 3 etaje, cu fantana, piscina etc. In 
curte era un barbat şi o femeie care se uitau unul la altul fix. "Oameni buni, mie 
sete, nam mai baut de 4 zile.. Pot sa beau şi eu din fantana voastra?" Astia nimic. Se 
uitau fix unul la celalalt. Merge omul, bea se intoarce: "Oameni buni merg prin 
desert de nu stiu cand, pot sa mananc şi eu de la voi?" Astia nimic. Manaca omu', se 
intoarce in gradina, astia stateau nemiscati. Vazand ca merge orice, omu' spune: -
"Daa.. pot sati iau şi eu nevasta, asa, putin, in dormitor?" Astia nimic. Merge omu' 
sta 2 ore cu tipa, pleaca mai departe şi aude discutie in bucatarie: Sotul: "Tarfo! 
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Nesimtito! Cum ai putut sa ma inseli chiar sub privirea mea, in propria mea casa?" 
La care nevastasa: "Aaa! Ai vorbit primul!Tu duci gunoiul!" 
 
25) [1245] Adi Un tip vrea sa sara cu parasuta şi in avion ii spune la instructorul de 
zbor ca a visat ca nu i se desface parasuta. Ala rade de el şi spune sa lase vrajeala. 
Tipul`se tot roaga de ala şi pana la urma se indupleca şi faca schimb de parasute. 
 
Tanarul nostru se arunca pe la 5000 m, deodata pe langa el instructorul: -
Zzzzzzzzzzda matiiii!!!!!!!! 26) [1246] Horia Doi nebuni evadeaza dintrun 
sanatoriu. La un moment dat ajung pe un zid pe care era un far de supravegere. 
Unu dintre ei zice: Eu aprind farul şi tu te cobori pe raza de lumina. Bai esti nebun! 
Eu sa ajung la jumatatea drumului şi tu sa stingi lumina!!! 27) [1247] Alunelu' Doi 
nebuni se hotarasc intro zi sa evadeze din ospiciu, dar ca sa reuseasca trebuiau sa 
sara cam 100 de garduri... Nici o problema. Planuiesc ei vreo două zile şi apoi 
pleaca, şi incep sa sara şi sa sara şi iar sa, sara pana sar vreo 50 de garduri şi unul 
dintre ei il intreaba pe celalalt: Mai poti? Mai pot! şi asa mai sar ei vreo 20 cand: -
Mai poti? Mai pot! Perfect mai sar 20 (sarisera deja 90) şi iar: Mai poti? Nu mai pot, 
hai sa ne intoarcem! 28) [1248] Body La farmacie intreaba un tip pe farmacist: Nu 
va suparati aveti cumva o solutie de dizolvat dinti? Nu! Dar la ce va trebuie? Miam 
inghitit proteza! şi este vreo problema?? Nu, nu, dar când mananc ma musca de 
mana!!! 
 
29) [1251] stranger La un spital de nebuni, toti erau injectati cu virusul HIV. 
Primul începe sa strige ca are familie şi copii acasa şi ca nu vrea sa moara, dar 
degeaba. Al doilea începe sa strige ca e copil orfan şi vrea sa traiasca, dar degeaba. 
Ultimul vine şi începe sa strige, şi mie. şi mie. Vreau injectie. Aici. şi mie! 
 
Doctorul ii spune: Ba, tu vrei sa ai SIDA. Vrei sa te injectej şi sa te imbolnavesti? Nu 
manbolnavesc, ba, ca am prezervativ! 30) [2219] Emiland In cabinetul unui 
psihiatru intra un individ agitat care începe sa spuna: _ Domnu' doctor, cred ca 
sunt nebun. Cred ca sufar de mania persecutiei fiindca am impresia ca nimeni nu 
ma asculta, nimeni nu tine cont de mine... La care doctorul raspunde: -
Dumneavoastra când ati intrat in cabinet ? 31) [2888] anda La azilul de nebuni un 
pacient tara un pantof legat de o sfoara şi zicea: Cutu, cutu, hai Grivei! Trece un 
doctor, şi ca sai faca pe plac ii zice: Fain caine ai!! La care pacientul spune: Nui 
caine, ii pantof! Doctorul merge mai departe la care nebunul zice: Hai Grivei, ca lam 
pacalit şi pe asta! 32) [2822] Cip Vine unul in vizita la prietenul sau, director la 
spitalul de nebuni. Nici nu intra bine şi primeste de la un nebun un sut in c*r. Mai 
merge cat mai merge şi mai primeste inca un sut de la alt nebun. Tot asa pana când 
ajunge la cladirea unde era biroul directorului. Când sa intre primeste de la unu' 
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trei suturi,  după care intra in birou la director şi ii zice: Ba da de ce miau dat astia 
cu sutun c*r? Pai asta e modul lor de a zice "SALUT"...! Bine, bine, da unu' mia tras 
trei suturi! Ala era balbait...! 33) [2967] Tudor Doi detinuti la penitenciar. Unu vrea 
sai bata un cui in cap celuilalt. Acesta il atentioneaza: Vezi sa nu dai pe linga cami 
spargi capul. 34) [11726] Romeo Un tip se duce in vizita la un prieten care era 
director la un spital de nebuni. 
 
La poarta un nebun cu o roaba. Domnule a sosit taxiul. Tipul se urca in roaba 
ajunge la usa directorului  după care nebunul ii cere 20000lei plateste tipul apoi 
intra la director şi ii spune: Un nebun a venit cu roaba şi ma luat de la poarta şi iam 
platit 20 000lei ptr. taxiu. Directorul: Iar au sarit studentii gardul. 35) [3220] 
debman Niste nebuni erau transportati cu avionul la un alt spital. Doctorul statea 
in cabina pilotului. La un moment dat vine sa verifice ce faceau nebunii. Astia jucau 
fotbal. Ca sa vada dacă sunt toti ii numara şi vede ca lipseste unul. Ba nebunilor, 
undei Gigi Nebunu'? Pe aripa avionului. Executa cornerul. 36) [3449] robert Un 
batranel garbovit, cu baston şi parul albit de trecerea timpului, se plimba prin parc. 
Doi tineri mergeau in spatele lui şi radeau de el. Batranelul se intoarce către ei şi le 
spune: Nu va place batranetea!? Ce spui tataie, ai inebunit? Cum sa ne placa 
batranetea!? Atunci sa naveti parte de ea!!! 37) [3412] Cristi Un nebun se duce la 
un bal mascat imbracat ca o femeie. Dupa ce se termina balul, se intoarce la spital. 
Când sa se culce, se uita in oglinda şi vede o femeie (adica pe el). A stat el şi sa uitat, 
şi deodata sa urcat pe el şi sia traso singur. Dimineata, un doctor il intraba: Cum te 
simti azi? Doctore, miam traso cu o puicuta ieri... Ce puicuta ma? Mam intors de la 
bal, şi am vazut o puicuta in camera mea. Ma tampitule, ala erai tu! Pa da' ce bun 
sunt la pat... 38) [3613] Szebin 
 
Langa 3 nebuni se muta un batran care isi face un gard din lemne pe care il 
vopseste in galben. Dimineata când se scoala batranul gardul era mancat de 
nebuni. Necajit este obligat sa isi faca alt gard, pe care il vopseste in rosu. 
Umatoarea zi când se scoala langa gard stateau nebunii. Gardu era mancat. El isi 
face alt gard dar de data asta il vopseste in verde. Diminiata când se scoala nebuni 
stateau langa gard. Batrinu vede gardu intreg şi ii intreaba pe nebuni: Cum de nu 
ati mancat gardu? Nebuni raspund: Asteptam sa se coaca! 39) [3812] Xplos|ve La 
un spital de nebuni toti nebunii erau in jurul unui stalp. Se urca fiecare şi când 
ajungea in varf, se uita imprejur şi apoi zic: "Da nene asa ai avut drepatate". Unul 
dintre medici curios, se duce şi el  după lucru şi se urca pe stalp. Ajunge in varf se 
uita imprejur dar nu vede nimic. Coboara jos şi ii intreaba pe nebuni: "Dar de ce 
ziceti "asa este nene" când ajungeti in varf?" La care unul dintre nebuni ii 
raspunde: "Pai asa este domnule, acolo se termina stalpul". 40) [11517] ^CEDRIC^ 
La un spital de nebuni un pacient tragea  după el o sfoara. Un doctor il vede şi 
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curios il intreaba: D: De ce tragi Marine sfoara aia  după tine? N: Pai dacă o imping 
se indoaie. 41) [5377] adam Nebunii conduc intro camera. Unul sta. Când il intreb 
de ce, el spune: Cu tirul nu poti conduce in locuri inguste! 42) [4316] madalin La un 
spital de nebuni doctorul intra in salon şi vede toti bolnavii sarind in sus. Baieti, ce 
faceti? Suntem spaghete şi fierbem. şi cu aia pe sus ce e? Aia se prinsera de capac. 
43) [5041] Bigan Doi nebuni merg pe plaja. 
 
Unul spune: Ia uite, un pescarus mort! Celalalt, cautand cu privirea pe cer: Unde? 
44) [4703] Gianny Un nebun sta la etajul 13 pe cladirea nebunilor şi se pisha. La un 
moment dat trece un doctor pe jos. In timpul asta nebunul se opreste din pishat şi  
după ce trece doctorul ii da drumul din nou. Doctorul mirat se duce del cauta pe 
nebunul ala. Dupa ce il gaseshte il zice : 
 
D: mai, dacă îmi zici de ce teai oprit din pishat când am trecut io iti dau drumu 
akasa! 
 
N: nu va zic.. 
 
D: zii mai ca iti dau drumu akasa, de ce teai oprit când am trecut io ? N: pai ce, ma 
credeti prost? Voiati sa ma tragetzi de pishat in jos, las' ca shtiu io..._45) [12587] 
VVarLock La un spital de nebuni e inspecti mare de la minister. Cu o zi inainte de 
inspectie incep doctorii sa se agite, ii spala pe nebuni, ii parfumeaza, le fac freza şi 
le spun ca atunci când vine inspectorul sa formeze un culoar şi sa stea toti cuminti. 
Zis şi facut. In ziua inspectiei, vine barosanu de la minister şi intra in spital. Toti 
nebunii stateau aliniati formand un culoar. Asta de la minister da sa intre pe culoar 
ca sa ajunga in birou la directorul spitalului. Când trece prin dreptul primului 
nebun isi fura un sut in cur. Nedumerit asta merge mai departe. Chestia se repeta 
in dreptul fiecarui nebun. Cu curul facut varza ajunge inspectorul in biroul 
directorului sil intreaba pe acesta ce reprezinta suturile pe care lea primit. 
Directorul il roaga sai ierte pe nebuni deoarece acesta e salutul lor. Nervos inca, 
inspectorul intreaba de ce a primit două suturi de la ultimul dintre nebuni. Razand, 
directorul spitalului explica: "ala e balbait!" 46) [4708] David Matusa grijulie cu 
nepotul trec pe langa o statuie antica ce nu mai are brate. Matusa: vezi ce patesti 
dacati rozi unghiile de la maini! 47) [12819] iulian 
 
Doi nebuni erau inchisi intrun turn inalt.Acestia vrand sa evadeze, nu stiau cum sa 
faca: Ba, hai sa inodam cearsafurile de pe pat şi sa coboram pana jos. inoada ei, dar 
vad ca nu ajunge jos. Unul din ei ii zice celuilalt: ba, mia venit o idee, la noapte, eu 
aprind lanterna şi tu te cobori pe raza, la care celalat: Crezi ca eu sunt prost, cat 
timp cobor pe raza, tu sa stingi lanterna? 48) [4908] calin_15hd 
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In cabinetul unui psihiatru intra un individ agitat care începe sa spuna: Domnu' 
doctor, cred ca sunt nebun. Cred ca sufar de mania persecutiei fiindca am impresia 
ca nimeni nu ma asculta, nimeni nu tine cont de mine... La care doctorul raspunde: 
Dumneavoastra când ati intrat in cabinet ? 49) [6486] Mihai La un spital de nebuni, 
apare un doctor care vrea sa elibereze cativa nebuni. Vine unu' care tragea un 
bocanac  după el.Unul din infirmieri ii spune doctorului ca acesta crede ca trage un 
caine. Doctoru' intreaba: Ce tragi bai  după tine? Un bocanac!!! Doctoru' 
pleaca.Nebunu': Hai Grivei ca lam pacalit!!! 50) [5276] av_andrei Doi nebuni 
evadeaza din spital şi in fuga ajung pe terasa cladirii. Se uita in jos, distanta mare, 
se uita in spate, veneau urmaritorii. Deodata unul zice: Bai, am o idee. Uite am o 
lanterna, o aprind şi tu te tii de raza şi cobori pe copacul de acolo. Ce ma crezi 
prost, sa stingi lanterna şi sa cad. 51) [5500] Alexandra Nebunul se duce la consult 
la un doctor care avea doi papagali inchisi intro colivie. Cum ii vede nebunul ii ia şi 
le da drumul. Doctorul: Ce faci mai nebunule? Ia adumi papagalii inapoi! 
 
Se duce nebunul  după ei sii gaseste in copac. Unul era rosu şi unul verde. El il ia 
numai pe cel rosu şi il duce doctorului. Doctorul: Da' tu nai vazut ca sunt doi? Pe 
celalalt de ce nu lai adus? La care nebunul: Da mata nai vazut ca celalalt nu era copt 
inca? 52) [5575] RUN_dmc Doi nebuni: 
 
1. Ba hai sa iti bat un cui in cap! 
2.  
3. Ce dracu ai ma, esti nebun dacă dai pe langa şi îmi spargi capul? 53) [5715] 
cristi Doi nebuni mergeau prin desert, unul cara in spate un butoi şi celalalt cara 
4.  
 
 
o usa de maşina. Tu, de ce cari cu tine butoiul? Pai când mie sete mai beau cate o 
gura de apa. Dar tu de ce cari usa aia de maşina in spate? Pai, mie când mie cald 
mai deschid geamul. 54) [20422] Adyna Un nebun intrun sanatoriu izgonea niste 
muste imaginare. Doctorul il vede sil intreaba: Ce faci mah? De ce dai din maini asa 
disperat? Dau mustele astea la o parte? şi ce le dai spre mine? 55) [22698] Levi Se 
imprieteneste sadicul cu poponarul. Dupa o luna zice sadicul: Ba acum ca ne 
cunoastem hai sa facem şi noi o treaba. O seara faci ce vrei cu mine,  după aia şi eu 
fac ce vreau cu tine. Zis şi facut. Io trage poponarul la sadic in toate pozitiile. -
Satisfacut. A două seara merge la sadic acasa. 
 
S: Dezbracate. Dupa ce se dezbraca poponarul ii ia p**a şi io strange intro 
menghina şi aduce un fierastrau ruginit. 
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P: Vaaaaai? Ce faci? Vrei sa mio tai? 
 
S: Nu, nu, nu. Tio tai tu singur, dacă vrei. Eu ma duc sa dau foc la casa. 56) [23407] 
vaduva Care este diferenţa dintre un psihopat şi un nevrotic? Psihopatul: Doi cu 
doi fac trei. Nevroticul: Doi cu doi fac patru. Dar asa ma enerveaza! 57) [6980] 
romeo Un sofer cu maşina in pana. Scoate omul cricu, ridica maşina şi începe sa 
schimbe roata. Trece o maşina in viteza pe linga el, se opreste brusc da in marsalier 
şi se opreste linga tipul ce schimba roata. Se da jos un tip din maşina, merge şi ia 
din portbagaj un levier şi ii sparge parbrizu' la maşina a lui care schimba roata. 
Celalalt se uita la el cu niste ochi mari şi ii zice: Ce faci, ma? Ala cu levierul ii zice: -
Ba, tu ii iei rotile şi eu ii iau casetofonul! 58) [7100] iliutza Vine inspectia la spitalul 
de nebuni. Intra inspectorul intro camera cu trei nebuni. Il ia pe primu sil intreaba: 
dacă tias da drumu ceai face? Mas casatori, as lua o slujba o casa etc. Inspectorul 
zice ca e sanatos. Se duce la al 2lea. La fel raspunsul. La al 3lea: Ceai face dacă tias 
da drumu de aici? As lua o slujba, as face bani as lua o casa, şi mias cumpăra un c*r. 
De ce? intreaba inspectorul. Pai mam uitat aseara in oglinda siam vazut ca e crapat! 
59) [7143] ITI Intro zi la casa de nebuni directorul ii duce la strand. Ei se bucura. 
Când ajung la strand ei sar de pe trambulina de la 10m. 
 
Când ajung inapoi la casa de nebuni directorul ii intreaba dacă lea placut. Ei zic 
daaaa. Directorul le spune dacă vor fi cuminti maine le va pune şi apa. 60) [7557] 
AMY Un om intra in fuga in clinica de nebuni şi tipa speriat: E un nebun in curte! -
Cum arata? E chel şi cu parul valvoi! Pai ori e chel ori cu parul valvoi? Dar nu vam 
spus ca e nebun? 61) [7698] stocky In curtea spitalului toti nebunii se urcau pe un 
stalp. Când coborau toti ziceau: "ASA E". Doi doctori vazandui ii intreaba ce au. 
Nebunii: Nimic. Se suie şi un doctor, se da jos şi zice "ASA E". Doctorul celalalt il 
intreaba ce e? La care doctorul ii zice: Stii ce scrie ba in varf? "AICI SE TERMINA 
STALPU"! 62) [7952] shadow Intrun spital doctorul face o vizita. Toti se agita doar 
unu era linistit. Doctorul se duce sil intreba: Ce faci? Scriu o scrisoare. La cine? Mie. 
Cum tie? Bine. şi ce scrie in ea? Nu stiu ca numai maine o primesc. 63) [8086] 
NINJA Cica era un nebun şi se p**a de pe cladirea balamucului. Trece un doctor şi 
nebunul isi inchide slitul repede. Doctorul crezand ca nebunul sa desteptat il 
intreaba: De ce teai inchis repede la slit atunci când mai vazut ca vin? Nebunul 
raspunde prompt: Ce smecher esti, vrei sa ma tragi jos! 
 
64) [8431] adrian La spitalul de nebuni a fost construit un bazin. Dupa o zi de 
scaldat nebunii au foat intrebati: Va placut? Da! Bun dacă sunteti cuminti miine va 
pun şi apa! 65) [8906] robert La o casa de nebuni era o celula de "furiosi" care 
bateau toti paznicii pana ii trimiteau direct la spital. Toti solizii angajati au patit la 
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fel, pana când au angajat un schilod caruia nui dadeau nici 10 minute de viata 
printre nebuni. Dupa 2 zile conducerea spitalului, uimita, a venit sa vada ce se 
intampla. Nu mica lea fost mirarea când au vazut ca nebunii erau plini de vanatai 
pe fata şi cu capul spart. Lau intrebat: "Cum ai reusit dom'le?" Simplu, lea raspuns 
schilodul, am tras cu creta o linie pe dushumea şi leam spus ca le dau drumul dacă 
pot sa treaca pe sub ea. 66) [9704] Vitalie Doi nebuni, intro noapteau hotariti sa 
fuga din ospiciu. Au urcat pe acoperisul blocului şi unul din ei zice: Eu aprind 
lanterna şi treci pe raza luminii pe celalalt bloc. Dute ba, ce crezi ca sunt prost, 
când o sa ajung la jumate tu sa stingi lanterna şi eu sa cad? 67) [10780] alida Un 
nebun avea o pisica la care tinea f mult. Intro zi când doctorul aparu pe coridorul 
spitalului nebunul il intreba: Dle doctor vreau sa spal pisica! Ma, tu esti nebun dacă 
o speli o sa moara! Nu cred ca o sa moara! Bine fa ce vrei dar sa nu vi la mine 
plângănd! Dupa câteva ore. Ce faci mai nebunule? De ce plangi? Pai sa vedeti ca am 
spalat pisica şi a murit! Vezi eu tiam zis sa nu vii la mine ca a murit din cauza ca ai 
spalato. Dar nu ca am spalato, ci ca am storso. 68) [11054] JOHNNY Toti nebunii 
dintrun spital se decid ìntro seara: 
 
"Ba baieti, astia de aici nu ne trateaza prea bine. Haideti sa ducem spitalul asta 
departe de aici. Maine dimineata ne sculam disdedimineata şi facem asa cum neam 
hotarìt". Zis şi facut. Se scoala nebunii ìnainte de rasaritul soarelui şi ìncep sa 
ìmpinga spitalul. Imping ei ce ìmping şi iarasi ìmping, pe la miezul zilei se face un 
cald innabusitor; se dezbraca de haine şi ìmping ìn continuare. Alt nebun vine şi le 
fura hainele la toti. Seara pe la asfintit, se opresc o clipa sasi traga sufletul, se ìntorc 
sa se uite ìn spate şi striga plini de satisfactie: "Mamaaa ce mult am ìmpins, nici 
hainele nu ni se mai vad!" 69) [13337] Vlad La spitalul de nebuni un nebun intra in 
biroul direcorului cu un cutit de macelar şi il ia pe director la alergat pe un coridor 
lung. Pe coridor toate usile inchise. La capatul coridorului directorul spune: "Bine 
ma, mai prins omoarama". Atunci nebunul se apropie intinde cutitul şi spune: -
"Acum e randul tau sa ma alergi". 70) [13606] Naty Vine un agitator electoral la 
casa de nebuni şi le povesteste nebunilor cat e de bine in tara şi cit de buna e 
conducerea actuala. Toti bat din palme, numai unul sta nemiscat. De ce nu bati şi tu 
din palme? Eu sint medicul! 71) [14484] nebuniiii Mergem la un spital de nebuni! 
Doctorul intra intrun salon (cu nebuni). Toti nebunii din salon erau cocotati pe 
dulapuri, pe lampi, toti se credeau frunze. Doctorul zice: A venit toamna, toate 
frunzele cad. Toti nebunii au cazut ca mustele. Doctorul, intra in alt salon, aceeasi 
situatie: Nebunii erau pe sus, pe tavan, pe dulapuri. Doctorul zice: A venit toamna, 
toate frunzele cad. 
 
Toti nebunii au cazut. Doctorul intra in alt salon, aceeasi situatie. Nebunii nu erau 
in paturi erau cocotati pe sus. Doctorul zice: A venit toamna, toate frunzele cad! Nu 
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cade nimeni? Unul din nebuni zice: Toamna poate sa vina, noi suntem conifere! 72) 
[23950] simina La spitalul de nebuni, doi doctori vorbesc: Pacientul de la patul 
2951 are un motto ciudat pe baza caruia traieste: "Eu nu sufar de nebunie, ma 
bucur de ea in fiecare minut!" 73) [17201] alexx_gj Un tip mergea pe marginea 
unui rau. Trecand pe sub un pod, vede doi nebuni care spalau o pisica şi le zice: Bai 
nebunilor, de ce spalati ma pisica, ca moare! Dute ba de aici ca esti nebun tu! Tipul 
pleaca mai departe şi se intoarce  după vreo ora, pe acelasi drum. Când ajunge sub 
pod vede pe cei doi nebuni stand jos langa pisica moarta şi le zice: Vam spus ba sa 
nu spalati pisica ca moare? Dute ba de aici, ca na murit când am spalato, a murit 
când am storso! 74) [23998] cosmina Intrun spital de nebuni doctorul vede ca unul 
din pacienti lui este ca şi sanatos.il cheama in cabinet sa ii spune: ce zici, teai 
insanatosit? eu zic ca da domnule doctor. sati pun o ultima intrebare dacă raspunzi 
corect iti dau drumul acasa! spuneti domnule doctor dacati tai urechile, ce se 
intampla? nu mai vad.zice nebunul. cum nu mai vezi?ducetil inapoi şi dati 
tratament inca 3 zile!  după trei zile tot asa il cheama doctorul pe pacient in 
cabinet. eeeeee?cum este?teai vindecat? eu zic ca da, domnule doctor. bine.eu iti 
pun aceasi intrebare simpla: dacati tai urechile ce se intampla? nu mai vad. ducetil 
inapoi dati inca 3 zile tratament.trece trec şi astea trei zile il cheama pe pacient in 
cabinet. ce zici teai vindecat?eu iti pun aceasi intrebare simpla: 
 
dacati tai urechile ce se intampla? nu mai vad! mai explicami şi mie cum dacati tai 
urechile nu mai vezi? pai domnule doctor dacami taiati urechile, îmi cade caciula 
pe ochi şi nu mai vad 75) [17615] raluca Cum ii dai libertate unei femei? Ii maresti 
bucataria. 76) [18090] danutz Era in cer un poponar Care ii f*t*a in cur pe toti 
ingerii.Dumnezeu dorind sa ia masuri il duce pe poponar in iad, sil lasa o luna sa 
stea acolo. Dupa o luna Dumnezeu coboara in iad şi observa ca totul este inghetat. -
ce sa intamplat? intreaba Dumnezeu. diavolul la randul lui spune te apleci tu sa 
bagi lemne pe foc???? 77) [18468] Cristina Se aude ca undeva in Romania se afla 
un lac in care dacă intra un handicapat, pe partea cealalta iese vindecat. Apare un 
orb: Undei lacul? Undei lacul ? Intra in el... iese pe partea cealalta: Dumnezeule vad 
!!! Vad !!! Apare şi un surd: Undei lacul? Undei lacul ? Intra şi el... iese pe partea 
cealalta: Dumnezeule aud !!! Aud !!! Apare şi un olog in carucior cu rotile: Undei 
lacul ? Undei lacul ? Intra şi el...iese pe partea cealalta: 78) [18586] Scrach Moare 
pe un vapor un marinar. Cei de pe vapor se gandesc: Când intalnim o insula 
debarcam şi il inmormantam crestineste! Zis şi facut. Intalnesc o insula, debarca, 
dar pe când sal ingroape un trib de canibali: Datinil noua! Datinil noua! Mereti mai 
de aici! 
 
Marinarii se gandesc ca nu pot sal ingroape ca lar dezgropa canibalii sal manance şi 
atuncea il ard şi aduna cenusa. Canibalii strigau in continuare: Datinil noua! Datinil 
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noua! Da' ce vreti sa mai faceti cu el ca e doar cenusa? Cate un ness!!! 79) [18982] 
Daniel(Scorpion.MD@k.ro) La un spital de nebuni, doktoru' testa un pacient, ca sa 
vada cit tre' sal mai tina internat... Deodata, papagalii sai (unu' rosu şi unu' verde) 
au zburat pe fereastra... Nebunu' se duce repede sai aduca doktorului papagalii 
inapoi (care erau in copacul de vizavi), şi sentoarce numa' cu ala rosu. Doktoru': 
Ba, de ce nu lai adus şi pe ala verde ?!? Nebunu': Inca nu era copt dom' doktor... 80) 
[24450] Radu Intrand in clubul azilului de nebuni, doctorul ramase descumpanit : 
toti nebunii stateau langa pereti, se deschidea usa, intra un nebun, in pielea goala, 
se rotea ca la parada modei şi anunta: Eu sunt bomba atomica! Uraaaa! Ovationau 
nebunii. Iesea şi intra altul, tot in pielea goala: Eu sunt bomba cu neutroni! Uraaa! 
A urmat bomba cu hidrogen, bomba cu fragmentare... La urma, intra unul sfrijit şi 
zise cu o voce pierita: Eu...sunt bomba...cu efect intarziat... La care toti nebunii, in 
loc sa aplaude, au evacuat sala clubului in mare graba, pe usi, pe ferestre, pe unde 
au putut. De ce vai speriat in halul asta de pirpiriul care facea pe bomba cu efect 
intarziat? intreaba doctorul, intrigat, pe un nebun. Pai, domn' doctor, 
dumneavoastra nati vazut ce fitil scurt avea? 
 
Olteni 
 
1) [29] FLo 
 
De de olteni când se duc la culcare isi pun pe noptierea un pahar cu apa si 
 
unul gol? 
 
R: Poate le e sete poate nu... 2) [67] Barsanu Cum fac olteni lapte praf? Arunca o 
vaca din avion. 3) [7438] adrian De ce nu mananca oltenii castraveti murati? 
Pentru ca nu le incape capul in borcan. 4) [323] lucian Un oltean şi un ardelean in 
tren. Stranuta olteanu, ardeleanu: "sanatate, numai bine". Stanuta din nou olteanu, 
ardeleanu: "tot ceti doresti, sanatate, noroc". Stranuta şi ardeleanu, olteanu: "racisi 
fireal dreacu" 
 
5) [23486] catalin Un oltean, in cautarea unei slujbe, se afla fata in fata cu un 
posibil angajator. Angajatorul il intreaba: şi cam la ce salariu va ganditi? Pai, cred 
ca in jur de 120000 pe an ar fi bine, dar mai puteam negocia. Stati sa va prezentam 
oferta noastra: Salariul, 150, 000 plus maşina, telefon mobil, casa, 3 luni vacanta, 
etc. Cred ca glumiti, nu? Doar tu ai inceput, primul. 6) [1121] MoroGun Cele 7 
"minuni" din Caracal: Sa construit un bloc şi sa uitat macaraua in interior. A luat 
foc sediul pompierilor. Sa furat usa politiei. Brutaria e construita pe strada 
foametei. Cimitirul e pe strada reinvierii. Exista o singura scoala şi se numeste 
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Scoala nr.2 Cine stie cea dea 7 minune e rugat sa sune la numarul afisat pe ecran şi 
va primi gratuit şi fără tragere la sorti o surpriza care va protejeaza. 7) [1253] 
Valentin 
 
Q: De ce dorm oltenii pe camp ? 
 
A: Pentru ca vor sa se cultive. 8) [1255] Valentin 
 
Q: De ce stau oltenii cu tarnacopul la televizor ? 
 
A: dacă se strica vreun canal, sa sape repede altul. 9) [1256] Valentin 
 
Q: De ce maninca oltenii fasole ? 
 
A: Ca sasi dea aere. 10) [1257] Valentin 
 
Q: De ce sunt oltenii muzicanti ? 
 
A: Pentru ca dorm pe "sol" şi vorbesc cu "fa". 11) [1260] Valentin 
 
Q: De ce rad oltenii când fulgera ? 
 
A: Cred ca sunt fotografiati. 12) [1261] Valentin 
 
Q: Ce face olteanul când nu are ce face ? 
 
A: Se dezbraca şi isi pazeste hainele. 13) [1262] Valentin 
 
Q: De ce sunt oltenii asemanatzi cu telefoanele ? 
 
A: Pentru ca trebuie sa dai cu pumnul in ei ca sa la pice fisa. 14) [1263] Valentin 
 
Q: De ce se rupe banca atunci când se aseaza un oltean ? 
 
A: Cel mai inteligent cedeaza. 15) [1264] Valentin 
 
Q: De ce se feresc oltenii sa doarma pe paie sau in fan ? 
 
A: Ca sa nu ia foc atunci când leo scapara mintea. 16) [1265] Valentin 
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Q: De ce au oltenii capul mic ? 
 
A: Pentru ca, gindesc concentrat. 17) [1266] Valentin Doi olteni in vacanta. La ora 3 
dimineatza, unul il trezeste pe celalalt: Marine! Ce? Deschide ochii şi spunemi ce 
vezi? Cerul. Si? şi Luna. Si? şi Carul Mare. Si? şi Carul Mic. 
 
Si? Si...Ioaneee!...astia neau furat cortu'. 18) [1267] Valentin Un oltean se intilneste 
cu un ardelean care ducea de legatoare o capra. Unde duci boul ala? intreaba 
olteanul. Contrariat, ardeleanul se uita spre animal temanduse de o soţie,  după 
care riposteaza: Esti chior, nu vezi cai capra? Pai, eu cu capra vorbeam... 19) [1268] 
Valentin Aflat la o ruda in Bucureshti, un oltean iese dimineata pe balcon sasi 
scuture rogojina. Din neatentie, se apleaca prea mult şi cade. Speriati, trecatorii se 
aduna in jurul lui. Ce sa intimplat? intreaba unul. Nu stiu, neica. Abia picai şi eu, 
raspunde olteanul. 20) [1270] Valentin 
 
Q: De ce au oltenii casa rotunda ? 
 
A: Sa nui vorbeasca lumea pe la colturi. 21) [1271] Valentin 
 
Q: De ce sunt oltenii zgariati pe fata de craciun ? 
 
A: Pentru ca atunci mananca şi ei cu furculita. 22) [1272] Valentin 
 
Q: De ce au oltenii ceasuri mecanice ? 
 
A: Fiindca au auzit ca TicTacul face bine la respiratie. 23) [1273] Valentin 
 
Q: De ce au oltenii camasa in caro? 
 
A: Ca sa joace puricii sah pe ea. 24) [1274] Valentin 
 
Q: De ce oltenii isi iau scara cu ei când pleaca la drum? 
 
A: Fiindca sunt prosti de dau in gropi. 25) [1275] Valentin 
 
Q: Ceau facut oltenii când au aparut franzelele? 
 
A: Leau mancat cu paine. 26) [1276] Valentin Intro noapte pe la ora doua, Ion aude 
pe cineva strigand: Ioane, Ioane! Se scoala Ion, merge la usa şi o deschide: Cine ma 
striga, intreaba Ion. Gheorghe, vine raspunsul. Pai ce vrei ma la ora asta, intreaba 
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Ion. 
 
Ai vopsea verde, intreaba Gheorghe. Nu, raspunde Ion. Bine ma, zice Gheorghe şi 
pleaca. Merge Ion şi se culca când pe la cinci dimineata iarasi aude: Ioane, Ioane! 
Merge iarasi la usa şi intreaba: Cinei? Gheorghe. şi ce vrei la ora asta? Tiam adus 
vopseaua verde!!! 27) [1278] Valentin 
 
Q: De ce oltenii nu au reusit niciodata sa faca un pod peste Jiu ? 
 
A: Lau inceput dea lungul. 28) [1279] Valentin 
 
Q: De ce au oltenii soba in mijlocul casei ? 
 
A: Ca sa zica ca au incalzire centrala. 29) [1280] Valentin Un oltean vine acasa beat 
crita şi se culca cu caciula pe cap. Pe la miezul noptii, se trezeste, pune mana in cap 
sisi spune surprins: Mai, mare minune. Mam culcat chel şi mam trezit cu parul 
valvoi. 30) [1281] Valentin 
 
Q: De ce vor oltenii sa aiba vaca precum girafa ? 
 
A: Ca sa pasca la vecini şi so mulga ei. 31) [1282] Valentin 
 
Q: De ce fac oltenii mamaliga in tigaie ? 
 
A: Ca sa incapa in diplomat. 32) [1283] Valentin Sotia lui Mandache, oltean de la 
mama lui, discuta cu o prietena: Maine e ziua lui barbatumeu şi nu stiu ce cadou sai 
iau ! Cumparai o palarie. Nu, ca asta iam luat anul trecut. Cumparai atunci o carte. -
Nu, ca mai are una. 33) [1284] Valentin Se duc oltenii la primarul din Craiova, sa 
capete permisiunea sa doarma şi ei in cersafuri, ca toata lumea, ca pana atunci 
dormeau pe rogojini. Bine, zice primarul, va dau voie sa puneti asternut, dar in 
prealabil sa va spalati pe picioare. Un oltean nedumerit intreaba: Dom' primar, dar 
dacă navem prealabil, putem sa ne spalam in lighean ? 
 
34) [1285] Valentin Un domn intrun tren. La un moment dat trenul opreste intro 
gara. Nemaifiind nimeni in compartiment, domnul sare la geam disperat şi intreaba 
pe cineva de pe peron: Dom'le, dom'le, nu te supara, aici e Caracal ? La care cel de 
pe peron uitanduse direct in ohii celuilalt, cam cu sictir asa, raspunde : Bine ma ca 
esti tu destept ! 35) [1286] Valentin dacă puricii ar straluci ca licuricii, atunci 
Craiova sar vedea din avion ca Las Vegasul. 36) [1287] Valentin 
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Q: Cum prinde un oltean un iepure ? 
 
A: Se baga sub un tufis şi face ca morcovul. 37) [1288] Valentin Un oltean emigrant 
aterizeaza la Aeroportul din Montreal Canada. Vamesul: Bonjour monsieur ! 
Comment sava? Olteanul: Eu nu sint Sava eu sint Popescu. 38) [1290] Valentin De 
ce nu planteaza oltenii flori in fata casei ? Ca sa nu le faca nevestele copii din flori. 
39) [1292] I_Dany 
 
Q: De ce fug oltenii  după salvare in noaptea de inviere? 
 
A: Ca sa, sarute crucea!!! 40) [1294] Beku 
 
I: De ce pun oltenii televizorul pe pat când e meci? 
 
R: Ca sa cada portarul pe moale. 41) [1297] Ancka 
 
Q: De ce imperecheaza oltenii ciora cu pestele? 
 
A: Ca sa aiba icre negre. 42) [1298] Ancka 
 
Q: De ce tin oltenii oile in beci? 
 
A: Ca sa aiba masline la rece. 43) [1299] claudiu 
 
I: De ce au oltenii steag in fata casei? 
 
R: Ca li se flutura de aia care spun bancuri despre ei. 44) [1306] Marius 
 
Q: De ce nu se spala oltenii pe dinti? 
 
A: Pentru ca nu le incape sapunul in gura! 45) [1307] Alex Sau gandit oltenii sasi 
mareasca teritoriul şi sau adunat cu totii langa un munte şi sau apucat sal impinga. 
De atata impins li sa facut cald şi siau dat caciulile jos, continuand activitatea. Un 
moldovean ce trecea pe acolo, vazand atatea caciuli la un loc puse mana şi le aduna 
vazandusi de drum  după aceea. La un moment dat, un oltean se uita inapoi şi zise: 
Ba am impins destul ca uite nu se mai vad caciulile! 46) [1308] Mr_Nace O fabrica 
mare angajeaza un portar "oltean" şi ii recomanda sa respecte regurile. A două zi 
mare inciendiu la fabrica. Politia il intreaba pe portar(pe nume Feri) dacă stie ceva. 
Portarul raspunde cu nonsalanta: . Eu ioi da foc. De ce ? Pai uite ce scrie pe 
pancarda: A SE FERI DA FOC. 47) [1311] Dr Intrebare: De ce arabii au camile, iar 
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rominii olteni? Raspuns: Arabii au ales primii. 48) [1312] ovidiu Doi olteni taie 
bomba cu ferastraul... Vine un ardelean şi le spune : "Baaa, voi ati inebunit ? Nu va e 
frica, ca expodeaza?!" Oltenii: Nui nimic ca mai avem una... 49) [1313] Raducu O 
autostopista opreste un sofer şi deschide geamul. Asta baga capul şi pac, soferul 
ridica geamul şi ii prinde capul. Se da jos şi o f**e apoi pleaca. Ii vede un taran, 
oltean. Tipa il da in judecata. Judecatorul il ia pe taran deoparte sai spuna ce a 
vazul. Asta zice: "Sa dat jos, sia scos p**a şi a f***to. Judecatorul ii zice: 
 
"Ba, e urat, zi şi tu ca sia scos penisul şi a regulato. Bun. Ajunge taranul in boxa şi 
judecatorul il intreaba: "Ce ai vazut? La care taranul raspunde: "Tipul sa dat jos, sia 
scos penisul, desi mie mi sa parul ca era o p**a şi a regulato, desi mie mi sa parul ca 
a şi fu**to. 
 
50) [1315] Leo 
 
Q: Cum isi invata un oltean copilul sa mearga cu metroul? 
 
A: Il plimba cu roaba in pivnita! 
 
51) [1316] Raducu Ion şi Vasile se intorc de la camp. Ion mana caii, Vasile statea in 
caruta şi se uita inapoi. Ioane, ba, a trecut un motociclist fără cap!!! Taci, mai Vasile, 
ca minti! Peste 2 minute iara. Ioane, iar a trecut un motociclist fără cap!!! La care 
Ion se intoarce: Mai Vasile, trage ma coasa aia in caruta!!! 
 
52) [1321] Răzvan Doi olteni se intalnesc. Unul spune celuilalt: Ba, I oani, Ba! Ai 
vandut vaca? Am vanduto, ce sa fac. şi cat ai luat pe ea? Vreo 2000.000 lei. Parca 
spunea un om cati da 1000.000 lei. Da, dar tot el a zis ca vacai uzata. 53) [1323] 
Florin Un oltean se duce la doctor şi cere un tratament pentru reumatism. 
Nemultumit ca a primit numai medicamente il intreaba pe doctor: O: Nu mai sint şi 
alte tratamente domn' doctor? D: Ba da ar mai fi şi impachetarile cu namol! O: Si 
ajuta la ceva? D: Nu dar te obisnuiesc cu pamintul! 
 
54) [1324] Vasile Q: De ce se ingroapa oltenii in picioare? R: Sa fie primii la inviere! 
55) [1326] Valentin 
 
I: De ce imperecheaza oltenii oaia cu pisica? 
 
R: Ca sa obtina lana gata toarsa! 56) [1329] Radu I: De ce isi pune olteanul când se 
culca un pahar plin şi unul gol ? R: Dacă se scoala şi ii e sete bea din cel plin. dacă 
nu ii e sete bea din ala gol. 57) [1331] Axi 
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I: Cum verifica un oltean dacă nevastasa e gravida? 
 
R: Ii baga prazul in pasarica şi vede dacă e muscat sau nu!!! 58) [1335] Stefan La un 
targ international, standul romanesc, sa nimerit sa fie vecin cu standul japonez. In 
delegatia romaneasca erau numai olteni.In fiecare dimineata japonezii se sculau la 
ora 5. Faceau curat şi trabaluiau pana noaptea tarziu. Oltenii se sculau la pranz sio 
tineau tot intro petrecere. Intro buna zii un oltean intreaba un japonez: Ba 
ochienatule, de ce munciti ba, voi toata ziua ca niste draci? Japonezul: Muncim 
pentru Japonia. Dar voi de ce va sculati la pranz sio tineti tot intro petrecere ? 
Olteanul: Pentru ca pe noi ne doaren cur de Japonia. 59) [1336] Stefan La un 
concurs international al producatorilor de materiale din cauciuc au ramas in finala 
un american siun oltean. Americanul ca sa se departajeze spune astfel : Noi 
producem din cauciuc bretele de pantaloni, atât de puternice incat atunci când un 
om a cazut de la etajul 90, sa agatat cu bretelele de o antena de televizor de la 
etajul 3, sa balansat de câteva ori şi a putut fi salvat. Olteanul: Onorat juriu, asta e 
nimica toata: Un cetatean de la noi incaltat cu niste adidasi produsi de noi a cazut 
de la etajul 4. 
 
Cetateanul sa facut praf, dar adidasii nau avut nimic. 60) [1337] Jimmy 
 
I: De ce sint ingropati oltenii cu lamiie la cap? 
 
R: Sa nu i se faca greata pamintului. 61) [1338] Cris 
 
Q: Ce desparte Oltul? 
 
A: Rasul lumii de restul lumii!! 62) [1340] Cristea 
 
I: De ce, pun oltenii televizorul pe soba? 
 
R: Ca sa nu raceasca artistii. 63) [1341] Tudose I: Cum fac oltenii sa scape de 
muste? R: Urca mancarea in pod şi le ia scara. 64) [1342] Cristea I: Cum vopseste 
olteanul gardul? R: Repede, repede, sa nu se termine vopseaua. 65) [1344] mircea 
I: De cesi fac oltenii casa rotunda? R: Ca sa nui pindeasca dusmanii de  după colt! 
 
I: De ce incruciseaza oltenii lubenitza cu purecii? R: Ca sai sara simburii! 
 
I: De ce incruciseaza oltenii sarpele cu ariciul? R: Ca sa iasa sirma ghimpata! 
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66) [1906] dj_skillo Doi unguri vin in Craiova. Huiduiti de vecini se gandesc sa 
mearga la primar sa clarifice situatia. Primarul ii sfatuieste sa treaca Jiul in inot, sa 
fie şi ei olteni. Primul ungur era mai voinic, trece Jiul, cel deal doilea il roaga sal 
ajute şi pe el sa treaca...Atunci primul ii zice: "Mama ce oltean ma simt daten mata 
de bozgor..!!!" 67) [1925] indiscret Intrebare: De ce au oltenii coatele ascutite? 
Raspuns: Sasi faca loc printre fraieri!! 68) [2145] dru_oli Intrebare: Cum se 
deosebeste mirele la o nunta de olteni? Raspuns: Are tenisi noi. 
 
69) [2225] Dolfy Q: Cum isi fac oltenii gardurile? A: Pun cate un stalp şi scriu "etc." 
70) [2401] Abaiesitei I: Stiti de ce oltenii isi tin TV pe dulap??? R: Ca sa uite sub 
fuste la actrite. 71) [2631] cristianv I: Cum se incheie oltenii la pantofi? R: Il pun pe 
stangul pe gard şi se incheie la dreptul. 72) [2679] deMarco Un oltean merge 
pentru prima data la oras şi aude şi el de SIDA. Merge inapoi in sat şi se duce la 
gardul vecinului sil intreaba: Ma, vecine tu ai SIDA? Sta vecinu' nostru şi se 
gandeste: Dacai spun ca am, îmi cere sai dau; dacai spun ca nam, zice ca nus om 
gospodar: Dupa ce se gandeste raspunde: Am dar numa' putin mio ramas pe fund. 
73) [2572] Alex Gheorghe: Ba, Vasile de ce siau cumpărat toti oltenii tractoare? 
Vasile: Pentru ca siau trimis BOII la facultate!!! 74) [2843] mencar Un american, un 
rus su un oltean se lauda in fata unui juriu international cu cei mai deosebit la ei in 
tara. 
 
A: Ma, noi facem niste lifturi meseriase care merg in sus, in jos, in stanga, in 
dreapta, in diagonala, ce mai, va dati seama ce cladiri avem! 
 
R: La noi creste un porumb, ca dacă te urci pe cal şi ridici mana, nu te vezi! 
 
O: La noi in sat este unul care are p**a de 50 de cm! 
 
J: Se hotaraste sa le dea de baut ca sa spuna adevarul. Dupa ce beau: 
 
A: Ei, am exagerat, lifturile noastre merg doar sus, jos, stanga, dreapta. 
 
R: şi eu am exagerat putin, dacă stai pe cal, dar nu ridici mana, nu te vezi din 
porumb. 
 
O: La noi in sat chiar este unul care o are de 50 cm! Juriul, care tot nu crede, le mai 
da de baut. 
 
A: Da ma, am exagerat, lifturile noastre sunt ca oricare altele, merg in sus sin jos! 
 



710 

 

R: Porumbul nostru este normal, dacă mergi prin el te vezi, nu te vezi... 
 
O: Ei, am mintit, omul cu p**a de 50 de cm nui de la noi, e din satul vecin! 
 
75) [2914] Marius De ce nu se ineaca oltenii? Pentru ca au capetele goale şi plutesc. 
76) [11941] Sweet Intro buna zi, hotaraste olteanul nostru sa mearga la 
parasutism. Sare din avion impreuna cu ceilalti olteni, dar... normal! Nu i se 
deschide parasuta! Toti ceilalti aveau parasute deschise, el saracu' nu. Dintro data 
observa ca mai era unul fără parasuta si, in culmea bucuriei (ca nu e singurul) il 
intreaba: Ba! Nici tie nu ti sa deschis parasuta? Nu, ma! Eu vin de jos, cu butelia! 
77) [3840] Alecz15 I: Cum a murit un oltean band lapte ? R: A cazut vaca pe el! 78) 
[3763] arpad Ce a spus olteanul când a vazut un caine alb? Uite un caine nounout! 
79) [3781] costi Un oltean vine la rude in Bucuresti. Dupa ce se trezeste, dimineata, 
se duce sasi scuture rogojina pe balcon. Se apleaca prea tare peste balustrada şi 
cade in strada. Jos se aduna lumea: Ce santamplat domne'? Nu stiu neica ca acu' 
picai şi eu! 80) [11929] Bogdan Vine un oltean in Bucuresti şi intra in cel mai mare 
supermarket şi intreaba: Faina aveti? Nu avem, raspunde vanzatoarea. Olteanu 
începe so injure. Faza se repeta de vreo 3 ori. Vanzatoarea da telefon la Politie şi 
povesteste intamplarea. Nici o problema dra dacai oltean il aranjam. Urmatoarea zi 
vine olteanul şi intreaba: Orez aveti? La care vanzatoarea raspunde sigura cal vor 
prinde politaii. Nu! Bine atunci ramane ceam zis ieri şi alaltaieri! 81) [5163] Dodo -
De ce au oltenii gatul lung? 
 
Ca sa se uite peste Carpati, in Ardeal,  după posturi! 82) [11246] Alex Doi olteni Ion 
şi Gheorghe vroiau sa sape o groapa pt a sadi un pom. Sapa oltenii nostrii ce sapa şi 
la un momentdat Ion il intraba pe Gheorghe: Ba Gheorghe dar noi ce facem cu 
mormanul asta de pamant care sa strans? Ba Ioane nici atât nu te duce capu? Pai 
sapam o alta groapa pe care o umplem cu pamantul din prima groapa. Concluzie: -
Sa nu te pui niciodata cu gandirea olteneasca. 83) [4590] Tudor De ce umbla olteni 
cu scara  după ei? Ca sunt prosti de dau in gropi şi trebuie sa iasa afara. 84) [4592] 
Tudor Cum scapa oltenii de muste? Se caca in pragul usii. 85) [4687] VALI Stii cum 
scapa olteni de muste? Le urca in pod şi le iau scara! 86) [11900] MIHA DE CE AU 
OLTENII GAT DE GIRAFA? CA SA VADA CAND SE ELIBEREZA UN POST DE 
DIRECTOR IN BANAT!!!! 87) [7308] Ktln Intrebare: Stii ce fac oltenii când nau ce 
face?.........????? Raspuns: Se dezbraca sisi pazesc hainele! 88) [4786] Cozma Un 
oltean isi ingroapa soacra langa drum, şi zice: "sub aceasta cruce grea zace scumpa 
soacramea, calatorii mei iubiti mai încet sa no treziti". 89) [9105] Simona Trei 
olteni ajung pentru prima data in capitala. şi tot pentru prima data vad un semafor. 
Mai, ce destepti sunt bucurestenii astia, vezi, este rosu! Mai stau ei ce mai stau si... -
Mai ce destepti sunt bucurestenii astia, acum este galben!! Mai stau ei ce mai stau.. 
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Mai ce destepti sunt bucurestenii astia acum este verde!! Dupa un timp semaforul 
se face iar rosu: Bai, pe asta lam mai vazut o data, hai sa plecam! 
 
90) [14425] clio 
 
I: De ce umbla oltenii in carute cu coviltir? 
 
R: Ca sa nu fie asasinati ca J.F.KENNEDY. 91) [14326] ionica Stiti de ce oltenii fac 
sex fără prezervativ? Intreaba cineva pe un doctor. Nu, de ce? Il folosesc ca 
biberon. 92) [20626] Popa 
 
I: De ce arunca olteanii ceasul pe geam? 
 
R: Sa vada cum fuge timpul. 93) [20627] Mariusica 
 
I: De ce se urca oltenii pe Carpati? 
 
R: Ca sa se uite la ardeleni şi la banateni dacă mai sunt locuri de conducere! 94) 
[22185] catalin Un ardelean ducea de sfoara o capra şi se intalneste cu un oltean 
care spune: Unde duci ma boul asta? Aredeleanul se uita la animal temanduse de 
vreo soţie şi spune: Dar nu vezi cai capra? Olteanul replica: Pai nu ca eu cu capra 
vorbeam! 95) [22261] Cata Un oltean merge cu trenul şi la un moment dat ii 
trebuie omului la WC. Intra omul nostru in WC, dar se vede in oglinda şi iese 
cerandesi scuze. Dupa jumatate de ora de asteptare se duce la seful de tren, om de 
la el din localitate. Se indreapta cei doi olteni hotarati sal scoata pe nebun din WC. 
Intra sefu', isi vede uniforma in oglinda şi iese in graba cu aceleasi scuze de rigoare. 
Ei, ce a zis? il intreba calatorul oltean. Bre', nu pot sal scot ca e unul de la noi de la 
C.F.R. 96) [22253] mihaitza 
 
I: De ce au oltenii Olcit cu stergatorul pe dinauntru? 
 
R: Ca sa stearga semintele de pe geam  după ce le scuipa! 97) [22375] _Simy_ 
 
I: Stiti ce sunt OLTENII? 
 
R: Sunt EVREI refuzati la export. 98) [6691] MARIAN 
 
I: Ce rezulta dintro casatorie intre un oltean şi o moldoveanca? R: Un praz bobinat! 
99) [6995] simina 
 



712 

 

I: De ce nu dorm oltenii in hambarul plin cu fan? 
 
 
 
 
 
. Ca le scapara mintea! 100) [7036] robert I; De ce zboara avionul la 2000 m 
altitudine deasupra Olteniei. 
.  
. Pilotului ii e frica sa nui fure rotile avionului! 101) [7044] cita 
.  
 
 
I: De ce au imperechiat oltenii pisica cu oaia? 
 
R: Ca sa obtina lana toarsa. 102) [7458] Orfan De ce isi fac oltenii casa cu colturi 
rotunde? Sa nu se ascunda hotii pe la colturi. 103) [7729] ALEX Un oltean merge in 
America şi vede pe unul care tot sare de pe un bloc. Il intreaba de ce nu se loveste 
când cade iar acesta ii raspunde ca in U.S.A. strazile sunt elastice. Atunci olteanul 
sare şi moare. Un trecator vazand ca olteanul este mort spune celui care sarea 
primul Ma SUPERMAN iar iti bati joc de fraieri? 104) [7795] MARTINI_ Doi ciobani 
olteni povesteau: Tot nu puteam sa dorm noaptea, şi mia zis doctorul sa inchid 
ochii şi sami numar oile pana adorm. şi a mers? Stai sa vezi! Mam apucat sa le 
numar şi pana la urma mia pierit somnul când miam dat seama ca lipsesc doua. 
105) [7884] izabella Care este cel mai puternic miros al oltenilor?USTUROIUL 106) 
[7977] corina De cati olteni este nevoie pentru a face floricele de porumb? De 3. -
Unul tine tigaia, iar ceilalti doi scutura aragazul cu miscari macho. 107) [8232] 
guitarman Niste olteni mergeau cu trenu', fata in fata cu o baba. Din când in cand, 
baba ducea o sticla la gura. Oltenii se gandira sa bea şi ei si, la primul tunel, facura 
sticla posta. Pentru ca tot nu ghiceau ce bea baba, o intrebara: 
 
Matusa, ia zi, matale ce bei acolo? Apoi, de maica, ia, mie şi aiurea sa va zic. Ios 
batrana şi bolnava si, din când in când îmi mai vin niste flegme pe gat şi nam unde 
sa le scuip. 108) [8299] alexandru Era un oltean şi era sarac lipit pamantului dar 
intro zi sa hotarat sa se duca cu boul la obor. Zis şi facut. Dar spre dezamagirea lui 
nu il cumpărase nimeni, asa ca pleaca spre casa. La un moment dat boul nu mai 
vroia sa mearga. Deodata sa gandit sai bage o ciusca in c*r. Dupa ce ia bagato boul a 
luato la goana. Olteanul nemaiavand mijloc de transport sia bagat şi el o ciusca in 
c*r. Cum prinsese o viteza mare intrecu boul şi ai zise nevestei care muncea in 
gradina: "Nevasta da la bou de mancare şi bagal in grajd ca io mai am de alergat!" 
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109) [8868] Woo Mergeau doi olteni pe camp şi la un moment dat dau de o groapa. 
Unul dintre ei zice: Hai ba sa vedem cat de adanca e! Se duce asta ia un bolovan, il 
arunca in groapa....nimic. Ba dao dracu'! Cara amandoi un ditamai bolovanu' il 
arunca....nimic! Hai lasao! Se uita ei in jur şi vad langa o tufa o sina de cale ferata. 
Asta trebuie sa se auda! O cara ei, o arunca.....fasaie tufele apare o capra, sare, se da 
de trei ori peste cap şi intra in groapa! Astia doi speriati o taie spre casa. Pe drum 
un cioban disperat: "Ba nu miati vazut capra? Astia: Ba da. A sarit in groapa aia! 
Ciobanul: Navea cum ba ca era legata de o sina! 110) [9795] susu Un oltean intors 
recent dintro excursie la Londra ii povesteste prietenului lui: 
 
Am cunoscut o englezoaica şi cu toate ca nu stiu engleza şi nici ea romana, neam 
inteles de minune. Iam desenat o farfurie cu mancare şi direct ma luat la un 
restaurant. Iam desenat un pahar şi ea ma luat la un bar şi tot asa pina spre 
dimineata când ea mia desenat un pat? Dar stii ce ma uimit cel mai tare? Cum a 
stiut ca meseria mea este tamplar? 111) [10653] _REDMAN_ Cica era un oltean şi 
un dobrogean la o bere. Dupa vreo câteva beri dobrogeanul il intreaba pe oltean: -
Auzi ma Oltene, dacă seaca Oltul ce ramane? La care olteanul raspunde: Nu stiu ma 
Dobrogeanule! Dobrogeanul: Ba da prost mai esti ma, raman secaturile! 112) 
[10832] matheus Se duc oltenii la primarul Craiovei sa ceara permisiunea sa 
doarma şi ei ca oamenii in cearceafuri, caci pana atunci dormeau pe rogojini. Bine, 
zice primarul, va las sa dormiti in cearceafuri, dar sa va spalati in prealabil pe 
picioare! Un oltean nedumerit intreaba: Dom' primar, da' dacă nu avem prealabil 
putem sa ne spalam in lighian? 113) [12762] Githu Un oltean şi o olteanca vorbeau 
prin ''net''. La un moment dat olteanca spuse: Bai xxx as vrea sa ne intalnim! Auzi 
domnisoara, dacă as avea ochi in capul p**i tias vedea şi cerul gurii. 114) [14560] 
Purcarea O familie de olteni care nu a vazut şi nu a trait niciodata in lux, sa dus in 
America. Ei au intrat intrun hotel şi se holbau ca la felu` 16: Uaaaaaaaaaa! exclama 
tatal. Dar lucrul cel mai atragator era o cutie mare argintie cu beculete. şi cum sta 
mama pe acolo tata o trimite la cuparaturi. Asa a ramas tata şi fiul singuri. şi cum ei 
doi se uitau la cutia fermecata, iata ca vine o babuta şi intra in cutia magica iar  
după catva timp iese afara o blonda tare, cu coc, bine dotata. Tatal către baiat: 
 
Hiiiiii! Fiuleeee! !Aduo repede pa mata! 115) [17480] FELIX INTREBARE.De ce 
baga oltenii vaca cu coarnele in priza? RASPUNS.Ca sa o mulga electric. 116) 
[17495] rex Cum asculta oltenii muzica house ? Isi lipesc urechea de casa. 117) 
[17607] Grimster Q: De ce isi pun oltenii ghiata sub pat? R: Ca sa joace puricii 
hochei. 118) [17621] Laurentiu De ce oltenii isi tin televizoarele pe mobila? Ca sa 
se uite sub fusta la prezentatoare. 119) [17638] Extazy De ce isi plimba oltenii 
nevestele cu roaba in beci? Ca sa le obisnuiasca cu metroul. 120) [17671] oli Ce au 
facut oltenii prima data când au vazut un avion ? Sau dus sai caute cuibul. 121) 
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[17768] Vasile Ce au facut oltenii când au vazut prima data o franzela? Au mâncato 
cu pâine! 122) [17796] Ciprian Cum sti ca un oltean are SIDA? Mor femeile  după 
el. 123) [17870] Eatalot Cum fac oltenii lapte praf?... Arunca vaca din avion. 124) 
[18057] alin De ce se rupe banca când se pune un oltean pe ea??????? Pentru a 
întotdeauna cel mai destept cedeaza..... 125) [18172] Raluca De ce nu mananca 
oltenii castraveti murati? Ca nu le incape capul in borcan. 126) [18377] Nicutu De 
ce rad oltenii când fulgera ?............... Se cred fotografiati 127) [18436] Ecstasy_girl 
De ce au oltenii stergatoarele pe interiorul parbrizului? Ca sa inlature cojile de 
semintze scuipate. 
 
128) [18667] maxxy Se intalnesc doi olteni, zice unul: bai Costel de ce tii drujba in 
grajd ? apai ma fane ma, sa creada lumea ca am Harley Davidson. 129) [18750] 
Betty La un bar din Craiova: Buna ziua.Suc de morcovi aveti? Nu. Dar de rosii? Nu, 
domnule, aici e bar! Dar fiertura de telina? Nu avem decat bauturi alcoolice. -
Dumnezeu mie martor ca nam vrut sa beau alcool, dar dacă nu aveti altceva, datimi 
o tuica! 
 
130) [18763] tot Cum scapa oltenii de muste? Duc mincarea in pod shi când se 
aduna mustele iau scara. 131) [18765] Dany_XXL Doi munteni: Stiai ca oltenii sunt 
muzicieni? Nu.De ce? Pentru ca dorm pe"sol" şi vorbesc cu "fa". 132) [18795] Alin -
De ce taie oltenii unghiile cainelui?...? Ca sa nu zgarie shoseaua când il leaga de 
spatele carutei! 133) [19144] Bogdan De ce olteni se ingroapa mereu la suprafata? 
Ca sa fie primi de inviere! 134) [19252] gigi De ce se urca oltenii toti pe porc atunci 
când il taie? Ca sa vada cate perechi de opinci vor iesi. 135) [19395] alexandru Cica 
la gabori avea loc un examen de promovare. Un subofiter se agita şi afla de la 
cineva ca la examen se intreaba cine a scris "Luceafarul". Politistul se agita el dar 
nu gaseste raspunsul. Se duce la locotenent: Dom' locotenent! Am şi eu o 
intrebare? Zi ma! 
 
Cine a scris "Luceafarul"? Ba, nu stiu. Politistul nostru se duce la colonel: Dom' 
colonel! Am şi eu o problema! Da, se rezolva! Zi! Cine a scris "Luceafarul"? Nu stiu, 
dar am un prieten profesor, sa ii dau telefon! In sfarsit, afla gaboru' ca Eminescu a 
scris "Luceafarul" şi ca sa nu uite la examen noteaza pe un bilet şi il baga in pantof. 
La examen este intrebat cine a scris "Luceafarul". Politistul scoate discret biletul şi 
raspunde mandru: Clujeana S.A.! 136) [19478] GEORGE De ce dorm oltenii 
primavara pe camp? Ca sa se cultive. 137) [20377] caraenache De olteni când se 
uita la televizor la meci pun prosopul pe televizor?????? Ca sa se stearga fotbalisti. 
 
138) [24312] andrei Un barosan cu un Mercedes vede o fata frumoasa pe strada ii 
face semn sa se duca pana la el deschide geamul o prinde cu capul şi o f##e pe la 
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spate. Un OLTEAN care vede toata faza zice: nu oi avea eu bani de Mercedes, dar o 
usa tot îmi iau 139) [24349] Baloo De ce ara oltenii cu tractoarele? Pentrru ca siau 
trimis boii la facultate. 140) [24350] Baloo Un oltean, isi cumpăra Oltcit, şi pleaca 
cu el la Bucuresti ca sa il probeze.Dupa vreo 2 ore da telefon acasa la nevastasa: -
Leano totul e ok, ajunsei la Bucuresti, maşina merge bine, acum o sa plec inapoi 
spre casa. Trece o zi, trec două zile, a treia zi pe inserat, ajunge şi olteanu acasa: -
tulen mortii lor de nenorociti, au facut maşina asta cu 4 viteze de mers inainte, şi 
numai 1 de mers inapoi 
 
Perle 
 
1) [966] Valentin 
 
Q: Care e asemanarea dintre o carte şi o femeie? 
 
A: Amandoua se deschid in partea cea mai uzata! 2) [1363] Valentin Suma 
triunghiurilor unui triunghi e 180 grade. 3) [1366] Valentin Puiul este nascut cu 
lapte produs de glandele mamare. 4) [1369] Valentin Daia am minte, so judec ! 5) 
[1372] Valentin Sa vad dacă mai am in alta parte de gresit. 6) [1373] Valentin 
Produ date pe acesta structura ! 7) [1374] Valentin Mam uitat de câteva ori spre 
voi, dar nu saude. 8) [1375] Valentin Am spus plus şi am zis minus ! 9) [1376] 
Valentin De ce razi in gura mare? 10) [1377] Valentin E banal sa no stii. 11) [1378] 
Valentin Eu ma chinui sao fac cu mana la tabla, şi nimeni nu vrea sa se uite ! 12) 
[1379] Valentin Ia iesi la tabla şi hai so facem ! 13) [1380] Valentin Putem sa ne 
uitam acolo cu Nortonul, dar nu vedem nimic. 14) [1381] Valentin Scara cu etaj. 
15) [1382] Valentin Puteti sa incetati mai încet ? 16) [1383] Valentin Cei 
exteriorizarea asta pe alte planete ? 17) [1384] Valentin Nu suntem suficient de 
intimi ca sa fim nesimtiti. 
 
18) [1385] Valentin Ai imputit toata clasa cu parfumul asta de tirfa! Numai tu şi 
nevastamea va dati cu asa ceva ! 19) [1386] Valentin Mihai Viteazul a fost un mare 
conducator! De aceea urmasii iau facut statuie ecvestra pe cal ! 20) [1387] Valentin 
Eu nu pot sami tin orele pentru ca la voi e pauza in timpul orei mele. 21) [1389] 
Valentin Topografia şi interrelatiile dintre ele. 22) [1390] Valentin Ia straduiestete 
şi incearca. 23) [1391] Valentin Ati inceput sa ganguriti precum copii care 
ganguresc. 24) [1392] Valentin... gura nu e cavitate bucala ? 25) [1395] Valentin Cu 
cat pot sami simplific calculele cu atât e mai simplu. 26) [1396] Valentin Pina ma 
rog, ca  după aia... 27) [1397] Valentin Stai jos fetito, esti pluta ! 28) [1398] 
Valentin Am acasa un radio cam prost şi el... 29) [1399] Valentin Ma te iei la trageri 
de sireturi cu mine ?!? 30) [1400] Valentin Vreau sal termin pe Bolintineanu ora 
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asta ! 31) [1401] Valentin Iam vazut mina coborind pe scara! 32) [1402] Valentin 
dacă vrei sa faci pe prostu', te rog sa vii in locul meu! 33) [1403] Valentin Luatimi 
şi mie 2 coarne dacă sunt calde ! 34) [1404] Valentin dacă A mai mic decit B...te 
duci undeva ! 35) [1405] Valentin Puneti mina şi sculativa ! 36) [1406] Valentin La 
manuale: 'Limbile vi le dau profesorii respectivi !' 
 
37) [1407] Valentin Coordonatele polare indreapta cercurile. 38) [1408] Valentin 
Folosim aceasta minunata schimbare de variabila. 39) [1409] Valentin Pentru cine 
nui evident, sancerce sai fie evident. 40) [1410] Valentin Numai 26% dintre 
dumneavoastra au trecut toate examenele. Banuiesc ca analiza a avut un rol masiv. 
41) [1411] Valentin Pentru simplitate, notam diferentialele când asa când asa. 42) 
[1412] Valentin Semnificatia algebrica depaseste acest curs, e inutil sa insistam. 
43) [1413] Valentin Datimi o scula ca a mea e in fund şi no pot scoate. 44) [1414] 
Valentin Un profesor dorea un stilou fiindca al lui era pe fundul gentii. 45) [1415] 
Valentin De joi pana joi e o saptamana şi inca 2 zile. 46) [1416] Vartolomei Aseara 
o mana criminala a spart chiuveta cu piciorul! 47) [1417] kroz Vom da un exemplu 
care va exemplifica aceasta teorema. 
 
48) [1418] NUEUCITU I: Cum au disparut dinozaurii? 
 
R: Sau mancat unul pe altul pana nu a mai ramas nici unul! 49) [1419] andreea 
Aprinde lumina, ca nu vad sa vorbesc! 50) [1420] andreea Mai magarule, esti un 
porc lipsit de respect! 51) [1421] andreea O facem in etape şi dam lucrare! 52) 
[1422] andreea dacă nu intelegi dute acasa şi reflecteaza. 53) [1424] Razvan 
Sadoveanu era un mare scriitor, fapt remarcat de cele două mari reviste literare ale 
vremii: Zburatorul din Iasi! 54) [1425] Razvan Nici pentru bărbaţi nu e frumos sa 
vorbeasca cu mina in buzunar. 
 
55) [1426] Razvan Universitatea noastra a semnat un agrement cu o universitate 
americana. 56) [1427] Razvan Marimile scalare sint acele marimi care se masoara 
pe o scara. 57) [1429] Razvan "Cea mai mare prostie pentru un economist este sa 
foloseasca termenul 'pret de cost'. Una este pretul, alta este costul... Semestrul 
acesta vom analiza elemente de cost. Astazi vom începe cu primul capitol: Pretul de 
Cost." 58) [1430] Razvan Un exemplu de activ circulant este locomotiva. 59) 
[1431] Razvan Termometrul este de două feluri: Termometru cu apa şi 
termometru acoolic. 60) [1432] Claudiu Profesorul la ora: Inchide cartea şi colega ! 
61) [1433] Razvan La 23 August 1944, Armata Romana a intors armele la 360 
grade impotriva fascismului. 62) [1434] Razvan Eu va credeam telectuali. Da vad 
ca sinteti niste intelectuali. 63) [1435] Razvan Proful intrind in clasa: "Please, clean 
the table". 64) [1436] Apo Profesorul: Cine nu sia scris tema sa faca un pas in fata 
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şi sa se ridice in picioare. 65) [1437] nicu Treci la loc şi sterge tabla. 66) [1438] 
nicu Elevul: Domnule profesor la ce dam bacul? Profesorul: Pai dati romana, mate, 
mai dati istorie, mai dati o limba.. 67) [1439] Tepes Ieri a nins cu ningi. 68) [1440] 
PepeDeMoko Nu tie rusine, mai, ala din ultima banca, sa copiezi??!! Ia ridicaten 
picioare !!! 
 
( sau ridicat vreo sapte )...hihihi! 
 
69) [1441] iri Mam lovit cu un camion stationar venind din sens invers. Când mam 
apropiat de intersectie, un semn stop a aparut in locul in care nici un semn stop nu 
mai aparuse vreodata. Nu am reusit sa opresc maşina la timp. Ca sa evit lovirea 
barei masinii din fata, am calcat pietonul. 
 
O maşina invizibila a aparut de nicaieri, mia lovit vehiculul şi a disparut. Pietonul 
nu stia in ce directie sa se indrepte, asa ca lam calcat. Cauza indirecta a 
accidentului a fost un ins marunt intro maşina mica cu o gura mare. 
 
Stilpul de telefon se apropia repede. Am incercat sa virez in afara directiei lui când 
el ma lovit in fata. Am claxonat pietonul, dar el se holba la mine. 
 
Pe un formular de asigurare (soferul lovise o vaca): "Cum ati avertizat dvs.?" -
"Claxon"! 
 
"Cum a avertizat celalalt?" "Muu" 
 
Parbrizul spart. Cauza necunoscuta. Probabil voodoo. Masina din fata mea a lovit 
pietonul, dar acesta sa sculat asa ca lam lovit şi eu. 
 
70) [1442] Vlad Un inspector vine in vizita la un spital de nebuni. Insotit de doctor, 
acestia ii vad pe nebunii de la etajul intai agatati de pereti. Ca sa se dea jos, 
doctorul spune: "Toamna, frunzele cad.". şi nebunii cazura. La etajul al doilea, la fel. 
Insa la al treilea etaj, nebunii au actionat astfel: "Ha! Ha! Noi suntem conifere." 71) 
[1443] Cristian 
 
Tinel pe "decarul" ala cu "sapte"! 
 
72) [1444] ADI Pune mana şi gandeste! 73) [1445] ADI Profa' la tabla: Cat face 
4X7? (către clasa: ) Are careva un calculator? 74) [1446] laurentiu I: Ce e rosie şi 
merge cu liftul?? R: O rosien lift. 75) [1447] Raducu I: Ce e tare, începe cu "p" şi se 
termina in "ula"? R: Pensula. 76) [1448] Raducu I: Ce e rosu şi vine regulat ? R: Mos 
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Craciun. 77) [1449] Raducu I: C e rosu şi merge pe sub pamant ? R: O rama in 
trening. 78) [1450] Raducu I: Cum isi trimit somalezii copii in vacanta ? R: Prin 
email @@@. 
 
79) [1451] Raducu 
 
I: Cum bagi un elefant in frigider din 3 miscari ? R: 1 Deschizi usa. 
 
1. Bagi elefantul. 
2.  
3. Inchizi usa. 
4.  
 
 
I: Cum bagi un rinocer din 4 miscari ? 
 
R: 1 Deschizi usa. 
 
1. Scoti elefantul. 
2.  
3. Bagi rinocerul. 
4.  
5. Inchizi usa. 80) [1452] Raducu Treci şi sterge tabela de marcaj. 81) [1454] 
Raducu Lasati galagia mai baietilor!!! Care ? Ca suntem vreo 15... 82) [1455] 
Raducu 
6.  
 
 
Aia e teorema lui 'Ion' ceai zis tu ba !!! Ion fiind cel care a ziso. 83) [1456] Raducu 
Anunt: Vand aracet pentru cataloage şi pioneze pentru scaunele profilor. 84) 
[1457] Raducu Ce isi zic homalaii in parc pe banca ? TenCURc cu ceva??? 
 
Ce isi zic homalaii de anul nou ? La ANUS şi la multi ani!!! 
 
Ce isi zic homalaii la masa ? INBUCAM ceva ? 
 
85) [1458] Raducu Vasile, iti place de soramea ? Ihi Atunci mai taieti o bucata ! 86) 
[1459] Raducu Ce ii trece prin cap unei muste care se loveste de o maşina care 
merge cu 160 la ora ??? R: Fundul!!! 87) [1460] Raducu Ionele, lasa dracu cutitul 
ala, cati tai degetele! Ionele, lasa dracu cutitul ala şi strange dracu degetele de pe 
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masa, nu vezi ce mizerie ai facut! 88) [1462] Raducu I: De ce ias la suprafata 
submarinele turcesti din 2 in 2 minute? R: Sa ia aer vaslasii! 89) [1463] Raducu Un 
student la medicina executa o nastere cu cezariana pe o papusa. Când termina, 
profesorul ii zice: Ii mai dai un forceps in cap la tata şi ai terminat toata familia! 
 
90) [1464] Raducu I: Cum e un canibal care sia mancat un parinte ? R: Semiorfan! I: 
Cum e un canibal care sia mancat ambii parinti? R: Satul! 
 
I: Cum e un canibal care a mancat tot tribul? R: VETERAN!!! 91) [1465] Raducu I: -
Cat tiau dat? R: 20 de ani! I: Pen' ce ? R: Pentru o gaina! Cum asa ? A scurmat a 
dracu şi a dezgropato pe soacramea şi pe fratemeu din fundul gradinii!! 92) [1466] 
Raducu I: Cum 'o fac' ochelaristii ? R: Isi scot ochelarii şi se f*t ca chiorii!! 
 
93) [1469] Raducu Iti dau o caseta şi mio TRAGI !!! 94) [1470] Raducu I: Cum se 
sinucide o fata din generatia PRO? R: Se arunca de pe pantofi!! 95) [1471] Raducu 
I: Cum isi zic homosexualii bancuri ? R: BanCUR la tine, banCUR la mine... 96) 
[1472] Raducu I: Cum a fost noaptea nuntii, fata mea ? R: Eh, am avut şi mai bune... 
97) [1473] Raducu I: Chelner, ai picioare de broasca ? R: Nu, domnule, asa umblu 
eu!!! 98) [1475] Raducu La inchisoarea de femei... Detinutelor, azi schimbati 
chilotii! URAAA!!! Intre voi! 99) [1476] Raducu Perle scolare: I: Cum iti dai seama 
la ce ora esti : R: 1. dacă e verde sau se agita, e biologie! 
 
1. Dacă pute, e chimie! 
2.  
3. Dacă nu functioneaza, e fizica! 
4.  
5. Dacă e de neinteles, e matamatica ! 
6.  
7. Dacă nu are sens e economie sau psihologie! 
8.  
9. Dacă e mult şi nefolositor, e limba romana ! 
10.  
11. Dacă e vechi, e istorie! 
12.  
13. Dacă ideile simple devin complicate, e filozofie! Success. 
14.  
 
 
100) [1481] Raducu Fao pe NeVe, dacă ai tromf mare !!! 101) [1482] Raducu dacă 
ar rade o vaca, iar sari laptele pe nas!! 102) [1483] Raducu dacă ar merge o maşina 
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cu viteza luminii, ce sar intampla dacă ar aprinde farurile? 103) [1484] Raducu 
dacă cutiile negre sunt gasite tot timpul intacte când se prabuseste un avion, de ce 
nu se face tot avionul din aceleasi substante? 104) [1485] Raducu Ce sar intampla 
dacă pe cainele meu lar chema 'PenisulMeu'??? Cam asa as zice la lume... -
'PenisulMeu' mia mancat tema!! 'PenisulMeu' se linge la gura!! Imi pare rau ca am 
intarziat, mam jucat cu 'PenisulMeu'!!! 'PenisulMeu' nu vine acasa dacă il chem !!! -
Lu' 'PenisulMeu' ii place sa se aseza intre picioarele oaspetilor!!! Noaptea dorm cu 
'PenisulMeu' la picioare!!! Trebuie sai dau mai putin de mancare la 'PenisulMeu', 
are 35 de kile!!!!! Vrei sa vezi o poza cu 'PenisulMeu'??? 105) [1486] Raducu [ 
continuare ] Cateodata când ma trezesc, 'PenisulMeu' e deja treaz!!!! Cred ca 
'PenisulMeu' are o personalitate proprie!!! Dom' politist, ajutatima, nu il pot gasi pe 
'PenisulMeu'!!! 'PenisulMeu' se bucura de fiecare data când vine postarita!!! Ai grija 
sa nu calci pe 'PenisulMeu'!!! 'PenisulMeu' este cel mai bun prieten al omului!!! Lu' 
'PenisulMeu' ii place când se joaca lumea cu el!!! 'PenisulMeu' a iesit afara aseara, 
cred ca doarme cu 'LADY' de peste drum !!! 'PenisulMeu' e ciobanesc din ala latos, 
care nu sta cuminte in lesa!!! Imi pare rau ca am condus asa repede, dom' politist, 
dar mergeam cu 'PenisulMeu' la spital, ca e 
 
bolnav!!! Nul mai bate pe 'PenisulMeu'!! Nul mai mangaia atata pe 'PenisulMeu' ca 
are pureci!!! 106) [1488] Raducu La linia fierbinte psihiatrica: dacă sunteti obsesiv, 
apasati 2 in mod repetat. dacă aveti mai multe personalitati apasati 3, 4, 5, 6. dacă 
suferiti de paranoia, stim cine sunteti şi ce vreti, asteptati pana aflam de unde 
sunati. dacă auziti voci, ascultati cu atentie şi una va va spune ce trebuie sa apasati. 
dacă aveti halucinatii, atunci aveti grija ca ceea ce tineti la ureche este viu şi o sa va 
muste! 107) [1489] Raducu De ce este sexul mai bun decat religia ? Sexul nu te face 
sa te simti vinovat. dacă tipa cineva la tine in timp ce faci sex, probabil ca o faci 
bine. Nu sunt niciodata persoane in preajma sa iti judece sinceritatea. In sex nu 
exista asa de multe reguli. Nu exista razboaie intre tari din cauza diverselor tipuri 
de sex. Nu trebuie sa folosesti invatamintele altora ca sa faci sex. Mediul este mult 
mai confortabil... Nu ai niciodata indoieli ca ceea ce faci sar putea sa nu fie sex. Nu 
pierzi zile certandute cu altii ca modul tau de facut sex e mai bun. Nu trebuie sati 
faci griji dacă ai ales modul corect de a face sex. 
 
108) [1490] Raducu [ continuare ] Nu vei fi torturat in flacari pe vecie pentru ca nu 
ai facut sex, nu ai facut destul sex sau erai slab la sex. Cantatul in timpul sexului e 
facultativ. Poti sa speri intro 'a două venire' fără 2000 de ani de asteptare. In 
timpul sexului poti sa strigi: 'O Doamne, O Doamne' dar in timpul slujbei nu poti sa 
strigi: 'O Sex, o Sex'!!! 109) [1491] Raducu Dumnezeu şi calculatoarele : Q: De ce 
lasa Dzeu raul sa existe? R: Credea ca la eliminat intruna din versiunile anterioare. 
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Q: Chiar a creat Dzeu lumea in 7 zile? 
 
R: A creato in 6 zile şi 6 nopti traind doar din cafea şi biscuiti, a 7a zi când sa dus 
acasa, sia dat seama ca prietena il parasise. 
 
Q: Cum sa terminat era minunilor? R: Aia era faza de dezvoltarea a programului, 
acum suntem in faza de exploatare. 
 
Q: Unde merg  după ce am sa mor? R: In RECYCLE BIN... 
 
Q: O sa fiu reincarnat? R: Doar dacă este nevioe neaparata dar stii ce greu e sa cauti 
in fisierele alea de zip, probabil Dzeu o sa zica ca a pierdut banda. 
 
Q: Cum ma protejez de rau? R: Schimb parola in fiecare zi, nu mai pui numele tau 
sau data de nastere. 
 
Q: Unii oameni zic ca au auzit vocea lui Dzeu! R: Mai degeaba, au primit un email de 
la el. 110) [1494] Raducu Perle la lucrare la romana... (Enigma Otiliei): 'Subiectul 
romanului are la baza intrigile care se rotesc in jurul acestuia'... 
 
(Sufrageria mosierului Pascalopol): 
 
1: 'O casa taraneasca este cu multe cusaturi pe perete, cu o masa cu banci pe 
lateral. Aveau pistoale pe perete agatate in cuie. Paturile erau facute din paie (N.A.: 
lemn cu saltea din paie) care aveau rol decorativ. Culmi rosii (N.A.: mileuri) 
atarnau pe grinzile casei.' 
 
2: 'El avea o masa lunga cu două banci laterale, care erau acoperite cu blani groase, 
care erau facute din stejar, lucrate in stil taranesc.'... 'De tavan atarna niste culmi.' 
111) [1495] Raducu Perle la lucrare la romana... [ continuare ]3: 'Casa taraneasca a 
lui Pascalopol era o casa simpla, facuta din lemn, cu podea de lemn şi cu un tavan 
 
cu scanduri sprijinit de grinzi. Casa era de lemn şi peretii erau ziditi cu var. Pe 
pereti erau expuse icoane, farfurii vechi care in ziua de azi nu se mai gasesc decat 
la muzeu.' 
 
4: 'Interiorul taranesc al sufrageriei lui Pascalopol cuprindea o soba care avea două 
parti: Una pentru facut focul şi una pentru cenusa. Interiorul taranesc al sufrageriei 
mosierului Pascalopol este tipic romanesc: cu soba, masa, canapea etc. Sufrageria 
sa cuprindea covoare facute de mana, oale pe pereti. Tot ce avea in casa, pe pat, pe 
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jos, pe masa erau crosetate de mana. In sufragerie avea şi o colectie de pistoale şi 
pusti pe pereti şi alte obiecte. Avea lampi, ptr. care pe atuncea, in anul 1938 nu 
exista curent electric. 
 
112) [1497] Florin Vine Gigi Punkeru' suparat de la mare: Mamaaaaaa! Ma duc sa 
fac baie... Se cruceste maicasa, asta intra in baie cu putere, umple cada cu apa calda 
şi se pune la frecat: Mamaaaaaa! Am dat jos primu' strat de jeg.. Dupa 2 min: -
Mamaaaaaaaa! Am dat jos al doilea strat de jeg.. Dupa 10 minute de munca: -
MAMAAAAAA! Am gasit tricoul cu METALLICA! 
 
113) [1500] Raducu Trei betivi pe o cale ferata: 1: Beee! Ce de scari are blocul 
asta!!! 2: Ce rece e balustrada asta ba!!! 3: Liniste, beee, auziti? Vine liftul!!! 114) 
[1502] Raducu Doua rosii pe calea ferata: 1: Vine trenul ! 2: Ete, flosc!!! 115) 
[1503] Florin La mate: Copacii nu cresc la infinit... ei au limite. Asa se numeste şi 
lectia noastra de azi: 
 
LIMITE. 116) [1504] Radu Definitii: 1.Esecul: dacă esuezi de mai multe ori la rand 
sar putea ca esecul sa fie stilul tau... 2.Greseala: Sar putea ca scopul tau in viata sa 
fie acela de a servi drept avertisment pentru altii. 3.Mediocritatea: E rentabila şi nu 
iti dai seama de ea decat când e prea tarziu. 117) [1506] Raducu Mica publicitate 
scolara: 
 
1. Pierdut punctualitate la ore. 
2.  
3. Fac schimb de 'ceasuri ramase in urma' şi 'caiete uitate in banca'. 
4.  
5. Firma serioasa, ofera cele mai avansate şi rapide metode de rupt scaune şi 
sfasiat perdele. 
6.  
7. Oferim consultatii de specialitate pentru incepatori in ale scrisului pe banca. 
8.  
9. Adresativa cu incredere noua. Posedam cele mai variate metode de motivare 
a absentelor nemotivate: am fost bolnav(a) ma durut capul sunt bolnav(a) o data 
pe luna mia murit matusa mi sa rupt matura na cantat cocoshul mia murit cucul de 
la ceas etc. 118) [1507] Raducu continuare: 
10.  
11. Pierdut timp liber, il declar nul. 
12.  
13. Firma de papetarie, executa la comanda fituici la orice materie şi orice 
marime. Garantam nota peste 
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14.  
 
 
5. 
 
1. Dau lectii de chiul, garantez scaderea notei la purtare. 
2.  
3. Schimb urgent loc in banca. De preferat liceele Shaguna, Meshota, Unirea, 
exclus Astra, Auto. Rand la geam, 7/7, captusita cu guma de mestecat pe interior, 
include fituici la bio şi latina şi un caiet uitat in pupitru, două lectii la istorie pe 
banca, putin scrijelita in partea dreapta. 
4.  
5. Scluptor in lemn 'de banca de scoala', distins cu scaderea notei la purtare şi 
mentiune pentru parinti vand unelte perfectionate. 
6.  
 
 
119) [1509] Raducu Motive pentru care calculatoarele ar fi de sex masculin: 
 
1. Au o gramada de date, dar totusi nici o idee... 
2.  
3. Un model mai bun este tot timpul in asteptare... 
4.  
5. Arata frumos şi lucesc pana le aduci acasa... 
6.  
7. Este necesar tot timpul sa ai o 'copie de rezerva'... 
8.  
9. Fac orice doresti, dacă apesi 'butoanele potrivite'... 
10.  
11. Partea cea mai buna in a avea pe oricare din ele sunt jocurile pe care le poti 
juca... 
12.  
13. Luminitele sunt aprinse dar nui nimeni acasa... 
14.  
15. Marimea conteaza! 120) [1510] Raducu Motive pentru care calculatoarele ar 
fi de sex feminin: 
16.  
 
 
1. Aud ce le zici dar nu inteleg ce vrei sa spui. 
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2.  
3. Intrebi care e problema şi iti raspund ca 'niciuna'... 
4.  
5. Pot produce rezultate gresite cu o viteza ametitoare... 
6.  
7. Te conving sa duci gunoiul. 
8.  
9. Fac acelasi lucru de ani de zile şi dintro data e gresit... 121) [1511] Raducu La 
mate, spre sfarsitul orei: 'Mio FACI in 5 minute...??' 122) [1512] Raducu Tot la 
mate: 'Dacă spuneai ca Ta^mpa are picioare, era mai corect. 'Dacă spuneai ca 
functia e derivabila din cauza zapezii, era o chestie mai inteligenta. 123) [1513] 
Raducu Perle la romana : 'La Vulturi': 
10.  
 
 
* Când a intors capul Agripina a vazut cai cu cap de turc. 
 
* Mai tarziu veni şi Agripina ca o oaie beata. 
 
* Ea ii zice copilului ca taci dragul mamei ca te pune mama la mamela unei capre. 
 
* Agipina stia co batjocoresc turcii dar ei nui pasa. 
 
* Femeile ramaneau acasa in loc de bărbaţi. 
 
* Paun Ozun a plecat cu 23 luni inainte de a se naste. 
 
* Agripina il baga şi il acoperi pe Paun cu o capita. 
 
* Agripina se simtea ca o vaca lovita intre coarne. 
 
* Agripina avea scheletele unei nebune şi maruntaiele uscate, ea cazu moarta şi 
spuse ca nu mai pot. 124) [1514] Raducu 
 
G. Coshbuc Vara: 
 
* G.C. vede peisajul ca şi cum in locul oamenilor erau animale care se asemanau cu 
spicele. 
 
* Copilele sunt ca un fenomen de natura, asa de vii le vede autorul. 
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* Lui G.C. ii plac foarte mult fetele care isi salta foarte mult vesmantul in mod 
traditional. 
 
* Vedem ca bourii sunt ca tinerii şi graurii ca batranii. Aceste vietuitoare impreuna 
cu autorul nu pot face altceva decat sa zburde şi sa behaie. 
 
* Lanul de grau era impartit in 2 zone care cantau toti odata. 
 
* Veshmintele fetelor sunt subtiri dand dovada de melancolie. 
 
* G.C. parca a trait in cer şi este prima data pe pamant. 125) [1515] Raducu 
Diverse... 
 
* Dl Trandafir dadea cu diapazonul in catedra când dadea tonul. 
 
* Nica vroia sa mearga la fete ca era şi el mare. 
 
* Tristetea lui Nica nu aduce nici o bucurie in sufletul lui. 
 
* Despartirea de sat este fatala lui Nica deoarece era sarbatoare. 
 
* Desi ciobanul moare, el ii considera pe ceilalti oameni. 
 
* In poezia Limba Noastra autorul ne arata limba. 
 
* Titlul baladei Miorita este o oaie. 126) [1516] Raducu More Perle: 
 
* Da' ce, la olimpiada te duci ca la frizer? 
 
* Sa judeci, ca o sati creasca mucegai pe creier! 
 
* Omul trebuie sa iasa din liceu macar cu o frunzulita, nu gol pusca. G., unde tie 
frunza? 
 
* Burete peste tot! 
 
* Poate se mai estompeaza vremea afara... 
 
* Cati minuti mai avem? 
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* Burete in extrema! 
 
* Unde tie intuitia spatiala? 
 
* Când ai 40 de absente vii la scoala şi cu sicriul zburator ! 
 
*... şi alte numere de teapa lui 2... 
 
* dacă K... şi fiindca K... 127) [1521] Raducu In poezia Noi Vrem Pamant, G.Cosbuc 
se plangea ca boierul la scuipat, la batut şi la facut caine... 
 
* Boierul orheianu la batut peste falci pe Tudor Soimaru, dar acesta na stat 
degeaba ci a umilito pe Magda. 
 
* Hector cade ranit şi  după moarte cere a i se inapoia corpul parintilor... 
 
* "Hector sia aruncat puternic lancea in 'dumnezeiescul Ahile', dar aceasta nu a 
putut strabate noul scut a lui Ahile facut de zeul Venus la cererea zeitei Thespis, 
mama luptatorului grec. Dupa aceea veni randul lui Ahile care slobozi greaua lui 
lance despre care Homer spunea ca numai el putea sa o invarta cu o singura mana 
carel strapunsese pe Hector, cazut la pamant in acele putine clipe pe care le mai 
avea de trait. A putut observa ca zeita Minerva il pacalise şi ii spusese ceva la 
ureche lui Ahile... ( teza, clasa a 9a ) 128) [1524] aida Intrebare la un interviu: Cu ce 
arati dvs. campul magnetic? Taranul raspunde: Pai, stiti, cu ce putem şi noi, cu 
plugul... 129) [1525] aida Intrebat la iesirea dintrun aprozar: Domnule, dvs. stiti ca 
varza contine clorofila? DA??? Nici nu mai cumpăr deaici!!! 130) [1526] Sorin Este 
prea suspect ca sa bata la ochi. 131) [1527] Liza Confectionam haine cu pielea 
clientului. 132) [1528] Vlad I.Care barbat din istoria mondiala a pus femeia la locul 
ei ? R.Mesterul Manole. 133) [1529] Vlad I: Care este cea mai nefericita femeie din 
lume ? R: Una care se culca cu unu fără ceva. 134) [1532] mihai Absentii sa se 
ridice in picioare! 135) [1535] Mia "Observati aici ca nu se observa nimic"? 136) 
[1536] Mia 
 
 
 
"Sa vedem ce iese din Eminescul acesta". 137) [1538] sabina Vas puneo, dar e prea 
lunga! ( era vorba despre o piesa muzicala). 138) [1541] Raducu 1.Intre soti: Te 
iubesc dragul meu! Dar tu ? şi eu ma iubesc... 
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2. La fizica: Precum vedeti, nu vedeti nimic. De ce nu vedeti nimic, veti vedea 
indata... 
 
3.Umor negru la magazinul de mobila: Aveti paturi mici cu picioare inalte? Da, dar 
la ce va trebuie ? Sa auzim când cade copilul... 
 
139) [1895] Vladut Elevu' nu e atent şi profu' de mate: "Xulescule ascultama tu pe 
mine şi iti promit ca te ascult şi eu pe tine". 140) [1903] HAMMER Niste romani la 
olimpiada. In prima zi au luat o medalie, in a două zi inca una, in a treia zi iau prins. 
141) [2047] Hani I: Carei asemanarea dintre o halba de bere şi o soacra? R: -
Amandoua fac spume la gura şi amandoua sunt bune şi reci! 142) [2070] Nitu Prof: 
Unde se gaseste vegetatie in desert? Elev: In gaoaza (linga oaza). 143) [2173] 
victor In Bucuresti, un autobuz tocmai se pregatea sa inchida usile şi sa plece din 
statie. Soferul vede un om alergand disperat spre autobuz şi il asteapta. Omul 
ajunge şi il intreaba pe sofer: Ce maşina e? DAF! zise soferul şi pleaca... 144) [2152] 
Laurentiu La restaurant, clientul il intreaba pe ospatar: Gaina aceasta de ce are un 
picior mai lung decat celalalt? Dumneavoasra credeti ca numai intre oameni sunt 
schiopi? 145) [2297] Mike 
 
Proful de istorie: Ia deaici un 4 şi când tio iesi media sami spui şi mie. 146) [2594] 
Petrini Ba, mishto canta SANTANA asta, pacat ca e dobitocu' ala cu chitara, care 
strica toata melodia. 147) [2450] Wizard O eleva are de analizat la gramatica 
cuvantul "tata", iar când ajunge la gen spune ca este de gen feminin. Atunci 
profesoara o intreaba de ce gen este cuvantul "mama", iar ea raspunde ca este de 
genul masculin. Stupefiata profesoara o intreaba de ce gen este atunci ea. Mirata de 
intrebarea profesoarei eleva raspunde sigura pe sine: Neutru.(caz real!) 148) 
[2573] voro In tramvai: E cineva acolo fără bilet, in fund?? Eu, dal bag imediat!! 
149) [2842] ANTONIO Merge un smecher la o alimentara. Trei vanzatoare il 
intreba: "Cu ce va servim?" Aveti peste? Vanzatoarea: Nu Bine de maine voi fi eu. 
150) [2923] voro Profu' in legatura cu examenu': Eu nu vreau sa va pic da' nici sa 
va trec!!! 151) [2963] Jon24 Doi studenti, o fata şi un baiat intra in wcul facultatii, 
şi sting lumina. Incep sa se sarute, iar  după 5 minute intra un profesor. Profesorul 
zice: Ecineva aici? Nu, raspunde studentul. Atunci eu ma duc, replica proful. 152) 
[2964] Jon24 La isorie, profesorul zise: Sub aceasta fotografie scrie: "Iobagi 
cantand" şi trebuie sa va mandriti cu asta. Ora urmatoare, profesorul zise: Aveti 
extemporal. 
 
Cum se numeste fotografia aceea, stiti voi? Un elev scrise: "Io bagi cantand..." 153) 
[3052] Mine şi pentru ca domnul profesor a plecat definitiv, pentru o vreme in 
Anglia... 154) [3188] mishu Ma sunat ieri o tipa: "Vino acum! Nui nimeni acasa." M-
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am dus. Nu era nimeni! 155) [3235] debman Suntem ultima scoala din clasa care 
facem ore. 156) [3529] Kiki 200.000 lei un ou fiert, o portie de branza şi paine? 
Sunt atât de rare ouale in zona asta? Nu, domnule, clientii? 157) [3958] IULIAN 
Controlorul (in tramvai)o bate pe o baba pe umar sii arata legitimatia (si insigna). 
Baba: Nuuu, merci, nu cumpăr chestii dastea. 158) [4020] Tavi I: Cum se numeste 
un Dac care gandeste? R: GanDac. 159) [3954] Gogo Merge o baba la doctor şi 
intreaba unde e inima. Doctorul ii raspunde: In partea stanga, sub san. A două zii, 
titlu in ziar: O batrana, in incercarea de a sa sinucide sa impuscat in genunchi. 160) 
[3931] tudi La ora de practica maistrul le atrage atentia elevilor: Sa fiti foarte 
atenti cum folositi utilajele din dotare ca puteti sa va accidentati mortal sau chiar 
mai grav! 161) [4284] Furnicutza I: Cei mai mica şi mai mica decat puta de furnica? 
R: Un epsilon convenabil ales. 162) [4389] teo Intrun troleibuz: Domnisoara, va 
rog sa va tineti de bara de sus ca bara de jos coboara la prima. 
 
163) [5156] mad_max Doua rosii merg pe strada. Carei femeia? Aia stricata! 164) 
[5022] Achihai Q: Ce iti intra peo ureche, iti iese pe cealalta siti ramane sin cap? A: -
Tarnacopul. 165) [5068] Shock Se intalneste un orb cu un schiop. Orbul: Merge, 
merge? Schiopul: Precum vezi. 166) [5150] miha Toata lumea vrea sa ajunga in 
Rai, dar nimeni nu vrea sa moara. 167) [5151] miha Toata lumea are memorie 
fotografica. Dar nu toata lumea are film. 168) [4217] horovei Q: De ce sunt 
brunetele asa mandre de culoarea parului lor? A: Ca se asorteaza bine cu mustata. 
169) [12027] dana Autentica: Mozart sa nascut intre anii... 
 
Elevul: Dle prof., am rezolvat problema! Proful: hai sa vad unde ai gresit. 
 
Acelasi prof, către o colega cu unghii lungi: "Nui nevoie sa vii la tabla, poti scrie şi 
din banca" 170) [12585] billyboy Ii vine dracului vremea sa se insoare, iar maicasa 
ii spune: dacă fluieri la cineva şi aceia se intoarce atunci sa no iei cai curva. Se dace 
dracul in lume şi vede o fata frumoasa de tot.Fluiera şi fata se intoarce. Ba, no iau 
cai curva. Mai merge el ce mai merge şi vede un grup de fete.Fluiera o data, dar 
nimic.Fluiera a două oara, toate intorc capul. Nici pe astea nu le iau. 
 
In cele din urma vede o grasa urata şi se gandeste sa fluiere.Fluiera o data, fluiera 
de două ori, dar nimic.Atunci lua acea fata de soţie. 
 
Morala: Fetelor fiti curve ca dacă nu dracu' va ia !!! 171) [4793] thalpha La sfarsitul 
unei partide de amor cu Bill Gates, Sotia ii reproseaza: Acum stiu de ce tiai pus la 
firma numele Microsoft... 172) [12446] Mihai Cel mai scurt banc din lume: Alo ! -
Greseala, Ali! 173) [13461] alex Perla: "...Mihai Eminescu a suferit întotdeauna de 
saracie, murind toata viata lui de foame..." 174) [5428] adiTZu Un mos mergea pe 
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strada cu o sacosa in mina. Deodata se impiedica de bordura şi cade peste sacosa: -
Sau dus ouale mele. O baba il intreaba: Auoleo aveati oua in sacosa? Nu Aveam 
cuie! 175) [14429] delisia}{ Lucruri pe care nu ai vrea sa le auzi in timpul operatiei 
tale: 
 
1. Ce vrei sa spui, nu era vorba despre o operatie de schimbare de sex? 
2.  
3. La dracu! Pagina 47 lipseste din manual. 
4.  
5. Dami chestia aia...aia..cum ii zice? 
6.  
7. Iarasi nu merge lumina. 
8.  
9. Vino inapoi cu chesti aia. Caine rau!! 
10.  
11. Pastreaza asta! Vom avea nevoie de ea la autopsie. 176) [5623] mircea 
12.  
 
 
I: De ce bărbaţii tandrii şi sensibili nu sunt disponibili? 
 
R: Pentru ca au deja un prieten. 177) [22634] zoro Barbatul meu este un pescar 
nemaipomenit. A prins numai pesti mari in delta. 
 
Uitel aici in fotografie cu un crap de 10 kg. şi barbosul ala din barca, cine este? A, 
un curios care trecea pe acolo! 178) [21845] caty Finii se duc in vizita la nasi. 
Acolo, nasul ii intreaba dacă nu vor o cafea! Bineinteles, nasule! Se duce nasul, 
fierbe apa intrun ibric, ia o boaba de cafea, o leaga cu o ata şi o trece pe deasupra 
ibricului aburind. Ia 2 cesti şi isi serveste finii cu cafeaua astfel obtinuta. Dupa ce 
acestia au baut apa de cafea, nasul ii intreaba dacă mai doresc una! Finii raspund 
respectuos ca nu mai vor. Peste un timp, se duc şi nasii la fini, iar finul ii intreaba 
dacă nu vor o cafea! Acestia raspund ca da. Se duce finul, pune apa la fiert intrun 
ibric, pune 2 cesti pe masa, le umple cu apa fiarta,  după care ia un bob de cafea, il 
leaga cu o ata şi il trece pe deasupra cestilor (prin abur). La care nasul il intreaba: -
"De ce nu ai fiert bobul"? Pai a fost asa de tare cafeaua aia pe care neai servito mata 
data trecuta, ca nam putut sa dorm toata noaptea! 179) [21711] Vladootz Peste 
noua mari şi noua tari atit de departe incit nici pasarile dapoi avioanele nu 
ajungeau, unde totul era atit de frumos ca ziceai cai intro poveste traia un imparat. 
şi statea el intro buna zi la balconul palatului sau şi se gandea: Baaai, ce departe 
mai stau! 180) [21234] Mihaela Ai facut baie ieri? Nu, azi dimineata! Se vede, ca 
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esti mai alb! 181) [23210] andreea 
 
I: De ce trabantul este cea mai lunga maşina din lume? 
 
R: Ptr. ca maşina are 1m şi fumul 7m! 182) [6446] ariana Profu' de mate la ora de 
analiza: Pana unde creste graficul asta? Elevul: 
 
Pana la 1. Poate pana la 1 fără un sfert, boule! 183) [21638] Bogdan In timpul celui 
deal Doilea Razboi Mondial, nava de razboi Mississippi mergea pe ocean. In 
departare au observat o lumina. Atunci capitanul a strigat: Noi suntem vasul 
Mississippi şi va vom distruge dacă nu va feriti! Baaa, mai bine dadetiva voi la o 
parte, ca noi suntem farul! 184) [21522] mihai Intrebare: Cu ce se ara campul 
magnetic? Raspuns: Cu boii de la politehnica! 185) [22229] bogdan Un smecher 
opreste la o benzinarie şi in timp ce isi facea plinul apare unu ochelarist cu dinti 
mari pe o bicicleta. Acesta inchide geamul zzzzzz şi porneste cu 100 la ora şi 
ochelaristul  după el. Acesta uimit baga 200 şi ochelaristul  după el, 300400 şi iar  
după el. Acesta suparat opreste şi ochelaristul spune: Multumesc, vere ca ai oprit, 
ca miai prins breteaua in geam! 186) [23455] pachi 
 
I: Stiti de ce in Romania exista un procent mare de homosexuali? 
 
R: Ptr. ca toti se trag din Adam şi Eva, dar noi din Traian şi Decebal. 187) [23456] 
Miki Doi insi jucau golf, dar aveau două femei in fata lor şi nu puteau sa loveasca 
mingea. Ma duc sa le rog sa joace mai repede, spune unul dintre ei. Pleaca dar se 
intoarce extrem de agitat. Nu pot sa ma duc acolo. Una este nevastamea iar cealalta 
e amanta mea. Nui nimic ma duc eu. şi cel deal doilea tip se intoarce agitat. Mai, ce 
lume mica! 188) [6955] Crick Intrebare: De ce poarta avionul Boeing acest nume? 
Raspuns: La aterizare face boingboing! 
 
189) [6960] Makedonschi La ora de parasutism, instructorul ii explica elevului sau 
modul de utilizare a parasutei. Trage maneta din partea stanga a parasutei, dacă nu 
functioneaza, mai ai una de rezerva. In partea dreapta, dacă nici in acest caz 
deschiderea parasutei esueaza, spune de 3 ori "Cred in Buda". Momentul in care 
elevul arata ce a invatat se apropie. Numara pana la zece şi sare. Incearca maneta 
din stanga. Nu functioneaza. Incearca maneta din dreapta nici aceasta nu merge. Se 
pacienteaza, dar urmeaza sfatul dat de instructor şi spune: Cred in Buda. Spre 
surprinderea lui, din cer se iveste o mana uriasa a carei palma ii aplaneaza caderea 
in gol al elevului, salvandul. Elevul, vazanduse salvat, ca prin minune de aceasta 
palma uriasa zice: Iti multumesc Doamne pentru ca mai salvat de la moarte. In acel 
moment din cer se iveste a alta palma care il izbeste pe acesta. 190) [6981] romeo 
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1. Cum puteti baga 100 de somalezi intro cabina telefonica? Aruncati o coaja de 
paine inauntru. 
2.  
3. Cum ii mai scoateti afara? Nu ii mai scoateti ca sau ingrasat. 
4.  
5. Cum mai bagati inca 100 de somalezi tot in cabina aia telefonica? Scoateti 
cartela din telefon. 
6.  
7. Ce e un punct negru care se invirte haotic in desert? Un somalez care cauta o 
bomba. 
8.  
9. Care e cea mai populata regiune a Somaliei? Depinde cum bate vintu'! 
10.  
 
 
8. Ce e un punct negru care urca încet către cer? Somalezu care a gasit bomba. 191) 
[7160] Marian O persoana cade de la etajul 4. Vin vecinii: Domnule, ati patit ceva? -
Nu. Omul se scutura, vrea sa plece. Domnule ce meserie aveti? 
 
Sunt parasutist. şi unde va este parasuta? E sus in casa, o bata barbatul ei deo rupe. 
192) [7469] Laura 
 
I: De ce bromura nu se vinde la liber? 
 
R: Pentru ca este un produs de contrabanda. 193) [7531] Psycho Dumnezeu il 
trimite pe Sf. Petru sa vada ce fac studentii cu o luna inainte de bac. Sf. Petru se 
intoarce şi raporteaza: Medicii au inceput sa invete deja, inginerii şi avocatii beau 
pe rupte şi se distreaza. Dupa două saptamani Sf. Petru raporteaza din nou: Medicii 
au terminat de invatat, inginerii şi avocatii beau şi se distreaza. Cu o zi inainte de 
bac Sf. Petru raporteza: Medicii au terminat şi au şi repetat, inginerii au inceput sa 
citeasca. Dumnezeu intreaba: şi avocatii? Se roaga de zori. Bine, atunci ei sa treaca. 
194) [7560] Adela 
 
I: Ce a spus Dumnezeu  după ce a creat barbatul? 
 
R: "Puteam şi mai mult!" 195) [7789] Bombonica Ce film se ruleaza in America? -
"Om sarac om bogat". Ce film se ruleaza in Rusia? "Om sarac, om sarac ". Ce film se 
ruleaza in Romania? "Om' trai şi om' vedea". 196) [7811] edy Soacra este ca berea, 
dacă o agiti face spume şi este mai buna rece. 197) [7997] istvan Merg trei oameni 
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cu avionul, şi fiecare erau parasutisti. Unul dintre ei se arunca la 3000 m, şi 
deschide parasuta. Al doilea sare la 2000 m. I se deschide şi la el parasuta. Al treila 
sare la 1000m, trage de ata şi nu i se deschide parasuta. Ajunge la 200m sil vede pe 
cel care mergea in sus sil intreaba: Dle nu stiti cum se deschide parasuta? 
 
Nu dle, eu sunt de la gaze. 198) [8057] motanelul Pe o autostrada unui tip i se 
strica maşina un trabant. Trece pe langa el unu cu un Ferrari. Il roaga asta cu 
Trabantul sa il remorcheze şi pe el. Il remorcheama asta şi ii zice ala cu Ferrari 
când vrea ala cu Trabantul sa incetineasca sa claxoneze. Pleaca ei şi ii depaseste un 
Porche, ii face ala din Porsche semn aluia cu Ferrari sa se ia la intrecere. Se iau 
astia la intrecere. Ala cu Trabantul din spate dadea la greu cu claxonu. A două zi la 
radio stirea zilei: "Ieri pe autostrada 66 un Porsche şi un Ferrari sau luat la 
intrecere iar din spate ii claxona un Trabant sa se dea la o parte! 199) [8112] 
claudia Intrun lift se afla o femeie frumoasa, o femeie desteapta şi Mos Craciun. Jos 
este o bancnota de 100000lei. Cine se apleaca sa o ia? Femeia frumoasa, cea 
desteapta sau Mos Craciun? Raspuns: Mos Craciun ptr. ca femei frumoase şi 
destepte numai in basme sunt. 200) [8314] George 
 
I: Ceti intra peo ureche, iese pe partea cealalta şi ramane in cap? 
 
R: Tarnacopul. 201) [8487] Jana Se duce un individ intrun bar şi cere o pizza cu 
rahat şi ceapa. Ospatarul revoltat il refuza. Individul spune ca plateste triplu. Pana 
la urma il convinge pe ospatar. Asa in prima zi la fel in a două iar in a treia zi spune: 
Astazi dacă se poate fără ceapa ca am intalnire. 202) [8678] Corina Carei 
asemanare dintre bărbaţi şi reclame? Nu crezi o vorba din ce spun. 203) [8870] 
gabi 
 
I: De ce a fost inventat pcul? 
 
R: Ca sa ai unde sa introduci disketa, apoi sa iti bagi datele pe hard şi sa iasa fisiere  
după 9 luni. 204) [8941] _hash_ 
 
I: Ce se intampla când un trabant isi face plinul? 
 
R: Isi dubleaza valoarea! 205) [9066] booghy Un vas englez acosteaza in portul 
Constanta. Ion ii cere capitanului parama sa lege vasul: Arunca bai parama aia sa 
leg vasu. I don't understand u, zise capitanul care nu vorbea romana. Parama bai sa 
leg vasu. Sorry, i don't understand. Ion, când vede ca nu se intelege cu capitanul, il 
striga pe Vasile care, chipurile vorbea engleza, sa ii spuna capitanului sa dea 
parama. Bai Vasile hai bai şi zii sa dea parama sa leg vasu'. Atunci veni Vasile: Do u 
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speak english, intrebandul pe capitan. Yes, spuse capitanul bucuros ca are cu cine 
sa vorbeasca. Atunci Vasile suparat tipa la capitan: Atunci arunca parama aia sa 
lege asta vasu. 206) [9116] bubulina 
 
I: De ce nu sa putut incheia casatoria intre un plan şi o figura geometrica? 
 
R: Deoarece figura geometrica era regulata! 207) [9197] Unholy Merge la 
alimentara unu' care in loc de "p" pronunta "f": Aveti feste? Da, avem peste! 
Clientul il ia, il miroase şi zice: Fuuu... da' f**e! A... nu f**e cai mort! 208) [9391] 
alina 
 
I: Stiti care este cea mai lunga maşina? 
 
R: Trabantul: 3 m maşina, 10 m fumul! 209) [10150] Misha Un tip intra intrun bar 
şi vede un borcan plin ochi cu $. Il intreaba pe barman ce este cu ei: Astia 25.000 $ 
poti sai castigi şi tu. Trebuie sa indeplinesti 3 lucruri: Vezi pe omul de acolo ( arata 
un tip masiv de 100 de kile şi doi metri, foarte muschiulos) trebuie sai dai 
 
o singura lovitura  după care sa nu mai miste,  după aceea sa te duci in pivnita şi sa 
iei dintele de aur de la pitbullul de acolo. 
 
Ultimul lucru pe care trebuie sal faci e sa regulezi baba aia din colt ( arata 
 
. o baba de vreo 90 de ani ce nu o mai pusese de 40 de ani). Sta asta, se 
concentreaza şi ii da una tipului del lasa lat. Dupa asta se duce in pivnita de unde se 
aud niste sunete de animal batut. Intrun sfarsit iese din pivnita, plin de taieturi şi 
zgarieturi şi zice: Gata unde e baba cu dintele de aur? 210) [23739] sorella Intrun 
avion, pilotul anunta ca avionul zboara la inaltimea de 10000 de metri şi uita 
microfonul şi zice: Am chef acum de o cafea şi un sex oral. O stuardeza alearga sal 
atentioneze ca a uitat microfonul deschis, la care un pasager ii spune: Domnisoara 
ati uitat cafeaua! 211) [10769] Mic Culese de la bravele cadre ale Armatei Romane: 
Nu vam spus, dar va repet. Soldatul trebuie sa fie barbierit un milimetru sub piele. -
Mai e unii care nus. Ma, spune, ma... ma, lasa vorba! Soldatul romanesc a venit in 
armata sai creasca p**a mare. dacă tii mainile in buzunare, iti roade p**a unghiile. -
Aviatia inamica e de două feluri: de joasa inaltime, şi de inalta inaltime. "Pestele de 
la cap sempute" deci, când e ger, aveti grija de picioare. Fuga are peste 270 pasi pe 
minut (nu se specifica limita superioara). Ba, voi mirositi ca niste curve. Cu spray 
de asta se da şi nevastamea. 212) [10946] matheus Intrun aotubuz full se urca 
controlorul: Mai e cineva fără bilet acolo in fund? Eu sunt domnule, da' mil bag 
imediat. 213) [11170] largeanu Trei pasageri erau in avion, unul sare din avion şi 
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spune: pentru tara şi popor eu ma arunc din avion. Urmatorul spune: Pentru tara şi 
popor eu ma arunc din avion. Iar tiganul spune: Pentru tara şi popor eu ma p*s in 
rezervor. 214) [11191] Spiri Doi impresari mexicani stateau la o masa şi se 
intrebau de ce Mexicul nu are nici un campion olimpic. De la masa alaturata se 
ridica un barbat şi spune: 
.  
 
 
"Pentru ca orice mexican care stie sa sara, sa inoate şi sa alerge e deja in SUA"! 
215) [11668] Rosemary Un copil al unui mare functionar in stat este intrebat de 
profesoara de geografie : Cine este primar in Florida? Victor Ciormanca. Nu e 
adevarat ce spui tu. Vreti sa va arat ca dacă il sun pe tata in cinci minute Victor 
Ciormanca e primar in Florida? 216) [11970] tavy 
 
I: Ce cauta omul fără o mana in oras? 
 
R: Un magazin secondhand! 217) [13078] _atk_ Gigele, ce tia adus Mos Craciun? O 
pereche de ghete. Ce surpriza! Na fost nici o surpriza, le cunosteam! Lea purtat 
fretele meu anul trecut. 218) [13906] IMHOT3P Un copil le cere parintilor o 
bicicleta. Parintii refuza spunand ca nu stau prea bine cu banii sil pun pe copil sai 
ceara la Domnul Isus una. Tot incearca copilul sa formuleze cumva o scrisorica, dar 
nu reuseste nicicum. Isi spune ca mai intai merge pe la biserica iar apoi va continua 
scrisoarea. Se roaga el ce se roaga şi pune ochii pe o statueta a Sf. Maria. Se uita 
atent dacă nu la vazut cumva cineva şi o fura. In fine ajunge acasa şi ii scrie 
Domnului Isus cam asa: Isuse, mama ta e la mine, dacă mai vrei so vezi vreodata 
trimitemi o bicicleta. 
 
O femeie care avea proteza la doctor se duce la cea mai buna prietena a ei şi o 
roaga sai imprumute proteza ei pentru ca are o intalnire cu unul. Ea io da şi ii 
spune sa io aduca la ora 12 ca şi ea are o intalnire. Seara la ora 4 diminineata se 
intoarce şi ii da proteza inapoi. Isi pune proteza in gura şi zice: Ai manacat pui 
prajit! Dar de unde stii? 
 
Sa organizat o data un concurs de fori şi au fost invitate toate tarile la acest 
concurs. Italia aduce o gladiola, Franta aduce o garoafa etc. Romania vine cu o 
urzica. In final când se anunta cine a castigat: Castigatoarea este ROMANIA! Sau 
adunat toate tarile şi au inceput sa protesteze "pai cum sa castige Romania?" 
Comisia raspunde: Cu florile voastre ne putem sterge la c*r dar cu floarea 
Romaniei nu. 
*** 
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Sutienul este baza societati. Demonstratie: El ridica elementele decazute, scoate in 
evidenta varfurile şi atrage masele. 
*** 
I: De ce tin femeile doliu in ziua de 20 martie ? 
R: Deoarece in data de 20 Martie 2001 la Combinatul de Crestere a Pasarilor 
Balotesti au murit 50.000 de gaini! 
*** 
Un batrin aude ca undeva in munti exista un lac care te poate vindeca de orice 
boala. Primul care verifica acest lucru este un orb care intra in apa şi apoi spune: -
Doamne iti multumesc, vad! Al doilea este surd şi când iese din apa spune: Doamne 
iti multumesc! Auud. Al treilea este un olog care intra in apa cu tot cu carucior iar 
când iesa spune: Doamne iti multumesc ca am cauciucuri noi! 
*** 
Pe vremea Unirii T.Romanesti cu Moldova doi tarani stand de vorba, unul zice: Uite 
ma la trenul ala! şi trenul zicand repede: U.R.S.S, U.R.S.S. Dupa un timp acelasi tren 
zicand mult mai incet: U.R.S.S..., U.R.S.S. 
Concluzia: Trenul venea gol şi pleca plin cu tezaurul romanesc. 
 
225) [23908] iulia Ce legatura este intre cuvintele: aniversare, toaleta şi clitoris? 
Legatura este: Barbatul nu poate nimeri in nici una! 
 
226) [23896] DANI Un jidan putred de bogat era pe moarte sil cheama pe unicul 
fiu (Isaac) carel avea. Isaac, stii tu fabrica de stofe, magazinele universale, cele 30 
de taxiuri, masinile de colectie, casele la munte şi la mare pe care le am? Asa zice 
Isaac, îmi raman mostenire, nui asa? Ti le vand sub pretul pietii! 
 
227) [24058] MIRCEA Itzik era fiul unui rabin care decedasae şi lasase pentru el 
urmatoarea invatatura in cartea sa de rugaciune: "Draga Itzik, sa stii ca a manca cu 
capul descoperit este la fel de mare pacat ca şi când teai culca cu femeia prietenului 
tau". Itzik citeste şi  după o perioada vine din nou la cartea de rugaciuni şi noteaza: 
Draga tata sa stiica leam incercat pe amandoua dar mare este diferenta!!!" 
 
228) [17706] stanyol Regula Legislatiei rutiere: Pietonul trebuie sa se asigure ca 
nu pune in pericol masinile!! 
 
229) [18117] mascul17 Profa de mate (Barbu) : Aveti grija ca marti va dau lucrare 
neanuntzata din lectia de zi... sa nu zicetzi ca nu vam spus !!! 
 
230) [18444] anca Fostii locuitori ai Egiptului se numeau mumii. 
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231) [18463] padrino "...domne, am un telefon Borsh şi mia blocat ala micu 
cartela..." 
 
232) [18466] Teddy Doi oameni repara o maşina. Unu' spune celuilalt: Bai eu cred 
ca maşina are defectul stricat. 
 
233) [18510] Yoga Stiti bancul cu maşina rosie? 
 
Nici eu dar îmi place cum suna 
 
234) [18536] Bram Alo, familia Popescu? Nu dom'le! Noi nici navem telefon! 
 
235) [18606] IRINEL Imi cad toate mainile şi picioarele !!! 236) [18624] Arapila I: 
De ce put picioarele? 
 
R: Pt. ca pornesc din c*r. 
 
Eram cu nevasta in pat şi la un moment dat se aud bubuituri şi trasnaturi. Ce se 
intampla? Se crapa de ziua!! 
Mai stau apoi ma uit in stanga nevastamea nu mai era! Ce se intamplase? O furase 
somnul!! 
Ma duc la baie sa ma spal şi când ma uit in oglinda acesta se sparge!! Ce se 
intamplase? Aruncai o privire!! 
Bun, ma imbrac sa ies şi vreau sami pun fesul pe cap dar acesta nu vroia sa 
intre!!De ce? Ma sculai cu noaptea in cap!! Ma duc la garaj când colo maşina 
disparuse!!De ce? O mancase rugina!! Ma apuc so iau pe jos ma intlnesc cun prieten 
şi  după ce acesta pleca observ ca se facea din ce in ce mai mic.De ce? Il rodeau 
pantofii!!! 
 
Discutie intre doi soferi: Bai iar am luat amenda cu radarul asta! 
Hai ca te invat eu ce sa faci, fii atent, deci iti pui in parbriz un cd şi când treci pe 
langa radar asta reflecta unda aia inapoi la politai, pe bune am auzit ca merge...... 
 
242) [19283] anca (caz real)la un examen. Manole o puse pe Ana pe zid şi incepu 
lucrarea 
 
243) [24094] nokeno Se duce unu la un magazin şi intreaba: aveti pantaloni de 
camuflaj? da, de ce va intereseaza! şi puteti sa mii aratati putzin? da numai ca nui 
gasim! 
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244) [19398] RASI Ba cacatule date jos de pe geam ca te mananc.(prof.de sport) 
 
245) [19399] sec*(fratele Batetiva imediat capu cu problema (prof. de chimie.) 
 
246) [19463] mihai Intrun coltz al unei camere rotunde se aude o impuscatura. 
Spanzuratul cazu mort. MORALA: SA NU TE JOCI CU TOPORUL CA TE CALCA 
SUBMARINUL! 
 
247) [19758] mariana Ultimul mod de agatare: Vrei sa fiu tampaxul tau? 
 
248) [19769] Alexia La ora de matematica eleva era ascultata la tabla. Deodata 
intra cineva in clasa şi eleva se opreste din calcul. Proful o vede sii zice: Haide ce 
mai stai? Treci la produs. 249) [24101] sorana Se duce unu la doctorul psihiatru`: -
Domnule doctor, eu am o mare problema: Spunetimi ce problema aveti? Problema 
este ca eu sunt f.nehotarat hm...SAU NU? 
 
250) [20044] vre I: De ce merg homosexualii la stadion ? R: Ca sashi inCURajeze 
echipa. 251) [20045] vre I: De ce merg homosexualii la stadion ? 
 
R: Ca sashi inCURajeze echipa. 
 
252) [24132] HaRa Care e imnul national al Somaliei? 
"I belive i can fly?" 
 
253) [24133] krysty Intamplare adevarata Anunt pe un stalp: Vand patut pentru 
copil din lemn 254) [24164] alina ZIUA UNUI PESIMIST Se trezeste unul de 
dimineata din cauza unor bubuituri: se crapa de ziua. O cauta pe nevastasa in pat şi 
no gaseste: o furase somnul. Se duce la baie şi se uita in oglinda, dar oglinda se face 
tandari: aruncase o privire. Se uita intrun ciob de oglinda şi se vede tot taiat pe 
fata: il taia o pisare. Pleaca la serviciu şi pe drum vede două tipuri de oameni: unii 
care scadeau in inaltime (pe aia ii rodeau pantofii) şi altii care dispareau pur şi 
simplu (pe aia ii fura peisajul). Ajunge la servici şi isi vede toti colegii lipiti de 
tavan: purtau discutii la nivel inalt. La un moment dat se dezlipasc şi cad toti de-
odata: cazusera de comun acord. Se enerveaza şi pleaca de la servici. Pe drum, il 
vede pe unul lipit de asfalt şi vreo doi care trageau de el sal dezlipeasca: era sarac 
lipit pamantului. Mai incolo il vede pe unul caruia ii cadeau urechile, nasul, ochii: 
era putred de bogat. Se hotaraste sa se sinucida şi se arunca de pe un pod in apa; 
apele se dau la 
 
o parte şi cade pe uscat: nu era in apele lui. Dupa aceea se hotaraste sa se imbete; 
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merge intrun bar, dar intra cu capul taiat in doua: facuse cum il taiase capul. Mai 
apoi se aude o bubuitura: cazuse seara. 
 
Urasc la nebunie două lucruri: 1) rasismul si 2) NEGRII!!!!!!!! 
 
De ce a aruncat baiatul ceasul pe geam? A vrut sa vada cum zboara timpul. 
 
 
Dupa ultima mineriada (a cincea ), toti ministrii discuta trista situatia: 
Eu miam pierdut orice speranta, spune Berceanu; miam pierdut si somnul! Nu mai 
dorm noaptea. 
Si eu la fel, spune altul. Nici eu nu mai dorm, adauga inca unul, s.a.m.d... Dar dvs, 
domnule Prim Ministru? intreaba Basescu. Eu dorm ca un prunc! raspunde Radu 
Vasile. Cum asa Domnule ? intreaba in cor ministrii. Ca un prunc, raspunde Vasile: 
o ora dorm, o ora plang, o ora dorm, o ora plang... 
 
Nixon plange pe scari la Casa Alba. Dumnezeu il vede, vine langa el sil intreaba: De 
ce plangi tu Richard? Cum sa nu plang Doamne? Razboiul din Vietnam nu se mai 
sfarseste si... Richard draga, fa pace sio sa vezi... Asezat pe treptele Kremlinului, 
Brejnev plange cu sughituri. Dumnezeu il vede şi se apropie de el: Ce necazuri ai tu 
Leonide? Doamne no mai scot la capat cu chinezii. Leonide, muta trupele din 
Europa la granita chineza. In fata Partidului National Taranesc Crestin şi Democrat, 
Coposu plange amarnic. Dumnezeu il vede şi imediat coboara langa el: Ce se 
intampla Puiule? Spunemi cum sa te ajut? Corneliu Coposu, nu scoate un cuvant şi 
printre sughituri arata cu mana in jur. Dumnezeu priveste imprejur, şi începe sa 
plângă şi El. 
 
Iliescu intra impreuna cu nevasta intrun restaurant in Londra şi comanda un cotlet. 
Chelnerul il intreaba: Bine, bine, dar cum e cu vaca nebuna? Iliescu raspunde: Vaca 
nebuna sa comande ce vrea. 
 
In desert raman fără mancare Gorbaciov, Bush şi Ceausescu. Ce le trece lor prin 
cap? Sa taie cate o parte din ei şi sa o manance. In prima zi mananca ei o mana de a 
lui Gorbaciov. A două zi un picior a lui Bush. A treia zi ii vine lui Ceausescu o idee : 
Cear fi sa trecem pe lactate!!! 
 
Milosevic şi Clinton calatoresc in Noua Zeelanda fără sa stie unul de celalalt. Ajung 
acolo şi pe aeroport se intilnesc din intimplare. Ce mica e lumea zice Bill Nu. Serbia 
e mare raspunde Milosevic ! 
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Stiti cat primiti dacă depuneti marturie falsa? Da, inculpatul a spus ca îmi da 50 de 
milioane. 
 
Petre Roman se duce la un restaurant unde se serveau mancaruri exotice şi 
comanda o friptura de broasca testoasa. Bucatarul vine cu broasca testoasa şi ii 
spune lui Petre Roman ca nu poate sai taie capul, doarece aceasta se retrage in 
carapace. Bagatii degetul in fund!, ii sugereaza P.Roman. Zis şi facut, bucatarul ii 
baga degetul in fund, broasca scoate capul iar bucatarul il taie. Da' de unde stiti 
dvs. chestia asta, dle Petre Roman? Pai asa îmi fac eu in fiecare dimineata nod la 
cravata! 
 
Dupa ce lau impuscat pe Ceausescu şi Leana, FSNistii sunt disperati ca nu stiu unde 
sai ingroape. In Romania, nici vorba. Poate vrea Coreea de Nord!!! Nici gand. Atunci 
China? Nici nu vor sa auda de dinozauri comunisti. Pana la urma Israelul se indura 
şi accepta sa ofere locuri de veci: Noi ii ingropam cu placere dar va avertizam ca 
am mai inmormantat pe unul şi a inviat  după trei zile... 
 
Într-o zi, Ceausescu, Bush şi Gorbaciov naufragiaza pe o insula pustie din Pacific. 
Prima lor grija când descopera ca sunt singuri pe o insula pustie, este sa mearga sa 
caute de mancare. Pleaca in directii diferite. Dupa câteva ore de cautare zadarnica, 
Ceausescu se intoarce, cu mana goala, la locul de intalnire, unde il gaseste pe Bush 
frigand o bucata suculenta de carne. Gandinduse ca e momentul potrivit pentru a 
se pune bine cu Bush, Ceausescu se apropie prietenos: 
Mai George mai, tare numi place mie de Gorbaciov... Nuti place, nu manca! 
 
Contradictiile comunismului: Cu toate ca in comunism se munceste neeficient, 
treaba merge foarte bine. Cu toate ca treaba merge foarte bine, in magazine nu 
gasesti nimic. Cu toate ca in magazine nu gasesti nimic, omul are acasa tot ce vrea. 
Cu toate ca omul are acasa tot ce vrea, el este nemultumit. Cu toate ca omul este 
nemultumit, el totusi aplauda. 
 
Se spune ca atunci când a facut lumea Dumnezeu a rasturnat sacul cu minuni in 
locul unde este acum Romania. Uimit şi putin socat de bunavointa excesiva a 
Stapanului sau un inger il intreaba: Ce faci Preasfintite, le dai prea multe! La care 
Dumnezeu ii raspunde: Stai sa vezi ce conducatori le dau! 
 
Ceausescu, Clinton şi Chiraque calatoresc impreuna in avion. Peste catva timp 
Clinton spune: "Asta este tara mea." "De unde stii?" intreaba ceilalti "Am vazut 
statuia libertati." raspunde Clinton Dupa catva timp Chiraque spune: "Asta este 
tara mea." "De unde stii?" intreaba ceilalti "Am vazut turnul Eiffel." raspunde 
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Chiraque Pestu o ora Ceausescu isi pune mina afara şi zice: "Asta este tara mea." -
"De unde stii?" intreaba ceilalti "Mia disparut ceasul". 
 
Romania pentru Nato este ca un coi... Participa, dar nu intra niciodata !!! 
 
In Rusia, la o intrunire intre Eltin şi Ceausescu, Eltin ii spune lui Ceausescu ca 
soldatii rusi prima oara gandesc şi apoi fac. Ii da un exemplu: 
 
"Ivan, vino aici! Dai o palma lui!" Aceta se gandeste o jumatata de ora şi apoi il 
loveste usor. Apoi Ceauesecu ii spune ca soldatul roman intai face apoi gandeste. 
Acesta ii da un exemplu: "Ion, vino aici! Dai o palma!" Ion ii da palma, şi apoi se 
gandeste. Ceausescu: "Ioane, la ce te mai gandesti?" Ion: "Ma gandeam sai mai dau 
şi un picior in fund!" 
 
Dumnezeu ii cheama la el pe Constantinescu, Iliescu şi Ceausescu şi le spune: Voi 
face ca poporul sa aleaga presedinte pe acela dintre voi care va face cel mai mare 
bine tarii. Spunetimi fiecare: Ce veti face? Constantinescu: Eu voi integra Romania 
in NATO! Iliescu: Eu voi integra Romania in NATO şi in UE! Ceausescu: Eu voi scapa 
tara de mincinosii astia doi! 
 
Care este ultimul popor migrator din Romania? Moldovenii, ca au invadat toate 
provinciile. 
 
Dle presedinte, dadu buzna in cabinetul de la Casa Alba, secretarul de stat: Ati auzit 
ca rusii vor sa vopseasca luna in rosu? Da?! Ei, pe urma trimitetii pe ai nostri sa 
scrie cu alb dea curmezisul: "CocaCola". 
 
Judecatorul: Acuzat recunoaste ca ai gresit. Inculpatul: 
Imposibil pledoaria avocatului ma convis ca nu am furat. 
 
Dupa o batalie crancena, dar victorioasa, Stefan cel Mare face o masa mare cu toti 
ostenii sai. Stefan da tonul: Mancati, ostenii mei! Mancam, Maria Ta ! raspunsera 
ostenii. Mai trece putin timp, Stefan ridicand cupa de vin: Beti, ostenii mei! Bem, 
Maria Ta ! raspunsera ostenii.. In cele din urma, se aduce la masa desertul: biscuiti. 
Stefan stiind ca ostenii lui nu avusesera ocazia sa manance asa delicatese se ridica 
in picioare şi arata tava cu biscuiti ostirii sale: Biscuiti, ostenii mei! Biscuim, Maria 
Ta ! raspunse oastea... 
 
I: Cum a cazut Guvernul somalez? R: A taiat cineva copacul. 
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Hitler in timp ce vizita un lagar, unul dintre detinuti indrazneste sa il intrebe ceva 
şi Hitler il executa imediat. Mergand mai incolo un alt detinut il saluta, Hitler il 
executa imediat. Pe la sfarsitul vizitei in ultima camera era un baietel care in 
momentul când intra Hitler începe sa cante. Hitler il intreaba: De ce canti? Baiatul: 
Mai am 2 zile şi fac 10 ani! Hitler: Imi place ca esti optimist! 
 
I: Care dintre tarile lumii seamana cu sexul femeii? 
R: 
1. Anglia deoarece este tot timpul umeda! 
2. Koreea deoarece este impartita in doua! 
3. Romania (in vremurile actuale) deoarece iti vine sati bagi p**a in ea! 
*** 
I: Si atunci de ce se scumpesc ouale de cate ori Guvernul scumpeste benzina? 25) 
[2430] Zamoxis Sa presupunem ca as baga mana in buzunarele unui om şi ias lua 
banii. Ce ar insemna ca sunt in cazul acesta, copii? Ministru de finante! 26) [2431] 
Zamoxis Primul Ministru şi Ministrul de Finante au iesit,  după sedinta, din sediul 
Guvernului: Traiane, zise Mugur Isarescu, ce zici luam ceva? De la cine sa mai 
luam? 27) [2432] Zamoxis Unchiul meu, zise Johnny, care a fost parlamentar, tinea 
odata un discurs pe un podium, când deodata podiumul sa prabusit.. şi a patit 
ceva? Nu, deoarece funia pe care o avea petrecuta in jurul gatului, a amortizat 
caderea. 28) [2433] Zamoxis Nu stiu ce sa fac cu sotul meu, doctore. Vorbeste in 
somn. Da, este un lucru neplacut. Neplacut? Putin spus! Alaltaieri radea de el tot 
Senatul. 29) [2435] Zamoxis In timpul unei dezbateri la Senat, cineva din sala 
striga: Da' stingeti odata luminile alea, ca sa putem dormi şi noi! Nu, nu! Inca nu 
stingeti, nu am terminat de citit ziarul! 30) [2436] Zamoxis Bula ce este Whiskyul? 
Whiskyul este bautura pe care alegatorii o beau prin reprezentantii lor din 
Parlament. 31) [2437] Zamoxis Dle senator C.V.Tudor, a decedat un parlamentar 
din UDMR şi va rugam sa contribuiti la cheta pentru inmormantarea lui. Altii cat au 
dat? Cam 100.000 lei Luati de aici 200.000lei, cu conditia sa imormantati doi. 32) 
[2438] Zamoxis Intrun minister: 
 
Sa stii ca noul Ministru devine din zi in zi mai prietenos... De unde stii? De câteva 
zile a inceput şi el sa caste la sedinte, la fel ca noi. 33) [2442] CALU I: Care este 
singuru animal dintre presedintii ROMÂNIEI: R: TAPU. 34) [2757] Pater I: Cine a 
inventat casatoria ? R: Evreii. Au gasit o modalitate de a face sex fără bani. 35) 
[2815] Matei Pe scarile Parlamentului, o doamna se impiedica şi cade. Remus 
Opris, aflat in apropiere, o ajuta sa se ridice şi o conduse la biroul unde avea treaba. 
Cum as putea sa va multumesc? zise doamna la despartire. Votanduma pe mine şi 
PNTCDul la viitoarele alegeri! Ma scuzati, când am cazut mam lovit la genunchi, nu 
la cap... 36) [3563] Alex I: De ce pedepseste statul roman furtul din buzunare? R: -
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Deoarece nu suporta concurenta. 37) [3662] Alex Moare şi fisu lui Ceausescu şi 
ajunge in iad. Se plimba prin iad şi il vede pe Stalin ingropat in zmoala pana la 
brau. Mai merge el şi da peste Hitler care era ingropat pana la gat. Ajunge şi la 
taicasau şi il vede doar pana la glezne ingropat. Bravo tata te descurci bine, vad! 
Taci dracu' din gura. Nu vezi ca stau pe umerii lu' mata? 38) [3842] Bogdan Relatia 
Romaniei cu NATO se asemana cu testiculele: Participa dar nu "intra"! 39) [4030] 
Yolanda Presedintele Romaniei a anuntat ca se retrage din cursa electorala şi din 
viata politica. De ce? Pentru ca sia dat seama ca in Romania nu se mai poate trai şi 
sia depus actele pentru Canada. 40) [3896] kosmyn Bill Clinton(linistind cetatenii 
speriati de razboiul anti comunist). Stati linistiti dragi cetateni democrati, 
comunismul este pe marginea prapastiei, ca întotdeauna cu un 
 
pas in urma noastra. 41) [5820] _atk_ Mergea presedintele Americii, Ceausescu şi 
presedintele Irakului intrun avion. Iar Bill Clinton a aruncat un pachet de LM. 
Ceausescu a aruncat un pachet de Carpati şi presedintele Irakului a aruncat 
 
. o grenada. Când au aterizat, sau intalnit cu un copil care plangea pentru ca ia 
cazut un pachet de LM in cap. Mai incolo, sau intalnit cu un copil caruia ia cazut un 
pachet de Carpati in cap. Dupa un timp, sau intalnit cu un copil care radea de 
numai putea. Când lau intrebat presedintii ce are de rade asa copilul a spus ca a 
tras o besina de a EXPLODAT casa vecinilor. 42) [4012] AURASH Americanii 
reusesc sa faca un avion cu totul de aur. şi ca sa se dea mari, ii invita pe Gorbaciov, 
pe Tony Blair şi pe Ceausescu sa le vada avionul. Primul ajunge Tony Blair. 
Americanii il avertizeaza: Vezi sa nu furi nimic ca avem detectoare la iesire şi te 
prindem. Intra Tony, sta 1 ora in avion şi când iese, sirenele incep sa taraie. Furase 
2 bujii. Urmatorul e Gorbaciov. Americanii il avertizeaza şi pe acesta. 
.  
. intra in avion, sta şi el 1 ora, şi la iesire începe iar detectorul sa taraie. şi el 
furase 2 bujii. Vine şi Ceaushescu. E avertizat şi el, şi intra in avion. Ceausescu sta 
vreo 8 ore,  după care iese. La iesire, NIMIC. Nici o sirena, absolut nimic. 
Americanii: Pai cum, bai Nicule, tocmai tu nai furat nimic? şi Tony şi G. au furat cate 
2 bujii, şi tu nimic? Ceaushescu: Ah... Bagamias... Deaia nu pornea harbu' asta? 43) 
[5611] andre Il suna Bill Clinton pe Petre Roman. Petrica, avem o comanda de 
prezervative speciale, marime exceptionala, nu ne poti pune o pila la vreo 
.  
 
 
fabrica romaneasca? Cum sa nu, se poate? (Si pipaie tandru steagul gaurit.) Numai 
ca ar fi o conditie, trebuie sa fie lungi de 50 de centimetri. Hai ca iese şi oarece 
comision, tot sunteti in campanie. Nici o problema, te servesc. Dupa câteva zile, Bill 
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primeste un camion de prezervative, pe fiecare fiind scris: Made in Romania, sizem. 
44) [5154] Alex.V. Era o salata de cartofi intrun stomac. Numai vine un rachiu, 
intreaba salata. Ba tu cine esti? zice rachiul. Eu sunt un rachiu oferit de domnul 
Iliescu. Dupa un timp vine o palinca. Salata: Ba tu cine mai esti? Eu sint o Palinca 
oferita de dl. Iliescu. Inoata toti trei in stomac. Numai vine o vodca, zice salata? Tu 
cine dracu mai esti? Eu sint o vodca de la dl. Iliescu. zice salata. Na faceti loc sa l 
vad şi eu pe Iliescu asta. 45) [4568] lucian Nea Nicu' şi cu Lenuta in vizita de lucru 
la Paris. Sunt cazati la Ritz. Lenuta in budoar isi aranjeaza parul. Cioccioc la usa: 
"Chie la? " "Se moa ie." "Intra, Nicule!" 46) [4625] cornel Ceausescu, Gorbaciov şi 
Reaghin la o masa rotunda. Dupa o mare plictiseala la un moment dat Gorbaciov se 
ridica şi scoate o vioara şi începe sa cante: Romania e a mea... Reghin suparat se 
ridica şi el şi scoase o ghitara şi incepu şi el sa cante: si o impartim jumi juma.... la 
care Ceausescu zambind se ridica şi el tacticos scoase un nai şi spuse: ciuciu ciu-
ciu.... 47) [5251] Tusha Un ziarist il întreaba pe dl. Basescu : Ati auzit ultimul banc 
cu buticarii de pe trotuare şi dumneavoastra ? 
 
Dl. Basescu riposteaza : Cum iti permiti domnule ! Esti impertinent şi repezit ! Stati 
linistit domnule Basescu, ca vil spun încet ca sal intelegeti şi dvoastra. 48) [12912] 
Alex 
 
I: De ce parlamentarii nu sunt niciodata jefuiti de hoti? 
 
R: Curtoazie profesionala. 49) [5333] tim Un american şi un roman in avion. La 
roman i se face foame şi scoate din diplomat o rosie şi americanul il intreaba: Ce e 
aia? O rosie, ii raspunde calm romanul. Pai la noi rosiile sunt de zece ori mai mari! 
Mai scoate din diplomat şi un ardei iar americanul il intreaba: Ce e ala? Un ardei, ii 
raspunde putin iritat romanul. Pai la noi ardeii sunt de zece ori mai mari. Romanul 
se inerveaza şi scoate o lubenita iar americanul il imtreaba: Ce e aia? MAZARE, IN 
PIZDA MATII. 50) [13876] hitler Hitler in inspectie prin lagarul sau. Impreuna cu 
niste subalterni verificau celulele sa vada dacă sa ingrasat cineva. In prima celula 
vede pe un detinut care ocupa jumatate din pat. La acesta sai reduceti ratia la 
jumatate. Nu vedeti ce gras este? In a 2a celula, vede unul care ocupa un sfert de 
pat şi care trecea printre gratii. OO0! Reduceti şi la asta ratia de mancare la 
jumatate. In a 3a celula vede pe unul care zbura asemeni unei pene. Hitler il prinde 
de obraji şi ii spune. Ah dolofanule! 51) [7194] Robert Pe vremea lui Caligula 
crestinii erau omoriti. La un spactacol in arena sunt aruncati un grup de crestini şi 
se da drumul la lei, tigrii, etc. Se incinge lupta, un nor mare de praf. 
 
Cind se lasa praful, crestinii omorasera toate animalele sfasiind bucati din ele. 
Caligula, disperat: Ba ce crestini sunt astia, ba? Unul: Crestini democrati! 52) 
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[7898] Costica In America are loc Forumul Tarilor ce vroiau sa intre in Nato. 
Printre aceste tari mai erau Romania şi Rusia. Una din conditiile de aderare era 
rata mica a handicapatilor. Rusia a declarat ca are o rata mica la acea populatie. 
Romania a spus ca ea nu are nici un handicapat. Ca sa se convinga ca intradevar asa 
este, Clinton viziteaza Romania. El constata ca intro zi de duminica un om mergea 
cu un casetofon tragandul de fir. Stupefiat, Clinton il intreaba: De ce faci treaba 
asta? Da' ce p***a matii, vrei sal imping? Merge el ce merge, când intalneste un 
grup de copilasi jucanduse cu p***e in tarana: Copii, interveni el, cine poate sa ia 
guma de mestecat din mana, fără sa se ridice? O fetita mai isteata se uita spre el şi 
spune? dacă tu poti sa ma pupi in c*r fără sa te apleci, esti cel mai dur! 53) [8011] 
malin Care este atitudinea dvs. fata de puterea sovietica? Pai seamana mult cu 
atitudinea fata de nevastamea: Un pic o iubesc, un pic mie frica de ea, un pic o insel, 
un pic o f*t, un pic as vrea so schimb, dar in rest, mam obisnuit! 54) [8023] Dorian 
Un roman şi un rus gasesc o comoara. Zice rusul: "Hai sa o impartim frateste!" 
Romanul raspunde: "Hai mai bine pe din doua!" 55) [8030] Mihai Era pe vremea 
lui Ceausescu. Se gandesc astia la um moment dat ca batranii nu produc nimic, asa 
ca  după indelungi deliberari hotarasc sa faca o ferma unde sa bage toti batranii sa 
culeaga melci. 
 
Vine secretarul de partid  după un an sa vada ce au cules batrinii. Desi toate 
conditiile propice dezvoltarii melcilor fusesera indeplinite, batrinii nu culesesera 
nici un melc. Secretarul de partid, nervos, cere explicatii. Un batran iese din rand şi 
ia cuvintul: Tovarase secretar, nu e vorba ca noi nu vrem sa muncim. In fiecare 
dimineata iesim toti cu cosuletele la adunat melci. Numai ca pana vedem melcul, 
pina ne apropiem de el, pina ne aplecam şi intindem mina: Melcul tusti in tufis. 56) 
[8512] DRANGA Mai multe femei din Europa se intilnesc la Paris. Ele se hotarasc sa 
nu faca nimic timp de o saptamina, sa vada dacă se schimba bărbaţi lor. Zis şi facut. 
Se intilnesc ele  după 2 saptamini şi isi spun fiecare cum a fost. Englezoaica spune 
prima: Dupa prima saptamana nu am observat nici o schimbare. Dupa două 
saptamani a inceput sa ii scoata pe copii la plimbare etc. La fel şi americanca şi 
unguroaica.... Ele o intreaba şi pe romanca: La tine cum a fost? Romanca spune: -
Dupa prima saptamina nam vazut nimic,  după a două am inceput sa vad putin cu 
ochiul drept! 57) [8688] Suflaki`s Vine pe lume Ion Iliescu. La maternitate il cauta 
al sau tata. Vede scris pe o usa: Copii genii! Intra şi striga: Ion, Ion, Ion nimic nu era. 
Alta usa: Copii destepti! Ion, Ion, Ion, nimic! Unde e copilul asta? Mai vede o usa, şi 
scria copii prosti! Iar striga: Ion, Ion, nimic. Undei asta? Mai vede o usa: 
 
Copii superprosti: Ion, Ion, Ion, nu era nici aici. Nervos vrea sa plece când mai vede 
o usa pe care scria: ION ILIESCU! 58) [8789] ALEX La frontiera. Iliescu vrea sa 
treaca fără pasaport fiindca e presedinte. Vamesul ii cere sa dovedeasca cumva 
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identitatea sa. Vamesul: Uite, saptamina trecuta a venit Nadia Comaneci fără 
pasaport. Iam pus o birna, a facut două spagate şi a trecut granita. Ieri a venit Sofia 
Vicoveanca fără act de identitate. Am puso sa hauleasca o doina şi a trecut. Iliescu: 
Auleo, pai eu nu stiu sa fac nimic. Vamesul: Poftiti, Domnule Presedinte... 59) 
[9275] Costi In 1996: Dialog: Vecine sa votezi cu Iliescu! De ce, ma? dacă nu iese 
presedinte, moare... Bine ma. La alegerile din 2000: Vecine sper ca ai sa votezi cu 
Iliescu şi de data asta. Nu, vecine eu miam tinut cuvantul, el nu. 60) [9749] dalil 
Dumnezeu a dat omului trei calitati: inteligenta, onestitatea şi dragostea pentru 
PDSR. Dar nimeni nu poate avea mai mult de două deodata. Deci: Cine este 
inteligent şi iubeste PDSR nu este onest; Cine este onest şi iubeste PDSR nu este 
inteligent; Cine este inteligent şi onest nu iubeste PDSR... 61) [10768] Mic Intrun 
compartiment de tren, pe vremea lui Ceasca, se spun bancuri politice. Veselia e in 
toi, când unul din pasageri scoate o legitimatie. Va rog sa ma urmati, sint de la 
Securitate! Imediat, scoate altul o legitimatie şi spune acelasi lucru. 
 
Pina la urma, toti isi scot legitimatiile de securisti. Se creaza o harmalaie de 
nedescris, când intra cineva in compartiment. Mai baieti, de cite ori sa va mai 
spun? Mai imprastiati, mai imprastiati... 62) [10773] Mic Pe vremea lui Ceasca, 
coada mare la carne. Vine secretarul de partid şi spune: Tovarasi, carne se aduce 
dar nu ajunge pentru toti. Asa ca evreii sa plece acasa. Dupa vreo trei ore vine iar 
secretarul. Carne vine cam putina. Sa ramina numai membrii de partid. Dupa inca 
vreo patru ore. Oameni buni, plecati acasa, nu se mai aduce carne. Pleaca toti 
bombanind. Mama ei de viata! Totdeauna jidanii ies cei mai castigati. 63) [10804] 
Mic Odiosul şi Sinistra sosesc in vizita in China. Pe ultima treapta a avionului, 
Sinistra se impiedica şi cade in nas. Comentariul de la TVR: Tovarasa Elena 
Ceausescu a imbratisat pamintul poporului prieten iar tovarasul Nicolae Ceausescu 
a rostit primele cuvinte in limba chineza: "Ho toan to". 64) [12103] ramo 
Ceausescu, Bus şi Gorbaciov, se intrec, care e mai puternic. Gorbaciov se impinge 
intrun copac, copacul se darama. "Bravo, bravo!" Bush, ridica un pietroi de 500 kg. 
"Bravo, bravoo!" Ceausescu scoate un pachetel din buzunar, il pune jos, şi da cu 
pumnul, nimic, nu se sparge, dar isi rupe mana. Da cu cealalta, iar se rupe mana, da 
cu piciorul drept, cu stangul, pachetul nimic. Ceausescu cu oasele rupte. A două zi, 
la spital vin prietenii in vizita sil intreaba pe Ceausescu ce era in pachet. "Biscuiti 
VOINICEL!" 65) [13639] Geomy Prsedintii Rusiei şi Americii hotaresc sa faca 
schimb de secretare in cadrul unui schimb de experienta 
 
cultural. Peste o saptamana il suna Lou Anne pe presedintele american: Mmr 
president, sir... am ceva probleme aici... stiti fustita mea cea scurta. Aici ma obliga 
sa port una pana la glezne". Presedintele ii raspunde: "Rabdare, fata mea, mai sunt 
cinci zile şi te intorci acasa. Suna şi Natasha: "Tovarase presedinte, totul e bine, dar 
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am o problema": Stiti fusta mea e lunga pana la glezne. Aici ma obliga sa port una 
foarte scurta. Presedintele ii zice: "Rabdare, draga, mai sunt cinci zile şi te intorci 
acasa". Natasha protesteaza: "Tovarase, dar fusta e mult prea scurta!" Presedintele 
spune: "Draga, dacă tii la poporul tau, mai poti suporta!" Natasha zice: "Bine 
domnu' presedinte, dar mi se vad şi c***e şi pistolul"! 66) [14933] Ensic Care este 
diferenţa dintre o companie de asigurari aeriene elvetiana şi una siciliana ? Cea 
elvetiana poate prezice din statistici cati pasageri morti vor fi la urmatorul 
accident aviatic. Cea siciliana poate prezice şi numele pasagerilor morti. 67) 
[15152] Claudiu Gorbaciov, Tito şi Ceausescu au fost chemati la Dumnezeu, şi 
fiecare dintre ei putea pune cate o intrebare. Primul a fost Gorbaciov. Acesta a 
intrebat când o sa fie bine in Rusia. Dumnezeu ia spus numai lui la ureche. şi acesta 
a inceput sa plângă. Al doilea a fost Tito. Acesta a pus aceeasi intrebare. şi el a 
inceput sa plângă atunci când a auzit raspunsul. Ultimul a fost Ceausescu. şi el a 
intrebat când o so duca bine romanii. şi Dumnezeu a inceput sa plângă... 68) 
[15826] coco Alegeri pentru postul de primar intrun sat. Fiecare promite sarea şi 
marea. 
 
Unul spune: dacă ma alegeti pe mine va asigur 400 locuri de munca. Bun. Taranii il 
aleg, primarul se tine de cuvant şi le da de lucru, Dupa o luna de zile taranii se duc 
la primar şi cer salariu. Primarul spune: Eu am spus ca va dau de lucru, nu ca va 
dau şi salarii. 69) [16109] Gigel Constantinescu, Roman şi Iliescu au murit intrun 
accident de maşina. La poarta raiului Sf. Petru le spune ca pot sa mearga pe unde 
vor ei numai sa nu calce pe norul negru caci cine va calca se va alege cu o nevasta 
urata. Dupa 3 zile Constantinescu vine cu o femeie urata şi cocosata. Iliescu razand 
il intreaba: Ceai patit mai Costinele? Am calcat pe norul negru. Dupa o saptamana 
vine Roman cu o femeie şi mai urata. Iliescu razand il intreaba: Ceai patit bai 
Romane? Am calcat pe norul negru. Dupa alta saptamana Iliescu vine cu o blonda 
superba şi sexi. Mirati ceilalti 2 il intreaba: Ceai patit bai Iliescule. A calcat blonda 
pe norul negru. 70) [24003] coco SadamHussein da un decret: Nimeni nu se mai 
pi#a pe strada. Cine este prins, va fi executat. Dupa o vreme iasa şi el sa vada cine 
nu respecta legea. La un colt vede trei oameni, care isi faceau necesitatile. Se duce 
la primul şi il intreaba: 
 
H: Mai tu ce faci? 
 
O: Pai sa vedeti.... Uite ce am scris pe perete! " Sadam este cel mai tare!!", la care 
acesta il iarta, şi se duce la al doilea: 
 
H: Mai tu ce faci? 
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O: Pai sa vedeti.... Uite ce am scris pe perete ! " Moarte la Iran!!!", il iarta şi pe 
acesta. Când ajunge la al treilea, acesta zice: " Domne, eu nu stiu sa scriu, dar luati-
ma de p### şi scrieti ce vreti!" 71) [17933] Extazy Se duce un om la un magazin de 
creiere Cu ce va pot ajuta? 
 
Cat costa un kg de creier de fizician? 500 de mii de lei Dar un kg de creier de 
matematician? 460.500 lei Dar un kg de politisti? 999.999.999 de $ De ce atât de 
mult? Cati politisti ai vazut cu creier? 72) [18340] cimpan DE CE PEDEPSEC 
POLITICIENII HOTII? FINDCA NU SUPORTA CONCURENTA 73) [18376] pituru Cei 
mic, negru şi bate la usa? 
 
r: viitorul Romaniei 74) [24124] george Cum faci dintrun pentagon un patrulater? 
Aplici teorema lui Bin Laden. 75) [19392] Catalin Dupa un naufragiu au ramas intr-
o barca un francez, un american, un roman şi un rus.Pentru ca barca a inceput sa ia 
apa acestia au tras la sorti care sa se arunce, in final ramanand numai unul in 
barca.Primul care trebuie sa se arunce este francezul care exclama, , Vive la 
France" şi se arunca.Apoi urmeaza americanul care exclama, , Traiasca Statele 
Unite' şi se arunca.Acum romanul este nevoit sa se arunce şi el şi eclama, , Traiasca 
Romania Mare" şi ii da branci rusului in apa! 76) [24151] Suzy Se intoarce Bin 
Laden acasa  după toata treaba cu atentatele şi atacarea Afhanistanului şi o 
intreaba pe nevastasa: Ma cautat cineva? 
 
Politisti 
 
1) [36] Alez 
 
Doi politisti stau in parc pe o banca. La un moment dat banca se rupe, iar politistii 
cad. Morala: Cel mai destept cedeaza primul. 2) [3097] Jon24 Sofer, actele la 
control! Pofiti domnule! Ok, totul e in regula: nu mirosi a bautura, nu ai celular in 
maşina, farurile şi franele functioneaza, centura de siguranta o ai pusa, 
cauciucurilenu sunt probleme. Dar eu tot te amendez fiindca îmi pari un pic cam 
obosit... 3) [710] mihai 
 
I: Stiti de ce merg politistii pe centrul drumului? 
 
R: Ca sa nu se rastoarne drumul. 4) [1569] Valentin 
 
Q: De ce merg pe strada trei politai şi un caine ? 
 
A: Sa aiba 12 clase şi o limba straina. 5) [1570] Valentin 
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Q: De ce merg politaii cate trei ? 
 
A: Unul stie sa scrie, altul stie sa citeasca, iar al treilea pazeste intelectualii... 6) 
[1571] Valentin 
 
Q: De ce poarta politaii trese de tabla pe umarul drept ? 
 
A: Ca sa auda când ploua... 7) [1572] Valentin 
 
Q: De ce poarta şi pe umarul stang ? 
 
A: Ca sa auda stereo... 8) [1574] Valentin 
 
Q: Cum determini dintrun grup de politai pe cel mai idiot ? 
 
A: Iei unul la intamplare... 9) [1575] Valentin 
 
Q: De ce a fost inventat corpul gardienilor publici ? 
 
A: Ca sa aiba şi politaii de cine rade... 10) [1576] Valentin 
 
Q: De ce se cearta 4 politai intro Dacie? 
 
A: Nu stiu care sa stea la geam. 11) [1577] Valentin Un politist cercetand un geam 
spart: Mda, exact cum miam inchipuit...E spart pe amandoua parti! 12) [1578] 
Valentin 
 
Q: De cati politisti e nevoie ca sa puna un bec? 
 
A: De sapte: 
 
Unu tine becul in mana. Patru invart masa. Unul se invarte in sens invers ca sa nu 
ameteasca ceilalti. şi unul tine usa inchisa sa fie curent. 13) [1579] Valentin 
 
Q: Citi politisti trebuie sa insurubeze un bec in dulie când e şi comandantul 
prezent? 
 
A: Nici unul, comandantul tine becul in dulie ca el stie, ca pamintul se invirteste. 
14) [1580] Valentin 
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Q: Cati politisti sunt necesari ca sa bage un stecher in priza? 
 
A: O suta. 
 
Q: De ce? 
 
A: Unu tine stecherul şi 99 imping peretele. 15) [1581] Valentin Cica la gabori avea 
loc un examen de promovare. Un subofiter se agita şi afla de la cineva ca la examen 
se intreaba cine a scris "Luceafarul". Politistul se agita el dar nu gaseste raspunsul. 
Se duce la locotenent: Dom' locotenent! Am şi eu o intrebare? Zi ma! Cine a scris 
"Luceafarul"? Ba, nu stiu. Politistul nostru se duce la colonel: Dom' colonel! Am şi 
eu o problema! Da, se rezolva! Zi! Cine a scris "Luceafarul"? Nu stiu, dar am un 
prieten profesor, sa ii dau telefon! In sfarsit, afla gaboru' ca Eminescu a scris 
"Luceafarul" şi ca sa nu uite la examen noteaza pe un bilet şi il baga in pantof. La 
examen este intrebat cine a scris "Luceafarul". Politistul scoate discret biletul şi 
raspunde mandru: Clujeana S.A.! 16) [1582] Valentin La gabori, alt concurs de 
promovare. Vine in sala primul candidat. Exminatorul il intreaba: Cat face 5x5? 24! 
Ba esti sigur ba? 
 
26! Ba, mai gandestete! 27! Examinatorul noteaza in fisa: "Nu stie dar nu se da 
batut". Urmatorul: Cat face 6x6? 30! Esti sigur? Da, 30! Chiar esti sigur? Da dom'le, 
30! Examinatorul noteaza: "Nu stie, dar este un om cu principii". Ultimul: Cat face 
9x9? 81! Cum ai stiut? De la scoala! Cum ma, de la scoala? Pai şi ceilalti au fost la 
scoala! Da, de la scoala! Examinatorul noteaza in fisa: "Stie dar nu vrea sa spuna de 
unde"! 17) [1583] Valentin La un institut avea loc un examen pentru stabilirea 
coeficientului de inteligenta. Comisia ii da unui gabor o probelma foarte grea de 
fizica. Candidatul rezolva cu mare usurinta problema. Comisia hotaraste ca 
indivizii atât de inteligenti sunt prea periculosi asa ca ii scot jumatate de creier. Are 
loc o noua examinare. Respectivului i se da o problema grea de matematica. 
Individul o rezolva intrun timp foarte scurt. Comisia ajunge la concluzia ca este 
periculos in continuare şi hotaraste sa ii scoata tot creierul. Zis şi facut... Dupa 
operatie, la trezire, medicul il intreaba: Cum te simti? Hai! Actele la control sau vii 
cu mine la sectie! 18) [1585] Valentin 
 
Un militian pleaca cu trenul.In fata lui era un domn care citea o carte, fără sal 
intereseze altceva. La un moment dat, militianul nu mai poate de curiozitate sil 
intreaba pe om, cei cu cartea asta atât de interesanta, de nusi mai dezlipeste ochii 
de ea. E..., e o carte de logica şi perspicacitate. Pai, cum asa? Dle. politai, 
dumneavoastra aveti acvariu? Da. Pai dacă aveti acvariu, aveti şi apa in el, nu? -
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Domnule, ce carte, asa este, am şi apa in el. dacă aveti un acvariu cu apa in el, aveti 
şi nisip in el, nu? Domnule, ce carte, asa este, am şi nisip. dacă aveti acvariu, nisip, 
apa, aveti şi pesti in el, nu? Ce carte domnule, asa este, am şi pesti. Pai, dacă aveti 
pesti in casa, inseamna ca va place sa pescuiti, nu? Sigur, domnule, ce carte. dacă va 
place sa pescuiti, inseamna ca va place şi bautura, nu? Acolo pe balta merge o 
sticluta. Sigur, domnule. dacă va place bautura, inseamna ca va plac şi femeile, nu? -
Sigur. dacă va plac femeile, inseamna ca nu sunteti homosexual, nu? Nu domnule, 
nu sunt. In sfarsit ajunge militianul la destinatie, foarte incantat de aceea carte. La 
intoarcere, ia militianul o carte de povesti din gara, se urca in tren şi începe sa 
citeasca fără a se opri. Un cetatean vazandul pe militian ca nu se mai oprea din 
lectura, intreaba: Nu va suparati dle politai, ce carte e aceasta, atât de interesanta? 
E...., e o carte de logica şi perspicacitate!!! Pai, cum asa? Dumneavoastra aveti 
acvariu? Nu. Homosexualule. 19) [1586] Valentin Examen de promovare in grad la 
gabori. Ii baga pe boi intro sala, vine ofiterul şi le zice : Ba baieti, treburile sunt 
simple, azi va dam ceva usor. Inchide geamurile, trage perdelele, aprinde lumina. 
Fiti atenti: 
 
Eu o sa sting lumina,  după care voi trebuie sami ziceti ce sa intimplat cu ea, unde a 
disparut. Zis şi facut, stinge ofiterul lumina, cum se vad gaborii pe intuneric, incep 
sa urle, tremurau de frica... Gradatu' vede ca nu poate so scoata la capat cu ei, şi le 
zice: Ba baieti, va dau permisie două saptamini, da  după asta veniti simi ziceti 
unde sa ascuns lumina. Ok. Pleaca boii, vin  după două sapt. nerasi, nedormiti 
neetc. Ii ia ala la rand: Ba, cutare, unde era lumina ? Pai sa vedeti ca... Nimic ! Nu iei 
gradul! Urmatorul. Pai sa... şi tot asa pina la unul, care arata cel mai jalnic. Vine asta 
şi zice: Dom' capitan, sa moara mama, am gasit solutia. Am aflat unde sa ascuns 
lumina. Pai cum ai aflat ba ? Pai fiti atent. Cum am ajuns acasa, am inchis toate 
geamurile, am tras roletele, am batut sipci la geamuri, la usi, ce mai, am izolat toata 
casa. Apoi am stins lumina. şi dai şi cauto. Am smul tapetul, am smul parchetul, am 
dat jos tencuiala, am spart mobila, am ars saltelele, da pina la urma am gasito, 
nenorocita naibii......Si, unde era? In frigider... 20) [1587] Valentin Examen de grad 
la SRI. Li se da subiectul, care era o fotografie a unuia din profil. Problema era, sa se 
determine orice semn particular al individului. Vine primu' SRIst, sta...sta..o ora, 
două  după care concluzioneaza : "Individu' nare o ureche..." Examinatoru': "Gresit, 
ai picat" Urmatoru' SRIst, sta câteva ore  după care: "Individu' nare o ureche..." 
Examinatoru': "Gresit, ai picat" Vine al noualea SRIst, sta câteva zeci de ore  după 
care: 
 
"Individu' poarta lentile de contact" Examinatoru': "Bravo, da' cum tiai dat seama?" 
SRIstu : "Pai dacă navea o ureche cum putea sa poarte ochelari?" 21) [1588] 
Valentin 
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Q: De ce isi ling politisti ceasul? 
 
A: Un TicTac contine numai 2 calorii! 22) [1589] Valentin Un politist isi facea 
rondul de noapte. Aude intro tufa: 58, 59, 60... Ce faci ba aici? Flotari! Dalencoace şi 
stergeo! 23) [1592] Valentin 
 
Q: De ce au politisti manusile pina la coate? 
 
A: Ca sa stie de unde sa indoaie mina. 
 
Q: De ce au nasturi pe manusi? 
 
A: Ca sa nu se stearga la nas. 
 
Q: De ce sunt lustruiti nasturii de la manusi? 
 
Q: Ca totusi isi sterg nasul cu manusile 24) [1593] Valentin Bula la un politist: -
Nene, hai sati spun un banc cu politisti! Bai, tu esti timpit EU sunt politist! Stati 
calm ca vil explic pana il intelegeti! 25) [1594] Valentin Un copil se juca in nisip. 
Vine un politai siil intreaba: Ce faci? Un politai! şi din cel faci? Din apa, nisip! 
Militianul se supara sil urmareste pe copil, dar nul prinde. A două zi, la fel: Ce faci? 
Un militian! şi din cel faci? Din apa, nisip şi kk ! Iar se alearga, iar scapa copilul. A 
treia zi, acelasi scenariu: 
 
Ce faci? Un pompier! şi din cel faci? Din apa şi nisip. şi kk nu mai pui? Nu, ca atunci 
iese un militian. 26) [1595] Valentin 
 
Q: De ce are un politist vara, mintea cat o nuca ? 
 
 
 
A: Fiindca i se dilata. 27) [1596] Valentin 
 
Q: De ce stau politisti in intersectie cu fata la nord ? 
 
A: Ca sa le creasca muschi pe piept... 28) [1597] Valentin Un politist merge 
imbracat in civil la o stana. Stiind cate oi sunt in turma ii spune ciobanului: Bade, 
pui pariu peo oaie ca ghicesc cite oi ai? Ciobanul accepta, politistul ghiceste. Isi 
alege o oaie şi da sa plece. Ciobanul zice: Omule, îmi dai oaia inapoi dacă ghicesc ce 
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meserie ai? Politistul accepta. Ciobanul ii zice: Esti politist! De unde stii? Pai, in loc 
de oaie miai luat cainele. 29) [1598] Valentin Sergentul către soferul Bula: Caporal, 
scoate capul pe geam şi vezi dacă merge girofarul! Da, nu, da, nu... 30) [1599] 
Valentin O placa comemorativa pe un perete in dreptul unei guri de canal: " Aici a 
cazut capitanul Vasile " 31) [1600] Valentin O gagica merge noaptea pe o strada de 
periferie. La un moment dat, apar niste tigani care o violeaza. şi ca sa nu plece cu 
mana goala, ii iau şi hainele. Ea, ce sa faca, se baga intrun boschet şi asteapta. Dupa 
un timp apare un politist. Gagica ii povesteste ce şi cum, şi il roaga sai dea ceva sa 
se acopere, ca sa poata ajunge acasa. Politistul ii da sapca. 
 
Ea, ce sa faca, ia sapca şi incearca sa acopere cat poate in zona punctului de interes. 
Apoi pleaca. Pe strada, se intalneste cu doi betivi. Se uita ei bine la ea: Ba, sa stii ca 
ala e politistul pe care lam bagat noi in p***a masii ! 32) [1601] Valentin Un 
politist, care nusi facuse planul la amenzi, iese la luat cu japca. Deodata apare 
badea Ion in caruta: Ioane trage pe dreapta, ca ai incurcato. Conduci sub influenta 
alcoolului! Da' de unde! Sufla in fiola asta. Sufla Ion, dar degeaba. Politaiu' ofticat 
începe sai caute nod in papura: Da in sticla aia din buzunar ce ai ? Alcool ? Tuica ? 
Nui asa ? Da' de unde. Este lapte de Cocos. Politaiu' ce isi zice : "Dacă este tuica lam 
ars, dacă nu macar gust şi eu ca sa vad cum este laptele de cocos ". Da incoace la 
verificari ! Badea Ion io da, politaiu' trage un gat bun şi constata cu stupoare ca nu 
este alcool. Ii inapoiaza sticla şi ii da drumul sa plece. La care Badea Ion se suie in 
caruta, da bice calului şi spune: Di Cocos, diii......... 33) [1602] Valentin I: De ce 
politistii nu se imbolnavesc de SIDA? R: Hi, hi: pentru ca nui iubeste nimeni şi nu se 
iubesc nici intre ei. 34) [1603] Valentin Un ins trecea pe langa un gard de  după 
care se auzea: "Cu verdele in sus, cu verdele in sus, ...". Curios, trecatorul se suie pe 
gard sa vada ce se petrecea acolo. Si, ce sa vezi, politistii plantau brazi. 35) [1604] 
Valentin I: De cati politisti e nevoie sa arestezi un negru in Brooklin? R: De 3: unul 
il tine pe negru, unul ii pune catusele şi altul ii cara casetofonul. 36) [1605] 
Valentin Doi copii spun bancuri despre politisti, neobservand ca in spatele lor se 
afla deja unul. Stii care este diferenţa dintre un politist şi un magar? 
 
Intreaba unul. Care este? intreaba ironic politistul, prinzindui de urechi pe cei doi. -
Nici una, domnule politist striga unul speriat. Altadata aveti grija ce spuneti spune 
politistul şi pleaca mai departe. 37) [1607] Valentin Un politai interpeleaza un 
individ beat turta care incearca sa se urce la volanul masinii sale: Chiar 
intentionezi sa sofezi in halul asta? Nam de ales. Nu vezi ca nus in stare so iau pe 
jos? 38) [1608] Valentin Doi politisti beti mergeau pe strada şi la un moment dat s-
au oprit langa un stalp. Unul dintre ei a inceput sa bata in stalp, sa fluiere, sa strige, 
etc. Cel deal doilea politist se uita in sus şi ii spune celuilalt politist: Insista, insista 
ca e acasa, se vede lumina... 39) [1611] Valentin Doi politisti discuta pe strada.... : -
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Bai, tu stii de ce e cunoscut Columb ? Nu, ba' de ce ? Bai fiindca a stat atata timp, şi 
nu lau depistat aia de la FBI ca a intrat in America fără viza. 40) [1612] Valentin 
Ministerul de Interne a hotarat sa ii puna pe toti politistii sa vina la un liceu special, 
ca sa aiba şi ei macar 8 clase (cate 4 insi la un loc). Pentru ca totusi populatia avea 
nevoie de politie, sa hotarat ca politistii sa faca un curs intensiv de numai 
 
o zi, şi apoi sa dea un test şi sa primeasca o diploma care sa ateste faptul ca au 
terminat 8 clase.. La ora de geometrie profu'i invata despre arii... aria 
patratului....aria triunghiului....aria cercului.... A două zi la test : Ba' voi ati mers 
vreodata cu trenu'? Da sa traiti ! şi nui asa ca in timpul mersului auzeati: 
tigadang..tagadang ? Ba da, sa traiti ! Eh..Dacă rotile trenului sunt rotunde...atunci 
cum de saude asa ?... Stau politaii se gandesc....se gandesc..la un moment dat se 
ridica unu': Dom' profesor eu stiu de ce...chiar dumneavoastra neati spus ieri... Ce 
vam spus ma' ? 
 
Pai dacă aria cercului este PI* R patrat, când se invarte roata, patratul ala de la aria 
rotii se loveste de pamant şi face: Tigadang...tagadang... 41) [1613] Valentin Intro 
intersectie opreste un conducator auto. Nestiind cum sa ajunga unde avea nevoie, 
intreaba un politist in mai multe limbi, insa fără succes. Vazand ca nu scoate nimic 
de la politist pleaca mai departe. Dupa aia vine o baba la politist şi ii spune : Uite 
maica, omu'ala stia atatea limbi straine! La care politistul ii replica: şi la ce ia folosit 
? 42) [1614] Valentin Un politist mergea pe strada, gaseste un ciob de oglinda. Se 
uita in oglinda, se scarpina in cap, şi zice: Maaamaaaaaa, cu asta ma inseala 
nevastamea. Ma duc sai arat. Merge la nevastasa şi zice: Nevasta ia uitate in poza 
asta ; cu asta ma inseli tu pe mine ? Nevastasa se uita şi zice in gand: Maaamaaaaaa 
cu asta ma inseala bărbaţimiu. Ma duc sai arat lu' maicamea. Merge la masa şi zice: 
Ia uitete in poza asta cu cine ma inseala pe mine bărbaţimiu. Se uita masa in "poza" 
şi zice: Cu hoasca asta !!! Hai sa mergem la sefu' lui sai spunem. Merg la seful lui, 
colonelul Zgamba, sii spun ca politistul isi inseala nevasta sii arata poza. Acesta se 
uita cu mirare şi exclama : Baaaaaaa, parcal cunosc p'asta!... Cred cai homosexual ! 
43) [1615] Valentin Era un politist intro intersectie. Trece unu' cu maşina pe rosu, 
cu viteza. Fluiera politaiul, opreste maşina şi coboara din ea unu' chior de beat: Hai 
domne', hic, ca sunt şi eu student, hic, am luat şi eu toate examenele in sesiunea 
asta... Bine ba, dar vezi sa nu se mai intample ca... Peste exact un an, aceeasi scena: 
acelasi politist, aceeasi intersectie, acelasi incident, acelasi sofer clampa de beat: 
 
Ce faci ma, tot tu esti ?! Hai domne', hic, ca am terminat şi eu facultatea, am baut 
ceva cu baietii... Bine ba, dar vezi sa nu se mai intample ca... Peste inca un an, 
aceeasi scena: acelasi politist, aceeasi intersectie, acelasi incident, dar alt sofer 
hotarat de beat: Tu ce faci ma, de ce... Hai domne', hic, ca am terminat şi eu 
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facultatea, am baut ceva cu baietii... Bai, nuncerca sa derutezi organu', ce, crezi ca 
eu nu stiu ca facultatea sa terminat anu' trecut? 44) [1616] Valentin Zarva mare la 
politie: 6 politisti morti in ultima saptamana ! Capitanul: Sergent, nu se poate chiar 
asa... imediat proces verbal sa aflu ce sa intamplat ! Sergentul: Pai sa vedeti: Unu' 
mergea cu barca, ia cazut un bolovan in barca, ia sparto şi el sa apucat sa mai faca o 
gaura prin care sa curga apa... Al doilea mergea cu barca (cu motor), i sa stricat 
motorul şi sa bagat sub ea sal repare... nu a mai iesit... Al treilea, a fumat o tigara şi  
după aia a aruncato in lac. Dupa ce a facut cativa pasi sa aruncat  după ea sa vada 
dacă sa stins... Capitanul: Bine, trei, dar ceilalti trei ? Sergentul: Ceilalti trei au murit 
la reconstituire... 45) [1617] Valentin Cica intra un politist intro cofetarie ca sasi 
cumpere ceva dulce pentru acasa. Se duce la vanzator şi zice: Nu va suparati, 
bomboane este? Vanzatorul se uita la el asa mai ciudat şi ii zice: Domnule, 
bomboane SUNT ! A două zi iar se duce politistul sasi ia ceva dulce de la aceeasi 
cofetarie: Nu va suparati, caramele este ? Vanzatorul ofticat ii zice: Domnule, 
caramele SUNT !! 
 
 
 
Se duce politistul acasa şi cade pe ganduri: "Bai cred ca vanzatorul ala vrea sa ma 
faca atent sa vorbesc civilizat cu... gata, asta e". A treia zi se duce politistul fericit la 
aceeasi cofetarie, cu fruntea sus şi ii spune vanzatorului: Fiti amabil, rahat sunt ? La 
care vanzatorul: Esti ! Ca daia teai facut politist !!! 46) [1618] Valentin Un tractorist 
a rasturnat remorca cu lemne chiar in mijlocul strazii. Un politist care era in 
preajma ii zice: Ceai facut, esti terminat, sa vezi ceo sati faca seful... Tractoristul: -
Pai stie... Politistul: De unde stie? Tractoristul: Pai... este sub lemne... 47) [1619] 
Valentin Doua sotii de politisti stau de vorba. Una zice: Draga, sotul meu are post 
langa o florarie. Niciodata nu mia adus vreo floare... şi ce? Al meu are post langa 
conservator. O conserva nam vazut pana acum... 48) [1620] Valentin Un politai 
inalt ( ca bradu' ), cu mustacioara, vorbeste cu un pusti: Mai tancule iti place 
mustata mea? Da nene. Mai tincule, da' tie iti place cascheta mea? Da nene. Pai vad 
ca tie tiar place sa fii politai, nui asa ? Da, nene, dar e prea tarziu. Cum asa, mai ai 
atata timp... Nu, nene, e prea tarziu, am trecut deja clasa a cincea... 49) [1621] 
Valentin 
 
Q: De ce politistii au dunga laterala la pantaloni ? 
 
A: Ca sa nui ia pe dos. 50) [1622] Valentin In orasel toata lumea credea ca militienii 
sint necultivati, necititi, şi cam redusi. 
 
Sefu lor se decide sa schimbe aceasta parere generala şi le cumpăra la toti bilete la 
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opereta ( ca sai vada şi pe ei lumea ca sa cultiva). A două zi la sectie, in timpul 
raportului, sefu' intreaba: "Deci ati fost aseara la opereta?!" Toti raspund: "Da dom' 
colonel, am fost, sa traiti!!" Sefu': "Si deci vau vazut oameni importanti din orasul 
nostru?!" Tablagii': "Da, sa traiti!!" Sefu': "Da voua ma boilor, va placut...?! Tablagii': 
"Da sa traiti!!, ....numa' ca a fost o mica problema...." Sefu': "Ce problema?!" 
Tablagii': "Pai sa vedeti dom' colonel, ... numai noi am invitat sotiile la dans... 51) 
[1624] Valentin 
 
Q: De ce politistii nu se spala pe dinti ? 
 
A: Ca le intra sapun intre dinti. 52) [1626] Valentin Un politist rural isi pune 
cascheta alba şi iese la sosea. Opreste un automobilist care depasea vizibil viteza 
admisa. Acesta se justifica: Stiti, eu sunt medic primar şi ma grabesc la o 
interventie. Pe cine pacalesti dumneata? Crezi ca noi mai suntem militienii de alta 
data? Ori esti medic, ori esti primar! 53) [1627] Valentin Doi politisti: Ba, Vasile, ce 
tremuri asa, ba, ce ai patit? Am stat putin in frigider. De ce, ba? Pai, sefu', nu neati 
zis ca politaii trebuie sa aiba sange rece? 54) [1628] Valentin FBI, CIA, LAPD 
(politia din Los Angeles) se laudau fiecare ca ei sunt cei mai buni politisti. Asa ca 
presedintele lea dat un test. A luat un iepure şi la bagat intro padure. Ei trebuiau 
sal gaseasca. 
 
Intra CIA. 2 luni, informatori, urmariri, inregistrari...nimic ! Concluzia: Iepurele nu 
exista. Intra FBI. 3 saptamani, politisti sub acoperire, iar urmariri, nimic ! La sfarsit 
intra in padure, omoara toate animalele şi dau foc. Oricum, asta merita iepurele ala. 
In sfarsit, intra cei de la LAPD. Dupa 2 ore, ies cu un urs batut mar, care urla: "OK, 
OK sunt un iepure ! " 55) [1630] Valentin 
 
I: De ce nu merg politistii cu maşina când ploua sau ninge ? 
 
R: Pentru ca se uita in contratimp cu stergatoarele şi ametesc. 56) [1631] Valentin 
Un politai statea intro intersectie mare pe bulevardul Magheru şi conducea 
circulatia gesticuland şi fluierand foarte elegant. La un moment dat apare maşina 
militiei cu girofarurile in functiune şi opreste in fata artistului ( de politai ). Sa traiti 
dom. Colonel, sunt sergent Bucica la postul.... Ma dobitocule mars acasa şi schimba-
te, te vede o lume intreaga aici in mijlocul capitalei, nu vezi ca ai 
 
o cizma neagra şi una alba ? Permiteti sa raportez: şi acasa tot asa le am! 57) 
[1632] Valentin 
 
Q: Cum procedeaza un politist pentru a afla dacă mai sunt chibrite intro cutie ? 



756 

 

 
A: Duce cutia la ureche şi clatina capul. 58) [1633] Valentin 
 
Q: Cum sapa un politist o fantana ? 
 
A: Sapa un sant de 9 metri şi apoi il ridica in picioare. 59) [1634] Valentin La un 
examen de intrare in politie sau prezentat 3 concurenti, doi dintre ei fiind pilele 
cuiva mare din politie. Intra primul concurent, pila domnului colonel X şi 
examinatorul intreaba: Dupa cum stiti, in anul 1907 a avut loc o mare rascoala 
taraneasca la care au participat peste 40.000 de tarani. Puteti sami spuneti in ce an 
a avut loc aceasta rascoala? 
 
Candidatul: In anul 1907. Examinatorul: Perfect, sunteti admis. Intra al doilea 
concurent, pila domnului general Y. Examinatorul: Dupa cum stiti in anul 1907 a 
avut loc o mare rascoala taraneasca la care au participat peste 40.000 de tarani. 
Puteti sami spuneti cati tarani au participat la aceasta rascoala? Candidatul: Peste 
40.000. Examinatorul: Perfect, sunteti admis. Intra al treilea concurent fără nici o 
pila. Examinatorul: Dupa cum stiti, in anul 1907 a avut loc o mare rascoala 
taraneasca la care au participat peste 40.000 de tarani. Puteti sami scrieti numele 
şi adresa fiecaruia? 60) [1636] Valentin Un politai cumpăra continuu bilete la film 
la acelasi spectacol. Casiera il intreaba mirata: Ce faci Dom'le? De cate ori cumperi 
bilete ptr. acuma? Doamna eu nu fac bisnita cu bilete dar e un tampit inauntru care 
mi le rupe. 61) [1637] Valentin Doi politisti se hotarasc sa se distreze, intrun week-
end in care nu lucrau. De aceea, aleg sa mearga la un bordel. Patroana ii primeste,  
după obiceiul casei, ii pofteste in sittingroom şi deschide conversatia: Cu ce va 
putem servi? Politistii raspund: Pai, noi nu prea stim ce aveti dumneavoastra pe 
aici, ce neati propune? Domnilor, asta e in functie de suma disponibila. Cam cit 
aveti in numerar? Politistii se cauta in buzunare şi portofele şi declara: Cam 50.000 
de lei! La care, patroana le spune: De banii astia, mai bine va duceti in parcul de 
visavis şi va distrati intre voi, asa, ca baietii! Politistii, dezamagiti, se conformeaza. 
 
Dupa o ora, batai in usa bordelului. Patroana deschide usa şi gaseste in prag pe cei 
doi politisti. Domnilor, eu credeam ca am vorbit serios. Aveti cumva mai multi 
bani? Nu! Vam spus doar ca de banii pe care ii aveti nu puteti sa faceti decit un 
singur lucru! Ati inteles? Da! şi atunci, ce mai cautati aici? Am venit sa platim! 62) 
[1638] Valentin Un politist se barbiereste. Suna telefonul. Politistul se taie... De ce ? 
Sa stie unde a ramas... 63) [1639] Valentin Un politist cade in canal. Se uita in sus şi 
spune: Ce bine ca nu are capac... Ca pe unde mai ieseam eu de aici ? 64) [1640] 
Valentin I: Domne de ce costa un kilogram de creier de savant 120.000 lei şi unul 
de creier de politist 320.000 lei? R: Dumneata ai idee cati politisti a trebuit sa 
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taiem ca sa strangem un kilogram de creier? 65) [1642] Valentin Trece unu pe stop 
cu maşina, militianul nu zice nimic. Parcheaza pe interzis, militianul nimic. Se duce 
la militian, ii da un pumn, degeaba. Il scuipa, il calca pe pantofi...tot nimic. Pleaca 
fluierand. Militianul alearga, il prinde sii trage o bataie pe cinste. Bine, ai trecut pe 
stop, nam zis nimic. Ai parcat neregulamentar, mai scuipat, dar nu admit sa fluieri 
fals din Bach ! 66) [1643] Valentin Un oarecare se intalneste cu un prieten 
militian... care tragea  după el o sfoara... De ce tragi domnule sfoara aia ? Stii, am 
incercat so imping şi na mers... 67) [1644] Valentin Un politai isi facea rondul, 
frecandusi cu satisfactie bulanul de mana. 
 
Vede in fata sa o coaja de banana aruncata pe jos şi exclama vadit iritat: Ptiu, firar a 
dracului de viata, iar cad! 68) [1652] Mugurel Merg doi politisti pe strada şi vad un 
popa. Se duc amandoi şi il bat pana la sange. Inainte sa plece ii zice: Vezi mai NINJA 
ca nui can filme! 69) [1653] Eugen Doi politisti, Gheorghe şi Vasile, pleaca la o 
instruire de două saptamani. La sfarsitul instruirii, colonelul le spune: Mai baieti, 
acum ca vam invatat tot ce stiam, va dau un sfat: De acum incolo sa fiti "caini" cu 
toata lumea! Ajunsi acasa, cei doi se despart şi pleaca fiecare la casa lui. Primul 
ajunge acasa Gheorghe, suna la usa şi ii deschide nevastasa: Bine ai venit acasa, 
Gheorghe, tie foame? Mrrrr! Gheorghe, ce ai, tie bine? Ham, ham! Sotia, speriata, da 
telefon acasa la Vasile, unde ii raspunde soţia celuilalt. Draga, nu stiu cei cu 
Gheorghe al meu, a venit acasa şi face ca un caine mrrr, ham! Eeee, al tau e bine, 
Vasile al meu sa bagat sub masa, sia scoso şi sio linge! 70) [1656] Dreyfus I: De ce 
sunt politistii uzi pe pantaloni pana la genunchi? R: Pentru ca atunci când sting 
tigara o arunca in veceu şi o sting cu piciorul. 71) [1660] Nicu Care este 
asemanarea şi deosebirea intre un politist şi un tren personal? Asemanarea: -
Amandoi au două clase. Deosebirea: Trenul are clasa I şi a IIa, iar politistul de două 
ori clasa I. 72) [1664] Cry I: De ce merg politistii pe mijlocul drumului? R: Ca sa nu 
se rastoarne cu ei. 73) [1666] Florica Doi politisti gasesc 3 grenade şi vor sa le duca 
la sectie. Unul din ei zice: Dar dacă explodeaza una? 
 
Celalalt: Nui nimic, o sa le spunem ca am gasit doar doua. 74) [1669] horia I: De ce 
poarta politistii chipiu? R: Fiecare tomberon are capacul sau. 75) [1674] Podar I: -
Cind are 2 cm. creierul unui politist? R: Cind e dilatat! 76) [1676] jocker Cum 
deschid 5 politisti o conserva de peste ? Deschideti ! Sunteti inconjurati. 77) [1677] 
Bob I: De nu mai primesc politisti pantofi cu gaurele? R: Pentru ca nu le ajunge 
siretul! 78) [1682] Claudiu Patru politisti intro maşina. La un moment dat cade o 
roata şi unul striga: Roata, bai! Iar ceilalti raspund: Haaai! 79) [1683] Catalin Un 
copil de vreo cinci ani intreba un politist: Nenea politistu' vrei sami spargi şi mie 
samburele asta? Politistul lua samburele din mana copilului, il baga in gura şi il 
sparse: Crrarrccc.... Dupa câteva minute veni iar copilul. Nea' polisistu' mai îmi 
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spargi un sambure? Politistul amabil lua samburele il baga in gura şi il sparse: -
Crrarrccc.... Dupa putin timp iarasi vine copilul cu alt sambure: Politistul il sparse şi 
de data asta dar il intreba pe copil: Mai copile, de unde ai tu samburii astia? Pai sa 
vedeti este un cacat  după colt. 
 
80) [1684] paul Examen de grad la politie: Examinatorul: Ce se intimpla cu apa la 
90 grade ?? Politistul: 
 
Sincer sa fiu, nu stiu, dar va pot spune ca la 100 grade face unghi drept!!!! 81) 
[1686] Politistu' I: Stiti cate bancuri sunt cu politistii ? R: UNUL singur !!! Restul 
sunt cazuri reale.... 82) [1688] mitzekatze Un sergent de politie facea instructie cu 
bibanii. Alinieeeeerea! Sau aliniat toti frumos in rand. Ridicati piciorul stang. Cu 
exceptia unuia care a ridicat piciorul drept, ceilalti au executat cu strictete ordinul. 
Sergentul se uita lung, apoi vazu un stang şi un drept: Bai tu ala din capat care ai 
ridicat amandoua picioarele, iesi in fata. 83) [1690] costin Un elicopter sa prabusit 
intrun cimitir. Politistii au recuperat 300 de victime. 84) [1699] adici In preajma 
sarbatorilor de iarna, doi politisti se gandesc ca ar trebui sa faca ceva ca sa umple 
frigiderul. Dupa multa socoteala se hotarasc sa mearga la tara in inspectie. Acolo  
după multe controale il prind pe un taran nu cu toate in regula. Taranul ca sa scape 
le da un porc. Politisti foarte multumiti de agoniseala, impreuna cu porcu stau la 
ocazie. Opreste un preot şi ii ia pe toti trei in maşina. Preotul: Da unde duceti 
porcu? Politistii: Sal dam la facultate! (Ha, ha, ha), (Preotul o inghite). Preotu: La ce 
facultate? Politistii: La teologie (ha, ha, ha) Ajunsi la destinatie, politistii cu porcu 
coboara, şi preotul ii intreba: dacă nu intra la Teologie, tot in Politie ramane? 
 
85) [1700] Raducu Un politist patrula. Vine un copil sii zice: Nenea politistu'! Da. 
 
Cat e ceasul? 2: 45! La 3 fix sa ma pupi in fund... şi fuge. Politistul alearga  după el. 
Dupa un colt da de un ofiter superior. Unde alergi asa, mai Ioane? Un nesimtit de 
copil a venit şi mia zis sal pup in fund la 3. Da' e abia 2: 45, nu te grabi asa tare ca 
mai ai timp!!! 
 
86) [1703] Barbu Doi politistiti povestesc: Bai Vasile, tu cum te protejezi ca sa nu 
te imbolnavesti de SIDA? Folosesc tot timpul un prezervativ. şi nul dai jos 
niciodata? Ba da. Când ma duc la W.C. şi când fac sex... 
 
87) [1711] tudor I: De ce umbla întotdeauna doi politisti pe strada? R: Unul stie sa 
citeasca şi unul sa scrie. 88) [1714] Alin Q: Cum aprinde un politist lumina ? A: -
Deschide fereasta. 
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89) [1718] Mihai I: De cati politisti este nevoie pentru a bate un cui in perete ? R: -
De 101. Unul tine cuiul iar ceilalti imping peretele. 90) [1720] stancila Doi politisti 
pe malul unui lac. Unul pe un mal, altul pe celalat. Primul: Vreau sa vin şi eu pe 
malul celalat. Al doilea: Pai esti deja pe malul celalalt! 
 
91) [1722] CORINA In compartimentul unui tren se afla Ileana Cosinzeana, Fat 
Frumos, un politist prost şi un politist destept. Pe masa este o sticla de sampanie. 
 
Trenul trece printrun tunel. când trenul iese din tunel, se constata ca a disparut 
sticla de sampanie. Cine o luase? Raspunsul este: Politistul prost, deoarece celelalte 
personaje sunt imaginare. 92) [1723] CORINA I: Care este definitia politistului? R: -
O cizma in cizme. 
 
I: O maşina cu patru politisti cade in Dimbovita. Citi politisti au murit? R: Opt. Patru 
la accident şi patru la reconstituire. 93) [1725] Albert I: De ce poarta politistii o 
sticla cu apa cu ei ? R: Sa nu le moara sirena! 94) [1726] Albert I: De ce dorm 
politistii cu ceasul in gura ? R: Ca sa le miroasa gura a TICTAC. 95) [1731] Stefan 
Un politist isi facea rondul de noapte, când aude un betiv cantand: Lume, Lume 
soro lume. Politaiul zise : Ba betivule, nu mai canta cantece deastea, canta şi tu un 
cantec patriotic. Betivul: Bine domle.Trei culori sunosc pe lume, lume soro lume. 
96) [1733] CORINA Un copil se juca in tarina. Vine la el un politist sil intreaba: Ce 
faci tu aici, baietel? Copilul: Fac un politist. Pai, cum il faci copile? intreaba politaiul. 
Pai, pun putina apa, putin noroi, putin cacat şi gata politaiul. Vai, nesimtitule, 
pleaca de aici şi sa nu te mai vad cati rup picioarele. A două zi, acelasi copil, acelasi 
politai şi aceeasi intersectie. Buna ziua copile, ce faci tu aici? Pai, ce sa fac nene, fac 
un politist. şi cum il faci, puisor? Pai, pun putina apa, putin noroi şi putin cacat si.. 
gata politaiul. Vai, neobrazatule, pleaca de aici cati rup picioarele dacă te mai vad 
pe aici şi maine. 
 
A treia zi, acelasi copil, acelasi politai şi aceeasi intersectie. Ce faci aici baiete?i 
ntreaba politistul. Pai, fac un pompier. şi cum faci mai copile? Pun putin noroi, 
putina apa... şi gata. Pai şi putin cacat nu pui? intreaba mirat politistul. Nu, ca dacă 
pun şi putin cacat iese iar politai. 97) [1736] ally Un hot intra noaptea intro casa 
unde proprietarii erau plecati. Cum tocmai baga banii in sac aude o voce: "Isus te 
priveste!" Se uita el in toate partile şi nu vede nimic. Mai incolo baga bijuteriile in 
sac şi iar aude o voce: Isus te priveste!" Se uita hotul şi vede un papagal. Papagalul 
ii zice: "Pe mine ma cheama Moise da sa stii ca Isus te priveste". Hotul rade şi 
intreaba: "Ce tampit isi boteaza papagalul Moise?" Papagalul: "Acelasi tampit care 
sia botezat dobermanul Isus." 98) [1743] Alex I: Stiti de ce au politistii mantaua 
despicate pana la brau? R: Ca sai pupe in c*r toti aia care fac bancuri pe seama lor. 
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99) [1749] dana I: De ce se impusca politistii in fata hotelului LIDO? R: Fiindca au 
citit pe usa: "TRAGETI!" 100) [1909] Ady_S Un gabor opreste un preot pe bicicleta 
şi il intreaba: Ce faci parinte? Cu Dumnezeu inainte! Vam prins! Naveti voie 2 insi 
pe bicicleta. 101) [1924] vali Intrebare: De ce isi ling politistii ceasurile? Raspuns: -
Au auzit şi ei ca TicTac face bine la respiratie. 102) [1967] ally Un politist intra 
intrun bar şi ofera de baut celor aflati acolo. Barmanul: Ce sa intamplat? Politistul: -
Astazi miam dat seama cat sunt de destept. 
 
Barmanul: Cum? Politistul: Am rezolvat un puzzle  după un an de incercari. 
Barmanul: Si? Politistul: Pe cutie scria intre 2 şi 5 ani.. 
 
103) [1998] Lucian Doi politisti intrun elicopter in zbor: Mai nene, ce e elicea aceea 
de deasupra noastra? Stiu şi eu bade, o fi de la ventilator... ! Zau ?! Cum deti vine sa 
zici asta? Uitete şi tu la pilot in ce hal transpira acuma ca sa oprit sa se invarte 
elicea! 104) [2026] dan Plutonieru Capsuna se duce sasi ridice banii, pentru munca 
prestata de la caserie. Acolo trebuind sa semneze statul de plata, vede pe ultimul 
rind al paginii un nume de general care,  după parerea lui trebuie sa ridice o suma 
fabuloasa de bani. Contrariat de acest lucru il intreaba pe casier cine este acest 
domn şi de ce nu il poate vedea niciodata ridicind banii. Acesta vazand ca problema 
il depaseste, il indruma la comandantul unitatii pentru lamuriri. Plutonierul 
Capsuna ajuns in biroul comandantului, ii explica acestuia nedumeririle pe care le 
are, punindu i statul de plata pe masa. Dupa zece minute de studiu comandantul il 
cheama pe Capsuna şi ii explica: Uite, bai plutoniere, domnul asta nu este un 
simplu general, pentru ca aici scrie clar, dar se pare ca tu esti prost rau, nu vezi 
caeste: "DOMNUL"Total General, deci inseamna ca, asta este pus foarte sus. 105) 
[2126] Andrei Un politist sa dus intro zi la sectie cu un pinguin. Aici seful sau la 
intrebat: Ce faci cu pinguinul aici? Dul imediat la Gradina Zoologica!!! 
 
Dupa un timp, seful politistului a plecat de la sectie, iar pe drum sa intalnit cu 
politistul care era cu pinguinul de mana. Tiam spus sal duci la Gradina Zoologica! -
Lam dus, iar acum mergem la teatru. 106) [2217] Marian Un politist isi facea 
rondu' de noapte printrun parc şi deodata aude din tufisuri: Nervos scoate 
carnetelu' şi zice : Amenda 50.000 lei. Din tufisuri iese o mana care ii da 50.000 lei. 
Ii ia şi pleaca. Mai incolo aude la fel: AH, AH, AH!!! Iara ia carnetelu' şi zice: Amenda 
50.000 lei. Din nou iese o mana şi ii da 50.000 lei. Apoi pleaca. Când ajunge la 
capatu' parcului aude din nou: AH, AH, AH!!! şi din tufisuri aude: Iubito ai cumva 
50.000 lei?? Politistu' zice: A... sunteti doi, 100.000 lei amenda. 107) [2245] iosif 
Care este diferenţa dintre un politist şi un padurar ? Padurarul e omul printre tufe 
iar politistul e tufa printre oameni ! 108) [2334] Spawn I: Stiti de ce politistii isi 
ling ceasurile? R: Ca sasi improspateze respiratia. 109) [2333] cioroianu I: De ce 
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poarta gaborii epoleti de tabla? R: Ca sa se auda când ploua. 
 
I: De ce poarta epoleti şi pe un umar şi pe celalalt? R: Ca sa auda stereo. 110) 
[2380] grasu I: De ce tin politistii apa in porbagaj? R: Ca sa nu le moara sirenele. 
111) [2381] ENRIQUE Vine Garcea de la bar acasa şi se ia de nevasta. Marie 
dezbracate. 
 
De ce, ma ce ai cu mine? Fa, tu nauzi? Maria se dezbraca. Fa, punete in fata oglinzii 
cu picioarele in sus desfăcute. Doamne Ioane ai invatat o pozitie noua. Garcea se 
pune cu barbia intre picioarele ei şi zice: Al dracu' e tiganul asta ma. A avut 
dreptate. CE BINE IMI STA CU BARBA. 112) [2613] inimioara Un politist şi un civil 
merg pe strada. Civilul vede o moneda de o suta de lei pe jos, şi ii spune politistului: 
De ce nu ridici moneda? Pai ce sa fac cu ea, raspunde politistu.. Dai şi tu un telefon. 
Politistu ridica moneda o pune la ureche şi spune: Alo? Mama? 113) [2683] mihai 
O baba intrun tramvai casca de somn o gura foarte mare. Politistil de langa ea ii 
spune: Hoo babo, ca ne inghiti! La care baba raspunde: Nu te teme pe voi şi asa nu 
va inghite nimeni. 114) [2699] Vlad Doi politisti merg pe strada. La un moment dat 
primul intreaba: Cati ? Al doilea: Cinci. Mai merg ei ce mai merg  după care primul 
intreaba din nou: Ce... cinci ? Al doilea: Ce... cati ? 115) [3694] Geoion Un civil 
intreaba un politist de ce face trenul tacatac. Acesta raspunde ca nu stie sil trimite 
la colonel: Colonelul: Ma, trenul pe ce merge? Civilul: Pe roti. Colonelul: 
 
Si pe mai ce ma? Civilul: Pe sine. Colonelul: Bine, asta nu conteaza. şi rotile cum 
sunt, patrate sau cercuri? Civilul: Rotunde? Colonelul: şi care este suprafata 
cercului? Civilul: PI R Patrat. Colonelul: Pai şi patratul ala când se invarte nu face 
tacataca? 116) [2749] Bogus Bula merge sa dea la Academia de Politie. El merge 
imbracat frumos la palarie şi costum nou iar acolo politistul ii spune ca ptr. a 
deveni politist trebuie sa aiba curaj, şi dintro data scoate pistolul sil impusca in 
palarie. Bula sta neclintit la care politistul il felicita ptr. curajul lui: Bravo Bula asa 
trebuie sa fie un politist adevarat. Poftim niste bani ptr. palarie. Da domn' politist 
ptr. panataloni numi dati? 117) [2796] Flavius Faza super adevarata in Tg. Ocna Un 
prieten mergea pe strada noaptea tarziu şi se intalneste cu o patrula politistul şi 
jandarmul din dotare. Trage cu urechea la ce vorbeau ei in timp ce mergeau şi ce 
aude (citat): "Stii tu Linuxul ii mai stabil pe Internet decat Windowsul". 118) 
[2965] Jon24 I: Cine a trecut peste nenorocitul asta? intreba politaiul. R: Nimeni 
domnule politai, toti trei eram pe bancheta din spate. 119) [2984] anda I: De ce 
plange un politist când bea cafea? R: Cai intra lingurita in ochi! 120) [2985] anda 
Doi politisti la o cofetarie, se aseaza in fata unei oglinzi. Unul din ei zice: Uite, ba, 
doi colegi deai nostri! Hai sai salutam. Bine, zice celalalt, ridicanduse in picioare. 
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La care celalalt face: Ba, desteptule, tu nu vezi ca şi ei vor sa vina la noi!! 121) 
[3078] vasi Doi de la antitero in misiune speciala pentru prinderea hotului de  
după usa. Cel mic spune: Intra tu ca ii e frica şi il prinzi. Intra tu ca nu te vede şi ii 
dai una. Cel mic intra şi hotul ii da una. Cel mic iese cu mana la gura şi spune: Intra 
tu ca pe mine ma bufneste rasul. 122) [3051] KTalin Un politist se duce la sectie in 
preajma Pastelui sil intreaba pe capitan: Don' capitan nu cumpărati juma' de porc? 
Capitanu'  după ce se gandeste putin: Da' ce sa fac cu jumatate de porc, vrei sa mi 
se rastoarne in cotet? 123) [3125] Vasi Se intalnesc doi politisti: Salut Ghita! Ce 
intelegi tu prin vid, frate? Sta Ghita, se gandeste şi  după o bucata de vreme, spune: 
Am in cap, dar nu pot sati spun... 124) [3432] Radu Seful politiei bucuretene isi 
trimite subordonatii sa prinda toti homosexualii din parcul Cismigiu. La ora 1: 00 
sefu vine in inspectie. Ii gaseste pe politzisti in curu gol iesind din cate un tufis. 
Curios ii intreaba: "Ce faceti bai aici?" Ei raspund: "Intindem cursa sefu'!" 125) 
[3539] bobs O petrecere de politisti. Un grup de sotii de politisti discutau, când una 
dintre ele începe sa se plângă ca sotul ei o reguleaza numai pe la spate şi ca sa 
saturat tot asa. O alta ii da sugestia spunandui ca in timp ce o reguleaza sa se 
intoarca brusc şi atunci va fi nevoit sa continue altfel. Zis şi facut! Ajunsi acasa tup 
in pat şi hai pe la spate. 
 
La un moment dat femeia se intoarce şi când vede femeia........politistul o regula cu 
bastonul de cauciuc din dotare. Femeia ii spune sa in fie rusine ca toata viata a 
regulato cu bastonul. La care politistul ii zice: Ce îmi tot reprosezi atat, ce eu team 
intrebat cu cine ai facut copii? 126) [3555] DoDo Un tip se rataceste cu maşina pe 
undeva pe la tara. Intrun satuc se gandeste sa mearga la postul de politie sa intrebe 
pe unde se afla. Ajungand in fata postului de politie, coboara şi chiar atunci un civil 
iese din sediul politiei. Soferul il intreaba: Nu va suparati, sunteti cumva politist? -
Bine ca esti tu destept, ii raspunde tipul care iesea din sediul politiei. 127) [3688] 
Wanderer Un individ merge pe strada şi vede pe un stalp de iluminat un anunt: -
"Inchiriez apartament". Interesat, se uita in stanga, in dreapta şi începe sa bata in 
stalp. Dupa o vreme apare un gabor carel opreste: "'Seara! Ce faci ba aici?" "Ma 
intereseaza anuntul" Garcea ii raspunde: "Date la o parte ca te rezolv io!" şi începe 
sa care pulane in stalp. Dupa 15 minute se opreste transpirat şi spune: "Nu 
raspunde! Al dracu'! şi e acasa ca vad lumina sus" 128) [3999] Woo_dy I: De cati 
plitisti e nevoie sa aresteze un negru? R: De doi unul ii pune catusele iar altul ii 
cara casetofonul. 129) [4049] Gabi I: De ce politistii merg intro misiune cate doi ? 
R: Pentru ca unul stie drumul inainte şi celalalt stie drumul inapoi. 130) [3779] 
costel Q: De ce primesc politistii salariu? A: Fiindca prostia se plateste. 131) [3780] 
costi Q: Carei diferenţa intre un politist şi un tren? A: Politistul are doar clasa I. 
132) [3813] Xplos|ve Interviu la o circa de politie pentru recruti. Intra primul, 
comandantul il intreaba: 
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C omo ti cheamo? Asta nimic. Iesi afara ca nu esti buna de nimic. Mai intra inca 
unul, iar: Como ti cheamo? Asta, nimic nici el. Intra al treilea şi il intreaba şi pe asta: 
Como ti cheamo? La care recrutul raspunde: Perche? Perche şi mai cum? 133) 
[4305] clau Doi politisti la o cofetarie, se aseaza in fata unei oglinzi. Unul din ei 
zice: Uite, ba, doi colegi deai nostri! Hai sai salutam. Bine, zice celalalt, ridicanduse 
in picioare. La care celalalt zice: Ba, desteptule, tu nu vezi ca şi ei vor sa vina la noi!! 
134) [4377] stanica Vine un politist la un copil şi il intreaba: dacă stii cati covrigi 
am la spate tii dau pe amandoi. Sunt cam prosti politistii astia zice copilu! 135) 
[4659] ARIADNA Un politist care lucra in tura de noapte opreste o maşina şi ii cere 
omului sa se legitimeze, apoi il intreaba unde locuieste. Strada Ion Luca Caragiale, 
sa traiti. Fara nici o explicatie cetateanul incaseaza câteva bastoane  după care este 
dus la sectie. A două zi politistul isi prezinta raportul in fata superiorului: -
Imaginativa dle ca acest cetatean a avut tupeul sa îmi spuna ca sta pe strada Ion 
Luca Caragiale. Dar oare arat eu a prost sa pot sa cred ca sta pe trei strazi o data? 
Raspunsul din partea sefului veni indata: Mai boule, tu nu tiai dat seama ca sta la 
intersectie? 136) [5657] 2nelu Cica era un incendiu pe un zgarie nori. şi ramane pe 
acoperis un negru. In salvarea lui vin niste gabori albi rasisiti. Negru se gandeste: -
Ai de p**a mea, acuma am puso ! 
 
Ce dracu ma fac? Intre timp politaii de jos, tineau plasa intinsa, facand roata in 
jurul ei: Mai spaniolule, hai sari, cu curaj, ca te prindem noi!! Negru se gandea: Ia 
ma ! Astia mo confundat! Mai spaniolule, da da, tu, hai sari! şi sare 
negru...aaa.........aaaaaaaaa Da politaii: Ollllee!! 137) [6121] Chachy Intrun autobuz 
suprapus plecau mai multi politisti intro aplicatie. Sau asezat ofiterii jos, iar sub-
ofiterii sus. Pe drum ofiterii se distrau: bancuri, bauturi... La subofiteri liniste mare. 
Dupa vreo ora de mers un ofiter urca sa vada ce fac subofiterii de e asa liniste. Ce 
aveti ma de nu scoateti o vorba? Da, voua va convine sa va distrati ca aveti sofer, 
dar noi! 138) [4415] Cristi Doi politisti gasesc trei grenade intro groapa. 1: Ce ne 
facem cu ele? 2: Le ducem la sectie. 1: Si dacă explodeaza una pe drum? 2: Spunem 
ca am gasit doar doua. 139) [6111] GIOVANI Un politist intra intrun bar şi ofera de 
baut celor aflati acolo. Barmanul: Ce sntamplat? Politistul: Astazi miam dat seama 
cat sunt de destept! 140) [4565] Lucifer Doi politisti patruleaza impreuna cu un 
cine pe strada. Brusc tipul care tinea lesa se opreste şi ridica una din labele din 
spate ale ciinelui şi priveste curios organele genitale. Celalalt politist intreaba 
nedumerit care este problema la care celalat politist raspunde: Unul din tipii care 
au trecut pe linga noi a spus "Uite un ciine cu două p**e". 141) [11220] Scipio De ce 
se impusca politistii in fata la MALL? 
 
Fiindca pe usa scrie "trageti". 142) [4573] miky Vorbeau odata două sotii de 
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politisti. Una spuse: "Sotu'meu lucreaza langa o florarie şi niciodata nu mia adus 
flori. şi ce? Al meu lucreaza langa Conservator şi niciodata nu mia adus 
conserve.Spuse cea dea doua. 143) [4586] Ovidiu16 Un englez, un francez, un 
roman şi un ungur se aflau intro barca care urma sa se scufunde. Cei 4 decid sa 
traga sa sorti care sa se arunce in apa şi sa ii scape pe ceilalti. Ghinionu cazu asupra 
englezului. Acesta zise "Long live the kingdom" şi se arunca in apa. Cei ramas 
observara ca barca tot se scufunda. Veni randul francezului sa se arunce.Acesta 
zise "Vive la France" şi se arunca. Barca se tot scufunda! Ghinionul cazu pe 
roman.Acesta zise "Traiasca romania mare" şi ii facu branci ungurului! 144) [4589] 
Tudor Era o data un politist la o intersectie in Bucuresti.De odata trece un Ferrary 
rosu cu un tip in el.La intersectia unde era politistul trece tipul cu maşina cea 
rosie.Il operste politisrtul şi ii spune: Domnule esti beat? Da domn plutonier, am 
luat la facultate şi am baut şi eu cu baietii, stiti şi dumneavoastra. Bine te iert de 
tura asta. Dupa 5 ani aceeasi intersectie, acelasi politist, aceeasi maşina, acelasi 
sofer tot beat.Trece pe rosu sil opreste politistul. Actele la control. Vazand ca este 
beat il intreaba domnule ce ati baut? Am terminat facultatea şi am baut şi eu cu 
baietii, stiti şi dumneavoastra. Bine te iert. Dupa un an aceeasi intersectie, acelasi 
politist, alta maşina alt sofer.Fiind beat trece pe rosu.Il opreste politistul sil 
intreabaL: De ce ati baut domnule? Am terminat şi eu facultatea şi am baut şi eu cu 
baietii. Enervanduse zise politistul: 
 
Domnule ma crezi prost, facultatea sa terminat anul trecut 145) [4596] romika De 
ce pe portiera masinilor de politie scrie "politia"? Ca sa stie dinsi pe unde sa intre ! 
146) [12367] tedy Un politist isi intreaba superiorul: Nu va suparati, exista 
pinguini de 1.60m in Romania? Nu sigur nu! Atunci inseamna ca am calcat o 
calugarita! 147) [4696] Cristina Un politist se suie in autobuz şi taxeaza un bilet,  
după care mai taxeaza unul.Un cetatean il vede sil intreaba: De ce ati taxat 2 bilete? 
Politistul raspunde: Pai dacă pierd unul, il am pe al doilea! şi dacă le pierzi pe 
amandoua? Am abonament! 148) [4751] radu 2 ciobani pe camp seara! Mai cate 
luni sunt pe cer ? Una ma !cum cate luni ? Pai eu shtiu ca sunt 2 una ziua shi una 
noaptea ! Una e ma ! Trece un politist pe lanag ei, Domnu' politist cate luni sunt pe 
cer? Ca noi suntem prosti shi ne certam aici ! Politistu nu shtiu ma ca nu sunt din 
partile astea ! 149) [7309] ironikus Un politist ii face cadou sefului o vaza.Intra la 
sef şi o lasa pe birou, dar cu gura in jos.Vine seful, vede vaza, o examineaza şi 
constata: Ia uite la asta îmi face cadou o vaza defecta.Pe unde dracu` sa bag florile, 
ca e astupata.Si  după ce o ridica: şi mai are şi fundu` spart ! 150) [12122] boboc 
Medicul iase transpirat din sala se operatii.Se intalneste cu un alt medic care il 
intreaba ce sa intamplat.La care acesta raspunde: "Am avut o operatie foarte 
grea.Pacientul, un politist, nu prezenta 
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activitate cerebrala.Iam deschis calota craniana şi nu îmi venea sa cred ochilor.Era 
gol.Doar un fir de ata.Timp de 4 ore mam gandit dacă sa tai ata sau nu.Pana la urma 
am taiato.Si ce crezi ca sa intamplat?" "Ce sa intamplat?" "Iau cazut urechile." 151) 
[4783] Vlad Merge un preot la biserica şi este oprit de un politist care ii spune: -
Domnule ati depasit viteza regulamentara şi puteati produce un accident, la care 
preotul ii raspunde: Nuuuuuu Dumnezeu e intodeauna cu mine, iar politistul ii 
raspunde : A deci sunteti doi pe bicicleta, atunci amenda e dubla ! 152) [12113] 
dan Examen de admitere la Academia de Politie. Proba eliminatorie de limba 
engleza: Candidatul1: prof: What's your name? candidat: Ha?! prof: Esti picat! 
Candidatul 2 idem! Candidatul 3 prof: What's yoar name? candidat: my name is 
Gigi. What's yours? prof: Ha?! 153) [4802] Baitanu Un politist discuta cu doi colegi: 
Bai copilul meu e prost nu stie cat fac 11. Ba al meu e şi mai prost, zice al doilea nu 
stie cat fac1+1. Al treilea: Veniti la mine acasa sa vedeti ce prost e al meu. Acasa la 
al treilea politist: Ba Costelus vina la tata, dute la coltul blocului şi vezi dacă vin 
acasa. Bine tati, ma duc. Dupa cinci minute: Nu vii. Vedeti ba? Cei doi politisti: Ce 
prost parca nu putea sa se uite de pe balcon! 
 
154) [4809] SCRIPCARU Era un om in mijlocul strazii iar un politist la intrebat: Ce 
faci aici in mijlocul strazii? Flotari, raspunse omul. Ia dale incoace!spuse politistul 
155) [12340] adrian Intro zi trecea un politist pe langa un bloc şi aude de sus de la 
etaj: Hei politaiule, sugi p***! Se uita el in sus shi vede un copil intrun balcon, 
începe sa strige la el ca asha lau invatzat parintzii sa vorbeasca shi pleaca.A două zi 
iar trece pe sub balcon shi aceeasi faza il striga copilul shi il injura, urca el sus shi le 
spune la parintzi ce a strigat copilul  după el parintzii se apuca shi il bat pe copil. A 
treia zi iar trece shi aude : Hei politaiule shtii tu! 156) [4909] dragos Ce sunt 
gardieni publici? Politai repetenti! 157) [6239] alex I: De ce poarta politistii metale 
pe umar? R: Ca sa isi dea seama când ploua ! 158) [7325] bluelemon Un tip in 
uniforma statea pe marginea drumului. Un copil se apropie de el şi il intreaba: -
Nene, esti politist? Nu, sunt detectiv in civil Atunci de ce ai uniforma? Azi e ziua 
mea libera. 159) [9087] cip Politistii in excursie cu autocarul.Jos stateau soldatii, 
iar sus ofiterii.Jos, distractie muzica, femei, bautura.Sus o liniste profunda.Se duce 
un soldat sus sii intreaba pe ofiteri de ce nu se distreaza, la care un ofiter ii 
raspunde: Bine, dar voi aveti sofer!! 160) [9426] Anonymus De ce au murit 4 
politzai pe un lac ? Unu' a constatat ca barca are o gaura shi a mai facut una ca sa 
iasa apa. Altu' fuma shi a aruncat tzigara 
 
in lac. Din spirit civic sa aruncat ca sa vada daka sa stins. Ceilaltzi au murit la 
reconstituire. 161) [12562] toc De ce sunt politistii uzi de la genunchi in jos? R: 
Dupa ce arunca tigara in WC, o sting şi cu piciorul. 162) [12926] mircea Stire la TV: 
Un elicopter sa prabusit intrun cimitir. Pana acum politia a raportat 300 de 
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victime. 163) [8866] xena De cati politisti este nevoie pentru a aresta un negru in 
Harlem? De doi: unul ii pune catusele, iar celalalt ii duce casetofonul! 164) [5280] 
mihutz_b Merge un tip pe strada. La un moment dat, in dreptul unui gard mai inalt 
aude: "Cu verdelen sus, cu verdelen sus". Tipul se mira dar merge mai departe. 
Dupa cativa metri, aceeasi poveste: "Cu verdelen sus, cu verdelen sus". Curios, tipul 
se urca pe gard şi ce vede: Niste politisti plantau brazi.... 165) [5310] Gabi Care este 
diferenţa dintre un politist şi un magar? Nici una! 166) [5325] istvan 
 
I: De ce umbla 3 politisti in patrula? 
 
R: Unul stie sa scrie, unul sa citeasca iar celalalt pazeste cei doi oameni de cultura 
167) [5329] pepe Un politist cade in canal. El se uita in sus şi zice: Ce bine ca nu 
este capac ca nu puteam sa ies afara. 168) [12616] bon In miezul noptii un betivan 
face galagie mare. Vine un gabor şi il ia la sectie. Acolo il intreaba unde sta. Ala il 
spune: Stau pe Ioan Luca Caragiale. Gaborul ia foc: Cum ba adica eu sunt prost? Tu 
stai pe trei strazi deodata? 
 
Hai la domn capitan. Domn capitan ia auziti ce zice asta: Cica sta pe Ioan luca 
Caragiale. Ia şi ala foc: Ce ba adica noi suntem prosti? Ajung la cel mai bastan şi ii 
spun şi lui vrajeala. Când aude asta începe sa rada şi zice: Ba chiar ca sunteti prosti. 
dacă sta ma omul la intersectie? 169) [14426] delisia}{ Un politist opreste o 
maşina. Actele la control! Poftiti! Rosenberg ai? Da, Rosenberg. Evreu ai? Da, evreu. 
Douazeci de mii amenda ca ai farul spart şi risti sa faci accident! Bine, poftim banii. 
Ia mai da odata actele alea. Rosenberg, ai? Da rosenberg, am mai spus o data. Evreu 
ai? Da, dom'le, evreu. O suta de mii amenda. De ce dom'le? Ai cauciucuri uzate, nau 
aderenta şi risti sa faci accident. Bine, poftim banii. Ia mai da o data actele alea. -
Rosenberg, ai? Evreu ai? Da dom'le, am mai spus o data. Scrie şi acolo 1 milion 
amenda. De ce dom'le? Ai ceva cu mine? Te deranjeaza ca sunt evreu? Adica vrei 
sami spui tu mie, ca aisenbergul ala carea scufundat Titanicul nu era evreu? 170) 
[7281] Adriana Intamplare adevarata in Cluj: 
 
Un tip traverseaza strada pe rosu. Napuca bine sa puna piciorul pe trotuar ca se 
aude fluierul suav al politistului: Domnule, dar nati vazut ca e rosu? De ce ati 
traversat? Trebuie sa va dau o amenda! Domnule politist, nu intelegeti? Eu sunt 
daltonist! Ei şi ce, acolo la voi in Daltonia, nu sunt semafoare? 171) [5508] Tat Un 
boschetar in gara face flotari. La un moment dat apare un politai care zice: Ce faci 
ma aici? Fac flotari, dar de ce? La care politaiul ii spune: Dale incoace. 172) [14500] 
Alexandra Un tip trecea printrun parc de homosexuali şi tot era acostat de astia: -
Frumusico, hai nu vrei sa vii aici pe banca, langa noi? Tipul se sperie şi o ia la fuga, 
pana când iese din parc şi intalneste un politist: Vai dle politist, bine ca va intalnesc 
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uitati ce mi sa intamplat in parc. Paracioasa mica ce esti! 173) [20650] zorro Cica 
intra un politist intrun bar şi cere o sirma ca sia uitat cheile in contact la maşina. 
Dupa două minute intra in bar un tip şi zice: Doamne ce am vazut. Ce? Un politai isi 
scotea cheile din maşina cu o sirma pe geam. Si? Il dirija alt politai din maşina! 
174) [5830] cip Un automobilist este oprit de un politist. Agentul ii spune ca a 
depasit limita de viteza şi ii cere carnetul şi citeste: Domnul Lucian Blaga. Poftiti 
carnetul inapoi şi va rog sa ma scuzati. Soferul: Dar ce sa intamplat? Politistul: -
E..mai citim şi noi. 
 
175) [20891] alina Doi politisti in timpul unui rond de noapte se plictiseau. Unul 
din ei incearca o conversatie: Dom'plutonier, ce noapte e...! Ba o fi, dar e prea 
intuneric ca sa o vad! 176) [21734] alyn Un gabor se intalneste cu un coleg. Zi 
repede carei capitala Frantei? Londra. Off, ceam crezut ca nu stii! 177) [21609] Ana 
Stiti de ce intre doi politisti este întotdeauna un caine? Pentru ca intre doi prosti 
trebuie sa fie unul destept. 178) [21639] Motan Un politist batea cu pulanu' intrun 
stalp. Altul il intreaba ce face, acesta ii raspunde ca bate la usa. Colegul lui ii spune: 
Insista ca e lumina.!! 179) [21640] VICTOR Un politist merge pe strada şi vede un 
om care statea pe o banca şi citea o carte. Politistul il intreaba: Ba, ce citesti acolo? -
Logica. Cei aia logica spunemi şi mie. Bai tu ai acvariu acasa? Da am. Pai dacă ai 
acvariu acasa inseamna cati plac pesti. Da ma. şi dacă iti plac pestii atunci ai vrea sa 
mananci şi un peste la gratar nu? Cum sa nu? şi dacă iti place pestele la gratar 
atunci iti place şi o bere rece nu? Pai da! şi dacă iti place berea rece atunci iti plac şi 
fetele frumoase! Ah cum sa nu îmi placa? şi dacă iti plac fetele frumoase inseamna 
ca nu esti homo. Deci dacă ai acvariu acasa nu esti homo. Atunci politistul merge la 
sectie bucuros şi ii spune sefului: Sefule ai acvariu acasa? Nu ma da de ce? 
 
Esti homo. Taci ma sa nu te auda cineva, sa ramana intre noi. 180) [23441] catalin 
Doi politisti se f*t in c*r. Primul spune celuilat ca are p**a mare. Al doilea politist 
spune ca e doar bastonul. 181) [23432] licu Un cetatean se intalneste cu un altul la 
un pahar de bere, şi discutand ajung sasi spuna bancuri unul altuia. La un moment 
dat unul dintre ei zice: Acum o sati spun un banc despre politisti, la care celalalt ii 
spune: Ai grija ca eu sunt politist. Replica nu sa lasat mult asteptata: Nici o 
problema ca o sa til repet pana o sal intelegi. 182) [23422] Madalin Doi politisti 
descopera un cadavru pe strada Charles du Gaulle. La intocmirea procesului verbal 
unul dintre ei scrie: Descoperit cadavru pe strada Car... Cer... Ciur... Ba hai sal 
mutam pe Bd 1 Mai. 183) [23412] vlad 
 
I: Cum isi da seama un politist dacă mai sunt chibrite in cutie? 
 
R: Pune cutia la ureche şi clatina capul. 184) [7202] bianca Doi politai la patrula de 
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seara sunt intrebati de un vizitator al orasului: Parlevous francaise? Parlato 
italiana? Do you speak english? La care politaii fac din cap in semn ca nu! 
Cetateanul intelegand pleaca mai departe! Dar politaii intre ei: Ai vazut mai cate 
limbi stie asta? Celalalt: Da mai..si la cei folosesc? 185) [7023] polizu 
 
I: Stiti de ce politistul când se culca pune două pahare pe noptiera de langa pat, 
unul cu apa şi celalalt gol? 
 
R: Pentru ca poate ii este sete sau poate nu! 186) [7173] Mihai Cica seful de sectie 
ii strange pe gabori la un loc şi le spune: 
 
Bai, maine sa veniti imbracati frumos ca mergem la "Nunta lui Figaro". A două zi 
vin politistii toti imbracati la costume, cu neveste, copii, cadouri, flori. Când ii vede 
seful de sectie se ia cu mainile de cap şi le zice: Ma idiotilor, nu mergem la nunta 
propriuzis, "Nunta lui Figaro" este o opera ma, teatru, opereta intelegeti? La care 
ei: şi ce te superi asa Sefu' dumneata când ai venit la "Lacul Lebedelor" cu unditele 
noi am zis ceva? 187) [7501] Laura Un politist mergea pe strada. Mai incolo vede 
un pitic, care zicea incet: Vino repede! Vino repede! Politistul mareste pasul. Piticul 
mergea cu spatele şi striga: Vino repede! Vino repede! Politistul o ia la fuga, isi 
arunca chipiul, hainele de pe el. Piticul intra  după colt şi il striga: Vino repede! 
Apoi intra intrun bloc şi urca la etajul 10. Politistul stors de oboseala,  după el. 
Piticul il striga de sus: Vino repede! Ajunge politaiul langa pitic. Acesta zice! Suna 
aici! Suna aici! Politaiul suna la usa. Piticul zice: Sa fugim! Sa fugim! 188) [7551] 
Caesar 
 
I: De ce creierul unui politist este vara cat un bob de mazare? 
 
R: Se dilata! 189) [7619] mihai 
 
I: Stiti de ce un politai are sapca? 
 
R: Orice cos de gunoi are capac! 190) [7646] popa Doi politisti merg pe alee 
vorbind şi dintro data unul dintre ei dispare iar celalalt vorbea singur. Acesta se 
intoarce inapoi şi il vede pe colegul lui intrun canal. 
 
Acesta iese din canal şi isi continua drumul cu celalalt politist, când la un moment 
dat cel cazut in canal il intreaba pe celalalt: "Ba, tu stii ca am avut noroc?" Celalalt: -
"De ce ma?" Primu: "Dacă era pus capacul la canal cum ieseam afara?". 191) [7677] 
popa Cica mergea un tip pe o strada, pe langa un gard inalt din beton. şi din partea 
cealalta a gardului se tot auzea: "...cu verdelen sus...cu verdelen sus..." Mirat, omul 
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se urca pe gard şi priveste dincolo, şi ce vede? Niste politisti plantau copaci. 192) 
[7827] Nev Un politist vine la serviciu in pielea goala. Superiorul il intreaba: "Ba, 
de ce ai venit in pielea goala la serviciu?" La care gaborul relateaza urmatoarele: -
"Dom'sef am fost cu nevastamea la o petrecere şi am jucat jocuri de societate. Sau 
stins luminile şi sa zis "Doamnele sa se dezbrace", sau aprins şi asa era. Dupa aceea 
sau stins luminile şi sa auzit: "Domnii sa se dezbrace" şi asa sa intimplat. Dupa 
aceea sa mai stins o data lumina şi sa auzit: "Acum la treaba". şi iatama! 193) 
[7882] felix Doi politisti intalnesc un preot şi tabara pe el. Dupa cei cara o gramada 
de picioare şi pumni, unul dintre ei obosit spune: E vazusi ninja ca nui can filme? 
194) [23492] COSTIN Buna ziua! Buna ziua, domnule politist! Dumneata, tinere 
domn, pe gheata asta conduci cu 70 km pe ora? Vrei sa ajungi la spital? Da! Bravo 
frumos raspuns! Esti smecher? Nu! Sunt doctor! 
 
195) [8099] bogdan Doi politisti se plimbau cu maşina din dotare. La un moment 
dat ei au zarit două bombe. Leau luat, leau pus in porbagaj şi au ponito spre sectie. 
La un moment dat unul dintre ei ii spune celuilalt sa conduca mai încet sa nu 
explodeze bombele. Acesta raspunde: Ma da prost mai esti! Da ce nu putem sa 
raportam ca am gasit doar una? 196) [8110] claudia 
 
I: Ce inseamna când vezi in fata scolii ajutatoare 10 masini de politie? 
 
R: Inseamna ca e sedinta cu parintii sau intalnirea de 10 ani! 197) [8121] Teletin 
Un om intra intrun bar, şi ii spune barmanului: Vezi paharul ala? Punem pariu pe 
1000$ ca oriunde lai aseza in camera asta, eu ma urc pe masa şi ma p*s drept in el. 
Barmanul accepta. Omul se p**a peste tot inafara de pahar. Ii da barmanului 1000$ 
fericit şi ii spune: Hai sati spun carei faza. Vezi oamenii aia de la masa din colt, am 
pus pariu cu ei pe 5000$ ca ma pis pe voi toti. 198) [8228] gigi Un politist se 
scarpina in cap insa fără sasi dea sapca jos. Trece o blonda il vede sii spune: De ce 
nuti dai sapca jos când te scarpini in cap? Dar pe tine când te mananca pasarica pe 
strada iti dai jos chilotii? 199) [8243] Alin Un politai vede intro noapte o blonda 
care statea in genunchi sub un felinar. Ce faceti aici? intreaba politaiul. Miam 
pierdut inelul cu diamante şi il caut. Aici a cazut? Nu! La blocul vecin dar aici este 
lumina! 200) [8244] Alin De ce stau politistii in intersectie cu fata spre nord? Ca sa 
le creasca muschi pe piept. 201) [8399] Xia Un politai sta la un tonomat. 
 
Baga o fisa, ia cafeaua, o bea, mai baga o fisa şi tot asa o tine. Dupa un timp in 
spatele lui se adunase o coada destul de mare. Tipu' care era in spatele lu' Garcea ii 
spune la un moment dat: Ba nene mai lasa şi pe altii. La care raspunde politaiul: Da 
ce ma, tie ciuda ca tot eu castig? 202) [8685] Daniel De ce nu conduc politistii 
maşina pe vreme rea? Pentru ca ii ia somnul din cauza stergatoarelor! 203) [8708] 
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toni Doi gabori stau de vorba: Auzi ma, miam facut testu' IQ. şi cum tia iesit? -
Negativ, slava Domnului! 204) [8720] DaniBoy 
 
I: De ce fiecare politist poarta chipiu? 
 
R: Ptr. ca fiecare lada de gunoi are capac. 205) [8843] adrian Tata, stiu un banc 
grozav despre politisti! Fiule dar şi eu sunt politist! Bine, o sa til spun când iesi la 
pensie. 206) [8910] doru Merge un politist prin desert. La un moment dat ii trebuie 
sa se c**e, dar fiind om civilizat se gandeste ca nu poate sa se puna la treaba 
oriunde in desert cal vede lumea. Gaseste in sfarsit o groapa şi se usureaza acolo. 
Fericit merge mai departe şi gaseste o usa care intra sub pamant. Intra şi el 
inauntru şi vede acolo un bar cu tot ce vrei, racoare, lume, insa toti erau pistruiati. 
Merge la barman şi intreaba: Ce au toti dom'le de sunt cu pistrui? La care barmanu: 
Sa f**a pe masa care so cacat pe ventilator. 207) [8975] Nicole Când sunt mare ma 
fac politist! Pai de ce? Ca atunci când esti politist poti sa stai pe strada cat vrei! 
208) [9059] floryyy Era o petrecere de politai, şi la un moment dat unul iese pe 
balcon ca sa se p**e. Când se intoarce, colonelul il intreaba: 
 
"Ploua?" "Nu, bate vantul!" 209) [9630] bigest Fiind de garda la un restaurant, un 
politist vede o tipa goala pe strada şi o intreaba: Ce cauti asa la ora asta pe strada? -
Pai vedeti, am fost jefuita de un hot si... Bine, bine, dar ia palaria mea şi punetio la 
(BIP) sa nu te vada lumea. Mergand mai departe, fata este vazuta de doi hoti. Unul 
din ei, vazando cu palaria politistului la (BIP) ii spune celuilalt: Vezi, bah, asta e 
politistul care lam bagat in p***a masi! 210) [10184] Sorin Doi politisti beti stateau 
rezimati de un zid. Unul dintre ei se uita in sus şi zice: "Uite ba cu democratia asta 
ce becuri au pus şi astia. Celalalt ii razpunde: "Ce prost esti lumina aia vine de la 
luna deci e luna". Dupa multe contoverse apare şi seful lor şi vazandui beti ii 
intreaba ce fac acolo. Unul dintre ei ii raspunde ca se contrazice cu celalalt despre 
lumina care o vedeau şi il intreaba pe sef: "Dvs. ce spuneti?" Ba baieti ma scuzati eu 
nus din cartieru' asta. 211) [10246] Florin Un politai gaseste pe malul marii o 
lampa gen Aladin. O ridica, o deschide şi dinauntru iese, evident, un duh. Iti 
indeplinesc 3 dorinte ! Vreau mai intai o halba de bere care sa nu se goleasca 
niciodata! Zis şi facut. Apare halba, bea politaiul de se satura, halba tot plina. Varsa 
din ea pe jos, dar halba ramane plina. Nemaipomenita chestia asta! Poti sami mai 
dai inca două ? 212) [10608] Paul Intrun autobuz cu etaj, dat in dotarea politiei 
romane, care ducea politistii intro misiune, comandantul face o inspectie şi la 
partea de jos a autobisului unde erau subofiterii, constata cu uimire ca acestie se 
distreaza, vorbesc despre gagici, joaca carti şi spune: Voua nu va e frica? Nu aveti 
emotii? 
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E prima misiune. Nu sefu`. Comandatul urca la etaj unde erau ofiterii sa vada ce fac 
pe care ii gaseste suparati, plinsi şi intreaba: Ce aveti? Bine sefu, am plecat de o 
jumatate de ora şi nu avem sofer? 213) [12066] stefan Doi politisti mergeau pe 
strada. Deodata unul spune: Auzi, uite doi hoti. Hai sai prindem. Dar celalalt spune: 
Dute la dracu, ei sunt doi, noi suntem singuri. 214) [14183] Bughy O maşina trece 
pe langa un echipaj de politie cu 280km\h. Dupa o distanta destul de mare soferul 
este oprit şi intreaba: Ce sa intamplat domnule politist am mers prea repede? 
Politistul ii raspunde cu un calm de te scoate din sarite: Nu domnule, ati zburat 
prea jos. 215) [14354] JOHNNY Un politai ajunge mai repede acasa şi nevastasa, 
fiind in pat cu altul, speriata, când aude cheia in usa, il ascunde pe individ afara, pe 
balcon. Politaiul intra, se pune sa manance şi se culca. Gagiu de pe balcon vazand ca 
politaiul nu mai pleaca, ciocane in usa balconului. Politaiul se scoala mirat, Ce 
dracu cauta ala acolo? Tipu' spune: Domne uite am fost şi io la vecina de sus, sa 
facem şi noi ceva şi o venit barbatsu mai repede, asa ca sa scap am coborat la 
dumneavoastra in balcon. Nu aveti cumva ceva de imbracat ca sa ajung şi io acasa? 
Politaiul fericit ca io face vecinului, ii da bucuros un rand de haine şi omu' pleaca. 
Politaiu' se culca la loc şi doarme neintors pana dimineata. Atunci iese pe balcon sa 
se intinda şi aruncand privire in sus exclama: F***i mama ei de viata, da' deasupra 
mea nu mai sta nimeni! 216) [23753] rintler Sotia unui politist aude gemete in 
baie. 
 
Deschide usa din baie şi vede pe sotul ei ca se chinuie sa bage o chiftea in fund. Ce 
faci barbate? Sotul raspunde: Am fost la dentist şi mia spus doctorul sa manac pe 
partea cealalta. 217) [15765] rav3ntura Se urca odata un politist intrun autobuz şi 
cere două bilete. Un domn de langa el il intreaba: De ce tiai luat domnule două 
bilete? Pai dacă pierd unul sa il am pe celalalt. şi dacă le pierzi pe amandoua? Pai 
am abonament. 218) [15941] FELIX Trei politisti. Cat de proaste sunt nevestele 
lor: Primul: Iam cerut cartofi pai! In tigaie mia pus un rand de paie, un rand de 
cartofi, un rand de paie. A mea e mai proasta! Iam spus sami faca "varza a la Cluj". -
A luat primul tren de Cluj a facut varza şi sa intors! A mea e totusi cea mai proasta: 
De 3 luni iam luat un frigider nounout şi tot cu mana îmi spala camasile! 219) 
[16183] andreea Doi politisti in elicopter: Mai, cei aia care se invarte acolo sus? Nu 
stiu, la asta ma gandeam şi eu. Dupa un timp: Miam dat seama ce e aia! Ce e? E 
aparatul de aer conditionat! De unde tiai dat seama? Nu sa oprit decat de un minut 
şi uite cum curge apa de pe pilot! 220) [16522] 2k3.14tan Un politist mergea pe 
strada şi la un moment dat gaseste o bila. O ridica, o examineaza şi o scapa din 
mana jos. Bila sare de două ori: Bangbang. Suspect! isi zise şi se duce la locotenent. 
Dupa ce ii povesti chestia cu bila locotenentul o lua şi ii dadu drumul: Bangbang şi 
hotari: 
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Suspect! şi pleca la capitan. şi tot asa pana la general. Generalul lua bila se uita la 
ea, şi ii dadu drumul jos: Bangbang! Bai prostilor e normal sa faca asa: bangbang, 
pai dacă ar sari de trei ori atunci sar numi: TRILA! 221) [16601] pitzyseverin Un 
politist il opreste pe unul cu maşina vrand sai dea amenda. Soferul ii spune ca nu 
are destui bani ca sa plateasca amenda dar ii propune acestuia un joc. Domnule 
politist eu va pun o intrebare şi dacă dumneavoastra raspundeti corect atunci eu 
ma invoiesc sa platesc amenda. Politaiu accepta jocul. Domnule când nasc femeile 
in Africa? Politistul: Nu stiu ba ca eu nu am fost in Africa sa vad când nasc femeile. 
Soferul: In luna a noua, şi pleaca. Politistul se duce la sectie şi ii intreaba pe colegii 
lui când nasc femeile in Africa (sa se dea destept). Aia zic ca nu stiu ca nu au fost in 
Africa sa vada când nasc femeile. Politistul zice: In luna septembrie! 222) [16703] 
Godzilla 
 
I: De ce sau inecat doi politisti de marina in Dunare? 
 
R: Sa oprit motorul barcii şi au vrut sal impinga! 223) [23957] Pall_Mall Cum isi 
dau seama politistii când se trezesc de dimineata sa isi puna chilotii corect? 
Simplu: Tin minte ca partea galbuie vine in fata, iar cea maro in spate. 224) 
[17645] Extazy Un politist vede un automat de cafea se uita şi vede undeva scris 
introduceti 10000 mii lei apoi apasati pe buton asa şi face, apoi cade un pahar in el 
un lichid politaiul ea paharul il pune deoparte şi mai baga 10000 lei şi eara cade un 
pahar eara curge......... şi tot asa un sfert de ora baga bani cade paharul in spatele lui 
se facuse o coada de vreo 20 de insi, o baba striga la el hai domnule caci şi noi vrem 
sa..... 
 
atunci politaiul deranjat striga la baba ce este doamna iti este ciud ca eu castig. 
225) [17703] teodora Povestesc doi politisti pe strada: Ma, eu când ajung acasa 
repede dau jos chilotii lui nevastamea. De ce, chiar asa de mult o iubesti? Nu, dar 
ma strang. 226) [17787] pepe De ce poarta politistii trese pe umar? Ca sa auda cum 
ploua. Da de ce poarta trese pe amindoi umerii? Ca sa auda stereo. 227) [17862] 
Dani Intro noapte doi politisti ies dintrun bar rupti de beti. La un moment dat unul 
din ei se uita pe cer şi se adreseaza colegului sau: Ia uite ba sunt două Luni pe cer! 
Se uita asta sii raspunde: Uitate ba mai bine! Sunt trei. Ai ba ca esti beat, nus decat 
doua. Se cearta astia pana când intalnesc un al treilea politist şi ii cer ajutorul: Auzi 
colega, tu esti treaz. Spunene şi noua cate Luni sunt in seara asta pe cer? Doua sau 
trei? Se uita asta, numara şi le raspunde: Pe care sir? 228) [17905] Matrix301 Cel 
mai scurt banc despre politisti: Un politist intra intro biblioteca! 229) [17989] 
Koshmar Când are un politist creierul cat o nuca? Când se inflameaza! 230) 
[18034] Titu De ce a pus politistul apa in portbagaj? Ca sa nu moara sirena. 231) 
[18063] Jimmy2000 Un politist patrula pe strada linistit.Deodata se apropie de el 
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un pusti sii spuse: Nenea, nenea, îmi spargeti şi mie samburelul acesta de caisa? 
Politistul sparge samburele in dinti sii da miezul copilului.Dupa câteva minute 
apare din nou copilul sii spune politistului: Nenea, nenea, îmi spargeti şi mie 
sambureii acestia? 
 
Politistul lua sambureii, ii sparge cu dintii sii da copilului miejii. Mai trece ceva 
timp şi iar apare copilul cu un pumn de samburei.Acesta se adresa politistului: -
Nenea, nenea îmi spargeti şi mie sambureii astia? Politistul intrigat intreba: Da de 
unde naiba ai tu atatia samburi? Pai stiti nenea,  după colt e un c*c*t plin cu 
samburei 232) [18137] stefan De ce au politistii apa in portbagaj? Sa nu moara 
sirena. 233) [18282] Ioana&Cosmin De ce umbla doi politisti impreuna? Unul stie 
sa scrie iar celalat stie sa citeasca. 234) [18479] Oana Un gabor merge la magazin 
şi o intreaba pe vanzatoare: Sunt ciocolata? Este, spune vanzatoarea. Dar 
bomboane este? Sunt, spune vanzatoarea. Dar rahat sunt? Esti tu! spune 
vanzatoarea. 235) [18699] Micutul Doi politisti patruleaza. La un moment dat, unul 
i se adreseaza celuilalt: Ioane, stergete la gura! E rahat! spune nervos celalalt. A, 
scuze! Credeam ca este ciocolata. 236) [18884] vlad Examen de admitere la 
Academia de Politie. Proba eliminatorie de limba engleza: Candidatul1: prof: 
What's your name? candidat: Ha?! prof: Esti picat! Candidatul 2 idem! Candidatul 3 
prof What's yoar name? candidat: my name is Gigi. What's yours? prof: Ha?! 
 
237) [19003] XPeT Vede un politist un copil şi il intreaba ce face. Copilul raspunde 
ca vinde seminte de mar pentru cresterea inteligentei. Politistul da 50.000 de lei, ia 
semintele, mananca câteva şi spune copilului: De banii astia luam 3kg de mere şi 
aveam mai multe seminte. Vezi, deja isi fac efectul. 238) [19233] Chioreanu 
Garcea... mare smecher sta la drumul mare shi opreshte pe oricine. La un moment 
dat vine o carutza. Tzarane, nu teai urcat cumva beat in carutza? nu. Aunci ce ai in 
sticla aia? Zeama de cocos. Ba, tu ma mintzi.Vezi ca gust shi dacă nui zeama de 
cocos sa vezi cetzi fac. Shi gusta prost.. scuze Garcea. Sa shtii ma ca e zama de 
cocos.Potzi pleca. Dii COCOS, diii. 239) [19359] gabriel De ce au politistii creierul 
cit o nuca vara?... Ca e cald şi se dilata... 240) [19465] stefan De ce plitistilor le plac 
bancurile cu blonde? Deoarece sunt singurile bancuri care le inteleg 241) [19646] 
Lord Ce spune un politzist unui prezervativ? Pol: Cover me i'm going in! 242) 
[19927] calin Un tip vine la un poliztist: Hai sati spun un banc! Sa nu fie cu 
poliztisti! Canibalii in padure prindeau oamenii, ii puneau sa se uite la filme porno 
şi  după aia le taiau p.la! şi sti ce faceau din organ? a? Fluiere pentru politisti! 243) 
[20208] Catalin Q: Ce gandeste un politzai când vede o coaja de banana ? 
 
A: P***a masii iar o sa cad jos! 
 



774 

 

244) [20214] Marius Madalin (Extazy) Politistii la examenul de matematica: Prof: 
Catfac 3 x 3= ? Pol. A: 5 Prof: Cat? Pol. A: 6 Prof.: Cat? Pol. A: 7 Prof.: Suficient, iesi 
afara! Pe dosar scrie: Admis. Are perspective! Aceleasi intrebari pentru Pol. B. 
Acesta raspunde constant: 10! Pe dosar scrie: Admis. E sigur pe el! Aceleasi 
intrebari pentru politistul C. Acesta raspunde: 9. Pe dosar scrie: Respins! Stie dar 
nu vrea sa spuna de unde! 245) [24217] rusu Bula, abia nascut, stie sa faca ecuatile 
Maxwell de gradul 2.Acest lucru il nelinisteste pe doctor, şi hotareste sa ii scoata 
jumatate de creier.Dupa operatie, Bula stie sa faca ecuatiile de gradul 1.Si acest 
lucru il nelinisteste pe doctor şi ii scoate şi cealalta jumatate de creier.Dupa 
operatie, Bula, abia reanimat, spune: Control rutier, va rugam prezentati permisul, 
asigurarea şi actele masinii. 246) [24240] lucian Un politist il intreaba pe un copil: 
Ionele, iti place sapca mea? da dle politist. Da pantalonii mei iti plac? Da dle politist. 
Deci vrei sa te faci politist când vei fi mare? pai nu pot ca am trecut deja in clasa a-
5a 247) [24263] POLITAIUL Stiti de ce au politaii mantaua crapata in spate? ca sai 
pupe toti in fund care spun bancuri despre ei. 248) [24465] Muguremi Un politai 
patrula pe sectorul lui. La un moment dat aude niste gemete dintro maşina: uhhh! 
uhhh! mmm! mmm! Ce bine eeeeeee !!! Se duce spre maşina, aprinde lanterna din 
dotare şi se uita in interiorul masinii. La lumina obscura a 
 
lanternei observa un barbat şi o femeie care faceau sex. Ce faci ba aici? 
 
R: Ce sa fac? Imi f#t nevasta! 
 
P: Va rog sa ma scuzati, nu am stiut! 
 
R: Nu face nimic! Nici eu nu am stiut pana nu ai aprin lanterna!!! 
 
Popi 
 
1) [1019] Alexandra 
 
Cica un popa, ca sasi modernizeze biserica, isi ia calculator, şi cum veneau 
 
enoriasii la spovedanie, el le 
 
calcula frumos totul. 
 
Intro zi vine o tipa: 
 
Parinte, am preacurvit... 
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Popa calculeaza el acolo sii zice: 
 
20 de matanii şi 3 zile post. 
 
Peste 3 zile iar: 
 
Parinte iar am preacurvit. 
 
Asta calculeaza din nou: 
 
30 matanii şi 5 zile post 
 
Peste 5 zile: 
 
Parinte, iar am preacurvit 
 
Popa calculeaza... şi calculeaza... şi se gandeshte... şi zice: 
 
Mai dute şi ia o m**e, cami da cu virgula...... 
 
2) [1027] Raducu Un fotbalist la preot: Parinte, in RAI se joaca fotbal ? Trebuie sa 
ma documentez, vino maine ! Maine: Parinte, ei ? Am o veste buna şi una rea: Cea 
buna: Da, se joaca fotbal. Cea Rea: 
 
Joi ai meci... 3) [1753] Sergiu Intra un popa intrun restaurant, se aseaza la masa. 
Cheama ospatarul şi il intreaba: Fiule, balena aveti? Nu, parinte. Casalot aveti? Nu, 
parinte. Rechin aveti? Nu, parinte. Atunci dami o costita de porc afumata şi 
Dumnezeu mie martor ca am vrut sa mananc peste! 4) [1755] Sergiu Merge o 
femeie la un popa. Parinte, spovedestema. Iam facut laba lui barbatamiu Femeie, 
spune de trei ori Tatal Nostru şi apoi spalate pe maini in apa raului! Pleaca femeia 
apoi acasa. Sotul: Unde ai fost Marie? La apa izvorului sa ma spal pe maini. şi cu 
cine teai intIlnit acolo? Cu preoteasa, facea gargara. 
 
5) [1756] Luminita La poarta Raiului ajunge un inginer. Sf. Petru il intreaba: Tu 
cine esti? Sint inginer şi vreau sa intru. Nu aici, locul tau e jos. Ajunge inginerul in 
Iad. Cum se plictisea, începe sa mestereasca: Scari rulante, aer conditionat, piscine, 
pune la punct o retea de Internet. Peste o vreme Cel de Sus discuta cu Talpa Iadului 
la telefon. şi ce mai e nou? E exceptional. Am un inginer care a facut minuni (sii 
povesteste inventiile). Dumnezeu evident agasat ii raspunde: Dar ce cauta acolo un 
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inginer, locul lui e aici la Mine. Sa stii ca te dau in judecata! La care Talpa Iadului ii 
raspunde: 
 
Si unde crezi ca vei gasi un avocat!! 6) [1757] florin O gagica meseriasa, statea pe 
marginea drumului şi facea autostopul. La un moment dat opreste un popa. Se urca 
gagica in maşina. Dupa vreo 4 km popa începe sai puna mana pe picior la tipa 
meseriasa, şi gagica zice: Parinte, versetul IV Ioan. Popa repede is trage mana... Mai 
merg iei vreo 4 km.. şi iara ii pune popa mana pe picior.. Parinte, versetul IV Ioan. 
Ajunge in sfarsit popa acasa, parcheaza maşina, merge in camera deschide Biblia şi 
citeste: VERSETUL IV Ioan: "FIULE ESTI PE CALEA CEA BUNA". 
 
7) [1759] B_Urself Un preot mergea pe strada şi a intalnit o tipa tare de tot. Ea: -
Sarutmana, parinte! el: Buna, buna, buna, buna, buna.... Mai apoi intalneste o tipa 
intre două varste: Ea: Sarutmana, parinte! El: (rece şi de sus): Buna, buna! La coltul 
strazii intalneste o babuta. Ea: sarutmana, parinte! el: Mergi cu Dumnezeu, maica! 
8) [1761] Kostica Un popa sarac se hotaraste sa ceara ajutorul Divinitatii ca sa 
scape şi el de saracie. Astfel omul nostru se ducea in fiecare zi la Troita şi se ruga 
cu inversunare: "Doamne... te rog... ajutama sa castig şi eu la Loto". Asta prima zi... 
asa a doua... şi tot asa pana când intruna din zile,  după o luna şi ceva de rugi... 
apare un inger rosu la fata şi se rasteste la popa: "Dar pune in p***a matii şi bilet". 
9) [1762] Florin 
 
Vine o tipa la un popa şi ii spune: Parinte stiti, am pacatuit, am facut şi eu cu 
barbatu', asa cum se face acuma, stiti, sex anal. Popa: Zece matanii repede. Tipa le 
face şi continua: Parinte, asta nu e tot, stiti am facut şi sex normal cu amantu' meu. 
Popa: Cinzeci de matanii repede. Tipa le face şi continua: Dar parinte, stiti, am facut 
şi sex oral cu barbatu' meu. Popa cauta la catastife, şi negasind nimic il suna pe 
cardinal: Domn Cardinal, am aici pe una care a facut sex oral, ce sai dau? 
Cardinalul: Pai descurcate şi tu ca eu iam dat cinzeci de mii. 10) [1764] horia Un 
popa avea un caine pe nume Naifloci. Intro zi se luase  după el.Când il vazu popa in 
biserica striga iesi afara Naifloci. Toate babele cu musca pe caciula iesira afara. O 
baba mai curajoasa il intreba: dacă mai am vreo "doitrei" pot sa raman? 
 
11) [2155] dru_oli Era un popa cu multe treburi şi isi pune intro zi copilul la 
impartasanie. Vine o credincioasa şi zice ca a pacatuit... ii da copilul 20 matanii, 30 
Tatal nostru cum il invatase taicasau. 
 
La un moment dat copilul contrariat merge sil intreaba pe taicasau: "Tata este una 
care zice ca suge p**a. Cat sai dau? Pai dai 50 de mii ca atit ii dau şi eu". 12) [2388] 
DaHuligan&addo La o manastire Maica Stareta le invata pe maicute ca dacă vor 



777 

 

pacatui, pentru a fi iertate trebuie sa se spele pe partea cu care au pacatuit. Dupa 
câteva zile,  după multe vizite ale unor bărbaţi, o maicuta este prinsa spalanduse pe 
p***a. A două se spala intre tate. Maica Sareta le cearta. 
 
Pentru a se razbuna pe ea maicutele o pandesc când se duce la izvor şi o vad cum 
se clatea pe gura. 13) [2439] Tiberiu Un satanist mergea cu motocicleta pe drum şi 
vede o batranica pe trecerea de pietoni. Trece şi vede in spate numai oase şi sange. 
Mai merge, mai merge şi vede pe alta trecere de pietoni o alta batranica. Trece şi se 
uita in spate şi vede numai oase şi sange. Merge şi la urmatoare trecere vede un 
preot. Se gandesta sa faca o fapta buna şi se opreste sil ia cu motocicleta. Merg ei şi 
vad pe urmatoarea trecere de pietoni o batranica. Se gandeste satanistul, isi 
aminteste ca are preotul in spate şi o ocoleste in ultimul moment. Se uita in spate şi 
vede numai oase şi sange şi zice preotul: Vai ce baston iam f***t!!! 14) [2477] 
L2000 Intra o femeie in biserica sa se spovedeasca şi popa facea baie. Acesta când 
aude ca a intrat femeia iese din vana şi isi pune doar mantaua. Incepe sa o 
spovedeacsca pe femeie, aceasta se uita sub manta şi ii spune preotului: Lunga o 
mai aveti parinte! Parintele: Mai am doi metrii acasa. 15) [2830] LIVIU Un oltean şi 
un moldovean stau de vorba. La voi mortii se ingroapa cu popa? Nu, la noi popa 
ramane afara. 16) [3700] joe Mergea un maniac cu maşina şi vede un grup de 
scolari traversand stada. Intrand in ei se uita inapoi şi vede singe. Tot asa la fiecare 
trecere. Mergand el intalnesta un preot şi il ia in maşina ca sa il scape de pacat. 
Trecind pe langa o trecere evita o batranica sa nu o omoare ca sa nu faca pacate. 
Trecand de trecere vede sange in urma şi se mira: "La care preotul spune: "Ai vazut 
ce portiera iam dat" 17) [3171] Chris Un crestin se duce in curtea vecinului şi se 
apuca sai spele maşina. Acesta il vede şi ca un adevarat 
 
evreu ce era il intreaba: Ce faci tu aici? Mam gindit sa te ajut (nu se stie care e 
motivul: bani sau fapte bune). Dupa ce termina se ridica accepta multumirile 
evreului care in veci nar fi dat un chior şi pleaca. A două zi nu mare e mirarea când 
il vede pe evreu ca da sa iasa din propriai curte. Hei, ce faci? Evreul avea intro mina 
un fierastrau iar in cealalta toba de la maşina crestinului. Pai mam gindit sa te 
rasplatesc, spune evreul... Asa ma rasplatesti? intreaba crestinul... Tu venit la mine 
şi botezat maşina mea, eu venit la tine şi facut circumcizie la maşina ta...... LOL 18) 
[3521] nico Intrebare: Preotii se pot casatorii? Raspuns: Dacă se iubesc. 19) [3673] 
LUrKEr Maicutele mergeau pe bicicleta in curtea manastirii. Maica stareta: Nu mai 
faceti galagie, fetelor, ca va pun la loc scaunele de la bicicleta! 20) [3690] Wanderer 
Iisus Christos statea pe o piatra şi fuma o tigara cu cafeaua langa el.Apare Sf.Petru 
şi spune: "Iisus, Iisus! Urcate repede pe cruce ca vin turistii!!!" 21) [3631] LUrKEr 
Doua maicute la magazin: Datimi va rog 2 crenvusti. Ia, fa, trei... unul sal mancam. 
22) [3632] LUrKEr Maica stareta convoaca adunare: Noaptea trecuta a ramas 
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poarta manastirii deschisa! Toate: Vai!? Numa una: He, he, he, he! şi a intrat un 
barbat! Vai! he, he, he, he! şi a intrat intro chiliuta! Vai! he, he, he, he! şi a facut 
dragoste cu maicuta toata noaptea! 
 
Vai! he, he, he, he! şi a avut prezervativ! Vai! he, he, he, he! şi era spart! He, he, he, 
he! Vai! 23) [3630] LUrKEr Maica stareta: Fetelor, am o veste buna şi una rea. Pe 
care sa o spun prima? Pe aia buna!! La masa avem castraveti. şi aia rea? Sunt taiati 
felii. 24) [3786] Raluca Un preotel era la prima lui slujba. Emotii mari, frisoane etc. 
Mai marele lui care trebuia sal observe ii zice sa ia o gura de votka. Asta bea 
sanatos un pahar şi pleaca la slujba. Slujba are un succes nebun in rindul 
enoriasilor, numai mai marele lui noteaza ceva nemultumit. Il cheama când 
termina sii zice: Sa tii minte: sunt cele zece porunci, nu "top 10". Este vorba despre 
: "Tatal, Fiul şi Sfintul Duh, nu de "Mosul, feciorsu şi fantoma"... 25) [3787] Raluca 
Cica un popa zbura cu avionul. Cheama stuardeza sii zice: Un wiski, te rog ! Dupa 
un moment de gindire o intreaba : La ce inaltime zburam acum? La 16.000m 
altitudine. Hm, prea aproape sunt de sefu'. Adumi un ceai. 26) [3784] Raluca In 
timpul slujbei, vine un frate in fuga şi anunta in gura mare: Am două vesti, una 
buna şi alta proasta: Azi am vorbit cu Dumnezeu la telefon. Deci Dumnezeu exista! 
Aia proasta: A sunat de la Meca. 27) [4344] Brenda 
 
Liturghia de Duminica: Femeile sa traiasca. Sa nu ne imbolnaveasca! La ai nostri 
conducatori de fac gafe uneori dale Doamneun loc in viata cu lumina şi verdeata. Sa 
le cant o aleluie...si la toti sa le dam...Tamaie!!! 28) [23481] Palconitza La o 
manastire de maici isi face aparitia Preainaltul şi decide sa faca o inspectie prin 
camarele maicutelor. Dupa ce termina controlul, ingrozit cheama toate maicile şi le 
zice sa se alinieze toate in fata lui ca are ceva sa le zica. Nu stiu ce sa mai zic. 
Maicile batrane Nu! Nu! Nu! Doamne Fereste! Doamne Fereste şi isi fac cruce. 
Maicile tinere Hi! Hi! Hi! Am trecut prin fiecare camera şi in fiecare camera era 
acelasi lucru. Maicile batrane Nu! Nu! Nu! Doamne Fereste! Doamne Fereste şi isi 
fac cruce. Maicile tinere Hi! Hi! Hi!...cate un prezervativ...taiat... Maicile tinere: -
Nuuuuuuuuuuu! Isi fac cruce şi numai "Doamne Fereste!". Maicile batrane: Hi! Hi! 
Hi! 29) [6099] BA Isus mergand prin desert intalneste un batran sarac şi cu 
vederea slaba. Isus: Ce cauta un om batran ca dta in desert? Batranul: Imi caut fiul. 
Isus: Si, cum arata fiul dumitale? Batranul: Pai, are urme de cuie in palme. Isus: -
Tata! Batranul: 
 
Pinochio! 30) [11222] Viktor Cica vine o baba la un popa şi zice: Parinte, am 
preacurvit! Popa zice: Fa tot atatea ture in jurul bisericii de cate ori ai preacurvit! 
Mai pe seara baba ii spune parintelui: Parinte da' nu ai o bicicleta cu nu mai pot de 
spate!!! 31) [4601] Ciobanuc Iisus,  după ce a stat o vreme dea dreapta Tatalui, este 
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trimis de către Dumnezeu pe pamânt sa vada cum stau lucrurile. Dupa o scurta 
vreme se intoarce Iisus şi bate la poarta Raiului(cioc, cioc). Cine e?intreaba 
Dumnezeu. Sunt eu Iisus, fiul Tau.Lasama sa intru. Nu!nu te las sa intri, spune 
Dumnezeu.DuTe in iad. Dar de ce Tata?Ce am facut?Cu ce am gresit? Cu nimik.Asa 
vreau Eu sa te duci in iad. Dar Tata, cum este posibil asa ceva?Ce am facut de nu ma 
lasi sa intru?intreaba Iisus, implorând. Nu vreau eu.Asa ca te duci in iad şi cu asta 
basta, raspunde hotarât Dumnezeu. Amarât Iisus pleaca de la poarta indreptându-
se spre iad.Pe drum se intâlneste cu Moise care il vede asa de necajit şi amarât. Ce 
ai patit Iisus? il intreaba Moise? Pai Tata nu ma mai primeshten Rai.Ma trimis in 
iad. La care Moise ii spune: Jesus, smile, : )), your on 'Candid camera'!!! 32) [4603] 
Marian Maica staretă surprinde, intro noapte, un bărbat extenuat care incercă să 
sară gardul mânăstirii, înapoi spre lumea laica. Ceai căutat aici, păgânule Am vrut 
să fur ceva de mâncare, dar mau prins măicutele. Cînd, in seara asta? O, nu, acum 
patru săptămâni 33) [4622] sergiu Un preot il intreaba pe un copil dacă stie unde 
este gara. Acesta ii raspunde iar preotul il invita la biserica sa i arate calea spre rai 
la care copilul raspunde: cum sa mi arati calea spre rai când nici drumul către gara 
 
nul stii? 34) [12933] petrica Doi pureci stau de vorba: Cum de ai racit in halul asta, 
pe unde ai hoinarit? Pai eu am stat in barba la un popa la o inmormantare şi era 
foarte frig. Bai fraier esti !de ce nu faci ca mine: eu stau tot timpul la cucoane in 
caldurica mare, acoperit, parfumat, etc. Dupa vreo douatrei zile iar se intalnesc, 
sanatatea purecului fiind mai grava. Mai dar de ce nu mai ascultat. Eu team 
ascultat, mam plasat intrun asemenea loc, dar tot in barba la popa am ajuns. 35) 
[7338] razvan Un popa sa dus la doctor ca avea burta prea mare şi nu mai stia ce sa 
faca. Doctorul ia spus ca trebuie sa il taie pe burta. Dupa ce la taiat din burta ia esit 
un copil. Popa la crescut cu dragoste şi când baiatul sa facut mare popa era pe 
moarte. Popa a zis: Fiule a venit clipa sa iti spun adevarul. Eu nu sunt tatal tau eu 
sunt mama ta. Tatal tau este clopotarul! 36) [8394] Anca Un popa merge pe strada 
şi se întâlneste cu o tipa trasnet.Se uita la ea şi îsi face cruce.Îl vede un barbat şi îl 
întreaba de ce îsi face cruce când trece pe lânga o tipa, la care popa îi raspunde: -
Când miam facut cruce miam zis în gând: sa ma trazneasca Dumnezeu aici(în cap), 
Dacă nu ajungi aici(Între picioare), cu un picior aici şi unul aici(pe umeri). 37) 
[5343] Tusha Un evreu batran şi foarte credincios isi crescuse fiul foarte religios. 
Tanarul vine intro buna zi la taicasau sii zice ca el indragostinduse de o fata de alta 
trece la crestinism. Batranul evreu moare de inima rea şi fiind asa de credincios 
ajunge in rai. Suparat leoarca se tot plimba in sus sin jos cu Talmudul in mana, 
pana când intro zi sentalni cu Dumnezeu, carel intreba: De ce esti asa de catranit 
mosule? 
 
Evreul ii povesti dea fir a par toata tarasenia cu fiisau şi cu trecerea de la religia 
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mozaica la cea crestina. Dumnezeu asculta cu rabdare şi la urma ii zise evreului: -
Stai mosule linistit ca nu esti primul caruia i se intampla asa ceva. şi eu cu fiimiu 
am patit la fel. şi ceai facut Doamne? Ce sa fac, un Nou Testament! 38) [7317] alex 
Prin anii '60 Isus coboara pe pamant şi intalneste un hippye. Acesta manca, Isus ii 
cere niste mancare  după ce manaca hippyeul ii ofera un joint  după primul fum 
Isus spune: Isus ma cheama la care celalalt ii spune: Asa cai bun! 39) [5603] Danu" 
Era odata un preot credincios şi a murit. Când a ajuns la portile raiului era un 
paznic care ii zice: In iad! Cum domne', eu sunt preot, am fost credincios toata 
viata. Stai sa vorbesc cu sefu'! Se duce parintele la Dzeu: In iad! Cum domne'? Eu, 
care am fost popa, in iad. Atunci vine Sf. Petru ii pune mana pe spate parintelui sii 
zice: Parinte vezi tu norul ala de acolo? Zambeste esti la camera ascunsa! 40) 
[20847] coco Intro dimineata un preot merge pe ulita satului. Se intalneste cu o 
puicuta de vreo 15 ani: Sarut mana parinte. Buna. Mai merge o bucata şi se 
intalneste cu alta puicuta de vreo 18 ani: Sarutmana parinte. Buna buna. Mai merge 
ce mai merge şi se intalneste cu o baba: Sarutmana parinte. Mergi sanatoasa Marie. 
41) [20851] Costin Un tip se duce sa se spovedeasca: Ce pacate ai fiule? 
 
Il intreaba popa. Parinte, aseara a venit nevastamea de la munca, cam galbena, cam 
palida şi iam traso. Asta nui nici un pacat altceva, ce ai mai facut? Pai de dimineata, 
inainte de a veni la biserica am trecut pe la dta sa vad dacă ai plecat la biserica şi 
dna preoteasa cam galbena, cam palida. Auzind popa a ramas incremenit. Da ce ai 
parinte, esti cam galben esti, cam palid? 42) [22187] Monica Erau intrun tren un 
popa, un maniac sexual şi o domnisoara. Trenul intra intrun tunel şi maniacul isi da 
pantalonii jos mergand spre domnisoara. Se aude un tipat şi maniacul sare pe 
fereastra. Domnisoara, spune popa, multe lumanari am aprins la viata mea dar pe 
cea a prietenului dumneavoastra nam apucat inca! 43) [21735] tarzy Un popa 
trecea pe drum. Vede un cioban, şi ii spune: Buna ziua ciobane. Ciobanul: Servus 
colega. Popa nedumerit: De când suntem colegi ciobane? 
 
C: Parinte pastoresti? 
 
P: Da. 
 
C: Atunci suntem colegi. Popa nedumerit. C: Parinte esti pastor? 
 
P: Da. 
 
. Atunci suntem colegi. Popa nedumerit. 
.  
. Parinte ai turma? 
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P: Da. 
 
C: Atunci suntem colegi. 
 
P: P***a matii ciobane suntem colegi când f**i şi tu jumate de turma! 44) [22450] 
cristinel Un tamplar şi un betiv mor in aceeasi zi. Ajung in rai in fata lui Dzeu. Dzeu: 
 
Tamplarule, tu mergi la tamplarie iar tu betivule mergi la bar. Tamplarul sare in 
sus de nervi, ca el a lucrat toata viata sil intreaba pe Dzeu de ce la trimis la atelier. 
La care Dzeu ii raspunde: Bine, bine când iti dadeai cu ciocanul peste degete 
spuneai: Dzeul matii iar betivul când bea spunea: Doamne ajuta! 45) [6987] ionutz 
Un popa se apuca sa taie lemne şi se loveste cu coada de la topor la c***e şi de 
durere începe sa plângă. Atunci vine şi preoteasa şi il intreaba cel doare. El nu vrea 
sa ii spuna ca sa lovit la c***e şi ii raspude intrun mod mai putin pervers: Ma lovii 
la ouale de sub p**a! 
 
46) [7013] doru, O maicuta face autostopul. Apare o domnisoara cu un Ferrari şi 
opreste. Dupa cativa kilometrii incep sa dialogheze. Domnisoara, cum tiai 
cumpărat maşina? 
 
Am trait cu un italian şi mi la facut cadou. Dar vesmintele faine de pe tine, de unde 
le ai? Am trait cu un francez şi ma imbracat. Iar bijuteriile de la gat şi de la maini?! -
Am trait cu un jidan şi mia facut o atentie. Ajunsa la manastire, se face seara şi 
maicuta începe sa se roage. Cioc, cioc! bate cineva la usa. Maicuta ii raspunde: Ia 
mai dute dracu', Gheorghe, iar miai adus biscuiti! 47) [7059] iulian Un preot statea 
la ocazie cu un magar ca sal duca la targ. Opreste o maşina şi il urca in spate unde 
erau 2 politai. Unde duci magarul? La examen la Facultatea de Teologie? Da, şi dacă 
nu intra il las tot in politie! 48) [7073] Vladut Vine calugarita la Maica Stareta sii 
zice: Maica, am pacatuit. Ceai facut?! Mam indragostit. Aoleu, scoate repede laptop-
ul şi zice: 10 matanii! Peste vreo 2 zile: Maica iar am pacatuit.! Ceai mai facut 
acum? Mia puso! Aoleu, grav! Iar scoate laptopul, calculeaza şi zice: 30 de matanii, 
repede ! La o saptamana vine iar: Maica, iartama ca iar am pacatuit. De data asta, 
ceai mai facut? Iam facut o m!@#! Asta e prea de tot! Ia sa vedem... Scoate din nou 
calculatorul, calculeaza şi zice: Mai dute odata ca da cu virgla! 49) [7468] Coditâ-
Babby 
 
I: Care este diferenţa dintre un preot şi un brad de Craciun? 
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R: Nici una! Amandoi au globuri care nu servesc la nimic! 
 
50) [8161] Adrian Un popa conducea un Jeep cu viteza nebuna. La un moment dat 
apare un barbat care face autostopul. Popa se indreapta către el. Se face ca opreste, 
dar când ajunge langa el il ia din plin pe capota, şi uitanduse in oglinda 
retrovizoare exclama: Yes! Povestea se repeta inca o data. Mergand mai departe 
popa intalneste un alt popa la autostop, pe care il ia in maşina. Mergand mai 
departe apare un autostopist! Popa se indreapta cu viteza spre el şi in ultimul 
moment vireaza şi trece milimetric pe linga autostopist. Dar când se uita in oglinda 
vede numai singe peste tot şi se uita cu groaza la colegul lui din dreapta care 
exclama: Yes! Ai vazut ce usa iam tras? 51) [8287] MARIAN Sfintul Petre a vrut sa 
puna un gard in rai şi a chemat trei constructori pentru a estima costul. Primul un 
Negru a zis ca aceasta constructie face 5 000$. Sf. Petre intreba: De ce? Negrul a 
raspuns ca 2 000 pentru materiale şi 3 000 manopera. Al doilea un italian a spus ca 
totul costa 10 000$ la care Sf.Petre a intrebat de ce? 2 000 pentru materiale şi 8 
000 manopera deoarece sunt cel mai bun constructor din lume. Al treilea un evreu 
a spus ca totul costa 25 000$ la care Sf. Petre a intrebat de ce asa mult? Evreul a 
raspuns: 10 000 pentru tine 10 000 pentru mine şi 5 000 pentru Negru sa faca 
gardul. 52) [8367] gica De Sfintii Mucenici, când se beau 44 de pahare cu vin, un 
popa a baut mai mult de 44 pahare şi simtea ca nu se mai poate ridica de la masa ca 
sa incalece pe calul sau care era legat de gard. 
 
Ca sa nu se faca de ras începe sa se roage la cei 44 de mucenici ca sal ajute sa 
incalece. Se ridica brusc, o ia drept spre cal şi cu un efort sare pe cal dar cade in 
partea cealalta a calului. Atunci popa zice: Hoo, ducetiva dracului de mucenici nu 
impingeti toti odata! 53) [8387] leo Intro manastire, o tanara maicuta vine la Maica 
Stareta sasi spuna ce are pe suflet. Incepe maicuta sai povesteasca staretei ca fiind 
cu treburi in afara manastirii a fost violata de trei bărbaţi. "Ce trebuie sa fac maica 
stareta?" "Dute in chilia ta şi bea un ceai amar de pelin!" "Si o sami recapat 
fecioria? "Nu. Dar macar o sati dispara satisfactia de pe fata!" 54) [8391] fabi Un 
aredelean era uncenic la un popa. Ardelanul avea obiceiul sa tot beie. Intro zi il ia 
popa deoparte şi ii zice: Fiule nu stii ca, scriptura zice: Rachiul e cel mai mare 
dusman al omului! Ba da, parinte, dar tot scriptura zice sa ne iubim dusmanul! 55) 
[23608] danut_ra Intrun sat vine un preot nou. Femeile au fost invatate de preotul 
dinainte ca la spovedanie in loc sa spuna ca a cazut in pacat cu un barbat, sa spuna 
ca a cantat la vioara. De fiecare data ce spovedea, preotul nou auzea de la femei ca 
au cantat la vioara. Intro zi o intreaba pe una de ce considera ea ca este pacat ca a 
cantat la vioara şi ea ii povesteste cum lea invatat preotul dinainte. Preotul iesind 
afara striga la femei: Cvartetul de viori: Haideti inapoi! 56) [23607] Angel^Cry Ion 
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şi Maria, ce se gandesc? "Mai, Ioane, hai sa facem niste bani". Stii tu, popii aia care 
treceau pe aicea, tare multi bani aveau. Stii cum facem? 
 
Eu ma apuc sai aburesc pe popii care trec pe langa noi, iar tu ii lovesti in cap, şi 
apoi le luam banii! Zis şi facut. Trece un preot: "Parinte, am o problema...". Ion: Pac! 
Ii iau banii, apoi pun cadavrul sub pat. Mai abureste Marie inca un preot, şi fac la 
fel. Apoi mai omoara unul, iar pe acesta din urma il pun pe pat. Apoi cheama un 
tigan: "Ma tigane, o fost popa la noi la o sfestanie, şi nu stiu cum so intamplat ca o 
murit". Amu, sa nu facem public lucrul asta, ca sa nu se creada ca, Doamne fereste 
noi lam fi omorat, mai bine, dute tu sil ingroapa, şi când vii inapoi, iti dam banii de 
ingropaciune". Zis şi facut: Ia tiganul cadavrul de pe pat, sil ingroapa. Intre timp, 
Marie şi Ion, scot un cadavru de sub pat, sil pun pe pat. Când se intoarce tiganul, ii 
zice Marie: "Mai, da' tu nu lai ingropat"? Tiganul nu intelege ce so fi intamplat, şi ia 
al doilea cadavru de pe pat, apoi il ingroapa. Când se intoarce sasi ia simbria, 
acelasi lucru. Merge a 3a oara in cimitir, fără sa intelaga cum se intoarce mortul. 
Când da sa iasa din cimitir, vede un preot mergand cu bicicleta. Il lovesten cap cu 
harletul, zicand: "Amu inteleg cum ajungeai acasa la Marie mai repede ca mine, ca 
tu mergeai cu bicicleta". 57) [9538] gheo Un barbat ajunge la Dzeu sil intreaba: -
Doamne, de ce ai facut femeia atât de frumoasa? Ca sa te poti indragosti de ea. şi de 
ce ai facuto asa de buna? Ca sa te poti indragosti de ea! Dar, Doamne, de ce ai facut-
o asa de proasta? Ca sa se poata indragosti de tine! 58) [9607] dan Era un popa 
care avea 3 fete. Prima cea mai mare, avea 22 de ani, a două 21 şi a treia 20. In ziua 
in care fata cea mica a implinit 20 de ani lea dat şi lor voie sa mearga la disco, 
dandule termen 
 
ca la ora 20.00 fata cea mica sa fie acasa, cea mijlocie la 21: 00 iar cea mare la 22: 
00. Pe la ora 20: 10 se intoarce fata cea mica şi ii spune mamei ca a pacatuit, 
tragindo un baiat de mina. Maicasa scoate calculatorul şi calculeaza spunindui ca 
are 7 pacate. La ora 21: 25 vine şi fata cea mijlocie spunandui mamei ca a pacatuit, 
un baiat a sarutato. Maicasa a scos calculatorul şi ia spus ca are 9 pacate. Cea mare 
intorcanduse la 23: 00 ia spus mamei ca a pacatuit şi ea facand sex cu un baiat. 
Maicasa idem cu celelalte doua, calculeaza de două ori şi ii spune sa mearga sa mai 
faca odata ca ii da cu virgula. 59) [10579] Cornel 100 de bărbaţi la poarta Raiului. 
Sfantu' Petru zice: Cei care siau inselat nevasta, sa faca un pas in fata! 50 de bărbaţi 
fac un pas in fata. Sfantu' Petru zice: "Voi cei care ati facut un pas in fata, in Rai, 
ceilalti in Iad. La care unu din cei cuminti, care se stia curat, zice: "Dar de ce, ca eu 
am fost cuminte, de ce sa ajung in Iad?" La care sfantu Petru zice: "Dumnezeu iarta 
greseala, nu prostia...!" In ziua urmatoare, 100 de femei la poarta Raiului. Sfantu' 
Petru zice: Cele care siau inselat barbatul, sa faca un pas in fata! 99 de femei fac un 
pas in fata. Sfantu' Petru zice: "Voi cele care ati facut un pas in fata, in Iad, şi luatio 
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şi pe surda aia..." 60) [12000] Tzep Cica moare Papa (de la Roma) şi se astepta sa 
vina ingerii sal ia in Rai. Stupoare, apar doi draci carei spun ca trebuie sal duca in 
Iad. Bai, fratilor dar voi stiti cine sunt eu? Protesteaza papa. N'are a face, ai pacatuit 
când erai tanar! Ajuns in Iad, Papa cere o audienta la Lucifer dar nu rezolva nimic, 
aceeasi poveste cu pacatele tineretii. Disperat, Papa cere o audienta la Sf. Petru dar 
nici aici nimic. 
 
Cu o ultima farama de speranta in suflet Papa se prosterneaza, cu lacrimi in ochi, in 
fata lui Dzeu şi incearca sai explice ca este o greseala. Nimic... Ai pacatuit când erai 
tanar! incheie Dzeu şi le face semn ingerilor sal scoata pe Papa din Rai. Papa nu se 
lasa dus, il iau ingerii pe sus sil scot afara. La poarta apare Sf. Petru cu o camera in 
mana: Zambeste, esti la Camera ascunsa! 61) [13101] tudor Vine Judecata de apoi. 
Dzeu cheama la el trei oameni: Un rus, un german, un tigan. Dzeu ii roaga sa ii 
spuna ce fapte bune au facut in timpul vietii pt ai trimite in Rai. Dzeu: Tu ceai facut 
rusule? 
 
R: Pai Doamne, eu am salvat un soldat ranit in razboi. 
 
D: Bine mai! Dar tu neamtule ceai facut bun? 
 
N: Mama prajea ceva şi ia sarit ulei incins in ochi şi nu mai vede. Eu iam inlocuit 
ochiul cu unul de sticla de vede cu el şi prin ziduri. 
 
D: Bine ma! Dar tu tigane? 
 
T: Fratele meu taia lemne şi sia taiat mana iar eu iam lipito cu scuipat. 
 
N: Cine a mai vazut asa ceva? 
 
T: Mata cu ochiu de sticla! 62) [13213] sistl Jack sa dus la spovedit, iar preotul il 
intreba: Auzi ma tu te rogi? Nu! De ce? Pentru ca tatai miliardar şi nu mai îmi 
trebuie numic. 63) [13279] Vasile Vine un individ la preot. Parinte am pacatuit! -
Povestestemi, fiule! Am injurat de Dumnezeu. Cum asa? Pai eram in parc. Si? 
 
Mergem şi noi in parc. Astai motiv sanjuri de Dumnezeu? Si..vine unu' la mine. Si? -
Si..mia zis sami dau chilotii jos. Na dati chilotii jos! Ce astai motiv sa injuri de 
Dumnezeu? Pai nu dar ma f***t in c*r! Na, te f*t şi eu in c*r! Ce astai motiv sa injuri 
de Dumnezeu? Nu da  după aceea mia zis ca are Sida! Ah, f***l in Dumnezeu pe 
masa! 64) [13409] dias In timpul slujbei la biserica un copil manca guma şi il vede 
popa şi ii zice: Ma pacatosule, tu mananci guma? Arunco! Acesta o arunca direct in 
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tava cu anafura. La sfirsitul slujbei trec babele şi iau anafura. Una nimereste guma 
copilului. Il intreaba pe popa: Parinte, ce e anafura? Trupul domnului maica. -
Inseamna ca eu am nimerit zgirciul p**i! 65) [14204] ada Era odata un popa batran 
rau de tot, care sa pensionat. Intro zi, nepotii lui lau rugat sai povesteasca o 
intamplare de la vanatoare. Pai, baietii mosului, zise el. La tineretile mele, mult am 
mai umblat eu şi multe am.. vazut. Era odata un porc mare mistret pe care nici unul 
din vanatori nu la putut prinde. şi eu, venind de la padure intro zi, cu piciorul unei 
vulpi pe umarul stang, şi cu piciorul unui urs, pe cel drept mam intalnit cu el. -
Bunicule! Bunicule! E timpul sati iei pastilele! il intrerupsera nepotii. Dupa ce ia 
pastilele, el zice: Unde am ramas? Erai cu un picior pe umarul stang şi cu celalalt pe 
umarul drept. Aaaa! Da. Da. şi ah, ce limbi am mai tras....! 
 
66) [14257] 100 La o manastire erau 100 de calugari. Intro zi starostele ii cheama 
la ei sa vada cum mai stau cu pacatele. Aduce o striptuesa şi leaga la p**a fiecarui 
calugar un clopot. La care va face primul dingdong, acela pacatuieste! Zis şi facut. 
Aduce femeia şi începe sa se dezbrace. Deodata se aude dingdong: Aha, deci tu 
pacatuiesi, vino sa te pocaiesti, şi ii trase o mama de bataie in fata la toti calugarii! 
A două zi: Iar se dezbraca aia, iar clopotul lu' ala dingdong. Iar primeste bataie, şi a 
treia zi la fel. A patra zi, iar aduce striptuesa şi iar suna clopotul lui ala. Enervat 
startostele ii zice: Vino incoace, ca am se te bat cu biciu la c***l gol. Isi da joc 
calugarul pantalonii şi isi apleaca c***l. Deodata se aud 99 de clopote: Dingdong, 
dingdong! 67) [14486] Tom Costica moare la scurt timp  după nevastasa şi 
ajungand sus in rai. Dumnezeu il intreaba: De cate ori tiai inselat nevasta? -
Niciodata, raspunde Costica. Dumnezeu verifica in calculatorul lui şi intradevar 
Costica nu a mintit. Dumnezeu il rasplateste cu un Mercedes cu sofer. Vine un altul, 
Dumnezeu il intreaba de cate ori a pacatuit, iar el raspunde ca numai de 2 ori dar 
fără voia lui. Dumnezeu verifica şi desi este adevarat ii spune ca nu merita mai 
mult de un Fiat. Vine un al treilea şi la aceeasi intrebare raspunde: dacă mai tin 
minte de vreo 2000 de ori. Atunci tu primesti doar o trotineta, ii raspunde 
Dumnezeu. Ultimii pleaca multumiti, dar il vad pe Costica plângănd. De ce nu esti 
fericit Costica? Ai Mercedes, ai sofer, ce mai vrei, de ce plangi? Fiindca am vazuto 
pe nevastamea pe trotineta! 68) [14710] Iliescu Ttrei popi la maternitate: Parinte 
Alex tia nascut nevasta! 
 
Slava domnului! Dar copilul are coarne, furca şi toata suita. Pazestema Doamne de 
pacate, zice popa şi pleaca. Al doilea popa pateste la fel, doar ca fiul sau nu are 
coada. Al treilea popa: Parinte tia nascut fiica? şi a facut tot un dracusor? Nu, a 
facut un ingeras. Are aripi? Are, dar are două coarne la cap! 69) [14975] razvi 
 
I: Parinte, se poate face sex inainte de nunta? 
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R: Da, cu conditia sa nu se intarzie ceremonia! 
 
ta? 70) [15012] [MeTaL] Intro zi un popa din Grecia manca struguri in gradina 
bisericii. Deodata aude: 
 
Sami bag bip! nu lam nimerit. Popa se uita prin imprejurimi şi vede un arcas pe un 
deal care tragea la tinta. Popa ii zice sa nu mai injure ca il pedepseste Zeus. Peste 
putin timp iar se aude: Sami bag bip! nu lam nimerit. Popa iar ii face morala 
arasului şi peste un timp se aude o voce din cer: Ptiu' sami bag bip! nu lam nimerit! 
(era Zeus şi incerca sal pedepseasca pe arcas). 71) [15380] Alexx Robin Hood 
tragea cu arcu' la tinta. Trage şi nu nimereste: Dumnezei şi sfinti... ca nam nimerit 
tinta. Mai trage odata. Nu nimeste: Dumnezeii şi dumnezei şi sfinti ca nam nimerit 
tinta. Vine un popa: Nu mai injura ca te bate Dumnezeu. Nu ma bate nimeni! şi se 
intunece cerul şi il fulgera pe popa. Din cer se aude o voce: Dumnezei şi Sfinti ca n-
am nimerit tinta. 72) [15670] Leonard Un student la Teologie face practica intro 
biserica. Pentru ai usura munca preotul ii da un caiet. In prima zi vine un mos care 
se uitase la vecina când facea baie. Studentul cauta in caiet, gaseste uitat la vecina 
când facea baie sii spune sa posteasca o saptamana. A două zi vine o tipa care 
spune ca o ia in gura. Studentul cauta in caiet, nu gaseste luat in gura sil intraba pe 
preot ce sai dea. Acesta raspunde: 20 de mii. 73) [15859] Nichifiriuc Un popa 
statea in biserica, când deodata se porneste o furtuna puternica, in urma caruia se 
surpa un dig, şi începe sa vina apa. La usa bisericii se opreste un camionagiu, sii 
spune popii: Hai popa urca in maşina ca te ia valul. Nu, Dumnezeu ma va salva; Mai 
tarziu când apa era pana la brau, vine unu cu barca carei spune: 
 
Hai popa urca, ca te ia valul. Nu, Dumnezeu ma va salva; Apoi când apa urca pana la 
acoperisul bisericii, popa se urca pe biserica. Vine un elicopter carei zice: Hai popa 
urca, cai sa te inneci. Nu, Dumnezeu ma va salva. Dupa ce pleaca elicopterul, popa 
se inneaca, şi ajunge in fata lui Dumnezeu, pe carel intreaba: De ce nu mai salvat 
Doamne? Da ce maşina, barca şi elicopterul nu tiau fost deajuns? 74) [17224] Omu' 
Megea odata un barbos pe strada şi un politai se ia de el: Ba nespalatule, barbosule 
tu îmi pari cam suspect. Ce umbli asa, cine esti tu? Ia actele la control! Eu sint Iisus 
Cristos! Hai ba lasa gluma, zi cine esti! Eu sint Iisus Cristos ! Nu cred. Nu crezi? Hai 
cu mine! şi amandoi pleaca impreuna indreptinduse spre primul bar. Intra 
amandoi la care barmanul vazindul pe barbos: Iar ai venit, Iisuse Cristoase! 75) 
[24038] ana cică mergea Iisus prin deºert.deodată vede un batrân. iisus: batrâne, 
ce faci in deºert? moºu: uite, îmi caut fiul. iisus: ºi cum atată fiul matale? moºu: pai 
are cuie batute in maini. auzind acestea, iisus exclama: iisus: tată!!!!!!!!! moºu: -
pinochioooo!!! 76) [17647] coco Popa shi dascalul jucau baschet.Popa dribleaza 
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arunca...shi rateaza. Pastele masii, iar am ratat!Dascalul zice Parinte, cum de vorbiti 
asa ?, popa injura iar. Atunci un fulger il omoara pe dascal, shi se aude o voce grava 
"Pastele masii, iar am ratat" 77) [17780] covajohnny 
 
O FEMEIE AVAND NEVOIE DE BANI PROMITE SA FACA DRAGOSTE CU TREI POPI 
IN SCHIMBUL BANILOR ACESTORA. FEMEIA MARTURISESTE SOTULUI DE FAPTA 
CE TREBUIE SA O FACA LUNI, ATUNCI CAND LEA SPUS LOR.SOTUL DORIND SASI 
SALVEZE SOTIA HOTARASTE SAI OMOARE PE POPI.ACESTIA SUNT OMORATI PE 
RAND.APOI UN GROPAR ESTE PUS SAI INGROAPE. NESTIIND CA SUNT 3 POPI 
MORTI, EL IA UNPOPA SIL INGROAPA PUNAND PAMANT DEASUPRA.CAND SE 
INTOARCE IN CASA MAI VEDE UN POPA MORT. ACESTA NERVOS IL IA SIL 
ACOPERA CU PIETRE.REVENIND IN CASA IAR MAI VEDE ALT MORT.SI MAI 
NERVOS IL IA SIL ACOPERA CU CIMENT, ACUM FIIND SIGUR CA NU MAI IESE.IN 
DRUM SPRE CASA VEDE UN POPA PE BICICLETA, SISI SPUNE: AHA!ASA AJUNGI 
INAINTEA MEA !!! 78) [18206] Eliza Dumnezeu sta la sfat cu sfintii apostoli. Auzise 
el ca prin lume umbla niste droguri,  după care se omoara oamenii. Dadu ordin sa i 
se aduca mostre, ca sa se convinga şi el, sii trimise pe toti in lume. Dupa citva timp 
Sf.Petru bate in poarta raiului. Cine e? intreaba Dumnezeu. Sf.Petru raspunse el.Am 
adus canabis. Cit? 100 gr. Trece ceva timp şi se mai aude o bataie in poarta raiului. 
Cine e? se repeta intrebarea. Sf. Ilie am adus hasis. Cit? 80gr. Bun, bun zise 
Dumnezeu. şi tot asa pina sau strins cu totii. Deodata, pe neasteptate se aud batai 
puternice in poarta. Deschideti! Cine e? Sint Iuda, am adus Politia, traficantilor. 79) 
[19472] puricelele Intro manastire stateau 100 calugarite care erau chemate in 
fiecare zi la o sedinta. 
 
Azi, maica supeioara le zice: 
 
Maicilor, azinoapte a intrat un barbat in manastire. 
 
99 dintre ele "HIiii!" (speriate) una ha, ha, ha, ha. 
 
Si a intrat in camera unei calugarite ! zice maica superioara. 
 
99 dintre ele "HIIII" una "HA, HA, HA, HA". 
 
So intins cu ea pe canapea. 
 
99 dintre ele "HIII" una "HA, HA, HA, HA". 
 
Si o f***to! 



788 

 

 
99 dintre ele "HIII" una "HA, HA, HA". 
 
Si prezervativul sa rupt. 
 
99 dintre ele "HA, HA, HA, HA" una "HIIIIIIII!!!!!!!" 
 
80) [19975] rox.tut 
 
Un om la sediul politiei; 
 
Dle in acest oras aveti capre negre? 
 
nu dle 
 
dar caini negri? 
 
nu? 
 
inseamna ca am lovit un popa. 
 
81) [20110] bubu 
 
Cum isi fac cruce popi? 
 
Sami dea Dumnezeu minte aici (la cap), putere aici (la p==a)si doi craci 
 
aici (pe umeri) 
 
Proverbe 
 
1) [2075] Vega 
 
Cine se culca odata cu gainile, se culca şi a două oara. 
 
2) [2083] Andrei 
 
Cine sapa groapa altuia, cade singur in ea ! 
 
3) [2087] Andrei 
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Mai bine in satul tau fruntas, decat codas la oras ! 
 
4) [2112] raducu 
 
Cinei harnic şi munceste ori e prost ori nu gandeste. 
 
5) [2113] raducu 
 
Cine se scoala de dimineata doarme mai putin. 
 
6) [2122] sandu 
 
Nici o fapta buna nu scapa nepedepsita! 
 
7) [2127] Andrei 
 
Cesi face omul cu mana lui se numeste "lucru manual". 
 
8) [2342] BMD 
 
Nu face azi ce poti lasa pe maine. 
 
9) [2574] voro 
 
Dacă vezi pe cineva odihninduse, AJUTAL. 10) [3172] Cristian Decit bou la 
primarie, mai bine tap la Academie. 11) [3485] Richard1 Cine rade la urma rade 
mai bine. Dar cine rade primul a prins gluma. 12) [3158] Noname Pauze lungi şi 
dese, cheia marilor succese. 13) [3301] Uzzi Care este diferenţa intre mafie şi p***a 
? dacă gresesti poti sa intri in c***t! 14) [4302] ITZA dacă o scuturi de mai mult de 
3 ori se numeste "masturbare"! 15) [5146] miha Uitati întotdeauna dusmanii. -
Nimic nui enerveaza mai mult. 16) [4215] silviautza La omu harnic saracia se uita 
pe fereastra. 17) [4752] mihai GHICITOARE: CEI MARE, ROSU, şi SE TAVALESTE 
PRIN ZAPADA? : MOS CRACIUN LOVIT INTRE PICIOARE. 18) [11844] Razvan 
Sesiunea trece, studentii raman!!! 19) [22975] Cupidon 
 
I: De ce nau existat femei intelepte? 
 
R: Pentru ca nu pot avea barba! 20) [22976] Cupidon 
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I: De ce umbla oameni de afaceri cu umbrele şi cu palarii? 
 
R: Pentru ca nu pot merge singure! 21) [6387] tusca Codul Muncii: 1.Ne nastem 
obositi ptr. a ne odihni. 
 
1. Munca la creat pe om dar nici lenea nu la omorat. 
2.  
3. Dacă vezi un coleg odihninduse, ajutal. 
4.  
5. Dacă ti se face chef sa te apuci de munca, stai jos, odihnestete şi o sati treaca. 
6.  
7. Ce poti face azi nu lasa pe maine ci pe poimaine sau raspoimaine, ca poate nu 
mai este nevoie. 
8.  
9. Un lucru care nu se rezolva de la sine in 30 de zile, nu merita sa te mai ocupi 
de el. 
10.  
11. Munca e sanatate curata, deci sa o lasam ptr. cei mai bolnavi ca noi. 
12.  
13. Munca il innobileaza pe om, societatea noastra nu mai are nevoie de nobili, 
caci a trecut vremea lor. 
14.  
15. Cine se scoala prea de dimineata doarme prea putin, e obosit şi casca toata 
ziua. 
16.  
17. Cine nu munceste nu greseste, iar cine nu greseste merita promovat. 
18.  
19. Serviciul nu e crasma sa stai toata ziua in el, asa ca mai dute dracului acasa 
22) [7000] Claudiu 
20.  
 
 
I: De ce au aparut homosexualii? 
 
R: Prietenul la nevoie se cunoaste! 23) [7123] kkykky Ce inseamna un 
spermatozoid in gatul unei femei? Tradare. Neau dat in gat! 24) [7642] geoneo Nu 
e bine sa doresti moartea sefului tau ci sal faci sa sio doreasca singur. 25) [7806] 
andrei "Dacă te bagi in c***t bagate cu totul!" "Nu oricine te baga in c***t iti vrea 
raul!" "Nu oricine te scoate din c***t iti vrea binele!" 26) [8238] 
INCLOSCOTOZATORIABILUL Cine se scoala de dimineata are erectii matinale. 27) 
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[8602] FlorinaAdelina. Ulciorul nu merge de multe ori la apa. 28) [23919] danutza 
Cinei harnic şi munceste are tot ce vrea! Cinei lenes şi chiuleste are tot asa! 29) 
[17685] cory Cine se scoala de dimineata, ori ii prost ori nu gandeste 30) [17718] 
Marius Fii bun şi vei fi singur! 31) [18780] Diablo Sti ce a zis elefantul când a vazut 
un barbat in pielea goala. cum naiba va manca cu trompa asta? 32) [24083] Mircea 
dacă ai un ciocan in mana toti cei din jur ti se par cuie. 33) [20019] MIX Cine sapa 
groapa altuia face munca patriotica ! 34) [20090] Ioana 
 
Orice lucru bun in viata e ori ilegal imoral sau ingrasa! 35) [20233] Bogdan Care 
este diferenţa dintre furnica şi pasarica? Pasarica se furnica dar furnica nu se 
pasarica !!!!! 36) [20643] CeZeul Un barbat pentru o "gaura" ia "plasa" toata viata; -
O femeie, pentru un "carnat" ia un "porc" intreg. 37) [23584] BOGDAN Din geseala 
in greseala, spre victoria finala! 38) [24170] octav Cine sapa groapa altuia, face 
muschi. 
 
Radio Erevan 
 
Un tanar suna la radio şi intreba: Ce inseamna sa fii logodit? Cel de la radio 
raspunde: Este cum ai fi arestat preventiv inainte de inchisoare pe viata. 
 
I: Se poate pune baza pe domnul Iliescu? R: Da, dar incercati mai bine cu acid! 
 
I: Se poate face dragoste cu fereastra deschisa? R: Da, dar incercati mai bine cu o 
femeie! 
 
Q: Ce faceti in caz de atac atomic? 
 
A: Ne punem cearceafurile in cap şi mergem tiptiltiptil spre cimitir. 
 
Q: De ce tiptiltiptil? 
 
A: Sa nu creem panica. 
 
I: Cu cine se invecineaza URSS? R: Cu cine vrea ea! 
 
Intrebare la Radio Erevan: Cu cine ar fi bine sa ma casatoresc: Cu o tipa frumoasa 
la care sa se uite toti şi poate sa incerce sa se dea la ea sau cu una de care sa fiu 
sigur ca nu va incerca nimeni sa mio f**a. Raspuns: Ai de ales: Sa mananci o 
prajitura cu prietenii sau un cacat singur. 
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Anunt la Radio Erevan: Un submarin american sa ciocnit de un iceberg in Marea 
Neagra. Partea sovietica nu a suferit pierderi! 
 
I: Se poate folosi aspirina drept anticonceptzional ? R: Da, in cazul in care este 
tinuta intre genunchi... 
 
Suna un tip la Radio Ervan şi intreaba pe o doctora dacă este permis sa faca baie 
dacă are diaree. Aceasta mirata de intrebare ii raspunde: Da dacă aveti destula? 
 
Intrebare: Este adevarat ca cetateanului Ivan i sa dat o maşina? Raspuns: Da, este 
adevarat, dar nu este vorba de cetateanul Ivan ci de cetateanca Ludmila, nu este 
maşina ci este bicicleta, şi nu i sa dat ci i sa confiscat. 
 
Q: Se poate face dragoste in fuga? 
 
A: Nu! Pentru ca o femeie cu poalelen cap alearga mai repede decat un barbat cu 
pantalonii in vine. 
 
I: "Eu am diabet iar nevastamea are o scurgere albicioasa. Putem face copii?" R: -
"Da, dar ar fi pacat. Mai bine faceti bezele." 
 
Intrebare la Radio erevan: Se poate lua SIDA de pe WC? Raspuns: Da, dacă va 
asezati inainte de a se ridica cel dinainte. 
 
Intrebare: Este adevarat ca se poate trata ipotenta cu lapte ? Raspuns: Da, dacă in 
ceasca cu lapte se pun 2 linguri de ghips. 
 
Intrebare la Radio Erevan: dacă Bucurestiul este lovit de o bomba atomica, se mai 
poate face clisma cu apa din lacul Herastrau?? Raspuns: DA!!(raspunde radio 
Erevan) insa nu se stie dacă mai ramine vreun c*r intreg. 
 
Q: SIDA se poate lua la WC? A: Da, dar e incomod. 
 
Intrebare: Se pot face copii de la distanta? Raspuns: Da, dacă distanta este mai mica 
decat lungimea! 
 
Intrebare: Este adevarat ca se poate lua SIDA de la un cui ruginit? Raspuns: -
Probabil, dar in mod sigur sunt metode mai placute! 
 
Intrebare: E adevarat ca la rusi creste porumbul ca şi stilpul de telegraf? Raspuns: -
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Adevarat, chiar şi mai rar!!!!! 
 
Un ascultator sovetic din raionul Cimislia ne intreaba dacă stim cum sa sinucis 
poetul rus Maiakovski. Noi raspundem ca nu stim insa ultimile sale cuvinte au fost: 
Nu trageti, tovarasi. 
 
Intrebare  după accidentul de la Cernobil: Se poate sa iti cada dintii  după 
accidentul de la Cernobil? Raspuns: Da, mai ales dacă nu iti ti gura. 
 
Ce e un punct negru intre două puncte albe? Un purice cu vata in urechi. 
 
Ce e un punct negru intre trei puncte albe? O puricica pe stop cu vata in urechi. 
 
Ce e mic verde traieste la 2m sub pamant şi mananca pietre? Micul verde, care 
traieste la 2m sub pamant. 
 
Dacă facem o groapa pana in partea cealalta a Pamantului şi dam drumul unei 
pietre in ea unde se opreste piatra? La 2m co mananca micul verde, care traieste la 
2m sub pamant. 
 
De ce stau gainile pe gard? Sa le vada cocosii copanele. 
 
Intrebare: Ce ne puteti spune de viata intima a tovarasului Brejnev? Raspuns: Nu 
ne amestecam in viata particulara a tovarasului Gromiko! 
 
I: De cite ori isi face o femeie probleme in viata? R: De 5 ori. I: Cind? R: Cind "o face" 
prima data, când se marita prima data, când "o face" prima data cu altul, când "o 
face" prima data pe bani, când da prima data bani sa "o faca". 
 
I: Bine, bine, dar bărbaţii? R: De două ori? I: Cind asta? R: Cind nu mai pot a două 
oara şi când nu mai pot nici prima... 
 
I: Care este diferenţa dintre o gaina? R: Are un picior mai paralel decat celalalt.. 
 
Intrebare: Este adevarat ca Ivan Ivanovici a cistigat la LOTO un milion de ruble? 
Raspuns: Da, este adevarat, cu urmatoarele corecturi: 
 
. Nu este vorba despre Ivan Ivanovici ci de Stepan Stepanovici; 
.  
. Nu este vorba de LOTO ci de ruleta; 
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.  

. Nu este vorba despre un milion de ruble ci de un milion de dolari; 

.  

. Nu a cistigat ci a pierdut! 

.  
 
 
Intrebare: De ce origine este stepul? Raspuns: Stepul este de origine sovietica. 
Stepan Stepanovici Stiopa statea in stepa; avea 13 copii şi o singura buda...! 
 
Un ascultator intreaba: "Se poate cumpăra cu banii economisiti o Volga?". Noi 
raspundem: "Se poate, dar ce faceti cu atata apa?" 
 
I: Ce e foarte mare, face zgomot foarte mult, consuma 20 litri de benzina pe ora, 
scoate mult fum şi taie marul in trei? R: Aparatul romanesc de taiat marul in patru. 
 
Concurs la Radio Erevan: Un om sta la masa intrun restaurant şi mananca tot felul 
de mancaruri: supe, fripturi, desert, bea vin, toate intrun ritm alert, timp de mai 
multe ore. Dupa aceea iese pe usa din restaurant şi moare. De ce? 
 
Raspuns: Era vagonrestaurant. 
 
Intrebare: Cum le spun canibalii la femeile gravide? Raspuns: Kinder cu surprize. 
 
Q: Se poate sta cu fundul gol pe un arici? A: Da, in două situatii: dacă este sarcina de 
partid sau dacă ariciul este proaspat barbierit. 
 
I: Se poate ca un barbat sa aiba 4 oua? R: In mod normal nu, dar sa verifice dacă nu 
are o p**a in fund! 
 
I: De ce a creato Dumnezeu pe Eva? R: Dupa ce la facut pe Adam sa uitat putin la el, 
sa gandit bine şi a spus: "Cu sigurant'a pot sa fac mai mult de atat!! 
 
Intrebare: Ce asemanare exista intre un inginer şi o vaca ? Raspuns: Ambii au 
priviri inteligente, dar nici unul nu se poate exprima. 
 
Intrebare: De ce au fetele ochii ca stelele ? Raspuns: Pentru cas proaste ca noaptea. 
 
Intrebare la Radio Erevan: dacă vorbesti la telefon poti ramane gravida? Poti, dar 
depinde pe ce stai atunci când vorbesti la telefon! 
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Intrebare la Radio Erevan: Se pot face copii in eprubeta? Da, dar sa fiti atenti sa nu 
va taiati. 
 
Intrebare: Poate o Dacie sa atinga viteza de 200 km/ora? Raspuns: Da, in cadere 
libera. 
 
Intrebare la radio Erevan: De ce se zice ca, comunismul sta la marginea prapastiei? 
Radio Erevan: Pentru ca se uita la noi. 
 
Concurs la Radio Erevan: 
 
Un om sta la masa intrun restaurant şi mananca tot felul de mancaruri: supe, 
fripturi, desert, bea vin, toate intrun ritm alert, timp de mai multe ore. Dupa aceea 
iese pe usa din restaurant şi moare. De ce? Raspuns: Era vagonrestaurant. 
 
Ascultator: Se poate conduce o Volga in curba cu 120 km/h ? Radio Erevan: Se 
poate. Insa o singura data. 
 
Intrebare: Este adevarat ca in urma dezastrului de la Cernobal toata conducerea 
centralei atomoelectrice sa sinucis? Radio Erevan: Da, in afara secretarului de 
Partid, care nu a fost gasit acasa! 
 
Stire la Radio Erevan: Astazi sa petrecut un accident groaznic. O furnica a lovit cu 
bicicleta un elefant ce trecea regulamentar pe zebra. 
 
Q: Putem compara ciclul cu Bursa? A: Da. Ambele vin o data pe luna, tin 3 zile, şi 
apoi poti sati bagi P**a in ele. 
 
La Radio Erevan, un ascultator ne intreaba: De ce femeile mimeaza orgasmul? Iar 
noi raspundem: Pentru ca ele cred ca noua ne pasa. 
 
Q: De ce armeninii au mult noroc. R: Pentru ca fortuna se teme sa se intoarca la 
dansii cu fundu. 
 
Intrebare la Radio Erevan: Pot începe orele de educatie sexuala cu fiica mea de 12 
ani? Raspuns: Da! Veti invata lucruri noi şi interesante! 
 
De ce se macheaza şi se parfumeaza femeile?| 
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Cas urate şi put. 
 
Intrebare la radio Erevan: dacă exista punctul G şi ce este? Nu stim dacă exista dar 
stim ca este recomandat sal cautati ! 
 
Suna unu' la Radio Erevan. Animatorul ii raspunde: Aici Radio Erevan, cu ce va 
putem ajuta? Uite domle ca de dimineata am iesit sa ma plimb prin parc... Dar ce 
doriti de la noi? şi cum ma plimbam asa, am luato pe o alle mai laturalnica... Totusi, 
aveti sa ne puneti o intrebare? şi când ma uit pe jos, vad un portofel. Domle era plin 
de bani, erau acolo vreo 15.000 $... O groaza de bani, dar de ce ati sunat la noi? -
Când ma uit mai bine in portofel, vad ca era şi un act de identitate; pe om il cheama 
Itzic... Vreti sa aflam cum sal gasiti de domnul Itzic? Nu dom'le, eu doar vroiam sai 
dau o dedicatie. 
 
Suna telefonul la postul de radio la emisiunea de dedicatii: Buna ziua. Ieri am gasit 
un portofel in care erau 3000$, 5000 lire sterline, 10000 dem şi o carte de vizita pe 
care scria : Mihailov Adrian....!!! Pentru el dedic urmatoarea piesa...... 
 
La Radio Erevan, o ascultatoare disperata, intreaba: Este adevarat ca se poate 
ramane gravida luand picaturi de Davila. Raspundem: Depinde cati ani are Davila! 
 
Intrebarea la radio Erevan: Care este cel mai frumos oras din lume? Raspuns: Cel 
mai frumos oras din lume este Erevan. Acelasi ascultator intreaba: Cate bombe 
atomice sunt necesare pentru a distruge cel mai frumos oras din lume? Radio 
Erevan raspunde: Cel mai frumos oras din lume este Moscova! 
 
La Radio Erevan sentreaba: Se poate face dragoste cu fereastra deschisa? In 
principiu da, dar ar fi de preferat cu o femeie! 
 
La Radio Erevan sentraba : Se poate face dragoste pe fuga ? In principiu da. Dar 
ganditiva ca o femeie cu poalele in cap va alerga totdeauna mai repede decat un 
barbat cu pantalonii in vine! 
 
Suna unu' la radio Erevan şi intreaba dacă poate începe discutiile sexuale cu fiicasa 
de 9 ani. 
 
. Da. Doar dacă vreti sa aflati mai multe. 
.  
. Cei mai presus ca dragostea? 
.  
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. Buricul. 

.  
 
 
Pe vremmea comunistilor. Este adevarat ca plosnitele pot face revolutie? -
Binenteles. In ele curge singele clasei muncitoare. 
 
I: Care sunt cele mai curate tari din lume? 
 
R: Tarile arabe. 
 
I: De ce? 
 
R: Pentru ca tot gunoiul a venit in romania. 
 
I: De ce nu creste populatia Romaniei? 
 
R: Pentru ca mancam neregulati şi regulam nemancati! 
 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: De ce poarta chirurgii manusi? Radio 
Erevan raspunde: Ca sa nu li se gaseasca amprentele! 
 
Prin anii 60, un ascultator intreaba la Radio Erevan: Ce face acum,  după ce a fost 
demis, tovarasul Hrusciov. Radio Erevan raspunde: Se afla la vanatoare de ursi in 
Siberia. Ascultatorul revine şi intreaba cati ursi a vinat tovarasul Hrusciov. 
 
Radio Erevan raspunde: Tovarasul Hrusciov nu a fost incadrat ca vinator ci ca 
momeala! 
 
O ascultatoare intreba la Radio Erevan: Ce pot face ca sa nu ramin insarcinata. 
Radio Erevan raspunde: Beti un pahar cu lapte. Ascultatoarea revine şi intreaba 
când anume, inainte sau dupa... Radio Erevan raspunde: In loc de...! 
 
Intrebare la Radio Erevan: "Poti sa faci baie dacă ai diaree?" Raspuns: "Da, dar 
numai dacă ai destula!" 
 
Intrebare la Radio Erevan: Ce trebuie sa faca doi tineri casatoriti ca sa nu 
murdareasca cearsaful in noaptea nuntii? Raspuns: Sa se spele in prealabil pe 
picioare! 
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De cite ori isi face o femeie probleme in viata? 
 
R: De 5 ori. 
 
I: Cind? 
 
R: când "o face" prima data. când se marita prima data. când "o face" prima data cu 
altul. când "o face" prima data pe bani. când da prima data bani sa "o faca". 
 
I: Bine, bine, dar bărbaţii? 
 
R: De două ori? 
 
I: când asta? 
 
R: când nu mai pot a două oara şi când nu mai pot nici prima... 
 
Intrebare la Radio Erevan: Am auzit ca tigara are efect contraceptiv, dar nu stiu 
când trebuie sa o folosesc, inainte sau dupa? Raspuns: 
 
Este adevarat, tigara are efect contraceptiv dacă este folosita in loc de p**a. 
 
Intrebare la Radio Erevan: Se poate construi socialismul in Sahara? Raspuns: Se 
poate, dar  după cinci ani sar importa nisip. 
 
Intreaba cineva la Radio Erevan: De ce se dau bărbaţii jos din pat noaptea? 
Raspunsul: 2% pentru a merge la baie. 3% sa manance ceva. 95% sa plece de 
acasa. 
 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: E adevarat ca ochii prostituatelor 
stralucesc noaptea? Radio Erevan raspunde: Noi nu suntem competenti, apelati la 
Radio Paris. Radio Paris raspunde: Nu stim, insa dacă ochii prostituatelor ar 
straluci, ar trebuii sa avem la Paris nopti albe. In acel moment intervine Radio 
Seattle: Va rog, fără aluzii! 
 
Intrebare la radio Erevan: Prognozele meteo de la TV sunt întotdeauna corecte? -
Da, numai ca data şi locul nu se potrivesc de fiecare data. 
 
Un grup de tineri ascultatori din Moscova ne intreaba, ce sa faca in cazul unui 
bombardament atomic. Raspundem: Tinerii din Moscova sa se imbrace in 
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cearceafuri albe şi sa se indrepte incet, încet spre cimitirul orasului. Bine, bine 
intreaba, dar de ce incet, incet? Raspundem: Sa nu starneasca panica. 
 
Intrebare ia radio erevan: Toate specile de ciperci sunt otravitore? Nu, dar unele se 
mananca doar odata! 
 
Intrebare la Radio Erevan: Este adevarat ca rosiile sunt afrodisiace? Da, dacă le 
folositi cu tot cu arac. 
 
Intrebare: Toate ciupercile sunt comestibile? Da, dar unele doar odata. 
 
Natasha sta pe banca in parc cu Serghei. O musca intra sub fusta fetei. 
Intrebare..Unde sa asezat musca ? RAspuns...pe mana lui Serghei!! 
 
Intrebare la Radio Erevan: dacă eu sunt in gradina şi ma cac şi cade o bomba 
atomica lnga mine...mai am timp sa ma sterg la fund? Raspuns: Doamna draga, 
timp ar fii cu conditia sa va mai gasiti fundul! 
 
Intrebare la Radio Erevan: Se poate sa dormim pe tavan? Raspuns: Se poate, dar va 
cade plapuma. 
 
Ce scriu canibalii pe aeroportul lor??? BINE ATI VENIT, MANCAVAS!!! 
 
Dupa dezastrul de la Cernobil, un anunt la Radio Erevan: barbat radioactiv caut 
barbat radiopasiv. 
 
Intrebare la radio Erevan: Este posibil ca in ROMANIA... Raspuns: DA!!! 
 
Scotieni 
 
1) [37] Cat 
 
Un scotian isi cheama fiul: 
 
Dute la vecinul de sus şi cerei ciocanul! 
 
Dupa cinci minute se intoarce fiul fără ciocan şi tatal il intreaba: 
 
Nu tia dat vecinul ciocanul? 
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Nu. 
 
Zgircitul!!! Atunci dute şi adul pe al nostru. 
 
2) [1808] Valentin 
 
Doi scotieni se intalnesc. 
 
Unul intreaba : 
 
Cunosti ultimul banc despre noi, scotienii ? 
 
Nu. 
 
Cum suna bancul respectiv ? 
 
Dacă îmi dai un penny, til spun. 
 
Celalalt scotian ramane surprins pentru câteva secunde,  după care spune 
 
razand: 
 
Ha ha ha, intradevar, este un banc bun!!! 
 
3) [1809] miha 
 
Doi scotieni se intilnesc: 
 
Primul: Vai ce ceas frumos ai!! Cred ca tea costat mult. 
 
Al doilea: Nici vorba! Mi la vindut tatal meu pe patul de moarte cu 4 
 
penny. 
 
4) [1810] Cosmin 
 
Cica un scotian şi nevastasa intra intrun restaurant şi comanda două portii 
 
de mancare. 
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La un moment dat, chelnerul vazand ca doar scotianul manca iar sotia 
 
statea şi se uita la el, se apropie si 
 
intreba: 
 
Doamna dar dummneavoastra de ce nu mancati? Nu va place mancarea? Ba da îmi 
place, raspunde doamna, dar astept sa termine sotul meu de mancat sami 
imprumute proteza... 5) [1811] marius Un tanar scotian suna la HOT LINE: Buna 
iubitule, spune tipa. Buna scumpo, raspunde el. La care tipa spune: As face orice 
pentru tine! Da' el raspunde: Bine, atunci inchide şi sunama tu! 
 
6) [1812] zazabanga Q: Care este cea mai FairPlay galeria de fotbal din lume? A: -
Cea a scotienilor! Nu arunca cu NIMIC pe stadion! 7) [1813] Raducu John ! Yes, Sir. 
Adumi un pahar cu apa ! Ok, sir. John ! Yes, Sir. Mai adumi inca unul. Bine, sir. John ! 
Mai mai adumi un pahar cu apa... Dar, sir, nu va face bine atata apa... John, esti 
nebun, nu vezi ca arde biblioteca !! 8) [1814] VickEz 
 
I: De ce toate mormintele scotiene au cate un monument ? 
 
R: îi ingroape pana la jumate' sapoi îi dau cu var... 9) [1815] Bogadn I: Ce scrie pe 
usa unui scotian? R: "Nu sunati, ies din 5 in 5 minute" 10) [1816] snifu O echipa 
scotiana de fotbal castiga campionatul. Antrenorul fericit, spune: Baieti, cred ca 
meritati ceva racoritor. Johnny, deschide larg fereastra!! 
 
Sau: Cum sa inventat lita? Doi scotieni au gasit pe strada o moneda!! 11) [2119] 
Ardeleanu Termina fiul scotianului liceul şi tatal, fericit il intreaba: Ce vrei sati 
cumpăr ca sa te recompensez? Fiul: As vrea sa am şi eu o motocicleta... Lasa fiule 
cai prea scumpa...Uite, iti cumpăr un pepene. Dupa ce termina fiul şi facultatea, 
tatal il intreaba: Cum sa te recompensez ptr. bucuria pe care miai facuto? Fiul, 
patit, raspunde: Lasa tata, nu te deranja, mai bine hai sa bem o bere. Dupa 
pepene?!!! 12) [2204] Emy Intrebare: Cum a aparut sarma de cupru? Raspuns: Doi 
scotieni au gasit simultan un penny... 13) [2234] ARCY I De ce nu isi cumpăra 
scotienii frigidere ? R Nu sunt siguri ca atunci când inchid usa se stinge becul! 14) 
[2776] Dacian Un scotian, plecat in provincie ii scrie soţiei: Vezi, am uitat sati spun, 
când nu privesti la nimic sa scoti ochelarii ca sa nii uzezi. 15) [3678] mihai I: De ce 
se duc scotienii la bordel pe bicicleta? R: Ca sa se f**a. 16) [3490] ANONIM Un 
scotian aduce acasa un cos cu capsuni. Ia una din ele şi o da fiului sau zicandui: Ia 
fiule! restul au acelasi gust. 17) [3845] ^Motanel^ Doi scotieni intrun cort. Jon, 
dormi? Nu, ce vrei! Dami 50 penny Dorm, dorm....... 18) [4361] Asty_Boy Un francez 
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vrea sa testeze dacă scotienii sunt chiar asa de zgarciti precum se spune. Asa ca se 
decide sa plece in Scotia. 
 
Trece granita Scotiei şi printrun satuc i se face sete. Isi ia inima in dinti şi bate la 
usa unei case. Ii iese in intampinare un mos. Francezul ii cere apa. Dupa jumatate 
de minut mosul vine cu un bol plin cu lapte. Francezul savureaza jumatate din 
castron  după care spune: Dar voi nu sunteti zgarciti deloc! Ce se vorbeste nu este 
adevaerat! Am cerut apa şi am primit un bol cu lapte. Multumesc! Ei, baiete. Cu 
placere! Nimeni nu mai vroia sa bea laptele ala ca acolo sa inecat un sobolan. 
Francezul scapa bolul din la auzul acestor vorbe. Mosneagul il dojeni: Dupa ce ca 
eu tiam dat lapte tu îmi şi spargi oala de noapte a bunicii? 19) [4272] GZA Un 
scotian merge la un bar şi comanda o bere la halba. Dupa ce i se aduce berea 
observa o musca in ea şi ii spune barmanului: Barman in berea asta e o musca. 
Barmanul raspunde: Domnule zgarcit mai esti şi tu, cat poate sa bea o musca? 20) 
[11423] hakkinen Ce fac scotienii când scapa o sticla de whisky pe jos şi se sparge? 
Asteapta sa inghete ca sa il poata lua ! 21) [12037] LUCIAN Un scotian intra la o 
benzinarie şi intreaba: Cat costa o picatura de benzina? Baiatul de la pompa ii 
raspunde: Ei, chiar o picatura nu costa nimic vo dau eu pe gratis ! La care scotianul 
spune: Atunci picurami şi mie vreo zece litri! 22) [5427] adiTZu Un scotian care 
avea o sticla de wisky in buzunarul de la pantaloni se impiedica pe scari. Când isi 
revine pune mina pe bunzunarul unde era sticla şi simte ceva ud: Sper ca e singe! 
23) [5473] Nemeti Suna tanarul scotian la hotline: Sunt fierbinte. As face orice 
pentru tine! Bine. Atunci eu inchid şi sunama tu! 24) [22570] Dan Un scotian vine 
acasa şi ii spune la nevasta lui: 
 
Am economisit 10 penny astazi! Cum? Nu am luat tranvaiul, ci am fugit  după el! -
Vai, Vai... Puteai sa economisesti 2 lire! Cum? Trebuia sa fugi  după taxi! 25) [6730] 
alin Un american, un francez şi un scotian se intalnesc la o nunta. Americanul: Eu 
am facut cadou un serviciu de cafea de 10 persoane. Francezul: Eu am facut cadou 
unul de 20 de persoane. Scotianul: Eu am facut cadou un cleste de zahar de 200 de 
persoane 26) [7874] da_saint Doi scotieni pescuiesc intro barca. Unul prinde un 
pestisor de aur. dacă îmi dai drumul va indeplinesc o dorinta! Zice unul repede: -
Transforma oceanul asta in bere! Zis şi facut, acesta ii da drumul pestisorului. -
Celalalt nervos spune: Bai boule, acuma trebuie sa ne p***m in barca! 27) [12889] 
ionut O familie de scotieni, tata şi fiu se hotarasc sa ingradeasca gradina. La un 
momentdat tata zice către fiu: "Mai, dute pana la vecinul John şi cerei ciocanul sa 
batem leturile astea!". Fiul merge şi il cere: "Vecine va rugat tata sa ne imprumutati 
ptr. o jumatate de ora ciocanul, ca sa batem leturile la gard". "Imi pare rau, acum 
repar şi eu acoperisul şi am nevoie de el!". Fiul merge la tata şi ii spune rezltatul. -
"Nu face nimic, dute cerel vecinului Smith!". Fiul merge dar şi acesta sub un pretext 
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oarecare refuza sa il dea. Faza se repeta cu toti cunoscutii familiei. Fiul, vine 
suparat de la cel care era ultima speranta şi ii spune tatalui ca nici de data aceasta 
nu a avut noroc. "dai dracului de zgarciti, mie şi rusine cai cunosc. Dute adu 
ciocanul nostru!" 
 
28) [14666] Ali Pe malul unui lac din Scotia, un pescar da la undita. Deodata, vede 
in mijlocul apei un pusti dand din maini disperat şi urland  după ajutor. Pescarul 
sare indata şi salveaza micutul de la inec. Apare şi tatal copilului. Dumneata miai 
salvat fiul? Eu! Dar oricine ar fi facut la fel. Foarte bine, zice tatal copilului, dar 
undei sapca baiatului? 29) [14775] Titus Un scotian suna la linia erotica. Tipa care 
raspunde ii zice: As face orice pentru tine! Tipu' raspunde: Bine atunci inchide şi 
sunama tu. 30) [17834] batman In tren controlorul vine sa verifice biletele. Ajunge 
la un scotian. Biletul dvs. va rog! Nu am bilet Nu se poate.Trebuie sami aratati 
biletul Nu am bilet, vam mai spus Imi pare rau, atunci va trebui sa va dau amenda. -
Nu platesc amenda. Cum nu platiti amenda ? Pur şi simplu nu o platesc Atunci o sa 
va arunc valiza pe geam Ce ba, vrei sa îmi omori copilul? 31) [18071] bogadann Un 
inginer zootehnist german face o vizita la un fost coleg de facultate scotzian sai 
vada ferma de vaci.Toate vacile erau inpecable grase frumoase dar la un moment 
dat vede una cu n picor de lemn.Contrariat germanul intreaba dar cu vaca asta ce 
este? la care scotzianul raspunde dar ce vrei sa tai o vaca intreaga pt o supa? 32) 
[18612] ISPAS Se intalnesc 2 scotieni: Am obosit aseara, am jucat tenis cu McClark. 
dar el nu este un jucator bun. Da, dar am jucat amandoi cu aceeasi racheta. 
 
33) [24295] Andrei 
 
Trei scotieni stau la ceai.La un moment dat trece o maşina cu o mare viteza 
 
si unul dintre ei zice: 
 
Asta e Aston Martin.peste 5 minute mai trece o maşina iar altul zice: 
 
Asta e Rolss Royce 
 
Dupa cinci minute celalalt scotian spune: 
 
Dacă va mai certati eu plec 
 
34) [24433] Un 
 
Cica un scotian pe patul de moarte: 
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Mama esti aici? 
 
DA aici sunt fiule! 
 
Sotia mea este aici? 
 
Da e şi ea aici langa tine! 
 
Dar copii mei sunt şi ei aici? 
 
Da şi ei sunt tot aici cu tine 
 
SI ATUNCI DE CE DRACU ARDE LUMINA IN BUCATARIE!!? 
 
Soldati 
 
1) [121] vreji 
 
La o unitate militara vine un general in inspectie. Toate bune cu o singura 
 
exceptie: 
 
O camila legata de un pom. 
 
Generalul intreaba: 
 
Cei cu camila asta? 
 
Stiti, o folosesc soldatii fiindca pe aici prin preajma nu sunt femei. 
 
Peste două saptamani generalul ia camila la el in cort, şi apoi iese afara cu 
 
pantalonii in vine. 
 
Deci asa o faceti voi soldatii? 
 
Nu, de obicei ne urcam pe ea şi mergem in sat la femei.Ha Ha Ha.... 
 
2) [1817] Valentin 
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Domnule capitan, permiteti sa raportez: 
 
Ostasul Ionescu a sarit din avion fără parasuta! 
 
Iarasi?? 
 
3) [1821] Daniel 
 
Comandantul unei unitati ii scoate pe soldati la instructie la marginea unei 
 
rape. 
 
Il pune pe primul sa stea cu bratele intinse in forma de T,  după care ii da un 
 
sut in cur şi il expediaza in 
 
rapa. 
 
Il pune pe al doilea sa stea pe vine şi  după aia ii da şi lui un sut in cur. 
 
Il pune pe al treilea culcat şi repeta actiunea. 
 
La un moment dat vine un soldat şi zice: 
 
"Dom' comandant permiteti sa raportez,  după ce terminati cu tetrisu' poftiti la 
masa!" 4) [1822] mircea Un soldat se intorcea din permisie. In vagon, alaturi o 
tanara domnisoara. Soldatul isi deschide traista, scoate pita şi o taie in dumicati 
mici, scoate slanina, taie bucatele mici şi le pune pe dumicatii de piine, in sfarsit 
adauga brinza şi ceapa intrun cuvint face soldatei ca la copii mici şi începe sa 
imbuce. Tanara domnisoara începe sa saliveze de pofta şi când nu se mai poate 
abtine, ii spune soldatului: Nu va suparati domnule soldat, mie asa o pofta, numi 
faceti şi mie un soldatel? Ba cum sa nu, asteptati numai sa termin de mincat! 5) 
[2025] The Intrun cort de soldati mare zarva... Vine comandantul... Ce se intampla 
aici? Sa traiti! Soldatii din lipsa de femei se f*t cu perna! Bine! Cei care sau f***t cu 
perna maine la raport!!! A două zi toti erau la raport in afara de unul. Bravo 
soldat!!! Cum te cheama? Perna Violatu' sa traiti! 6) [2341] CAMELIA& Erau in 
conflict două armate: Armata romana şi armata germana. Una era pe un deal şi 
cealalta pe alt deal. Intre cele două dealuri era o apa cu multi crocodili. 
Comandantul armatei germane il trimite pe soldatul Karl sa aduca 10 crocodili, iar 
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comandantul armatei romane ii spune: Astai treaba de femeie! Karl aduce cei 10 
crocodili. Comandantul armatei romane il trimite pe Lucifer sa aduca 15 crocodili, 
iar acesta ii spune: Sa aduca mata! Comandantul armatei romane ii spune 
comandantului armatei germane: Vezi, tiam spus eu, cai treaba de FEMEIE! 7) 
[2656] dan 
 
Stefan cel Mare  după o lupta: Ba care a baut aseara, inainte de batalie, un pas in 
fata! Tremura toti şi numai vreo 3 ies in fata. Bine, voi la sapat transee, restul, hai 
sa ne dregem. 8) [7277] raptoru Slodatii la raport afara. Vine comandantul şi 
spune: Mai misca careva? O voce din spate raspunde: Pamantul, domnule 
comandant. Comandantul: Cine a spus asta? Raspunde din nou vocea: Galileo 
Galilei. Comandantul: Galileo Galilei, un pas in fata!!!! 9) [2926] Jon24 Stefan cel 
mare la razboi: Pi cai, osteni! şi io picai, Maria Ta! 10) [3186] Dan Intro zi de iarna 
cu ger puternic Generalul ii cheama pe soldati la raport. Dintro data Generalul vede 
ceva in pantalonul unui soldat şi intreaba: Cum poate sa ti se ridice pe vremea 
asta? Pai dacă asa ma prins gerul. 11) [3651] Laur Intro zi Hitler is aduna armata 
pentru exercitiile zilnice. La un moment dat un soldat stranuta. Hitler opreste 
exercitiul şi intreaba: Cine a stranutat? Omoara primele 2 randuri de soldati. Cine a 
stranutat? Un caporal prapadit se reseamna şi isi recunoaste greseala, asteptand 
pedeapsa. Hitler surazand ii spune: Atuci, ......NOROC! 12) [3814] Ta`1 Razboi. 
Gheorghe vine şi raporteaza: Dom' Capitan, raportez: Numai avem gloante! 
 
Ce facem? Capitanu nervos: Incetati focu'! Ce mama dracului! 13) [5879] IgMarius 
Soldatii americani, japonezi şi somalezi se intreceau la tras cu tunul: Americanii: -
5800 m Japonezii: 10000 m Somalezii: 10 m Dupa ce au tras somalezii, generalul 
japonez ii spune somalezului: Bine ma numai 10 m La care somalezul raspunde: 
dacă esti mai tare hai tu şi suflan teava. 14) [4595] Horrayah La Auschwitz: Evrei, 
azi va schimbati chilotii! IUPIIIIIIII!...intre voi 15) [4691] monkey Pe campul de 
lupta, Stefan cel Mare gaseste un pachet de biscuiti.Fericit, il arata ostenilor: -
Biscuiti, ostenii mei! Biscuim, Maria Ta! 16) [5530] Laura Alin pleaca in armata. 
Prietena lui vrea o fotografie cu el. El avea doar o foto de la mare nud. Taie partea 
cu cea mai importanta şi io da prietenei. Bunica vrea şi ea o poza. Alin se gandeste 
şi ii da restul pozei. Bunica spune: Ia uitel neras şi cu cravata stramba! 17) [21208] 
voni Un soldat statea in post când apare sergentul carei spune: Bai, ai grija ca 
trebuie sa vina generalul. Când apare anuntama. Peste 10 min. apare iar sergentul 
care intreaba: A venit generalul? Nu. Când vine sa ma anuntzi. Ok. Peste o ora vine 
generalul. 
 
Soldatul il intreaba: Tu esti generalul? Da. Ai dat de dracu de când te asteapta dl 
sergent. 18) [6197] ovi Intro dimineata, la o unitate militara, la apelul de 
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dimineata, un comandant,  după ce saluta soldatii, le spune: Am pentru voi o veste 
buna şi una rea. Voi începe cu cea rea. Astazi, fiecare soldat va trebui sa umple 100 
de saci cu nisip. Acum vestea cea buna: Sunt saci suficienti pentru fiecare. 19) 
[22611] dariana La popota era atarnat un afis: , , Bautura omoara încet dar sigur, , . 
A două zi o mana necunoscuta adaugase: , , Soldatii nu se tem de moarte, , . 20) 
[6781] Adrian Soldatii americani, japonezi şi somalezi se intreceau la tras cu tunul; 
Americanii: 5800 m Japonezii: 10000 m Somalezii: 10 m Dupa ce au tras somalezii, 
generalul japonez ii spune somalezului: Bine ma numai 10 m la care somalezul 
raspunde: dacă esti mai tare hai tu şi suflan teava ! 21) [7074] Vladut Alo, dom' 
locotenent, generalu' Andrei la telefon! Ordonati, sa traiti! Vezi ca maine iti trimit o 
trupa de tineri sai initiezi, da' vezi ca astia nus ca ceilalti! Sunt studenti, baieti 
finuti, rafinati, stilati. Da sa traiti! Vezi ca o sati puna tot felul de intrebari, sa nui 
sperii ca dracii te ia. Pai şi ce sa le raspund, sa traiti? Ba, nu stiu, vezi tu raspuzi la 
deruta, te descurci! 'nteles? Da sa traiti!!! Peste o saptamana... Ia zi ma, cum a fost? 
 
Cum ati ordonat, sa traiti! Teau intrebat? Da sa traiti! şi cum ai scos camasa? -
Raspunsuri la deruta! De exemplu? Pai când ma intrebau, raspundeam la deruta: -
"Ia mai dute'n p***a matii"! 22) [7562] Psycit 
 
I: Ce este verde şi are 200 oua? 
 
R: Corul vanatorilor! 
 
I: Ce este verde şi are 199 oua? 
 
R: Corul veteranilor! 23) [7601] Alexandru Capitanul ordona: Soldati ascultati şi 
indepliniti comanda mea: Punetiva pe fata castile de gaz, scoatetile, punetile, 
scoatetile, punetile, scoatetile... Popescu, nai auzit? Scoateti casca! Dar eu am scos-
o... Interesanta fizionomie ai Popescu... 24) [7602] Alex Vine Popescu la 
Dom'Capitan sii spune: Permitetimi sa va raportez. Ionescu iar e in stare de 
ebrietate avansata. Cum ai sesizat? Iar rade oglinda! 25) [8080] Geo Intrun lagar 
nazist vine comandantul la prozonieri şi le spune: Am o veste buna şi una rea. Pe 
care vreti so auziti? Detinutii toti: Pe aia buna. Comandantul: Vestea buna este ca in 
seara asta aveti discoteca. Detinutii: URAAAA! Comandantul: Va canta Hans la 
mitraliera. 
 
26) [8227] PET Stefan cel MARE ii intreaba pe soldatii lui: Unde sunt turcii? In 
stanga, in dreapta şi in spate. Atunci inainteeee! 27) [8360] Guguloi Se zice ca 
Pintea Haiducu' era urmarit de potera. Fuge el ce fuge, intra intro padure şi vede o 
casa. Da buzna in casa şi vede o baba. Pintea: Babo, ma urmareste potera, ascunde-
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ma şi pe mine undeva! Baba: Ascundete sub fustele mele maica! Vine potera, da 
buzna in casa sio intreaba pe baba: Babo, nai vazut pe Pintea Haiducu'? Cum aude 
Pintea, o pupa pe baba pe glezna. La care Baba: Vai saraca pacatele mele, de un' sa 
vas eu maica aici in pustietatea asta? La care potera: Babo, dacă ne minti te 
schingium pana ne spui adevaru'. Cum aude Pintea, o saruta pe Baba pe genunchi. 
Baba: Vai maica da' vam zis ca nu lam vazut. Pleaca potera, iese Pintea de sub fusta 
Babii sii zice: Babo, dacati mai punea potera o intrebare, cred ca te pupam sin 
p***a! Baba: Ba cred ca ma pupai in p**a ca eu sint Baba Novac! 28) [8403] 
rembrant La raport, plutonierul scoate in fata companiei pe un soldat care a facut o 
boacana şi spune: "Priviti soldati, aveti in fata voastra un magar şi un porc" 
(urmeaza mustruluiala......) după care plutonierul ii sune soldatului: "Treci la loc in 
formatie, magarule". 29) [8533] ggo Razboiul dintre Mircea şi Baiazid : Vine 
Baiazid cu oastea (cata frunza şi iarba) şi pune un tun pe malul Dunarii. Mircea 
vine şi el la Dunare cu un grup de viteji şi infige un steag in malul opus. Se 
enerveaza turcii şi mai aduc două tunuri şi le indreapta spre romani. 
 
Mircea mai aduce inca două steaguri şi le infige in mal. Turcii iritati aduc inca trei 
tunuri la Dunare. Romanii aduc inca trei steaguri şi le infig in mal. Se enerveaza 
turcii rau de tot şi pleaca acasa. Dupa 10 ani se intalnesc Mircea şi Baiazid intrun 
bar. Baiazid: "Ba, ceai vrut sami demonstrezi cu steagurile alea?" Mircea: "Ca mi se 
falfaie de tunurile tale." 30) [8993] senol Un capitan il intreba pe un soldat: Ce e 
patria soldat Pandele? E mama mea, dom'le capitan. Soldat Frunza, tu stii cei 
patria? Da dom'le capitan, e mama lui Pandele! 31) [9412] matei Razboi mondial 
aerian in Pacific. Un kamikaz japonez vede un B17 american, inchide ochii şi zice: -
"Pentru patrie inainte" şi pleaca in picaj. Dupa vreo 2 minute deschide ochii şi nu 
vede nimic. Intoarce avionul şi vede iar B17ul american tronand in aer. "Ce p***a 
masii dom'ne!" Repeta figura şi iar acelasi lucru şi incearca din nou. Pilotul 
american spune copilotului: "Ba, deschide ma geamul ca iar vine nebunul ala". 32) 
[9946] Terrier Urmarit de turci, Stefan cel Mare loveste calul in spate cu pintenii sii 
spune sa alerge mai repede. Calul, putin iritat ii atrage atentia sii spune sa nul mai 
loveasca. Alearga calul ce alearga iar  după un timp Stefan iar il loveste cu pintenii: 
"Mai repede"...la care calul ii atrage atentia din nou: "Ma Stefan nu ma mai lovi ca 
ma opresc şi te prind turcii" Alearga calul ce alearga  după care iar este lovit: "Mai 
repede". Calul enervat la culme se opreste iar Stefan este prins de turci. Inainte de 
a fi omorat, ca ultima dorinta, Stefan cere ca sa vorbeasca cu, calul sau: Stefan: Uite 
ma ce miai facut? Te credeam un cal credincios, acum am sa fiu omorat! Calul: 
 
Bine ma Stefan, te inteleg sa ma lovesti...Da in operatie? 33) [10959] Dumitrescu 
Soldatii sovietici zboara cu avionul spre Afganistan. In Afganistan, le explica 
comandantul, pentru capul fiecarui dusman veti primi 1000 de ruble şi 3 zile de 
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permisie. Noaptea tarziu, avionul aterizeaza. Soldatii coboara şi  după un timp se 
intorc cun cap de om şi ii spun comandantului: Tovarase comandant, iata primul 
cap de dusman. Vrem bani şi zilele libere. Ce ati facut, nenorocitilor? Inca nam 
ajuns in Afganistan. 34) [11312] Zhamosu' Dom' capitan: Pluton de fii de curve, 
alinierea. Cine indrazneste sa fure cumva, drept pedeapsa 5 km cu tot 
echipamentul in mars fortat. Noii soldati inghit in sec. Cine indrazneste sa aduca 
injurii organelor superioare, 10 km mars. Soldatii incep sa tremure. Cine insa este 
prins masturbanduse in unitate, va alerga 20 km cu echipament complet! Soldatii 
sunt disperati, unul insa radiaza de bucurie. Soldat, treci in fata! Ce te amuza in 
halul asta? Nu tie bine? Ba da sa traiti, ma gandeam doar ca eu din patru labe sunt 
acasa. 35) [12385] claudiu In timpul razboiului generalul merge printre soldati. 
Unuia ii tremura degetul pe tragaci şi il taie cu sabia: Te doare soldat? Nu dle! De 
ce? Fac parte din armata romana. Merge mai departe, il vede pe unul cu un nasture 
descheiat şi ii smulge o mana de par de pe piept: Te doare soldat? Nu sa traiti! De 
ce? Fac parte din armata romana! 
 
Merge mai departe şi vede 2 homosexuali in timpul actului. Scoate sabia şi io taie: -
Te doare soldat? Nu sa traiti! De ce? Iati taiato lu' ala din spate! 36) [16029] clara 
 
I: De ce femeile nu fac armata? 
 
R: Ptr. ca la comanda "culcat" se arunca pe spate. 37) [16325] Spunky In legiunea 
franceza: Vine generalul sa verifice soldatii. In primu rand vede pe unul care are 
piciorul cu un centimetru prea in fata. Ceti cauta piciorul mai in fata? Ma scuzati va 
rog, este vine mea. Asa este! Paf! Il impusca. Mai merge putin şi vede pe unul care 
are centura putin mai la stanga. Ceti sta centura asa? Paf! Il impusca. Ajunge la 
capatul randului, şi vede ca la unul ii sta p**a prea in fata. Ceti sta p**a asa de in 
fata? Scoate un cutit şi io taie. Soldatul sta neclintit. Acesta este un adevarat soldat. 
Cum de nu te doare? Dar nu era a mea, era a lui ala din spate! 38) [17906] 
Matrix301 Erau odata trei soldati americani veniti in Romania sa invete 
romana.Prima data se duc ei intrun bar unde se certau doi dintre care unul a zis: -
Fututi rasa matii! Americanii au retinut. Se duc intre niste blocuri unde erau cativa 
oameni care vroiau apartamente şi care strigau: Mai VREM!Mai VREM! Americanii 
au retinut! Se dusera la una la curte care taia un curcan şi sotul ei a intrebato ce 
taie acolo, ea a zis: Un curcan mare şi gras, un curcan mare şi gras! Americanii 
retinura. 
 
Dupa aceea se dusera la secretare presedintelui care ii invata pe straini 
 
romana: 
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Am auzit ca vreti sa invatati romana! 
 
Fututi rasa matii! 
 
Se duce aia il cheama pe presedinte: 
 
Ba voi vreti sa va dau 15 ani de inchisoare?ii intreba presedintele. 
 
MAI VREM!MAI VREM! 
 
Ba voi stiti cine sunt eu? 
 
Un curcan mare şi gras, un curcan mare şi gras!!! 
 
39) [17953] Shobo 
 
Pe vremea lui Nea' Nicu, la fabrica de armament Zarnesti suna un tip: 
 
Alo, "Fabrica de biciclete Zarnesti?" 
 
Da! raspunde centralista. 
 
As dori şi eu cu Nelu de la Focoase!! 
 
40) [18923] s@rin 
 
Comandantul lagarului Auschwitz către detinuti: 
 
Baieti, azi veti juca polo 
 
Uraaaaaaa! 
 
Voi veti fi echipa rosie 
 
Uraaaaaaaa! 
 
Iar crocodilii vor fi echipa albastra! 
 
41) [19528] catalin^alex 
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Cum fac albanezii incalzirea de dimineata? 
 
Dau turul tarii. 
 
42) [20263] maxim 
 
Cum se face cezariana la canibali? 
 
Se mananca femeia in jurul copilului. 
 
43) [24515] 
 
Bula şi Itic merg in razboi. Acolo in lupta decisiva Bula incaseaza un glont 
 
in cap. Itic trebuia sa ii spuna 
 
nevestei lui Bula vestea proasta şi nu stia cum. 
 
Tu Mito tu sti ca lui Bula ii treceau tot felul de trasnai prin cap. 
 
Da stiu. 
 
Sti ce ia trecut acuma? 
 
Nu! Ce ia trecut? 
 
Un glonte de vreo cinci centrimetri. 
 
Studenti 
 
1) [12922] yoyomen 
 
Care este cel mai scurt shi cel mai bun banc? 
 
"Un student sia cumpărat un apartament" 
 
2) [23500] bica 
 
Dupa o zi grea de munca, tatalbarza vine acasa, şi începe sa povesteasca ce a facut 
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in ziua respectiva: A fost misto azi! Mam dus la niste familii de intelectuali, leam 
adus copii, sau purtat cu mine frumos. Chiar a fost misto! Vine şi mamabarza: Vai 
de capul meu! Mam dus la niste familii de tigani şi leam lasat puradeii. Mau batut, 
mau injurat! Intrun tarziu apare şi fetitabarza. Maicasa o intreaba: Tu ceai facut 
fata mea? E! Am speriat niste studente prin Regie! 3) [24114] catalin Stiti care e 
diferenţa intre studente şi verbe? Verbele pot fii şi neregulate! 
 
4) [24198] Vali In metrou, o duduie indignata il apostrofeaza pe un negru (student 
strain) care statea linistit pe scaun: La noi, in Romania, doamnele stau pe scaun, iar 
tinerii ca tine stau in picioare! La noi in Africa, baietii ca mine stau in jurul focului, 
iar doamnele ca tine stau in cazan, la fiert! 5) [24369] nutpi Replica unui student 
de anul I  după primul an: In 5 ani de liceu nam invat cat in sesiunea asta. 
 
Tigani 
 
1) [116] Knguru Dragomir, Negro şi cu Tiganul (Ursoaica) merg la o expozitie de 
avioane. Plimbanduse cei trei pe acolo vad un avion de aur. Negro isi incearca 
norocul iar peste o ora vine cu o piulita. Dragomir merge şi el sta o ora, două şi 
reuseste sa ciordeasca o bujie. Vazind Tiganul una ca asta merge şi el. Sta o ora 
doua, trei, patru şi  după vreo 7 ore vine mai negru decat plecase şi fără sa fi ciordit 
ceva. Tiganul ii intreaba: Ce ati reusit voi sa furati? Dragomir: pai o piulita şi o 
bujie. 
 
Tiganul: aha, de aceea nu a vrut sa porneasca avionul... 2) [356] Sergiu Era o zi 
superba de vara şi tiganul se intorcea acasa pe un cal alb, inspumat. In vale tiganca 
spala rufele linistita. şi cum vine tiganul in viteza opreste calul chiar pe marginea 
vaii. Dintro data o roca mare de calcar se desprinde şi se rostogoleste pana ajunge 
la tiganca şi o face varza, la care tiganu': Vai bagamias, e a treia maşina de spalat pe 
care 
 
o strica calcaru' trebuie sami iau Calgon! Concluzie: Masina de spalat traieste mai 
mult cu CALGON! 3) [1063] Alin 
 
I: Stiti cum se numeste sperma de tigan? 
 
R: ESENTA DE ROM... 4) [1823] Valentin Barbate, am fost la doctor şi mia zis ca 
sunt largita, da cinstita! Tiganul se duce la doctor şi intreaba ce are Piranda lui. Pai, 
ce sa aiba, laringita şi cistita! 5) [1824] Valentin Se canalizeaza un cartier de tigani. 
Bulibasa din acest cartier vorbeste cu alt bulibasa, din alt cartier, necanalizat: Cum 
e acuma, mancat'as ? Aaa, e mult mai bine ! Avem apa calda, baie, veceu.., piranda 
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mea a luat chiar şi perie de veceu!! Ehe, cred ca e bine !!!! Mda, merge, dar tot mai 
bine era cu ziarul! 6) [1826] kostas Un avion este pilotat de un american, un rus, un 
roman şi un tigan. La un moment dat avionul începe sa cada. Americanul spune: Eu 
ma arunc, se redreseaza avionul,  după putin iarasi la fel vine randul rusului: Se 
redreseaza avionul  după putin iarasi începe sa cada, se uita romanul la tigan şi 
invers pana la un moment dat când tiganul ii spune romanului: Bai tigan am fost 
tigan raman ori te arunci ori te arunc!!! 7) [1827] Robert I: Ce este negru şi sta bine 
la gatul tiganului? 
 
R: Dobermanul. 8) [1828] <Alex Cica un tigan se duce pentru prima data la 
spovedit. Il vede pe preot scotandusi ceasu de la mana sil pune pe masa. Preotul: -
Cu ce ai pacatuit fiule? Tiganu(punand mana pe ceas): Fur parinte. P: Se zice "am 
furat" T: (bagand ceasu in buzunar): Am furat parinte. P: Ai incercat sai restitui 
obiectul propietarului? T: Eu vil dau dumneavoastra parinte. 
 
P: Nu mil da mie dal propietarului. 
 
T: Nu a vrut sal primeasca. 
 
P: Atunci pastreazal tu. 9) [1829] Pretorius Mama cu fiiica la farmacie. Intra mama. 
Sarutmana! Buna ziua! Cu ce va putem ajuta? Alifie pentru p***a aveti? Vai, va rog 
sa iesiti imediat... Iese mama. Fai, nu ma inteleg cu aia, intra tu poate vorbesti mai 
bine. Intra fica. Sarumana! Buna ziua! Cu ce va putem ajuta? Alifie pentru... jos 
aveti? Sigur, unguent vaginal, bineinteles. Ce cantitate ati dori? Asa cam pentru 2 
p***e. 10) [1831] Eraser O satra formata din o mie de tigani merge la pescuit. Unul 
dintre ei prinde un pestisor de aur. Acesta ii zice: Te rog sa îmi dai drumul şi o sa 
va implinesc la toti o mie cate o dorinta. De acord tiganul. Primul vrea sa fie alb, la 
fel al doiler şi tot asa pana la ultimul care intrebat de pestisor ce vrea spune: Fai pe 
toti inapoi NEGRII! 11) [1833] Raducu 
 
In camera de gazare un englez, un chinez şi un roman. Ii gazeaza odata, de două ori, 
de 3 ori... nu moare nici unul... Se raporteaza lui Hitler care vine sa vada ce se 
intampla Il intreaba pe englez de ce nu moare? Asta raspunde: La noi e poluare, e 
fum, gazul asta e aer curat... Chinezul: La noi dacă zice imparatul sa ne tinem 
respiratia 10 ore, ne tinem... Romanul: Ba, eu sunt gazoman de felul meu, asa ca du-
te dracu şi inchide usa aia, ca iese bunatate de gaz afara... 12) [1834] Raul Un 
roman şi un tigan, sunt trimisi la spinzuratoare. Locul unde urmau sa fie executati 
era deasupra unui riu, legati de un pom. Prima data il iau pe roman, dar se rupe 
coarda, şi scapa inotand. Vazind asta, tiganul zice: Pe mine sa ma legati bine, ca nu 
stiu sa inot¡¡¡¡¡ 13) [1835] Cristi Piranda ii cere puradelului sa ii arate carnetul de 
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note. Când il citeste vede ca are note de 10. Nervoasa il intreaba: "Hapai ma!, ce 
notes astea ma?". Las' ca ma duc eu la scoala aia a ta şi vorbesc cu Doamna 
invatatoare. A două zi piranda sta de vorba cu invatatoarea. Pai doamna, copilu' 
meu are numa note rele, numa' de zece. Pai cum de ii dati note asa mari, ca el atitai 
de prost... Uite sa ii pun eu citeva intrebari sa vedeti ca nu stie. Ba copile! Ce avem 
noi sub pat şi începe cu "O"....? Nu stiu. O pereche de papuci. Vedeti doamna, nu 
stie. Ba! Ce avem noi sub pat şi începe cu "D"?...? Nu stiu. Doua perechi de papuci. 
Vedeti doamna ca nu stie, şi ii dati numai note mari. Mama, dapai sa te intreb şi eu 
pe tine ceva. Intreabama ma! Ce avem noi sub pat şi începe cu "H"?..., nu stiu ma, 
ce? Inco pereche de papuci. Vezi ca nai stiut? 
 
14) [1837] Mona Tiganca cumpăra pentru prima oara sapun in casa şi il pune pe 
cel mai mic puradel sa se spele. Puradelul începe: Mama, sa ma mai spal ca uite 
deja sa dus destul jeg de pe mine? Mai spalate ca esti jegos. Mama sa ma mai spal 
ca apa sa facut şi mai neagra? Taci şi continua sa te speli ca esti jegos. Mama sa ma 
mai spal ca deja mi se vede tricoul ala rosu? 15) [1841] DAN Noaptea tiganu şi 
tiganca, intro lumina chioara...dormeau. Pe la 3, tiganca se trezeste şi începe sa se 
holbeze pe perete. Dupa câteva minute începe sal ghionteasca pe tigan... Tigane, 
tigane... scoala ba mancatas... Ca vrei fa ca te tai sanebunesc? Scoala ba traitiar ma-
ta? Fa te disec sa fac parnaie... Scoala ba nauzi... Zi fa cei ?!? Ba tigane, pe perete 
acolo sub icoana e un gandac? Da' ceai vrea fa sa fie... un Rembrandt? 
 
16) [1842] aida Vine tiganu' acasa cu leafa şi ii zice Pirandei: Fa Pirando! Azi 
mergem la un restaurant! Piranda incantata se imbraca repede. La restaurant vine 
chelnerul şi ii intreaba ce doresc. Piranda: O "priptura" as vrea ma Pandele! O 
priptura la Piranda! şi mananca ea vreo 3 fripturi,  după care Pandele o intreaba: -
Ce tot atata priptura fa Pirando? Pai dacă nam vazut de mult carne..... şi ce fa? P**a 
meai zarzavat???! 17) [1843] AMIGO I: De unde iti dai seama ca tia spart un Tigan 
apartamentul? R: Gunoiul este mancat, iar pisica violata. 
 
18) [23529] rambo O tiganca merge la doctor. Tiganca: 
 
Domule doctor nu ma satisface barbatul. Doctorul: Iati un amant. Tiganca: Pai am 
un amant şi tot nu ma satisface. Doctorul: Iati inca un amant. Tiganca: Pai am doi 
amanti şi tot nu ma satisfac. Doctorul: Mai iati inca un amant. Tiganca: Pai am trei 
amanti şi tot nu ma satisfac. La care doctorul enervat ii spune: şi ce vrei de la mine? 
Tiganca: Sam dai o tidula unde sa scrie ca nu sunt din aia de o face pe trotuare cu 
bărbaţi. 19) [1928] george Vine Bulibasa acasa cu niste cizme noi şi nu ezita şi se 
lauda la nevasta sa : Ia uite nevasta ce cizme am, pana şi madularul se uita la ele! -
Bine, bine dar mai bine iti luai o palarie! 20) [2212] jule Un tigan conducea 
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Mertzanu' şi deodata face pana de cauciuc. Se da jos din maşina sa schimbe roata. 
Un alt tigan apare şi il intreaba: Ce faci aici mancatias? Pai scot roata. Atunci al 
doilea tigan sparge parbrizul şi spune satisfacut: Gata frate, eu iau casetofonul. 21) 
[2223] ardeleanu Tiganca intarzie. La sosirea ei, tiganul, nervos, o intreaba: Undeai 
fost, fa? La serviciu. Fa, te rup, pana la ora asta la serviciu? Taci omule cam luat 
salariul şi am fost la piata la cumpăraturi. şi ce ai cumpărat, fa ? Ete asta am 
cumpărat, zice tigana şi ii arata o lingura de lemn. Auzi fa, firai a dracu', noi navem 
bani deo tuica şi tu cumperi mobila.... 22) [2583] Nicolae Q: Cum se sinucide un 
tigan? A: Isi miroase sosetele. 
 
Q: Cum se sinucide un roman? A: Ii spune bancul asta tiganului. 23) [2552] sergiu 
Erau 2 tigani(femeie şi barbat )si in fiecare an veneau apele mari şi mereu le luau 
casele. Intrun an siau facut casa pe malul garlei şi iar a venit apa. Femeia sa dus la 
barbat sai spuna ca iar a venit apa mare şi sa stranga lucrurile sa plece dar 
barbatul spune: Nu, şi începe sa cante: Casuta noastra cuibusor de dat la buci stai 
nevasta unte duci!!! 24) [2855] schnecker Era un francez, un englez şi un tigan care 
trebuia sa salveze o printesa din mijlocul unui lac. Francezul sare, face 3 scheme in 
aer, ajunge in apa şi se ineaca. Englezul sare, face 2 scheme in aer, ajunge in apa şi 
se ineaca. Vine şi randul tiganului: Sare in apa şi seneaca. 25) [2910] ainur Un tigan 
moare şi ajunge in rai. Dumnezeu curios il cheama la vorbitor. Ce faci mai tigane ca 
tare vroiam sa te cunosc. Esti primul tigan care ajunge la minen rai. Nai prea facut 
rele la viata ta.' Nu Doamne Dumnezeule. şi eu ca oamenii am mincat, am baut, mi-
am rezolvat nevasta. Mai tigane, ia spunemi tu mie dacă pe pamint, atata timp cat 
ai trait, ai avut vreo nemultumire?' Apai Dumnezeule dacă tot îmi e permis, stii, 
toata viata mam intrebat de ce Doamne ne dai 32 de dinti şi o singura p**a". Iauzi. 
Sa stii ca nu mam gindit niciodata la asta. dacă tot zici ca astai oful tau, uite eu iti 
mai dau o sansa. Ia 32 de p**i de la mine şi dute cu ele pe pamint. Pleaca tiganu' 
bucuros cu bratul de p**i  după el. La poarta raiului il opreste Sf. Petru sii zice: -
Unde pleci mai tigane?' Iaca, mia mai dat Dumnezeu o sansa şi 32 de p**i toate 
marimile. Ce zici?' Bine, bine, dar roaba asta de c***e cui io lasi?' 
 
26) [3042] kitz Un tigan isi duce nevasta la ginecolog sa o controleze. Doctoru' 
baga două degete, tiganul curios: Cei faci dom' doctor? Ii iau latimea. Inca o data 
acelasi lucru, tiganu: Ce faci dom' doctor? Doctoru': Ii iau latimea. Ginecologu' ca 
sasi bata joc se desface la pantaloni, scoate scula afara. Tiganu repede, il intreaba 
ce face? Doctoru: Ii iau inaltimea, la care tiganu: O sa iei pe dracu. O sa iei sifilis ca 
dasta am aduso aici. 27) [3285] Barta Mosul tigan, citind ziarul exclama către baba: 
Fa, aici scrie ca o bomba atomica costa două milioane de dolari. Doamne da, fa, sa 
cada una la noi in gradina. 28) [3507] Bogdan I: Stiti care e diferenţa intre un 
roman şi un tigan?? R: Romanii fura unii pe altii, iar tiganii fura in Germania! 29) 
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[3914] kosmyn Cum te adresezi unui tigan imbracat la 4 ace? Inculpat, ridicate! 30) 
[4362] roty Pentru a atrage bărbaţii in treburile casnice.Trei femei incep sa 
povesteasca cum sau descurcat Iam spus sotului ca ar fi bine dacă ar face el 
cumpăraturile, începe discursul o italianca şi ?..intreba curioase celelante femei. -
Prima zi nimic, a două zi nimic deabia a treia zi a inceput sa vina cu sacosile pline. -
Bravo!! strigara muierile intrun glas. Stati fetelor sa vedeti ce am facut eu se ridica 
o bucatica din Franta.Iam spus lui Jean Piere sa mai duca şi el copii la gradinita. -
Si...?intreba hienele cu voce tare. Prima zi nimic a două zi nimic a treia zi ia luat şi i-
a dus singur la gradinita. Victorie.victorie strigara toate intrun glas. Dar tu Zambilo 
nu spui nimic? o intreba pe tiganca presedinta intilniri. 
 
Apoi io iam zis lui barbatumiu : "dute ba şi tu la munca ca murim de foame cu cinci 
copi acasa"... şi ?...Si ?...intreba muierile deodata. Prima zi nimic a două zi nimic a 
treia zi nimic deabia a patra zi am inceput sa vaz un pic cu ochiul sting. 31) [5065] 
Razvan Intrebare: Ce este un tigan pe bicicleta? Raspuns: Mobilrom. 32) [5199] 
Jericho Cica statea un tigan cu "consoarta" lui pe marginea patului şi se spargeau in 
poante. Zice tiganu': Tiganco, team ars! Ce sta sub pat şi începe cu "U". Nu stiu ba, 
tigane. Un papuc, fa proasto. Sta tiganca, sa gandeste şi zice: Tigane, team ars ! Ce 
sta sub pat şi începe cu "H"? Nu stiu, fa! Alt papuc, ba! 33) [12019] ADI Un 
american, un neamt şi un tigan naufragiaza pe o insula populata de canibali. Cei 
trei sunt prinsi de către acestia. Canibalii hotarasc ca pe american sal friga la 
protap. A două zi se duc la neamt şi cum il vad asa de gras se gandesc sa faca din el 
untura. A treia zi se duc, il iau pe tigan şi cum il vad asa de negru şi urat, stau şi nu 
stiu ce sa faca din el. La care, unul mai rasarit: sa facem din el papuci! La care 
tiganul revoltat, ia un cutit şi se impunge : Na, sa va intre apa in papuci! 34) [4616] 
Super Vine un tzigan de la shcoala, shi ii spune lu' tac'su entuziasmat: -
Tatai..tatai......nea intrebat astazi doamna invatzatoare cat face 1+1...sh'am fost 
singuru' din clasa care a spus ca face 2..de ce tatai ca's tzigan tatai...??? Nuuu dragu' 
tatii....ca eshti baiet dashtept! Vine shi a două zi..la fel: 
 
Tatai..tatai...nea intrebat astazi doamna invatzatoare cat face 2+3...sh'am fost 
singuru' din clasa care a zis ca face 5...de ce tatai..ca sunt tzigan tatai?..??.. Nuuuu 
dragu' tatii...ca eshti baiet deshtept.... A treia zi: Tatai..tatai...a intrat astazi in clasa 
doamna asistenta...shi nea verificat paru' de pe burtica.....sh'am fost singuru' din 
clasa cu par pe burtica.......ca's tzigan tatai..??..?? Nuuuuu dragu' tatii.......c'ai 21 de 
ani......!! 35) [7321] Sabou Fac concurs un ungur un roman şi un tigan care poate sta 
mai mult intrun cotet cu porci.Intra ungurul sta 1 min sta 2 min iese afara fu'da put 
porcii.Intra romanul sta 1 min sta 2 min iese afara fu'da put porci.Intra tiganu sta 1 
ora sta 2 ore sta 3 ore ies porcii fu'da pute tiganu 36) [4709] Viper Intro noapte un 
american, un francez şi un tigan cautau un hotel; Toate hotelurile erau ocupate: 
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Ajung la un hotel şi receptioneru' le spune ca mai exista o camera dar e cu o 
fantoma... Englezu' curajos intra in camera şi se culca; la miezu' noptii iese fantoma 
şi începe sa vorbeasca: "Io sunt fantoma cu un ochi verde şi unu' alb". Englezu' 
speriat sare pe fereastra. 
 
A două noapte, figura se repeta şi cu francezu' 
 
Când vine şi randul tiganului, acesta se culca linistit, şi la miezu' noptii iese 
fantoma... " Io sunt fantoma cu un ochi verde şi unu' alb.. Tiga nu se scoala, se uita 
putin la ea sii spune : Poate vrei sa til inverzesc şi pe celalalt... 37) [4711] Viper Un 
american, un francez şi un tigan au pus un pariu, care poate rezista cel mai mult 
intro pestera cu cate alimente vrea muschii lui... Americanu' intra mandru cu 50 de 
rucsace pline de mancare ;  după 2 luni iese afara... Când vine randul francezului 
acesta ia cu el 20 de rucsace pline cu mancare şi 200 de franzele; dupa3 luni iese 
afara... 
 
Vazand ce mult au rezistat cei doi, tiganu' isi ia cu el un singur borcan de fasole cu 
el...;  după 5 ani iese afara... Presa vine peste el pentru al intreba cum de a putut 
rezista asa de mult; tiganu' raspunde... Am mancat fasolea aia şi apoi mam cacat am 
manca, şi tot asa numa' ca ultima data am facut diearee şi am fost nevoit sa ies.. 38) 
[8392] Simo Un tigan şi o tiganca se hotarasc sa nu mai vorbesca urat când fac 
dragoste. Se hotarasc deci sa vorbesca in termeni de pocker. In prina seara, tiganu: 
Fa tiganca, am deschidere! Pas, ma. A două seara, tiganul: Fa tiganca, am 
deschidere! Pas, ma. A treia seara la fel, a patra la fel şi tot asa... Dupa vreo 
saptamana, tiganca: Ma tigane, am deschidere! Pas, fa. A două seara tot asa, a treia 
tot asa pana când se inerveaza tiganca şi da cearsaful la o parte şi il vede pe tigan 
foarte excitat. Bine ma nenorocitule, cu quinta roiala şi zici PAS?? Mal, ca teei uitat 
in carti. 39) [11843] Razvan Ce zice tiganul când vine iarna? Scoatema Doamne şi 
din iarna asta ca al dreaq sa fie ala care intra in alta! 
 
Caz real: La Matasaru in jud. Dambovitza, pe vremea lu' ala pe care la lasat 
Targovistea rece..., lea construit sistemul case la tiganii caldarari pentru ca stateau 
in corturi (care se puteau vedea din trenul care circula pe directia Pitesti-
Bucuresti)... şi tiganii nostri au pus caii in case şi ei stateau tot la cort! 
 
Când a vazut tiganul lapte, la pus intrun tuci jegos şi a zis: "Fal Doamne sa creasca!" 
şi a dat pe afara... 
 
Un tigan isi striga copiii pe care ii trimite la produs: Rambo, Tarzan, Rahan, Lis, 
Limbiana, Maribulena şi numele pot continua... 
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40) [5122] Andrei De ce isi lasa baietii tiganiilor mustata? Ca sa semene mai mult 
pe mama. 41) [13146] Adina 
 
I: Cum se sinucide un tigan? 
 
R: Isi miroase sosetele. 
 
I: Cum se sinucide un roman? 
 
R: Spunand acest banc unui tigan. 42) [5426] adiTZu Un tigaus este prins in livada 
cu mere de un gardian: Ce faci tigane acolo? Erau cazute niste mere pe jos şi le 
puneam inapoi! 43) [12894] picasso Piranda merge la avocat şi se plange ca 
barbatul ei nu o satisface. Adica fenomenul se intampla prea rar. Avocatul il 
cheama şi pe tigan şi le spune amandurora sa faca totusi o intelegere şi sa nu 
divorteze. Avocatul intreaba: O data pe trimestru ajunge? Piranda: Dar cate 
trimestre are o noapte? 44) [12892] picasso Piranda merge la avocat, deoarece 
vrea sa divorteze. Avocatul o intreaba de ce vrea sa faca acest lucru. Piranda 
raspunde: Hai domnu' avocat, barbatul meu nui om. Dar ce este, tu piranda? 
intreaba avocatul. Da nui om, adica are scula prea scurta, raspunde piranda. Dar 
cati centimetri are? intreaba avocatul. Cam 28, raspunde piranda. şi nu iti ajung? 
Dapai, domnu' avocat...10 centimetri burta lui, 10 a mea...apai cu 8 centimetri sa te 
f**i tu? 45) [21043] Ioan Canibalii prind un american, un rus şi un tigan. Seful de 
trib convoaca sfatul pentru pregatirea mesei. 
 
Ce facem cu americanul? Il bagam la sarmale ca e gras şi numa' bun. Cu rusu'? Pe 
asta la ciorba cai mai potrivit. Dar cu tiganul ce facem cai numai piele şi os? Pai..., 
numai la sapun merge. Tiganul: Aoleu, mancavas, am 10 copii. Datimi drumu'. Sefu: 
Gura! Nici nu se discuta! Când a vazut tiganu ca nu scapa, zise razbunator: Sa 
moara mama şi copiii mei dacă fac clabuc! 46) [21908] Pechi Un englez, un francez 
şi un tigan au gasit o comoara. In prima noapte sapa englezu'.Deodata simte un fior 
şi o voce care spune: A venit moartea... Englezu' se sperie şi fuge. In a două noapte 
la sapat era randul francezului.La fel pateste şi francezul... Tiganul, in a treia zi 
fericit ca a lui va fi comoara sapa de zor. Deodata simte şi el un fior şi o voce care 
spune : A venit moartea... Mama, ma mancateasi mai speriat, am crezut ca e politia. 
47) [21703] Nick Tiganul la doctor. Dupa consultatie ii zice doctorul: Dom'le ia 
supozitoarele astea şi bagatile in rect. Unde domnule doctor? In anus dom'le. -
Unde? In cur dom'le ! Vai dom doctor, scuzatima dar nam vrut sa va supar! 48) 
[7017] ANDREEA Piranda pe patul de moarte ii spune tiganului ultima dorinta: Ba 
tigane ba! Io când mor sa nu ma duci la cimitir cu cai negri, sa ma duci cu iepe sure! 
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Tiganul: Bine tu piranda cum doresti tu. Moare piranda şi tiganul ii indeplineste 
dorinta. In drum spre cimintir se sperie iepele sure de ceva şi pica sicriul intro 
rapa. Coboara tiganul nervos şi începe sa zica: 
 
Caii negrii nuti placeau, iepe sureti trebuiau! Stai in rapan p**a mea! 49) [7056] 
bangggggg! 
 
I: Cum face un tigan in ciuda unei muste? 
 
R: O inchide intre două geamuri şi mananca c***t cu lingurita in fata ei! 50) [7813] 
Bibi Tiganu vine seara acasa şi se ia de tiganca. Tiganu: Hai fa sati arat cat esti de 
proasta. Ce se tine fa sub pat shi începe cu litera o? Tiganca: Nu stiu. Tiganu: O 
pereche de bocanci proasta dracului! Tiganca: D'auzi vere, ce se tine sub pat şi 
începe cu litera d? Tiganu: Nu stiu fa. Tiganca: Doua perechi de bocanci. Tiganu: 
dacă esti asa desteapta ia spune fa ce se tine sub pat şi începe cu litera H? Tiganca: 
(mirata): Nu stiu. Tiganu: Halta pereche de bocanci. 51) [7837] Nico Doi tigani se 
uita la televizor, dispare imaginea şi zice un tigan către celalalt dute sus pe casa şi 
regleaza antena. Tiganul suie sus şi vede două ciori stand pe antena. Tiganul către 
ciori: Hei voi alea două cum ne zic Romanii noua dativa mai hacana ca stricati 
imaginea. 
 
Un tigan care locuia intro canalizare iese şi el impreuna cu prietenul sau (un 
sobolan) sa mai vada lumea. Mergand el asa pe strada se intalneste cu un om bine 
prezentabil pe care il opreste şi ii spune cu ciuda: 
Tu ai de toate mai omule, ai haine, ai ce manca, ai o familie, şi pleaca mai departe. 
Mai merge el un timp  după care la o trecere de pietoni un tip cu o maşina tare este 
cat peaci sa dea peste el. Acestaa ii spune: Ce ai mai frate cu mine nu ma vezi ca 
sunt amarat? Tu ai de toate, ai o maşina frumoasa, ai o casa, banuiesc ca ai şi o soţie 
frumoase.. La care sobolanul intrigat: şi dacă ai şi o mata zii co bag in p***a masii! 
*** 
I: Cum se numeste un tigan cu celular? 
R: Romtelecom! 
*** 
Un cetatean dorea sa infiieze un copil de la un tigan. Se intalneste cu tatal copilului 
şi începe targul. Cetatenul dorea copilul cel mic, din gasca care era disponibila, dar 
bulibasa insista sal ia pe cel mare pentru cai "foarte desteptu şi ascultatoriu". Omul 
nostru insista pe copilul mic pentru ca dorea sal vada cum creste, sai spuna pentru 
prima data tata...etc. Bulibasa insista pentru cel mare " desteptu şi ascultatoriu". In 
final se infiiaza copilul cel mic dar, curios, parintele adoptiv il intreaba pe tigan de 
ce a insistat sa il dea pe cel mare. Tiganil raspunde: Numai odata iam zis f***o pe 
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mata, el a f***o, iar copilul ala mic ii al lui! 55) [10544] Razvan Se intrec trei hoti in 
furat. Primul care era englez intra intrun magazin, fura cat fura, dar când sa plece il 
bate dracul pe umar. Când se intoarce se sperie şi fuge. Celalalt care era francez 
pateste la fel. Cel deal treilea care era tigan, fura cat fura dar pe când sa plece il 
bate dracul pe umar. Acesta se intoarce şi exclama: "Ceam crezut cai politia!" şi 
merge mai departe. 
 
56) [10743] Dods In razboi sunt prinsi un francez, un englez şi un tigan. Fiind 
condamnati la moarte au dreptul sasi aleaga felul in care sa fie ucisi. Francezul: -
Vive la France. Eu vreau ghilotina. Il duc soldatii la ghilotina, ii baga capul in bagau, 
şi când dau drumul la lama, asta se opreste la cinci cm. de capul astuia. Imediat 
acesta este gratiat. Francezul ii spune englezului ce sa intamplat şi asta alege la 
randul lui ghilotina. Istoria se repeta. Englezul ii spune tiganului ca ghilotina e 
stricata. Oamenii: Cum vrei sa mori tiganule? Tiganul: Pai dacă ghilotina e stricata, 
cred ca pe mine ma spanzurati. 57) [10937] anonimu' Un tigan merge la un 
magazin de electrocasnice. Vede un fier de calcat şi începe sa se vaite la vanzator ca 
nu are bani. Vanzatorul: Stii ceva tigane? dacă porti fierul atarnat de scula şi fugi cu 
le pana in parte cealalta a magazinului, fierul e al tau. Tiganul facu treaba şi a 
primit fierul. Apoi vanzatorul il vede pe tigan ca facea ce a facut inainte. Ce faci ba 
tigane, ca acum fierul e al tau. Pai ma antrenez pentru un frigider. 58) [11045] 
gabry Un tigan, un roman, şi un american sunt prinsi intro jungla de o maimuta. 
Aceasta le spune ca nu le da drumul pana nu fac cate o jucarie pentru magazinul ei. 
Americanul face o maşina, romanul face un avion dar tiganul nu stia ce sa faca. 
Cum sta el pe ganduri il scapa c***a. Merge la buda şi ii vine o idee. Ia c***t il 
modeleaza dandui forma de pitic şi il ingheata, apoi il coloreaza. Toate jucariile 
erau in vitrina, iar pe langa magazin trece o maimuta cu copilul ei. 
 
Copilul zice: 
C: Mama îmi iei masinuta aia? 
M: Nu cai prea scumpa. 
C: Mama îmi iei avionul ala? 
M: Nu cai prea scump. 
C: Mama îmi iei piticul ala? 
M: Hai ca til iau cai ieftin. Merge copilul acasa pune piticul sub perina şi se culca. 
Dimineata când se trezeste se uita sub perna şi zice: Al dracului pitic sa c***t şi a 
fugit. 
 
Ghio şi Piranda in piata; Piranda: Tigane dami bani sami iau un portjartier! Ghio: -
Ce e ala fa un portjartier? Piranda: Las' ca vezi tu acasa. Tiganca vine acasa iar Ghio 
ii spune: Arata fa şi mie portjartierul! Când tiganul vede portjartierul face stop 
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cardiac şi moare! Piranda fuge la tacsu zicandui: Tata a murit tiganu! De ce? Pai i-
am aratat portjartierul. Aratamil şi mie fa! El pateste la fel ca tiganul şi moare. 
Piranda fuge la masa sii zice cauza mortii tiganului şi tatalui. Tiganca stiind cei ala 
portjartier ii zice sa il arate şi ei! Dupa ce il vede ii spune: Fa piranda ca proasta 
mai esti, portjartierul se prinde de ciorapi şi nu de buzele p***i! 60) [14361] cristi 
Intro  după amiaza, se plimbau pe bulevard un tigan cu copilul lui. Trecind pe linga 
un chiosc cu placintute, copilul ii spune tiganului: Da' pai tata, numi cumperi şi mie 
o placinta ca mii foame? Dar tiganul se facea ca nu aude şi fluiera mergind mai 
departe. Dupa 5 minute trecand pe linga alt chiosc cu placinte copilul spuse: Da' pai 
tata numi cumperi şi mie o placinta ca mie foame? şi tiganul fluiera din nou 
facanduse ca nu aude. 
 
Dupa putin timp, ei au ajuns linga un magazin cu biciclete: Tataaaa, numi cumperi 
şi mie o bicicleta tata? Iar tiganul nervos ii raspunde: Mai duten mata de copil, 
bicicleta iti trebuie, dar când team intrebat dacă tii foame nu tio trebuit nimic. 61) 
[15578] CRAPU Se duce tiganul nostru la restaurant sa "manance şi gura lui " 
melci. Se aseaza la masa cheama chelnerul: Vere adumi şi mie niste melci din aia. Ii 
pue 3 furculite 3 cutite şi melci. Sta tiganul se uita şi zice: Cum se foloseste vere 
astea? Sa fiu sincer nici eu nu prea stiu! Dar luati cochilia şi sugeti din ea. Dupa 5 
min de supt tiganul se uita in cochilie şi vede melcu statand cu burta in sus şi 
zicand: Hai inca un pic te rog frumos! 62) [15338] LUC|FER Merge un tigan la un 
sef de trib african. Ii zice: "Mancatias, cum faci de ai copii asa de negri, ca eu in 
orice pozitie ias da tot cafenii ies". Seful de trib ii zice: "Pai ai p**a asa de lunga ca şi 
mine?" Tiganul zice: "Nu". Seful zice: "Pai ai p**a asa de groasa ca şi mine?" Tiganul 
zice: "Nu". Seful zice: "Atunci inseamna ca intra lumina!" 63) [15396] Ciprian_X 
Intro zi Ceausescu se dusese in vizita pe la tigani. Hai noroc, bine vam gasit! Sa 
traiasca Tovarasu'. Ma ce ati zice voi dacă vas da la toti case! O pupatias talpile, ia 
un pahar de vin sa bem. Dar ce ati zice dacă vas oferi cele mai tari masini din lume? 
Ce bine ar fi! Mai ia un pahar de vin de, ca tare ne bucuram. 
 
Si va voi gasi la toti locuri de munca! Tiganu' ii lua paharul din mana şi zise: Ce ai 
tovarase, tembatasi? 64) [24057] Daniel Doi medici de la salvare discuta: Stii sa 
acorzi primul ajutor unui tigan? Nu. Foarte bine! 65) [23964] DANIEL Un ungur, un 
roman şi un tigan naufragiaza şi sunt prinsi de canibali. Inainte de a fi pusi la 
"gatit" li se infatiseaza seful tribului zicandu le: baieti, va pun la două incercari, 
dacă treceti de ele va salvati. Prima, va duceti in padure, cautati şi va intoarceti in 
fata mea cu zece fructe. Pleaca ei,  după un timp apare ungurul cu zece mere, 
ajunge in fata sefului sil intreaba, acum care este urmatoare incercare. Seful, dacă 
reusesti sa ti le bagi in c*r pe toate, te salvezi. Incepe ungurul, se chinuie isi baga 1, 
2, 3 mere şi aici nu mai poate, il insfaca canibali sil baga la "gatit". Dupa un timp 
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apare şi romanul cu zece ciresele, la fel ii spune şi lui, dacă ti le bagi in c*r pe toate, 
scapi. Se apuca romanul, 1, 2, 3.....9, la a 10a când era pe punctul de a termina, 
pufneste in ras sii scapa ultima cireasa din c*r. Il arunca canibali in bucatarie sil fac 
snitele. Dupa intamplare se intalneste cu ungurul in rai, carel şi intreaba, mai 
romane mai aveai putin şi reuseai, cum de tea apucat rasul tocmai când erai pe 
punctul final? Ba Ianos, nu mam putut abtine când lam vazut pe tigan venind cu 10 
pepeni... 66) [17476] Camila Un taran bogat avea un porc care mirosea foarte 
urat.A spus ca va da jumatate din avere dacă un om va sta in cocina cu porcul 6 
luni, si dacă va pierde omul acela va da el jumatate din avere.Primul om a fost un 
englez.Spune ca va fi usor. după 1 luna iese şi spune: vai ce urat miroase porcul. Al 
doilea a fost un roman. Face la fel ca şi englezul.Al treilea a fost un tigan. Sta 6 luni 
şi  după care iese porcul şi spune: vai ce urat miroase tiganul. 67) [17728] Extazy 
Cum se numeste sperma la tigani? ESENTA DE ROM 68) [17957] dori O data, la un 
hotel erau : un roman, un american şi un german.In prima zi iese americanul şi 
arunca o bricheta pe geam. Romanu' intreaba: De ce arunci bricheta pe geam? Ca 
se gaseste la fiecare colt!raspunde americanul A două zi iese germanul pe geam şi 
arunca un chibrit Romanu' intreaba: De ce arunci chibritul pe geam? Ca se gaseste 
la fiecare colt!raspunde germanul A treia zi iese romanul pe geam şi arunca un 
tigan.Strainii il intreaba : De ce arunci tiganul pe geam? _ca se gasesc la fiecare 
colt!: ) 69) [18062] MYSHA Pica doi grashi shi un tzigan in jungla. ii prinde sheful 
tribului de canibali is adushi in fata patronului. Tribu zice: Ce facem cu primul 
gras? oo din primul facem niste sarmalutze satzi pice vochii nu altceva da din al 
doilea? oo pai facem o tocanitza scazuta cu ceapa da din tzigan? (care era piele shi 
os) pai facetziva cizme din pelea lui ia tziganul un cutzit şi se impunge peste tot na 
sa va intre apan cizme! 70) [18192] costin Un tigan şi o tiganca se duc la psiholog. 
Doctorul: Spuneti stimata doamna cu ce va pot ajuta? Tiganca: Domnule doctor, am 
venit aici pentru ca tiganul meu e nebun. Nebun ca lumea ! Doctorul: Asta o so 
aflam.Ia spuneti de ce este nebun? Tiganca : Pai dacă acum ii pun o intrebare nu 
stie ami raspunde. Doctorul: Punei intrebarea. 
 
Tiganca: Ia zi tigane vedeateas mort, ce e negru sta la usa şi începe cu u...., iar când 
intri in casa nul bagi in seama? Sta tiganul şi se gandeste, iar  după un timp 
raspunde : Nu stiu fa pirando, ia zi tu! Tiganca: Un pantof prostule. Vam spus dom 
doftor ca nu stie sami raspunda! Tiganul suparat intervine : Da ia zi tu fa, ce e sub 
pat e negru începe cu h....., iar când intri in casa nul bagi in seama? Tiganca 
nervoasa rapunde: Nu stiu ma spurcatule. Tiganul : Halt pantof fa proasto. 
*** 
Sebastian Cum se numeste un tigan care sare de pe un bloc de 10 etaje?... Tarom! 
*** 
O data un rege a dat ordin in imparatie sai se aduca cea mai mica maşina de pe 
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lume.primul vine un englez cu o maşina mica.Imparatul e nemultumit şi tae capul 
englezului.Apoi veni un tigan care aduse regelui un purice.Regele mirat ca nu a mai 
vazut o asemenea maşina, il intreba pe tigan de ce maşina sare asa.tiganul 
raspunse ca sa imbatat soferu de la volan 
*** 
Tiganca bolnava intra la doctor,  după ce o consulta îi da o cutie de supozitoare şi ai 
spune sa şi le bage în anus... Tiganca iese afara şi îi spune tiganului ca trebuie sa-si 
bage medicamentele în anus, la care tiganul: no bine tu prosta dute şi întreaba cei 
ala anus. Intra tiganca la doctor şi îl întreba: domnu doctor unde sa mi le bag? În 
anus tu... iese tiganca afara, tiganu o antreaba: no tu ce o zis? Pai o zis sa mi le bag 
în anus, tu proasta mai iesti pai întraba cei ala anus tu, tiganca intra din nou la 
doctorsi îl întreaba? Domnu doctor unde sa mi le bag? Doctoru nervos zice: 
bagatile în cur tu, în cur nu întelegi.. Iese tiganca suparata afara, tiganu o întreaba? 
No tu ce o zâs? Ţiganca suparata.... lasa-ma ca so suparat so zis sa mi le bag în cur.... 
*** 
Intrebare: Care este diferenţa dintre Rapid Bucuresti şi o buburuza ? 
Raspuns: Buburuza are mai multe puncte. 
*** 
Era un tigan, un maghiar şi un roman.Ei au avut de trecut un pod, pe pod era dracu 
şi nu stia sa zica numai NU, ei trebuia sal convinga sai lase sa treaca. Il intreba 
maghiaru: ma lasi sa trec podu? Dracu raspunse NU!, şi la aruncat in apa. Asa se 
repeta şi cu romanul şi urmeaza tiganul: TE superi dacă trec podu? Nuuuuuu!. şi a 
trecut 
*** 
Un tigan pleaca din satul lui in Germania ca sa se imbogateasca.Dupa cativa ani se 
intoarce foarte bogat la volanul unui Mercedes ultimul tip.La intrarea in sat are 
pana.Vine un tigan din sat şi il intreaba: Ce faci mai frate? Iau roata asta jos. La care 
tiganul ia un bolovan şi sparge parbrizul masinii. ce faci mai frate?!striga revoltat 
tiganul. Pai ma frate, Dacă tu iei roata eu iau casetofonul. 
*** 
O unguroaica la magazin: Biscuiti este? Sunt. Rahat sunt? Esti. 
 
Un ungur calatorea cu un tren...la un moment dat citeste pe geam: E periculose 
sporgesi, nu va aplecati pe fereastra...si zice: Ba da astia au scris in toate limbile da 
in ungureste nu...la care un rocker: Aaa...voi puteti sa va aplecati baaa... 
*** 
Un cioban statea intins linga o fintina. Dupa un timp, se apropie de fintina o 
persoana şi vrea sa bea apa. La care ciobanul il avertizeaza: "Nu bea apa ca e 
otravita". Persoana se uita spre cioban şi ii spune: "In nem tudom romanom", 
atunci ciobanul ii spune: "Bea apa ca e tare buna şi rece". 
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*** 
Seara, in Cluj, Janos şi Pista ies de la carciuma, se aproprie un domn in fuga: Va rog, 
spunetimi unde e gara. Janos: Noi nu stie. Domnul o ia la fuga pe strada, 
dezorientat. Pista: Mai Janos, de ce nu spus la el unde e gara ? Pierde omu' trenul. 
Janos: Lasa dracului pe el, spune ca aici de 2000 de ani şi nu stie undei gara. 
*** 
Janos facea nazbatii pe langa biserica ortodoxa romaneasca. Popa ii zice: dacă nu 
esti cuminte, te botez Ion şi te fac roman. Intrucat Janos nu sa potolit, chiar asa a 
procedat. Ajuns acasa, Janos le spune pe rand tatalui, mamei, surorii, etc. Pe mine 
ma cheama Ion şi sunt roman. Cei de mai sus lau injurat şi batut. Ramas singur, 
micutul Janos gandeste: De 10 minute sunt roman şi ungurii astia imputiti au şi 
inceput sa ma persecute. 
*** 
Bula vine acasa şi isi anunta tatal ca se insoara. Tatal: Foarte bine Bula, ma bucur 
pentru tine. Cu cine te insori ? Bula: Cu Janos. Tatal: Bula, asta nu se poate. Bula: -
Tata, ne iubim şi ne luam. Tatal: Bula, nu se poate. Bula: Orice ai zice tu, noi tot ne 
luam. Tatal: Bula, tiam spus ca nu se poate. Bula: Da'de ce ? Tatal: Pai de aia, ca 
Janos e ungur. 
*** 
Erzsi era servitoare la domni in Cluj. In fiecare joi avea liber şi se intorcea acasa 
seara foarte bine dispusa. Intro joi seara domnul o intreaba: Erzsi, ce faci tu joia de 
vii asa vesela acasa? Erzsi: O, domnu', noi joi intalnim cu Ildiko şi cu Feri şi Pista şi 
mergem pe Feleac şi jucam dea ghicitul. Domnul: Cum e jocul asta, Erzsi ? Erzsi: -
Mergem la capita, noi fetele punem capul in capita şi baietii vin pe la spate şi f*** la 
noi, iar noi trebuie ghicit cine fost. Cateodata vine mai multi tineri şi noi nu putem 
ghici şi atunci radem şi radem, ei f*** pana ghicim cine fost. Domnul: Mai Erzsi, e 
tare interesant jocul asta, as veni şi eu ! Erzsi: Veniti domnu', ca joia trecuta fost şi 
doamna şi nu ghicit de sase ori ! 
*** 
Se hotarasc Fery şi Gabor sa devina (in acte) romani. Se duc ei unde trebuie, fac 
actele, da' omul de la oficiu le spune: Mai baieti,  după acte sunteti deja romani, da' 
eu va zac inca ceva. Ca sa deveniti romani cuadevarat trebuie sa mai faceti un 
lucru: Sa treceti Oltul inot! Se duc Fery şi Gabor pe malul Oltului şi acolo iese la 
iveala ca Gabor stia sa inoate iar Fery ba... No, zice Fery, mai Gabor, doar no sa ma 
lasi tu pe mine la greu,  după ce atata neam straduit impreuna! Ajutama şi pe mine 
sa trec Oltul ! Bine, zice Gabor, eu te ajut, numai sa caut un loc cu apa mai mica. 
Intra Gabor in rau şi inoata către malul celalalt. Inoata, inoata, pana ajunge pe 
malul opus. No, zice Fery, hai mai Gabore şi ma ia şi pe mine ! Da ia mai duten 
p***a matii de bozgor ! 
*** 
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Legenda spune ca primul om care a aparut in Transilvania a fost un... ungur. 
Si  după ce a descalecat de pe cal, sa bea apa, când sa intors nu a mai gasit calul, ci 
numai un biletel, pe care scria: "Multam' fain"! 
*** 
Cica porneste razboiul intre romani şi unguri. Ungurii deja invadasera partea de 
nordest a Romaniei. Se duceau lupte disperate, insa fără sa avanseze nici una 
dintre armate. Atunci, unul dintre generali romani are o idee: Când se apropiau de 
transeele ungurilor, fiecare soldat roman spunea: "Hei, Janos!!!". Atunci ungurul se 
ridica in picioare, spunea raspicat "Da!", şi romanul nostru ii tragea câteva gloante. 
şi trei zile tot asa o tinura, pana se prinsera ungurii de smecherie. Un general ungur 
aplica şi el metoda strigand de  după transee: Hei, Ioane!!! Din partea opusa, din 
transee raspunde romanul: Ion nu e aici... Dar cine il cauta, esti tu, Janos ? La care 
generalul se ridica in picioare şi spune: Da! 
*** 
In Ungaria, din cauza numarului foarte mare de pensionari, guvernul a hotarat sa 
vina in intampinarea acestora. Pentru ai ajuta a promulgat o lege care preciza: Pct. 
1: Incepand cu 1 ianuarie 1999 toti pensionarii au voie sa traverseze strada pe 
culoarea rosie a semaforului. Pct. 2: dacă pana la 1 ianuarie 2000 nu se observa 
nici o modificare hotararea de la punctul 1 devine obligatorie. 
*** 
Doi secui in tren: Unul propune celuilalt sa intre in fiecare compartiment sa vada 
cine nu stie ungureste, sal taie cu briceagul. Intra in primul compartiment, pasageri 
joaca carti. Ce jucati aici intraba unul dintre secui ? Septica americana adica 
'Amerikai hetest', raspunde un calator. 
*** 
Acestia stiu ungureste zice secuiul către colegul sau, hai sa mergem mai departe. 
Intra in al doile compartiment unde calatorii toti joaca carti. Ce jucati aici ? Saizeci 
şi sase, adica 'Hatvanhat'. şi acestia stiu ungureste, hai sa mergem mai departe. La 
fel şi in compartimentul urmator. Ce jucati aici ? Popa prostul adica 'Tokes Laszlo'. 
*** 
Funar e pe moarte, la patul sau adunate toate neamurile, colegi de partid..., el are o 
ultima dorinta. Vreau sami schimb numele in Funer Gyorgy. Colegi de partid 
ramasi blocati intreaba ca de ce vrea sasi schimbe numele in unul maghiar când de 
atitia ani lupta inpotriva maghiarilor. Raspunsul lui a fost: Mai bine sa moara un 
ungur decat un roman. 
*** 
Funar se intoarce la Cluj cu maşina de la un congres al PUNRului tinut in Bucuresti. 
In apropiere de Ploiesti simte o zdruncinatura şi il intreaba pe sofer ce sa 
intamplat. Am trecut peste o rata. Nui nimic, dai'nainte. Pe la Brasov iar simte o 
zdruncinatura şi il intreaba pe sofer ce sa intamplat: Am trecut peste o gaina. Nui 
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nimic, dai'nainte. Pe la Tg. Mures se zdruncina iar maşina. Soferul ii spune ca a 
trecut peste un ungur. Nui nimic, dai'nainte dai'napoi, dai'nainte dai'napoi... 
*** 
La sedinta Consiliului Local Cluj, un consilier propune: Eu zic sa mai facem o 
statuie in orasul nostru. Imediat vin ideile: Sa fie o statuie cu taranul roman! Sa fie 
taranul imbracat in costum national! In mana dreapta sa aiba o furca, sa se lupte cu 
ungurii! In mana stanga sa aiba un streang, sa stie ungurii cei asteapta! şi in 
streang sa atarne un ungur, sa fie mesajul clar! 
Dupa o clipa de tacere vorbeste Funar: Bine, dar sa schimbam ungurul in fiecare zi. 
*** 
Janos ungurul şi Ion din Transilvania stau de vorba. Janos il intreaba pe Ion: Zi ma 
Ioane ca tu esti om cu carte, cei aia "Apertheid" ? Pai ma Janos prost mai esti, toata 
lumea stie ca inseamna ura de rasa. Da ura de rasa cei ma Ioane ? Ma da' tare 
incuiat mai esti. Hai so luam babeste, sati explic ca la scoala. De exemplu eu sunt 
alb şi tu esti nigger...simi eu îmi bag piciorele in gura ta de ungur imputit ce esti tu. 
*** 
Janos spune ca Transilvania e a ungurilor. Ion il intreaba: Cum cinta greierii in 
Transilvania mai Janos ? TRI TRI TRI. Pai vezi mai Janos, când vor cinta HARUM 
HARUM HARUM atunci vom sta de vorba in chestiunea Transilvaniei. 
*** 
Intrun lac se zbat doi oameni: unul negru şi celalat alb. Pe care il salvezi mai intai ? 
Raspuns corect: Pe cel negru, ca ala alb poate sa fie ungur. 
*** 
Janos venea cu maşina de la MirecureaCiuc inspre Tg.Mures şi are un accident de 
maşina. Vine politistu' sil intreaba: Ce-ai facut Janos? Dom' politai, io venit cu 
maşina de la Mirecurea Ciuc, şi eram tare obosit şi când vrut io sa... Ho ma Janoshe, 
mai repede ca nu am timp... Io venit cu maşina de la MirecureaCiuc şi chind vrut io 
sa.. Hai bah mai repede (zice politaiu) No bine no! Io venit de la Miercurea Ciuc, 
drumu fecut la dreapta, IO NU! ! ! 
*** 
I: Unde are Funar singe de ungur? 
R: Pe bara de la maşina! 
*** 
Un ardelean şi un ungur stateau de vorba. La un moment dat ungurul spune: Când 
am venit noi aici in Transilvania nu era absolut nimeni aici. Totul era asa de 
frumos!!! La care romanul raspunde: Bai tontule?! dar cine crezi ca vau furat voua 
caii? 
*** 
Un roman şi un ungur in tren: Ungurul: Nu te supara ce scrie pe placuta asta? 
Rominul: Pai scrie in romaneste "Nu va aplecati pe geam pericol de moarte! 
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Ungurul: Da' mai jos ce scrie? Romanul: Pai scrie acelasi lucru dar in engleza. 
Ungurul: Da' mai jos? Romanul: Acelasi lucru dar in franceza. Tot asa pina sa 
terminat lista. La sfirsit ungurul intreaba: Da' in ungureste de ce nu scrie? Romanul 
raspunde: Pai voi aveti voie! 
*** 
I: Stiti cine a scris colinda "O brad frumos!"? 
R: Un ungur, ca dacă era roman ii zicea "Un brad frumos!". 
*** 
Ianos: Ba Ionie da' ce aia nationalist? Ion: Ba Ianos da prost tea mai facut mata! 
Ianos: Hai zi Ionie! Ion: Pai e cam asa: de exemplu eu sint alb şi tu dacă ai fi nigger 
as zice sami bag p**an gura ta de bozgor. 
*** 
I: Stiti voi de ce este rasism in Africa de Sud? 
R: Albi cred despre negri ca sant unguri. 
*** 
Ion vine la Istvan cu furca!!! Te omor ba ! Stai mai Ioane, ce tiam facut??? Ba, voi lati 
omorat pe Stefan cel Mare. Ba ioane, asta a fost acum 500 ani. Da, ba, da' eu azi am 
aflat!!!! 
*** 
Intrebare: Cum caracterizezi moartea a 100 de unguri intrun singur 
cuvant?(raspunsul este: putini). 
*** 
La granita dintre Rom şi Ungaria statea Ion. Apare Laci de la unguri. Ion zice: 237 
Laci: Cei cu 237? Ion: vino incoace şi tioi spune. Ungurul nu trece. Vine Laci a două 
zi Ion zice la fel: 237 Laci il intreaba iara cei cu 237. Ion: Vinon coa şi tioi spune. 
Ungurul trece, Ion scoate pistolu, il impusca şi zice: 238. 
*** 
Dacă nu stiati, echivalentul CFR-ului la unguri este MAV-ul. Stiti de unde vine? CFR 
inseamna: "Cacate Frate Romane!", iar MAV inseamna: "Mananca Acum Vecine!" 
*** 
Bula pleaca la unguri. La granita, afla ca nu mai au voie sa treaca decat cei care stiu 
o balada ungureasca. 
*** 
Când vamesii ajung şi la el, Bula zice: "Eu stiu Balada lui Kashai! Vamesii se uita 
unul la altul. Care balada, ma, ca noi nu am auzit de ea. dacă va zic io ca stiu Balada 
lui Kashai! Verificati! Se duc vamesii şi intreaba seful statiei: Gyuri, tu ai auzit, ma, 
de balada lui Kashai? Nu, zice, vedetiva de treaba, nam auzit de asa ceva. Iritati, 
vamesii se intorc la Bula: Ba, tu faci misto de noi? Cine domne? Adica eu, roman, 
stiu Balada lui Kashai şi voi, unguri, şi nu o stiti? Bine. Cantao! "Kasai romanul când 
senveseleeste, Ca şi stejarul când inmugureeste..." 
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*** 
Un englez, un francez şi un ungur, intrun avion care se prabusea. Englezul: "Inger, 
Ingerasul Meu..." Ingerul: Sari! Sare englezul, cade intrun lac şi scapa cu viata. 
Francezul: "Inger, Ingerasul Meu..." Ingerul: Sari! Sare francezul, cade pe o capita 
de fan şi scapa şi el. Ungurul: "Inger, Ingerasul Meu..." Ingerul: "...sari!" Sare 
ungurul, cade pe pietre şi praf şi pulbere se alege din el. In Rai, ungurul se duce la 
Dumnezeu şi ii explica ce sa intamplat cu el. Dumnezeu, suparat, cheama toti 
ingerii, şi il pune pe ungur sal recunoasca pe cel cu pricina... Dupa ce se uita bine, 
ungurul recunoaste un inger şi il arata cu mana: "Alai!" Se uita şi Dumnezeu şi ii 
zice: "Bai Funare, bai, iar te tii ba de prostii!" 
*** 
Intrebare: Cat tine o unguroaica cacatu in ea? 
Raspuns: 9 luni. 
*** 
Ion e suspectat ca la ucis pe vecinul lui ungur. Ion neaga şi povesteste intamplarea: 
Pai am iesit eu afara cu o banana ca sa moara Istvan de ciuda ca el nare şi  după aia 
am aruncat coaja la el in curte. Na şi a iesit el afara in curte sa impiedicat de coaja şi 
a cazut in furca mea de trei ori... 
*** 
Patru unguri şi 4 romani pleaca cu trenul de la Cluj la Bucuresti. In gara, ungurii isi 
iau fiecare bilet, romanii isi iau toti un singur bilet. In tren, când vine nasu' ungurii 
dau biletele, iar romanii se ascund in WC. Bate nasu in usa WCului, iese o mana cu 
biletul, il composteaza nasu', şi pleaca. La intoarcere, ungurii iau in singur bilet, 
romanii nici unul. In tren vine nasu', ungurii se ascund in WC; se aude un ciocanit 
in usa iese o mana cu biletul, "nasu'" ia biletul  după care se aude o voce : Hai baieti, 
cam facut rost de bilet... 
*** 
Doi lucratori de la drumuri vopseaua marcaje rutiere rosu, alb. Dar verde nu 
puneti? intreaba Ianos. (Culorile drapelului national maghiar sunt rosu, alb, verde). 
*** 
Un copilas roman modela ceva din C***T in centrul Budapestei. Un politai ungur 
trece pe langa el şi puţindui asa de tare, il intreaba pe baietel: "Ce modelezi mai 
Ioane ?" "Fac un Roman din C***T" Pustiul: "Dar tu nu sti sa faci un Ungur?" il 
intreaba din nou politistul ungur: "Nu nene, ca numi ajunge C***L raspunde 
pustiul. 
*** 
I: De ce sunt unguroaicele sexy? 
R: Pentru ca sunt U.D.Mreu 
*** 
Pe o sosea din Ardeal, o balta de sange. Cum isi dau seama politistii dacă a fost 
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ungur sau caine? dacă sunt urme de frana, atunci a fost caine. 
*** 
I: Cum numara ungurii perechile la poker? 
R: O popa, două pope. 
*** 
Un grup de oameni de mai multe natii vorbesc depre dificultatea unor limbi. -
Franceza e oribilaplange francezul. Imaginativa, ca noi zicem "bordo" şi scriem 
"Bordeaux"! Pai, şi ce zice batranu' secui. Ie un nimic fata de noi, care zicem: -
"Allomas" şi scriem "gara". 
*** 
In Cluj, invazie de sobolani. Pe strazi, prin case, peste tot. Funar disperat cere 
ajutor de la Bucuresti. De acolo i se raspunde: "In câteva zile primesti un pachet". 
Vine pachetul, in el un sobolan alb, micut cu un bilet: "Dai drumul prin oras!" Da 
drumul Funar la sobolan şi in 24 de ore au disparut toti parazitii. Suna Funar la 
centru şi multumeste. Dupa câteva zile invazie de soareci. La fel se cere ajutor, 
primeste pachet cu un soricel mic, alb: "Dai drumul prin oras!" şi asa dispar toti 
soarecii. Multmeste iar Funar dar mai zice: "Ba', pe acolo pe la voi un ungur micut 
şi alb nu aveti?" 
*** 
I: Stiti de ce sunt ungurii vecini cu noi? 
R: C'asa le trebuie! 
*** 
Un tigan a ajuns la tribunal acuzat de rasism ca se lua la cearta şi la bataie mereu 
cu ungurii din sat. 
Judecatorul: Mai tigane, ce tot ai ma tu cu ungurii? 
Tiganul: Cine, io!!! Ungurul e fratele meu....sa moara fratimiu.... 
*** 
A avut loc odata un concurs unde au participat toate natiunile lumii. Romanii au 
iesit ultimii şi au inceput sa plângă. Ia auzit soarta şi lea fost mila de ei şi ia intrebat 
de ce sant asa de tristi! "Pentru ca neau depasit ungurii" au raspuns toti. 
*** 
I: Unde are Funar singe de unguroaica? 
R: Pe p**a. 
I: De ce? 
R: Ca lea f***t pe ciclu. 
*** 
Un ungur şi un roman incercau sa treaca granita. Când un paznic aude un fasait. -
Care esti acolo ma? Romanu: Miau... Unguru: Da, da nu e nimeni decat o mata. 
*** 
Discutie intre 2 prieteni: Ma Vasile, televizorul tau prinde ungurii? Nu ma, Ioane, 
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dar dacă exista vreun televizor care sa prinda ungurii, io-l cumpăr pe cel 'al mare. 
*** 
Pe granita dintre Romania şi Ungaria isi facea datoria un granicer roman şi unul 
ungur. La un moment dat cei doi vad o rata care zbura chiar pe fasie Trag amandoi 
in acelasi timp, rata cade la mijloc. care sa o ia?! Romanul zice: Bai ungure hai sa ne 
f***m in c*r şi care rezista cel mai mult ia şi rata! Ungurul zice: Bine mai romane 
începe tu! şi asa se apuca romanul nostru de "treaba" şi il tine pe ungur in p**a 
vreo 7 zile. la un moment dat inceteaza şi zice: Mai ungure sti ceva? Ia tu rata! 
*** 
Q: Stiti ce mesaj are Funar pe ceular? 
A: Pentru limba romana apasati pa 1, pentu limba maghiara apasati pe tragaci. 50) 
[4598] Bogdan Cine a scris "O brad frumos" Un ungur ca dacă scrie un roman era 
"Un brad frumos"! 
*** 
Trupele romane asediau Sarmisegetusa. Ca sa o cucereasca mai usor, se hotaraste 
sa sape sub cetate un tunel. Dar tunelul roman se intersecteaza cu tunelurile de 
aprovizionare ale dacilor. In tunel Traian vede un pusti: Cum te cheama pui de dac? 
Attila, Maria ta... 
*** 
Q: Stiti cum se uita un roman la un ungur? 
A: Cu un singur ochi, prin luneta de la pusca 
*** 
Patru unguri şi 4 romani pleaca cu trenul de la Cluj la Bucuresti. In gara, ungurii isi 
iau fiecare bilet, romanii isi iau toti un singur bilet. In tren, când vine nasu' ungurii 
dau biletele, iar romanii se ascund in WC. Bate nasu in usa WCului, iese o mana cu 
biletul, il composteaza nasu', şi pleaca. La intoarcere, ungurii iau un singur bilet, 
romanii nici unul. In tren vine nasu', ungurii se ascund in WC; se aude un ciocanit 
in usa iese o mana cu biletul, "nasu'" ia biletul  după care se aude o voce : Hai baieti, 
cam facut rost de bilet... 
*** 
La o scoala cu elevi de majoritate romani se inscrie un elev ungur pe nume Pisti. 
Invatatoarea spune: Vezi tu Pisti noi cum suntem majoritatea romani te vom 
boteza cu un nume romanesc: Stefanita. Vine Stefanita acasa şi zice tatal sau: Pisti 
dute şi mananca. Copilul tace mut. tatal il bate bine dar copilu'i mut A două zi vine 
copilu la scoala vanat la fata şi batut bine. Dar ceai patit Stefanita ca arati 
asa?Intreaba invatatoarea şi colegii. Mau batut doi unguri. 
*** 
Un avion era in flacari.In avion era un american, un rus şi un ungur.Fiecare se 
roaga la ingerul lui: Americanu zice: Ajutama ingere.ingerul zice : Sari. Sare 
americanul intro sura şi traieste. La fel şi rusul. Zice şi ungurul: Ajutama 
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ingere.ingerul zice sari.Sare ungurul moare şi ajunge in raiunde se intilneste cu d-
zeu şi zice: 
*** 
Doamne ia uite ce ma pus ingerul tau sa fac : mia zis sa sar şi am murit. Atunci Dzeu 
cheama toti ingerii şi zice: Il recunosti? Da uite la. Ma Funar tiam spus sa nu te mai 
tii de prostii! 
*** 
Era odata un rau care despartea Romania de Ungaria. Pe malul romanesc romanul 
avea o recolta saracacioasa iar pe malul unguresc recolta ungurului era bogata. 
Romanul il intreaba atunci: Tu de ce ai asa recolta şi eu nu? Eu u.d.m.r.eu, eu 
u.d.m.r.eu. 
*** 
Cica era Gheorghe cu Imre, prieteni tare buni şi astia doi se duc intro seara la birt 
sa beie ceva şi ei ca şi oamenii. Dupa câteva pahare, astia doi incep sa se certe pe 
tema ardealului. Imre ca Ardealul e al ungurilor, Gheorghe ca e al romanilor şi ies 
astia doi afara sa se bata. Afara cantau greierii, la care Gheorghe il intreaba pe 
Imre: Mah! Ia spune tu ma, cum canta greierii? Gri, Gri, Gri.... Noah vezi mah! Când 
o canta greierii szürke szürke (gri) atunci o fi ardealul a vostru, pana atunci e al 
nostru! 
*** 
Cica pleaca Funar cu limuzina la plimbare. Urca cu soferul şi pleaca. Dupa un timp 
se aude o bubuitura. Funar il intreaba pe sofer ce sa intimplat. Soferul ii zice ca a 
dat peste o gaina. Funar: Dai inainte. Iarasi  după un timp se aude o bubuitura iar il 
intreaba ce se intimpla el ii zice ca a dat peste un porc. Funar zice dai inainte. A 
treia oara se aude o bubuitura iar il intreaba Funar pe sofer ce se intimpla. El zice 
ca a lovit un ungur. Funar zice: Dai inainte, dai inapoi, dai inainte, dai inapoi. 
*** 
Se plimba Funar pe un drum de tara şi vede un taran band dintr-o balltoaca şi ii 
zise: Nu be ma ca nui bun - taranul nui raspunse, Funar mai zise odata: Nu be ma ca 
mori, taranul il ignora, Funar repetand a treia oara taranul ii raspunse: "Mivan" na 
be ma cai bun. 
 *** 
Iştvan facea prostii pe langa biserica. Preotul enervat il avertizeaza ca dacă mai 
face il boteaza şi il face roman. Cum Ivan nu se potoleste il prinde popa şi il face 
roman. Acesta suparat merge acasa şi povesteste familiei ce sa imtâmplat. Acestia 
il iau la bataie toti pe rand. Ivan la un moment dat spune: De 2 ore sunt roman şi 
m-au şi luat la bataie ungurii astia imputiti. 
*** 
La un seminar organizat la Budapesta, la care au participat specialisti din domeniul 
alimentarilor cu apa din Europa, fiecare vorbitor a inceput sa se laude: 



832 

 

Englezul: Acum câteva saptamani sapam prin Londra sa inlocuim niste tevi şi am 
gasit un cablu telefonic vechi de acum o mie şi ceva de ani, ceea ce demonstreaza 
ca inca de acum o mie de ani saxonii aveau telefoane. Aplauze prelungite.... 
Ungurul: Noi sapam zilele trecute prin Budapesta sa inlocuim niste tevi şi am gasit 
un cablu de fibra optica vechi de acum 2000 de ani, ceea ce demonstreaza ca noi 
hunii, inca de atunci aveam Internet. Aplauze prelungite.... 
Romanul: Noi sapam zilele trecute prin Bucuresti sa inlocuim niste tevi si..... 
Ungurul: Ce ati gasit? 
Romanul: Nam gasit nimic, dar asta demonstreaza ca inca de acum 2000 de ani 
dacii aveau telefoane celulare, ba prostilor! 
*** 
Loti şi Istvan voiau a fi romani. Funar le zice: Ca eu sa va fac romani pe voi, trebuie 
sa treceti Oltul, de pe un mal, pe alalalt, şi sunteti deai nostri. Bun. 
Loti spune: Istvan, io ma duc pe malul alalalt tinandu-ma de lemnul asta plutitor, şi 
când ajung pe mal, iti arunc o sfoara. 
Istvan raspunde: No bine! 
Loti ajunge pe celalalt mal, Funar il face roman. 
Loti da sa plece. 
Istvan, de pe malul opus striga: Ba, aruncami sfoara, sa pot trece! 
Loti zice: Ia mai duten p***a matii de bozgor! 
*** 
Vine o comisie de oameni de afaceri din Ungaria la Cluj. Sunt placuti impresionati 
de ce au vazut aici şi ii propun lui Funar sa le dea lor Clujul. Funar le spune ca nu le 
poate da Clujul ptr. ca este simbolul Ardealului. Ungurii spun ca ii dau tot ce 
doreste. Funar: Bine dar cu 3 conditii. Ungurii accepta. Funar: Prima este sa îmi 
faceti o statuie in centrul Budapestei. Ungurii: Nu putem face asa ceva ptr. ca Buda 
este simbolul Ungariei. Funar: dacă nu vreti, nu facen targul. Ungurii accepta intrun 
tarziu. Funar: A două este sa puneti in mana dreapta la statuie steagul romanesc şi 
in mana stanga un ungur. Ungurii nu accepta aceasta conditie. Funar: dacă nu vreti 
nu facem targul. Ungurii se sfatuiesc şi se gandesc ca puna un ungur batran in mina 
stanga a statuii. Accepta şi aceasta conditie şi il intreba pe Funar care este cea dea 
treia conditie. Funar: Sa schimbati ungurul din jumatate in jumatate de ora! 
*** 
Se plimba pestisorul de aur prin Ungaria şi la un moment dat ajunge la o 
manastire. Numai preoti pe marginea raului. Ce se gandeste el: Ma parinte, hai sa-ti 
indeplinesc o dorinta. Vreau sa stiu cine e Dumnezeu! Ii spune pestisorul la ureche 
la care preotul se ingalbeneste, ii ies ochii din orbite şi cade lat ras de infarct. Asa 
unu, asa doi pana se sictireste pestisorul şi zice: "Ba da' toti m-au crezut ca e 
Funar!!!" 
*** 
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Un ungur, un roman şi un american calatoresc impreuna cu un avion. La un 
moment dat avionul are probleme şi e gata sa se prabuseasca şi apare un inger şi ii 
spune romanului: Sari ca sari pe moale. Sare şi cade pe o saltea de aer. 
Americanului ii spune acelasi lucru. Şi el sare in apa şi nu pateste nimic. La fel ii 
spune şi ungurului dar el cade pe ciment şi moare. In rai, il intreaba pe Petru ca de 
ce a murit dacă ingerul ia spus ca o sa cada pe moale, la care Petru: Funar, iarasi te 
joci? 
*** 
Ion şi Janos (roman şi ungur) vecini şi buni prieteni. Intr-o zi vine Ion cu toporul în 
mana şi urla: 
I: Janose, iesi afara"! 
J: Ce e ma? 
I: Vreau sa te omor! 
J: Pai de ce ma? 
I: Pai voi l-ati omorat pe Mihai Viteazul! 
J: Pai asta a fost acu 400 de ani! 
I: Pai io abia acum am aflat! 
*** 
Doi oameni se ineaca intro fântana. Unul este alb şi celalat negru. 
Pe carel salvezi primul? Raspuns: Pe negru, ca albul poatei ungur! 
*** 
Ceausescu, intra, într-un lagar de unguri. Dragii mei, am sa va dau 2 vesti, una buna 
şi una rea. cu care sa incep? cu cea buna.zic ungurii. Miine o jumatate din, voi 
pleaca acasa. Uraaa! Uraaa! şi cea rea care este? Nu se stie care jumatate, din voi 
pleaca... De la briu in sus sau de la driu in jos? 
*** 
Când face cu ochiu` şi zambeste un roman la un ungur? când romanul se uita prin 
luneta unei pusti 
*** 
Cat poate tine o unguroaica cacatul in ea?......9 luni 
*** 
Doi unguri au citit intrun ziar ca dacă trec Oltul inot vor deveni romani. Zice unul 
către celalalt ca trece el primul sa vada cum e apa şi se intoarce  după celalalt Dupa 
ce a trecut se tot duce şi nu-l mai ia in seama pe celalalt. Cel ramas pe mal stiga: Da 
pe mine nu ma iei? Duten m**a de ungur! 
*** 
De ce a dat Feri foc la fabrica? 
(a se citi cu atentzie) a citit pe un afis: ashe feri, da foc... 
*** 
Care e difernta dintre un ungur şi o virgina? 
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Unguru ramine ungur. 
*** 
Un clujean ii spune vecinului său: 
De maine nu mai vreau sa lucrez pentru Funar ci pentru UDMR! 
Dar unde lucrezi? 
La pompe funebre!!! 
*** 
Intr-o frizerie. Frizerul, taindu-l pe client de vreo doua ori, incearca sa discute cu 
el: 
- Ati mai fost la noi pana acum? 
- Nu, mana mi-am pierdut-o in razboi. 
*** 
- Serviti mormoloci in acest restaurant? 
- Servim pe oricine! Luati loc! 
*** 
Ospatar, aveti picioare de broasca? 
Nu, asa merg eu, mai saltat! 
*** 
Merge o babuta pe calea ferata. Din urma se apropie trenul fluierand. 
Babuta, fara se se intoarca: 
- Fetele cuminti nu intorc capul cand sunt fluierate... 
*** 
O femeie si un barbat stau pe marginea prapastiei. 
Femeii ii e cald. Barbatul îi face vânt. 
*** 
Românii la olimpiadă. 
In prima zi au luat o medalie. 
A doua zi au mai luat una. 
A treia zi i-au prins. 
*** 
In tramvai: 
- E cineva fara bilet, in fund ? 
- Eu, da mi-l bag imediat!! 
*** 
M-a sunat ieri o tipa: "Vino acum, nu-i nimeni acasa". 
M-am dus. Intr-adevar, nu era nimeni. 
*** 
Sotul se intoarce tarziu acasa si incearca sa se bage in pat fara sa-si trezeasca 
nevasta. Sotia il intreaba: 
- Ai venit, hai? Cat e ora? 
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- 10. 
- Cum "zece", daca eu am auzit pendula batand unu? 
- Pai si, ce? Vrei sa bata si zero ?! 
*** 
Sotul: Nu mai fi suparata! Îti promit ca te fac cea mai fericita femeie din lume. 
Sotia: Cînd pleci? 
*** 
Un tanar invita o tanara la dans. 
- Domnisoara, se poate?... 
- Desigur, dar mai intai sa dansam. 
*** 
Se intalnesc un domn si o doamna la nudisti..... 
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Observ!..... 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau: 
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, sansele mele vor 
creste daca ii voi spune ca am 50? 
- Sansele tale vor creste daca ii vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat. 
- Nu.. Eu sunt proprietarul lacului! - raspunde tatal. 
*** 
Seful catre secretara: 
- Cine ti-a spus ca doar pentru ca te-am sarutat de cateva ori ai dreptul sa lenevesti 
toata ziua? 
- Avocatul meu. 
*** 
Un tanar absolvent al sectiei de Management era foarte incantat de postul pe care 
se angajase intr-o importanta companie multinationala. In prima zi suna la Bufet, 
tipand in receptor: 
- Adu-mi o cafea! Si viteeeeeza!!! 
La celalt capat al firului raspunde o voce grava: 
- Cred ca ai format un numar gresit; Ştii cu cine vorbesti, dobitocule? 
- Nu, raspunde tanarul angajat. 
- Eu sunt Directorul General, imbecilule!!! 
- Dar tu stii cu cine vorbesti, dobitocule? tipa tanarul mai tare ca prima data. 
- Nu, raspunde Directorul surprins. 
- Perfect!.... si inchide 
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*** 
Dascalul se strecoara cu atentie printre credinciosi si-i sopteste preotului: 
- Parinte, acolo sus, coristii joaca poker ! 
- Stiu, raspunde preotul, dar mai intai trebuie sa-mi termin predica ... 
*** 
- De ce au dat faliment toate liniile erotice in Scotia ? 
- Pentru ca toti scotienii sunau cu taxa inversa ! 
*** 
- Care este dezavantajul unei lupe ? 
- Mareste, dar nu intareste ! 
*** 
Anunt pe usa cabinetului unui doctor : 
"Nu beau bomboane si flori !" 
*** 
Un tip isi conduce prietena acasa, noaptea, dupa discoteca. Ajunsi in poarta casei 
fetei, tipul se reazema cu cotul in perete si incepe vrajeala la greu. 
Dupa vreo 15 minute se deschide usa si apare tatal fetei, chior de somn. 
- A zis nevasta-mea ca se culca ea cu tine, numai ia cotul de pe interfon ! 
*** 
- Cum faci o blonda sa rada sambata ? 
- Ii spui o gluma miercuri ... 
*** 
Merge un schelet la medic. Medicul : 
- Acum se vine? 
*** 
Doi tipi se duc in excursie in Egipt. In prima zi viziteaza piramidele, cheltuiesc toti 
banii si de aceea dorm peste noapte pe malul Nilului. Pana dimineata pe unul il 
inghite un crocodil pana la gat. Se trezeste celalalt si striga : 
- Mancati-as !!! Costica, de unde, puii mei, ai tu sac de dormit Lacoste ? 
*** 
- Daca vorbesti la telefon, poti ramane gravida ? 
- Poti, dar depinde pe ce stai, atunci cand vorbesti la telefon ! 
*** 
Un tip vine acasa si-i spune sotiei sale : 
- Iubito, am o problema foarte grava la birou.. 
Sotia ii raspunde foarte frumos : 
- Nu-ti face griji, iubitule, sa nu mai spui niciodata "am" o problema, spune "avem" 
o problema. 
La care sotul ii raspunde : 
- O.K., atunci secretara noastra o sa ne faca un copil .... 
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*** 
Cică doi români stăteau la o cafea. Unul zice: 
- Trecut de cacat am avut, prezent de cacat avem, bine că nu avem nici un viitor… 
*** 
Diriginta ii roaga pe copii sa-i spuna cu ce se ocupa parintii lor. 
- Spune tu Constantinescule! 
- Tata este pompier. El stinge incendiile si salveaza vietile oamenilor. 
- Foarte frumos, e randul tau Oprescule. 
- Tata este medic, el ne consulta si ne prescrie medicamente atunci cand suntem 
bolnavi. 
- Minunat! Dar tatal tau Avramescule! 
- Tata este dansator intr-un club gay, danseaza la bara, clientii ii baga bani la 
chiloti, si daca platesc bine tata si-o pune cu ei in boschetii de la intrare. 
Oripilata de destainuirile elevului diriginta ii trimite pe copii in recreatie, oprindu-l 
doar pe micutul Avramescu. 
- N-am stiut ca tatal tau face asta, copile! 
- Iertati-ma doamna diriginta, zice Avramescu cu ochii in lacrimi, v-am mintit, tata 
e consilierul lui Basescu, da' mi-a fost rusine sa spun… 
*** 
Două oltence, colege de bancă, în timpul tezei la fizică. Una şopteşte, uşor agitată, 
către cealaltă: 
- Auzi , nu mi-e clar la problema asta cu vitezele, cât fu T1 la tine?  
- Păi… cam zece minute, cred .... 
*** 
Un om însurat avea o aventură cu secretara. Într-o zi au mers după-amiaza la ea 
acasă şi au făcut dragoste. Extenuaţi au adormit şi s-au trezit abia pe la 8 seara. 
Îgrijorat, bărbatul a început să se îmbrace repede şi a rugat-o pe iubita lui să îi ia 
pantofii, să îi ducă afară şi să îi tăvălească prin iarbă şi  noroi.  Apoi s-a încălţat şi s-
a dus acasă. 
- Pe unde ai umblat? l-a întreabat soţia. 
- Nu te pot minţi, dragă ... am o aventură cu secretara. Am făcut sex cu ea toată 
după-amiaza. Soţia îl măsoară cu privirea şi observându-i pantofii mudari, ţipă: 
- Minti nenorocitule! Ai fost să joci golf! 
*** 
Un cuplu de vârstă mijlocie avea două fetiţe superbe, dar soţul îşi dorea un fiu. Au 
decis să mai încerce o dată, poate vor face un băiat. Soţia a rămas însărcinată, şi a 
născut un băiat. Fericit, soţul s-a dus să îl vadă, dar a fost oripilat observând că era 
cel mai urât copil pe care îl văzuse vreodată. I-a spus soţiei: 
- Nu se poate ca eu să fiu tatăl acestui copil! Eu sunt tatăl a două fetiţe superbe! Nu 
cumva m-ai înşelat? Soţia a răspuns surâzând: 
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- Nu şi de data asta! 
*** 
Un medic legist lucra târziu în noapte. Examina cadavrul dn-lui Schwartz, înainte 
de a fi  incinerat, şi a făcut o descoperire uluitoare. D-nul Schwartz avea cea mai 
mare sculă pe care o văzuse vreodată."Îmi pare rău ... comenta legistul, dar nu îl 
pot incinera cu tot cu aşa o sculă impresionantă .... Trebuie să o păstrez pentru 
posteritate". Şi, hârst! i-o taie, o puse într-o cutie şi o luă acasă. 
- Să îţi  arat ceva de necrezut! - îi spuse el soţiei deschizând cutia. 
- Dumnezeule! - exclamă aceasta - A murit Schwartz !!! 
*** 
O femeie era în pat cu amantul când soţul a intrat pe uşa apartamentului. 
- Repede... - îi spuse ea amantului - treci în colţul camerei. Şi repede l-a uns cu ulei 
de corp şi l-a pudrat cu talc. 
- Nu te mişca, pretindem că eşti o statuie. 
- Ce e asta? întrebă soţul mirat când intră în dormitor. 
- Oh, e o statuie - zise ea - Familia Smith şi-a luat una şi mi-a plăcut mult, astfel că 
am luat şi pentru noi. Soţul nu a mai zis nimic până seara când s-au culcat. Peste 
noapte însă, soţul s-a trezit, s-a dus în bucătărie, apoi s-a întors cu un sandwich şi o 
bere. 
- Ia! - l-a îmbiat pe cel care stătea împietrit în coltul camerei - mănâncă! Am stat aşa 
două zile la familia Smith şi nimeni nu mi-a dat nici măcar un pahar cu apă! 
*** 
Un om a intrat într-un bar şi a cerut o bere. 
- Sigur domnule, un cent! a zis barmanul. 
- Doar 1 cent??!?!?! a întrebat  clientul. Şi cât costa o friptură mare şi gustoasă şi o 
sticlă cu vin? 
- Cinci cenţi! spuse barmanul. 
- Cinci cenţi?!?!?! Unde e patronul acestui local? întrebă clientul. 
- Sus cu  nevasta-mea! zise barmanul. 
- Ce naiba face sus cu nevasta-ta? întrebă clientul, iar barmanul răspunse: 
- Acelaşi lucru pe care îl fac eu cu afacerea lui, aici jos in bar! 
*** 
Jake trăgea să moară. Soţia lui şedea lângă el. El  deschise ochii şi spuse cu vocea 
slabă...: 
- Am ceva să îţi mărturisesc. 
- Nu e nevoie răspunse ea. 
- Ba nu, insist! Vreau să mor împăcat. Să ştii că m-am culcat cu sora ta, cu prietena 
ta cea mai bună, cu prietena ei cea mai bună şi cu mama voastră. 
- Ştiu! - spuse soţia - acum odihneşte-te ... şi lasă otrava să îşi facă efectul. 
*** 
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La Psiholog. 
O pereche sta în cabinetul terapeutului. 
Terapeutul: Ce pot face pentru dvs? 
Bărbatul: Sunteţi aşa de bun să ne priviţi în timp ce facem sex? 
Terapeutul se uită mirat la ei, dar aprobă. Când perechea a fost gata, terapeutul 
face remarca: 
- Îmi pare rău, dar nu am văzut nimic deosebit la dvs. Şi cere onorariul de 80 € 
pentru şedinţă. 
În următoarele săptămâni se repetă povestea, de două ori pe săptămână 
vine perechea... sex... 80 de euro. Peste câteva săptămâni îintreabă terapeutul: 
- Mă scuzaţi de întrebare, dar ce încercaţi dvs să descoperiţi? 
Bărbatul: Nimic! Dar ea este căsătorită, la ea nu putem. Eu sunt căsătorit, nici la 
mine nu putem. În Holliday Inn vor 150 € pentru o zi, în Radisson Hotel 360€, pe 
când, dacă venim aici, avem un alibi şi costa numai 80€ şi mai primim de la 
asigurarea medicala 67,50 € înapoi... 
*** 
Văduva rabinului 
 
Rabinul unei mici localităţi a murit şi după un timp congregaţia a hotărât ca văduva 
trebuie să se recăsătorească. 
Având în vedere că localitatea era mică nu s-a găsit decât un candidat: măcelarul. 
Nu prea entuziastă, pentru că se obişnuise să trăiască cu un intelectual, văduva 
acceptă. 
După căsătorie, vineri seara şi după baia rituală, soţul îi spune fostei văduve: 
- Mama mi-a spus că la începutul Sabatului trebuie să fac dragoste cu nevasta, 
înainte de a merge la sinagogă. Şi au făcut-o. 
Revenind de la sinagogă soţul spune: 
- Tata mi-a spus că trebuie să fac dragoste cu nevasta înainte de masă. Şi au făcut-o 
din nou. 
Înainte de a se baga în pat pentru culcare soţul spune: 
- Bunicul a spus că trebuie să faci dragoste în noaptea de Sabat. Şi au mai făcut-o o 
dată. 
A doua zi dimineaţa, la trezire soţul a spus: 
- Mătuşa mi-a spus că un evreu pios îşi începe ziua de Sabat făcând dragoste. Şi au 
făcut-o încă o dată. 
Luni dimineaţa, fosta văduvă a rabinului se întâlneşte la piaţă cu o prietenă care o 
întreabă: 
- Cum îţi merge cu noul soţ, măcelarul? 
- Dragă nu e chiar un intelectual, dar să ştii că provine dintr-o familie foarte bună! 
*** 
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...2 tipi bat la uşă, 

...“peştele” deschide, îi cântăreşte din ochi şi-i întreabă: 
- Ce vreţi, bă? 
- No, nu vă supăraţi, am vrea să fu...m ceva! 
- Câţi bani aveţi? 
- Cinzeci de mii… 
- De banii ăştia puteţi să vă fu...ţi între voi! 
După o jumătate de oră bat din nou la uşă. 
- Iar aţi venit? 
- No, amu om venit să plătim… 
*** 
Un bărbat lua micul dejun la ora 8 dimineaţă, un sandviș şi o cafea, când vede 
trecând pe stradă o procesiune de înmormântare foarte neobişnuită. 
Un sicriu negru mare era urmat la câţiva paşi de un alt sicriu negru mare. 
În spatele celui de-al doilea sicriu mergea un bărbat solitar cu un imens câine pitbull 
ţinut în lesă. În spatele lor mergeau înşiruiţi aproximativ 200 bărbaţi trişti. 
Privitorul nu a putut să-si stăpânească curiozitatea, s-a apropiat de bărbatul care 
ducea câinele şi l-a întrebat: 
- Domnule, ştiu că este un moment foarte nepotrivit să vă deranjez, dar ce tragedie s-
a întâmplat. A cui este înmormântarea? 
Bărbatul a răspuns: 
- Ei bine, în primul sicriu se afla soţia mea. 
- Ce a păţit? 
- Câinele meu a atacat-o si a omorât-o. 
- Şi cine se află în al doilea sicriu? 
- Soacra mea. Ea a încercat să o ajute pe soţia mea, dar câinele s-a repezit şi la ea si a 
omorât-o. 
A trecut un moment solemn de linişte între cei doi bărbaţi. 
- Domnule, puteţi să-mi împrumutaţi câinele  ? 
- Sigur că da... aşezaţi-va şi dvs. la rând. 
*** 
O călugăriţă se duce la maica stareţă: 
- Maică stareţă, am fost violată, ce sa fac? 
- Bea un ceai de pelin fără zahar, îi răspunde aceasta. 
- Şi-mi voi recăpăta cinstea şi puritatea? 
- Nu, dar îţi va dispărea satisfacţia de pe chip. 
*** 
Un moşulică se-nsoară cu o puştoaică. Ea, după noaptea nuntii: 
- A fost minunat! Se face des treaba asta? 
- Da, copila mea. Unii depravaţi o fac chiar şi de două ori pe an. 



841 

 

*** 
Doi bătrâni pe o bancă-n parc. Zice unul: 
- Mai ţii tu minte ce mai fugeam noi după fete? 
- Da... Dar de ce fugeam? 
*** 
După o aventură de două luni, o tânără îl întreabă plină de emoţie pe iubitul ei: 
- Când o să mă prezinţi rudelor tale? 
- Draga mea, deocamdată e imposibil. Copiii sunt la ţară, iar nevastă-mea e plecată 
într-o delegaţie! 
*** 
- Tu îţi faci rugăciunea la masă, înainte de a începe să mănânci? 
- Nu e nevoie. Nu găteşte nevastă-mea, ci subsemnatul. 
*** 
- Nevastă-mea vorbeşte întruna. 
- Despre ce? 
- Parcă-mi spune!? 
*** 
- Pe nevastă-mea a apucat-o, de la un timp, altă pandalie: în fiecare noapte visează 
că s-a măritat cu un milionar! 
- Asta nu-i nimic, a mea visează ziua. 
*** 
- Vrei să te căsătoreşti cu fata mea? 
- Da, domnule, cu orice preţ. 
- Bine. Să auzim prima ofertă. 
*** 
Conciliabul între socru şi ginere: 
- Şi dacă n-o să vă înţelegeţi? 
- Nicio grijă. Eu v-am luat-o, eu v-o aduc înapoi! 
*** 
Culcându-si copilul, mama îi spune: 
- Puişor, dacă vei avea nevoie de ceva în timpul nopţii, strig-o pe mămica şi, 
imediat, tăticul va fi lângă tine. 
*** 
- În sfârșit, am reușit sa-l fac pe bărbatul meu sa nu-si mai roadă unghiile. 
- Cum? 
- I-am ascuns proteza. 
*** 
- Ce mai face bărbatul tău? 
- Ce-i spun eu. 
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*** 
Nava s-a dus la fund. Împreună cu alți câțiva pasageri, o femeie se salvează pe o 
mică insulă părăsită. După câtva timp, apare şi soțul din valuri, abia mai ținându-se 
de o bucată de grindă. Terminat, se prăbuşeşte lângă ea pe nisip. 
- Am ajuns şi eu, draga mea, murmură el cu o voce epuizată. 
- Văd c-ai ajuns. Dar sunt curioasă unde ai fost până acum! 
*** 
De ce ţin femeile ochii închişi când fac sex oral? 
Pentru că nu suportă să vadă bărbatul fericit... 
*** 
Soţul se precipită în dormitor: 
- Iubito, repede afară de aici, casa arde! 
Se aude imediat o voce din şifonier: 
- Salvaţi mobila! 
*** 
O frumoasă face autostopul pe autostrada Bucureşti - Piteşti. 
Opreşte un superb Jaguar roşu şi o ia. Pornesc şi, la un moment dat, bărbatul zice: 
- Domnişoară, sunteţi cea de a treia femeie gravidă pe care o duc la Bucureşti. 
- Dar nu sunt însărcinată! se revoltă domnişoara. 
- N-am ajuns încă la Bucureşti! 
*** 
O bandă de hoţi opreşte un autocar. Seful bandei dă sarcini oamenilor săi: 
- Bărbaţii să fie jefuiţi, iar femeile să fie violate! 
Un bandit mai milostiv spune: 
- Şefule, măcar pe femei să le lăsam în pace! 
La care se aude o voce de femeie: 
- De ce te amesteci în treburile şefului tău? 
*** 
O femeie fatala așteaptă autobuzul în stație ca sa plece acasă. Afara ploua tare. Un 
Porsche alb, superb, frânează brusc şi un bărbat prezentabil o întreabă: 
- Va pot conduce acasă, domnișoara? 
- Nu mă deranjează, dar unde stați? 
*** 
În avion, pilotul vorbește cu copilotul: 
- După ce îmi beau cafeaua, mă duc sa fac dragoste cu stewardesa aia blonda! 
Stewardesa aude şi fuge sa-i spună pilotului ca a uitat microfonul deschis şi se 
aude în tot avionul. Pe la jumătatea aeronavei, un bătrân o oprește: 
- Ce fugi așa, domnişoară? Lasă omul sa-si bea cafeaua măcar! 
*** 
Un tip intra în mare viteza în frizerie şi întreabă: 



843 

 

- Câți mai sunt în fata mea? 
- 10, i se răspunde. 
Pleacă şi se întoarce după o jumătate de ora: 
- Câți mai așteaptă? 
- 5. 
Pleacă iarăși, se întoarce după alta jumătate de ora şi întreabă: 
- Câți au mai rămas? 
- Închid, spune frizerul. 
- Nicio problema, mă întorc mâine. 
Si iese. 
- Cine-i nebunul asta? Știe cineva de unde vine? întreabă frizerul. 
- Da, de la nevasta dumitale... 
*** 
O echipa de arheologi a descoperit de ce Moise a rătăcit 40 de ani în desert, 
împreuna cu poporul lui Israel: pentru ca era bărbat şi bărbaţii nu întreabă 
niciodată care-i drumul. 
*** 
Un bărbat îi spune vecinului sau ca se poarta cam indecent. 
- De ce, mai? 
- Te vede toata strada cum îți îmbrăţişezi nevasta în fiecare seara după ora zece. Si 
nici măcar nu tragi perdeaua. 
- Ei, vezi cum vorbește lumea? Pai eu în fiecare seara, după ora zece, sunt la club. 
*** 
De ce fetele coboară privirea când primesc o declarație de dragoste? 
- Ca sa verifice daca e adevărat... 
*** 
Femeile sunt de trei feluri: 
cele cuminți - care se culca numai cu unul, 
curvele - care se culca cu toți, şi 
curvele dracului - care se culca cu toți, numai cu tine nu! 
*** 
Un moș mergea pe strada cu o sacoșă în mâna. Deodată, se împiedica de bordura şi 
cade peste sacoșa: 
- S-au dus ouăle mele. 
O baba îl întreabă: 
- Aoleo... aveaţi ouă în sacoşă? 
- Nu, cuie! 
*** 
Lângă cascada Niagara, ghidul se adresează grupului de turişti: 
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- Dacă doamnele vor binevoi să tacă un moment, veţi putea auzi zgomotul căderii 
apelor. 
*** 
Cineva sună la uşă, iar bărbatul deschide. Moartea în faţa lui îi spune: 
- Am venit după viaţa ta! 
Bărbatul se întoarce şi-o strigă pe nevastă-sa: 
- Viaţa mea! Pe tine te caută! 
*** 
- Sunt căsătorit de 20 de ani şi mereu îndrăgostit de aceeaşi femeie. 
- Mi se pare un lucru admirabil! 
- Dar şi periculos... Dacă află nevastă-mea, mă omoară! 
*** 
Un tânăr împreună cu tatăl său era într-un magazin, când ajung la un raft cu 
prezervative. 
- Ce sunt astea, tată? 
- Prezervative, fiule. 
- Şi de ce sunt în pachete de câte 1, 3 şi 12? 
- Vezi tu, cele de 1 sunt pentru liceeni, pentru sâmbătă seara; cele de 3 sunt pentru 
studenţi: unul pentru vineri, unul pentru sâmbătă şi unul pentru duminică, iar cele 
de 12 sunt pentru oamenii căsătoriţi: unul pentru ianuarie, unul pentru februarie, 
unul pentru martie... 
*** 
Soţul intră seara în dormitor cu două aspirine şi un pahar cu apa. Șotia întreabă: 
- Asta pentru ce mai e? 
- Pentru durerea ta de cap! 
- Dar nu mă doare capul! 
- Aha, te-am prins! 
*** 
Doctorul Smith își lua cina la un restaurant elegant, împreuna cu soţia, când trece o 
blonda foarte arătoasa si-i spune: 
- Buna, Sammy! 
Șotia, vizibil iritata: 
- Cine-i asta? 
- E amanta mea! 
- Cum adică, ai o amanta? De când se întâmpla asta? 
- Cam de cinci ani. 
- Cinci ani! Mâine sun avocatul şi dam divorţ. Vei fi ruinat! 
- Ia gândește-te. Daca dai divorţ, fiecare va avea jumătate din ce avem acum. Nu vei 
mai avea casa aia mare, nu vei mai avea câte un Cadillac nou în fiecare an şi nu vei 
mai juca golf şi bridge în fiecare zi cu așa-zișii tai prieteni... 
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Tocmai atunci trece o roșcata drăguţă zicând: 
- Buna, Sammy! 
- Asta cine mai e? 
- E amanta doctorului Grant. 
- Doctorul Grant are şi el o amanta? 
- Da, de vreo zece ani. 
- A noastră e mai frumoasa! 
*** 
Șotia intra în somptuosul birou al soţului ei. 
- Dragul meu, vreau sa pun şi eu o pila. Ai o secretara fermecătoare. As dori sa-i dai 
niște scrisori de recomandare extrem de călduroase pentru mâine, când își va 
încerca norocul la un alt director de banca. 
*** 
- Nu-i aşa, mama, ca tata arata foarte distins, destul de tânăr încă, chiar şi cu parul 
cărunt? 
- Da, aşa e. Si asta datorita mie. 
*** 
Proaspăt posesoare a permisului de conducere, soţia e la volan, cu soţul alături, pe 
post de observator. 
- Ce ti-e şi cu pietonii ăştia, parca vor sa se sinucidă, mai ca ti se baga sub rotile 
maşinii! 
- De ce nu încerci sa cobori automobilul de pe trotuar şi sa circuli pe strada? o 
întreabă soţul cu blândețe. 
*** 
Un gangster celebru îi oferă proaspetei logodnice un superb colier de perle. 
Încântata, tânăra întreabă: 
- Sunt fantastice! Știu ca nu se face, dar sunt foarte curioasa. Cât poate sa coste aşa 
ceva. 
- Pai, cu aproximație, între cinci şi zece ani. 
*** 
- Nevasta-mea mă săruta de fiecare data când mă întorc acasă la o ora mai târzie. 
- Asta da, iubire! 
- As, iubire! Se numește investigație. 
*** 
- În fine, am reuşit sa mă las de fumat. Imaginează-ti, în ultima vreme, cum 
aprindeam țigara, cum începea sa-mi curgă sânge din nas! 
- Nu e nevoie sa-mi imaginez. Sa știi ca şi nevasta-mea e o femeie extrem de dura. 
*** 
Profitând de înghesuiala, în autobuz, un tip o pipăie insistent pe femeia din fata lui. 
Aceasta întoarce capul si-i spune enervata: 
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- Domnule, te rog... 
- Nu-i cazul sa mă rugați, o fac cu plăcere... 
*** 
- Tăticule, mă mărit! 
- Cum adică, te măriţi aşa, tam-nisam? Abia îl cunoşti de o săptămâna! Ești sigura 
ca-l iubeşti? 
- Asta e treaba mea. 
- Dar el te iubeşte? 
- Asta e treaba lui. 
- Si din ce o sa trăiți? 
- Asta e treaba ta. 
*** 
Toata familia a plecat în excursie cu maşina. Brusc, soţia sare 
alarmata: 
- Aoleu! Întoarce-te, mergem acasă. Am uitat fierul de calcat în priza. De n-o fi 
izbucnit vreun incendiu! 
- Nu ne întoarcem şi nu va fi niciun incendiu, spune calm capul familiei. 
Îmi amintesc precis ca n-am închis robinetul de la chiuveta. 
*** 
- Ia asculta, nevasta. Când vecinul nostru si-a luat frigider nou, ai insistat sa ne 
luam şi noi unul la fel. Tot aşa, când si-a luat telefon mobil. Daca si-a schimbat 
tapetul, a trebuit sa-l schimb şi eu. Acum, ca s-a recăsătorit, eu cum procedez? 
*** 
- Sunt cazuri când soţul trebuie sa-si mintă soţia. 
- Asta nu-i chiar atât de grav. Mai rău e când trebuie sa spună adevărul! 
*** 
- Iubitule, prietenul tău Petrica mi-a spus ca arat extraordinar! 
- Dar despre prostie n-a spus nimic? 
- Nu, despre tine n-am discutat! 
*** 
Un tip şi o tipa. Tipul o săruta duios pe buze. Ea, de plăcere, strânge picioarele şi îi 
sparge ochelarii.... 
*** 
Când cere un bărbat mâna unei femei? 
Când s-a saturat de a lui. 
*** 
De ce săruta bărbatul mâna femeii? 
Pentru ca este mâna sfânta care învie "mortul". 
*** 
- Mămico, de ce poarta miresele rochii albe ? 



847 

 

- Fiindcă exprima bucuria. 
- Atunci, mirele de ce-i îmbrăcat în negru? 
*** 
În sat sosește o învățătoare noua şi tânără. În întâmpinarea ei, este trimis un tânăr 
arătos. Acesta îi pune frumos bagajele în căruţă şi se aşează în fata, lângă 
domnișoara. La marginea satului, vad ei o vaca ce se împerechea cu un taur. Venita 
de la oraș, învățătoarea este profund marcata si-l întreabă pe tânăr: 
- De unde ştie taurul, ca... știi tu... deci, când este momentul potrivit? 
- După mirosul vacii... 
Merg ei mai departe şi vad un cal şi o iapa făcând același lucru. 
- Si calul de unde știe...? întreabă din nou curioasa femeia. 
- Tot după miros, la fel şi câinii, şi oile. 
Ajung ei la noul domiciliu al învățătoarei, descarcă bagajele şi băiatul își ia rămas 
bun: 
- Toate cele bune! 
- Mulţumesc pentru ajutor, spune tânără. Mai treci pe la mine daca ti s-a desfundat 
nasul... 
*** 
Inima este cel mai important organ genital al omului. 
*** 
Cu ajutorul câinelui Vitoria Lipan si-a găsit foarte repede zăcămintele soţului. 
*** 
In 1877 trupelor rusești li s-a permis sa traverseze teritoriul României, împreuna 
cu tancuri şi avioane, iar romanii le-au dat mâncare şi cazare contracost. 
*** 
Poezia "Sburătorul" de Ion Has Rădulescu este un omagiu adus aviatorilor romani. 
*** 
Mircea cel Bătrân a fost înmormântat la Cozia împreuna cu umbra sa 
** 
Dintre cele cinci scrisori trimise de Eminescu, prima este considerata a treia.. In 
"Scrisoarea a treia" se desfășoară bătălia de la Rovinari. 
*** 
Mircea cel Mare, care prima data a fost bătrân, sta la un discurs cu Baiazid. Acesta îl 
primește politicos, dar cu obrăznicie, si-l face in tot felul, ca pe o albie de porci. 
Când Baiazid îl întreabă arogant "Tu ești Mircea?", domnitorul roman nu se pierde 
cu  firea şi ii răspunde la fix: "Da-mpărate! ".  Până la urma Mircea cel Mare, deși 
bătrân îl va îngenunchea pe trufașul otoman cu câteva proverbe şi zicători bine 
plasate. 
*** 
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Împărați cu care lumea nu putea sa se mai împace au venit şi la noi in Romania şi 
au cerut pământ şi de băut, dar cum veniră s-a lămurit cu cine are de-a face şi s-a 
dus de-a berbeleacul cu pleava  spulberata, c-au rămas doar câteva de bucăţi de 
ieniceri şi spahii  fugind, dintre care este amintita "înspre Dunăre, o mina." 
** 
La a-2-a parte a subiectul cerința este compunerea unei scrisori către o persoana 
imaginara pe nume Paula. Un elev răspunde(în scris): "Eu nu mai scriu scrisori pt k 
am internet... şi pe Paula nici nu o cunosc!" 
*** 
Manole a pus-o pe Ana la zid şi a început să o lucreze. 
*** 
Poema "Miorița" circula pe bază orală, adică nu a fost scrisă, din motive tehnice. În 
balada "Miorița" este vorba de trei ciobani care complotează împreună să-l omoare 
pe unul dintre ei. Ciobanul "Mioriței" a spus ca la cap să-i puie diverse categorii de 
 fluiere. 
*** 
Mulțimile de boieri exploatatori îşi țineau banii numerar în pungi. Haiducii îi 
atacau şi îi ușurau de bani în toate baladele. 
*** 
Calin tine de mâna mireasa care are părul lung de fericire. 
Ea lupta să pună mâna pe dragostea flăcăului. 
*** 
Poetul își așteaptă iubita ca împreună să cutremure o barcă. 
*** 
Ion Creanga s-a născut între anii 1887-1889. 
*** 
Nechifor Lipan a avut fericita ocazie de a nu se mai întoarce acasă fiind jefuit de 
niște oameni invidioși. 
*** 
În romanul "Răscoala" personajul principal este poporul şi  marea masă a ţăranilor. 
*** 
Dimitrie Cantemir a avut un rol însemnat în viața sa. 
*** 
Nechifor Lipan stătea " pe spate cu faţa în jos".. 
*** 
Haiducii din doine, balade şi idile erau liberi şi fericiți ca pasările, animalele şi 
peștii care zburda prin codri. De cum venea primăvara, haiducii cei harnici plecau 
în pădure. Acolo ei cântau suflând din frunza şi lăsându-i pe boieri cu buza umflată. 
*** 
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Latina clasică este o limbă moartă, care nu se poate vorbi decât în scris. După 
căderea Imperiului roman, o parte din latina clasică defunctă a devenit bulgară. 
Limba romană are la baza latina bulgară, amestecată cu elemente de dacă şi o 
groaza de cuvinte slabe. În secolul al XV-lea, limba vorbită de popor era 
considerată vulgară şi n-o vorbea nimeni. 
Basmul este o poveste mai lungă, poate fi chiar cât o carte  groasă, şi are atâtea 
personaje că nu le mai ții numărul dar trebuie să fii atent la fabulă că te întâlnești 
cu ea şi în final. 
*** 
În cunoscuta baladă Miorița, sunt descrise câteva întâmplări în care sunt implicate 
doi criminali, o oaie turnătoare, şi un cioban care şochează prin prostia lui. 
*** 
Toma Alimoș era viteaz pentru că cu o mână conducea  calul,   cu o mână își ținea 
maţele şi cu o mână se bătea cu Manea.. 
*** 
Zoe şi Tipătescu se iubeau pe la spate. 
*** 
Împăratul avea o grădină şi în fund un măr. 
*** 
- Sunt foarte îngrijorată: niciodată soţul meu nu a întârziat atâta! Cred ca şi-a găsit 
altă femeie? 
- Vai tu, de ce te gândeşti la ce-i mai rău ! Poate l-o călcat vreo maşină. 
***   
Ce este viaţa? 
Cea mai răspândită boală transmisă pe cale sexuală. 
*** 
De ce nu se prea utilizează prezervativele de culoare neagră? 
Pentru ca subţiază. 
*** 
Cum scufunzi un submarin rusesc? 
Îl bagi în apă. 
*** 
Ce face femeia după ce face dragoste? 
Se plictiseşte. 
*** 
De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
Ca să poată vorbi până apărea şi Eva. 
*** 
Care este, în zilele noastre, cea mai obişnuită formulă de cerere în  căsătorie? 
Dumnezeule, să nu-mi spui că ai rămas însărcinată?... 
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*** 
Cine e optimist? 
Un bărbat care, înainte de a pleca la întâlnirea cu o fată, îşi unge fermoarul de la 
pantaloni. 
*** 
Ce făcea Meşterul Manole când o zidea pe soţia lui Ana? 
Body-building. 
*** 
Ce au în comun un trenuleţ electric şi sânii unei femei? 
Ambele au fost create iniţial pentru copii, dar tot bărbaţii se joacă mai mult cu ele. 
*** 
De ce s-a mutat Bula la etajul 10 într-un bloc fără lift? 
Pentru că are soacră cardiacă. 
*** 
Când se bucură călugării că nu sunt căsătoriţi? 
Când se spovedesc femeile. 
*** 
Ce faci dacă afli că mai ai doar 6 luni de trăit? 
Te muţi cu soacra şi fiecare zi va părea o eternitate. 
*** 
De ce un elefant este mare, gri şi zbârcit? 
Pentru ca dacă era mic, alb şi neted, era OB. 
*** 
De ce preferă bărbaţii să se însoare cu virgine? 
Pentru că nu suportă comparaţiile. 
*** 
Cum se cheamă un bărbat inteligent în America? 
Turist. 
*** 
De ce sunt femeile ca vremea? 
Pentru că orice ai face, nu poţi să le prevezi sau să le schimbi. 
*** 
Ce au în comun toţi bărbaţii care stau singuri într-un bar? 
Sunt însuraţi. 
*** 
De ce a creat prima data Dumnezeu bărbatul? 
Pentru că nu i-ar fi plăcut să se uite tot timpul cineva peste umărul lui să vadă cum 
lucrează. 
*** 
Care este diferenţa dintre o amantă şi o soţie? 
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30 de kilograme. 
*** 
Care este diferenţa dintre un amant şi un soţ? 
30 de minute. 
*** 
De ce au prezervativele ambalajul atât de greu de desfăcut? 
Ca să mai ai timp să te răzgândeşti. 
*** 
Care este asemănarea dintre o maşina nouă şi un soţ? 
Ambele funcţionează bine doar în primul an. 
*** 
La ce e mai uşor să renunţi: la vin sau la femei? 
Depinde de vechime. 
*** 
O blondă merge la ginecolog, se aşează pe scaun, îşi desface picioarele şi le pune 
sus. 
Doctorul se uită la ea şi-i spune: - Mai sus... 
Blonda ridică picioarele mai sus. 
Doctorul iarăşi: - Mai sus... 
Blonda ridică mai sus picioarele. 
Doctorul insistă: - Mai sus este ginecologia, aici este stomatologia 
*** 
Bush la Casa Alb?: 
Ţârrrr! telefonul, răspunde ăsta, la telefon Ben Laden: 
- Băi am două veşti una bună şi una rea, pe care vrei s-o auzi mai întâi? 
- P-aia bună. 
- Mă predau! 
- Vai! sunt aşa de happy, ok, nimic nu mai contează dar totuşi care cea rea? 
- Vin cu avionul! 
*** 
Sună telefonu'; răspunde John 
- John! 
- Yes, Sir! 
- Uită-te pe geam! 
- Yes, Sir! 
- Ce vezi? 
- Doamna se sărută cu un domn, Sir! 
- John! 
- Yes, Sir! 
- Ia puşca! (John se duce şi aduce puşca lângă telefon) 
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- Yes, Sir! 
- Ocheşte-l pe domn! 
- Yes, Sir! 
- Trage! (bum) 
- Yes, Sir! 
- Ce s-a-ntâmplat? 
- Doamna a căzut în piscină. 
- Ce piscină, idiotule?! 
- Sir?! 
- Yes, John! 
- Ce număr aţi format? 
*** 
Examen oral la politehnică, proful super dur. 
Intră primul student, proful îl întreabă?: 
- Să zicem că eşti într-un tren, e foarte cald, ce faci? 
- Deschid geamul. 
- Cu ce viteză intră vântul în compartiment? 
- Nu ?tiu... 
- Ne vedem la toamnă! La revedere!!! 
Când iese afară studentul le povesteşte şi celorlalţi ce s-a întâmplat acolo. 
Intră apoi o colegă...aceeaşi întrebare. Urmează răspunsul: 
- Dau bluza jos. 
- Dar încă e cald, zice profu’. 
- Dau fusta jos. 
- Dar încă e cald... 
- Dau sutienul jos. 
- Dar încă e cald... 
- Dau şi chiloţii jos. 
- Dar dacă tot e cald? 
- Poate să mă fută tot compartimentul dar eu geamul nu-l deschid.... 
*** 
O femeie se plânge alteia că bărbasu nu mai vrea sex şi cum vine acasă o întreabă 
doar: "Ce avem de mâncare?"... 
Cealaltă îi zice: - Draga, am avut şi eu problema asta. Nu e grav... îmbracă nişte 
chiloţi negri, cu dantelă, o pălărie neagră, ciorapi negri şi îl aştepţi în uşă, sexy aşa... 
şi se rezolvă... 
A doua zi se întâlnesc din nou: 
- Hei, cum a fost? 
- Am făcut exact cum mi-ai spus, chiloţi negri, dantelă, pălărie sexy... ce să mai... 
bombă... 
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- Şi? 
- Şi când a deschis uşa mi-a zis: "Zorro, faci şi tu ceva de mâncare azi? 
*** 
Finala CM de fotbal. Toate locurile sunt ocupate, în afară de unul. Apare un tip şi-l 
întreabă pe cel care stătea lângă: 
- E liber? 
- Da, răspunde tipul. 
- Nu pot să cred... cât de nebun trebuie să fii ca să ai un asemenea loc şi să nu vii la 
meci? 
- Adevărul e că şi locul asta e al meu. Trebuia să vin cu soţia mea, am fost la toate 
campionatele începând din 1982, de când suntem căsătoriţi, din păcate ea a murit. 
- Şi nu aţi găsit pe nimeni să va însoţească, un prieten, un vecin? 
- Nu, sunt toţi la înmormântare 
*** 
Un tip firav stătea într-un bar cu o bere în faţă. Apare un şmecher, îi dă două 
capace, îi ia berea şi o dă pe gât. Asta firav începe sa plângă, să se tăvălească pe jos. 
Ce ai mah? Plângi pentru o bere, aşa bărbat eşti tu? 
Fii atent. De dimineaţă m-a părăsit nevasta, mi-a golit contul din banca şi mi-a luat 
tot din casă. După-amiază îmi pierd slujba, încerc să mă arunc în faţa trenului dar o 
ia pe altă linie, încerc să mă spânzur şi se rupe funia, încerc să mă împuşc şi se 
blochează pistolul. Cu ultimii bani îmi cumpăr o bere, torn otravă în ea şi vi tu şi o 
bei..... 
*** 
Filosofie! 
O turma de bivoli se deplasează întotdeauna cu viteza celui mai încet bivol din 
turma. Când turma este vânată, de obicei este ucis cel mai slab şi mai din urmă 
bivol. Această selecţie naturală este benefică turmei ca întreg, pentru că astfel, prin 
eliminarea celor mai slabi membri, se îmbunătăţesc viteza şi sănătatea turmei. 
Cam în acelaşi mod, creierul uman poate opera doar atât de repede cât îi permite 
cea mai slabă celulă. Consumul de alcool,  după cum se ştie, omoară celulele 
creierului, dar în mod normal prima dată omoară celulele cele mai slabe. În acest 
mod, consumul regulat de bere distruge cele mai slabe celule cerebrale, făcând 
creierul o maşina mult mai rapida şi mai eficientă. Acesta este şi motivul pentru 
care întotdeauna te simţi mai deştept  după câteva beri. 
*** 
Doctorul către proaspătul amputat: 
- Domnule am pt. dv. o ştire bună şi una rea. 
- Care-i aia rea? 
- Ţi-am amputat piciorul sănătos... 
- ... şi aia bună? 
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- Piciorul bolnav se vindecă! 
*** 
Bărbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VÂNATOAREA, femeia a descoperit 
VÂNATOAREA şi a inventat BLĂNURILE. 
Bărbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA, femeia a descoperit 
PICTURA şi a inventat MACHIAJUL. 
Bărbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSAŢIA, femeia a descoperit 
CONVERSAŢIA şi a inventat BÂRFA. 
Bărbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat JOCUL DE CĂRŢI, femeia a descoperit 
JOCUL DE CĂRŢI şi a inventat DATUL ÎN CĂRŢI. 
Bărbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MÂNCAREA, femeia a descoperit 
MÂNCAREA şi a inventat DIETA. 
Bărbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL, femeia a descoperit SEXUL şi a 
inventat DURERILE DE CAP. 
Bărbatul a descoperit COMERŢUL şi a inventat BANII, femeia a descoperit BANII…. 
şi s-a DUS NAIBII TOTUL. 
*** 
Mânăstire.... 
Stareţul hotărăşte că trebuie să se facă un control să vadă cum mai stau călugării 
cu viciile. 
"Mâine toata lumea ia câte un clopoţel, îl leagă de membru şi se prezintă în curte". 
La momentul întâlnirii, stareţul aduce o super lady să facă striptease. Fata începe 
să danseze goală ......... nici un zgomot......  după o oră se aude un ding-ding .... 
" Aha, ieşi din rând păcătosule... 2 săptămâni de rugăciuni, post negru, stai închis, 
speli porcii....". 
Zis şi făcut. 
După alte 3 săptămâni acelaşi test. De data asta cu două fete... După o oră, ding-
ding, acelaşi călugăr. 
"Nemernicule, nu te-ai liniştit? Meriţi biciuit, mâine toată lumea-n curte.'" 
A doua zi întâlnire mare, păcătosu' în centru. Stareţul: "Uitaţi-vă la păcătosu' 
pământului, merită biciuit, Ridicaţi-i sutana, dezbrăcaţi-l la piele şi treizeci de 
lovituri". Toată curtea: ding-ding-cling-ding-diiing. 
*** 
Pinocchio îi zice lui Gepetto: 
- Tată, penisul meu e denivelat şi plin de aşchii şi urât şi...nu am succes la fete! 
- Fiule, când te-am creat, nu am acordat mare atenţie acestui lucru, dar du-te la 
magazin şi cumpăra nişte şmirghel şi se rezolvă. 
După un timp, Gepetto îl întreabă pe Pinocchio: 
Ei fiule, ai rezolvat problema cu fetele? 
- Tata,  după ce am cumpărat şmirghelul, cine mai are nevoie de fete?! 
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*** 
3 bărbaţi povestesc: 
 
Primul: Măi, când simt că relaţia mea nu mai merge perfect, îmi trimit nevasta 2 
săptămâni la tratament la băi în Grecia. Face acolo tratamente cu nămol, cu ape 
naturale, cu ultraviolete, când se întoarce arată întinerită, zâmbeşte mai mult, este 
radioasă! şi noi suntem un cuplu mai fericit! 
 
Al doilea: Măi şi eu, o dată pe an îmi trimit soţia la o staţiune de munte în Austria. 
Face acolo tratamente naturiste, diete naturale, aer curat, apă de munte, ozon. Se 
întoarce  după două săptămâni mult mai 
radioasă, cu poftă de viaţă; şi noi suntem un cuplu mai fericit! 
 
Al treilea: Băi, ... nu ştiu. Eu unul îmi fut singur nevasta. 
*** 
Un tânăr se întoarce acasă supărat rău,  după ce plecase sa ceară mâna prietenei 
sale. Văzându-l aşa amărât, tatăl său îl întreabă: 
- Ce s-a întâmplat? Te-a refuzat? 
- Da... Mi-a tras şi o palmă! 
- Cum aşa?! Nu i-ai spus cum te-am învăţat eu? "Draga mea, timpul se opreşte în loc 
pentru mine când privesc în ochii tăi!" 
- Vai! Aşa era?! Am greşit formula... I-am spus: 
"Ai o faţă de-mi stă ceasul!" 
*** 
Care este pluralul de la sticlă? 
- Cioburi. 
*** 
- Care e diferenţa dintre o femeie şi o muscă? 
- Musca te sâcâie numai vara... 
*** 
La piaţă Ion vinde un cocos. Se apropie un cumpărător: 
- Cât ceri pe el? 
- Trei sute de mii. 
- Da' găinile le calcă? 
- Calcă găini, raţe, gâşte, curci, şi câinele, şi porcul! 
- Păi de ce îl vinzi? 
- De la o vreme se uită lung şi la mine... 
*** 
- Prin ce se deosebeşte un om de o cămilă? 
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- Cămila poate să lucreze o săptămână fără să bea, iar omul poate să bea o 
săptămâna fără să lucreze... 
*** 
La un concurs de paraşutişti într-o unitate militară, Bula trebuia să facă saltul cu 
paraşuta, la aterizare să ia bicicleta,  după care cros de 15 Km. 
Se urca Bula în avion, ajunge în zona de parașutare, sare şi trage de comanda...nu 
se deschide. Mai trage o data... nimic (futui)... trage comanda de la parașuta de 
siguranța...tot nimic (băga-mi-aş)... mai trage o data...nimic...  dup? care zice: 
- Parca vad ca şi bicicleta e stricata... 
*** 
Ion şi Maria la maternitate: 
- No Marie, ce avem? 
- Băiat. 
- No, .. şi cu cine seamănă? 
-... Degeaba-ti spun, ca nu-l cunoşti. 
*** 
Dom' doctor, m? simt foarte rău, cred ca sunt pe moarte, ajutați-mă. 
Doctorul o consulta, apoi se gândește şi îi zice: 
- Uite aici un bilet de trimitere la băile de nămol din Techirghiol. 
-O sa m? vindece doar baia cu nămol? 
- Nu, da' trebuie sa te obișnuiești cu pământul 
*** 
Cică se duce un țigan la pescuit cu un Mertz 600 SEL. 
Coboară țiganul din maşină, scoate mulineta de aur ultimul răcnet cu fir de mătase 
naturala şi ac de diamant şi da la peste. 
Când ce sa vezi minunăţie: prinde peștișorul de aur. 
Ptiuuuuu.... 
La care peștișorul: - Știi eu sunt peștișorul de aur cu alea 3 dorinţe... 
Țiganul: ZII CE VREI. 
*** 
- Un vânător intra într-un magazin de profil. 
- Pantaloni de camuflaj aveți?" 
- Avem, dar nu-i găsim!" 
*** 
Un cioban îl întreabă pe celalalt: 
- Cum se spune, mai, funicular sau furnicular? 
- La ce? 
*** 
Viitorul tău depinde de visele tale. 
DECI - nu pierde timpul, du-te şi te culca!!!! 
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*** 
Dac? o pocnești, se cheamă maltratarea soţiei. 
Dac? te pocnește ea, e autoapărare. 
Dac? iei o decizie f?r? sa o întrebi, ești nesimțit. 
Dac? ea ia o decizie f?r? sa te consulte, e femeie emancipata. 
Daca-i ceri sa facă ceva ce nu-i place, e dominare masculina. 
Dac? te roagă ea, iți face o favoare. 
Dac? apreciezi formele unei femei şi lenjeria sumara ești pervers. 
Dac? nu, ești homo. 
Daca-i oferi flori, urmărești ceva. 
Dac? nu, ești fraier. 
Dac? ești mândru de realizările tale ești plin de tine. 
Dac? nu, ești lipsit de ambiție. 
Dac? o doare capul, e obosita. 
Dac? te doare pe tine, n-o mai iubeşti. 
Dac? vrei sa faci dragoste prea des, ești obsedat. 
Dac? nu, ai pe altcineva. 
De aceea bărbaţii mor mai repede decât femeile.... 
*** 
Omul nu e făcut sa muncească! 
Dovada: faptul ca obosește. 
*** 
Dragostea e oarba, dar căsătoria îi reda vederea. 
*** 
"Alegerile sunt procedeul prin care oamenii liberi î?i aleg stăpânii." Timon din 
Paris 
*** 
"Egoistul este acel om care nu se gândește la mine." Eugene Labiche 
*** 
În vin e puterea. 
În bere e sănătatea. 
În coniac e distincţia. 
... iar în ap? sunt microbii! 
*** 
Pe o strada, o tiganca batrana vindea seminte cu 5000 de lei cornetul. Un tânăr 
care trecea în fiecare zi pe acolo îi lasa cei 5000 de lei, dar nu-si lua niciodata 
cornetul. 
Intr-o dimineata, tiganca il opreste, incercand sa-i spuna ceva, dar tânărul merge 
grabit mai departe, zicand din mers: 
-Vrei sa m? intrebi de ce nu iau niciodata semintele? 
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- Nuu, nuu... vreau sa-ti spun ca s-au scumpit la 10000 de lei! 
*** 
Motto-ul zilei de VINERI: 
Dac? cineva rade, razi impreuna cu el! 
Dac? cineva canta, canta impreuna cu el! 
Dac? cineva lucreaza....lasa-l sa lucreze 
*** 
Doi tipi în parc arunca niste coji de pîine la porumbei. Zice unul dintre ei: 
- Uite porumbeii ăştia sunt ca politicienii! 
-???? 
- Pai cât timp sunt jos î?i m?nânc? din palma, dar dac? ajung sus fac pe tine! 
*** 
Un tip suna la Radio Erevan : 
- Alo, Radio Erevan? 
- Da, spuneti! 
- Eu am fost la Moscova, s?pt?mâna trecuta... 
- Asa, si... 
- şi acolo am g?it pe strada un portofel. 
- Si? 
- Portofelul era al lui Ivan Ivanovici Ivanski, ca avea şi actele. 
- Bine, dom'le, şi ce-i cu asta? 
- Dar în portofel erau şi 2000 de dolari... 
- şi vreti sa vi-l gasim sa-i înapoiati...? 
-Nu! Vreau doar sa-i dedic o melodie 
*** 
Presedintele Bush îl întreaba pe seful CIA: 
-Cum naiba de stiu evreii tot ce facem, înainte chiar sa actionam? 
Generalul îi raspunde: 
- Domnule Presedinte, evreii au o expresie: "Vus tutuh?" (adica "ce se-ntîmpla?"). 
Cînd se-ntîlnesc, si-o adreseaza unul altuia - şi a?a stiu tot! 
Bush se decide sa verifice personal dac? a?a stau lucrurile. Se deghizeaza în evreu 
habotnic, cu palarie, perciuni şi tot ce trebuie şi se duce într-un cartier evreiesc din 
Brooklyn. Vede un evreu batrîn cu tichiuta în cap ?i-l întreaba în soapta: 
- Vus tutuh? 
Batrînul, tot în soapta, îi raspunde: 
- Umbla Bush prin Brooklyn.. 
*** 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara. 
Vine directorul acas?, nevasta îl ia în primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
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- N-am bagat de seama. 
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat... 
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede. 
*** 
Sotul se-ntoarce tîrziu acas? si-ncearca sa se bage-n pat f?r? sa-si 
trezeasca nevasta. Din pacate, nu tine: 
-Ai venit, hai? Cît e ora? 
-10. 
-Cum "zece", dac? eu am auzit pendula batînd unu? 
-Pai si, ce? Vrei sa bata şi zero?! 
*** 
O pereche de octogenari pleaca în vilegiatura, Ajung în statiune la hotel, intra în 
camera... Ea zice: 
- Uite draga pe geam se vede o caprioara!! 
El raspunde : 
- Nu e caprioara, e o vaca, şi tu nu esti la geam ci la oglinda !!! 
*** 
Vine unu' la doctor: 
- Doctore, nevasta m? inseala perupte şi totusi nu îmi apar nici un fel de coarne. 
Uitati-va şi dvs, netedca'n palma... 
- Nu va faceti probleme, chestia cu coarnele e numai o vorba, nu exista 
cu adevarat. 
- Uf, mi-ati luat o piatra de pe inima, credeamca am lipsa de calciu... 
*** 
Tata, care este diferen?a dintre prosperitate sicriza? – intreaba Bula. 
- E simplu fiule. Prosperitate inseamna Mercedes, sampanie, amanta. 
Criza inseamna metrou, sifon, ma-ta... 
*** 
De ce s-ainventat ciocolata alba? 
-Ca sa se murdareasca şi negri la gura. 
*** 
După o cina selecta la nistecunoscuti so?ia îi spune soţului: 
- Dragule, nu ?i-a fost rusine sa te ducide cinci ori cu farfuria  dup? mancare? 
- Nu, draga, de fiecare data euspuneam ca este pentru tine. 
*** Celibatarul este atras de toatefemeile, pe când bărbatul casatorit 
este atras de toate cuexceptia uneia... 
*** 
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Merg prin zapada un eschimos şi un geolog... La unmoment dat, apare un urs polar. 
Repede, eschimosul se apuca sa-si punaschiurile. Geologul îi spune: 
- Oricum nu vei reusi sa alergi mai repededecat ursul! 
La care eschimosul raspunde: 
- Important este sa alerg mairepede decat tine! 
*** 
La maternitate, în sala de a?teptare trei b?rba?i a?teptau cu sufletul la gur? moa?a. 
Iese femeia şi î-l felicit? pe primul: 
- Felicit?ri ave?i gemeni! 
- Doamne ce coinciden??, eu chiar lucrez la Minessota Twins... 
Dup? o ora iese aceea?i femeie şi spune celui de a-l doilea t?tic: 
- Incredibil ave?i triple?i !!! - Nu pot sa cred, ce coinciden??, eu lucrez la 3M 
Company!!! 
Nu dup? mult timp din nou iese aceea?i femeie... 
Când o vede cel de-al 3 lea b?rbat cade le?inat... 
- Ce s-a întâmplat? întreab? moa?a... 
- Eu lucrez la 7up... 
*** 
- Ioane, unde duci gastele alea doua? 
- La soacra-mea. Ieri a spus ca si-ar da şi jumatate din viata pentru o gasca! 
*** 
Doi prieteni converseaza: 
- Hei ce-i cu tine? De ce ai un ochi vanat? 
- Ieri am fost la masa la socrii... 
-Ei si?... 
- Stii doar ca ei sunt credinciosi: inainte de masa a trebuit sa spunem rugaciunea. 
- şi mai departe?... 
- Am facut greseala ca la pasajul "si fereste-ne Doamne de rele" sa m? uit tocmai la 
mama soacra... 
*** 
Bula se intalneste pe strada cu un prieten care il intreaba : 
-Bula, am auzit ca ?i-a murit soacra. Ia zi ce-a avut? 
-Ceva bijuterii, un televizor color, şi putine economii... 
-Nu asta, vroiam sa intreb ce i-a lipsit? 
-Pai ma?ina, o casa sau un apartament proprietate personala... 
-Mai Bula! Vroiam sa stiu DE CE a murit. 
-Pai a fost la noi în vizita, eu i-am spus sa mearga în pivnita sa aduca 
cartofi, sa facem piuree şi gratare, ea a cazut pe scari şi si-a rupt gatul. 
-Da! Ce ghinion! şi ce-ati facut atunci? 
-Pai taitei cu branza... 
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*** 
Era un tip pe la 1 noaptea striga la unul în curte, la tara: 
-Maaaaaaaaaa??? aveti apa, ma? 
-DA 
-Da -mi şi mie 2 galeti !!!! 
-De ce ma? 
-A cazut soacra-mia în fantana şi apa e doar pana la gat!!! 
*** 
La tribunal se audiaza martorii: 
-Când ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la 
etaj, de ce n-ati intervenit? 
-Pentru ca am vazut ca inculpatul se descurca şi singur... 
*** 
Mai zi -mi un banc bun, sa i-l spun şi lu soacra-mea. 
-Da ce-i trebuie lu soacra-ta bancuri? 
-Nu-i trebuie, da la bancul ala pe care mi l-ai spus ieri era sa moara de ras... 
*** 
Romania Top Ten 
 
"Romania este o tara pe care, cu cat o cunoşti mai mult, cu atât o intelegi mai 
putin." (Jonathan Scheele) 
"Imi amintesc ca doi dintre expertii finantisti ai cabinetului PSD se numeau 
Vacaroiu şi Boulean." (Andrei Plesu) 
"Nu am ma?ina, dar merg destul de des cu taxiul. asta e viciul meu, sunt 
taxicoman." (Radu Cosasu) 
"Nu m-as duce sa vad un film de Sergiu Nicolaescu nici dac? ar rula în holul 
blocului unde locuiesc." (Victor Rebengiuc) 
"La Ministerul Culturii lucrurile sunt limpezi: un Puric n-are cum sa secerte cu o 
Musca." (Dan Puric) 
"Sunt ruda cu Andrei Ratiu la fel cum e Petre Roman ruda cu autocamioanele 
Roman." (Ion Ratiu) 
"Când ne-am intors în tara,  dup? 1990, la primul concert, Nicu Covacis-a apropiat 
de mine şi mi-a spus: "Tandarica, trebuie sa ne purtam frumos cu copiii ăştia, cine 
ştie cati or fi ai nostri"."(Ovidiu Lipan) 
"Exista oameni în acest parlament al Romaniei carora nu poti sa le ridici 
imunitatea nici cu viagra." (Paula Ivanescu) 
"Gigi Netoiu se baga în vorba ca virgula intre subiect şi predicat." (Adrian 
Paunescu) 
"Dac? fotbalul în sala se numeste futsal, m? intreb cum ar trebui sa-i spunem 
fotbalului care se joaca în curte." (Mihai Stoica) 
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*** 
O familie de tineri merge în vizita la niste prieteni mai în varsta. Se aseaza la masa 
sa manance. 
Batranul îi zice so?iei: 
- Luceafarul meu, adu felul intai. 
După ce termina batranul zice: 
- Frumoasa mea, adu felul doi. 
După ce termina, batranul îi zice so?iei: 
- Iubirea vietii mele, adu desertul. 
După masa femeile merg la bucatarie iar b?rba?ii raman singuri. Tanarul il intreaba 
pe batran: 
- Cum de reusesti  dup? atatia ani sa-i mai spui cuvinte atât de frumoase, de 
romantice? 
- Sa mor de mai stiu cum o cheama! 
*** 
Pleaca Iisus pe Pamant şi ajunge undeva în Bronx. Langa niste tomberoane, statea 
tolanit un boschetar. Il vede pe Iisus, barbos, imbracat ponosit, il cheama la el si-i 
ofera un hamburger din bocceluta lui. Iisus se uita la boschetar, primeste mancarea 
şi se bucura. Vagabondul îi intinde şi o sticla sa bea. Iisus e bucuros de a?a 
generozitate de la un amarat, iasticla şi se asaza langa el. Vagabondul se uita lung la 
Iisus si-i intinde o tigara. Iisus e foarte incantat de atata bunatate, trage un fum, sta 
câteva clipe şi zice: 
- Omule, esti foarte generos, nu credeam ca mai exista a?a oameni. Eu sunt Iisus 
Hristos şi vreau sa-ti indeplinesc o dorinta. 
Vagabondul zambeste la Iisus si-i face semn spre tigara : 
- Meseriasa iarba, nu? 
*** 
Realizezi ca traiesti în anul 2006 fiindca..... 
1.tastezi numarul PIN, f?r? sa vrei, la cuptorul cu microunde. 
2. de ani de zile nu ai mai jucat solitaire cu carti reale 
3. ai o lista cu 15 numere de telefon ca sa iti suni familia formata din 3 persoane 
4. trimiti un mail colegului care sta linga tine 
5. ai pierdut contactul cu prietenii fiindca nu ai adresele lor de e-mail 
6. te intorci  dup? o zi lunga de lucru acas? şi raspunzi la telefon cu numele firmei 
7. formezi 0 la telefon ca sa primesti informatii 
8. esti de 4 ani la locul tau de munca, dar pentru 3 firme diferite 
10. toate reclamele de la TV arata şi o adresa de web 
11. intri în panica când realizezi ca ai plecat de acas? f?r? mobil şi te intorci din 
drum ca sa-l iei 
12. te trezesti de dimineata şi deschizi outlook-ul inainte sa bei cafeaua 
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13. inclini capul, ca sa zimbesti ;-) 
14. citesti textul asta şi rinjesti 
15. mai rau, stii deja ca vei trimite mailul acesta mai departe 
16. esti prea ocupat ca sa iti dai seama ca din lista lipseste punctul 9 
17. te mai uiti o data pe lista, ca sa vezi dac? intr-adevar punctul 9 lipseste.... şi 
acum rizi.... 
*** 
Un om de stiinta sud-american a descoperit,  dup? cercetari indelungate şi 
complicate, ca persoanele care nu sint sexual active î?i citesc e-mail-urile cu mina 
pe mouse. 
Acum nu mai are sens sa iei mina de pe mouse, e prea tirziu...... 
*** 
O batrana statea amarata pe un balansoar, tinand în brate pe motanul ei, Gicuta. 
Deodata apare o zana care-i spune: 
- Fiindca ai dus o viata cinstita şi ai un suflet bun, iti voi indeplini 3 dorinte! 
Sta batrana, se gandeste şi îi spune prima: 
-Vreau sa fiu foarte bogata! 
Zana da cu bata magica, transforma casa în palat şi o umple pe baba de bani. 
-Acum vreau sa fiu tânăra şi frumoasa! 
O face zana bunesa. 
-Si ultima dorinta: vreau sa-l transformi pe motanu' Gicuta în cel mai frumos 
bărbat din lume! 
Zana îi indeplineste şi ultima dorinta şi dispare. Cateva minute bunica şi Gicuta se 
privesc în ochi. Bunica e tulburata de cat de frumos poate fi Gicuta. Gicuta se ridica, 
se apropie de ea, se inclina şi îi sopteste la ureche: 
- Iti pare rau acum ca m-ai castrat? 
*** 
Femeia este cel mai bun motor pentru ca: 
- Se adapteaza la orice piston, 
- Se lubrifiaza singura, 
- Se porneste cu un singur deget, 
- O data pe luna î?i schimba uleiul şi un plin îi ajunge 9 luni 
*** 
Adam şi Eva sunt izgoniti din rai. 
La plecare, ei intreaba: 
- Doamne, cine va spala vasele?? 
Dumnezeu le spune : 
- Va voi pune la o incercare. Va veti sui într-un copac şi voi da drumul la o pisica 
salbatica sa va chinuie. Cine va vorbi primul, acela va spala vasele toata viata. 
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Zis şi facut. Vine pisica şi se urca pana la Eva, o zgaraie pe picioare, o musca, Eva, 
nici un cuvant. 
Trece pisica la Adam. Il zgaraie pe picioare, il musca, se ridica mai sus şi observa 
intre picioare doi motocei. 
Pisica începe sa se joace cu ei şi la un moment dat, observa ca un soricel ce era ca 
mort, începe sa se miste şi sa creasca. Si-a luat atunci pozitia de asalt, dar când sa s 
ara, Eva a urlat : 
- Zat !! fir-ai a dracului nu ai voie acolo !! 
De atunci a ramas lege : femeia spala vasele 
*** 
Un om de afaceri intra intr-o noapte într-un bar, merge la tejghea şi comanda o 
bere buna. 
- Cat costa? 
- Nimic domnule, e din partea casei. 
- Serios? 
- Da, domnule. Uitati aici şi un sandwich tot din partea casei. 
- Nu pot sa cred a?a ceva... atunci am sa cump?r macar un pachet de tigari! 
- Nu trebuie domnule, va dau eu un cartus... din partea casei... 
- Domnule, eu a?a ceva nu am intalnit de când sunt! Ce mod e asta de a face afaceri? 
Din ce castigati voi? Unde este seful tau, vreau sa il cunosc personal! 
- Momentan este sus intr-o camera, cu nevasta mea. 
- Dar ce face acolo cu nevasta dumitale? 
- Cam acelasi lucru ce fac eu acum cu afacerea lui ! 
*** 
I-a vorbit cu TU 
Doi prieteni se intalnesc dimineata, la cafea. Unul din ei are un ochi vanat. 
- Ce-ai patit la ochi? 
- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am vorbit cu "TU". 
- Doamne iarta-ma, dar ce fel de relatie aveti voi în familie de te-a lovit pentru atata 
lucru? 
- Pai aseara, pe când mancam, mi-a zis: "Stii draga, noi n-am mai facut sex de trei 
luni". şi eu i-am raspuns: "Poate TU..." 
*** 
Medicala 
Din ancheta medicala: "Bolnavul a mers spre insanatosire. Dar nu a ajuns..." 
*** 
Un bolnav de astm bronsic vine acas? la medic. Deschide so?ia tinerica a acestuia. 
- Medicul e acas?? - intreaba bolnavul cu o voce abia deslusita. 
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- Nu, zice so?ia în soapta, intrati mai repede. 
*** 
Doua calugarite la cump?raturi într-un magazin alimentar. Una dintre ele o 
intreaba pe cealalta: 
- Ce-ai zice de niste bere? 
- N-ar strica, dar mi-ar fi rusine sa cump?r a?a ceva. 
- Nici o problema, rezolv eu. Iau ele o cutie cu 6 beri şi se duc la casa. 
Casierul se uita foarte mirat şi calugarita zice: 
- Asta-i ca sa ne spalam parul. 
Caiserul, f?r? sa ezite, se apleaca sub tejghea şi pune o punga de covrigei linga bere: 
- Sa nu va uitati bigudiurile. 
*** 
Baietelul la cofetarie: 
- Sarumana tanti, aveti Fanta roz? 
- Da puisor, toate avem fanta roz.. 
*** 
- Aicea-i gurita aia scumpa, rosie... Aici sânii aceia ca dou? mere sanatoase... Burtica 
asta plata ca şi Campia Romana... Buricul asta rotund şi frumos... Aicea-s... …… 
- Ionele! Ne-o tragem sau facem inventar? 
*** 
Diferentele intre birou şi puscarie: 
1. La puscarie stai mai tot timpul intr-o camera 8x10. La birou stai mai tot timpul 
intr-o camera 6x8. 
2. La puscarie ai trei mese pe zi. La birou ai o gustare pe care o mai şi platesti. 
3. La puscarie ai timp sa meditezi la viata ta. La birou nu ai timp când lucrezi de 
chestii atât de profunde. 
4. La puscarie un gardian deschide şi inchide usile  dup? tine. La birou trebuie sa fii 
atent cu cheile când vii şi pleci. 
5. La puscarie poti sa te uiti la televizor. La birou te-ai ars dac? te prinde seful 
facand asta. 
6. La puscarie iti acorda vizite pentru familie şi prieteni. La birou nu apuci sa suni 
familia şi prietenii. 
7. La puscarie intretinerea o plateste statul şi nu trebuie sa lucrezi. 
8. La birou,  dup? ce muncesti, din banii pe care ti-i dau deduci toate taxele şi ce 
mai ramane?... 
*** 
Un bărbat la spovedanie (umil): 
- Parinte am pacatuit !!! S-a mutat o tipa pe scara cu mine... ce mai, am pacatuit 
parinte... 
- Zii fiule... zii...Dumnezeu iarta ! 
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- Parinte am ajutat-o sa se mute, parinte era imbrcata cu niste colanti si-i intrau 
parinte... 
- Zii fiule... zii...Dumnezeu iarta! 
- ...si avea un maieu transparent... f?r? nimic... se vedeau sfarcurile parinte... 
- Zii fiule... zii...Dumnezeu iarta ! 
- ... si... ce mai AM PACATUIT PARINTEE... 
- CUM fiule?... CUM?... 
- Cu GANDUL parinte ! cu GANDUL ! 
- Canon fiule, canon... timp de o saptamina sa bei cate o galeata de apa de trei ori pe 
zi ! 
-...? Dar de ce atita parinte? 
- Atata bea un BOU, fiule. 
*** 
Bula în ora de biologie 
Profesoara intreaba: 
- Ce este verde şi sare pe campie? 
Raspuns din clasa: 
- Broasca! 
Profesoara: 
- Corect - dar putea fi şi un greiere. Ce este maro şi sare prin padure? 
Raspuns din clasa: 
- Caprioara! 
Profesoara: 
- Corect - dar putea fi şi un cerb. 
Bula agitat cere permisiunea de a pune şi el o intrebare: 
- Ce este tare când se ia în gura, iar moale şi lipicioasa când se scoate? 
Profesoara ofensata îi trage vreo dou? perechi de palme lui Bula care zice: 
- Corect - dar putea fi şi o guma de mestecat! 
*** 
Lan?ul sl?biciunilor 
Un copil de 12 ani intr? într-un bordel, târând o broasc? moart?  dup? el: 
- S?rut' mânaaa. Vreau şi eu o femeie! 
Matroana, mirat?, îl întreab? cam ce femeie ar vrea. 
- Vreau o fat? cu o boal? veneric?, dac? se poate! Pl?tesc oricât. 
- Bine, dac? tu vrei. Du-te cu Sandy. 
Se duce copilul cu Sandy, face sex, apoi d? să plece. Matroana îl opre?te: 
- Auzi, spune-mi şi mie, a?a, de curiozitate, de ce ai vrut o fat? cu o astfel de boal?? 
- P?i să vede?i: eu acuma m? duc acas? şi vine baby-sitterul. 
Ei îi plac copiii mici, a?a ca mine; ?i-o să facem sex... O sa ia boala. Disear?, tata o 
duce acas? cu ma?ina. Eu îl cunosc pe tata: o să i-o trag? pe bancheta din spate... Si-
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o sa ia boala. La noapte o să ?i-o pun? cu mama. ?i-o să ia şi mama boala.. Eu o 
cunosc pe mama: mâine o să si-o trag? cu vecinul de al?turi. 
EI BINE, ALA E OMUL CARE MI-A OMORÂT BROASCA! 
*** 
O batranica calatorea în fiecare dimineata cu acelasi autobuz şi 
in fiecare dimineata îi dadea soferului o punga mica cu alune. 
Soferul lua punga, multumea şi apoi le manca cu multa placere. După 
cam o saptamana o intreaba soferul pe batranica: 
- "Bunicuta, alunele is foarte gustoase, de unde le cump?rati?" 
- "Oh, stii dumneata tinere, eu mananc cu placere bilute de ciocolata 
Ferrero, dar din pacate nu mai pot sa musc alunele a?a ca sug numai 
ciocolata". 
*** 
O calugarita se urca într-un taxi şi soferul nu o slabeste din 
ochi. Mirata, il intreaba ce are. 
- Maicuta, am şi eu o intrebare, dar nu vreau sa te simti prost. 
- Copilul meu, când ai varsta mea şi ai fost toata viata calugarita, 
ai auzit cate şi cate, nimic nu m? mai poate face sa m? simt prost. 
Spune ce ai pe suflet. 
- Am şi eu o fantezie ce m-a urmarit toata viata. Tot timpul mi-am 
dorit sa m? culc cu o calugarita, zise soferul. 
- Pai ia sa vedem ce putem face pentru tine. Mai intai tre' sa indeplinesti 3 conditii: 
nu trebuie sa fii insurat, doi trebuie sa fii catolic şi trei - eu sunt virgina şi as vrea sa 
raman a?a deci trebuie sa facem anal. 
- Perfect!, urla soferul. Nu sint insurat şi sunt şi catolic cat despre a treia conditie 
nici o problema. 
- Pai trage pe dreapta atunci, îi zise calugarita. 
Trage el pe dreapta, se pun ei pe treaba, şi apoi î?i continua drumul. La un moment 
dat, începe soferul sa plâng?. 
- Ce s-a intamplat? 
- Pai maicuta, am pacatuit. Am mintit. Sunt insurat, am copii şi sunt şi evreu. 
- Nu-i nimic, zise calugarita, pe mine m? cheama John şi merg la un bal mascat. 
*** 
Seara tarziu, o domnisoara buna de tot, mergea pe trotuar, c?tre 
casa. Un individ, pus pe agatat, o interpeleaza: 
- Domnisoara...Singurica, singurica? 
După cativa pasi, iar: 
- Domnisoara...Singurica, singurica? 
După alti cativa pasi, iar: - Domnisoara...Singurica, singurica? 
Intr-un tarziu urla: 
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-Domnisoaraaaaaaaa...Singurica, singuricaaaaaaaaaaaa? 
La care femeia, agasata şi plictista total, îi raspunde: 
- DA MAH! Singurica....dar SATULAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 
*** 
Cinci evrei renumiti au stabilit principii de baza: 
MOISE: Legea e mai presus de toate 
ISUS: Dragostea aproapelui e cel mai important lucru 
MARX: Totul trece prin stomac... 
FREUD: Sexul e totul... 
EINSTEIN: Totul e relativ.. 
*** 
Draga Mos Craciun, 
de TREI ani iti comand un camion de pompieri, poate ca anul asta o sa gasesti 
unul!!! 
Multumesc. Luis 
 
Draga Luis, 
ca sa m? ierti ca nici acum nu am un camion de pompieri, iti voi da foc la casa în 
timp ce dormi. Asa vei avea toate camioanele de pompieri pe care ti le doresti. 
Somn usor. Mos Craciun 
*** 
Draga Mos Craciun, 
pentru anul asta mi-as dori sa-l faci pe tata sa vina inapoi acas? ca sa se impace cu 
mama. 
Mi-e tare dor de el. Juan. 
 
Draga Juan, 
esti tampit sau te faci? Ce vrei, sa stric o relatie super-extra intre taica-tau şi 
secretara lui, când în sfarsit se distreaza şi el cu o gagica adevarata!?!? Iti aduc un 
Lego şi lasa-l în pace pe tac-tu. 
Idiotule. Mos Craciun 
*** 
Draga Mos Craciun, 
as vrea o bicicleta, un Game-Boy, un tren, un garaj, un poney, o chitara, şi un caine. 
Te iubesc. Eusbe 
 
Draga Eusbe, 
nu vrei în plus şi contul meu din banca, mai zevzecule? 
Pentru ca ti-au dat un prenume a?a idiot, parerea mea e ca parintii tai nu te iubesc. 
Si nici eu nu te iubesc. 
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Mos Craciun 
*** 
Draga Mos Craciun, 
ti-am lasat sub brad prajituri cu ciocolata şi morcovi pentru reni. 
Te iubesc. Suzanne. 
 
Draga Suzanne, 
esti retardata, nu-i asa? Prajiturile cu ciocolata imi provoaca diaree, tampito, şi 
morcovii baloneaza renii, care îmi trimit basini în nas când sunt în sanie... dac? 
chiar vrei sa-mi faci placere, mai bine lasa-mi o sticla de Chivas, o cutie de 
trabucuri cubaneze şi spune-i maica-tii sa se imbrace în string, ca m? excita. 
*** 
Draga Mos Craciun, 
TE ROG-TE ROG-TE ROG-te implor-TE ROG-TE ROG, as vrea un catelus, TE ROG-TE 
ROG-te implor. Paquito 
 
Draga Paquito, m-am saturat pana în gat de rasfaturile astea, cretinule. Ele pot sa 
functioneze cu parintii tai, care le tolereaza fiindca esti un copil adoptat, din parinti 
degenerati, dar eu iti spun du-te dracu`. Vei primi o pijama cu dungi ca şi anul 
trecut, poate te inveti minte. 
*** 
Un negru îi fura ma?ina lui Di Caprio, cu toate actele în ea. 
După cativa km este oprit de o patrula de politie. Politistul cere actele. 
Negrul intinde actele gasite în ma?ina. 
Politistul se uita lung, când la acte când la negru. Apoi î?i cheama colegul, 
spunandu-i: 
- Stii, colega, am o nedumerire... Titanicul s-a scufundat sau a ars?! 
*** 
In fata unui bloc de 10 etaje se tot aduna lumea şi striga disperata: 
- Criminalule! Criminalule! 
Un tip la etajul 7 se chinuia sa arunce o femeie peste geam! într-un final reuseste sa 
o arunce, dar femeia se prinde de balustrada geamului de la etajul 3. Omul coboara 
repede etajul 3 si,  dup? o lupta inversunata, femeia cade şi se face tandari. El 
coboara linistit în fata blocului sa infrunte multimea care tot striga: 
- Criminalule! Criminalule! 
La care omul linistit: 
- Stati, ma, ca era soacra-mea! 
Toata lumea: 
- Aaaaaaa!!! 
La care un tip din multime: 
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- Ce tupeu avea! Ati vazut cum se tinea de balustrada, bestia?! 
*** 
Nepotul vine în vizita şi o gaseste pe bunica de 80 de ani plâng?nd... 
Nepotul : Ce s-a intamplat? 
Bunica : A murit bunicu' ! 
Nepotul : Pai cum s-a intamplat a?a o nenorocire? 
Bunica : Azi dimineata în timp ce faceam sex. 
Nepotul : Dar stiati ca la varsta voastra poate fi fatal... 
Bunica : Da, de 5 ani o faceam numai duminica şi atunci în ritmul lent al 
clopotelor de la biserica: la ding - o baga, şi la dong - o scotea! 
Nepotul : şi atunci care a fost problema? 
Bunica : A trecut nenorocitul de postas cu soneria lui de la bicicleta... 
*** 
Un sofer ajunge cu ma?ina pe malul unui rau ?i-l intreaba pe un politist, care 
pescuia, daca-i adanca apa. Acesta-i raspunde ca nu este. Soferul intra cu ma?ina-n 
rau, se scufunda, abandoneaza automobilul, iese cu chiu cu vai din apa si-ncepe sa 
tipe la politai: 
- Ai zis ca apa-i mica şi uite ca era sa m? inec ! 
- Pe onoarea mea, acum 10 minute, era mica, au trecut niste rate şi le ajungea abia 
pana la piept ! 
*** 
Mo? Cr?ciun intr? pe horn într-o cas? şi nimere?te în dormitorul unei tinere 
superbe, care dormea goal? în pat. Nehot?rît, începe să se plimbe de colo-colo prin 
înc?pere, zicînd: 
- Dac? o fac, nu voi mai fi primit în cer, dar, dac? nu o fac, nu o să mai pot ie?i pe co?. 
*** 
Promo?ie şi super-ofert? !!!! 
Trimite 3 capace de sicriu şi po?i câ?tiga o excursie pe lumea cealalt?!! 
R?zuie?te ceara de pe 3 lumân?ri şi trimite SMS la 1421 şi po?i câ?tiga o 
înmormântare gratuit? la Paris!! 
*** 
O blond? se hot?r??te să se cumin?easc?, a?a c? se cupleaz? cu un b?iat cuminte. 
Când, în sfâr?it, ajung în pat, tipul îi zice blondei: 
Pot s?-?i zic Ghiocel? 
Da. De ce? 
P?i e?ti prima... 
Aha, da... eu pot s?-?i zic Boeing? 
Da, de ce? 
P?i e?ti al 747-lea... 
*** 
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Care-i diferen?a între un marfar şi o blond?? 
R: În marfar bagi marf?, sco?i marf?. În blond? bagi marfa şi sco?i pasageri. 
*** 
El şi ea în pat. Suna telefonul. Ea r?spunde, şi vine înapoi. 
- Cine a fost? - întreab? el. 
- So?ul. 
- Atunci plec. 
- Stai lini?tit. A zis c? mai st? înc? o or?, fiindc? a ie?it la o bere cu tine. 
*** 
Nunt? mare într-un sat de munte. Tot satul s?rb?tore?te, inclusiv Ion studentul, 
viitorul intelectual al satului, inclusiv Maria o fat? tân?r? dar urât?, handicapat? şi 
cam strâmb?. 
Toate fetele mari şi mici din sat roiau pe lâng? Ion. 
Nunta e în toi. De atâta aten?ie Ion se îmbat? pu?in mai mult. Maria prinde 
momentul ?i-l atrage pe Ion în ?ur?. Dup? lungi insisten?e, de?i îi era lehamite, Ion 
se decide şi fac sex. 
In timpul actului Maria întreab?: 
- Nu-i a?a Ioane c? am şi eu ceva frumos în mine? 
- Da ai, dar.... imediat o scot !!!!! 
*** 
El: Eu comand o pizza. Vrei şi tu ceva? 
Ea: Nu. 
El: Ok. 
Ea: ... sau poate... 
El: Ei, ce anume? 
Ea: Nu stiu. 
El: Nu stii dac? vrei ceva? 
Ea: Nu. 
El: Ti-e foame? 
Ea: Nu stiu, poate putin. 
El: Ce inseamna poate putin? 
Ea: Inseamna ca nu sunt sigura. 
El: Mie când mi-e foame, eu stiu. 
Ea: Poate o sa-mi fie foame mai incolo. 
El: Deci iti comand şi tie una. 
Ea: şi dac? totusi nici mai tarziu nu vreau... 
El: Atunci n-o mananci. 
Ea: Asta ar fi risipa... 
El: Atunci o mananci maine. 
Ea: şi dac? maine nu am pofta de pizza? 
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El: Pizza poti sa mananci oricand. 
Ea: Eu nu. 
El: Atunci alege altceva. 
Ea: Dar nu vreau nimic altceva. 
El: Deci pizza. 
Ea: Nu. 
El: Deci nimic. 
Ea: Ba da. 
El: Cred ca innebunesc. 
Ea: De ce nu-ti comanzi tu ceva... 
El: Cum crezi. 
Ea: Dar ia pizza cu sunca. 
El: Dar nu-mi place sunca. 
Ea: Mie da. 
El: Credeam ca trebuie sa-mi comand MIE ceva... 
Ea: Pai a?a şi faci. 
El: şi atunci de ce cu sunca? 
Ea: In cazul în care mi se face şi mie pofta... 
El: Si? 
Ea: Crezi ca vreau sa mananc ceva ce nu-mi place? 
El: Cum adica tu? 
Ea: De ce nu? 
El: Stai un pic: Eu sa-mi comand MIE ceva, ce TU o sa mananci, în cazulin care 
eventual o sa ti se faca foame??? 
Ea: Exact. 
El: şi eu ce-o sa mananc? 
Ea: Pai poate nici n-o sa-mi fie foame... 
COMENTARIU: 
Judecatorul l-a absolvit pe inculpat de acuzatia de omor în stare emotionala, 
acceptand circumstanta de legitima aparare... 
*** 
Cateva maxime... un pic altfel... 
 
1. Dragostea eterna dureaza 3 luni. 
2. Nu te baga în lumea drogurilor.....suntem şi a?a destul de multi 
3. A avea constiinta curata inseamna a avea memorie proasta. 
4. Cel care se naste sarac şi urat are mari sanse ca atunci când o sa creasca.... sa î?i 
dezvolte ambele calitati. 
5. Cei cinstiti sunt inadaptatii societatii. 
6. Pestele care lupta impotriva curentului....moare electrocutat. 
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7. Nu este important sa castigi... este important sa-l faci pe celalalt sa piarda. 
8. Nu sunt complet inutil....cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii. 
9. A gresi este omeneste... totusi, a da vina pe altul este şi mai omeneste. 
10.Cel mai important nu este sa stii!Mai important este sa ai telefonul celui care 
stie. 
11. Eu nu sufar de nebunie....ma bucur de ea în fiecare minut. 
12. Este bine sa lasi bautura....insa rau este sa uiti unde ai lasat-o. 
13. Banii nu fac fericirea....o cump?ra gata facuta. 
14. Inteligenta m? urmareste.....dar eu sunt mai rapid. 
15. Fugi de tentatii.....dar încet sa te poata ajunge. 
16. Exista o lume mai buna........ dar este foarte scumpa. 
17. A studia inseamna sa te indoiesti de inteligenta colegului de birou. 
18. dac? o pasarica ?i-a soptit ceva.....atunci inseamna ca ai inebunit pentru ca 
pasarelele nu vorbesc. 
19. Munca nu a omorat niciodata pe nimeni...... dar de ce sa risti? 
20. Alcoolul omoara încet incet......nu conteaza, nu m? grabesc. 
21. Exista dou? cuvinte care iti deschid multe usi......trage şi impinge. 
22. De ce sa bei şi sa conduci....cand poti sa fumezi şi sa zbori? 
*** 
Accident grav de circulatie. 
Soferii: unul ranit grav, unul ranit usor. 
La sosirea ambulantei, medicul il vede pe soferul ranit usor ca il fute în cur pe 
soferul ranit grav. 
La care intreaba: - Ce faci dom'le, esti nebun? 
- NU...doar îi acord primul ajutor! 
- Pai primul ajutor se acorda prin "gura la gura"... 
- Asa am inceput şi noi, dar ne-am infierbantat… 
*** 
Sotul vine acas? hotarat sa î?i tapeze so?ia de niste banuti, a?a ca-i spune: 
- Draga mea, dac? vrei sa mai facem dragoste, trebuie sa te gandesti şi la mine, a?a 
ca, de azi inainte, pentru o partida de sex normala, tariful pe care va trebui sa-l 
platesti este de 10.000 de lei. Pentru 50.000 poti avea o partida super, iar pentru 
100.000 de lei, una ca-n filme. 
Zis şi facut. Seara, so?ia se aseaza în pat, gata dezbracata. Sotul, un pic nedumerit, 
da sa o intrebe ce are de gand, când aceasta îi arata pe noptiera o bancnota de 100 
de mii de lei. 
- Ei, smechero, zice soţul, vrei direct una ca-n filme! 
- Nu iubitule, Nu una ca-n filme, zece normale. 
*** 
In avion,  dup? ce s-au oprit motoarele la 10.000 de metri altitudine: 
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- Stimati pasageri, va rugam sa ramaneti pe locurile dumneavoastra, pentru a 
usura identificarea... Multumim 
*** 
Intra o fata draguta la farmacie şi intreaba farmacista: 
- Aveti în vanzare prezervative foarte mari? 
- Desigur ca avem, vreti sa cump?rati? 
- Nu, dar nu-i a?a ca nu o sa va suparati dac? am sa astept aici pana intra cineva sa 
cumpere? 
*** 
Sotul vine acas? foarte tarziu şi ca sa nu-l certe so?ia se gandeste sa-i faca o partida 
de sex oral. Se furiseaza în dormitor, se baga sub plapuma şi trece la treaba. După 
ce rezolva problema merge la baie şi ramane perplex când o vede pe so?ia sa iesind 
din baie. 
- Tu cum ai ajuns aici?! striga el 
- Nu mai striga ca o trezesti pe mama, spune soţia.... 
*** 
Mergeau pe tren un ardelean şi un oltean... şi începe ardeleanul sa manance niste 
slana cu rosii şi cu branza. şi olteanului i se face foame, şi zice în gandul lui "ma, 
dac? intru în vorba cu asta, poate îmi da şi mie". şi se hotaraste şi deschide vorba. 
- Pe mine m? cheama Costica. 
La care baciul se uita la el şi zice: 
- Apoi dac? te cheama, du-te... 
*** 
O pereche tânăra joaca golf. La lovitura data de ea, mingea de golf sparge geamul 
unei case alaturate terenului de golf. Geamul se faramiteaza în mii de bucati. 
Tinerii, constienti de greseala lor, se duc imediat sa comunice proprietarului. 
Suna la usa, dar nu raspunde nimeni. Intra în casa prin usa deschisa a terasei şi vad 
langa geamul spart şi o carafa sparta. Langa carafa sta un bărbat bine cu un turban 
pe cap. 
- Dumneavoastra sunteti proprietarul? intreaba soţul. 
Barbatul îi priveste pe tineri şi  dup? un timp raspunde: 
-Nu, eu am fost inchis 1000 de ani în aceasta carafa, dar cineva a spart geamul şi 
carafa, cu o minge de golf şi m-a eliberat. 
La aceste cuvinte, soţului i s-a iluminat privirea, spunand: 
- Asa deci, dumneavoastra sunteti spiritul din carafa? 
- Corect, eu va indeplinesc dou? dorinte şi a treia pentru mine. 
- OK! se gandeste soţul şi spune imediat: - Super, deci eu vreau un salar lunar de 
$1.000.000, neimpozabil. 
Spiritul raspunde: 
- S-a indeplinit! Care este a dou? dorinta? 
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- Totdeauna sa avem cele mai bune mancaruri şi bauturi fine! 
- Considerati şi aceasta dorinta indeplinita. 
Si acum dorinta mea, spune spiritul. De 1000 de ani nu am mai vazut o fiinta 
feminina. Deci, doresc sa m? culc cu nevasta ta, care este foarte frumoasa. Tinerii se 
supun şi  dup? câteva minute spiritul şi femeia sunt intr-o puternica activitate, 
timp în care soţul se dedica mai departe golfului. 
- Cati ani are soţul tau? intreaba spiritul. 
- 27! raspunde soţia. 
- Ciudat; şi inca mai crede în spirite? 
*** 
Cugetare a filozofului chinez Chang Ying Yue: 
"Cel care, toata ziua e activ ca o albina, e puternic ca un taur, munceste precum un 
cal, şi care seara se-ntoarce rupt de oboseala precum un caine, ar trebui saconsulte 
un veterinar, caci este foarte probabil sa fie un bou". 
*** 
Morris se intoarce de la doctor si-i spune so?iei ca doctorul i-a spus ca mai are de 
trait doar 24 ore. In aceasta situatie, Morris îi cere so?iei sale sa faca dragoste. 
Bineinteles, ea e de acord. 
Peste 6 ore, Morris se duce la ea si-i spune: 
- Iubito, stii, mai am doar 18 ore de trait. Crezi ca am putea sa mai facem dragoste 
inca o data? 
Sotia este din nou de acord. Mai tarziu, când se duce la culcare, 
Se uita la ceas şi vede ca acum au mai ramas doar 8 ore. Atunci îi spune so?iei: 
- Iubito, te rog... inca o data inainte sa mor. 
- Bineinteles, dragul meu, şi fac dragoste pentru a treia oara. 
Apoi so?ia se intoarce cu spatele şi adoarme. 
Morris, insa, ingrijorat se tot intoarce în pat, neputand sa doarma pana când vede 
ca au mai ramas 4 ore. O trezeste pe so?ia sa. 
- Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi ca am putea... 
In acest moment, so?ia se ridica şi spune: 
- Uite care e problema Morris, eu trebuie sa m? scol maine dimineata.....tu nu. 
*** 
Un copil la Radio Erevan: 
- E adevarat ca pasarelele se pupa? 
- Da, cu exceptia cucilor, care se sug. 
*** 
La conferinta internationala a mafiotilor. După sedinta il capo di tutti capi în chema 
pe Ivan, seful mafiei rusesti, la el. 
- Auzi Ivane, tu ai vila din asta cu 2 etaje cum am eu? 
- Nu, raspunde Ivan. 
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- Dar Mertzane ca ale mele, ai? 
- Nu. 
- Dar lant din asta gros cat 2 degete, de aur, ai? 
- Nu. 
- Mai, pai ce mafiot esti tu? La congresul urmator sa nu te aud ca nu ai ce ti-am zis 
azi, clar? 
Merge Ivan acas? şi il striga pe servitorul lui, Aliosa. 
- Aliosa!!! Da jos ultimele 3 etaje de la casa, vinde elicopterele şi cump?ra Mertzane, 
iar cainele du-l în casa ca lantul lui trebuie sa-l port eu. 
*** 
Sir şi John erau naufargiati pe o insula. După multe luni John vine la Sir tipand: 
- Sir, Sir, se vede un vapor la orizont!!! 
La care Sir îi spune cu un calm tipic englezesc: 
- Linisteste-te John, ce n-ai mai vazut vapoare? 
*** 
I: Care e deosebirea dintre bikini frantuzesti şi cei rusesti? 
R: Cei frantuzesti iti intra în fund, cei rusesti în cizma! 
*** 
Care-i diferen?a intre chilotii bunicii şi chilotii unei adolescente? 
R: La chilotii bunicii trebuia sa desfaci snurul sa vezi curul, iar la adolescenta 
trebuie sa desfaci curul sa vezi snurul. 
*** 
Un tip irascibil la magazin: 
- Doamna, nervi aveti? 
- Nu! 
- Nu-i nimic, va fac eu... 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut so?ie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Merge pe strada o doamna cam plinuta. De ea se apropie un cersetor: 
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic. 
- Ehee, dac? as avea şi eu a?a vointa... 
*** 
- De ce b?rba?ii nu pot avea mai multe neveste? 
- Pentru ca îi protejeaza legea! 
*** 
Un programator merge la un altul sa-i ceara bani imprumut. 
- Cat sa-ti dau? 
- 500 de dolari. 
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- Stii ce? Iti dau 512 sa fie rotund... 
*** 
- Ce face un tigan când il pui la calculator? 
- Cauta în Recycle Bin! 
*** 
Se duce Fat Frumos sa omoare balaurul fioros. Ajunge la grota, paseste darz, apare 
balaurul cu dou? capete. Fat Frumos scoate sabia şi i le taie. Imediat cresc alte 4 
capete în loc. Fat Frumos le taie şi pe aceastea şi alte 8 capete rasar imediat. Le taie 
pe astea 8, cresc alte 16. Le taie şi pe aceastea şi deodata cresc 32. Munceste Fat 
Frumos sa taie toate cele 32 de capete, pac! 64. Taie. Apoi 128. Taie. Apoi 256. Taie. 
Apoi brusc balaurul muri. De ce? Era un balaur pe 8 biti! 
*** 
Sotia unui informatician: 
-Draga, du-te la magazin şi ia salam. dac? au oua, ia zece. 
Programatorul ajunge la magazin: 
-Aveti oua? 
-Da. 
-Atunci dati-mi 10 salamuri... 
*** 
O femeie instala un calculator intr-o retea pentru un coleg de lucru. când a venit 
rindul setarii parolelor ea l-a intrebat ce cuvint vrea sa folosesca pentru logare. 
Vrand sa o intimideze, tipul i-a spus "penis". Fara sa clipeasca, aceasta i-a introdus 
parola dorita, a reintrodus-o pentru confirmare  dup? care era sa se prabuseasca 
de ris în fata monitorului. Curios, tipul i se uita peste umar şi vede raspunsul 
calculatorului: PASSWORD REJECTED.... NOT LONG ENOUGH. 
*** 
Ce a zis nevasta lui Bill Gates  dup? noaptea nuntii: 
"A fost atât Micro, cat şi Soft!" 
*** 
Intrebare: De cati programatori e nevoie pentru a schimba un bec? 
Raspuns: De niciunul... e o problema hardware 
*** 
- Bai Vasile, ce-i ala un "lator"? 
- Nu stiu Ioane! De ce intrebi? 
- Fiindca baiatul lu' Gheorghe a zis ca-si ia un "cal cu lator"! 
*** 
Clientul nostru, stapanul nostru. 
Se deschide un nou magazin. La inaugurare, patronul, le atrage atentia angajatilor: 
- Sa nu care cumva sa aud ca vreun client, unul singur, pleaca nemultumit din 
magazinul meu! 
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Scena surprinsa  dup? câteva zile în magazin: 
Intra un domn, aparent grabit. 
- Domnisoara, va rog, o pereche de manusi! 
- De piele, sau din material sintetic? 
- Nu conteaza, domnisoara, din material sintetic... 
- Avem mai multe modele: simple, cu fermoar, cu capsa... 
- Nu stiu, cu capsa, nu conteaza... 
- Uitati, avem mai multe variante de culori, aveti vreo preferinta? 
- Nu, domnisoara, care-o fi... 
- Nu se poate, domnule, va rog sa mergeti acas? şi sa va intoarceti cu haina la care 
vreti sa purtati manusile, pentru a putea gasi ceva care sa se potriveasca! 
Chiar atunci intra în magazin un domn ducand un WC în brate, pe care-l tranteste 
nervos în fata vanzatoarei: 
- Alaltaieri v-am adus o mostra de faianta, ieri v-am aratat posteriorul, azi v-am 
adus şi WC-ul. Ce trebuie sa mai fac pentru un sul de hartie igienica?! 
*** 
Vine un student în caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine m? sfatuiti? 
*** 
O femeie se plange unui politist: 
- Domnule politist, tipul acela m? urmareste. Cred ca e beat! 
Politistul o masoara de sus pana jos şi spune: 
- Aveti dreptate. Cu siguranta este beat! 
*** 
Un profesor le da elevilor ceva de scris. Bula refuza. 
Profesorul: 
- Singura scuza ca sa nu scrii, e sa ai o boala foarte grava! 
Bula: 
- De epuizare sexuala ce ziceti? 
Profesorul se uita la el câteva clipe: 
- Asta nu e scuza, poti sa scrii cu mana cealalta! 
*** 
Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun. După o zi intreaga de stat în 
frig, una dintre ele îi spune celeilalte: 
- Auzi, n-ar fi mai bine sa luam unul aşa, f?r? globuri? 
*** 
Când am avut 14 ani am vrut sa am şi eu o prietena. La 16 ani mi-am realizat 
dorinta. Am avut o prietena insa nu m-am simtit atras fizic de ea. Student fiind, m-
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am imprietenit cu o femeie foarte senzuala, insa sensibila. La cea mai mica 
neintelegere izbucnea în plans şi ameninta ca se sinucide. Am inteles ca am nevoie 
de o femeie echilibrata cu un carater stabil. La 25 de ani am cunoscut o astfel de 
femeie. Din pacate ea era prea previzibila şi m-am plictisit repede. La 28 de ani am 
cunoscut o femeie foarte temperamentala. Vorbea mult şi cu patos, sarea de la un 
subiect la altul şi era cam certareata de felul ei. Nu am reuşit sa tin pasul cu ea. Am 
inteles ca am nevoie de o femeie inteligenta cu caracter puternic, care ştie ce vrea 
şi ştie cum sa-si realizeze dorintele. Am avut noroc şi am gasit-o. Ne-am casatorit. 
Chestia e ca ea s-a plictisit repede de mine, a cerut divorţ şi a plecat cu tot ce 
aveam. Astazi, la 40 de ani, caut femei frumoase cu tate mari 
*** 
O blonda vrea sa demonstreze ca blondele sunt destepte.Se duce la un concurs de 
cultura generala : 
Prezentatorul : Cat face 2 ori 2? 
Blonda : 2. 
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
Prezentatorul : Bine. 
Blonda : 3. 
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
Prezentatorul : Bine. 
Blonda : 4 
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
*** 
La interviul pentru angajare: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu. 
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se 
subordoneze... 
*** 
Suna o blonda la Politie: 
- Mi-au spart ma?ina, mi-au furat totul... şi volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul...... Peste 5 min î?i da cu palma peste cap şi suna iar la politie: 
- Va rog sa m? scuzati, m-am urcat în spate! 
*** 
Tiganii se muta la bloc. Fata se dezbraca seara, şi se plinge la ma-sa: 
- Mama, sa cumperi perdele ca toti vecinii se uita când m? dezbrac! 
La care tiganul: 
- Nu-i nimic, lasa ca se dezbraca ma-ta şi atunci o sa ne cumpere ei perdele! 
*** 
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O gramada de pescari, cu scule de mii de dolari, momeala de sute de Euro etc. 
Apare un tigan cu un bat de 1.5 metri, o sfoara şi un ac. Pune o boaba de mamaliga 
în ac, şi arunca. Scoate numai crapi 
de 4.5, 5, 7, 10 kile. 
Se uita la ei, si-i arunca inapoi. Restul pescarilor, innebuniti. 
- Mai tigane, dar de când te-ai apucat de pescuit sportiv? 
- Adica cum sportiv, mancatzi-as? 
- Pai prinzi, il arunci, prinzi, il arunci... 
- Aaaaa, nu pescuiesc sportiv, îi arunc pentru ca n-am tigaie a?a mare acas?... 
*** 
Un englez, un American şi un arab stau de vorba despre familiile lor într-un bar. 
Englezul zice: "Am 10 copii acas? şi dac? as mai face unul as avea o echipa de 
fotbal!" 
"Eeii", spune americanul, "eu am 15 copii acas? şi dac? m? mai fortez o data îmi fac 
o echipa de fotbal american!" 
In sfarsit, arabul zice: "Eu am 17 neveste acas?". Face o pauza în timp ce soarbe 
tacticos din pahar. "Dac? îmi mai iau una, îmi fac teren de golf!" 
*** 
La New York s-a deschis un magazin unde femeile pot alege şi cump?ra un sot. 
La intrare sunt afisate regulile de functionare ale magazinului: 
- Poti vizita magazinul O SINGURA DATA! 
- Sunt 6 etaje şi caracteristiciule b?rba?ilor se imbunatatesc pe masura ce urci la 
etajul superior. 
- Poti alege orice bărbat de un etaj, sau poti urca la etajul urmator. 
- Nu te poti intoarce la etajul inferior! 
O femeie decide sa viziteze magazinul pentru a gasi un bărbat care sa îi tina 
companie 
La etajul unu pe usa este urmatorul afis: 
Acesti b?rba?i au un loc de munca! 
Femeia decide sa merag la etajul urmator 
La etajul al doilea pe usa este urmatorul afis: 
Aceasti b?rba?i au un loc de munca şi iubesc copiii! 
Femeia hotaraste sa urce la etajul urmator. 
La etajul al treilea pe usa este urmatorul afis: 
Acesti b?rba?i au un loc de munca, iubesc copiii şi sunt extrem de frumosi! 
"Wow" î?i spune femeia, insa hotaraste sa mearga la etajul urmator. 
La etajul al patrulea pe usa este urmatorul afis: 
Aceasti b?rba?i au un loc de munca, iubesc copiii, sunt frumosi de inebunesti şi 
ajuta şi la treburile din casa! 
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Incredibil! exclama femeia. Cu greu pot rezista! Insa decide sa mearga la etajul 
urmator 
La etajul cinci pe usa este urmatorul afis: 
Aceasti b?rba?i au un loc de munca, iubesc copiii, sunt frumosi de inebunesti şi 
ajuta şi la treburile din casa şi sunt extrem de romantici! 
Femeia este tentata sa ramana şi sa aleaga un bărbat, insa pana la urma decide sa 
urce la ultimul nivel. 
La etajul sase se afla urmatorul afis: Esti vizitatoareacu nr. 31.456.012 a acestui 
etaj. Aici nu sunt b?rba?i, acest etaj exista numai pentru a demonstra ca este 
imposibil sa satisfaci o femeie. Multumim pentru ca ati ales sa vizitati magazinul 
nostru! 
 
Vis a vis de acest magazin, s-a deschis unul asemanator de unde b?rba?ii î?i pot 
cump?ra o nevasta. 
La primal etaj sunt femei care sunt inebunite  dup? sex. 
La etajul doi sunt femei care sunt inebunite  dup? sex şi nu te bat la cap. 
Etajele de la 3 la 6 nu au fost niciodata vizitate de b?rba?i! 
*** 
Un tip statea necajit pe un scaun la bar. Vine prietenul lui şi il intreaba: 
- Ce s-a intamplat cu tine de esti a?a distrus? 
- Iti amintesti de fata aia superba de care ti-am povestit data trecuta? 
- Tipa nou angajata la firma? 
- Da, da, cea pe care numai trebuie sa o privesc şi am o erectie puternica. 
- şi ce s-a intamplat? 
- Pai mi-am luat inima în dinti şi am rugat-o sa iesim seara la o cina în oras şi la ora 
8 trebuia sa o iau de acas?. 
- Si, si?? 
- Pai ca sa n-o sperii din prima seara mi-am legat p__a de picior şi a?a am plecat la 
ea acas?. Am sunat la usa şi a aparut intr-o rochie mini mini cu un decolteu imens... 
- Si? ce s-a intimplat? 
- I-am tras un picior în gura... 
*** 
În miezul noptii suna telefonul unui doctor. Un glas de femeie: 
- Doctore! doctore! baietelul nostru a înghitit un prezervativ! 
Doctorul ia adresa se îmbraca repede şi când sa iasa pe usa iar suna telefonul: 
- Doctore nu mai trebuie sa veniti! Sotul meu a gasit altul... 
*** 
Un om intra în dormitor, cu o capra în brate, so?ia lui era intinsa în pat, citind o 
carte. 
Omul spune: 
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-Uite draga asta este vaca pe care o f__ când tu ai migrene. 
Sotia raspunde: 
-Dac? n-ai fi a?a de prost poate ai realiza ca aceasta este o capra. 
La care omul nostru zambeste: 
-Dac? n-ai fi a?a de proasta ai realiza ca vorbeam cu capra...... 
*** 
Vine limuzina sa-l ia pe Papa de la aeroport. 
Soferu ia bagajele, le baga în portbagaj (si nu erau chiar putine). Papa sta şi nu se 
urca. 
Soferul: Sfintia Ta, va rog sa poftiti. 
Papa: Stii fiule, pe mine nu m? lasa niciodata nimeni sa conduc ma?ina... Lasa-ma 
de data asta tu, te rog. 
-Sfintia ta, e imposibil. Mi-as pierde slujba. 
-Te rog, şi sa stii ca sunt extrem de generos... 
Soferul pana la urma cedeaza. Papa la volan. Talpa. 120 Km la ora. 
Soferu: -Sfintia Ta, va rog, putin mai usor, ne prinde politia. 
Papa, nimic, baga tare. 160 Km/h. In spate, ma?ina politiei, ding dong, ding dong. 
Papa opreste şi lasa geamul în jos. Vine politaiul, saluta, gura cascata... Se intoarce 
la ma?ina de politie. Ia statia. 
-Sunt 1435. Da-mi-l pe sefu... 
-Care-i treaba, ba? 
-Sefu, nu stiu ce sa fac. Am prins pe cineva cu 160 la ora. 
-Arde-l. 
-Nu cred ca pot, e tare. 
-Cine e ba, primaru? 
-Nuu, mai important. 
-Un guvernator, senator ceva? 
-Sefu, e mai tare! 
-Cine ba? 
-Cred ca-i Dumnezeu ca Papa-i conduce ma?ina 
*** 
In urma cu opt ani, un cutremur devastator lovea Japonia şi distrugea instalatia de 
apa a orasului Tokyo. Exasperat ca,  dup? patru zile de eforturi nebune, n-a reuşit 
sa realimenteze orasul, responsabilul cu instalatia s-a sinucis de rusine. 
Nici Banatul n-a fost scutit de reactii: în toiul inundatiilor, seful pompierilor din 
Timis, colonelul Mihai Benga, s-a imbatat de suparare. 
*** 
Miezul noptii, poate spre 3 dimineata. Un tip se trezeste avind un puternic impuls 
de a face pipi. 
Somnoros, se intoarce pe dreapta, în speranta ca îi trece. Nimic. 
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Se intoarce pe stinga, dar  dup? 5 minute renunta, se ridica anevoie din pat, se duce 
la baie, şi începe a face pipi, ca omul, de.... 
Uitind-se în jos, se adreseaza cu obida organului: 
- Vezi, eu m? scol când vrei tu.............. 
*** 
Intr-un bar dragut, o tipa superba se apropie de bar si-i face un semn provocator 
barmanului. Asta se prezinta instantaneu: 
-Va pot servi cu ceva? 
Tipa, discret îi face semn sa se apropie. 
-Da, cu ce va pot ajuta? 
Tipa il cheama şi mai aproape, apoi începe sa se joace cu degetele pe barba lui... 
-Tu esti patronul? 
-Nu, dar... Tipa il mangaie sexos pe fata, pe ochi... 
-Poti sa transmiti un mesaj patronului tau? şi îi baga barmanului dou? degete în 
gura, lasandu-l sa le suga usor, erotic. 
Gagiul excitat tot: 
-Da, sigur, sigur. 
Tipa: -Spune-i ca nu mai aveti hartie igienica la WC 
*** 
Anunt la gradina zoologica: 
"Va rugam nu speriati strutul... Podeaua este cimentata." 
*** 
Doi ursi stau de vorba, inainte de hibernare şi privesc cum frunzele cad din copaci. 
Unul dintre ei zice: 
- Odata şi odata, tot m? trezesc eu mai din timp sa vad cine lipeste frunzele la loc! 
*** 
Intr-o zi iepurasu' era pe marginea unei prapastii şi urla cat putea: 
- Calule, calutule! 
Trece ursul pe langa el si-i zice: 
- Ba, iepure, taci ca m? doare capu'! 
- Calule, calutule! 
- Ma, iepure taci, nu intelegi?! 
- Calule, calutule! 
- Iepure, taci ca te bat de-ti suna apa-n cap! 
- Calule, calutule! 
Nervos, ursu' sare la iepure sa il loveasca, asta se fereste şi ursu' cade în prapastie. 
- Ursule, ursutule 
*** 
Doi purici au castigat la LOTO 6 din 49. 
- Tu ce ai de gand sa faci cu banii castigati? intreaba unul dintre ei. 
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- In primul rand, îmi cump?r un caine numai al meu... 
*** 
Un om vede un urs suit într-un visin. Il intreaba: 
- Ce faci acolo? 
- Mananc cireste. 
- Pai cum sa mananci cirese, tu nu vezi ca stai într-un visin? 
- Mi-am adus de-acasă! 
*** 
Doi porci vorbeau intre ei: 
-Mai Ghita, tu ce crezi ca exista  dup? Craciun? 
*** 
De ce caraie cioara când zboara? 
Schimba viteza!... 
*** 
- Bulisor, tu ce vrei sa faci când vei fi mare? 
- Visez sa fiu miliardar, ca tatal meu. 
- Pai ce, tatal tau e miliardar? 
- Nu, şi el viseaza. 
*** 
- Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate? 
- Liceul. 
*** 
Merg prin zapada un eschimos şi un geolog. La un moment dat, apare un urs polar. 
Repede, eschimosul se apuca sa-si puna schiurile. Geologul îi spune: 
- Oricum nu vei reusi sa alergi mai repede decat ursul! 
La care eschimosul raspunde: 
- Nici o problema! Important e sa fiu mai rapid decat tine! 
*** 
Un tip î?i gaseste BMW-ul cu botul praf în parcare. Se uita în jur  dup? autorul 
dezastrului şi nimic, în schimb vede un biletel pe parbriz: "Regret ca tocmai mi-am 
bagat carligul de la Dacie în mandretea ta de ma?ina. Iti scriu pentru ca fraierii de 
martori care se uita sa creada ca iti las adresa, numarul de telefon şi asigurarea. 
Da` sa stii ca eu regret din nou..." 
*** 
Bine ati venit la linia telefonica gratuita de psihiatrie. 
Dac? sunteti obsedat, apasati repetat tasta 1. 
Dac? sunteti dependent, rugati pe cineva sa apese tasta 2. 
Dac? suferiti de personalitate multipla, apasati tastele 3, 4 şi 5. 
Dac? sunteti deprimat, nu apasati nimic. 
*** 
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O familie de viermi traia într-un rahat. Micul vierme o intreaba pe mama lui: 
- Mama, noi am putea trai într-un mar? 
- Da, fiule, am putea trai într-un mar. 
- Mama, noi am putea trai intr-o banana? 
- Da, fiule, am putea trai intr-o banana. 
- Atunci, mama, de ce traim într-un rahat? 
- Pentru ca suntem patrioti şi asta e tzara noastra, fiule. 
*** 
Un bărbat la doctor: 
-Doctore, nevasta m? inseala pe rupte şi totusi nu îmi apar nici un fel de coarne! 
Uitati-va şi dumneavostra, neted ca-n palma! 
-Nu va faceti probleme, chestia cu coarnele e numai o vorba, nu exista cu adevarat... 
-Uf, mi-ati luat o piatra de pe inima, credeam ca am lipsa de calciu. 
*** 
Nasterile sunt de trei tipuri: 
1) spontane - când nevasta naste la o luna  dup? casatorie. 
2) tardive - când naste nevasta la doi ani de la moartea soţului. 
3) extrauterine - când naste servitoarea 
*** 
Autobuzul pleaca din statie, iar  dup? el alearga o doamna strigand: 
- Oameni buni, opriti va rog autobuzul ca intarzii la lucru! 
Pasagerii il roaga pe sofer sa opreasca. Doamna se urca şi spune bucuroasa: 
- Am reuşit... Biletele la control! 
*** 
Examen intr-o scoala din Romania. Profesorul spune: 
- Intrebare de "nota 10": Cum m? numesc? 
Toti tac. 
- Intrebare de "nota 8": La ce obiect aveti examen? 
Toti tac. 
- Intrebare de "nota 5": Ce culoare are manualul nostru? 
Din ultimele randuri se aude o voce: 
- Asta vrea sa ne pice, al dreacu'! 
*** 
La o scoala din SUA invatatoarea le cere elevilor sa povesteasca un film ce trateaza 
o tema de dragoste. 
- Dintre un bărbat şi un bărbat? intreaba un elev. 
- Nuuu, raspunse grabita invatatoarea. 
- Dintre o femeie şi o femeie? intreaba o eleva. 
- Nuuu, raspunse ingrijorata invatatoarea. 
- Dar atunci intre cine? intreaba nedumeriti elevii. 
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- Intre un bărbat şi o femeie, veni raspunsul invatatoarei. 
- Aaa, am inteles, spuse un elev mai dezghetat. Vreti sa tratam un film istoric... 
*** 
Când era insarcinata nevasta-mea, i-am zis: 
- Iubito, dac? arata ca tine, o sa fie magnific. 
La care ea mi-a raspuns: 
- dac? arata ca tine, o sa fie miracol. 
*** 
Cum te numesti?, intreaba medicul. 
- Popopopa Mamamamarin. 
- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, iar ala care mi-a scris certificatul de nastere era un cretin... 
*** 
O soparla şi un koala stateau într-un copac... şi fumau marijuana... La un moment 
dat, soparlei i se face sete şi se duce la un rau sa bea apa. In rau era un 
crocodil..."Ce-i cu tine ma, de esti a?a de ametzita?"... Soparla îi zice: " Eu şi koala 
fumam marijuana". Se supara crocodilul şi se duce la copac sa il certe pe koala....La 
copac, se uita sus... la care koala se uita la el, uimit, şi zice... " CATA APA AI BAUT, 
FA???" 
*** 
Un specialist în calculatoare şi un specialist în automobile se contraziceau: 
Calculatoristul: Eu dac? proiectam automobile, în 10 ani aveau viteza dubla şi 
consumul de combustibil pe sfert! 
Automobilistul: dac? proiectai tu automobilul, când apasai pe pedala de frina 
aparea pe un ecran intrebarea: Chiar doriti sa frinati acum? 
*** 
Trei programatori (unul lucra la Windows, unul la Solaris, unul la Linux) la 
pisoare... 
Vine cel de la Windows consuma jumate din sapunul lichid, se sterge pe maini cu 
jumate de sul de hartie, şi le zice celorlalti: 
- Ba, pe noi la Microsoft ne invata ca nu conteaza cate resurse consumi, dac? iese 
treaba bine. 
Vine şi cel de la Solaris, se spala şi el da' cu mai putin sapun, se sterge cu mai 
putina hartie şi le zice: 
- Ba, la Sun ne invata ca resursele trebuie economisite dac? functionalitatea 
depaseste 90% 
Vine şi cel de la Linux, nici nu se spala pe maini. 
Ceilalti stupefiati: 
- Cum, tu nu te speli pe maini? 
- Ba, noi programatorii de Linux am invatat sa nu ne pisam pe maini! 
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*** 
Medicul mi-a recomandat insistent sa incetez chefurile. 
- Care medic? 
- Cel de deasupra noastra ! 
*** 
-Un politist intra într-un magazin de articole electronice. 
- Aveti TV color? intreaba el. 
- Da, domnule. 
- Atunci dati-mi unul verde ! 
*** 
Sotul îi spune so?iei : 
- Draga mea, vino pana la baie sa vezi cum spal a treia camasa ! 
- Vai dragul meu, ce harnic esti ! Ai spalat deja celelalte? 
- Nu, am inceput direct cu a treia... 
*** 
De la o vreme, soţul se intoarce tot mai tarziu acas?, uneori lipsind chiar toata 
noaptea. Intr-o zi insa, so?ia îi spune furioasa : 
- Esti atât de infidel incat m? indoiesc ca ai fi tatal copiilor 
nostri ! 
*** 
- Ce mai este nou, Gigi? 
- Sunt suparat, Vasile. Am aflat ca nevasta-mea m? insala. 
- Bine, dar eu te-am intrebat ce mai e nou... 
*** 
-Cum se numeste un licurici care a luat viagra? 
-??? 
-Neon 
*** 
Frizerul il intreaba pe client : 
- Cum sa va tund ca sa fiti multumit? 
- Gratis ! 
*** 
- Ospatar aveti icre? intreaba un client. 
- De care doriti domnule, rosii sau negre? 
- De peste. 
*** 
La serviciul "Personal" se prezinta un bărbat. 
- Va rog sa m? angajati, zice el, am 9 copii ! 
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci? 
*** 



888 

 

- Bula, la ce facultate e fie-tu? 
- La Medicina. 
- Vrei sa-l faci doctor? 
- Nu, macelar, ca-i plac animalele ! 
*** 
- Aveti oua de casa? intreaba un client vanzatoarea. 
- Nu domnule, numai de gaina. 
*** 
Un pusti intra într-un magazin sa ia tigari. După ce il masoara cu privirea, 
vanzatorul il intreaba : 
- Pentru cine cumperi tu un pachet a?a de mare? Pentru tatal tau? 
Nu, pentru toata clasa. 
*** 
Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
- dac? da dracu' ?i-l prind pe unul din voi în dormitorul fetelor, ilamendez cu 10 
Euro ; a dou? oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
*** 
- Care au fost subiectele la examenul de rezidenta la medicina? 
- Ereditatea, scris şi sex, oral. 
*** 
La miezul noptii, omul î?i trezeste nevasta fiindca avea chef sa faca sex. Aceasta, pe 
jumatate adormita, îi spune : 
- Dar de ce trebuie sa m? trezesti, draga? Doar stii unde le gasestipe toate ! 
*** 
Intre prietene : 
- Inchipuieste-ti, Gigi m-a invitat la el sa ascult un CD, dar patul scartia a?a de tare 
ca abia se auzea muzica ! 
*** 
-Maica stareta surprinde intr-o noapte un bărbat care incerca sa sara gardul 
manastirii inapoi în strada. 
- Ce-ai cautat aici, nenorocitule? 
- Am vrut sa fur mancare, dar m-au prins maicutele. 
- Cand? In seara asta? 
- Nu, acum patru săptămâni ! 
*** 
- Voi b?rba?ii nici nu stiti ce complicata e viata femeilor ! Azi pot fi în bratele 
soţului, iar maine pot ajunge în bratele Domnului ! 
- Dar poimane sunteti libera? 
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*** 
- Sa stii inculpat ca orice marturie mincinoasa se pedepseste cu -inchisoarea de 
pana la 6 luni ! 
- Da, dar dac? spun adevarul, risc 6 ani ! 
*** 
Doua vecine se cearta la gard : 
- Nenorocito ce esti ! Barbatu-meu iar a dormit la tine în noaptea asta ! 
Cealalta îi raspunde : 
- Poate la tine doarme ! La mine sta treaz ! 
*** 
Se duce un tip la un magazin, cu gandul de a cump?ra un sutien pentru prietena lui. 
Nu prea ştie cum sa-l aleaga, dar are noroc de o vanzatoare amabila, care incearca 
sa-l ajute: 
-Cum sunt sânii prietenei? Ca doi pepeni?! 
-Mmmm, nu chiar... 
-Ca dou? mere? 
-Mmmm, nu chiar... 
-Ca dou? oua? 
-Da, da, ca dou? oua... dar facute omleta. 
*** 
O pereche pleaca în vacantza pe un lac unde se putea pescui. 
Lui îi placea sa pescuiasca în zori, ea adora lectura. 
Intr-o dimineata el se intoarse  dup? citeva ore de pescuit şi hotari sa traga un pui 
de somn. Desi lacul nu-i era familiar ea se hotari sa iasa cu barca. Visli putin, apoi 
relua lectura. După putin apare paznicul în barca lui: 
-Buna ziua, ce faceti aici? 
-Citesc, raspunse ea desi gindea ca e evident. 
-Sinteti intr-o zona unde pescuitul este interzis! 
-Dar nu pescuiesc, nu se vede? 
-Da, dar aveti tot ce va trebuie. Trebuie sa m? urmati şi va trebui sa va amendez. 
-Dac? o faceti va denunt pentru viol. 
-Dar nici macar nu v-am atins ! 
-Dar aveti cu dvs. tot ce va trebuie ! 
 
Morala: NU contraziceti niciodata o femeie care ştie sa citeasca. 
 
Trimiteti asta tuturor femeilor inteligente care au nevoie de un suris şi b?rba?ilor 
despre care credeti 
ca pot suporta realitatea. 
*** 
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"Un individ imbracat foarte sobru şi cu doliu în piept, se prezinta 
la o farmacie cu un borcan plin cu cenusa: 
F: - Ce doriti? 
I: - Fiti va rog amabila, preparati şi medicamente? 
F: - Da, dati-mi va rog reteta. 
I: - Stati putin, nu am reteta. 
F: - Atunci nu putem sa va ajutam! 
I: - Stiti, am o problema putin deosebita. Sunt homosexual. Amantul 
meu a decedat saptamana trecuta şi l-am incinerat. In acest borcan am 
cenusa lui. 
Eu sunt o fire mai romantica şi sensibila, am suferit mult la moartea 
sa şi as dori, dac? se poate, sa-mi faceti din aceasta cenusa niste 
supozitoare" 
*** 
Iacob care locuieste la Tel Aviv îi telefoneaza fiului sau Samuel care a 
emigrat la New York si-i spune: 
- Regret ca-ti stric ziua, dar trebuie sa-ti spun ca eu şi maica-ta 
suntempe cale sa divorţam. 45 de ani de suferinta sunt de ajuns. 
- Tata, cum poti sa spui asta??? şi chiar acum inainte de sarbatori! 
strigafiul sau. 
- Nu mai pot s-o vad în fata ochilor, raspunde tatal, ne-am plictisit 
unulde celalalt, şi sunt satul de toata povestea asta, a?a ca fa-mi un 
serviciusi sun-o pe sora-ta Anna la Chicago. şi inchiderapid 
telefonul. Disperat, fiul o suna pe sora-sa care ramane masca. 
- Cum vor sa divorţeze? La varsta lor?!? Am eu grija de asta. Si-l suna 
direct pe tatal ei si-i spune: 
- N-o sa divorţati!. Nu faceti nimic pana când eu şi frate-meu venim la 
voi. M-ai inteles? NIMIC! şi tranteste telefonul. 
Tatal inchide, şi se intoarce spre so?ia lui spunandu-i: 
- Totul e foarte bine Rebecca, copiii vin sa-si petreaca sarbatorile cu noi şi în plus o 
sa-si plateasca singuri biletele de avion. 
*** 
I: Ce este un perpetuum mobile? 
R: Este un scotian care alearga  dup? un evreu care îi datoreaza 10 
Centi. 
*** 
Sara, i se adreseaza Itzic, afacerile ne merg tot mai bine a?a ca am hotaratsa ne 
mutam pravalia mai central. Evident ea este bucuroasa. In curand Itzic se hotaraste 
sa-si ia o ma?inanoua în locul celei vechi. 
Peste câteva luni, el îi spune: 
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- Stii, oamenii cu care suntem noi în legatura stau în cartiere mai bune... trebuie sa 
stam şi noi intre ei, a?a ca am cump?rat un apartament de 8 camere într-un cartier 
select. Ne vom muta în câteva zile. 
Evident, ea este foarte fericita. După alte câteva luni Itzic spune: 
- Toate cunoştintele noastre au personal de serviciu, afacerile ne merg, slava 
Domnului, a?a ca am hotarat sa angajez omenajera, o bucatareasasi un sofer. 
Sara este în culmea fericirii. La una din multele receptii pe care le da familia, Itzic 
se aseaza langa Sara şi îi spune: 
- Stii draga mea, în societatea pe care o frecventam este imposibil sa nu ai o 
amanta. O vezi pe blonda aia inalta care sade pe canapea – e amanta bancherului 
Legrand, roscata de langa pian e amanta ministrului Dupont... iar bruneta care vine 
spre noi... e amanta mea... 
- Nu ca sa m? laud, zice Sara, dar a noastra arata cel mai bine! 
*** 
- Ce faci Itzic? mananci în ziua când toti evrei postesc? 
- Auzi, eu nu fac afaceri, nu iau dobanda nu aranjez intalniri, dar nici nu postesc! 
- şi nu e mai simplu sa nu mananci o zi? 
*** 
Cica Itzic se foia noaptea în pat neputand sa adoarma. Sotia lui Raschelail intreaba 
agasata: 
- Ce faci draga Itzic de nu poti dormi? 
- Ce sa fac Raschela draga, uite am o datorie de un milion c?tre vecinul nostru Strul, 
maine e termenul de restituire iar eunu am un ban în casa. Ce m? fac? 
- Bine bărbate şi din cauza asta nu poti tu sa dormi? Stai ca am eu solutie pentru 
asta. 
Iese repede la geam şi cum erau casele din mahalalele evreiesti asezate in curti stil 
gang, striga cat poate c?tre casa devis a vis: 
- Strulica, Strulica... 
Acesta iese buimac de somn în cadrul ferestrei şi intreaba nervos ca oriceom 
deranjat din somn: 
- Ce-i femeie, ce ai de scoli oamenii în puterea noptii? 
- Asculta nu trebuia Itzic sa-ti dea maine un milion? 
- Ba da, da' de ce? 
- Ei bine sa stii ca nu are para chioara! 
- Vai de mine şi de mine, şi eu care planificasem banii aceia pentru o plata!!Ce m? 
fac acuma!! 
Raschela se intoarce spre Itztic şi îi spune: 
- Itzic acum poti sa dormi! De acum nu mai doarme el. 
*** 
Un evreu se duce la locul sfant sa se roage: 
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- Doamne da-mi doamne 200$ ca mi se duce familia de rapa, îmi mor copilasiide 
foame..., şi o tot tine asa. 
La scurt timp mai vine un evreu care începe sa se roage: 
- Da-mi bunule Dumnezeu o mie de dolari ca mi-au scazut afacerile şi trebuiesa le 
pun inapoi pe picioare.... 
- Doamne da-mi dou? sute pentru copii... 
- Doamne da-mi o mie ca afacerile... 
- Doamne da-mi dou? sute pentru copii... 
- Doamne da-mi o mie ca afacerile...etc şi tot continua pana când cel de-al doilea 
evreu zice: 
- Ia de aici dou? sute de dolari şi lasa-l pe Dumnezeu sa se concentreze! 
*** 
Cica Itic şi Rashela aveau 10 copii. Nu mai aveau destula mancare sa dea la toti 
puradeii a?a ca s-a gandit Itic sa faca economie în familie. 
Intr-oseara si-a adunat plozii şi le-a zis: 
- Bai, care nu mananca asta-seara primeste 5000 de shekeli. Aia urla de fericire, şi 
sar sa-si primeasca banii. Se culca nemancati şi asteapta cu infrigurare dejunul de a 
dou? zi dimineata. Adoua zi puradeii fug laItic sa ceara de mancare. Itic sta un pic, 
se gandeste şi zice: 
- Eh, acum cine vrea sa manance, da cei 5000 de shekeli inapoi... 
*** 
In fata unei moschei arabe doi cersetori, unul evreu şi unul arab. Toti credinciosii 
care ieseau de la slujba, il vedeau pe evreu şi bineinteles marcau banu' gros şi 
ostentativ arabului. La un moment dat, apare seicul arabilor, Il vede pe evreu, i se 
face mila si-i spune: 
- Mai omule, du-te şi cerseste în alta parte, nu iti dai seama ca aici nu ai nici o 
sansa? 
Pleaca evreul şi se aseaza linga un pod, iar  dup? citeva minute apare şi arabul linga 
el. Se uita unul la altul şi evreul i se adreseaza arabului: 
- Auzi m? Itzic cine ne invata pe noi sa facem afaceri... 
*** 
După 15 ani, un evreu se intorce în satul sau natal şi este primit de catrecei 3 frati 
ai sai, care aveau niste barbi lungi, pana în podea. 
Evreul le spune: 
- Ce-i cu barbile astea? 
- Pai, atunci când ai plecat, ai luat lama de ras... 
*** 
La un dineu, preotul catolic este asezat langa rabin. Se serveste un superb cotlet de 
porc şi preotul îi zice la rabi: 
- Din asta nu o sa mancati? 
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- Evident, nu îmi permite religia. 
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti. 
Se termina dineul, la plecare rabi îi zice la preot: 
- Transmitetii salutari doamnei... 
- Dar rabi, mie nu îmi permite religia... 
- Vai, nu stiti ce pierdeti.... 
*** 
Rashela îi zice lui Itic: 
- Itzic, m-am gindit bine şi am hotarat sa divorţam! 
- Cum aşa, mai Rashela,  dup? 40 de ani de casatorie! Dar ce-ti veni? 
- Pai tu-ti dai seama, mai Itzic, ca în 40 de ani tu nu mi-ai cump?rat 
niciodata nimic? 
- Pai nu mi-ai spus niciodata ca ai avea ceva de vanzare! 
*** 
Se intilnesc doi evrei şi unul îi zice celuilalt: 
- Am auzit ca dai fata de nevasta.E drept? 
- O dau cate oleaca...Esti interesat? 
*** 
Un evereu îi da sfaturi fiului lui: 
- Fiul meu, dac? vrei sa fii un bun om de afaceri, trebuie sa fii cinstit! Totdeauna 
trebuie sa-ti tii cuvantul dat! Uita-te la mine: am zis ca iau, am luat! Am zis ca dau, 
am zis! 
*** 
Shloimale ajunge la New-York şi e suparat foc când vede în geamul cofetarieilui 
Haim, prietenul sau din copilarie, anuntul: "Intrarea evreilor, strict interzisa". 
Intra în cofetarie, il ia de guler pe Haim ?i-l dojeneste: 
- Nu ti-e rusine, tu care esti evreu şi ai suferit din cauza legionarilor, şi ai fost în 
Transnistria, şi erai sa mori la Auschwitz, tocmai tu sapui un anunt ca evreii n-au 
voie sa intre sa mananceo inghetata? 
- Stai, mai, tu ai gustat din inghetata mea? 
*** 
Cele 10 porunci: 
Isus coboara pe pamant sa-si aleaga poporul. Se duce la tigani: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem, mosule" 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Da-ne-o, mosule" 
"Sa nu mai furati." 
"Mersi, mosule, nu ne intereseaza" 
Se duce la italieni: 
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"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem." 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Da-ne-o." 
"Sa o lasati mai moale cu femeile." 
"A, nu, multumim, nu ne mai intereseaza" 
Se duce la evrei: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Da." 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Cat costa?" 
"?!?!. Pai nu costa nimic...." 
"Da-ne 10." 
*** 
In scrierea de tipar, cifra sapte arata astfel: 7. 
Când o scriem insa de mana, o taiem cu o linie orizontala. V-ati intrebat vreodata 
de ce? 
Se spune ca  dup? ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte sa-i dicteze cele zece 
porunci, acesta i-a adunat pe oameni sa le vorbeasca despre ele. 
Când a ajuns la a saptea porunca, "Sa nu ravnesti la nevasta aproapelui tau", cei 
mai multi dintre b?rba?i au inceput sa strige: 
- Taiati saptele, taiati saptele, taiati saptele!!! 
*** 
Un ateu se plimba prin padure minunandu-se de frumusetile naturii: Ce copaci 
impresionanti! Ce rauri cristaline! Ce animale frumoase! 
La un moment dat, în timp ce se relaxa, omul aude în spatele lui zgomote ciudate. 
Când se intoarce vede un urs ca-n povesti: mare, frumos, sanatos şi cu pofta de 
mancare. Ingrozit, ateul o ia la fuga, insa ursul avea conditie fizica a?a ca il urmeaza 
constiincios... Tipul era atât de ingrozit incat la un moment dat se impiedica şi cade. 
Ursul il apucase deja de un picior a?a ca omul, paralizat de frica, racneste: 
- Doamneeee!!!. 
In secunda urmatoare, timpul se opri, ursul ingheta în pozitia în care se afla, 
padurea ramase neclintita şi o lumina se revarsa din cer. Tipul, socat, auzi o voce: 
- Mi-ai negat existenta toata viata, le-ai explicat şi altora ca sunt un mit, ai pus toata 
creatia Mea pe seama intamplarii cosmice... vrei acum sa te salvez? Pot eu sa te 
consider credincios cu adevarat? 
Ateul se uita fix în lumina şi raspunse: 
- As fi ipocrit sa Iti cer brusc sa m? consideri credincios, dar poate ai reusi într-un 
fel sa devina ursul crestin? 
- Foarte bine, raspunse vocea. 
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Lumina disparu, zgomotul padurii reveni. Ursul il elibera din ghearele sale, isi 
impreuna labele din fata şi spuse: 
- Doamne, binecuvinteaza aceste bucate. Amin. 
*** 
Lectia de geografie 
Geografia femeii 
Intre 18 şi 25 de ani, femeia e precum Continentul African : 
jumatate a fost deja descoperita, cealalta jumatate ascunde frumuseti inca salbatice 
şi delte fertile. 
Intre 26 şi 35 de ani, femeia e precum America de Nord : 
Moderna, dezvoltata, civilizata şi deschisa negocierilor în schimbul banilor. 
Intre 36 şi 40 e precum India : 
fierbinte, relaxata şi constienta de propria frumusete. 
Intre 41 şi 50, femeia e precum Franta : 
Usor imbatranita, dar inca atragatoare şi interesanta. 
Intre 51 şi 60, e precum Iugoslavia : 
A pierdut razboiul, e tulburata de fantasmele trecutului, dar se lucreaza la 
reconstructie. 
Intre 61 şi 70, ea e precum Rusia : 
Spatioasa, cu frontiere f?r? patrula. Stratul de zapada ascunde mari bogatii. 
Intre 71 şi 80, femeia e precum Mongolia : 
Cu un trecut glorios de victorii, dar cu putine sperante de viitor. 
După 81 de ani, ea e precum Afganistan : 
Aproape toata lumea ştie unde se afla, dar nimeni nu vrea sa mearga pana acolo. 
Geografia bărbatului: 
Intre 15 şi 80, bărbatul e precum Cuba: 
Guvernat de un singur membru. 
*** 
Doua curve: 
- Auzi, cica acum este la moda sa o iei în ureche 
- Ei sa stiu ca eu nu sunt de acord cu asta, dac? surzesc? 
- Ei da ce fa, acum esti muta? 
*** 
Stiti de ce blondele prefera anticonceptionalele prezervativelor? Pentru ca se 
inghit mai usor. 
*** 
Sotia îi spune soţului: 
- Mai bine m? casatoream cu dracul! 
- Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange e 
interzisa! 
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*** 
Nevasta-mea m? saruta de fiecare data când vin acas?. 
-Asta da afectiune! 
-As...E investigatie! 
*** 
- Tu iti iubeşti nevasta? 
- Când ne-am luat, o iubeam a?a de tare incat îmi venea s-o mananc. Acum îmi pare 
rau ca n-am mancat-o atunci. Acum e prea tarziu, e atoasa. 
*** 
Doi sotzi faceau dragoste. La un moment dat se aude un ciocanit în usha. 
-Repede fugi pe balcon. A venit bărbatul meu. El se duce pe balcon shi  dup? un 
timp zice: 
-Nevasta cred ca suntem stresatzi amandoi. 
*** 
Un bărbat punea niste flori la mormantul mult-iubitei sale mame decedate, când 
remarca un alt bărbat în genunchi la un mormant. Barbatul parea ca se roaga cu o 
intensitate profunda, repetand: 
- De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? 
Primul bărbat se apropie de el şi îi spuse: 
- Domnule, nu vreau sa m? amestec în suferinta dumneavoastra privata, dar nu am 
vazut niciodata atata durere. Pe cine jeliti? Un copil? Un parinte? 
Indureratul î?i aduna gandurile pentru o clipa, apoi raspunse: 
- Primul sot al nevestei mele... 
*** 
Sotul se intoarce din delegatie, î?i agata haina în cui si-si saluta so?ia cu o strangere 
de mana. 
- Nu mai vrei nici macar sa m? saruti?? 
- Termina cu prostiile draga! După zece ani de casnicie iti mai arde de orgii? 
*** 
Medicul iese transpirat din sala de operatii. Se întîlneste cu un alt medic care îl 
întreaba ce s-a întîmplat. La care acesta raspunde: - Am avut o operatie foarte grea. 
Pacientul, un politist, nu prezenta activitate cerebrala. I-am deschis calota craniana 
şi nu îmi venea sa cred ochilor. Era goala. Doar un fir de atza. Timp de 4 ore, m-am 
gîndit dac? sa tai atza sau nu. Pîna la urma, am taiat-o. şi ce crezi ca s-a întîmplat? - 
Ce s-a întîmplat? - I-au cazut urechile. 
*** 
Politistul şi fiul 
Un politist c?tre fiul lui: 
- dac? ghicesti citi covrigi am la spate, ti-i dau pe amindoi! 
*** 
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O persoana se naste blonda sau devine blonda? 
Se accepta ambele variante, e inuman sa dam vina numai pe parinti! 
*** 
Doua blonde mergeau pe strada, iar una dintre ele exclama: 
- Uita-te la cîinele ala cu un ochi! 
Cealalta blonda îsi acopera un ochi şi zice: 
- Unde? 
*** 
Un indian cu capul lipit de pamînt pe o autostrada americana. Turisti curiosi în 
jurul lui. Indianul: - Chevrolet... de sapte ani... cu numere de Florida... culoare alba... 
aripa dreapta lovita... patru fete palide... La care turistii impresionati: 
- Dumneata auzi atîtea lucruri? 
- Da' pe dracu', acu' cinci minute a trecut peste mine. 
*** 
Un tip se duce la o vrajitoare vestita pentru puterea sa de a dezlega blesteme. Cînd 
îl vede a?a amarît, vrajitoarea îi spune: 
- Ei, acum, ca sa te pot dezlega de blestem, trebuie sa-mi spui exact cuvintele care 
te-au legat. 
- "Va declar sot şi so?ie." 
*** 
Doi spioni nemti intra într-un bar din Anglia. Se aseaza la masa şi unul dintre ei 
striga la chelner şi comanda: 
- Two gins, please! Chelnerul raspunde imediat: 
- Dry? 
La care cel ce comandase se ridica revoltat: 
- Nein! Nicht drei! Zwei! 
*** 
Un canibal se muta la oras, iar  dup? ceva timp vine maica-sa în vizita. Si, în timp ce 
mîncau, mama zice: 
- Stii, nu prea îmi plac vecinii tai... 
- Atunci manînca doar legumele. 
*** 
În paradis, Sf. Petru întîmpina 10 femei moarte în aceeasi zi. 
- Toate femeile care si-au înselat sotii, un pas înainte. 
9 dintre cele 10 femei înainteaza cu un pas. În acel moment, Sf. Petru se întoarce 
c?tre Dumnezeu: 
- şi cu surda ce facem? 
*** 
Domnule doctor, ati uitat ca de trei minute stau cu limba scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta în liniste. 
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*** 
Un politist da tarcoale unui bar, unde se cam consuma mult alcool, în scopul de a 
prinde cativa soferi piliti. Un client al barului iese, se impiedica şi începe sa î?i 
caute cheile cam vreo cinci minute. După ce le-a gasit, se taraste şi le incearca la 
vreo patru, cinci maşini pana ce o gaseste pe a lui. Pana ce a ajuns în ma?ina toti 
ceilalti clienti s-au carat. Politistul il asteapta bucuros sa iasa în strada. Evident il 
opreste pe sofer, îi pune fiola şi stupoare 0, 00 alcool. Politistul complet buimac. 
Soferul în schimb îi spune: 
- In seara asta eu am fost momeala... 
*** 
Ea: - Cum ai sa traiesti f?r? mine? 
El: - Mai ieftin. 
*** 
In spital este adus un tip cu o fractura craniana. Sora medicala completeaza fisa şi 
intreaba: 
- Casatorit? 
- Nu, am avut un accident. 
*** 
La medic: 
- Schiopatati când e umezeala în atmosfera? 
- Nu, când merg. 
*** 
- Fumati? il intreaba medicul pe pacient. 
- Mai degraba as bea ceva, dac? tot sunteti atât de dragut. 
*** 
Nu po's'nteleg de ce am fost adus la pol.. politie! exclama un betiv, plin de 
indignare! 
- Pentru bautura! îi raspunde ofiterul de serviciu. 
- Pai, de ce nu zici asa? Adu-mi un coniac! 
*** 
Doi politai discuta: 
- De ce îti tot freci mîinile? 
- Ca mi-e frig... 
- Da' de ce nu-ti bagi mîinile în buzunar? 
- Acolo mi-s manusile. 
*** 
De ce sta un grup de politisti în fata unei scoli ajutatoare? 
E întîlnirea de zece ani. 
*** 
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Era odata un cersetor care se aseza mereu langa o biserica pentru a cersi cu o 
palarie în mana. Intr-o zi vine cu dou? palarii. Un domn se apropie de el ?i-l 
intreaba: 
- Nu va suparati, de ce aveti dou? palarii? 
Cersetorul raspunde: 
- Adevarul este ca mi-a mers atât de bine incat m-am hotarat sa-mi deschid o 
sucursala. 
*** 
Stiu ca sunt prost, dar când m? uit în jur prind curaj! 
*** 
Un tip iese de la cabinetulunui medic şi începe sa coboare scarile. Cum cobora el 
scarile isiduce mina la frunte şi începe sa murmure "Balanta, Scorpion, Fecioara." 
După inca 2 etaje, la fel - " Gemeni, Pesti, Varsator." 
Tare nedumerit, urca inapoi scarile pina la cabinetuldoctorului şi suna la sonerie: 
- Doctore, doctore, mascuzati, dar nu am retinut exact. 
- Cancer, domnule, Cancer !!! 
*** 
Mai rau decat o pietricica în bocanc poate fi doar unfiricel de nisip în prezervativ. 
*** 
Vechi proverb tibetan: dac? femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una. 
*** 
Ursul, lupul şi m?garul la cârcima din p?dure: 
- O sticl? de votca! ceru ursul. 
- O sticl??! se mirar? ceilalti doi. 
-Da, m?i b?ieti! Am o treab? cu o ursoaic? şi vreau să fiu tare! 
- O sticl? de votc?! ceru şi lupul. 
- O sticl??! se mirar? ceilalti doi. 
- Da, m?i b?ieti! Am o treab? cu o lupoaic? şi vreau şi eu să fiu tare! 
- O cinzeac? de votc?! ceru şi m?garul. 
- Numai o cincizeac??! se mirar? ceilalti doi. 
- M?i baieti, eu scul? am, beau doar ca s?-mi sclipeasca ochii... 
*** 
Maria era fata batrana a satului şi era foarte mandra de conditia ei. Stiindu-se cu o 
varsta inaintata, se duce la pietrar şi îi spune: 
-Când oi muri, sa-mi faci o cruce de piatra pe care sa scrie: 
"Sub aceasta pietrisoara 
Doarme-a noastra Marioara. 
S-a nascut fecioara, 
A trait fecioara, 
Si-a murit fecioara." 
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După câteva luni, moare Maria. Pietrarul nu mai tinea minte ce îi spusese femeia sa 
scrie dar cam tinea minte ce voia sa spuna, a?a ca a sapat pe cruce: 
"E Maria dedesubt; şi n-are sigiliul rupt." 
Pe o strada, o tiganca batrana vindea seminte cu 5000 de lei cornetul. 
Un tânăr care trecea în fiecare zi pe acolo îi lasa cei 5000 de lei, dar nu-si lua 
niciodata cornetul. 
Intr-o dimineata, tiganca il opreste, incercand sa-i spuna ceva, dar tânărul merge 
grabit mai departe, zicand din mers: 
-Vrei sa m? intrebi de ce nu iau niciodata semintele? 
-Nuu, nuu... vreau sa-ti spun ca s-au scumpit la 10000 de lei! 
*** 
De ce s-a inventat ciocolata alba? 
-Ca sa se murdareasca şi negri la gura. 
*** 
Un tip intra într-un magazin şi o intreaba pe vanzatoare: 
- Aveti vopsea de oua? 
La care vanzatoarea se uita cu atentie la el, il masoara din cap pana-n picioare, 
zambeste si-i raspunde: 
- Dichisituleee! 
*** 
Un bărbat î?i cump?ra un pachet de Viagra. Papagalul lui, face ce face şi le mananca 
pe toate. Omul... ce sa faca cu papagalul? Il baga în congelator sa se racoreasca şi 
uita de el. După câteva ore, î?i aminteste de bietul papagal. Când deschide usa de la 
congelator...papagalul tot transpirat! 
- Ce-i cu tine, ca esti de câteva ore în congelator, şi tu transpiri!? 
- Pai, habar n-ai ce obositor e sa cracanezi puii ăştia inghetati 
*** 
Ar trebui sa-i spui ca e plinutza cand: 
- Atunci când trece prin fata televizorului pierzi trei reclame 
- Atunci când se urca pe cantar, apare mesajul: "Pe rand, baieti!" 
- Atunci când se urca pe cantar, apare mesajul: "Va urma..." 
- Luptatorii de sumo par anorexici pe langa ea 
- Nici Gigi Becali nu ar putea plati pentru liposuctia ei 
- E la fel de inalta şi când sta în picioare şi când sta intinsa 
- Are nevoie de foarte putina apa când sta în cada şi de foarte multa vaselina când 
vrea sa iasa din ea 
- Farfuria ei de ciorba e dotata cu un salvamar 
- Când merge la restaurant şi primeste meniul spune: "Da, va rog!" 
- Singurele poze recente pe care le ai cu ea sunt poze din satelit 
- Pe poza ei din pasaport scrie: "Poza se continua pe paginile urmatoare" 
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- Când merge la cump?raturi cu fetele, singurul lucru în care incape este cabina de 
proba 
- Are propriul cod postal 
- Este de 3 ori femeie 
- Singurul lucru care mai este atras de ea este gravitatia 
- Cade de pe ambele parti ale patului... simultan 
- Când a facut bungee jumping, a ajuns direct în iad 
- Când vorbesti inspre buricul ei, se aude cu ecou. 
*** 
Tu nevasta, este adevarat ca ai avut mai multi b?rba?i inainte sa te 
mariti cu mine? 
- Mai bărbate, mai bărbate... Mancare buna ai? 
- Am! 
- Haine curate ai? 
- Am! 
- Aseara ?i-a placut? 
- Mi-a placut! 
- Da' alalta-seara, ?i-a placut? 
- şi inca cum!... 
- Pai şi cum crezi tu ca se invata toate astea, la f?r? frecventa?! 
*** 
Un englez, un francez, un chinez şi un roman au o disputa în legatura cu 
nationalitatea lui Adam şi Eva. 
Englezul: - Ei au fost englezi. Numai un gentlemen adevarat poate oferi 
jumatate din singurul mar doamnei sale ! 
Francezul : - Nu, ei au fost cu siguranta francezi - numai o frantuzoaica 
poate sa se ofere pentru numai jumatate de mar ! 
Chinezul : - Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranta chinezi deoarece 
numai unei perechi de chinezi le sta în putere sa populeze în a?a timp scurt 
tot pamantul ! 
Romanul : - Nu, domnilor, gresiti cu totii, ei erau romani : stateau in 
fundul gol pe pietre, nu aveau decat un mar pe care trebuiau sa-l imparta 
intre ei, dar credeau ca sunt în rai ! 
*** 
Mai Ioane, de ce te-ai insurat? 
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine. 
- şi acum cum e? 
- Acum îmi place! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
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- Ce este un "titlu onorific"? 
Radio Erevan raspunde: 
- Titlu onorific este atunci când so?ia spune: "Sotul meu este capul 
familiei" 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de ani, iar astazi omul nu 
traieste mai mult de 100 de ani? 
Radio Erevan raspunde: 
- Deoarece, intre timp, medicina a progresat foarte mult ! 
*** 
La Radio Erevan, un grup de ascultatori intreaba: 
- De ce în China femeile merg în urma bărbatului, iar în America se 
intampla mai rar lucrul acesta? 
Radio Erevan raspunde: 
- In China, când o femeie merge în urma soţului inseamna ca-l respecta. 
In USA, când o femeie face acelasi lucru, inseamna ca-l urmareste. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- dac? dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria? 
Radio Erevan raspunde: 
- Mahmureala de a dou? zi dimineatza ! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cum se imbraca eschimoshii? 
Radio Erevan raspunde: 
- Repede ! 
*** 
Ion mergea intr-o zi pe camp cu caruta, în spatele carutei mergea şi cainele lui. Se 
supara Ion ca, calul mergea prea încet şi începe sa dea cu biciul în el. Da o data, da 
de 2 ori, a treia oara se intoarce calul la el şi zice: 
- "Ba Ioane da esti chiar asa….." 
Ion se sperie când il aude şi o ia la fuga, şi fuge şi fuge, şi cainele  dup? el, şi fuge 
prin padure, cainele  dup? el. La un moment dat oboseste şi se aseaza langa un 
copac gafaind, cainele vine şi el tot obosit şi zice: 
- „Ba Ioane... ce m-a speriat calul ala când a inceput sa vorbeasca…” 
*** 
George W. Bush face atac de cord şi moare. Ajunge în IAD, unde diavolul 
il astepta. 
"Nu stiu cum sa procedez, spune diavolul. Te am pe lista, dar nu mai am 
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nici un loc liber. Uite cum facem. Am trei insi care nu au fost chiar a?a de rai. Unul 
dintre ei ar putea sa plece sus, iar tu îi vei lua locul. Am sa te las pe tine sa decizi pe 
cine lasi sa plece, ca sa-ti alegi ce loc vrei." 
George se gandeste ca e chiar bine ca poate sa aleaga, a?a ca este de 
acord cu planul. 
* Diavolul deschide prima usa, iar inauntru, într-un bazin mare cu apa, Richard 
Nixon se tot scufunda sub apa, apoi revenea la suprafata. Asta era pedeapsa lui. 
"Nu!" spune George. "Ma tem ca nu stiu sa inot prea bine, a?a ca nu as rezista sa fac 
asta toata ziua." 
* In camera urmatoare se afla Tony Blair, cu un baros în mana, spargea piatra. "Nu, 
am o problema la umar, de la golf. dac? ar fi sa sparg piatra toata ziua, mi s-ar rupe 
bratul pur şi simplu." 
* In camera urmatoare, Bill Clinton era rastignit pe un birou, iar Monica Lewinski, 
aplecata peste el, facea ce stim cu totii ca ştie ea sa faca. Bush priveste, f?r? sa-si 
creada ochilor, apoi spune: "Da, cred ca as putea sa fac asta." 
Diavolul zambeste, apoi spune: "In regula, Monica, poti sa pleci." 
*** 
Furnicuta 
O fabula moderna... 
In fiecare zi, în zorii zilei, sosea la serviciu Furnicuta productiva şi fericita. Acolo î?i 
petrecea zilele Furnicuta; muncea, muncea cu spor şi canta vesela. Ea era fericita şi 
firma mergea foarte bine. Dar... 
Bondarul, directorul general la firma unde lucra Furnicuta, a considerat ca nu era 
posibil ca Furnicuta sa lucreze de capul ei, a?a ca a creat postul de Supraveghetor. 
Pentru acesta l-a angajat pe Scarabeu, care avea multa experienta. 
Prima preocupare a Scarabeului supraveghetor a fost sa organizeze munca 
Furnicutei, a?a ca a pus-o sa faca rapoarte de activitate zilnice. In curand, a fost 
necesara angajarea unei Secretare pentru a-l ajuta pe Scarabeu la citirea şi 
inregistrarea rapoartelor Furnicutei. Asa ca au angajat o Paianjenita, care organiza 
actele şi raspundea la telefon. 
Intre timp, Furnicuta productiva şi fericita muncea, muncea, muncea... 
Bondarul, directorul general, era foarte multumit de rapoartele date de Scarabeu, 
a?a ca a mai cerut statistici, indicatoare de gestiune şi pronosticuri. Atunci a fost 
nevoie de angajarea unui Gandac, asistent pentru supreveghetor... 
...si a mai fost nevoie de un nou calculator şi de o imprimanta color. 
Curand, Furnicuta productiva şi fericita a inceput sa se plâng? de toata hartogaria 
şi de toate rapoartele pe care trebuia sa le faca. Cantecul ei nu mai era la fel de 
vesel ca inainte. 
Bondarul, directorul general, vazand aceasta, a considerat ca trebuie sa ia masuri. 
Asa ca a creat postul de sef de departament, acolo unde lucra Furnicuta productiva 
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şi fericita. Postul i-a revenit unui Greier, care si-a facut un birou nou, modern şi 
echipat corespunzator. Noul sef de departament avea nevoie de un asistent, care sa 
il ajute în pregatirea planului strategic şi al bugetului pentru departamentul la care 
lucra Furnicuta productiva şi fericita. 
Furnicuta nu mai canta ca inainte şi era din ce în ce mai stresata. 
Intr-o zi, directorul general, uitandu-se peste cifre, si-a dat seama ca 
departamentul unde lucra Furnicuta nu mai era la fel de rentabil ca inainte. 
Asa ca a angajat-o pe Bufnita, consultant de specialitate, pentru un diagnostic. 
Bufnita a stat 3 luni la firma; în urma studiilor facute a tras urmatoarea concluzie: 
“Departamentul are prea mult personal”. Asa ca, urmand sfatul specialistului, s-a 
facut o reducere de personal. Furnicuta a fost prima pe lista, deoarece era 
nemultumita mereu... 
Morala: Nici sa nu-ti treaca prin cap sa fii o Furnicuta productiva şi fericita. E de 
preferat sa fii incompetent şi nefolositor. Incompetentii nu au nevoie de 
supraveghetor... toata lumea î?i da seama de ce. şi daca, în ciuda “eforturilor” tale, 
esti productiv, sa nu arati - pentru nimic în lume - ca esti fericit. Asta nu ti se va 
ierta! 
Dar daca, în ciuda celor de mai sus, te incapatanezi sa fii o FURNICUTA 
PRODUCTIVA şi FERICITA, lucreaza pe cont propriu, astfel incat sa nu tii în carca 
bondari, scarabei, paianjeni, gandaci, greieri şi bufnite în felul acesta. 
*** 
O doamna merge la un chirurg estetician pentru un facelift. După ce o consulta, 
doctorul îi spune: OK, pot sa fac acest facelift, dar va trebui sa reveniti  dup? 6 luni 
pentru eventuale retusuri. 
O, nu - zise femeia. Vreau ca totul sa fie facut astazi, sa nu mai trebuiasca sa revin. 
Doctorul se gandeste câteva secunde şi zice: OK, avem o noua procedura pentru 
a?a ceva. Va voi monta un mic surub în varful capului şi de fiecare 
data când apare un rid, strangeti usor surubul şi ridul va disparea. 
Exact asta îmi doream - zise femeia fericita. Sunt de acord, sa-i dam drumul. 
După sase luni femeia revine insa în biroul doctorului. 
Cum merge noua procedura? intreba doctorul. 
E groaznic - zise femeia. Ia uitati-va la pungile astea de sub ochi! 
Doamna, acestea nu sunt pungi, sunt sânii dumneavoastra - şi dac? nu 
lasati surubul acela în pace, în curind o sa aveti şi barba. 
*** 
Valabil în toata lumea?!!...si la noi, bine-nteles..... cititi pana la final 
tradusa şi "adaptata" din franceza: 
 
în partidul nostru politic, ne respectam promisiunile 
doar imbecilii pot crede ca 
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noi nu vom lupta impotriva coruptiei 
pentru ca, un lucru e sigur pentru noi: 
cinstea şi transparenta sint fundamentale pt. atingerea idealurilor noastre 
vom demonstra ca e o mare prostie sa crezi ca 
mafia va contina sa faca parte din guvern ca în trecut 
va asiguram, f?r? umbra de indoiala, ca 
dreptatea sociala va fi scopul principal al mandatului nostru 
cu toate acestea, exista inca oameni prosti care î?i imagineaza ca 
guvernarea sa fie posibila în continuare 
cu aceleasi vechi smecherii politice 
când ne asumam puterea, facem totul pentru ca 
sa se termine cu situatiile privilegiate şi cu traficul de influenta 
nu suportam în nici un fel ideea ca 
poporul va flaminzi 
ne vom indeplini misiunea chiar dac? 
rezervele economice vor fi complet epuizate 
vom exersa puterea pana ce 
veti intelege ca incepand de acum 
noi sintem partidul xxxxxxxxxxx, noua politica. 
 
citit de sus în jos, e discursul pentru alegatori 
citit de jos în sus, este ceea ce gindesc ei cu adevarat 
*** 
Un urs batran il invata pe unul tânăr: 
- Omul trebuie atacat în a?a fel incat sa aiba timp sa te vada şi sa reactioneze. 
- De ce? 
- Sunt mai gustosi  dup? aceea, nu mai au rahat în ei. 
*** 
Cica Sf. Petru statea cum sta Sf. Petru la poarta raiului şi astepta musafiri, ca de 
obicei. La un moment dat aude cioc cioc.....deschide poarta, se uita, nimeni........hm 
Mai trece un timp scurt şi cioc, cioc, cioc......iese nimeni...... "mai sa fie, careva are 
chef de joaca" 
După scurt timp cioc cioc cioc, iese nimeni...."cred ca sunt dracusorii aia de jos şi 
fac misto de mine" Isi ia scaunelul şi se aseaza langa poarta cu mana pe clanta. cioc 
cioc.....deschide brusc poarta şi vede un tip care alerga iute de tot de la poarta 
raiului. 
-Aloooooo, ce tot bati şi fugi ca disperatul inapoi !!! Poate nu te mai primesc deloc 
!!!! 
-Nu vreau sa fac asta dar sunt unii care m? tot......resusciteaza...... 
*** 
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Subject: Scufita Rosie : Analiza psihologica 
 
Date: Scufita Rosie este fetita cuminte. 
Analiza: Din start ne dam seama ca este vorba despre o minora de care copiii, în 
rautatea lor, si-au batut joc cu aceasta porecla, probabil din cauza unei caciulite 
rosii crosetate de mamica ei, pe care fetita o poarta des din cauza unei sensibilitati 
fizice la frig în regiunea craniului. Asadar avem de-a face cu o bolnava 
marginalizata şi descurajata de societatea din jurul ei. 
 
Date: Scufita merge zi de zi cu cosuletul cu mancare la bunicuta care locuieste în 
padure. 
Analiza: Nici o bunica normala nu locuieste în padure. Singura explicatie este ca 
aceasta bunica a primit în urma retrocedarilor câteva hectare de teren impadurit. 
Este stiut ca taranii nu se gandesc mult ca sa prade padurea de lemne, mai ales 
inainte de venirea iernii. 
Asadar aceasta bunica este o scorpie zgarcita care si-a facut casa în padure (oare 
nu tot din lemn taiat f?r? aprobare de la Ocolul Silvic?) şi sta acolo ca sa-si pazeasca 
avutul. Teoria ca este vorba de o baba ticaloasa se verifica prin faptul ca în loc sa 
plateasca un serviciu de livrare la domiciliu a hranei, a silit-o pe nepoata ei (o fiinta 
neajutorata şi bolnava) sa faca zilnic naveta din oras în padure, f?r? sa-i pese de 
pericolele la care o expune pe biata fata. 
 
Date: Scufita Rosie se intalneste cu lupul care o descoase în privinta drumului ei. 
Analiza: Deja intram intr-o zona a fanteziei bolnave. Unu la mana ca în Romania 
lupi mai sunt tare putini, doi la mana ca se feresc de om ca de dracu iar trei la mana 
nu vorbesc şi chiar de ar face-o, ar intreba de cel mai apropiat braconier sau 
cadavru bun de rontait. 
Singura explicatie este ca Scufita Rosie s-a uitat atât de mult la Animal Planet incat 
cunoaste obiceiurile lupilor şi le poate intelege scheunaturile. 
 
Date: Lupul o ia inaintea Scufitei care se opreste la cules de flori, î?i preface vocea, 
intra la bunica, şi o inghite. 
Analiza: Nu mai stam sa analizam faptul ca multe flori prin padure nu-s, numai în 
luminis. Dar trebuie spus ca nu e frumos sa inveti copiii ca e în regula ca atunci 
când ai o treaba de facut, sa te opresti la cules flori f?r? sa stii dac? nu-s cumva 
specii protejate şi în consecinta, pe cale de disparitie. 
Lupul în schimb pare un personaj menit sa fie bataia de joc a creatorilor de basme. 
dac? citim şi "Cei 3 purcelusi" sau "Capra cu 3 iezi" observam un model bine 
definit. Lupul este un individ manat de dorinta perpetua de a navali în casele 
oamenilor. 
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Foloseste toate tertipurile: imita voci şi dac? nu-i iese, vadit frustrat, face casa praf. 
Concluzie: Lupul este comis-voiajorul actual. Bunica musca momeala si-i da 
drumul. Iata cum este prezentata imaginea unei persoane în varsta: o senila care 
nu ştie sa faca deosebirea intre un urlet de lup şi glasul propriei nepoate. Cu 
aceasta imagine vor ramane copiii nostri. 
 
Date: Lupul se imbraca cu hainele bunicii, se pune în pat unde il gaseste Scufita 
Rosie. O ademeneste prin vorbe sirete sa se apropie şi o inghite şi pe ea. 
Analiza: Asta intrece orice rusine. Sa-l dea pe lup drept travestit, ei asta inca nu am 
mai auzit. Ce fel de minte bolnava poate spune la copii a?a porcarii? Iar dialogul 
purtat cu Scufita e plin de aluzii sexuale: toate la lup sunt mari, urechile, labele, 
dintii, şi mai ce?! Iar el raspunde invariabil cu minciuni menite sa o aduca pe 
Scufita în pat langa el. De aici deducem: corupere de minori şi perversiuni sexuale! 
 
Date: Apare vanatorul care impusca lupul şi le elibereaza pe Scufita Rosie şi bunica. 
Analiza: Ce cauta vanatorul în casa bunicii? Doar dac? n-a venit cu gand ascuns. 
Apoi ce cauta la vanatoare de lupi pe proprietate privata? Din dou? una: sau e un 
braconier nenorocit sau e un stab mare de la Bucuresti care plateste sume imense 
doar pentru satisfacerea nevoilor sale sadice. In oricare dintre variante, ar trebui 
sa fie infierat de creatorul basmului şi nicidecum glorificat pentru fapta sa mareata. 
 
Finalul povestii este sinistru: lupul zbatandu-se în ghiarele mortii (si ne mai 
intrebam de ce avem copii dereglati din toate punctele de vedere) "elibereaza" cele 
dou? femei. Adica avem oroarea sa asistam la aparitia a dou? fapturi partial 
digerate care se pare ca nu au murit ci cu nonsalanta î?i reiau firul vietii. 
Asemenea inchipuiri a unei minti bolnave se servesc zilnic copiilor intre 2 şi 7 ani. 
Nici nu mai vorbesc despre marea oroare a literaturii mondiale: "Alba ca Zapada" - 
auzi Alba şi ea traieste în padure cu 7 b?rba?i. 
*** 
Despre c?s?torie 
Primul an este mai greu, ceilalti sunt imposibili... (Isidoro Loi) 
Nu te casatori pentru bani, poti gasi de imprumut mai avantajos. (Proverb scotian) 
Când o familie de proaspat casatoriti rade, toata lumea ştie de ce.(Anonim) 
Când o familie de zece ani rade, toata lumea se intreaba de ce? (Anonim) 
Dragostea este oarba, dar casatoria indreapta acest defect. (Proverb normand) 
Când un bărbat îi deschide so?iei usa autoturismului, poti fi sigur de un lucru: ori 
ma?ina este noua, ori soţia. (Anonim) 
A dou? casatorie reprezinta…. triumful sperantei asupra experientei.(Samuel 
Jonson) 
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Sunt indragostit de aceeasi femeie, de 45 de ani. dac? afla nevasta-mea, m? omoara. 
(Henny Youngman) 
In antichitate, sacrificiile se faceau în fata altarului. şi în prezent e la fel.(Helen 
Rowland) 
Burlacii ar trebui sa plateasca un impozit mai mare; nu este corect ca unii b?rba?i 
sa fie mai fericiti decat altii.(Oscar Wilde) 
*** 
Un vanator intra într-un magazin de profil. 
- Pantaloni de camuflaj aveti? 
- Avem, dar nu-i gasim! 
*** 
In tren, pasagerii c?tre ardelean: 
- Trage geamul sus, tataie, ca e tare rece afara. 
Ardeleanul trage geamul: 
- Na, acu'-i mai cald afara? 
*** 
Moare un video gamer si,  dup? moarte, ajunge în Iad. După o saptamâna, 
suna Satana la Dumnezeu: 
- Doamne, ce nebun mi-ai trimis, a distrus toate cazanele, a ucis toti 
dracii, alearga prin tot Iadul şi striga în gura mare "Unde-i iesirea 
spre nivelul 2?". 
*** 
Proverb canibal: Toti oamenii sunt la fel de buni. 
*** 
O pereche sta pe banca în parc. 
Ea c?tre el: - Pot sa-mi incalzesc miinile intre picioarele tale? 
El : - La urechi nu ti-e frig? 
*** 
Parintii vin acas?, intra în camera copilului şi vad iesind de sub perna 
un colt de revista. 
Curiosi, scot revista şi vad cu stupoare ca e pentru sado-masochisti. 
După un timp lung de gandire, tatal spune, incet: 
- Eu zic sa nu-l batem... 
*** 
Femeia: 
pana la 10 ani se culca cu papusile; 
pana la 20 de ani se culca cu visele; 
pana la 30 de ani se culca cu cine vrea; 
pana la 40 de ani se culca cu cine poate; 
pana la 50 de ani se culca cu fereastra deschisa; 
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pana la 60 de ani se culca cu usa deschisa; 
apoi moare din cauza curentului. 
*** 
Fiul c?tre tata a dou? zi  dup? noaptea nuntii: 
- Tata eu divorţez! 
- Ai innebunit, a?a repede, ce s-a intamplat? 
- Nu conteaza eu divorţez! 
- Mai fiule, mie poti sa-mi spui, sunt tatal tau, care e problema? 
- Tata, so?ia mea este virgina! 
După un timp de gandire spune tatal: 
- Apoi fiule ai dreptate! Ce nu le-a trebuit la altii nu ne trebuie 
nici noua! 
*** 
Un motan se plimba pe camp.O vaca il intreaba: 
- Asa mic şi deja ?i-a crescut mustata? 
- şi tu, a?a mare şi tot f?r? sutien...? 
*** 
- Cum te numesti? intreaba medicul! 
- Popopop Mamamamarius. 
- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, dar ala care mi-a scris certificatul era un cretin 
*** 
O blonda comanda pizza. 
- Sa o tai în 6 sau în 12 felii? 
- In 6, ca nu pot sa mananc 12! 
*** 
Sotia vine acas? plâng?nd ca i s-au furat banii din buzunarul camasii. 
- Dar n-ai simtit când hotul ?i-a bagat mana în san? o intreaba soţul. 
- Ba da, dar n-am stiut ce intentii avea! 
*** 
- Cred ca am mai avut onoarea sa va barbieresc, zise frizerul. 
- Nu cred, cicatricea o am din razboi! 
*** 
- Mai Ioane, de ce te-ai insurat? 
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine. 
- şi acum, cum e? 
- Acum îmi place! 
*** 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna 
la mare, f?r? b?rba?ii lor. La intoarcere, pe una din ele au apucat-o 
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remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' bărbatu' meu de cate ori l-am inselat în concediu. 
Bruneta: - Ce idioata! 
Roscata: - Ce curajoasa! 
Blonda: - Ce memorie! 
*** 
La un interviu: 
-Si acum, dac? aveti cumva vreo intrebare despre firma noastra... 
- Pai... m-ar interesa sa stiu cam cati oameni lucreaza în firma dumneavoastra. 
- In general, cam un sfert... 
*** 
Doua prietene stateau de vorba. 
-Te-ai uitat vreodata în ochii soţului tau în timp ce faceai sex? 
-Da. 
-Si ce mutra avea? 
-Statea în usa ca prostul!... 
*** 
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti 
prost decat sa vorbesti şi sa inlaturi orice dubiu." 
*** 
Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman.După impact, tipul ia o 
barca şi vasleste disperat sa se salveze. -Unde pleci dom'le ca mai 
sunt femei aici? 
-Lasa-ma în pace omule, mie de f***t îmi arde acum? 
*** 
Americanii inventeaza un robot superviril. Se iau prin tragere la sorti 
3 femei pentru teste: o frantuzoaica, o spanioloaica şi o uguroaica. 
Intra prima frantuzoaica. După o ora iese din camera: 
- Oui, c'est superb! 
După alte 2 ore iese şi spaniola asudata: 
- Ole! 
Intra şi unguroaica. După sase ore de stat în dormitor, specialistii 
se decid sa sparga usa ca poate robotelul o fi omorat-o. Deschid usa 
si unguroaica alergand  dup? robot: 
- Da, sa fugi mai ai baterii??!! 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut so?ie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Doi tipi insurati discutau 
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- Tu ai facut vreodata sex în trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acas?, poate mai apuci! 
*** 
Un tip intra în farmacie şi cere un pachet de prezervative. 
- Ce numar doriti? Intreaba farmacista. 
- Nu stiu. 
- Luati tabla asta cu gauri de diferite marimi şi mergeti la toaleta sa vedeti. 
După minute bune tipul revine. 
- Ei ce numar sa fie? Intreaba farmacista. 
- Da-le dracului prezervative, cat f ace tabla? 
*** 
Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
- dac? da dracu' ?i-l prind pe unul din voi în dormitorulfetelor, ilamendez cu 10 
Euro ; a dou? oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 de Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
*** 
De la o vreme, soţul se intoarce tot mai tarziu acas?, uneori lipsind chiar toata 
noaptea. Intr-o zi insa, so?ia îi spune furioasa : 
- Esti atât de infidel incat m? indoiesc ca ai fi tatal copiilor nostri ! 
*** 
Georgeasca vine intr-o zi la birou şi spune: 
- Fetelor, aseara m? bag în pat cu bărbatul sa facem şi noi ceva si-ipun mana pe 
testicule. Mai, şi avea niste testicule reci ca gheata... 
A dou? zi Ioneasca zice şi ea: 
- Fetelor şi eu m-am bagat cu bărbatul în pat, i-am pus mana pe testicule şi erau tot 
reci ca gheata... 
A treia zi apare şi Popeasca batuta mar, cu ochii vineti, etc. 
- Ce-ai patit draga? 
- Pai m? bag şi eu în pat cu bărbatul. Ii pun mana pe testicule şi ce sa vezi?!? 
Fierbinti, fierbinti. Atunci zic: "Draga ce fierbinti sunt testiculele tale, ale lui 
Georgescu şi Ionescu sunt reci ca gheata..." 
*** 
Intr-un templu shaolin: 
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferen?a dintre o perla şi o 
femeie? 
Maestrul: 
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- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta în faptul ca perla poate fi insirata pe la 
ambele capete, iar femeia numai pe la un capat. 
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit ca 
unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle. 
*** 
O tipa frumoasa, blonda şi extrem de apetisanta avea o papagalita, care o imita mai 
mereu... 
Când ajunge acas? ea obisnuieste sa se aseze în fata oglinzii şi zicea "sunt frumoasa, 
sexi şi îmi place sa m? f*t".. 
Papagalita la fel repeta  dup? ea...toate bune...intr-o zi vine un preot în vizita : 
- Vai ce papagal frumos aveti...  dup? care papagalita începe : "sunt frumoasa, sexi şi 
îmi place sa m? f*t" 
Preotul oripilat spune: 
- Vai cum se poate una ca asta, eu am 2 papagali care citesc din biblie şi se roaga 
toata ziua...da-mi papagalita mie 2-3 zile...sa o reeduc...zis şi facut. 
Ajunge papagalita în mijlocul papagalilor preotului şi începe cum era invatata : 
- "Sunt frumoasa, sexi şi îmi place sa m? f*t", la care unul din papagali zice 
- Vezi ba, în p**a mea ca nu ne-am rugat degeaba. 
*** 
Un preot explica la ora de religie: 
-Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva. 
-Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute. 
-Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu m? intereseaza. Eu vorbesc în 
general..... 
*** 
Un bolnav consulta un doctor pentru durerile sale de stomac. Medicul îi recomanda 
o baie şi un paharel de coniac zilnic. 
După un timp, bolnavul revine la consult: 
-Domnule doctor, cu coniacul a fost usor, dar baia... n-am reuşit s-o beau toata! 
*** 
Samuel, evreul, se duce la Banca Israeliana. 
- Buna ziua, Samuel, il saluta respectuos angajatul bancii. 
- Buna ziua. Am venit sa solicit un credit de 1 dolar. 
- 1 dolar?? Dar, Samuel, iti retarg aceasta suma din oricare cont de-al tau, f?r? nici o 
problema. 
- Nu, eu vreau un credit de 1 dolar, suma pe care o rambursez intr-o luna. dac? nu-
mi dai creditul, Samuel retrage de la voi toti banii, toate bijuteriile; retag totul. 
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- Dar, Samuel... Bine, dac? vrei acest credit, ti-l dam. Uite hartiile pe care trebuie sa 
le semnezi. 
- Care este dobanda? 
- 3% pe luna. 
- OK, dar vreau sa-mi las BMW-ul garantie. 
- Nu, Samuel, nu este nevoie. Conturile pe care le ai sunt garantia suficienta. 
- dac? nu-mi luati drept garantie BMW-ul, eu retrag toti banii de la voi, toate 
inversiunile, bijuteriile, tot. 
- OK, Samuel, puteti lasa BMW-ul personal drept garantie, timp de 30 de zile, în 
parcarea subterana a 
Bancii. 
- Perfect! 
Samuel se duce fericit acas? si-i spune so?iei sale: 
- Ruth, Ruth, putem pleca linistiti în concediu, am facut rost de parcare cu 1, 03 $ o 
luna intreaga! 
*** 
Un batran sta pe o banca într-un parc şi se uita mirat la un tânăr care avea parul 
vopsit în toate culorile. 
- Care-i treaba, mosule? nu ai facut niciodata ceva deosebit în viata? 
- Pai odata m-am imbatat şi am facut sex cu un papagal şi m? intrebam dac? nu 
cumva esti fiul meu 
*** 
Un om voia sa intre într-un magazin şi nu avea cu cine sa lase bicicleta. Il roaga pe 
unul de pe strada: 
- Domnule, vreti sa aveti putina grija de bicicleta mea pana m? intorc? 
- Domnule, dar eu sunt parlamentar! 
- Nu-i nimic, am mare incredere totusi... 
*** 
O femeie cauta o carte în bibloteca. 
Sotul o intreaba: 
- Ce cauti draga? 
- Stii unde-i cartea aia "Cum sa traim pana la 140 de ani"? 
- Da, tocmai am aruncat-o... 
- De ce? 
- Incepuse ma-ta s-o citeasca ! 
*** 
Un tip tot adormea la biserica. Nevasta-sa il intreaba pe preot ce poate face. Preotul 
îi da un ac şi îi zice sa il intepe când mai adoarme. 
Vine şi slujba. Popa intreaba în biserica: 
- Cine este salvatorul nostru? 
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Adoarme tipu... nevasta-sa il inteapa şi asta striga indurerat: 
- ISUSE! 
Popa il felicita. Peste 10 minute iar adoarme. Popa intreaba iarasi: 
- Cui slujim noi în biserica asta? 
Tipu, intepat, sare iar: 
Doamne DUMNEZEULE! 
Popa iar: 
Bravo! 
Mai trece un timp... Popa iar intreaba: 
Si ce i-a zis Eva lui Adam, inainte de a-i darui al 99-lea copil??? 
Lumea tace... Adormitul, cu ochii intredeschisi, intepat din nou, urla: 
Dac? mai bagi chestia aia o data în mine ti-o rup şi ti-o bag în fund! 
La care parohia: 
AMIN! 
*** 
“Cum faci un bărbat fericit?" 
 
"1. Gateste-i! 
2. Fa dragoste cu el! 
3. In rest, lasa-l în pace! 
 
Cum faci o femeie fericita? 
 
Trebuie sa fii pentru ea: 
 
1. prieten 
2. societate placuta 
3. iubit 
4. frate 
5. parinte 
6. maestru 
7. educator 
8. bucatar 
9. timplar 
10. instalator 
11. mecanic 
12. electrician 
13. stilist 
14. sexolog 
15. co-insarcinat [n.a. HIHIHI] 
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16. psiholog 
17. psihiatru 
18. terapeut 
19. autodidact 
20. organizator 
21. tata bun 
22. curat 
23. simpatic 
24. atletic 
25. tandru 
26. atent 
27. galant 
28. inteligent 
29. glumet 
30. creativ 
31. puternic 
32. intelegator 
33. tolerant 
34. precaut 
35. ambitios 
36. curajos 
37. credincios 
38. respectuos 
39. pasional 
40. competent 
 
si nu uita : 
 
41. sa-i faci des complimente 
42. sa mergi cu placere la cump?raturi 
43. sa nu exagerezi 
44. sa fii bogat 
45. sa fii rezistent la stres 
46. sa nu te uiti  dup? alte femei 
 
si în acelasi timp: 
 
47. sa nu fii gelos 
48. sa-i dai libertate 
49. sa ai o relatie buna cu familia ta, f?r? s- o neglijezi pe ea 
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50. sa o consolezi şi sa-i ridici moralul în momentele dificile 
 
si foarte important: 
 
51. sa nu uiti aniversarile a ei şi a celorlalti membri ai familiei, prieteni, 
aniversarea casniciei voastre şi a tuturor prietenilor, aniversarea logodnei voastre 
si... toate datele posibile” 
 
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca în cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze so?iei sale centura de castitate. După ce o monteaza, lacatusul intreaba : 
- Punem şi botnitza??? 
*** 
Eu şi so?ia mea cunoastem secretul pentru a mentine o 
casatorie solida: 
1. De dou? ori pe saptamana mergem într-un restaurant dragut -companie placuta, 
mancare buna, bem vin...Ea merge marti şi joi, eu miercuri şi vineri. 
2. Dormim în paturi separate, eu la Bucuresti, ea la Cluj. 
3. O duc peste tot, dar ea reuseste mereu sa gaseasca drumul inapoi. 
4. Am intrebat-o unde vrea sa mearga pentru aniversarea casatoriei şi mi-a 
raspuns: "intr-un loc unde nu am mai fost demult".I-am sugerat bucataria. 
5. Ne tinem de mana mereu. dac? nu o fac, începe sa cheltuiasca. 
6. Are un robot de bucatarie electric, un storcator electric, un prajitor electric şi 
zice ca sunt prea multe în casa, nu are loc de ele unde sa stea.Asa ca i-am cump?rat 
un scaun electric. 
7. Mi-a spus ca ma?ina nu merge, ca are apa în carburator. Am intrebat unde e 
ma?ina şi mi-a raspuns: "In lac". 
8. A facut o masca de argila. Pentru dou? zile a fost frumoasa foc. Apoi si-a spalat 
masca de pe fata. 
9. A fugit  dup? camionul de gunoi, urland: "Sunt în intirziere pt. gunoi?" Soferul i-a 
raspuns: "Nu, salta inauntru!" 
10. Aminteste-ti mereu, casatoria e prima cauza a divorţului. 
11. Nu i-am vorbit so?iei timp de 11 luni. Nu indrazneam sa o intrerup. 
12. Ultima cearta ! a fost din cauza mea. A intrebat "Ce e pe televizor?", iar eu i-am 
raspuns: "Praf". 
13. La inceput, Dumnezeu a creat pamantul şi s-a odihnit.Apoi a creat bărbatul şi s-
a odihnit. Apoi a creat femeia. şi nici omul, nici Dumnezeu nu s-au mai odihnit 
niciodata. 
*** 
Doi pensionari stateau în parc pe o banca, când vado blonda. 
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Unul dintre ei spune: 
-Vezi blonda aia? Moare  dup? mine! 
Celalalt raspunde: 
-Cum asa? 
Primul pensionar: 
-Doar n-o sa moara inaintea mea! 
*** 
Doua blonde ies dintr-un bar, şi una îi zice celeilalte: 
-Auzi, eu am uitat sa fac pipi! 
-Lasa ca te invat io. 
*** 
Intre colegi: 
- De ce nu lucreaza Ionescu saptamana asta? 
- Il inlocuieste pe sefu'. 
*** 
Angajatul c?tre sef: 
- Mi-ati promis ca îmi mariti salariul, dac? sunteti multumit de mine... 
- Cum pot fi multumit cu cineva care cere marire de salariu?!* 
*** 
Seful c?tre secretara: 
- Cine ?i-a spus ca doar pentru ca te-am sarutat de câteva ori ai dreptul sa lenevesti 
toata ziua? 
- Avocatul meu. 
*** 
Un patron c?tre altul: 
- Cum de angajatii tai sunt mereu a?a punctuali? 
- Simplu: am 30 de angajati şi 20 de locuri de munca 
*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici?? 
Mama: 
- Da, fiule sunt aici! 
- Nevasta esti aici?? 
Nevasta: 
- Da, bărbate, sunt aici! 
- Copii sunteti aici?? 
Copiii: 
- Da tata, suntem aici 
- Toata lumea e aici?? 
- Da mai, toti suntem aici! 
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- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie????? 
*** 
Cica un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta în pat 
langa el. Se sperie, scotianul şi da fuga pe scari la servitoare: 
"Daisy, Daisy! Sa fierbi un singur ou pentru micul dejun!" 
*** 
- Cum recunoşti casa unui scotian? 
- Este singura care are hartie igienica la uscat. 
*** 
Sotia unui scotian, o femeie de o zgarcenie rara, se pomeneste cu soţul ei venind 
acas? în fuga, fericit: 
- Marry, am castigat la loterie 5000 de lire ! 
Femeia se intuneca la fata, apoi intreaba: 
- Da? şi cat a costat biletul? 
*** 
O pereche scotiana în varsta sta la gura sobei. La un moment dat femeia exclama: 
- John, ai putea şi tu sa m? duci odata la film! 
- Dar draga mea, am mai fost! 
- Da, dar intre timp au inventat sonorul! 
*** 
Doi scotieni se intalnesc pe strada. 
- Vrei sa dejunam impreuna? 
- Cum sa nu! raspunde celalalt bucuros. 
- Perfect ! Da telefon so?iei tale şi spune-i sa puna un tacam în plus. 
*** 
I. Când va începe Foamea Mondiala? 
R. Când vor începe chinezii sa manance cu lingura. 
*** 
I. Va veni un alt razboi Mondial? 
R. Nu! Dar va fi o lupta pentru pace, de nu va mai ramane piatra pe piatra. 
*** 
I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului? 
R. Fiecare a incercat cate o parola. 
*** 
I. Care sunt cele 3 mari crize din viata unui bărbat? 
R. Pierderea nevestei, a locului de munca şi prima zgarietura pe ma?ina. 
*** 
I. Ce imbatraneste prima oara la un bărbat? 
R. Nevasta 
*** 
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I. De cate feluri sunt femeile? 
R. Femeile sant de trei feluri: 
1.-cele cuminti - care se culca numai cu unul, 
2.-tarfele- care se culca cu toti si 
3.-tarfele dracului- care se culca cu toti, numai cu mine nu! 
*** 
I. Cum clasifica femeile penisurile? 
R. In viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel: 
- In ordine descrescatoare: mic, foarte mic şi ce-i aia. 
- In ordine crescatoare: mare, foarte mare şi NORMALA. 
*** 
I. De ce iau politistii salariu? 
R. Pentru ca prostia se plateste. 
*** 
I.De ce sunt mai multi purici decat oameni? 
R.Pentru ca este greu sa fabrici niste prezervative a?a de mici. 
*** 
I. Care e avantajul de a face sex în grup? 
R. dac? ai treaba, poti sa pleci. 
*** 
I. Ce-i zice un vector altui vector? 
R. "Ai un moment?" 
*** 
I. Care este cel mai periculos loc din lume? 
R. Patul. Acolo mor 80% dintre oameni. 
*** 
I. De ce nu alearga melcul? 
R. De frica sa nu-i falfaie ochii. 
*** 
I. Se poate face dragoste pe tavan? 
R. Da, dar cu conditia sa nu cada plapuma. 
*** 
I. Cum se face intreruperea de sarcina la o gaina? 
R. Se ridica de pe oua ! 
*** 
I. E adevarat ca b?rba?ii impotenti traiesc mult? 
R. Da, dar degeaba. 
*** 
I. Care este melodia indragita a homosexualilor? 
R. O fata mai gasesti, dar un prieten, nu! 
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*** 
I. Care este diferen?a dintre un somalez şi o minge de ping-pong? 
R. Trei grame. 
*** 
I. Cum scufunzi un submarin în rusesc? 
R. Il bagi în apa... 
*** 
I. De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
R. Ca sa poata vorbi pana aparea şi Eva. 
*** 
I. Care este, în zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere în casatorie? 
R. Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata... 
*** 
I. Ce au în comun un trenulet electric şi sânii unei femei? 
R. Au fost create ini?ial pentru copii, dar tot b?rba?ii se joaca mai mult cu ele. 
*** 
I. De ce s-a mutat Bula la etajul 10 într-un bloc f?r? lift? 
R. Pentru ca are soacra cardiaca. 
*** 
I. Când ştie olteanul ca i-a murit nevasta? 
R. Când la pat e tot ca inainte, dar în bucatarie se strang vasele murdare. 
*** 
I. Când e singurul moment când un bărbat se gandeste la o cina cu lumanare pe 
masa? 
R. Când se ia curentul. 
*** 
I. De ce a creat prima data Dumnezeu bărbatul? 
R. Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada 
cum lucreaza. 
*** 
I. Care este diferen?a dintre o amanta şi o so?ie? 
R. 30 de kilograme. 
*** 
I. Care este diferen?a dintre un amant şi un sot? 
R. 30 - 45 de minute. 
*** 
I. La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
R. Depinde de vechime. 
*** 
I. Ce fac pestii când sunt multi? 
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R. Bancuri. 
*** 
I. Ce zic ciobanii când se descalta? 
R. A mai trecut un an!* 
*** 
Pe patul de moarte sta intins un mos de 80 de ani, sot, tata, bunic, strabunic. 
I se apropie sfarsitul şi de jur imprejurul patului sta toata familia: soţia, toti copiii 
şi toti nepotii şi cativa stranepoti. 
Toti asteptau în liniste şi deodata batranul se trezeste şi spune: 
-Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: maşini bune cu care 
cutreieram lumea, femei frumoase cu care m? simteam bine, foarte multi prieteni 
şi un cont mare în banca. 
Intr-o zi mi-a spus un prieten ca trebuie sa m? insor ca sa am o famile ca altfel nu o 
sa aibe cine sa-mi dea un pahar cu apa când o sa fiu pe patul de moarte. 
Ei şi a?a m-am insurat şi viata mea s-a schimbat radical. In loc sa merg la discoteca 
cu femei care mai de care mai frumoase am stat acas? şi m-am uitat la seriale cu 
soţia. 
Masinile le-am folosit doar ca sa duc şi sa aduc copiii de la scoala, sa merg la 
cump?raturi sau cel mult sa mergem în concediu. 
Toti bani din banca s-au dus pe scolile voastre, pe hainele şi placerile voastre. 
Zilele frumoase şi libertatea mea...le-a luat vantul! 
Si acum când stau intins şi astept la moarte stiti ce e cel mai rau din toate? 
-Ce, dragul noastru tata? il intreaba cu totii curiosi. 
-Nu mi-e sete!!!!! 
*** 
In compartimentul unui tren, un tip sta vizavi de o gagica blonda cu 
sani foarte mari şi o fusta foarte scurta. Desi face eforturi remarcabile sa admire 
peisajul din Valea Prahovei, privirea îi aluneca inevitabil c?tre coapsele fetei. 
Observa cu usurinta ca tipa nu poarta chiloti şi de atunci peisajul de afara devine 
brusc neinteresant. Tipa il observa şi il ataca imediat: 
Te uiti la pasarica mea? 
- Da, îmi cer scuze, 
- Oh nu-i nici o problema! Uita-te cu atentie ca o sa iti dea un pupic. 
Intr-adevar, cu o incordare foarte naturala, buzele pasaricii fetei îi 
trimit tipului un sarut. 
- O pot face sa clipeasca, zice tipa, şi pasarica clipeste. 
Femeia il invita langa ea. Tipul se muta. 
Femeia il intreaba: 
- Ti-ar placea sa bagi dou? degete în pasarica? 
La care tipul 
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- Hai, las-o dracului, sa nu-mi spui ca poate sa şi fluiere 
*** 
Traieste fiecare zi, ca şi cum ar fi ultima. 
Apoi, intr-o zi, a?a se va şi intimpla. 
*** 
Viata mea e ca un film care nu are distributia prea reuşita. 
Si nu îi inteleg nici actiunea. 
*** 
Femeile sunt ca medaliile olimpice: trebuie sa lupti pentru ele, apoi iti atirna de git 
o viata intreaga. 
*** 
Timpul vindeca orice, insa nu e un bun chirurg plastician. 
*** 
Stresul inseamna sa te trezesti urlind, apoi iti dai seama ca nu dormeai. 
*** 
Un semn sigur ca ai imbatrinit este ca luminarile de pe tort costa mai mult decit 
tortul. 
*** 
Mult mai multi b?rba?i si-ar parasi nevestele, dac? ar sti sa î?i faca bagajele. 
*** 
Nu conteaza dac? esti sarac sau bogat. Conteaza sa ai bani! 
*** 
Dac? ti-e foame - maninca sare: o sa iti fie sete! 
*** 
Nu m? duce pe mine în ispita, gasesc drumul singur. 
*** 
Cum se tine evantaiul... 
 
Sotia se trezeste dimineata transpirata toata şi printre gemete ii 
relateaza soţului: 
- Am avut un vis. Un nubian statea langa patul nostru şi ne facea vant cu o frunza 
de palmier. Asa de bine era, ca am avut un triplu orgasm... 
Sotul iese vijelie din casa, cump?ra un evantai mare de la magazin, apoi cauta pe 
strada un negru mare la care îi da 20 de dolari şi il aduce în dormitor. Ii pune 
evantaiul în brate şi se pune pe treaba cu so?ia lui. 
Negrul da din greu la evantai, dar tipa nu ajunge defel la orgasm a?a ca il roaga pe 
sot sa schimbe putin rolurile cu negrul. După câteva minute, femeia începe sa urle 
de placere. 
Sotul se apropie de negru şi îi sopteste la ureche: 
- Ai vazut bai fraiere cum se tine evantaiul? 
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*** 
I: Ce intelege un bărbat prin a ajuta la curatenie? 
R: Sa-si ridice picioarele pentru ca so?ia sa poata da cu aspiratorul... 
*** 
De ce numai 10% din creierul uman contine cod executabil? 
S-a descoperit ca restul sunt comentarii! 
*** 
După ce loveste un pieton, ma?ina î?i continua drumul inca 10 metri. Soferul 
opreste, scoate capul pe fereastra şi tipa: 
-Fii mai atent! 
Pietonul se ridica speriat şi intreaba: 
-De ce, dai inapoi? 
*** 
-Doctore, ce ai pentru ridurile mele? 
-Cel mai mare respect! 
*** 
Stiu ca sunt prost, dar când m? uit în jur prind curaj! 
*** 
Leul iese dimineata nervos din casa şi da cu ochii de vulpe: 
-Cine e regele animalelor? 
-Tu, tu, tu esti, maria- ta, zice vulpea infricosata. Mai merge şi da peste lup: 
-Ia zi, cine e regele animalelor? 
-Maria-ta, zice lupul galben de frica. 
Mai merge el şi intr-o poiana da peste elefant, care manca linistit niste iarba: 
-Ia zi, ma, umflatule, cine e regele animalelor? 
Elefantul il prinde cu trompa  dup? cap, il izbeste de vreo 3 copaci ?i-l lasa lat în 
mijlocul drumului. După vreo jumatate de ora, leul se ridica anevoie de jos: 
-Ei, dac? nu stii, nu stii şi gata, nu trebuie sa devii violent! 
*** 
Un tip ajunge la portile Raiului, în fata lui Sf. Petru. Acesta il intreaba: 
-Ai facut ceva deosebit în viata ta care sa merite sa intri în Rai? 
-Da, m? pot gandi la un singur lucru. Odata, când faceam un drum în Black Hill în 
Dakota, am dat peste un grup de motociclisti duri şi mari şi rai care maltratau o 
tânăra. M-am dus direct la ei şi le-am cerut sa o lase în pace dar ei nu m-au ascultat. 
Asa ca m-am dus la cel mai mare, cel mai tatuat şi i-am tras una în cap, i-am 
rasturnat motocicleta, i-am smuls cercelul din nas şi l-am aruncat la pamant. Apoi 
am tipat: 
-Acum inpoi, baieti, sau veti avea de-a face cu mine! 
Sf. Petru a fost impresionat. 
-Si când s-a intamplat asta? 
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-Acum câteva minute... 
*** 
Examen la facultatea de drept: 
-Care este pedeapsa pentru bigamie? 
-Doua soacre... 
*** 
Tu nevasta, este adevarat ca ai avut mai multi b?rba?i inainte sa te mariti cu mine? 
Ea raspunde cu o intrebare: 
-Hm... mancare buna ai? 
-Am! 
-Haine curate ai? 
-Am! 
-Aseara ?i-a placut? 
-Mi-a placut! 
-Pai şi cum crezi tu ca se invata toate astea, la f?r? frecventa??! 
*** 
Cineva suna la usa. Pe pres, omul care deschide vede o moarte mica, cam de 
douazeci de centimetri inaltime, cu coasa, parpalac negru si... tot tacamul. 
-Vai doamne, vaaaai!!! Mi-a sosit ceasul? 
-Stai linistit, am venit  dup? hamster! 
*** 
Un englez, un francez, un chinez şi un roman au o disputa în legatura cu 
nationalitatea lui Adam şi Eva. 
Englezul: - Ei au fost englezi. Numai un gentlemen adevarat poate oferi jumatate 
din singurul mar doamnei sale! 
Francezul: - Nu, ei au fost cu siguranta francezi - numai o frantuzoaica poate sa se 
ofere pentru numai jumatate de mar! 
Chinezul: - Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranta chinezi deoarece numai unei 
perechi de chinezi le sta în putere sa populeze în a?a timp scurt tot pamantul! 
Romanul: - Nu, domnilor, gresiti cu totii, ei erau romani : stateau în fundul gol pe 
pietre, nu aveau decat un mar pe care trebuiau sa-l imparta intre ei, dar credeau ca 
sunt în rai! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
-Dac? dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria? 
Radio Erevan raspunde: 
-Mahmureala de a dou? zi dimineata... 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
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-De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de ani, iar astazi omul nu traieste mai mult 
de 100 de ani? 
Radio Erevan raspunde: 
-Deoarece intre timp medicina a progresat foarte mult ! 
*** 
-Dmnule profesor, când se foloseste cuvantul "etcetera"? 
-Atunci când vrem ca lumea sa creada ca stim mai mult decat spunem! 
*** 
Ion şi Maria nu puteau avea copii, a?a ca s-au dus la un preot foarte priceput, care 
le-a spus ca trebuie sa se duca la o biserica din Paris şi sa aprinda o lumanare. 
Zis şi facut. Peste 7 ani preotul se hotaraste sa le faca o vizita. Ajunge acas? la ei, 
suna la usa şi deschide usa o fetita. 
-Buna ziua, mama e acas?? 
-Nu, e la spital, la maternitate, s-a dus sa aduca pe lume al saptelea copil! 
-Si tata? 
-Tata s-a dus la Paris sa stinga lumanarea... 
*** 
Viata în Irak 
Luni: -Ma bligdizezg. 
Marti: -A venid baiadu vecinului la mine în gurde, mi-a vurad o vaga ji mi-a omorad 
gadzelu. 
Miercuri: -Am omorad eu baiadu. 
Joi: -A venid dadal baiadului la mine gu doada vamilia ji gu doade rudele za m? 
omoare. 
Vineri: -I-am omorad eu be dodzi. 
Sambata: -S-a adunad dod zadul în vadza gazei mele za m? izgoneazga din zad. 
Duminica: -Am omorad eu dod zadul. 
Luni: -Iar m? bligdizezg 
*** 
-Gigele, ti-ai facut tema pentru acas?? 
-Nu. 
-Stai jos, ai nota patru. Dar tu, Ionele? 
-Mi-am uitat caietul acas?. 
-Stai jos. Patru. şi tu, Bulisor? 
-N-am facut-o, pentru ca fratele meu s-a intors de la inchisoare... 
-Aha, vrei sa m? sperii cu el? Stai jos, sase! 
*** 
Un tren ciocneste un autobuz plin de calugarite şi mor toate. 
Ajung în Cer şi incearca sa intre pe poarta Raiului, dar Sfintul Petru le spune: 
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- Stati pe loc, surori, va rog asezati-va la coada şi fiecare sa-mi raspundeti la o 
intrebare ca sa vad ca meritati sa ajungeti în rai. 
- Sa vedem, sora Maria, ai atins vreodata penisul unui bărbat? 
- Hihihi, doar o data, şi atunci numai cu virful degetului. 
- Bine. Baga degetul respectiv în apa sfintita şi intra! 
- Ia sa vedem, sora Angela, ai atins vreodata penisul unui bărbat? 
- Paaaai, da! dar l-am luat numai în mina stinga. 
- Ei bine, baga mina stinga în apa sfintita şi intra! 
Cand, dintr-o data se aude o galagie mare: una dintre calugarite î?i facea loc dind 
din coate, impingind pe celelalte surori sa ajunga în fata. 
Dar ce-i cu graba asta, fata mea?, intreba Sfintul Petru. 
- Sfintia Ta! Eu va trebui sa fac gargara cu apa sfintita, se poate sa fac asta inainte 
ca sora Ioana sa-si bage fundul în apa??? 
*** 
Un tip se duce sa-si cumpere un papagal de la un magazin. 
Intra el, se uita şi vede un papagal frumos care avea legat de fiecare picior cate o 
sforicica. Mirat il intreaba pe vanzator de ce are papagalul sforile legate de 
picioare, la care acesta raspunde: 
"Dac? trageti de sfoara de la piciorul drept, papagalul vorbeste în engleza, Dac? 
trageti de sfoara de la stangul, vorbeste în franceza." 
"Vai ce frumos", spuse omul nostru, "si daca-l trag de amandoua odata ce se 
intampla?" 
"O sa cad în cur, bai prostule" raspunse papagalul...... 
*** 
Un patron de farmacie intra în farmacie şi vede un tip rezemat de perete. 
Il intreaba pe vanzator: 
-Ce-i cu tipul ala? Ce are? 
Vanzatorul: 
-A venit sa-i dau ceva pentru raceala, pentru tuse şi n-am gasit siropul de tuse, a?a 
ca i-am dat o sticla de laxativ. 
Patronul: 
-Esti tampit! Cum sa-i dai laxativ pentru tuse? 
Vanzatorul: 
-OOO! Uita-te la el. Ii e frica sa mai tuseasca 
*** 
Omul de pe targa c?tre infirmieri: 
-Unde m? duceti? 
-La morga. 
-Dar inca n-am murit! 
-Pai, inca n-am ajuns! 
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*** 
Vecinii lui Bula au un nou nascut. Din nefericire acesta s-a nascut f?r? urechi. 
Când familia lui Bula este invitata la vecini pt. a vedea copilul, tatal lui Bula il ia de 
o parte si-i explica: 
- Copilul asta este marea lor bucurie, il doresc de mult! dac? spui ceva despre 
urechile lui te bat de te rup! 
- Am inteles, zice Bula Când ajung în casa vecinilor şi dau cu ochiide copil, Bula zice 
entuziasmat mamei copilului: 
- Vai ce copil frumos! Mama rasufla usurata. 
Bula continua: 
-Ce manute dragalase, ce picioruse frumoase...si ce ochi frumosi! Ce-a zis doctoru`, 
vede bine? 
Mama: 
Da, vede bine, de ce intrebi? 
-Pentru ca dac? va trebui sa poarte ochelari, a belit pula !!! 
*** 
Un tip dup? ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetel şi începe să 
mazgaleasca ceva... 
Tipa, suparata, îi spune: 
- Ce nesimtit esti! Ce maa, eu sunt din alea să m? treci în carnet? 
- Nu te trec, îi r?spunde tipul, te sterg! 
*** 
Ion termina Facultatea de Medicina şi se intoarce în satul natal. Acolo medicul 
batran il informeaza ca nu poate sta cu el prima saptamana (cum ar fi trebuit) şi 
pleaca spunandu-i sa fie atent la ce face. Se intoarce peste 7 zile ?i-l intreaba ce a 
facut. La care Ion îi spune: 
- Prima data a venit o baba ca o durea capul, a?a ca i-am dat un calmant. A dou? 
oara a venit un copil julit la genunchi, a?a ca am curatat rana, am dezinfectat-o şi l-
am pansat. Vineri când sa inchid cabinetul a venit Maria, a incuiat usa, s-a 
dezbracat şi s-a intins pe masa spunandu-mi: 
- Ioane, nu am vazut bărbat de trei luni! 
Medicul, cu sufletul la gura, il intreaba pe Ion: 
- şi ce-ai facut? 
- I-am pus picaturi în ochi! 
*** 
La o toaleta publica în State, în dreptulpisoarelor, unul langa altul, Cassius Clay 
siCopilu' Minune. 
In timp ce face pipi, Ali vede ca Adi Copilu' tot scutura, la intervale scurte, din cap. 
Nu rezista şi ilintreaba cu compasiune : 
- şi tu suferi de Parkinson? 
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- Nu mancat'as, da' m? stropesti în ureche !!!! 
*** 
O femeie urata, urata, intra într-un Supermarket cu cei doi copii aisai. 
La în moment dat, un domn se apropie de ea şi o intreaba: 
- Nu va suparati sunt gemeni? 
Femeia mirata, raspunde: 
- Nu, unul are 10 ani iar celalalt are 14 ani. Dar de ce m? intrebati? 
- Eram curios, cine dracu a facut sex cu tine, de dou? ori. 
*** 
Doi tineri stateau pe o banca. 
După o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa tacerea: 
- Nu vrei sa mergem la mine în apartament? 
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!! 
*** 
Doi stirbi faceau sex. 
Ea (super-excitata): Mufcama de fife!!! 
El: Cufe, cu fe?!? 
*** 
Badea Gheorghe sta pe munte un an, strange banuti la chimir şi apoi coboara 
in oras sa se distreze. 
Din pacate nimereste inr-un club de gay şi travestiti, alege o "fata" şi merg la asta 
acas?. 
- Fa-te comod. Te servesc cu o bere ceva, intreaba tipul. 
-Da, zice Gheorghe. 
Merge la frigider gay-ul şi realizeaza ca Gheorghe, nu intelege fenomenul şi se 
intoarce zicind. 
-Stii, de fapt eu nu am clitoris, intelegi? 
-Bine, zice Gheorghe, atunci adu-mi un Haineken. 
*** 
Doi pitici se duc la prostituate. 
Isi ia fiecare cate una şi se duc intr-o camera. Fiind pudici sting lumina şi trec la 
treaba. 
Al 2-lea pitic fiind stresat ca toata noaptea primul pitic a strigat intr-una 1..2..3..Si!... 
1...2...3...Si!", îi reproseaza celuilalt ca a fost galagios: 
- Din cauza ta nu am putut sa fac nimic, am fost crispat, stateam langa ea în pat, era 
a?a frumoasa şi nu am fost în stare sa am nici macar o erectie. 
- Bine ca tu macar ai putut sa te urci în pat… 
*** 
Trei prieteni ies la o bere şi intre alte treburi, vorbesc despre cele mai bune pozitii 
în timpul actului sexual -Unul dintre ei zice: 
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- Mie-mi place cel mai mult 69!!!!! 
Altul: - Nimic nu se compara cu pozitia misionarului cu femeia legata de pat! 
Ultimul zice: - Nu e nimic mai provocator decat RODEO SALBATIC!!!!! 
Ceilalti doi prieteni il privesc surprinsi "rodeo salbatic?!!" Ce-o mai fi şi asta? El 
explica: 
- Sa vedem... spuneti-i so?iei sa se aseze în patru labe... şi începeti prin spate, stil 
capra.... O data ce lucrurile se incalzesc, lipiti-va pieptul de spatele ei şi soptiti-i 
delicat la ureche: "POZITIA ASTA O INNEBUNESTE PE SECRETARA MEA!!!" După 
aceea, incercati sa va mentineti deasupra mai mult de 8 secunde 
*** 
3 intrebari un singur raspuns 
- de ce ramane femeia gravida? 
- de ce ramane ursu f?r? coada? 
- de ce se arde painea? 
 
Rasp: ca n-o scoti la timp 
*** 
- Ce are 2 ochi şi 150 de dinti? 
- Un crocodil. 
 
- Dar ce are 2 dinti şi 150 de ochi? 
- Un autobuz cu pensionari ! 
*** 
- Care este diferen?a dintre vina şi pacat? 
- E vina sa te culci cu nevasta altuia, dar e pacat sa ratezi ocazia! 
*** 
- Care e asemanarea dintre femei şi uragane? 
- Fierbinti şi umede atunci când vin. şi când pleaca iau case şi maşini cu ele ! 
*** 
De ce b?rba?ii alearga  dup? femei cu care nu au de gand sa se insoare? 
Din acelasi motiv pentru care cainii fug  dup? maşini pe care nu au de gand sa le 
conduca! 
*** 
Lasare la vatra: SCUTIRE DE SERVICIU MILITAR 
- O cerere de lasare la vatra pe motiv de incompatibilitate legala. 
 
Stimate Domnule Ministru, 
Situatia mea familiala şi familiara, m? determina sa solicit sprijinul Domniei 
voastre în vederea lasarii la vatra. 
Va rog sa analizati cu atentie, ce mi s-a intimplat : 
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1) Inaintea incorporarii, m-am casatorit cu o vaduva de 44 de ani. 
2 )După scurt timp fiica so?iei mele, desi avea doar 25 de ani, s-a casatorit cu tatal 
meu, pe care l-a indragit la prima vedere cu prilejul casatoriei mele. In urma 
acestei duble casatorii, tatal meu mi-a devenit ginere fiindca s-a casatorit cu fiica 
mea, iar fata mea vitrega mi-a devenit soacra, ea fiind so?ia tatalui meu. 
 
3) De Craciun, so?ia mea a nascut un baiat. Baiatul a devenit astfel fratele so?iei 
tatalui meu, deci cumnat cu tatal meu. 
Prin urmare baiatul meu, fiind frate cu soacra mea, mi-a devenit unchi. 
 
4)Culmea face ca în ianuarie anul acesta, şi so?ia tatalui meu a nascut un 
baiat, care este pe de-o parte fratele meu (fiind fiul tatalui meu) şi pe de alta parte 
nepotul meu (fiindca este fiul fiicei so?iei mele). 
Am devenit astfel fratele nepotului meu, şi cum soţul unei mame devine tatal 
copiilor ei, şi eu am devenit tatal so?iei mele şi fratele fiului meu. 
Cu alte cuvinte eu sunt propriul meu bunic?!! 
Avind în vedere ca legea interzice ca tatal, fiul şi nepotul sa fie mobilizati în acelasi 
timp, va rog respectuos, stimate Domnule Ministru, sa m? lasati la vatra. 
 
Contind pe amabilul dvs sprijin şi binevoitoarea dvs intelegere de tata si 
adult, va rog sa agreati, stimate Domnule Ministru, salutarile mele de Inalta 
consideratie. 
semnatura indescifrabila 
 
PS : Este vorba de o scrisoare veridica expediata de un tinar alsacian Ministrului 
Apararii Nationale Francez ! Cererea sa a fost acceptata, tinarul fiind rapid 
reformat pt urmatorul motiv : stare psihica instabila şi preocupata, tulburari 
mintale agravate de un climat familial perturbat". 
 
*** 
Un arab se duce intr-o discoteca de swinger-i. Isi baga niste whisky, se culca cu 
oricine în stanga şi în dreapta dar din greseala o ia şi în cur. 
A dou? zi il cuprind remuscarile şi se duce la moschee, la imam pentru a se confesa 
: 
- Am fost la femei aseara, m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi din 
greseala am luat-o în cur... 
Imamul îi spune ca e foarte grav şi ca dac? vrea sa fie iertat, sa se prezinte a dou? zi 
cu 15.000 de dolari. Arabul pleaca foarte incantat ca va fi iertat, dar începe sa se 
gandeasca ca e suma cam mare. Pe drum vede o biserica şi chiar dac? nu e religia 
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lui, se gandeste ca poate obtine o iertare de pacate mai ieftina. Intra în confesional 
şi începe sa povesteasca: 
- Am fost la femei aseara, m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi am şi luat-
o în cur... 
Popa îi zice : dac? vrei sa fi iertat fiule, vino maine cu 10.000 de dolari. Arabul 
pleaca mai fericit, dar pe drum vede o sinagoga şi î?i zice ca evreii 
sunt foarte buni în afaceri şi poate o sa obtina de la ei un pret mai interesant. Intra 
în sinagoga, il vede pe rabin şi începe : 
- Rabi, stiu ca nu e religia mea, dar m? gandeam ca poate o sa gasesc iertarea la dvs, 
pentru ca aseara am fost intr-o discoteca de echangisti şi 
m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi din greseala am luat-o în cur... 
Rabinul îi zice : 
- Nu-i nici o problema, vino maine cu o sticla de Fanta, una de Cola, ceva sticksuri şi 
covrigei. 
Arabul ramane cu gura cascata: 
- Asta e tot ce trebuie sa fac? Imamul mi-a cerut 15.000 de dolari, preotul 10.000, 
iar aici doar câteva sucuri? Sunteti sigur, Rabi? 
Si rabinul îi raspunde : 
- Desigur, a?a e la noi, de fiecare data când un arab o ia în cur, organizam o mica 
petrecere ! 
*** 
Intr-o celula un drogat şi un lepros. 
La un moment dat leprosului îi pica o mana. O ia şi o arunca pe fereastra. Drogatul 
se uita ametit la el. După cinci minute, leprosului îi pica un picior. Il ia ?i-l arunca 
suparat pe fereastra. 
Drogatul, tot ametit, se uita la el. După alte cinci minute leprosului îi pica şi celalalt 
picior. Il ia ?i-l arunca afara. Moment în care drogatul, sictirit : 
"Te doare-n pix, intr-o juma' de ora esti afara!" 
*** 
O femeie este oprita din trafic de un politist: 
Politistul: Buna ziua. 
Femeia: Buna ziua, ce s-a intamplat? 
P: Ati depasit limita de viteza. Permisul dvs., va rog. 
F: Vi l-as da, numai ca nu am a?a ceva. 
P: Nu aveti?! 
F: L-am pierdut definitiv pentru conducere repetata în stare de ebrietate. 
P: Aha... Imi aratati va rog actele maşinii? 
F: Nu pot. 
P: De ce? 
F: Am furat aceasta ma?ina. 
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P: Ce-ati facut?! 
F: Am furat ma?ina şi am ucis proprietarul. 
P: Poftim?!!! 
F: dac? nu m? credeti, cadavrul este în portbagaj... vreti sa il vedeti? 
In acest moment politistul se retrage încet spre ma?ina sa şi cere ajutoare prin 
radio. 
In 5 minute sosesc la fata locului alte 5 maşini de politie. 
Un ofiter superior se apropie de ma?ina femeii cu pistolul pregatit. 
Politistul 2: Doamna, va rog sa iesiti din ma?ina! 
Femeia iese din automobil. 
F: S-a intamplat ceva, domnule? 
P2: Unul dintre colegii mei mi-a spus ca ati furat aceasta ma?ina şi ca ati ucis 
proprietarul. 
F: Am ucis proprietarul? 
P2: Da.Varog sa deschideti portbagajul. 
Femeia deschide portbagajul, care este gol... 
P2: Masina este a dvs., doamna? 
F: Da. Poftiti actele ei. 
Primul politist ramane perplex. 
P2: Unul dintre colegii mei sustine ca nu aveti nici permis. 
Femeia cauta în poseta, scoate un port-document ?i-l intinde politistului. 
Aceste il deschide şi studiaza permisul, care este în regula. 
Tipul deja nu mai ştie ce sa creada. 
P2: Multumesc, doamna... Vedeti, colegul meu mi-a spus ca nu aveti permis, ca ati 
furat ma?ina şi i-ati ucis proprietarul! 
F: Sunt convinsa ca mincinosul v-a spus şi ca mergeam cu viteza! 
Morala: Nu va puneti cu femeile. 
*** 
Ion şi Maria. 
Se duce Ion la Maria şi îi zice: 
-"Mario, dac? faci dragoste cu mine iti dau telefonul meu." 
Maria accepta bucuroasa. După epuizarea actului, Ion da sa plece. Maria de colo: 
-„Ioane, ai uitat de telefon!" 
Ion: 
-"Aahhh, scuze...ia şi noteaza: 072..." 
*** 
Niste reporteri de la TV merg într-un sat pentru a face un reportaj, cum î?i petrece 
ziua baciu' Ion. Il roaga sa povesteasca ce face în cursul zilei. 
- Da pai, dimineata m? scol, şi trag un pahar de palinca... 
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- Stai, bacie Ion. Nu va fi bine sa afla toata tara ca deja la prima ora bei. Spune ca 
citesti ziarul... 
- Na, atunce... dimineata m? scol, citesc ziarul. După aia dau la porc sa mince,  dup? 
care mai citesc inc' un ziar. Pina la prinz lucrez în atelier, în care timp citesc vreo 
doi-trei carti. La masa mai citesc vreo dou? reviste, iar seara adun iosagul de pe 
cimp,  dup? care urmeaza presa de seara. După cina m? duc la biblioteca satului cu 
prietenii, iar la 10 când inchide biblioteca merem cu toata trupa la Costel, ca el are 
tipografie. 
*** 
In lumea dragostei, o singura regula e valabila. Safaci femeia fericita. 
Faci ceva pe placul ei, castigi puncte.Faci ceva ce nu îi place, pierzi puncte. 
Nu primesti nici unpunct pentru ceva la care se asteapta. 
Cu parere de rau, astea sunt regulile. 
Iata un scurt ghid al sistemului depunctare: 
 
INDATORIRI OBISNUITE 
 
* Facipatul (+1) 
* Faci patul, dar uiti pernuta decorativa(-1) 
* Asezi patura peste cearseaful mototolit(-2) 
* Iesi sa cumperi ceva pentru ea (+5) 
*..Pe ploaie (+8) 
*..Dar te intorci cu bere (-5) 
* Te scoli din cauza unui zgomot suspect noaptea (+1) 
* Te scolidin cauza unui zgomot suspect noaptea, dar nu era nimic (0) 
*Te scoli din cauza unui zgomot suspect noaptea, şi era ceva (+5) 
*..Ii tragi una cu facaletul (+10) 
*..Era catelul ei(-20) 
 
EVENIMENTE SOCIALE 
 
* Stai alaturide ea tot timpul petrecerii (0) 
* Stai alaturi de ea un timp,  dup? care mergi la o vorba cu colega (-2) 
*..Pe colega ocheama Tina (-10) 
*..Tina, dansatoarea (-20) 
*..Tina are silicoane (-80) 
 
ANIVERSARI 
 
*O scoti la cina (+2) 
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* O scoti la cina, şi nu este un club sport(+3) 
* Ok, e un club sport (-2) 
* şi e noapteacu bufet suedez (-3) 
* E un club sport, noaptea cu bufet suedez, iar pe fata ta sunt pictate culorile 
echipeipreferate (-10) 
 
SEARA IN ORAS 
 
* O scotila film (+1) 
* O scoti la un film care îi place ei(+3) 
* O scoti la un film care nu-ti place (+6) 
* O scoti la un film care iti place tie (-2) 
*..Se numeste"Robocop" (-3) 
*..Ai mintit ca era un film despre orfani(-15) 
 
CONDITIA FIZICA 
 
* Ai facutburta (-15) 
* Ai facut burta, dar te antrenezi sa iti revii(+10) 
* Ai facut burta şi treci la camasi şi pantaloni mai largi(-30) 
* Spui, "Nu conteaza, şi tu ai"(-8000) 
 
MAREA INTREBARE 
 
* Ea intreaba: "M-am ingrasat?" (-5) [Da, pierzi puncte indiferent de raspuns] 
* Eziti cu raspunsul (-10) 
* Raspunzi, "..Unde?" (-35) 
* Orice alt raspuns (-20) 
 
COMUNICARE 
 
* Când vorbeste despre problemele ei, te aratiinteresat (0) 
* Asculti, peste 30 minute (+50) 
*Asculti, peste 30 minute, f?r? sa te uiti la TV (+500) 
* Ea isida seama ca de fapt ai adormit (-4000) 
 
*** 
Am 20 de ani. 
 
Ma trezesc dimineata, m? duc la baie m? spal. Am p..a sculata. 
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Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. Incerc cu dou? maini, nu pot. 
Am 30 de ani. 
 
Ma trezesc dimineata, m? duc la baie m? spal. Am p..a sculata. 
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. 
Incerc cu dou? maini, parca se intampla ceva. 
Am 40 de ani. 
 
Ma trezesc dimineata, m? duc la baie m? spal. Am p..a sculata. 
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. Incerc cu dou? maini, pot. 
Am 50 de ani. 
 
Ma trezesc dimineata, m? duc la baie m? spal. Am p..a sculata. 
Incerc sa o indoi cu o mana, pot. Incerc cu dou? maini, normal, pot. 
Sunt din ce în ce mai puternic! 
*** 
La scoala copiii sunt intrebati "cine îi aduce pe lume?". 
Gigel spune ca barza, Ionel spune ca "barzaul", numai Bula se baga'n 
vorba şi zice: 
- Feribotu', Doamna! 
- Cum "feribotu'", Bula? 
- Pai azi-noapte,  dup? ce au inchis lumina şi au crezut ca eu dorm, l-am 
auzit pe tata spunandu-i mamei: 
"Leano, nu mai feri botu' ca iar o sa facem un tampit ca Bula" 
*** 
Doua oltence colege de banca, în timpul tezei la fizica. 
Una sopteste, usor agitata, c?tre cealalta: 
- Auzi, nu mi-e clar la problema asta cu vitezele, cat fu T1 la tine? 
- Pai... cam zece minute, cred... 
*** 
Sint inca în pat, 
si nu-mi pot lua gindul de la tine, 
de la noaptea trecuta.... 
mi-as dori atit de mult sa te strivesc la pieptul meu! 
In noaptea calda, 
ai venit la mine pe neasteptate... 
si ceea ce s-a intamplat a lasat în mine senzatii de neuitat. 
Ai aparut de nicaieri si, 
fara sa-ti fie teama sau rusine, 
te-am surprins atingind trupul meu gol... 
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mi-ai simtit indiferen?a şi m-ai muscat f?r? mila, innebunindu-ma... 
ne-am zvircolit toata noaptea într-un joc nebunesc! 
In zori am adormit în sfirsit, obosit... 
Astazi, când m-am trezit, te-am cautat indelung, 
dar nu te-am mai gasit... 
cearsafurile cazute de pe pat sint singurele martore ale noptii trecute. 
In noaptea asta m? voi preface ca dorm şi te voi astepta sa reapari.... 
tzantzar nenorocit !!! 
Fragment din Eugen Lovinescu 
*** 
Nevasta unui ardelean vrea sa dea divorţ. Ajunsi în fata judecatorului, ea spune: 
- De 10 ani sintem casatoriti şi inca nu am facut dragoste! 
Judecatorul, mirat, il intreaba pe ardelean: 
- Ba, tu ori nu vrei, ori nu poti, ori nu stii? 
Ardeleanul raspunde: 
- De putut, pot; de vrut, vreau, şi de stiut, stiu; dar nu vad de ce atata graba... 
*** 
 
Un ardelean vine la bar: 
- Doua sute de votca, în dou? pahare. 
Barmanul intreaba: 
- De ce în dou? pahare, ca esti singur? 
- Am un prieten plecat în Irak şi mi-a spus sa beau şi pentru el. 
A dou? zi la fel, a treia zi la fel şi tot a?a pana intro- zi când vine şi cere o suta de 
votca într-un pahar. 
- Da ce, Doamne fereste ?i-a murit prietenul? 
- Nu, m-am lasat eu de baut. 
*** 
Doi ardeleni stau de vorba la o palinca. La un moment dat unul zice: 
- Auzi ma, dac? io i-as trage-o lu' nevasta-ta, ce inseamna ca am fi? Cumnati? 
Cuscri? Rude? Sau ce? 
La care celalalt sta juma' de minut pe ganduri şi apoi raspunde: 
- Ma, io cred ca am fi chit. 
*** 
Un ardelean e oprit de un politist, care îi spune: 
- Dati-mi numele şi prenumele. 
- Ai innebunit? şi pe urma cum m? mai numesc? 
*** 
Maria zice intr-o zi: 
- Ma Ioane zi şi mie o vorba calda ca de când nu te-am mai auzit... 
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Ion zice: 
- Marie, sa te arda focul. 
*** 
La aniversarea a 20 de ani de casatorie, un ungur cheama la el o familie de prieteni 
romani. La inceputul mesei, gazda tine un toast, incercand sa 
vorbeasca romaneste cat mai corect: 
- As vre se moltomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoti alaturi de 
so?ia me... 
- Alaturi de so?ia mea, il corecta prietenul roman. 
- Alaturi de so?ia te numai de 4 ani. 
*** 
Un ungur la magazin: 
- Este biscuiti? Vanzatoarea: 
- Nu este, sunt! 
Ungurul: 
- Da` rahat sunt? 
Vanzatoarea: 
- Da, esti! 
*** 
Universitatea de Medicina, Cursul de Anatomie. 
Profesorul explica despre nivelul ridicat de glucoza din sperma. O tânăra studenta 
ridica mana şi spune: 
- Sa inteleg din ceea ce spuneti dvs ca sperma are la fel de multa glucoza ca 
zaharul!? 
- Exact domnisoara... 
- şi cum se face ca nu e dulce? 
- Pentru ca papilele gustative pt dulce sunt în varful limbii şi nu în adancul 
gatului!...i-a replicat calm profesorul.... 
*** 
Acum douazeci de ani lucram ca şi taximetrist ca sa m? intretin. Când am ajuns, la 
2: 30 AM, cladirea era acoperita în intuneric, doar cu exceptia unei singure lumini 
la o fereastra de la parter... 
In asemenea circumstante, multi taximetristi ar claxona o data sau de dou? ori, ar 
astepta un minut şi apoi ar pleca. Dar am vazut prea multi oameni care depindeau 
de taxi ca fiind singurul lor mod de transport. dac? nu mi se parea un pericol, 
întotdeauna mergeam la usa. 
Deci am mers si-am batut la usa. " Doar un minut" raspunse o voce firava, a unei 
persoane mai în varsta. 
Auzeam ceva fiind tras de-a lungul pardoselii. 
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După o pauza lunga, usa s-a deschis. O femeie mica de statura, în jur de vreo 80 de 
ani statea în fata mea. Purta o rochie colorata şi o palarie mare cu un material de 
catifea prins pe ea, ca şi o femeie dintr-un film din anii '40. 
Langa ea era o valiza mica de nailon. Apartamentul arata ca şi cum nimeni n-ar mai 
fi locuit acolo de ani de zile. Tot mobilierul era acoperit cu cearsafuri. 
Nu gaseai nici un ceas pe pereti, nici bibelori sau alte lucruri pe rafturi. 
Intr-un colt era un panou plin cu poze peste care era pus un suport de sticla. 
"Ati putea sa îmi duceti bagajul pana la ma?ina?"zise ea. 
Am dus valiza la ma?ina şi apoi m-am intors sa sa o ajut pe femeie. Ea 
m-a luat de brat şi am mers încet spre ma?ina. A continuat sa-mi multumeasca 
pentru amabilitatea mea. 
"Nu e mare lucru" I-am zis eu. " Doar incerc sa-mi tratez pasagerii în felul în care as 
vrea ca mama mea sa fie tratata" 
" Oh, sunteti un baiat a?a de bun!" zise ea. 
Când am intrat în ma?ina, mi-a dat o adresa, şi apoi m-a intrebat: "Ai putea sa 
conduci prin centrul orasului?" 
"Nu este calea cea mai scurta" am raspuns eu rapid. 
" Oh, nu conteza" spuse ea. " Nu m? grabesc. Eu acum merg spre azil...". 
M-am uitat în oglinda retrovizoare. Ochii ei erau scanteitori... " Nu mi-a mai ramas 
nimeni din familie..." a continuat ea." Doctorul spune ca nu mai am mult timp..." 
In tacere am cautat ceasul de taxare şi l-am oprit. "Pe ce ruta ati vrea sa merg?" Am 
intrebat. Pentru urmatoarele dou? ore am condus prin oras. 
Mi-a aratat cladirea unde odata ea lucrase ca şi operator pe lift. 
Am condus prin cartierul unde ea şi soţul ei au locuit când erau proaspat casatoriti. 
M-a dus în fata unui magazin cu mobila care odata fusese o sala de bal unde 
obisnuia sa mearga la dans pe vremea când era fata. Cateodata m? ruga sa opresc 
în fata unor cladiri sau colturi de strada şi sa staau cu ea acolo în intuneric, 
contempland în tacere. 
Cum prima aluzie de soare sa aratat pe orizont, mi-a spus dintr-odata: 
"Sunt obosita... Hai sa mergem." 
Am condus în tacere spre adresa pe care mi-o daduse. 
Era o cladire ieftina, ca şi o casa mica, cu un drum de parcare care trecea pe sub o 
portita. Doi oameni au venit spre taxi cum am şi ajuns acolo. Erau atenti şi 
concentrati aspura fiecarei miscari pe care o facea femeia. Am deschis portbagajul 
şi am dus micuta valiza pana la usa. Femeiafusese deja asezataintr-un scaun cu 
rotile. 
"Cat va datorez?" a intrebat ea, în timp ce-si cauta portmoneul. 
"Nimic" am zis eu. 
" Dar trebuie şi tu sa te intretii." 
"Nu va faceti griji...sunt şi alti pasageri" am raspuns eu. 
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Aproape f?r? sa m? gandesc m-am aplecat şi i-am dat o imbratisare. Ea 
m-a strans cu putere.. 
" Ai facut unei femei în varsta un mic moment de bucurie" spuse ea." 
Multumesc." 
I-am strans mana şi apoi am plecat în lumina diminetii. 
In spatele meu, o usa se inchisese... Era ca şi sunetul de incheiere a unei vieti... 
Nu am mai luat alti pasageri în tura aceea de lucru. 
Am condus pierdut în ganduri... Pentru restul zile de-abia puteam vorbi. 
Ce ar fi fost dac? femeia aceea ar fi dat peste un taximetrist manios, sau unul care 
ar fi fost nerabdator sa-si termine tura?... 
Ce-ar fi fost dac? as fi refuzat sa iau comanda, sau doar sa claxonez o 
data şi apoi sa plec?.. 
Uitandu-ma în urma. nu cred ca am facut ceva mai important în intreaga 
mea viata. Suntem conditionati sa credem ca vietile noastre se invart în jurul unor 
momente marete. 
Dar adesea aceste momente marete ne iau prin surprindere- frumos 
impachetate în ceea ce altii ar considera ceva putin, ceva neinsemnat. 
OAMENII S-AR PUTEA SA NU-SI AMINTEASCA EXACT CEEA CE 
AI FACUT SAU CEEA CE AI SPUS, DAR INTOTDEAUNA ISI VOR AMINTI CUM I-AI 
FACUT SA SE SIMTA!!! 
Viata aceasta s-ar putea sa nu fie petrecerea pe care o speram, dar cat timp suntem 
aici putem de asemenea sa dansam. In fiecare dimineata când îmi deschid ochii, îmi 
spun: " Ziua de azi este o zi speciala!" 
Amintiti-va asta, prietenii mei: nu ne mai putem intoarce niciodata inapoi, acesta e 
singurul Show pe care il jucam. 
Trateaza oamenii în felul în care ai vrea TU sa fii tratat !!!!!!!!!! 
N-o sa ai parte de nici o surpriza în 10 zile dac? o sa trimiti acest mesaj la alte 10 
persoane. 
Dar, s-ar putea sa ajuti lumea sa fie putin mai buna şi mult mai intelegatoare prin 
simplu fapt ca-l trimiti mai departe. 
*** 
Dac? va este frica sa nu va ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 50 g 
de tarie. 
Taria, precum se ştie din batrani, atenueaza frica! 
*** 
Naufragiaza o corabie. 
Un pasager se apropie inot de capitan ?i-l intreaba: 
- Capitane, cat avem de inotat pana la cel mai apropiat pamant? 
- Trei kilometri. 
- In ce directie? 
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- In jos...! 
*** 
Un orb intra în bucatarie şi da de o razatoare...la care spune..."cine a scris porcaria 
asta? 
*** 
O tânăra în tren are dureri de dinti, un tânăr de langa ea îi spune : 
- dac? o sa va sarut o sa va treaca imediat durerea.. 
Un batranel din compartiment : 
- Tratamentul dumitale e bun şi la hemoroizi? 
*** 
Vine o doamna la ginecolog, se aseaza pe scaunul acela, şi desface picioarele şi le 
pune pe stativul ala. 
Doctorul se uita la ea si-i spune: 
-Mai sus... 
Doamna ridica picioarele mai sus 
Doctorul iarasi: 
-Mai sus... 
D-na ridica inca mai sus picioarele. 
Doctorul: 
-Mai sus e ginecologia, aici e stomotologia! 
*** 
O ma?ina se loveste brutal de o caruta. In urma accidentului, calul şi carutasul sunt 
raniti destul degrav. Un politist apare imediat la locul 
accidentului si, vazand calul chinuindu-se, într-un acces de mila, il impusca în cap. 
Apoi se indreapta c?tre carutas, cu pistolul în mana, şi il intreaba: - şi 
dumneavoastra sunteti ranit? 
- Nu! Nu! Doamne fereste! Asa de bine nu m-am simtit niciodata! 
*** 
Suna soneria. 
Sotia disperata se roaga: 
- Doamne fa sa dispara amantul, iar soţul sa nu ştie nimic. 
La care un glas din inalturile cerului spune: 
- Bine, fie...te scap... dar când o sa mori o sa ti se traga de la APA. 
Sotia a fost bucuroasa ca a scapat de amant, gandindu-se ca în ceea ce priveste 
apa...va avea grijasi se va feri. 
Peste un timp apare o oferta de nerefuzat pentru o croaziera pe mare, împreuna cu 
toate prietenele ei. 
Se duce femeia în excursie, când deodata începe o furtuna. Femeia iar se roaga: 
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- Doamne, stiu ca mi-ai spus ca o sa mor din cauza apei...dar acum, gandeste-
te...sunt atatia oameni nevinovati...pentru mine o sa omori toti oamenii de pe acest 
vas? 
La care glasul raspunde: 
- De-ai sti de cati ani m? chinui sa va adun pe toate la un loc... 
*** 
- Nenorocire ! Am o nevasta tânăra care-i mereu bolnava. 
- Asta nu-i nimic. Eu am una batrana care-i sanatoasa tun.... 
*** 
Rashela îi zice lui Itic: 
- Itzic, m-am gindit bine şi am hotarat sa divorţam! 
- Cum aşa, mai Rashela,  dup? 40 de ani de casatorie! 
Dar ce-ti veni? 
- Pai tu-ti dai seama, mai Itzic, ca în 40 de ani tu nu mi-ai cump?rat niciodata nimic? 
- Pai nu mi-ai spus niciodata ca ai avea ceva de vanzare! 
*** 
La serviciul "Personal" se prezinta un bărbat. 
- Va rog sa m? angajati, zice el, am 9 copii ! 
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci? 
*** 
Doi prieteni discuta pe strada: 
- Tu ai facut vreodata sex în trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acas?, poate mai apuci! 
*** 
Basescu c?tre multimea adunata în Piata Victoriei: 
- Am hotarat ca de acum vom munci numai Miercurea! 
Toata suflarea impresionata, aplauda în delir. 
- Intrebari? 
Se ridica unu, se scarpina, tuseste: 
- In FIECARE Miercuri? 
*** 
-Visez sa fiu miliardar ca tatal meu, zice Bulisor. 
-Tatal tau este miliardar? 
-Nu!Si el viseaza. 
*** 
Sotia c?tre sot: 
- E buna ciorba? 
Sotul: 
- Ai chef de cearta? 
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*** 
Soacra vine acas? şi spune: - Astazi am fost la coafor. 
Ginerele: - şi nu era deschis? 
*** 
Stewardesa Tarom c?tre un calator: 
- Doriti cina? 
- Ce pot sa aleg? 
- Da sau nu 
*** 
- Mai Bula, ce ati facut azi la chimie? 
-Am preparat materiale explozive. 
-Si miine ce program aveti la scoala? 
-Care scoala? 
*** 
In avion,  dup? ce s-au oprit motoarele la 10.000 de metri altitudine: 
- Stimati pasageri, va rugam sa ramaneti pe locurile dumneavaostra, pentru a 
usura identificarea... Multumim 
*** 
Bula, student, este chemat de decan: 
- Bula, ai fost vazut azi-noapte în caminulfetelor. Pentru asta, trebuie sa platesti, 
conform regulamentului, o amenda de 10.000 de lei. dac? mai esti prins o data, 
suma sedubleaza: 20.000 de lei. şi a?a mai departe. 
Bula, spirit întreprinzator, întreaba: 
- Domnule decan, dac? achit în avans pentru tot semestrul, oferitivreun discount? 
*** 
D-le Bush, aveti dovezi ca Irakul are arme de distrugere în masa? 
- Sigur, am pastrat chitantele ! 
*** 
Este adevarat ca în urma dezastrului de la Cernobîltoataconducerea centralei 
atomoelectrice s-a sinucis? 
A: Da, în afara secretarului de Partid, care nu a fost gasit acas?! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
-Tu esti, broscuto? se aude o voce de bărbat. 
-Nu. Eu sunt proprietarul lacului ! - raspunde tatal... 
*** 
- Draga mea, cu cine ai stat de vorba aproape o ora la poarta? 
- Cu Vasileasca. 
- şi de ce n-ai invitat-o inauntru? 
- Era grabita.. 
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*** 
La ora de psihologie, profesorul î?i intreaba elevii: 
-Stiti de ce nu folosesc indienii degetul acesta? intreaba elaratand al treilea deget 
de la mana dreapta. 
Nimeni nu raspunde la intrebare. 
-Fiindca este al meu! 
*** 
-Vecina, am vazut un baiat care a incercat s-o sarute pe fiica dumitale! 
-Si a sarutat-o? 
-Nu, nu l-a lasat! 
-Atunci nu era fiica mea! 
*** 
-Cum, ?i-a fost un prieten atât de bun şi nu te duci la inmormantarea lui? 
-Dar ce, el o sa vina la a mea?! 
*** 
-Fii atent, Gigele! In fata ta e Nordul, la stanga Vestul, la dreapta Estul, ce ai în 
spate? 
-Rucsacul!... 
*** 
Un director î?i intreaba fiul intors de la bacalaureat: 
-Ei ai reuşit? 
-Da, tata! 
-Ce te-a intrebat examinatorul? 
-Cine e tatal meu......... 
*** 
Ion şi Gheorghe î?i pasteau oile pe marginea unei prapastii f?r? fund. La un 
moment dat, neatent, Ion aluneca şi cade în hau. Speriat, Gheorghe, începe sa-l 
strige: 
- Ioaneee!... Baaaa, Ioaneeee!... 
Ion nu raspunde... In sfarsit,  dup? un timp, se aude vocea lui Ion: 
- Ceeee-i, ma', Gheoooo...?!? 
- Ma, Ioaneeee, ti-ai rupt vreun picior?!? 
- Nuuu, m? Gheooooo!... 
- Ti-ai ruuupt vreo maaana?!? 
- Nuuu, m? Gheooo! 
- Da' ceee-ai patiit, ma?!? 
- Nimic, ma', Gheooo!... Ca inca n-am ajuuuns jos!... 
*** 
Doi indieni mergeau linistiti pe un deal... La un moment dat, în departare zaresc un 
fum gros, intermitent. 
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Cel mai în varsta zice: 
- Auzi, ce mesajtransmite fumul ala? 
Atunci, tânărul raspunde: 
- Aaa, nimic!... Sunt doar reclame!... 
*** 
Un 'baiat-de-baiat' î?i cump?ra un BMW şi iese cu el în probe pe autostrada 
Bucuresti-Pitesti... Pe la viteza de 150km/h îi apare o ma?ina de politie în spate. 
Atunci, tipul se gindeste: 'o calc şi scap'. Totusi, când atinge 200km/h, începe sa-i 
fie frica şi se opreste... Politaiul vine la el si-i zice: 
- Auzi, ma', da-mi o scuza ca lumea şi te iert!... Ca dac? nu 'o calcai' tu aşa, nu 
fugeam şi eu cu 200!... şi chiar ca mi-a placut!... 
- Pai, stii sefu'... Mi-a fugit nevasta cu un politai şi -atunci când te-am vazut în 
spatele meu- am crezut ca mi-o aduci inapoi!... 
*** 
- De ce oltenii se aseaza în ultimul rand, la cinema? 
- Pentru ca ei stiu foarte bine ca 'Cine rade la urma, rade mai bine'!... 
*** 
Un pasager de avion transaltlantic a vrut sa duca rudelor sale un cocos falnic, 
romanesc. Nefiind legal, din cauza 'gripei aviare' şi l-a ascuns în pantaloni!... In 
timp ce omul nostru a atipit linistit, pasagera de langa el -o maicuta- s-a asternut la 
citit... 
La un moment dat, cocosul si-a scos capul prin slitul omului... 
Atunci, maicuta a inceput sa urle ingrozita: 
- Domnule, domnule, treziti-va!... Cred ca vi s-a spart un ou!... 
*** 
La o casa de nebuni era o celula de 'furiosi', care bateau 'mar' toti paznicii, de îi 
trimiteau direct la 'Urgenta'. Toti tipii solizi ce au fost angajati de-a lungul timpului 
au patit la fel, pana când au angajat un schilod, caruia angajatorii nu-i dadeau nici 
10 minute de viata printre nebuni... 
După 2 zile, conducerea spitalului a venit sa vada ce se intampla. Nu mica le-a fost 
mirarea când au vazut ca toti nebunii erau plini de vanatai pe fata şi cu capul spart. 
Atunci, l-au intrebat pe noul paznic: 
- Cum ai reuşit, dom'le? 
- Simplu. Am tras cu creta o linie pe dusumea şi le-am spus ca - dac? pot sa treaca 
pe sub ea - le dau drumul!... 
*** 
Doi prieteni, manageri a dou? intreprinderi falimentare, discuta despre duritatea 
economiei de piata... La un moment dat, unul spune celuilalt: 
- Inchipuie-ti, prietene!... De jumatate de an nu le mai dau salarii lucratorilor, iar ei 
tot vin la serviciu! 
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- Pai, stii ce?!?... Ia pune-le tu taxa de intrare!... 
*** 
Un student la Politehnica intra la examenul de Matematici si, f?r? nicio discutie, 
pune pe catedra o sticla de whisky. Examinatorul priveste sticla şi spune: 
- Satisfacator! 
Studentul mai scoate pe catedra şi o cutie cu bomboane de ciocolata fina. 
Examinatorul: 
- Bine! 
In sfarsit, studentul pune deasupra cutiei cu bomboane de ciocolata şi un stilou 
aurit, de firma. Examinatorul: 
- Excelent!... Si- pune nota în catalog şi în carnet. 
Vizibil multumit, studentul strange totul de pe masa spunand: 
- Acum va rog sa m? scuzati, trebuie sa m? retrag fiindca mai am de dat şi Fizica!... 
*** 
Doi prieteni, pe strada: 
- E adevarat ca ai fost plecat o saptamana la mare? 
- Da, a?a e! 
- Si, ai avut vreme buna? 
- S-ar putea spune şi aşa, pentru ca plouat doar de dou? ori!... 
- Pai, atunci a fost chiar excelent! 
- Oarecum, pentru ca prima ploaie a tinut trei zile, iar a dou? patru!... 
*** 
Doi prieteni se intalnesc în strada: 
- Hei, ce-i cu tine? De ce ai un ochi vanat? 
- Pai, ieri am fost la masa la socrii mei... 
- Ei, si?!?... 
- Stii doar ca ei sunt credinciosi... Inainte de masa a trebuit sa spunem 
rugaciunea. 
- Si?!?... 
- Pai, am facut greseala ca - la pasajul 'si fereste-ne, Doamne, de rele'- sa m? 
uit tocmai la mama-soacra!... 
*** 
Intalnire a patru reprezentanti de fabrici de bere: Timisoreana, Ursus, Ciuc şi 
Tuborg... Fiecare comanda cate o bere: cel de la Timisoreana o bere Timisoreana, 
cel de la Ciuc o bere Ciuc, cel de la Tuborg o bere Tuborg iar cel de la Ursus -spre 
uimirea celorlalti- cere o Coca-Cola. 
La care, cei trei il intreaba, total nedumeriti: 
- Ce faci?!?... Tu nu bei bere?!?... 
- Pai, dac? voi nu beti, atunci nu beau nici eu!... 
*** 
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Dac? Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi înca în paradis deoarece ei ar fi ignorat 
marul şi ar fi mâncat sarpele. 
*** 
Unu calare pe una îi zice la ureke: 
- Iti place? 
Ea raspunde: 
- Mai tareeeeeee 
La care asta: 
- ITI PLAAAAAAAAAAAAAAAAACEEEEEEEEEEEEEEEEE???? 
*** 
Spermatozoizii î?i fac un plan de atac. 
Seful lor le spune: 
- Baieti uite cum facem... Voi o luati pe partea stanga, voi pe prtea dreapta, iar 
restul vin în spatele meu, în centru. 
Zis şi facut. 
Alearga ei cat alearga, iar  dup? un timp comandantul sriga: 
- Stoooooop!!!! 
- Ce-i sefu`, ce-i? 
- Tradare !! Am fost dati în gat! 
*** 
Intrebare: Ce face o femeie  dup? ce face sex? 
Raspuns: Deranjeaza... 
*** 
Ce fac b?rba?i  dup? ce fac sex? 
5% î?i aprind o tigara, 
5% se intorc cu spatele la partenera şi adorm iar 
90% se intorc acas?!! 
*** 
După finalizarea unei felatii el ramine f satisfacut; ea cu gura plina. 
- Înghite-o draga mea! 
- Mmm.... 
- Te rog iubire inghite-o! 
- Mmm.... 
- dac? m? iubeşti un pic atunci o inghiti! 
- Mmm.... 
- Ce sa-ti cump?r de ziua ta? 
Urmeaza o înghitire rapida şi “O blana vreau iubitule”. 
*** 
Era un cioban la stana, şi se cam plictisea. Omoara o musca... face o laba... aprinde o 
tigara şi zice: CRIME, SEX DROGURI şi tot m? plictisesc!!!! 
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*** 
Intr-un amfiteatru, în timp ce profesorul preda, se aude de undeva din sala: 
-Sugi pula !!! 
Se intoarce profesorul suparat: 
- Afara!!! 
- Nu, nu, aici sa vada toata lumea!!! 
*** 
Un doctor c?tre alt doctor: 
- E ceva în aer care lasa femeile insarcinate! 
- Ce anume? 
- Picioarele lor! 
*** 
Un american şi un roman stau de vorba. Americanul spune mandru: 
- We have George W. Bush, Stevie Wonder, Bob Hope and Johnny Cash! Romanul 
spune şi el: 
- We have Traian Basescu, no wonder, no hope, no cash!" 
*** 
”Felicitari, baiatul meu!", spune unchiul. Sunt sigur ca peste ani, cînd te vei gandi la 
ziua de azi, ti-o vei aminti ca pe cea mai fericita zi din viata ta." 
"Dar nu ast?zi m? insor, abia maine!" proteseteaza nepotul. 
"Stiu", raspunde unchiul." 
*** 
- Bula, ce ati facut azi la scoala? 
- Am avut ora de chimie, şi am facut o bomba. 
- şi miine ce o sa faceti? 
- Unde? 
*** 
O mama şi fiica ei calatoreau cu un taxi. Fiica vede pe strada niste femei îmbracate 
provocator stând pe marginea strazii uitîndu-se la fiecare ma?ina care trece. 
Mami, intreaba fiica, ce fac doamnele alea acolo? 
Îsi asteapta sotii sa se întoarca de la munca" raspunde mama. 
Hai cucoana, ca's prostituate, intervine taximetristul. 
După cîteva momente de liniste apasatoare, fetita întreaba, 
Mami, prostituatele au copii? 
Desigur, draga mea, de unde crezi ca au aparut taximetristii? 
*** 
Un bărbat şi o femeie care nu se cunosteau imparteau acelasi compartiment într-
un vagon de dormit. După ce au trecut peste momentul ini?ial de stânjeneala, s-au 
intins sa doarma, el pe patul de deasupra, ea pe cel inferior. In mijlocul noptii, 
bărbatul se inclina în lateralul patului, o trezeste pe femeie si-i spune: 
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- Imi cer scuze ca va deranjez, insa îmi e foarte frig. Ati putea sa-mi dati va rog inca 
o patura? 
Femeie se inclina şi ea în lateralul patului si, uitându-se în sus spre el, îi face cu 
ochiul şi îi spune: 
- Am o idee mai buna, ce-ati zice dac? numai pentru noaptea asta ne-am considera 
casatoriti? 
Barbatul, încântat, e de acord,  dup? care femeia îi spune: 
- Ia-ti singur o patura, trântor imputit ce esti! 
*** 
Intr-o zi, o directoare de succes de la resurse umane a fost calcata de un autobuz în 
timp ce se plimba şi a murit. Sufletul ei a fost intampinat la Portile Raiului de c?tre 
Sf. Petru în persoana. 
- Bine ai venit în Rai. Dar inainte sa te instalezi, se pare ca avem o problema. Vezi 
tu, n-am mai avut niciodata un director de la resurse umane care sa ajunga pana 
aici şi nu suntem prea siguri ce sa facem cu tine. 
- Nici o problema, doar lasati-ma inauntru. 
- As vrea eu, dar am ordine de sus. Vei petrece o zi în Iad şi una în Rai şi apoi vei 
alege în care din ele ai vrea sa-ti petreci eternitatea. 
 
- De fapt eu m-am decis. Prefer sa raman în Rai. 
- Imi pare rau, regulile sunt reguli. 
Si astfel Sf. Petru o pune într-un lift şi s-a dus direct în Iad. 
Usile s-au deschis şi ea s-a gasit calcand pe iarba verde a unui teren de golf 
minunat. Mai departe era un local şi în fata ei erau toti prietenii ei - directori cu 
care lucrase şi toti o aclamau. Au alergat toti spre ea, au sarutat-o pe ambii obraji şi 
au discutat despre vremurile trecute. Au jucat o runda excelenta de golf apoi seara 
s-au dus în local unde a mancat o cina excelenta formata din friptura şi homari. A 
facut cunoştinta şi cu Diavolul care era de fapt un tip de treaba (chiar dragut) şi s-a 
distrat de minune spunand bancuri şi dansand. Toti au dat mana cu ea şi si-au luat 
ramas bun în timp ce se urca în lift. 
 
Urmatoarele 24 de ore şi le-a petrecut în Rai odihnindu-se pe nori şi cantand la 
harpa. 
S-a distrat de minune, şi cele 24 de ore au trecut f?r? sa-si dea seama. 
 
Sf. Petru a venit şi a luat-o. 
- Deci, ai petrecut o zi în Iad şi una în Rai. Acum alege-ti eternitatea. 
- Nu credeam c-am sa spun asta, adica, în Rai a fost beton, dar cred ca m-am simtit 
mai bine în Iad. Asa ca Sf. Petru a escortat-o la lift, care s-a reintors în Iad. Când 
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usile s-au deschis, s-a gasit stand într-un peisaj dezolant, pustiu, acoperit cu gunoi 
şi mizerie. 
Prietenii ei erau imbracati în zdrente şi colectau gunoiul în saci. 
Diavolul a venit şi el şi si-a pus bratul în jurul ei. 
- Nu inteleg, spuse femeia tremurand, ieri când am fost aici era un teren de golf şi 
un local unde am mancat homar, am dansat şi m-am simtit bine. Acum nu mai e 
decat pustiu şi gunoi, iar prietenii mei sunt toti mizerabili. 
Diavolul s-a uitat la ea şi a zambit. 
- Ieri te recrutam. Azi esti angajata.......... 
*** 
Banana şi vibratorul pe noptier?. 
Banana c?tre vibrator: 
- Este pentru prima oar?? 
Vibratorul: 
- Nu! Banana: 
- şi atunci ce mor?ii m?tii tremuri asa??? 
*** 
*Fiscul 
* 
Un evreu nu î?i mai platise impozitele de mult timp, gasind mereu metode 
de a pacali fiscul. 
Intr-o zi primeste o citatie sa se prezinte la sediul finantelor pentru a da explicatii 
privind impozitele. Panicat se duce la un prieten care avusese aceleasi probleme sa 
ceara un sfat. 
Prietenul îi zice: 
- "Tot ce pot sa iti zic e sa te imbraci foarte rau, sa te duci cu hainele rupte, pantofii 
dezlipiti, murdar şi nebarbierit; astfel celor de acolo o sa li se faca mila de tine şi te 
lasa în pace"... 
Nemultumit de sfat, evreul se duce şi la avocat, care il sfatuieste: 
- "Important e sa lasi impresia de putere şi siguranta. Inchiriaza o limuzina, un 
smoking, un ceas Rolex de aur şi du-te. O sa li se faca frica de tine şi te lasa în 
pace"... 
Tot nemultumit, evreul decide sa se duca la rabin şi îi povesteste totul: 
- "Rabbi, prietenul mi-a zis sa m? imbrac prost, avocatul sa m? imbrac luxos, nu stiu 
de cine sa ascult"... 
Rabbi se gandeste un moment şi zice: 
- "Fiule, am sa iti spun o mica poveste care te va lamuri. A fost odata o fata tânăra 
care trebuia sa se marite. Nestiind cum sa se imbrace în noaptea nuntii, ea s-a dus 
şi i-a cerut sfatul mamei sale. Aceasta i-a zis: Fata mea, imbraca-te cu rochia veche 
a bunicii tale, cea neagra şi lunga, şi incheie-te pana la gat, pune-ti şi un batic în cap 
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astfel incat sa nu ti se vada decat chipul. Nemultumita fata i-a cerut ajutorul celei 
mai bune prietene care i-a zis: Imbraca-te cu o lenjerie sexy, parfumeaza-te, 
cump?ra-ti o rochie super scurta şi totul va fi bine. 
Fiule, cred ca povestea asta a mea iti va fi de mare folos"... 
Nedumerit, evreul intreaba: 
- "Bine, rabbi, dar nu inteleg ce legatura are ceea ce tocmai mi-ai spus cu problema 
mea. Nu poti fi mai clar?". 
- "Fiule, nu conteaza cum o sa te imbraci, oricum o sa te futa ala ! ! ! 
*** 
Scotianul la spovedanie 
Un scotian insurat se duce la spovedanie si-i spune preotului: 
- Parinte, aproape ca am avut o aventura cu o alta femeie! 
- Cum adica, "aproape"? intreaba preotul. 
- Pai, ne-am dezbracat, ne-am frecat bine unul de altul, dar apoi ne-am oprit. 
 
Preotul este revoltat: 
- A te freca unul de altul este ca şi cum ai fi bagat-o inauntru! Nu trebuie sa te mai 
vezi cu femeia aceea. Ca penitenta, trebuie sa spui 5 rugaciuni şi sa pui 50 de lire 
sterline în cutia milei. 
 
Scotianul iese din confesional, spune rugaciunile şi apoi se duce la cutia milei. Sta 
putin langa ea şi da sa plece. 
Preotul, care-l urmarea cu privirea, fuge  dup? el ?i-l avertizeaza: 
- Te-am vazut! N-ai pus banii în cutie! 
 
Scotianul raspunde, uimit: 
- Da, parinte, dar am frecat banii de cutia milei şi - a?a cum tocmai mi-ai spus - este 
ca şi cum i-as fi bagat inauntru! 
*** 
Un individ e nevoit sa opreasca ma?ina datorita unei congestii de 
trafic. Deodata, cineva îi bate în geam: 
- Ce s-a intamplat? 
- Teroristii i-au rapit pe cei 322de parlamentari şi cer 10 milioane de 
dolarirascump?rare. Altfel ameninta ca îi vor stropi cubenzina şi le vor da foc. 
Acum mergem din ma?ina în ma?ina şi facem o cheta. 
- Bine, zice omul dinma?ina. şi cat da fiecare? 
- Cam 5 litri... 
*** 
Un tip suna la usa unui apartament. Usa se deschide şi apare o tânăra superba.... 
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- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? Fara nici un cuvânt, tipa îi trânti usa 
în nas. A dou? zi, tipul iar suna la usa, iar deschide tânăra cu pricina... 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? La fel de suparata, tipa îi trânteste usa 
înas. 
Seara discuta cu soţul ei, îi povesteste ce şi cum. Acesta din urma decide sa ramâna 
a dou? zi cu ea. 
Bineînteles, soneria se face auzita a dou? zi. Doamnadeschide usa şi tipul pune 
obisnuita întrebare: 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? Plina de tupeu, cu soţul ascuns  dup? 
usa gata sa intervina, femeia raspunde: 
- Da! 
- Atunci, va rog sa faceti sex şi cu soţul dumneavoastra ca sa-mi lase nevasta în 
pace... 
*** 
Un tip intra intr-o farmacie. Multa lume, inghesuiala. 
- Nu va suparati, va rog sa m? lasati sa intru în fata ca am pe cineva la pat. 
Oamenii cumsecade îi fac loc şi ajunge la ghiseu. Tipul se apleaca la ghiseu şi 
spune: 
- Vreau şi io 3 prezervative 
*** 
Intr-un salon de reanimare, toti conectati la aparate de mentinere a vietii. 
Electricianul baga capul pe usa : 
- Baieti, luati o gura mare de aer ca schimb o siguranta! 
*** 
Un inginer agronom, oltean scolit la Bucuresti şi în strainatate, se destainuie 
reporterului de la TV cu mult naduf în glas: 
- Anul trecut semanaram varza pa 5 hectarre; dar o mancara omizile. Anul asta 
semanaram 10 hectare şi iar o mancara omizile! 
- şi ce masuri veti lua? intreaba reporterul TV. 
- Anul viitor o sa punem varza pe 20 de hectare. Sa se sature, ' rar ele ale dracului!!! 
*** 
Cica era unu' care mergea prin desert de citeva zile, echipat cu ochelari şi labe de 
scafandru. şi cum mergea el aşa, sfirsit de sete şi de foame, de-abia se mai tira, se 
intilneste cu un beduin pe o camila. Il intreaba: 
- Nu va suparati, cit mai e pina la ocean? 
- Pai, sa mai tot fie vreo 200 de kilometri... La care omul rabufneste cu naduf: 
- Sa va ia dracu cu plaja voastra cu tot! 
*** 
Un politist fugea  dup? un infractor... 
După 100 m l-a depasit... 
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*** 
De ce sunt politistii uzi de la genunchi în jos? 
După ce arunca tigara în WC, o sting şi cu piciorul. 
*** 
Un negru se duce la doctor în Africa de Sud. Se plange de dureri în gat. 
Doctorul il pune sa se dezbrace complet  dup? care il pune sa mearga în patru labe 
şi sa stea cate putin în fiecare colt al cabinetului. 
Negrul, cam uimit, se executa,  dup? care il intreaba pe doctor ce legatura 
are treaba asta cu durerile lui de gat. 
La care doctorul raspunde: 
- Nu, n-are nici o legatura, dar mi-am cump?rat o masa neagra pentru cabinet şi m? 
gandeam unde sa o pun. 
*** 
La închisoare: 
- Tu cum ai ajuns aici? 
- Tinerete f?r? experienta. 
- Cum tinerete, cînd ai peste 60 de ani? 
- Da, dar avocatul meu avea doar 25. 
*** 
Intre doi cersetori: 
- Ce, acum esti ciung?! 
- Ce sa fac? Cînd eram orb, primeam doar bani falsi! 
*** 
Cei peste trei sute de pasageri aflati într-un Boeing 747, deasupra 
Oceanului Pacific, aud vocea calda a stewardesei: "Va rugam sa va legati 
centurile de siguranta. Datorita unei defectiuni grave, vom fi obligati sa 
amerizam. După amerizare, veti sari în apa prin locurile speciale. 
Înainte de asta va veti lua un calduros adio de la pasagerii care nu stiu sa 
înoate. Ne despartim cu speranta ca ati avut parte de o calatorie agreabila.. ". 
*** 
- Este adevarat ca se poate face dragoste cu o femeie de la Cernobîl? 
- Da, este adevarat, dar trebuie sa utilizati un prezervativ de plumb. 
*** 
La un proces legat de evaziunea fiscala dintr-o companie, judecatorul intreaba : 
- Inculpat, recunoasteti ca Dvs ati incercati sa scapati de plata impozitelor şi 
taxelor prin metoda descrisa mai devreme de comisarul Garzii Finaciare? 
- Sincer, nu, dar şi metoda descrisa de dansul merita atentie... 
*** 
Indiferent de viteza pe care o ai când mergi cu ma?ina, cei care merg mai 
încet - dorm la volan, iar cei care merg mai repede - sunt sinucigasi. 
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*** 
- Cine este cel mai fericit om de pe pamant? 
- Papa de la Roma. 
- De ce? 
- In fiecare dimineata, când se trezeste, î?i vede seful gata rastignit... 
*** 
Presedintele unei banci s-a destainuit în mare secret prietenului sau ca docturul l-a 
sfatuit sa plece cat mai repede în strainatate. Prietenul vrea sa concretizeze: 
- Dar ce fel de doctor este acesta - doctor în medicina sau doctor în stiinte juridice? 
*** 
In cercurile academice mult timp a existat o ipoteza conform careia daca 
Ai pune în fata maşinii de scris un milion de maimute, atunci, conform 
Teoriei probabilitatilor, peste catva timp ele vor tasta opera completa "Hamlet". 
Dar, odata cu dezvoltarea Internetului, am aflat ca nu este asa... 
*** 
In SUA poti sa faci orice care nu este clar interzis de lege. 
In China poti sa faci doar ce este clar permis de lege. 
In Cuba este interzis sa faci chiar şi ceea ce este clar permis de lege. 
In Romania poti sa faci orice chiar dac? este clar interzis de lege. 
*** 
Mai rau decat o pietricica în bocanc poate fi doar un firicel de nisip în prezervativ. 
*** 
O fetita î?i intreaba tatal: - Care-i diferentadintre a excita şi a enerva? 
- Sa-ti dau un exemplu, acum 15 ani mama ta m? excita, acum m? enerveaza. 
*** 
Secretara c?tre patron: 
-Am dou? vesti: una buna, alta rea. 
- Incepe cu cea buna. 
- Nu esti steril. 
*** 
Sotia c?tre sot: 
- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta? 
- Nici una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine. 
*** 
Sotia î?i intreaba soţul: 
- Te-ai casatorit cu mine din dragoste sau din interes? 
- Cred c-a fost dragoste ca nu m? mai interesezi de mult. 
*** 
O femeie goala în fata oglinzii: 
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- Când m? uit vad o persoana grasa şi ridata. As avea mare nevoie de un 
compliment. 
El: - Ai vederea foarte buna. 
*** 
Ea: - Maine aniversam 30 de ani de casnicie. Ce zici, sa taiem porcul? 
El: - De ce, nu e vina lui. 
*** 
I: Care-i definitia fidelitatii? 
R: Ratarea unei ocazii. 
*** 
Un invitat c?tre vecina sa: 
- Sampania va face frumoasa. 
- Dar n-am baut nici o cupa! 
- Se poate, dar eu sunt la a 12-a. 
*** 
Niste turisti la tara: 
Ea: - Iubitule, peisajul asta m? lasa muta. 
El: - Perfect, campam aici. 
*** 
Un inginer moare şi ajunge la portile raiului. Se uita Sf. Petru în catastif, vede ca e 
inginer şi il trimite în iad. 
In scurt timp, inginerul se plictiseste şi începe sa faca imbunatatiri. Asa ca Infernul 
se face cu aer conditionat, canalizare la wc, scari rulante şi alte smekerii de confort. 
Intr-o zi, il suna Dumnezeu pe Satana sa-l intrebe cum mai merge treaba pe acolo, 
pe jos. 
-Pai cum sa mearga? Foarte bine, avem aer conditionat, canalizare, scari rulante 
etc. şi pun pariu ca în curand inginerul va aparea cu alte idei inovatoare. 
-Cum? Aveti un inginer acolo? Nu are ce cauta la voi, a fost o greseala! Trimite-l sus 
imediat! 
-Nici gand, îmi place sa am în echipa un inginer. Il pastrez! 
-Trimite-l sus sau va dau în judecata! 
-Sigur ca da! şi de unde, m? rog, o sa iei tu un avocat? 
*** 
Maria era fata batrana a satului şi era foarte mandra de conditia ei. Stiindu-se cu o 
varsta inaintata, se duce la pietrar şi îi spune: 
-Când oi muri, sa-mi faci o cruce de piatra pe care sa scrie: "Sub aceasta pietrisoara 
Doarme-a noastra Marioara. S-a nascut fecioara, A trait fecioara, Si-a murit 
fecioara." 
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După câteva luni, moare Maria. Pietrarul nu mai tinea minte ce îi spusese femeia sa 
scrie dar cam tinea minte ce voia sa spuna, a?a ca a sapat pe cruce: "E Maria 
dedesubt; Nu are sigiliul rupt." 
*** 
Patru concurenti la o examinare orala: 
- Va rugam sa ne spuneti care ar fi,  dup? parerea dvs., cel mai rapid lucru din 
lume.... 
Primul: 
-... Eu cred ca cel mai rapid lucru din lume e gandul... 
- Cum asa??!!! 
- Te gandesti la cineva şi nici nu-ti dai seama când o faci... 
- Asta a?a este.. aveti dreptate.. o sa tinem cont de parerea dvs. 
Al doilea: 
- Eu as zice ca clipitul e cel mai rapid... 
- De ce anume??? 
- Nici nu-ti dai seama când clipesti, atât de rapid e... 
- Da... interesant... apreciem contributia dvs.. 
Al treilea: 
- Dom'le... eu sunt de parere ca lumina este cel mai rapid lucru... 
- Puteti explica??... 
- Da: cum apesi pe intrerupator cum se umple toata camera de lumina... adica e 
ceva foarte rapid... nici nu-ti dai seama... 
- Da... foarte interesant.. va multumim... 
Al patrulea: 
- Cum sa va spun eu...  dup? parerea mea, diareea e cel mai rapid lucru... 
- !!!?????? (consternare) 
- Pai, domnilor... aseara m-am cacat pe mine şi n-am avut timp nici sa m? gandesc, 
nici sa clipesc şi nici sa aprind lumina... 
*** 
Fabula medievala : 
John era un viteaz cavaler al regelui Arthur dar avea şi el o obsesie pentru frumosii 
sani ai reginei! 
Stia bine ca, dac? i-ar fi atins, ar fi fost condamnat la moarte. 
Intr-o zi, John nu mai rezista şi î?i face cunoscuta dorinta lui secreta magului 
Merlin. Baiat orientat, magul gaseste o solutie pentru a satisface dorinta acestuia 
dar numai contra a 1000 monede de aur. 
John accepta f?r? sa ezite! 
In dimineata urmatoare, magul Merlin prepara o pulbere urticanta şi o pune în 
sutienul reginei, în timp ce ea î?i facea dusul. Imediat ce regina se imbraca începe 
sa simta o mancarime din ce în ce mai mare. 
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Regele Arthur il convoaca imediat pe vrajitor, pentru a-i cere un remediu, iar 
acesta îi spune ca doar o saliva speciala, aplicata timp de 4 (patru) ore ar putea 
trata aceasta teribila urticarie. A mai mentionat ca din testele efectuate în 
laborator, a observat ca doar saliva lui John ar avea aceste caracteristici speciale. 
Regele il convoaca imediat pe John, care deja î?i luase antidotul pentru pulberea 
urticanta. Asa se face ca John are ocazia de a saruta (la ordinul regelui!), pentru 
câteva ore bune, sânii pe care îi visase dîntotdeauna şi pe deasupra vine sarbatorit 
de curte ca un erou ! 
 
Inainte de a se intoarce la mosia lui, John este oprit de vrajitor, care îi reaminteste 
datoria de 1000 de monede de aur. Surpriza, insa, John, deja satisfacut, refuza sa 
plateasca, mizand pe faptul ca magul nu s-ar fi putut confesa, fiind complice la ceea 
ce s-a intamplat. 
In dimineata urmatoare, insa, magul Merlin pune aceeasi pulbere 
urticanta în chilotii regelui........ 
Morala fabulei: 
PLATITI-VA FACTURILE LA TIMP !.... 
*** 
Firma serioasa angajam hacker. Va rugam sa plasati CV-ul pe prima pagina de la 
Microsoft! 
*** 
Suna o blonda la Politie: - Mi-au spart ma?ina, mi-au furat totul...si volanul şi 
pedalele şi schimbatorul de viteze, totul...... Peste 5 min î?i da cu palma peste cap şi 
suna iar la politie: - Va rog sa m? scuzati, m-am urcat în spate 
*** 
- De ce toarna o blonda apa în tastatura? 
- Ca sa navigheze pe internet... 
*** 
După o vodca, o blonda ajunge în patul unuia. Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul bărbat din viata ta? 
Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
*** 
Un suparat intra într-un bar: 
- Care vrea bataie? 
Toata lumea terorizata. In sfarsit, se ridica un tip de 2 m pe 2 m şi mai suparat 
decat primul şi spune: 
- Eu! 
- Ei, atunci du-te  dup? colt, ca de acolo am luat şi eu! 
*** 
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Un betiv intra într-un bar, se opreste în fata unui cuplu şi ragaie. 
Tanarul, furios: 
- Cum indraznesti sa ragai inaintea prietenii mele? 
- Scuze nu stiam ca e randul ei! 
*** 
La un proces plictisitor, când toti aproape ca adormisera, un betiv exclama c?tre 
procuror: 
- Sa m? pupi în cur! 
- Afara! 
- Nuuu!! Aici, sa vada toata lumea!! 
Ce a zis nevasta lui Bill Gates  dup? noaptea nuntii: 
"A fost atât Micro, cat şi Soft!". 
*** 
Un betiv intra intr-o biserica şi se duce direct la confesare. Intra în cabina şi nu zice 
nimc. Popa, nedumerit, î?i drege vocea incercand sa-i atraga atentia omului. Asta 
nimic. După un timp, bate popa de 3 ori în peretele despartitor, la care betivul 
raspunde: - N-are rost sa bati, nici eu nu mai am hartie. 
*** 
Bula tocmai iese din sediul militiei judetene şi epuizat, se sprijina de un pom. Un 
trecator se apropie de el, intreband: - Nu va suparati, nu stiti unde se bate la 
ma?ina? - Nu stiu, pe mine m-au batut manual. 
*** 
Doua blonde, una la volan, semaforul rosu, se opresc: 
- Ai vazut ce rosu frumos?! 
- Da... superb... 
- Da' uite ce galben fain... 
- Aha... 
- Da' uite ce verde misto... 
- Da, asta chiar e super... 
-Aaa...iar asta rosu, l-am mai vazut, hai sa mergem! 
*** 
Un tânăr invita o tânăra la dans: 
- Domnisoara, se poate?... 
- Desigur, dar mai intai sa dansam. 
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti... 
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Vad! 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau: 



958 

 

- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, sansele mele vor 
creste dac? îi voi spune ca am 50? 
- Sansele tale vor creste dac? îi vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de bărbat. 
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! - raspunde tatal. 
*** 
Un tip intra intr-o farmacie şi o roaga pe farmacista sa-i dea 10 prezervative. Le ia, 
le arunca pe jos şi incape sa le calce. Farmacista mirata intreaba : 
- Domnule, dar de ce le calcati? 
- Asa m-am lasat şi de tigari ! 
*** 
- Spune-mi, draga, soţul tau a gasit vreodata b?rba?i straini în sifonier? 
- Nu! Toti erau cunoştinte vechi de-ale lui... 
*** 
I: Ce-si doresc b?rba?ii şi femeile când se casatoresc? 
R: Barbatul doreste ca femeia sa fie la prima ei dragoste, iar femeia ca bărbatul sa 
fie la ultima lui dragoste... 
*** 
La 8 ani - O duci în pat şi apoi îi spui o poveste. 
La 18 ani - Ii spui o poveste şi apoi o duci în pat. 
La 28 ani - Nu-i nevoie sa-i spui o poveste ca sa o duci în pat. 
La 38 ani - Ea iti spune o poveste şi te duce în pat. 
La 48 ani - Tu îi spui o poveste ca sa eviti sa te duci în pat. 
La 58 ani - Stai în pat toata ziua ca sa nu-i asculti povestea. 
*** 
- Imi pare rau, vecine, de nenorocirea care ti s-a intamplat: din cauza focului, ?i-a 
murit şi nevasta, şi vaca. 
- Da, sunt amarat. Toti îmi spun: lasa, iti gasesti tu alta femeie, ia-o pe vaduva 
cutare, uite, cunosc eu pe una tare gospodina. Unul n-ar veni sa-mi zica: na, ma, şi 
tie alta vaca... 
*** 
Un cuplu apare la un curs de biologie şi pentru ca erau certati, femeia se aseaza în 
primul rand, iar bărbatul în ultimul rand. La un moment dat, profesorul zice: 
- Un taur sanatos trebuie sa aiba pana la 12 cuplari pe zi... 
Femeia din primul rand: 
- Ma scuzati, domnule profesor, cate? 
- Pana la 12. 
- Repetati, va rog, pentru ultimul rand! 
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Barbatul din ultimul rand: 
- Spuneti-mi, profesore, este vorba de cuplarile cu o singura vaca sau cu 12? 
- Desigur, cu 12. 
- Multumesc ! 
*** 
Un batrîn merge la un vrajitor sa-l întrebe dac? poate sa-l scape de un blestem 
care-l urmareste de 40 de ani. 
Vrajitorul îi spune: "Poate, dar trebuie sa-mi spui exact cuvintele care au fost 
rostite asupra ta." 
Batrînul spuse f?r? ezitare: "Acum va declar sot şi so?ie!" 
*** 
Doi soti se opresc în statia de taxiuri. Sotia il intreaba pe soferul de taxi: 
- Pana în centru, la Universitate, cat m-ar costa? 
- 100.000. 
- şi dac? il luam şi pe soţul meu cu noi, atunci cat m-ar costa? 
- Tot atat. 
La care femeia, uitandu-se la soţul sau cu o umbra de dispret: 
- Vezi, ti-am spus mereu ca nu valorezi nimic! 
*** 
La receptia unui hotel sunt afisate cotele zapezii: 
- Busteni 17 cm 
- Clabucet 21 cm 
- Postavarul 28 cm 
Intra o blonda, citeste, merge la receptioner şi intreaba: 
- Care este camera domnului Postavarul? 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut so?ie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Doi tipi insurati discutau 
- Tu ai facut vreodata sex în trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acas?, poate mai apuci! 
*** 
Un tip intra în farmacie şi cere un pachet de prezervative. 
- Ce numar doriti? Intreaba farmacista. 
- Nu stiu. 
- Luati tabla asta cu gauri de diferite marimi şi mergeti la toaleta sa vedeti. 
După minute bune tipul revine. 
- Ei ce numar sa fie? Intreaba farmacista. 
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- Da-le dracului prezervative, cat f ace tabla? 
*** 
Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
- dac? da dracu' ?i-l prind pe unul din voi în dormitorul fetelor, il amendez cu 10 
Euro ; a dou? oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
*** 
Intr-un templu shaolin: 
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferen?a dintre o perla şi o 
femeie? 
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta în faptul ca perla poate fi insirata pe la 
ambele capete, iar femeia numai pe la un capat. 
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit ca 
unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle. 
*** 
O tipa frumoasa, blonda şi extrem de apetisanta avea o papagalita, care o imita mai 
mereu... 
Când ajunge acas? ea obisnuieste sa se aseze în fata oglinzii şi zicea "sunt frumoasa, 
sexi şi îmi place sa m? f*t".. 
Papagalita la fel repeta  dup? ea...toate bune...intr-o zi vine un preot în vizita : 
- Vai ce papagal frumos aveti... dup? care papagalita începe : "sunt frumoasa, sexi şi 
îmi place sa m? f*t" 
Preotul oripilat spune: 
- Vai cum se poate una ca asta, eu am 2 papagali care citesc din biblie şi se roaga 
toata ziua...da-mi papagalita mie 2-3 zile...sa o reeduc...zis şi facut. 
Ajunge papagalita în mijlocul papagalilor preotului şi începe cum era invatata : 
- "Sunt frumoasa, sexi şi îmi place sa m? f*t", la care unul din papagali zice 
- Vezi ba, în p**a mea ca nu ne-am rugat degeaba. 
*** 
Un preot explica la ora de religie: 
-Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva. 
-Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute. 
-Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu m? intereseaza.Eu vorbesc în 
general..... 
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*** 
Presedintele Bush şi secretarul de stat Colin Powell stateau într-un bar. Un tip intra 
şi il intreaba pe barman: 
- Nu-s aia presedintele Bush şi Colin Powell acolo la masa? 
- Da, ei sunt, raspunde barmanul. 
Asa ca tipul se duce la ei şi le zice: 
- Ce onoare, ce faceti aici? 
- Planuim al treilea razboi mondial, zice Bush. 
- Serios? şi ce o sa se intample? 
- O sa omoram 140 de milioane de irakieni şi o blonda cu tate mari, zice Bush. 
La care tipul: 
- O blonda cu tate mari? De ce s-o omorati pe blonda cu tate mari? 
Bush se intoarce spre Powell, il bate pe umar şi zice: 
- Vezi, ba desteptule, ti-am zis eu ca n-o sa-i pese nimanui de 140 de milioane de 
irakieni! 
*** 
Un om cade de pe o schela...Singurul martor la accident este un copil. 
Un politist vine ?i-l întreaba: 
-Ma copile de ce a cazut omul ala de pe schela? 
-Pai l-a batut D-zeu. 
-De ce l-a batut D-zeu? 
-Ca a înjurat.. 
-Da' ce a înjurat? 
-Futu-ti D-zeii matii de copil nu mai scutura schela!!! 
*** 
Doi canibali stau în jurul unui foc. Unul zice: 
-Bai, nu-mi place deloc soacra-ta! 
-Pune-i mustar. 
*** 
Lucrare scrisa intr-o clasa de fete, cu subiectul urmator: 
-Abordati intr-o maniera concisa, urmatoarele trei teme: 
1) Religie. 
2) Sexualitate. 
3) Mister. 
Doar urmatoarea lucrare a obtinut nota maxima 10: 
"Dumnezeule! Sunt insarcinata! Cu cine?" 
*** 
Vine un mosulet de 80 de ani la doctor. 
-Domnule doctor, mâine o sa m? însor! 
-Bine, mosule, cîti ani are mireasa? 
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-21... 
-Doamne, trebuie sa va avertizez, orice activitate sexuala ar putea fi mortala!! 
Mosuletul sta un pic pe gânduri şi raspunde: 
-Bine, dac? moare... moare! 
*** 
Doua flori de camp cresc alaturat. 
-Te iubesc, îi sopteste una celeilalte. 
-Si eu te iubesc! Esti de parere sa anuntam o albina? 
*** 
-Ce-i cu dumneata??? Esti orb??? Il intreaba pe sofer pietonul pe care acesta tocmai 
l-a lovit cu ma?ina. 
-Cum adica orb??? Nu vezi ca te-am nimerit? 
*** 
Un baietel privea atent la un preot care-si repara gardul de la gradina. 
- De ce m? privesti a?a de atent, fiule? 
- Vreau sa aflu ce zice un preot când î?i da cu ciocanul peste degete! 
*** 
Datorita intreruperii accidentale a curentului electric într-un supermarket au 
ramas blocate temporar 4 persoane: doi b?rba?i într-un lift şi dou? blonde pe 
scarile rulante... 
*** 
Prietenia intre b?rba?i: Sotul se intoarce acas? dimineata. Sotia il intreaba unde a 
fost toata noaptea. El î?i argumenteaza lipsa prin faptului ca a dormit acas? la cel 
mai bun prieten. Femeia telefoneaza la 10 dintre cei mai buni prieteni ai soţului şi 
dintre toti, 8 confirma ca intr-adevar noaptea precedenta soţul ei a dormit acolo. 
Ceilalti 2 insista ca inca se afla la ei. 
*** 
Prietenia intre femei: Sotia se intoarce acas? dimineata. Sotul o intreaba unde a 
fost toata noaptea, la care femeia raspunde ca a dormit la cea mai buna prietena a 
ei. Sotul da telefon la 10 dintre cele mai bune pietene ale so?iei: nici una nu îi 
confirma ca a dormit peste noapte la ea. 
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se-ntilnesc pe strada. 
Mihai il vede pe Cristi ca e cam abatut ?i-l intreaba: 
-De ce esti a?a suparat? 
C: Uite m? eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat. 
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina? 
C: Niciodata. 
M: Pe luna? 
C: Da din cap negativ. 
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M: Pe an? 
C: Iar da din cap negativ. 
M: Pai vezi, rugina. 
*** 
CLIENTUL INTREABA: 
 
Acum un an am schimbat versiunea Logodnica 7.0 cu Nevasta 1.0 şi am observat ca 
programul a lansat o optiune subita Bebelus1.0 care ocupa mult spatiu pe hard. In 
instructiuni nu era nimic mentionat. 
 
Pe de alta parte, Nevasta 1.0 se autoinstaleaza în toate celelalte programe şi se 
lanseaza automat când deschid alta aplicatie, impiedicandu-i executia. Aplicatii ca 
Bere-intre-prieteni 10.3, Duminica-la-fotbal 5.0 nu mai functioneaza. 
 
Uneori apare un virus - Soacra 1.0, care blocheza sistemul sau face ca Nevasta 1.0 
sa se comporte total haotic. Nu reusesc sa dezinstalez acest program şi devine 
insuportabil mai ales când incerc sa lansez aplicatia Duminica-de-dragoste 3.0. 
 
Se pare ca şi alte fisiere sunt virusate. De ex.: c: /Sex__sambata_dimineata.exe nu 
mai functioneaza deloc. Am vrut sa revin la programul anterior Logodnica 7.0 dar 
procesul de dezinstalare al programului actual, Nevasta 1.0 mi se pare complicat 
iar riscurile pt. sistem sunt mari mai ales pt. Bebelus 1.0 care chiar îmi place. 
 
Ma puteti ajuta? Un utilizator disperat. 
 
RASPUNS: 
 
Draga client, 
Nemultumirea Dvs. este frecventa printre utilizatori dar ea se datoreaza unei 
greseli primare de conceptie: Multi utilizatori trec de la orice versiune Logodnica 
X.0 la Nevasta 1.0 cu speranta falsa 
Nevasta 1.0 nu e decat un program de divertisment şi utilitati. Dar e vorba de mult 
mai mult : Nevasta 1.0 e un Operating System complet creat ca sa controleze toate 
aplicatiile Dvs. E aproape imposibil sa 
dezinstalati Nevasta 1.0 şi sa reveniti la Logodnica X.0 intrucat exista sisteme 
virusate care fac ca şi acesta sa se comporte precum Nevasta 1.0 deci nu aveti 
nimic de castigat. 
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Aceeasi problema şi cu Soacra X.0. Acesta e un program mai vechi din care deriva 
Nevasta 1.0 şi comporta multe probleme de compatibilitate. Cu putin noroc, 
sfarseste prin a fi victima unui virus şi dispare în cativa ani. 
 
Unii utilizatori au incercat sa formateze tot modulul şi sa instaleze programul 
Iubita+Nevasta 2.0 dar asta le-a creat şi mai mari probleme ( a se citi notita de 
prevenire "Pensie alimentara" şi "Custodia copiilor"). dac? instalati Iubita 8.0 nu 
incercati sa treceti la Nevasta 2.0 pt ca problemele vor fi chiar mai mari decat cele 
cu Nevasta 1.0. Chiar dac? exista şi versiuni Nevasta 3.0 şi Nevasta 4.0, acestea sunt 
rezervate specialistilor şi avand un pret ridicat nu le recomandam. 
 
Dac? sistemul cade, va recomandam Celibat 1.0 dar ideal e sa pastrati Nevasta 1.0 
şi sa invatati programul cat mai bine posibil intrucat e foarte sensibil la anumite 
comenzi şi reactioneaza rau la erori de instalare.Asadar, orice eroare aparuta va fi 
considerata ca provenind din partea Dvs. şi trebuie sa vi-o asumati. Va sfatuim sa 
activati aplicatiile C: /Scuze/Scuze.exe. 
 
Evitati utilizarea tastelor ESC şi SUPPR care necesita ulterior C: /Scuze /flori.exe. 
Pentru o mai buna utilizare, va sfatuim sa cump?rati şi pack-ul Bijuterii 3.0, 
Vacante 5.1. Optiunile Da_draga_mea 2.7 şi Ai_dreptate_iubire 4.5 sunt 
indispensabile. Nu instalati sub nici o forma secretara_blonda_in_fusta_mini 2.0, 
O_prietena 3.1. Aceste programe sunt incompatibile cu Nevasta 1.0 şi pot distruge 
sistemul. Functia c: /Sex__sambata_dimineata.exe se va activa odata cu c: 
/Colier_cu_diamante.exe. 
*** 
Bula se duce la doctor şi i se plinge: 
-Doctore, sunt homosexual. 
-Vai de mine... şi eu nici macar nu m-am pieptanat. 
*** 
Pacienta: Gata, domnule doctor, m-am dezbracat complet. 
Unde sa-mi pun hainele? 
D: Aici, peste ale mele... 
*** 
Cum se numeste dentistul arab? 
- BLEND AHMED 
*** 
Prin oceanul Pacific trecea un vapor. Unul dintre pasageri îi arata capitanului ca pe 
o insulita e un om zdrentaros care sare şi da din maini.Il intreaba pe capitan: 
- Cine e tipul? 
- Nu stiu, dar de cate ori trecem pe aici se bucura nespus! 
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*** 
Un terorist ameninta personalul unui avion cu pistolul: 
Teroristu: Va-mpusc dac? nu duceti avionul la Teheran. 
Personalu: Stai calm, nu mergem deloc la Teheran. 
Teroristu: Va impusc, voi n-auziti? 
Personalu: Tu nu intelegi ca acest avion nu are cum sa mearga la Teheran? 
Teroristu: Am un pistol, ce nu e clar? şi acest avion VA merge la Teheran! 
Personalu: Stai dom'ne calm, în fata este un domn cu o bomba care vrea sa mearga 
la Tel Aviv ! 
*** 
I. Care este diferen?a dintre un taur şi un bou? 
R. Taurul poate deveni tata, pe când boul numai unchi. 
*** 
I. Ce fac pestii când sunt multi? 
R. Bancuri. 
*** 
I. Care este diferen?a dintre un frigider şi un wc? 
R. In frigider ouale stau asezate, în wc stau atarnate! 
*** 
I. Când este un bărbat o companie placuta pentru o femeie? 
R. Atunci când bărbatul este patronul companiei!!! 
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca în cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze so?iei sale centura de castitate. După ce o monteaza, lacatusul intreaba: 
Punem şi botnita? 
*** 
Doua babe discuta despre sotii lor: 
- Mario, Gheorghe al meu e impotent 100%! 
- Leano, Ion al meu e impotent 300%! 
- Cum asa? 
- A cazut prostul pe scari şi si-a rupt şi degetul şi limba!!! 
*** 
VAMESII 
 
Ajung 5 tipi într-un Audi A4 la vama iar vamesul le interzice sa intre în tara pe 
motiv ca pe ma?ina scrie 4 şi ei sunt 5. 
Scandal, amenintari...vazand tipii ca nu au ce sa faca vor sa vorbeasca cu seful 
vamii sa-l reclame pe vames, la care vamesul raspunde: seful vamii nu poate veni, e 
ocupat cu doi tipi cu un Fiat Uno... 
*** 
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Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile spune ba ca nu vrea, ba ca e 
departe de sat şi nu se mai duce. 
Ion vine  dup? un timp acas? si-i arata lui Vasile o poza. 
-Stii tu cine-i în poza asta? 
Sta Vasile se uita, se uita şi nu ştie sa-i spuna. 
-E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai... Stie o lume 
intreaga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu! 
Trece timpul şi vine acas? Ion cu alta poza sa-i arate lui Vasile. 
-Stii tu, Vasile, cine-i în poza asta? 
-Nu, mai Ioane. Cine-i în poza? 
-E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, ştie o lume intreaga dar tu 
nu stii, ma, ca nu esti la liceu! 
După un timp vine Ion acas? şi vine randul lui Vasile sa-i arata o poza. 
-Stii tu, mai Ioane, cine-i în poza asta? 
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu ştie ce sa raspunda. 
-E Gheorghe, din capatul satului, vine în fiecare zi la nevasta-ta, când esti plecat, 
ştie tot satul, dar tu nu stii, ca esti la liceu! 
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile spune ba ca nu 
vrea, ba ca e departe de sat şi nu se mai duce. 
Ion vine  dup? un timp acas? si-i arata lui Vasile o poza. 
-Stii tu cine-i în poza asta? 
Sta Vasile se uita, se uita şi nu ştie sa-i spuna. 
-E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai... Stie o lume 
intreaga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu! 
Trece timpul şi vine acas? Ion cu alta poza sa-i arate lui Vasile. 
-Stii tu, Vasile, cine-i în poza asta? 
-Nu, mai Ioane. Cine-i în poza? 
-E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, ştie o lume intreaga dar tu 
nu stii, ma, ca nu esti la liceu! 
După un timp vine Ion acas? şi vine randul lui Vasile sa-i arata o poza. 
-Stii tu, mai Ioane, cine-i în poza asta? 
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu ştie ce sa raspunda. 
-E Gheorghe, din capatul satului, vine în fiecare zi la nevasta-ta, când esti plecat, 
ştie tot satul, dar tu nu stii, ca esti la liceu! 
*** 
Un cersetor în New York : 
- Aaaajutati un biet cersetor orb!... 
- Aaaajutati un biet cersetor orb! 
- şi am impresia ca sunt şi negru... 
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*** 
La baia publica din padure, ursul se uita la 
iepuras şi îi zice: eu cred ca tu faci laba! La care iepurasul se intoarce nervos: 
CE, MA, CE? CE TE INTERESEAZA PE TINE CU CE VITEZA MI-O SPAL EU? 
*** 
Bula în ora de biologie. Profesoara intreaba: - Ce este verde şi sare pe campie? 
Raspuns din clasa: - Broasca! Profesoara: - Corect - dar putea fi şi un greiere. 
Ce este maro şi sare prin padure? Raspuns din clasa: - Caprioara! Profesoara: - 
Corect - dar putea fi şi un cerb. 
Bula agitat cere permisiunea de a pune şi el o intrebare: - Ce este tare când 
se ia în gura, iar moale şi lipicioasa când se scoate? Profesoara ofensata îi trage 
vreo dou? perechi de palme lui Bula care zice: 
- Corect - dar putea fi şi o guma de mestecat! 
*** 
Diriginta lui Bula il cheama pe taica-su la scoala. 
-Domnule Bula, nu mai stiu ce sa m? mai fac cu fiul dumneavoastra! Nu chiuleste, 
dar şi dac? vine la scoala, tot degeaba vine! In clipa de fata e potential corigent la 4 
materii, deci din nou repetent! 
-Doamna diriginta, va multumesc pentru avertisment. Ajung acas?... şi dac? nu-l 
trezesc din bataie cu apa rece, sa nu-mi spuneti mie... 
-Domnule Bula, poate nu-i cea mai eficienta metoda, totusi! 
-Aveti dreptate, doamna! Lasati ca vad eu cum fac! 
Ajuns acas?, Bula senior trece la atac: 
-Bulica tata, intzoleste-te ca iesim în lume. 
Il duce pe Bula la un sexi-club. Mama, ce spectacol! Bulica avea ochii ca la rac: 
-Aoleu tata! Ce craci! Ce tzatze! Cin-le-o f*** p-astea? 
-Premiantii, tata, premiantii 
*** 
Unul agata şi el o pipita şi o duce la camera. 
Se dezbraca amandoi, începe sa o mangaie şi ramane cu un san în mana, femeia 
fiind leproasa. Ralizand toata tragedia şi gandindu-se: "Gata, m-am molipsit de 
lepra", 
sare în sus de groaza şi se catara pe sifonier. Femeia, cum era excitata, il imbie: 
- Ce faci, te hotarasti sa cobori sau ti-o arunc acolo sus?... 
*** 
Un om intra în curte la un prieten. 
Bate la usa şi iese cainele. Se ridica în dou? piciore şi spune: -Stapanul nu este 
acas?! 
Omul, de spaima, lesina. După cinci minute se scoala ?i-l intreaba pe caine: 
-Dac? esti caine nu ar trebui sa latri? La care cainele: 
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-Ba da, dar nu am vrut sa te sperii.. 
*** 
Soparla şi un urs koala stateau într-un copac, fumau marijuana. Soparlei i se face 
sete, coboara din copac şi se duce la un rau sa bea apa. La rau, crocodilul vede 
soparla cam confuza si-i zice: -Ce-i cu tine soparlo, de ce esti a?a de ametzita? -
Eeeee, io şi koala fumam marijuana în copac. Crocodilul se duce la copac şi urca sa 
o certe pe koala; ajunge la koala, iar asta uimita se uita la crocodil si-i zice: -Cata 
apa ai baut, faaaaaa????!! 
*** 
2 furnicute fumeaza iarba de se fac praf. 
Trece elefantul pe lânga ele şi le intreaba: - Ce pm faceti aici mai furnicutelor? 
Ele se sparg de ras şi îi zic elefantului: - Auzi m? elefantule, punem pariu ca nu 
poti sa ridici frimitura asta de pâine şi sa ti-o pui pe cap! Elefantul ia frimitura 
si o pune pe cap, furnicutele se spargeau de râs - Auzi mai elefantule punem pariu 
ca nu poti sa calci pe frimitura astalalta! Elefantul calca, la care furnicutele: 
- Sa moara mama, câtamai sandwich-ul 
*** 
Un tânăr invita o tânăra la dans: 
- Domnisoara, se poate?... 
- Desigur, dar mai intai sa dansam. 
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti... 
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Vad! 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau: 
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, sansele mele vor 
creste dac? îi voi spune ca am 50? 
- Sansele tale vor creste dac? îi vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de bărbat. 
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! - raspunde tatal. 
*** 
Un tip intra intr-o farmacie şi o roaga pe farmacista sa-i dea 10 prezervative. Le ia, 
le arunca pe jos şi incape sa le calce. Farmacista mirata intreaba : 
- Domnule, dar de ce le calcati? 
- Asa m-am lasat şi de tigari ! 
*** 
- Spune-mi, draga, soţul tau a gasit vreodata b?rba?i straini în sifonier? 
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- Nu! Toti erau cunoştinte vechi de-ale lui... 
*** 
I: Ce-si doresc b?rba?ii şi femeile când se casatoresc? 
R: Barbatul doreste ca femeia sa fie la prima ei dragoste, iar femeia ca bărbatul sa 
fie la ultima lui dragoste... 
*** 
Care-i diferen?a dintre femeile cu varsta de 8, 18, 28, 38, 48 şi 58 de ani? 
8 - O duci în pat şi apoi îi spui o poveste. 
18 - Ii spui o poveste şi apoi o duci în pat. 
28 - Nu-i nevoie sa-i spui o poveste ca sa o duci în pat. 
38 - Ea iti spune o poveste şi te duce în pat. 
48 - Tu îi spui o poveste ca sa eviti sa te duci în pat. 
58 - Stai în pat toata ziua ca sa nu-i asculti povestea. 
*** 
- Imi pare rau, vecine, de nenorocirea care ti s-a intamplat: din cauza focului, ?i-a 
murit şi nevasta, şi vaca. 
- Da, sunt amarat. Toti îmi spun: lasa, iti gasesti tu alta femeie, ia-o pe vaduva 
cutare, uite, cunosc eu pe una tare gospodina. Unul n-ar veni sa-mi zica: na, ma, şi 
tie alta vaca... 
*** 
Un cuplu apare la un curs de biologie şi pentru ca erau certati, femeia se aseaza în 
primul rand, iar bărbatul în ultimul rand. La un moment dat, profesorul zice: 
- Un taur sanatos trebuie sa aiba pana la 12 cuplari pe zi... 
Femeia din primul rand: 
- Ma scuzati, domnule profesor, cate? 
- Pana la 12. 
- Repetati, va rog, pentru ultimul rand! 
Barbatul din ultimul rand: 
- Spuneti-mi, profesore, este vorba de cuplarile cu o singura vaca sau cu 12? 
- Desigur, cu 12. 
- Multumesc ! 
*** 
Un batrîn merge la un vrajitor sa-l întrebe dac? poate sa-l scape de un blestem 
care-l urmareste de 40 de ani. 
Vrajitorul îi spune: "Poate, dar trebuie sa-mi spui exact cuvintele care au fost 
rostite asupra ta." 
Batrînul spuse f?r? ezitare: "Acum va declar sot şi so?ie!" 
*** 
Doi soti se opresc în statia de taxiuri. Sotia il intreaba pe soferul de taxi: 
- Pana în centru, la Universitate, cat m-ar costa? 
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- 100.000. 
- şi dac? il luam şi pe soţul meu cu noi, atunci cat m-ar costa? 
- Tot atat. 
La care femeia, uitandu-se la soţul sau cu o umbra de dispret: 
- Vezi, ti-am spus mereu ca nu valorezi nimic! 
*** 
La receptia unui hotel sunt afisate cotele zapezii: 
- Busteni 17 cm 
- Clabucet 21 cm 
- Postavarul 28 cm 
Intra o blonda, citeste, merge la receptioner şi intreaba: 
- Care este camera domnului Postavarul? 
*** 
O fetita î?i intreaba tatal: - Care-i diferen?a dintre a excita şi a 
enerva? 
- Sa-ti dau un exemplu, acum 15 ani mama ta m? excita, acum m? enerveaza. 
*** 
Secretara c?tre patron: 
-Am dou? vesti: una buna, alta rea. 
- Incepe cu cea buna. 
- Nu esti steril. 
*** 
Sotia c?tre sot: 
- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta? 
- Nici una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine. 
*** 
Sotia î?i intreaba soţul: 
- Te-ai casatorit cu mine din dragoste sau din interes? 
- Cred c-a fost dragoste ca nu m? mai interesezi de mult. 
*** 
O femeie goala în fata oglinzii: 
- Când m? uit vad o persoana grasa şi ridata. As avea mare nevoie de un 
compliment. 
El: - Ai vederea foarte buna. 
*** 
Ea: - Maine aniversam 30 de ani de casnicie. Ce zici, sa taiem porcul? 
El: - De ce, nu e vina lui. 
*** 
I: Care-i definitia fidelitatii? 
R: Ratarea unei ocazii. 
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*** 
Un invitat c?tre vecina sa: 
- Sampania va face frumoasa. 
- Dar n-am baut nici o cupa! 
- Se poate, dar eu sunt la a 12-a. 
*** 
Niste turisti la tara: 
Ea: - Iubitule, peisajul asta m? lasa muta. 
El: - Perfect, campam aici. 
*** 
Patru concurenti la o examinare orala: 
- Va rugam sa ne spuneti care ar fi,  dup? parerea dvs., cel mai rapid lucru din 
lume.... 
Primul: 
-... Eu cred ca cel mai rapid lucru din lume e gandul... 
- Cum asa??!!! 
- Te gandesti la cineva şi nici nu-ti dai seama când o faci... 
- Asta a?a este.. aveti dreptate.. o sa tinem cont de parerea dvs. 
Al doilea: 
- Eu as zice ca clipitul e cel mai rapid... 
- De ce anume??? 
- Nici nu-ti dai seama când clipesti, atât de rapid e... 
- Da... interesant... apreciem contributia dvs.. 
Al treilea: 
- Dom'le... eu sunt de parere ca lumina este cel mai rapid lucru... 
- Puteti explica??... 
- Da: cum apesi pe intrerupator cum se umple toata camera de lumina... adica e 
ceva foarte rapid... nici nu-ti dai seama... 
- Da... foarte interesant.. va multumim... 
Al patrulea: 
- Cum sa va spun eu...  dup? parerea mea, diareea e cel mai rapid lucru... 
- !!!?????? (consternare) 
- Pai, domnilor... aseara m-am cacat pe mine şi n-am avut timp nici sa m? gandesc, 
nici sa clipesc şi nici sa aprind lumina... 
*** 
Mai Gheo, gasit-ai tu vreodata b?rba?i straini la tine în sifonier? 
- Mai Ioane, n-am gasit nici un strain, toti erau romani. 
*** 
Ion şi Gheorghe se intalnesc la un colt de strada. Ion il intreaba pe Gheorghe: 
- Unde meri, ma? 



972 

 

- Nu stiu! Da' tu unde meri, ma? 
- Nu stiu! 
- No, atunci hai p-aci ca-i mai aproape. 
*** 
Ion iese din casa şi il vede peste gard pe vecina-su Gheorghe, care î?i batea 
temeinic nevasta. 
- Gheorghe, ce faci, ma? 
- Iote, îmi repar ma?ina de spalat. 
*** 
Vine Ion acas?. Intra, dar în casa il vede pe Gheorghe. 
- Ce faci aici, Gheorghe? 
- Astept autobuzul. 
Ion iese. Dar îi vine în minte un gand: "De unde la mine în casa autobuz?". Se 
intoarse, dar Gheorghe nu mai era. "Totusi a venit autobuzul" - se gandi Ion. 
*** 
Gheorghe il intalneste pe Ion şi îi spune: 
- Stii ca ?i-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, stii ca ?i-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, nu ai auzit, ?i-a murit soacra! 
- Nu m? face sa rad ca am buzele crapate. 
*** 
Intr-o noapte, pe la ora 2, vine Gheo' la Ion şi începe sa bata de nebun la geam. 
După vreo jumatate de ora iese Ion adormit şi intreaba: 
- Cine-i? 
- Io, Gheo'! 
- Ce vrei ma, la ora asta? 
- Ioane, ai vopsea verde? 
- Nu! 
- Bine. şi pleaca. 
După vreo dou? ore, când tocmai atipise Ion, iar batai în geam. 
- Cine-i? 
- Tot eu, Gheo'! 
- şi acum ce mai vrei? 
- Ti-am adus vopsea verde! 
*** 
Vine Ion la Gheorghe şi il intreaba: 
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi? 
Gheorghe: 
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- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropiu de ea şi o intreb: "Ce avem 
astazi, lapte sau carne?" 
*** 
Ion pleaca în concediu, în strainatate, iar la plecare Gheorghe il roaga sa-i aduca şi 
lui un papagal. La intoarcere, Ion, care a uitat sa-i cumpere un papagal, îi ia o 
bufnita si-i spune lui Gheorghe ca e papagal regal... 
O saptamana mai tarziu, se intalnesc la o bere, iar Ion il intreaba pe Gheorghe dac? 
papagalul a inceput sa vorbeasca. Gheorghe raspunde: 
- Bai, inca nu vorbeste, dar tu stii ce atent se uita? 
*** 
In momentele dificile ale vietii, trebuie sa ridici capul, sa bombezi pieptul şi sa spui 
cu hotarire: ....."Acum chiar ca-s în rahat pina-n git!!" 
*** 
Dac? intr-o zi viata iti intoarce spatele.....prinde-o de fund !!! 
*** 
Psihiatrii afirma ca una din patru persoane are o deficienta mintala. 
Dac? esti cu inca trei prieteni şi nu ai observat nimic ciudat la ei, atunci...cel ticnit 
esti tu ! 
*** 
Ce-i greu nu e sa suporti coarnele.....ci s-o intretii pe vaca. 
*** 
Dac? esti în stare sa zimbesti când ceva merge rau..... este pentru ca ai gasit un 
tampit pe care sa arunci vina. 
*** 
Ca sa-ti atingi obiectivele, trebuie sa fii capabil sa visezi... Asa ca nu mai pierde 
vremea, trimite totul la dracu' şi du-te sa te culci !!! 
*** 
Dac? inca n-ai gasit persoana ideala...distreaza-te cu cea pe care o ai la indemana ! 
*** 
Dac? intr-o zi simti un mare vid, mananca.......... sigur ti-e foame!!!!! 
*** 
Dac? ai vointa, poti sa muti şi muntii din loc. dac? ai creier, îi lasi acolo, ca nu te 
deranjeaza. 
*** 
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura în fiecare mana. 
*** 
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ în aceeasi seara. 
*** 
Judecata buna vine în urma experientelor rele, iar acestea vin în urma judecatii 
rele. 
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*** 
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii: nu li se intampla prea des. 
*** 
Este mai usor sa obtii iertarea decat permisiunea. 
*** 
Constiinta este ceea ce sufera atunci când restul partilor fiintei tale se simt atât de 
bine. 
*** 
Dac? trebuie sa alegi intre dou? rele - alege-o pe cea pe care nu ai mai incercat-o 
pana atunci. 
*** 
Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare. 
*** 
Experienta este un lucru minunat: iti permite sa recunoşti o greseala atunci când o 
repeti. 
*** 
Da-i unui om un peste şi el va avea ce manca o zi; invata-l sa pescuiasca şi el va sta 
pe marginea lacului şi va bea bere toata ziua. 
*** 
Se duce un homosexual la doctor: 
- Dom' doctor, am sida, ce sa fac, m? puteti ajuta? 
- Da baiete....bei 1 litru de lapte, manaci 2 kile de prune nespalate impreuna cu 3 
rosii şi un kilogram de zmeura, o cana mare de apa rece de la frigider, o portie de 
iahnie cu dou? beri reci si, la sfarsit, dai pe gat o cana cu iaurt ! 
- şi o sa-mi treaca domn doctor? 
- Nu flacau, da' macar în ultimele clipe ai sa intelegi şi tu la ce foloseste curu' ! 
*** 
Organul sexual masculin a cerut o crestere de salariu pe urmatoarele considerente: 
- lucreaza la mare adancime; - lucreaza cu capul în jos; - lucreaza în mediu cu 
umiditate ridicata; - lucreaza la temperaturi ridicate; - nu are ventilatie sau aer 
conditionat la locul de munca; - nu are weekend-uri şi nici concedii de odihna; - nu 
are liber dac? lucreaza ore suplimentare; - are un loc de munca cu conditii 
periculoase care de multe ori poate cauza boli profesionale. 
Cererea i-a fost refuzata din urmatoarele motive: - nu are studii; - nu munceste 8 
ore neintrerupt; - nu raspunde prompt la toate solicitarile; -  dup? o scurta 
perioada de activitate adoarme la locul de munca 
*** 
- Domnule, trebuie sa va transferam la boli infectioase, intr-un 
salon izolat pentru ca suferiti de o boala extrem de rara şi contagioasa. 
Veti trece la un tratament sever cu clatite şi pizza. 
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- şi cu astea m? voi face bine? 
- Nu stiu, dar numai astea incap pe sub usa.. 
*** 
Intr-un mic orasel din SUA avocatul acuzarii cheama primul martor, o babuta 
simpatica, si, vazand-o cam emotionata, începe cu o intrebare de complezenta: 
- Dna Jones, spuneti-mi dac? m? cunoasteti... 
- dac? te cunosc? Dar bineinteles ca te cunosc, domnule Williams, te stiu de când 
erai un baietel! Dar ai fost o mare dezamagire pentru mine...Minti, manipulezi 
oamenii si-i vorbesti pe la spate! şi cel mai rau este ca-ti inseli f?r? rusine nevasta! 
Inmarmurit avocatul incearca sa schimbe discutia şi ingaima: 
- Doamna Jones, dar pe avocatul apararii il cunoasteti? 
- Hmmm ! Desigur ca il cunosc şi pe domnul Bradley. De când il stiu, a fost la fel: 
lenes, bigot şi cam betiv... Nu poate avea o relatie normala cu cineva, iar 
competenta sa ca avocat este indoielnica! Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca-si 
inseala so?ia cu trei amante! Una dintre ele este chiar so?ia ta ! 
In murmurul salii, judecatorul le cere avocatilor sa se apropie: 
- Ascultati, bastarzi nenorociti, dac? vreunul dintre voi o intreaba pe baba dac? m? 
cunoaste, va sparg! 
*** 
SUNT UN PACATOS, PARINTE !!! 
 
La parintele V intila 
Vine-Arvinte, cam sfios 
şi se roaga: - Fie-ti mila 
De un suflet pacatos! 
 
Chiar în saptamina mare 
când tot omul e smerit 
şi posteste cu-ndurare, 
Uite, am pacatuit ! 
 
-Ai furat? intreaba popa 
-Nu prea sfinte! Fara vrere 
M-am dat raului şi hopa 
In gradina c'o muiere ! 
 
-Vai de mine, vai de mine... 
Greu pacat ai savirsit... 
Insa daca-mi spui cu cine, 
Poate vei fi mantuit. 
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-Nu pot, a raspuns Arvinte 
Sa-mi fac chinul şi mai greu 
Nu pot s-o divulg Parinte 
Ca m? bate Dumnezeu ! 
 
......Era'nalta şi frumoasa, 
Parul blond şi ochi de jar, 
Gura dulce, voluptoasa, 
Dintii de margaritar... 
 
-Nu cumva ai fost cu Tantzi 
Din Smirdan, de peste drum? 
-Nu pot s-o divulg ca Domnul 
Ma trazneste chiar acum ! 
 
.....Si-avea flori la cingatoare, 
Trup de crin imbobocit, 
Mijlocel de fata mare, 
Numai buna de iubit.. 
 
-Poate-ai fost cu Mitza Creatza 
Cea usoara ca un fulg? 
-Cere-mi tot, ba chiar şi viata, 
Insa nu pot s-o divulg ! 
 
......Durdulie, 'mbujorata, 
Numai cintec, numai joc, 
când te-a strins în brate-odata, 
Ai simtit în vine foc ! 
 
-Mai Arvinte-ai fost cu Leana 
Care sade pe Neptun? 
-Oh! Degeaba-mi zgindari rana, 
Fiindca tot nu pot sa spun ! 
 
.....O comoara tainuita, 
Fruct în dragoste scaldat, 
Toata plina de ispita, 
Toata plina de pacat! 
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- Bine, du-te, mediteaza, 
şi vii miine mai dispus, 
Domnul sa te aibe-n paza! 
-Sarut dreapta ! şi s-a dus. 
 
Ajungind în colt, ca vintu' 
S-a-ntilnit cu Calistrat 
Care ntreba: -Ei, Prea Sfintul 
De pacat te-a dezlegat? 
 
-Inca nu ! raspunse Arvinte 
Foarte vesel şi vioi, 
Dar aflai de la Parinte 
Inca trei adrese noi ! 
*** 
Eu şi so?ia mea cunoastem secretul pentru a mentine o casatorie solida: 
1. De dou? ori pe saptamana mergem într-un restaurant dragut -companie placuta, 
mancare buna, bem vin...Ea merge marti şi joi, eu miercuri şi vineri. 
2. Dormim în paturi separate, eu la Bucuresti, ea la Cluj. 
3. O duc peste tot, dar ea reuseste mereu sa gaseasca drumul inapoi. 
4. Am intrebat-o unde vrea sa mearga pentru aniversarea casatoriei şi mi-a 
raspuns: "intr-un loc unde nu am mai fost demult".I-am sugerat bucataria. 
5. Ne tinem de mana mereu. dac? nu o fac, începe sa cheltuiasca. 
6. Are un robot de bucatarie electric, un storcator electric, un prajitor electric şi 
zice ca sunt prea multe în casa, nu are loc de ele unde sa tea. Asa ca i-am cump?rat 
un scaun electric. 
7. Mi-a spus ca ma?ina nu merge, ca are apa în carburator. 
Am intrebat unde e ma?ina şi mi-a raspuns: "In lac". 
8. A facut o masca de argila. Pentru dou? zile a fost frumoasa foc. Apoi si-a spalat 
masca de pe fata. 
9. A fugit  dup? camionul de gunoi, urland: "Sunt în intirziere pt. gunoi?" Soferul i-a 
raspuns: "Nu, salta inauntru!" 
10. Aminteste-ti mereu, casatoria e prima cauza a divorţului. 
11. Nu i-am vorbit so?iei timp de 11 luni. Nu indrazneam sa o intrerup. 
12. Ultima cearta ! a fost din cauza mea. A intrebat "Ce e pe televizor?", iar eu i-am 
raspuns: "Praf". 
13. La inceput, Dumnezeu a creat pamantul şi s-a odihnit. 
Apoi a creat bărbatul şi s-a odihnit. Apoi a creat femeia. şi nici omul, nici Dumnezeu 
nu s-au mai odihnit niciodata. 
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*** 
Odata, unui rabin îi este anuntata o inspectie de la Ministerul de Finante. Isi 
pregateste rabinul toate registrele şi în ziua anuntata il primeste pe inspector care 
era un tinerel, plin de ifose. 
- Ia zi, tataie, cum iti gestionezi tu finantele în sinagoga, esti cinstit sau ba? 
-Se poate fiule, sunt cinstit şi pot justifica tot ce fac pana la ultimul leu. 
-Serios, ia spune tu ce faci cu resturile de paine sfintita care s-au invechit? 
- Le trimit inapoi la brutarie şi din când în când ei îmi trimit cate o cutie de pesmet. 
- Mda, suna bine! Da' ia spune ce faci cu resturile de lumanari care raman de la 
slujba? 
- Le trimit inapoi la fabrica de luminari şi din când în când ei îmi trimit cate o cutie 
de luminari. 
- Mda, suna bine! Da' ia spune ce faci cu pielea care ramane de la circumcizii? 
- Pai, o adun intr-o cutie pe care o trimit la Ministerul de Finante şi din când în 
când ei îmi trimit cate unu a?a ca tine, în inspectie! 
*** 
Labus 
Un tânăr î?i prezinta logodnica la parinti. La masa, tipei îi vine sa dea un pâr?. După 
câteva secunde se simte un miros… Socrul mare spune: 
- Labus…! 
Fericita fata ca viitorul socru a dat vina pe cainele de sub scaunul ei, îi vine inima la 
loc. Peste câteva minute mai trage una şi tatal baiatului spune mai nervos: 
- Labuuus, ai grija… 
Absolvita de griji, fata mai trage una, la care vine replica: 
- Labus! Pleaca de acolo ca se caca pe tine! 
*** 
Politistul şi automatul de cafea 
Un politist vede un automat, se apropie de el şi baga o fisa. Deodata apare un pahar 
şi începe sa curga cafea. Politistul ia paharul, îl bea şi mai baga o fisa. 
Din nou apare un pahar, curge cafeaua pe care o bea politistul şi actiunea se repeta 
de mai multe ori pâna când în spatele politistului se formeaza o coada destul de 
mare. 
La un moment dat o batrâna îl întreaba pe politist: 
- Domnu politist ne lasati şi pe noi sa bem o cafea, ca de o ora stam la coada !? 
La care politistul indignat raspunde: 
- Ce vrei babo, ti-e ciuda ca câstig… 
*** 
Un pitic în autobuz 
Un pitic în autobuz, zice unei domnisoare: 
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- Te dai jos? 
- Da! 
- Cu ce, ca miroase foarte frumos?! 
*** 
Sovietica 
O ascultatoare sovetica ne intriaba dac? este adevarat ca la cinematograful Odeon 
din Chisinau ruleaza filmul erotic “Baba o da soldatului sus”? 
Noi raspundem ca da, insa nu este vorba de un film erotic ci de un film eroic şi care 
nu se chiama “Baba o da soldatului sus” ci “Balada soldatului rus”. 
*** 
Nevasta şi amanta în excursie 
Un om de afaceri afla ca va primi în vizita posibili parteneri din strainatate şi e 
nevoit sa lipseasca o saptamana de acas?. Normal, î?i anunta soţia. 
- Uite care e treaba, vin posibili parteneri de afaceri şi trebuie sa îi conduc prin 
tara. O sa lipsesc o saptamana. 
- Aaa, dac? tot lipsesti - zice so?ia - e o excursie în Grecia, vreau sa merg. 
Omul de afaceri, ca orice sot intelegator, aproba excursia. Seara merge sa-si anunte 
şi amanta. 
- Vezi ca trebuie sa plec o saptamana din oras, nu te speria, nu s-a intamplat nimic. 
- Dragule, am vazut o excursie în Grecia, nu mi-o platesti? 
Zis şi facut, eh, ca şi amanta il ajuta la nevoie… 
După o saptamana vine acas? soţul la so?ie, aceasta fericita de nu se poate. 
- Ei, cum a fost? - intreaba soţul. 
- Super, fantastic, am fost în foarte multe locuri dragute, vezi ca am aici ceva poze. 
In poze vede afaceristul nostru pe amanta, inghite în sec, soţia, normal, observa. 
- Ce, o cunoşti? 
- Nu… Da` de unde! Ddoar mi s-a parut cunoscuta… dar nu! 
- Ah, sa stii ca femeia asta s-a culcat cu toti b?rba?ii din excursie, şi nu au fost 
putini… 
Omul nostru inghite în sec şi seara merge la amanta. 
- Ei, cum a fost? 
- Super, senzational, multumesc, dragut ai fost. Hai sa iti arat ceva poze. In unele 
poze, binenteles, î?i recunoaste afaceristul nostru soţia… aceaasi intrebare de la 
amanta… 
- Ce, o cunoşti? 
Raspuns negativ, normal. 
- Ei, sa stii ca femeia asta a fost ceea mai tampita din excursie, inchipuie-ti ca a fost 
singura femeie care a venit cu soţul. 
*** 
Furnica şi elefantul 
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Un elefant şi o furnica petrec o noapte împreuna. A dou? zi când se trezeste furnica 
gaseste elefantul mort. Plina de necaz spune: 
-Fir-ar sa fie de treaba, pentru o singura noapte de placere trebuie sa platesc o 
viata întreaga sapându-i groapa! 
*** 
Octogenarul la doctor 
Un mos merge la doctor. Acesta îl întreab?: 
- Cum stai cu inima, cu pl?mînii? 
- Foarte bine. 
- Dar e ceva care te sup?r?? 
- Da, am o problem?: cînd fac sex, aud fluier?turi în urechi. 
- Ce vîrst? ai mata? 
- 83 de ani. 
- P?i şi la 83 de ani ce ai vrea să auzi, aplauze? 
*** 
Lectie de gramatica la Tirgu Mures. 
Lectie de gramatica la Tirgu Mures. Profesoara le explica elevilor despre gradele de 
comparatie ale adjectivelor. După ce termina, vrea sa vada ce au inteles copiii şi le 
cere sa dea exemple: 
- Ionel, spune profesoara, da un exemplu de adjectiv la cele trei grade de 
comparatie. 
Se ridica Ionel şi spune: frumos, mai frumos, cel mai frumos. 
- Bravo Ionel, spune profesoara, ai inteles perfect. Ai nota 10! Ia sa vedem acum 
dac? Anisoara a inteles cum e cu gradele de comparatie. Se ridica Anisoara şi 
spune: inalt, mai inalt, cel mai inalt. 
- Bravo Anisoara, ai şi tu un 10. 
- Ia s-o vedem acum şi pe Ildiko. 
Se ridica Ildiko şi începe: 
- Adanc, mai adanc, ioi!!! 
*** 
Homosexuali 
Doi homosexuali se cearta: 
- Porcule! 
- Boule 
- Nenorocitule 
- Pi*da ma-tii! 
- Tampitule! 
- Sugi p**a! 
- Aha, deci vrei sa ne-mpacam! 
*** 
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Sanii 
Opreste un tip o gagica pe strada. 
- dac? va dau 100 $ m? lasati sa va musc sanii? 
- Du-te dom’le de aici, lasa-ma-n pace. 
Se duce tipul  dup? colt şi asteapta… când apare tipa : 
- dac? va dau 1.000 $ m? lasati sa va musc sanii? 
- Hmm… nu dom’le, du-te de aici. 
Se duce tipul  dup? urmatorul colt, apare gagica… 
- dac? va dau 10.000 $ m? lasati sa va musc sanii? 
- Hmm, bine, dar nu aici ca trece lumea… 
Se duce asta cu ea, tipa î?i desface bluza şi scoate la iveala o pereche de sani 
superbi. Tipul începe sa-i mangaie, sa se joace cu ei etc. … la care tipa: 
- Da’ ce faci dom’le, nu-i musti? – Mmm… Neah, costa prea mult! 
 
*** 
Doi betivi ies dintr-un bar. Unul din ei vede un ciine care-si lingea testicolele. 
Atunci betivul zice: 
- Ce n-as da şi eu sa pot face asta... 
Celalat betiv spune: 
- Hic...hic.. daca-i dai un biscuit cred ca te lasa şi pe tine. 
*** 
Ieri seara stateam cu nevasta-mea de vorba despre eutanasiere. 
Si i-am spus: 
- Sa nu m? lasi niciodata sa stau intr-o stare vegetativa, sa fiu dependent 
de o ma?ina şi alimentat cu lichide; dac? o sa fiu vreodata intr-o astfel de 
stare te rog sa debransezi toate aparatele care m? tin în viata! 
Si atunci ea s-a ridicat, a inchis televizorul şi calculatorul şi mi-a aruncat berea... 
*** 
Doctorul: 
- E adevarat ce mi-a spus soţul dumneavoastra? De ce nu vreti sa faceti sex?.. 
- Domnule doctor, sunt foarte chinuita. 
Toata ziua lucrez.Dimineata sar într-un taxi sa m? duc la serviciu. Când ajung, 
taximetristul m? intreaba: "Facem socoteala sau..." Ca sa fac o economie, aleg "sau". 
Ajung la servici, seful îmi zice: "Iar ai intarziat. Ce facem, iti taiem din 
salariu, sau?... Binenteles, aleg "sau". 
După lucru, obosita m? urc într-un taxi şi acelasi lucru... 
Doctorul: Ei, ce parere aveti, îi spunem soţului, sau?... 
*** 
RADIO EREVAN 
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I. Când va începe Foametea Mondiala? 
R. Când vor începe chinezii sa manance cu lingura. 
 
I. De ce este bine sa mearga soacra la vot? 
R. Ca sa se obisnuiasca cu urna. 
 
I. Va veni un alt razboi Mondial? 
R. Nu! Dar va fi o lupta pentru pace, de nu va mai ramane piatra pe piatra. 
 
I. Ce este un salariu? 
R. Un fel de menstruatie: il astepti o luna şi trece  dup? trei zile... 
 
I. E adevarat ca Ceaikovski a fost homosexual? 
R. Da, dar noua ne place din alte motive... 
 
I. Cum poti trai doar din salariu? 
R. Nu stim. Nici n-am incercat... 
 
I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului? 
R. Fiecare a incercat cate o parola. 
 
I. Este adevarat ca impotenta se poate trata cu lapte? 
R. Da, dac? în ceasca cu lapte se pun şi dou? linguri cu ghips. 
 
I. Pot începe orele de educatie sexuala cu fiica mea de 12 ani? 
R. Da, veti invata lucruri noi şi interesante ! 
 
I. Cum clasifica femeile penisurile? 
R. In viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel: 
- în ordine descrescatoare: mica, foarte mica şi ce-i aia. 
- în ordine crescatoare: mare, foarte mare şi NORMALA. 
 
I. De ce iau politistii salariu? 
R. Pentru ca prostia se plateste. 
 
I. Care este avantajul de a face sex în grup? 
R. dac? ai ceva treaba, poti sa pleci. 
 
I. Ce este un copil complexat? 
R. Un copil cu mama reala şi tata imaginar. 
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I. Care este cel mai bun anticonceptional? 
R. Un "NU!" hotarat. 
 
I. Care este diferen?a dintre un politician şi un iluzionist? 
R.Ultimul recunoaste ca foloseste tot felul de trucuri. 
 
I. Ce face femeia  dup? ce face dragoste? 
R. Se plictiseste.... 
 
I. De ce prefera b?rba?ii sa se insoare cu virgine? 
R. Pentru ca nu suporta comparatiile. 
 
I. Cum se cheama un bărbat inteligent în America? 
R. Turist. 
 
I. De ce a creat Dumnezeu bărbatul? 
R. Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acas? 
 
I. Care este diferen?a dintre o amanta şi o so?ie? 
R. 30 de kilograme. 
 
I. Care este diferen?a dintre un amant şi un sot? 
R. 30 - 45 de minute. 
 
I. La ce este mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
R. Depinde de vechime. 
 
I. De ce au uraganele nume de femei? 
R. Pentru ca vin umede şi salbatice şi pleaca cu casa şi ma?ina. 
 
I. Ce zic ciobanii când se descalta? 
R. A mai trecut un an! 
 
I. Când este un bărbat o companie placuta pentru o femeie? 
R. Atunci când bărbatul este patronul companiei!!! 
 
Intr-o mica asezare se stinge din viata prostituata locului şi lasa mostenire toti 
banii ei repararii sinagogii. Enoriasii, în majoritate, nu vor sa primeasca 
mostenirea. Vezi Doamne ca nu-i cuvios sa primesti banii unei curve. Discutii şi 
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discutii, pana ce hotaresc sa se duca la Rabin. Rabinul hotareste ca e voie de primit 
banii. 
- Dar bine, Rebe, de ce, ca doar femeia stii bine cu ce se ocupa?!? 
- Pai, spune rabinul, banii aceia în fond sunt banii nostri, nu? 
*** 
O pereche sta în cabinetul terapeutului. 
Terapeutul: Ce pot face pentru Dvs? 
Barbatul: Sunteti a?a de bun şi sa ne priviti în timp ce facem sex? 
Terapeutul se uita mirat la ei dar aproba. când perechea a fost gata, terapeutul face 
remarca: Imi pare rau, dar nu am vazut nimic deosebit la Dvs.. şi cere onorarul de 
80 € petru sedinta.. 
In urmatoarele saptamini se repeta povestea, de dou? ori pe saptamina vine 
perechea, au sex, platesc 80 €.. 
Peste citeve saptamini intreba terapeutul: Ma scuzati de intrebare, dar ce incercati 
d-vs sa descoperiti? 
Barbatul: Nimic! Dar ea este casatorita, la ea nu putem. Eu sint casatorit, nici la 
mine nu putem. In Holliday Inn vor 150 € pentru o zi, în Radisson 360 €, pe când 
dac? venim aici, avem un alibi, costa numai 80 € dar şi mai primim de la asigurarea 
medicala 67, 50 € inapoi... 
*** 
INTREBARE LA UN EXAMEN DE FIZICA LA UNIVERSITATEA DIN COPENHAGA: 
 
CUM SE POATE MASURA INALTIMEA UNEI CLADIRI CU UN BAROMETRU? 
 
Raspuns student: Se masoara lungimea barometrului, se leaga barometrul cu o 
sfoara şi se coboara de pe acoperisul cladirii; inaltimea cladirii = lungimea 
barometrului + lungimea sforii. 
Studentul a fost dat afara de la examen. 
Studentul a facut contestatie, care a fost acceptata pentru ca s-a considerat ca 
intrebarea nu impunea o anumita solutie. Dar cum raspunsul sau nu putea edifica 
examinatorul asupra cunoştintelor de fizica dobandite la cursul respectiv, o noua 
examinare a avut loc. 
Raspuns student: Se arunca barometrul de pe cladire şi se masoara timpul pana la 
impactul cu solul. Inaltimea cladirii = (g*t^2)/2. 
Examinatorul solicita o alta solutie. 
Raspuns student: dac? este o zi insorita, se aseaza barometrul pe cladire şi se 
masoara umbra de pe sol. Cunoscand lungimea barometrului şi a umbrei, totul se 
reduce la o simpla problema de asemanare. 
Examinatorul solicita o alta solutie. 
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Raspuns student: Se leaga barometrul cu o sfoara şi este lasat sa oscileze liber la 
sol şi pe cladire. Cum perioada de oscilatie depinde de acceleratia gravitationala 
(g), se poate masura inaltimea cladirii în functie de variatia "g". 
Examinatorul solicita o alta solutie şi atrage atentia studentului ca este ultima sa 
sansa. 
Raspuns student: Solutia pe care o asteptati de la mine banuiesc ca este masurarea 
presiunii la sol şi pe cladire - presiune care variaza cu inaltimea - şi determinarea 
inaltimii cladirii în functie de variatia de presiune. Dar aceasta este o solutie de-a 
dreptul plicticoasa, de aceea va mai propun una: 
Se poate propune administratorului cladirii un targ avantajos: Imi puteti spune în 
schimbul acestui frumos barometru care aste inaltimea cladirii...? 
Studentul acesta a fost Nils Bohr, singurul absolvent al universitatii din Copenhaga 
laureat al premiului Nobel. 
 
*** 
Se duce un tip la biblioteca: - Fiti amabila, vreau şi eu o carte despre 
sinucideri! - Ttt, ca tu n-o mai aduci inapoi!!! 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
O fetita observa la strand diferen?a dintre ea şi un baietel. 
Se duce într-un suflet la mama ei şi intreaba: 
- Mami mami... De ce nu am şi eu a?a ceva intre picioare? 
- Rabdare, copila mea, rabdare... 
*** 
Un tip si-o tipa, în liftul unui hotel de 5 stele. Când se intoarce sa 
apese butonul pentru etajul la care dorea sa ajunga bărbatul atinge cu 
cotul absolut intamplator, sânii femeii. Ca sa î?i ceara scuze, dar sa nu 
fie penibil, tipul zice: 
- Doamna, dac? şi inima dvs este atât de mare precum sânii sunt sigur ca 
ma veti ierta! 
La care, ea: 
- Domnule dac? şi penisul dvs este la fel de tare precum cotul, eu stau la 
camera 214. 
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria..... 
Maria: Ajutoooor !!! 
Gheorghe: Taci fa, ca pot şi singur !!! 
*** 
Trei sentimente: ... 
Stresul.....este când so?ia este insarcinata; 
Tensiune....cand amanta este insarcinata şi 
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Panica.... când amandoua sunt insarcinate. 
*** 
Bula, insotit de alti doi derbedei, se afla în apartamentul unei nimfomane, 
incercand sa satisfaca apetitul sexual al gazdei. La un moment dat, soţul doamnei 
îşi anunta sosirea, trantind usa de la parter. In panica, doi dintre amanti apuca sa 
se imbrace, strecurandu-se unul în baie, altul în bucatarie, numai Bula, gol pusca, 
se ascunde în sifonier. 
Când soţul intra în casa, din baie iese un "mecanic" spunand: 
- Doamna, robinetele sunt în ordine, le-am reparat. 
Imediat, alt "mecanic" iese din bucatarie, raportand: 
- Doamna, aragazul dvs. e reparat ! 
Când se minuna inca de ciudatenia tehnicenilor f?r? scule şi salopeta, din sifonier 
î?i face aparitia un handralau în pilea goala, care vazandu-se privit cu ochii cat 
cepele, exclama: 
- Ce, ba, n-ai mai vazut molie?!!! 
*** 
Un ungur un francez, un american şi un roman mergeau cu vaporul...la un 
moment dat vaporul se scufunda şi unul dintre ei spune: 
-Ba io m-arunc, zice americanu....LONG LIVE AMERICA!! şi sare.... 
Sare şi francezul....VIVE LA FRANCE!! şi se arunca.. 
Sare şi romanul....TRAIASCA ROMANIA!! şi il impinge pe ungur în apa.... 
*** 
I: Când a fost inventat apartheid-ul? 
R: Când albii i-au banuit pe negri ca ar fi unguri. 
*** 
Un cioban ardelean statea pe iarba, în apropierea unei fantani. Un om 
se duce la fantana cu intentia de a bea. 
- Nu bea, omule, e otravita ! 
- Nem to dom. 
- Apoi bea, dar incet, ca-i rece. 
*** 
Un roman calatoreste cu trenul cu un ungur. 
La un moment dat, ungurul il intreaba pe roman: ce scrie pe geam? 
El îi raspunde: "nu scoateti capul pe fereastra!" 
- şi mai jos? 
- Acelasi lucru dar în franceza. 
- Mai jos? 
- In engleza. 
- Mai jos? 
- In italiana. 
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- Dar în ungureste nu scrie? 
- Nu, ca voi aveti voie..... 
*** 
Clasa de maghiari la ora de limba romana. 
- Gyury, spune, te rog, o propozitie! 
- Duminica me duc la pedure. 
- Gyury draga, da nu-i bine. 
- Atunci nu me duc. 
*** 
Stiti ca "O brad frumos" a fost compus de un ungur? 
Dac? era de un roman ar fi fost "Un brad frumos". 
*** 
I: dac? în fata ta stau sa se inece un alb şi un negru, pe cine salvezi primul? 
R: Pe negru, albul s-ar putea sa fie ungur! 
*** 
Un negru se duce la oficiul fortelor de munca din Africa de Sud. 
- Buna ziua! As dori un loc de munca. 
- Sigur, cum sa nu, se poate, zise albul. Dar sa stiti ca nu mai avem 
decat un post de director la minele de diamante, dac? va convine. 
- Bineinteles. 
- Salariul din pacate a mai scazut. Nu mai este 150.000 de dolari an ci 120.000. 
- Excelent spuse contrariat negrul. 
- Iar vila unde o sa locuiti nu are decat trei etaje, ne pare rau si 
pentru piscina care este deocamdata în constructie. 
Cat despre limuzina trebuie sa va multumiti cu un Lincoln pentru ca 
Mercedes-ul s-a stricat. 
- Chiar a?a domnule, nu-mi vine sa cred. Dumneata iti bati joc de mine? 
- Pai cine a inceput primul? 
*** 
Un reporter îi ia un interviu lui Ray Charles: 
- Cum va impacati cu faptul ca sunteti orb? 
- Orb ca orb, bine ca nu sunt negru! 
*** 
Doi canibali stau în pom. Pe jos trece un cavaler în armura. Unul 
dintre ei spune: 
- Azi mancam conserve! 
*** 
In Satu Mare un tip intra într-un bar cu un crocodil în lesa şi intreaba barmanul: 
- Nu va suparati, aici serviti unguri? 
- Da, cum sa nu, luati loc! Ce va aduc? 
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- Mie o bere şi lui 2 unguri! 
*** 
O fata de la tara vine şi ea sa munceasca la oras şi se angajeaza ca servitoare la o 
familie de bogatasi. 
Intr-o zi soţul şi soţia,  dup? ce fac sex cu prezervativ, uita se il arunce de pe 
noptiera. După ce î?i fac baie se intorc în camera şi o vad pe servitoare mirata cu 
prezervativul în mana. 
- Maria, la tine la tara nu se face sex? 
-Se face, se face, dar asaaaa... pana cade pieleaaa!?!?!? 
*** 
Suna telefonul: 
- Alo, senor Rod? Aici este Ernesto, ingrijitorul d-voastra de la casa de la tara. 
Rod: Da Ernesto, ce pot sa fac ptr.tine? 
Ernesto: Oh, am sunat, senor Rod, sa va anunt ca papagalul d-voastra a murit. 
Rod: Papagalul meu?! Tocmai papagalul meu vorbitor care a cistigat multe premii 
internationale? 
Ernesto: Da senor, acela. 
Rod: Ce nenorocire, am cheltuit o avere cu papagalul asta. De ce a murit? 
Ernesto: A mincat carne stricata. 
Rod : Carne stricata?! Cine dracu l-a hranit cu carne stricata? 
Ernesto: Nimeni senor, a mincat el singur carne de cal mort. 
Rod: Cal mort? Ce cal mort? 
Ernesto: Calul dumneavoastra pursinge, senor. 
Rod: Nepretuitul meu cal pursinge, multiplu campion, este mort? 
Ernesto: Da senor, a murit de epuizare tragind la caruta cu apa. 
Rod: Ai innebunit de tot? Ce dracu' tot spui acolo? Ce caruta cu apa? 
Ernesto: Cea pe care o foloseamm sa stingem focul, senor. 
Rod: Dumnezeule ! Ce tot spui? Care foc? 
Ernesto: Focul de la casa dumneavoastra senor. O luminare a cazut şi a aprins 
draperiile şi perdelele... 
Rod: Ce dracu' vrei sa spui, ca mi-a luat foc casa de la o luminare? 
Ernesto: Si, senor. 
Rod: Pai avem electricitate !!! Pentru ce mama dracu' era luminarea aprinsa? 
Ernesto: Senor, luminarea era aprinsa pentru inmormintare. 
Rod: CARE NENOROCITA DE INMORMINTARE?!!! 
Ernesto: A so?iei d-voastra, senor Rod. 
Rod: ....................!!!!!!!!!!!....???? 
Ernesto: Sa vedeti, a venit intr-o noapte acas? pe intuneric şi eu am crezut ca este 
un hot. Asa ca am lovit-o cu crosa d-voastra de golf, model Tiger Woods Nike 
Driver. 
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Rod: ............................ 
Rod!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Rod: Ernesto! dac? mi-ai rupt crosa aia esti într-un mare rahat !!! 
*** 
Cum să înjuri pe cineva în mod politicos 
 
"O zi f?r? Dvs. e ca o luna de concediu". 
"Dac? v-am jignit, am savurat-o". 
"Dvs. reu?i?i să face?i pe cineva sa aprecieze lini?tea". 
"Fiecare trebuie sa existe, dar de ce tocmai Dvs.?" 
"De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare sa fie de unu' singur?" 
"Am avut o seara foarte pl?cut?. N-a fost seara asta, dar nu m? vait". 
"S-a sinucis cândva cineva din familia Dvs.? Nu? Cum ar fi?" 
"Bancul pe care vi-l voi povesti acuma e a?a de bun ca va pica ?â?ele...oh, da' vad ca 
il cunoa?te?i deja..." 
"Nu v-au rugat niciodat? p?rin?ii să fugi?i de acas??" 
"Eu nu uit niciodata un chip, dar în cazul Dvs. o sa fac o exceptie..." 
"Oare este astazi o zi deosebita sau sunteti de obicei a?a de tampit??" 
"Data viitoare când ai de gand sa-ti arunci toalele, nu te dezbraca". 
"Nu, eu nu aud rau...va ignor numai". 
"Va rog sa nu va miscati! As vrea sa va uit a?a cum sunteti..." 
"Sunteti intr-adevar un argument convingator pentru paturi separate". 
"Tu ai arata foarte bine în ceva lung, curgator...Amazon, Nil, Dunare..." 
"Sunteti la fel de binevenit ca şi telefonul care suna în timpul sexului". 
*** 
Actorii despre sex 
"Cunoasteti privirea aceea pe care o au femeile când vor sa faca sex? Nici eu." Steve 
Martin 
"Sa faci sex e ca şi cum ai juca bridge. dac? n-ai un partener bun, ar fi bine sa ai o 
mana buna." Woody Allen 
"Bisexualitatea dubleaza automat sansele de a avea o intalnire sambata noaptea." 
Rodney Dangerfield 
"Exista câteva dispozitive care cresc dorinta sexuala, în special la femei. Cel mai 
important dintre acestea este Mercedes-Benz 500 SL." Lynn Lavner 
"Femeile sunt capabile sa mimeze orgasmul. Barbatii pot mima o intreaga relatie." 
Sharon Stone 
"Femeile au nevoie de un motiv ca sa faca sex. Barbatii au nevoie numai de un loc 
unde s-o faca." Billy Crystal 
"Potrivit unor cercetari recente, femeile spun ca se simt mai comfortabil dac? se 
dezbraca în fata unui bărbat, decat dac? ar face-o în fata unei femei. Aceasta din 
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cauza ca femeile sunt foarte critice, în timp ce b?rba?ii sunt doar recunoscatori." 
Robert DeNiro 
"Se zice ca ar fi aparut un nou scandal în lumea medicala. Doctorii semnaleaza 
faptul ca b?rba?ii au reactii alergice la prezervativele din latex. Acestea provoaca 
umflarea puternica a penisului. Si, care-i problema?" Dustin Hoffman 
"In loc sa m? recasatoresc, mai bine îmi gasesc o femeie care sa nu-mi placa si-i dau 
pur şi simplu o casa." Rod Stewart 
"Vedeti, problema e ca Dumnezeu i-a dat bărbatului un creier şi un penis, dar nu i-a 
dat suficient sange pentru a le folosi pe amandoua deodata." Robin Williams 
Mai multi cineasti au decis sa faca o lista cu "lectiile" date de filmele americane, 
cele imprimate definitiv în mintea spectatorilor. Despre ce este vorba? Sa vedem: 
*** 
Lecţii din filmele americane 
Apartamentele mari, etajate, din New York, au o chirie convenabila pentru oricine, 
fie el somer sau director. 
Cel putin unul din doi gemeni identici este diabolic. 
Dac? trebuie sa dezamorsezi o bomba nu ai de ce sa-ti faci griji, întotdeauna vei 
alege corect firul care trebuie taiat. 
Mai toate computerele laptop sunt suficient de puternice pentru a patrunde în 
sistemul de comunicatii al oricarei civilizatii extraterestre invadatoare. 
Nu conteaza dac? intr-o lupta martiala numarul adversarilor este foarte mare: 
inamicii tai vor astepta rabdatori sa te atace unul cate unul, dansand în jurul tau 
intr-o maniera amenintatoare, pana când îi faci knock-out pe cei dinainte. 
Când stingi lumina pentru a te duce la culcare, tot ce se afla în dormitorul tau se 
vede perfect, numai ca intr-o usoara penumbra. 
Dac? esti blonda şi draguta, este foarte probabil sa ajungi expert mondial în fisiune 
nucleara la varsta de 22 de ani. 
Politistii cinstiti şi muncitori sunt în mod traditional impuscati cu trei zile inainte 
de pensionare. 
Decat sa risipeasca gloantele, megalomaniacii prefera sa-si ucida adversarii pe 
care-i prind folosind ma?inarii complicate, care cuprind rachete, sisteme 
electronice, gaze mortale, lasere sau rechini mancatori de oameni, ce le ofera 
prizonierilor cam 20 de minute pentru a evada. 
Toate paturile au cearsafuri speciale, probabil în forma de L, care ajung pana la 
subratul femeii care doarme, dar depasesc numai cu putin coapsele bărbatului de 
langa ea. 
Toate pungile cu cump?raturi contin cel putin o paine-bagheta. 
Este foarte usor pentru oricine sa piloteze un avion, pana la aterizare, urmand 
instructiunile cuiva din turnul de control. 
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data pus pe buze, rujul nu mai dispare de acolo, orice ai face, inclusiv scufundari 
submarine. 
Cel mai probabil vei supravietui unei batalii, dar numai dac? nu faci greseala sa 
arati inainte cuiva fotografia iubitei care te asteapta acas?. 
Dac? vrei se te dai drept ofiter german sau rus, nu-i nevoie sa stii limbi straine, este 
suficient un accent potrivit. 
Turnul Eiffel se vede pe orice fereastra din Paris. 
Un bărbat nu va arata nici un semn de durere în cursul celor mai feroce lupte, dar 
se va crispa cu totul când o femeie incearca sa-i curete zgarieturile. 
Dac? undeva se vede un panou de sticla, mai devreme sau mai tarziu cineva va 
trece prin el. 
Dac? locuiesc intr-o casa bantuita, femeile vor iesi - dar numai în cele mai 
transparente desuuri - sa vada ce este cu sunetele ciudate pe care le aud. 
Un computer pe care trebuie sa deschizi un fisier text nu va avea cursor, dar va 
spune întotdeauna: "Introdu parola". 
Când conduci pe un drum perfect drept este întotdeauna necesar sa rotesti 
voiniceste de volan în stanga şi în dreapta la fiecare câteva momente. 
Toate bombele au un ceas electronic cu cifre mari şi rosii, pentru a sti exact cat mai 
este pana la explozie. 
Un detectiv poate rezolva un caz numai  dup? ce a fost suspendat. 
Dac? te hotarasti sa dansezi pe strada, toti cei pe care îi vei intalni vor cunoaste 
perfect pasii. 
In timpul tuturor investigatiilor politiei, detectivii viziteaza obligatoriu, cel putin o 
data, un club de striptease. 
Toate numerele de telefon din America incep cu 555. 
Majoritatea cainilor sunt nemuritori. 
Dac? esti urmarit prin oras, poti sa te ascunzi intr-o parada de ziua Sfantului 
Patrick indiferent de anotimpul în care se petrece actiunea. 
Sistemul de ventilatie al unei cladiri este locul perfect în care sa te ascunzi. Nimeni, 
nici o data, nu se va gandi sa caute în locul în care poti sa te deplasezi dintr-o parte 
a cladirii în cealalta f?r? nici o greutate. 
Când platesti un taxi, nu te uita la portofel. Apuca o bancnota la intamplare şi sigur 
va fi suma exacta ce trebuie achitata. 
Orice rasa extraterestra poate sa lase insarcinata o pamanteanca. 
Bucatariile nu sunt echipate cu intrerupatoare. Când folosesti o bucatarie noaptea, 
trebuie sa lasi frigiderul deschis pentru a avea lumina în incapere. 
Un singur bat de chibrit aprins, este suficient pentru a ilumina o camera de 
marimea unui stadion. 
Toti oamenii din vechime, indiferent de epoca, au dinti perfecti. 
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Cu toate ca în secolul XX este posibil sa tragi cu o arma într-un obiect aflat în afara 
razei vizuale, oamenii secolului XXIII vor pierde aceasta abilitate. 
Nu este necesar sa saluti atunci când incepi sau termini o convorbire telefonica. 
Când sunt singuri, toti strainii prefera sa vorbeasca în engleza unul cu celalalt. 
Orice incuietoare poate fi deschisa cu o carte de credit sau o agrafa în câteva 
secunde. Exceptie fac cazurile când dincolo de usa este un copil amenintat de un 
incediu. 
Toate buletinele de stiri contin materiale care te afecteaza direct şi sunt difuzate în 
momentul în care tu deschizi televizorul. 
Departamentele de politie dau ofiterilor teste de personalitate pentru a fi sigure ca 
îi vor face parteneri pe cei care se potrivesc mai putin. 
*** 
Diverse 
Un om diplomat este cineva care iti poate spune sa te duci la dracu astfel incat sa 
astepti cu nerabdare calatoria. 
 
Anul 1981: 
1. Printul Charles se casatoreste. 
2. Liverpool castiga Cupa Europeana. 
3. Papa moare. 
 
Anul 2005: 
1. Printul Charles se casatoreste. 
2. Liverpool castiga Cupa Europeana. 
3. Papa moare. 
 
CONCLUZIE: 
Dac? Printul Charles se mai casatoreste o data şi Liverpool castiga iar finala ar fi 
bine sa-l anunte cineva pe Papa... 
*** 
Care este diferen?a dintre MITA şi DAR? 
Un DAR este atunci când cel care primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". 
O MITA este atunci când cel care da spune: "Multumesc!", iar cel care primeste 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!" 
*** 
Este pacat ca singurul lucru pe care un om il poate face opt ore este sa munceasca. 
Nu poate sa manance opt ore; nu poate sa bea opt ore; nu poate sa faca dragoste 
opt ore. 
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Singurul lucru pe care un om il poate face pentru opt ore este munca". - William 
Faulkner 
*** 
 
Stomatologic? 
O femeie de duce la stomatolog, şi nervoasa se aseaza pe scaun.... cu picioare 
despartite, în pozitie ginecologica! 
Dentistul îi zice: 
- Doamna draga, cred ca a?i gre?it etajul! ginecologia este 2 etaje mai sus!!! 
Femeia: 
- Nu draga domnule! dumneata i-ai pus proteza soţului meu, dumneata s-o scoti 
de-acolo! 
*** 
La un magazin care vinde b?rba?i 
La un magazin specializat în vanzarea de soti, femeile puteau alege dintre mai 
multe categorii de b?rba?i, care erau comercializati pe fiecare din cele cinci etaje 
ale magazinului. Calitatea viitorilor soti crestea odata cu etajul. Singura regula era 
ca odata deschisa usa unui etaj, trebuia sa alegi un bărbat de la acel etaj sau sa 
renunti, neavand posibilitatea sa te reintorci. 
Asadar, dou? prietene merg la magazin sa-si gaseasca soti. 
La primul etaj, pe usa era scris: "Acesti b?rba?i au serviciu şi iubesc copii". Femeile 
citesc mesajul şi gandesc: 
- E mai bine decat sa nu aiba serviciu sau sa nu iubesca copii, dar oare cum sunt cei 
de la etajul urmator? 
Asa ca urca la al doilea etaj. 
Aici era urmatorul anunt: "Acesti b?rba?i au slujbe bine platite, iubesc copii şi arata 
foarte bine". 
- Hmmm, spun femeile, dar oare ce urmeaza? 
Asa ca urca la al treilea etaj. Pe usa acestuia era scris: "Acesti b?rba?i au slujbe bine 
platite, arata extrem de bine, iubesc copii şi ajuta în gospodarie". 
- Foarte tentant, spun femeile, dar precis cei de mai sus sunt şi mai buni. 
La al patrulea etaj era urmatorul afis: "Acesti b?rba?i au slujbe foarte bine platite, 
iubesc copii, ajuta la treburile gospodaresti, arata foarte bine şi au o fire extrem de 
romantica!". 
- Extraordinar, exclama ele şi urca la etajul cinci. 
Aici era urmatorul mesaj: "Acest etaj exista numai pentru a demonstra ca femeia 
este imposibil de satisfacut!" 
*** 
Adevăruri general valabile 
bărbat inteligent + femeie inteligenta = poveste de dragoste 



994 

 

bărbat inteligent + femeie idioata = sarcina nedorita 
bărbat idiot + femeie inteligenta = aventura f?r? viitor 
bărbat idiot + femeie idioata = casatorie 
patron inteligent + salariat inteligent = profit 
patron inteligent + salariat idiot = productie 
patron idiot + salariat inteligent = avansare 
patron idiot + salariat idiot = ore suplimentare 
vanzator inteligent + client inteligent = dialog 
vanzator inteligent + client idiot = tzeapa 
vanzator idiot + client inteligent = discount 
vanzator idiot + client idiot = produse Microsoft 
stapan inteligent + pisica inteligenta = afectiune 
stapan inteligent + pisica idioata = smotoceala 
stapan idiot + pisica inteligenta = zgarieturi 
stapan idiot + pisica idioata = imparteala a patului 
bărbat frumos + femeie frumoasa = Sex 
bărbat frumos + femeie nasoala = idiotule! 
bărbat urat + femeie frumoasa = bani 
bărbat urat + femeie nasoala = disperare 
bărbat tânăr + femeie tânăra = Dragoste 
bărbat tânăr + femeie în varsta = mama! 
bărbat în varsta + femeie tânăra = bani 
bărbat în varsta + femeie în varsta = amicitie 
bărbat motivat + femeie motivata = insomnie a vecinilor 
bărbat motivat + femeie obosita = viol 
bărbat obosit + femeie motivata = frustrare 
bărbat obosit + femeie obosita = sforait + insomnie 
job pasionant + viata de familie pasionanta = dificultati de planning + mare 
oboseala 
job pasionant + viata de familie idioata = ore suplimentare 
job cretin + viata de familie pasionanta = concedii medicale şi f?r? plata 
job cretin + viata de familie idioata = adultere si/sau Internet 
femeie inteligenta + amanta inteligenta = viitor celibatar 
femeie inteligenta + amanta idioata = amanta bomba! 
femeie idioata + amanta inteligenta = divorţ la orizont 
femeie idioata + amanta idioata = visul oricarui bărbat 
elev inteligent + profesor inteligent = pura teorie! 
elev inteligent + profesor idiot = curs de paranormal 
elev idiot + profesor inteligent = curs de matematici 
elev idiot + profesor idiot = crudul adevar 
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*** 
Scrisoare 
Tatal intra în camera fiicei sale şi gaseste o scriosoare pe pat. Avand deja ganduri 
negre, desface totusi scrisoare şi citeste: 
Dragi parinti, 
Cu parere de rau va anunt ca eu am fugit cu noul meu prieten. Am aflat ce 
inseamna adevarata dragoste şi el este un dragut când gonim goi cu motorul cu 
toate piercing-urile, cicatricele, tatuajele care îi acopera tot corpul! Dar nu e numai 
asta. Sunt insarcinata şi Ahmed zice ca vom trai fericiti în rulota lui din padure. 
Vrea sa avem multi copii, ceea ce stiti ca îmi doresc şi eu. Am invatat ca marijuana 
nu face rau nimanui a?a ca o crestem pe langa casa pentru el şi prietenii lui care ne 
aduc toata cocaina pe care ne-o dorim. Intre timp ne rugam sa se gaseasca leacul 
pentru SIDA, în a?a fel incat sa se faca şi Ahmed bine. Sa stiti ca merita! Nu va faceti 
griji în ceea ce priveste banii. Ahmed a aranjat ca eu sa joc într-un film pe care il fac 
prietenii lui Leroy şi Jamal în pivnita. Deocamdata castig 50 $ pe scena, dar pot sa 
iau inca 50$ bonus dac? sunt cu 3 b?rba?i şi un bonus de 100 $ dac? se foloseste un 
cal. Ahmed a zis ceva şi despre niste caini, a?a ca am mai multe posibilitati. Mama, 
sa nu-ti faci griji pentru mine, de acum am 15 ani şi stiu sa am grija de mine. După 
cum vezi eu şi Ahmed ne-am gandit la toate! Intr-o zi o sa trecem în vizita pe la voi 
sa va cunoasteti nepoteii. Ahmed chiar se gandea sa-si puna un atas la motor ca sa 
putem veni cu toti o data! 
Va pup pe amnadoi 
Fiica voastra, Maria 
.................... 
PS. Tata, am glumit......... sunt la vecini, m? uit la TV. 
Voiam doar sa iti arat ca sunt şi lucruri mai rele în viata decat SA PIARDA 
ROMANIA IN MINUTUL 90 DIN NOU!!! 
*** 
Ce r?ut??i poate spune femeia unui b?rbat gol 
Am "fumat" trabuce mai groase ca asta! 
Uaaa ce dragalas este!!! 
Aaaa. Hai mai bine sa stam imbratisati. 
Sa stii ca se poate corecta prin chirurgie estetica. 
Hopaaa, şi eu care m-am luat  dup? marimea picioarelor! 
Lasa ca gasim noi o pozitie. 
Pot sa fiu cinstita cu tine? 
Ahh, acum îmi dau seama de ce ti-ai luat un Porsche. 
Dac? il udam poate mai creste. 
Oare de ce m? pedepseste Dumnezeu? 
Tot e bine, scapam mai repede. 
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Nu am mai vazut a?a ceva pana acum. 
Aha. Dar e totusi functionala, nu? 
Pare cam nefolosita. 
Poate ca la lumina naturala arata mai bine. 
Ce ar fi sa trecem direct la "tigara de dupa"? 
*** 
De câte tipuri este sexul? 
De patru tipuri: 
1. Tragic - Când ai cu cine şi n-ai cu ce. 
2. Trist - Când ai cu ce şi n-ai cu cine. 
3. Studentesc - Când ai cu cine, ai cu ce şi n-ai unde. 
4. Filozofic - Când ai cu cine, ai cu ce, ai unde, dar DE CE? 
*** 
Un cuplu în varsta sta ca întotdeauna pentru micul dejun pe terasa. Deodata, so?ia 
se apleaca peste masa şi îi trage soţului una de-l lipeste cu spatele de scaun. O 
vreme e liniste, apoi intreaba batranul mirat: 
- Pentru ce dracu' a fost asta? 
- Pentru 45 ani de sex nereuşit. 
El sta pe ganduri afundat în scaun. După o vreme, se ridica şi îi trage femeii una 
peste cap de zboara cu tot cu scaun. 
- Da' tu de ce ai facut asta? zbiara ea la el. 
- De unde dracu stii tu diferen?a dintre un sex reuşit şi unul nereuşit? 
*** 
Fetelor, nu va trimiteti b?rba?ii la Carrefour !!! 
Nu stiu cati dintre voi î?i fac cump?raturile la Carrefour dar va este folositor sa fiti 
preveniti. E ceva ce mi s-a intamplat mie la Carrefour şi vi s-ar putea intampla şi 
voua. Escrocheria functioneaza în urmatorul fel: Doua pustoaice bune de 18 ani se 
apropie de ma?ina în timp ce incarcati cump?raturile în portbagaj. Amandoua 
incep sa stearga parbrizul de la ma?ina cu o carpa în timp ce sânii le atarna afara 
din tricouri. Este imposibil sa nu te uiti. Când le multumesti şi le oferi niste bani, 
ele te roaga ca în loc de asta sa le duci la un alt magazin Carrefour. Accepti şi ele 
suie pe bancheta din spate. Pe drum incep sa faca sex una cu alta. După un timp 
una dintre ele trece în fata şi începe sa iti faca sex oral. In acest timp cealalta iti 
fura portofelul!!! 
Va sfatuiesc sa fiti foarte atenti deoarece mie mi s-a intamplat lunea trecuta, 
miercuri, de dou? ori joi, sambata şi din nou ieri... acum m? duc din nou. 
*** 
La tribunal, judecatorul: 
- şi vreti sa sustineti ca atunci ati crezut ca portmoneul gasit va apartine? 
- Portmoneul nu, dar bancnotele îmi pareau cunoscute... 
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*** 
Judecatorul intreaba martorul la proces: 
- La ce distanta v-ati aflat de locul accidentului? 
- La 6 metri şi 75 de centimetri. 
- şi cum de stiti a?a de exact? 
- Când am vazut accidentul, mi-am dat seama pe loc ca voi fi intrebat la proces de 
vreun tampit... 
*** 
Judecatorul intreaba martora: 
- Sunteti casatorita? 
Ea ofteaza. Judecatorul dicteaza secretarei: 
- Nu e casatorita. 
Apoi intreaba martorul: 
- Sunteti casatorit? 
Martorul ofteaza. Judecatorul dicteaza: 
- Casatorit. 
*** 
La tribunal. 
- E adevarat ca l-ai facut pe reclamant "imbecil şi magar"? 
- Domnule judecator, sincer sa fiu, nu-mi mai amintesc. Dar daca-l privesc bine, 
cred ca-i foarte probabil sa-i fi zis asa. 
*** 
Capitanul de pe Titanic îi strange pe pasageri şi le spune: 
- Am dou? vesti pentru dumneavoastra: una rea şi una buna. Pe care o vreti prima? 
- Pe cea rea. 
- In dou? ore, vaporul se va rupe în dou? şi se va scufunda. 
- şi cea buna? 
- Vom lua 11 Oscar-uri. 
*** 
Un tigan şi un roman î?i fac case una langa alta. Isi cump?ra exact aceleasi 
materiale, mobila, etc şi au facut casele identice. Peste un timp stau ei de vorba. 
Romanul: 
- Eu dac? vand casa asta probabil o sa primesc 5 milioane de euro pe ea. 
Tiganul: 
- A pai dac? e aşa, eu primesc 7 milioane de euro pe ea. 
- Pai cum sa primesti tu 7 milioane pe ea dac? a mea este identica şi valoreaza 5 
milioane? 
- Pai da, dar eu nu am vecini tigani! 
*** 
- Alo?! Ghicitoarea Mama Omida? 
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- Da, manca-ti-as! Cine-i? 
- Ghici ! 
*** 
- Un parlamentar devine subiectul unei anchete; respectivul "economisise" în 
numai trei ani peste cinci milioane de dolari. 
- Si? 
- şi ceilalti parlamentari erau curiosi sa ştie de ce a durat atata! 
*** 
Care este diferen?a dintre MITA şi DAR? 
- Un DAR este atunci când cel care primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". O MITA este atunci când cel care da spune: 
"Multumesc!", iar cel care primeste spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". 
*** 
Un parlamentar iese agale din sala de sedinte şi se intalneste cu un coleg din 
opozitie care se plimba pe hol ?i-l intreaba soptit: 
- Nici tu n-ai somn? 
*** 
La tribunal se audiaza martorii: 
- Când ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la etaj, de ce n-
ati intervenit? 
- Pentru ca am vazut ca inculpatul este destul de puternic ca s-o faca şi singur... 
*** 
I: Cum s-a numit soacra lui Adam? 
R: Adam nu a avut soacra. El traia în paradis. 
*** 
- Soacra-mea e ca ziarul. 
- De ce, ştie atit de multe noutati? 
- Pe naiba, apare zilnic. 
*** 
Stii care-i diferen?a intre curaj şi tupeu? 
Curajul inseamna sa te intorci acas? la miezul noptii, sa-ti vezi nevasta asteptandu-
te cu un maturoi în mana şi sa o intrebi: 
- Inca mai faci curat, sau tocmai te pregateai sa decolezi? 
Tupeul inseamna sa te intorci acas? la miezul noptii, invaluit într-un nor de 
parfum, cu urme de ruj pe haine, sa-ti vezi nevasta asteptandu-te cu un maturoi în 
mana, şi sa-i spui: 
- Nu te enerva, Tu urmezi! 
*** 
Un ascultator suna la un post de radio. 
- Buna ziua! 



999 

 

- Buna ziua! Va ascultam. 
- Am gasit un portofel care contine 15.000 dolari şi un buletin de identitate pe 
numele Ion Ion. 
- şi vreti sa gasim pagubasul? 
- Nu, as vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala. 
*** 
Un jurnalist intreaba directorul unei case de nebuni, care este testul ce se 
efectueaza pentru a externa un bolnav. 
- Umplem cada cu apa, punem alaturi o lingura şi o cana. şi îi propunem bolnavului 
sa goleasca cada de apa. Jurnalistul, zambind, spune: 
- Orice om normal ar lua cana... 
- Nu, - spune directorul, - un om normal ar scoate dopul de la cada. 
Doriti pat langa geam sau langa usa? 
*** 
Democra?ia americana vs democra?ia rus? 
 
Doi tipi, un american şi un rus, st?teau la un pahar de vorb?. 
Din vorb?-n vorb? au început cei doi s?-?i dispute suprema?ia în ale democra?iei. 
Americanul, mândru de ?ara lui, îi spune rusului: 
- La mine în ?ar? democra?ia este maxim?. Dac? am o problem? sau vreau s?-mi 
spun p?rerea despre cineva sau ceva, pot să fac lucrul ?sta în gura mare, când vreau 
şi unde vreau, pot să merg şi în Congres şi s?-i înjur pe to?i şi să le spun în fa?? c? 
sunt nemul?umit. 
*** 
Rusul, v?zându-l pe american c? se laud? atâta, nu se las? mai prejos şi spune: 
- Eu, dac? vreau, pot să m? duc în Pia?a Ro?ie şi să m? pi? chiar în fa?a lui Putin. 
Mai stau cei doi ce mai stau, li se mai urc? b?utura la cap şi americanul, la un 
moment dat, spune cuprins de remu?c?ri: 
- B?i, ?tii, am cam exagerat pu?in cu democra?ia. Nu este chiar a?a. dac? vreau s?-mi 
spun p?rerea totu?i, trebuie să am pe cineva puternic în spate care să m? sus?in? şi 
nu pot chiar a?a, s?-i înjur pe to?i. 
La care rusul: 
- B?i, ?tii, şi eu am exagerat pu?in. 
- Cum, nu te pi?i în fa?a lui Putin când trece prin Pia?a Ro?ie? 
- Aaaa, ba da ! Dar ?tii, nu mi-o scot. 
*** 
Io amu m-oi duce, Marie, c? mi-a sosit ceasul. Ascult? aici ce-?i spun. 
Maria, suspinând: 
- Zi, Ioane, şi a?a oi face! 
- Sa tii gospodaria, Marie, sa nu vinzi nimic, sa aiba copiii ăştia când or creste mari. 



1000 

 

Maria, suspinand: 
- Asa oi face, Ioane... 
- Sa dai copiii la scoala, sa iasa invatati, Marie! 
Maria, suspinand: 
- Asa oi face, Ioane... 
- şi mai vreau, Marie, ca  dup? ce m-oi duce sa te mariti cu Gheorghe! 
- Da' Ioane, credeam ca Gheorghe e dusmanul tau de moarte. 
- Pai tocmai de-aia 
*** 
Statea Ion pe deal cu un bumerang în mana şi cu fata plina de sange. 
Se apropie Vasli: 
- Ce faci, Ioane? 
- Stau... 
- Da' ce tii în mana? 
- Nu stiu... 
- Pai şi de ce il tii? Arunca-l! 
- Arunca-l tu, ca eu m-am saturat... 
*** 
Se duce un tip la biblioteca: 
- Fiti amabila, vreau şi eu o carte despre sinucideri! 
- Ttt...., ca tu n-o mai aduci inapoi!!! 
*** 
O fetita observa la strand diferen?a dintre ea şi un baietel. 
Se duce într-un suflet la mama ei şi intreaba: 
- Mami mami... De ce nu am şi eu a?a ceva intre picioare? 
- Rabdare, copila mea, rabdare... 
*** 
Un tip si-o tipa, în liftul unui hotel de 5 stele. Când se intoarce sa apese butonul 
pentru etajul la care dorea sa ajunga bărbatul atinge cu cotul absolut intamplator, 
sânii femeii. Ca sa î?i ceara scuze, dar sa nu fie penibil, tipul zice: 
- Doamna, dac? şi inima dvs este atât de mare precum sânii sunt sigur ca m? veti 
ierta! 
La care, ea: 
- Domnule dac? şi penisul dvs este la fel de tare precum cotul, eu stau la camera 
214. 
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria..... 
Maria: Ajutoooor !!! 
Gheorghe: Taci fa, ca pot şi singur !!! 
*** 
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Ion se intoarce din vacanta de iarna multumit. 
- Ei, şi pe unde ai umblat, Ioane? intreaba Gheorghe. 
- Prin Suedia, mai! 
- şi cum sunt scandinavele? 
Ion, nestiind ce inseamna "scandinave" da din colt în colt, nu da un 
raspuns clar... Acasa, cauta în dictionar... "Aha, scandinave-adica 
femeile de acolo! 
Cum de nu am stiut, sa m? fi laudat, ca aveam cu ce!" 
Anul urmator, Ion se intoarce din vacanta bronzat. 
- Ei, Ioane, pe unde ai mai fost? 
- Grecia, tara frumoasa, mai! 
- Ei, şi elenele? 
Ion ramane iar mut. Nervos, acas?, cauta din nou în dictionar: "Aha, 
femeile de acolo!" 
Un an mai tarziu, Ion se intoarce iar bronzat. 
- şi anul asta unde ai fost Ioane? 
- In Egipt... frumos, cald, camile, alea, alea... 
- şi piramidele? 
- Niste curve! 
*** 
Bunicul, cu un nepot pe un genunchi, cu alt nepot pe celalalt genunchi începe sa le 
povesteasca acestora din tineretile lui: 
- Ei dragii lu' bunicu' vedeti voi pusca aia? Am fost odata cu ea la vanatoare. La un 
moment dat vad un mistret MAAAARE. Ochesc, trag şi il dobor. Fiind a?a mare nu 
aveam cum sa il car, a?a ca am luat cutitul, i-am taiat o pulpa am pus-o pe umar şi 
am mers mai departe. Deodata îmi apare în fata alt mistret, mai MAAAARE. Nu am 
putut sa m? abtin. Ochesc, trag il dobor şi pe asta. Iau cutitul şi tai o pulpa, ca nu 
aveam cum sa il car, şi o pun pe celalt umar... 
Intervine bunica: 
- Bunicule ti-ai luat pastilele? 
Ia bunicu' pastilele şi se intoarce la nepotei: 
- Asa dragii lu' bunicu', unde am ramas? 
- Ai pus o pulpa pe un umar, una pe celalalt... 
- Aaaa aşa, o pulpa pe un umar, o pulpa pe celalalt... am apucat-o de cur şi i-am dat 
la buci pana dimineata... 
*** 
Doi homosexuali în avion. La un moment dat în difuzoare se aude vocea 
comandantului: 
- Stimati pasageri, a intervenit o defectiune la motoare şi ca urmare ne vom 
prabusi... 
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Toata lumea disperata centuri, masti de oxigen.... 
Unul dintre homosexuali îi spune celuilalt : 
- dac? tot murim macar sa murim fericiti ! Hai sa ne-o mai tragem ultima data. 
- Esti nebun? nu vezi cita lume este aici? 
- Nu vezi ca toata lumea este disperata? nu o sa observe nimeni, spuse celalalt.Uite 
m? voi ridica în picioare şi voi cere de exemplu un pix şi o sa vezi ca nu m? baga 
nimeni în seama. 
Vazind ca are dreptate şi ca nimeni nu l-a bagat în seama când a cerut un pix, al 
doilea homosexual cedeaza şi incep amindoi o lucrare periculoasa. 
După ce au terminat se aseaza amindoi multumiti pe scaune asteptindu-si moartea. 
In momentul urmator vocea capitanului îi anunta ca defectiunea s-a remediat şi ca 
avionul nu o sa se mai prabuseasca. 
Apar stewardesele sa vada dac? toti pasagerii sunt în regula.Pe un scaun gasesc un 
batrin alb la fata şi plin de voma. 
- Domnule vi s-a facut rau? 
- Normal. Goluri de aer, picaj, spaima... 
- Dar, domnule nu ati putut sa cereti o punga? 
- Hmm, credeti ca am avut curaj? A cerut unul un pix şi a luat un futai de juma' de 
ora !!! 
*** 
Merg şi martea, doar sunt 3 ceasuri rele (?la cu "botnitza"n-are egal, dar nici oaia 
"bagaboanta" nu e de lepadat...). 
*** 
- Mami, tu esti alba, tati-i alb... eu de ce-s neagra? 
- Fata mamii, la ce petrecere a fost în noaptea aia sa-i mutumesti lu' Dumnezeu ca 
nu latri! 
*** 
Doi betivi ies dintr-un bar. Unul din ei vede un ciine care-si lingea testicolele. 
Atunci betivul zice: 
- Ce n-as da şi eu sa pot face asta... 
Celalat betiv spune: 
- Hic.....hic.. daca-i dai un biscuit cred ca te lasa şi pe tine. 
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca în cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze so?iei sale centura de castitate. 
După ce o monteaza, lacatusul intreaba: punem şi botnita? 
*** 
I: De ce ramane femeia gravida, de ce se arde painea în cuptor şi de ce se ineaca o 
fata care cade în fantana? 
R: Raspunsul e unul singur: n-a fost scoasa la timp... 
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*** 
Fragment dintr-un ravas: 
"Draga mea, intr-o mana tin poza ta, iar cu cealalta m? gandesc la tine...!" 
*** 
Mare concurs international de pictura! 
Tematica era ca, din pictura sa reiasa titlul tabloului. 
Candidate la marele premiu au fost selectate 4 tari: America, Franta, Rusia şi 
Romania! 
Tabloul Americii o reprezenta pe Louise în pielea goala pe un iaht! 
Titlul tabloului: "O boarfa la uscat!" 
Tabloul Frantei: cu dou? tipe goale într-un copac. 
Titlul tabloului: "Doua poame!" 
Tabloul Rusiei o avea pe Natasha în pielea goala cu o secera în mana, iar titlul 
tabloului: "In asteptarea ciocanului!" 
Iar în tabloul Romaniei era reprezentata Ileana, goala într-un lan de grau iar în 
spatele ei o ceata de tarani. Titlul tabloului: "Iobagi pe camp!" 
*** 
Doua prietene virgine î?i povesteau tot ce faceau. Una dintre ele pleaca intr-o 
excursie şi se intoarce ne-mai-virgina. Cealalta o intreaba: 
- Cum e? Povesteste-mi! 
- Prima data este oribil, doare de nu-ti imaginezi; dar apoi e nemaipomenit! 
Prietena sa, intrigata, întreaba: 
- Cam cum doare? Ca durerea de cap, de stomac? 
- Nuuuu!! 
- Atunci cum? Ca durerea de spate, de masea, de urechi? 
- Da! E ca durerea de masea! 
- De ce ca durerea de masea? 
- Pentru ca te doare, dar nu vrei sa ti-o scoata! 
*** 
Definitia sexului oral: 10 minute de liniste 
*** 
O fetita se uita pe gaura cheii în camera parintilor. 
La un moment dat exclama: "Si când te gandesti ca pe mine vor sa m? duca la 
psihiatru pentru ca-mi sug degetul!" 
*** 
- Ce-i alba şi are 30 cm? 
- Nimic, toata lumea ştie ca, dac? are 30 cm, este neagra. 
*** 
Definitia penisului: Coada la oua... 
*** 
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Un ziarist face o vizita la o stâna, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut. 
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma... 
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu m? plang. Imi da mancare buna, nu m? bate şi din când în când ne mai şi 
jucam. 
Ciobanul sta stupefiat. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste... Ziaristul se apropie de magar: 
- Ce mai faci, magare? 
- Nu m? plang. (ciobanul intra în stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar dac? e vreme rea, m? baga în sura... (Ciobanul cade pe 
spate!!!) 
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? (Ciobanul în panica: ) 
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheata apele! 
*** 
Dintr-un turn de paza al unui fort din vestul salbatic, santinela striga: 
- Domnule capitan, vin indienii!!! 
- Prieteni sau dusmani? intreaba capitanul. 
- Cred ca-s prieteni, ca vin impreuna! 
*** 
Intr-o mica ferma, uitata în munti, a fost chemat doctorul ca sa asiste la o nastere. 
Neavand curent electric, fermierul aprinse un felinar în dreptul patului, unde so?ia 
sa îi darui un fiu. Nu trecu mult timp şi aparu şi al doilea copilas. Bucurie mare, 
insa vazand ca apare şi al treilea copil, fermierul incepu sa strige: - Doctore, sa 
stingem felinarul, lumina îi atrage. 
*** 
Un tip în stare de ebrietate, î?i duce prietenii de pahar în apartamentul lui, sa-i 
culce. Langa pat se afla un gong. 
- Ce-i cu gongul ala? intreaba prietenii, clatinandu-se. 
- Nu-i gong, e un ceas vorbitor. 
- Serioooos? Un ceas vorbitor? 
- Ca sa va conving, priviti. spune tipul şi apucand gongul trase o lovitura puternica 
în el. 
Curand, o voce de cealalta parte a peretelui, striga: 
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- E 3 dimineata, boule! 
*** 
Itic suna la Securitate: 
-Alo, vedeti ca Strul are niste lemne ! 
-Si ce e cu asta? 
-A gaurit şi a introdus în fiecare lemn bijuterii, diamante, dolari si, probabil, ceva 
munitie adusa din America, de la fratele lui. 
Apoi il suna pe Strul: 
-Ma dobitocule, pregateste-te ca am trimis sa-ti sparga lemnele! 
-Pe cine? 
-Pe aia, care mi i-ai trimis tu anul trecut, de mi-au sapat gradina. 
*** 
Tanarul indragostit se infiinteaza la tatal iubitei : 
- Domnule, as dori sa m? casatoresc cu fiica d-voastra. 
- Cu so?ia ati vorbit deja? 
- Da, dar dac? se poate, as ramane totusi la fiica d-voastra 
*** 
Zice ca ardeleanul coboara pe Feleac spre Cluj cu caruta cu nevasta şi copilul. 
Ajungind în dreptul Teatrului, copilul intreaba: 
- Tata, da' casa aiasta mare cu doi catei pe ea ce-a fi? 
- Nu stiu, dragu' tatii. 
Apoi, în Piata Unirii: 
- Tata, da' omu aiesta de hier pe cal, cine-o fi? 
- Nu stiu, dragu' tatii. 
In fine, linga Parcul Mare: 
- Tata, da' la balta aiasta mica, oare cum i-a zice? 
- Nu stiu, dragu' tatii." 
Femeia, agasata de insistentele copilului, intervine: 
- Da' mai lasa-l în pace pe tata-to, m? copile, nu vezi ca-i trudit?! 
La care taranul raspunde cu bonomie ardeleneasca: 
- Lasa-l, femeie, pe copil sa intrebe, ca numa' a?a invata! 
*** 
Un ardelean vine acas? mai devreme de la camp şi aude zgomote în dormitor. 
Se duce în fuga si-si gaseste nevasta dezbracata complet, intinsa pe pat, transpirata 
şi gafaind... 
-Ce-i ma, nevasta, ce ai? 
-Am infarct.... zice ea. 
Ardeleanul da sa fuga afara sa cheme pe doctor, când copilul lui de 4 ani zice: 
-Tata, tata, unchiu' Gheorghe este sub pat în pielea goala... 
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Ardeleanul fuge inapoi, ridica patura ?i-l vede pe Gheorghe sub pat dezbracat şi 
zice: 
-Pai bine ma, nenorocitule, nevasta-mea moare de inima şi tu umbli ca un bezmetic 
prin casa în pielea goala de-mi sperii copilul... 
*** 
Doi ardeleni se intalnesc pe strada: 
- De ce esti amarat, Ioane? 
- Cum sa nu fiu amarat dac? mi-o murit un bou. 
- Eh, ce sa-i faci, ase ne-om duce toti, unu'  dup? altu'!... 
*** 
I: Ce primesti la un restaurant moldovenesc dac? ceri creier pane? 
R: Mimorie di porc prajita! 
*** 
Stefan cel Mare în razboi cu turcii, inaintea unei batalii. Fiecare tabara era instalata 
pe un deal. La un moment dat, un strajer intra la Stefan în cort şi îi spune speriat: 
- Maria Ta, turcii au adus un tun pe dealul lor! 
- Nu-i nimic, infige un steag în pamant... 
Zis şi facut. Nu trece mult timp şi vine iar istericu: 
- Maria Ta, inca un tun! 
- Mai pune un steag ma... 
Si a?a mai departe... Turcii au adus 100 de tunuri, pe dealul moldovenilor erau 100 
de steaguri. 
Baiazid se uita prin binoclu, se scarpina în cap şi nu intelege ce se intampla. Nu ştie 
ce sa faca şi mai bine se retrage. Gata, pleaca, m? rog... 
Peste 20 de ani, erau pe Coasta de Azur Stefan cu Baiazid la un cockteil. 
Turcul intreaba: 
- Ia zi ba Fane, de ce ai facut m? faza aia cu steagurile? Pentru fiecare tun al meu tu 
ai infipt un steag în pamant? 
- Am vrut sa-ti arat ca mi se falfaie 
*** 
Anunt la metroul moldovenesc: 
"Pazea ca sa lichiesc usili. Urmiaza statia Primavierii, cu podisca pi partea driapta". 
*** 
Odata, eram cu nevasta-mea în pat şi m? întrebam şi eu, aşa, ca omu' "o fi avut, n-o 
fi avut?". Pana la urma am zis sa întreb cu voce tare, nu numai în gand, da' mai pe 
ocolite, (ca doar sunt un gentleman, ce pana mea) şi i-am zis: 
"Auzi, cum se face ca nu stiu niciodata când ai orgasm?" 
Si stiti ce mi-a raspuns: 
"Pai n-are rost sa te tot sun la servici şi sa te deranjez pentru atâta lucru" 
*** 
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Un tip suna la usa unui apartament. Usa se deschide şi apare o gagica tare... 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? f?r? nici un cuvant, gagica îi tranti usa 
în nas. 
A dou? zi, tipul iar suna la usa, iar deschide gagica... 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? La fel de suparata, gagica îi tranteste 
usa în nas. 
Seara discuta cu soţul ei, îi povesteste ce şi cum. Acesta din urma decide sa ramana 
a dou? zi cu ea. Bineinteles, soneria se face auzita a dou? zi. 
Gagica deschide usa şi tipul pune obisnuita intrebare: 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? 
Plina de tupeu, cu soţul ascuns  dup? usa gata sa intervina, gagica raspunde: 
- Da! 
- Atunci, va rog sa faceti sex şi cu soţul dumneavoastra ca sa-mi lase nevasta în 
pace..... 
*** 
La maternitate, în sala de asteptare trei b?rba?i stau cu sufletul la gura. 
Iese moasa şi il felicita pe primul: 
- Felicitari aveti gemeni! 
- Doamne, ce coincidenta, eu chiar lucrez la Minessota Twins... 
După o ora iese aceeasi femeie şi spune celui de al doilea tatic: 
- Incredibil, aveti tripleti!!! 
- Nu pot sa cred, ce coincidenta, eu lucrez la 3M Company. 
Al treilea lesina. 
- Ce s-a intamplat, intreaba moasa? 
- El lucreaza la 7UP... 
*** 
Cineva suna la usa, iar bărbatul deschide... Moartea, în fata lui, îi spune: 
- Am venit  dup? viata ta! 
Barbatul o striga pe nevasta-sa: 
- Viata mea, pe tine te cauta! 
*** 
Doi prieteni discuta pe strada: 
- Tu ai facut vreodata sex în trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acas?, poate mai apuci! 
*** 
Unu evadeaza de la inchisoare. Intra intr-o casa şi da peste un cuplu în pat. Ii cere 
tipului sa se ridice şi il leaga de un scaun, apoi, în timp ce o lega pe femeie de pat, se 
apropie de ea, şi o saruta pe gat, apoi se ridica şi merge la toaleta. 
Barbatul îi spune femeii: 
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- Uita-te la infractor! a stat multi ani la inchisoare şi n-a mai vazut demult o femeie. 
Am vazut cum te-a sarutat pe gat. Dak vrea sex, sa nu te opui, sa nu tipi, da-i 
satisfactie, chiar dac? iti este sila de el! e periculos, iar dac? o sa se infurie, ne va 
ucide. Sa fii tare, iubita mea! 
Te iubesc! 
Femeia: 
- Nu m? saruta pe gat, ci îmi soptea la ureche. Mi-a spus ca e homosexual şi crede ca 
esti dragut, apoi m-a intrebat dac? avem vaselina în casa. Eu i-am spus ca este în 
baie. Fii tare, iubitule! şi eu te iubesc 
*** 
Ion vine de la padure, si-o surprinde în casa pe Maria cu Gheorghe facand sex. 
- Ma, Marie, tie nu ti-e rusine? Eu muncesc ca prostul şi iti aduc de toate, şi iti fac pe 
plac. Tu, Marie, tu m? faci de rusine. şi tu, Gheorghe, ma, Gheorghe, macar opreste-
te când vorbesc eu! 
*** 
Intr-o noapte, Ion şi Maria, proaspat casatoriti, stateau de vorba: 
- Ma, Ioane, spune drept, pe cine ai mai avut inaintea mea? 
- Pe Florica. 
- Numai pe ea? 
- Pe Veta, Maricica, Rojika... bla bla bla. 
- Sa stii ca sunt geloasa. 
- Lasa, mai bine ai fi multumita ca TU te-ai calificat în final?... 
*** 
Ion şi Maria nu puteau avea copii şi s-au dus la un preot foarte priceput, care le-a 
spus ca ar trebui sa se duca la biserica din Paris şi sa aprinda o lumanare. Zis şi 
facut. 
Peste 6 ani preotul se hotaraste sa le faca o vizita. Ajunge acas? la ei, suna la usa şi 
deschide usa o fetita. 
- Buna ziua, mama e acas?? 
- Nu, e la spital, la maternitate, s-a dus sa sa aduca pe lume al saselea copil. 
- şi tata? 
- S-a dus sa stinga lumanarea. 
*** 
Nota 4 
Bula suparat ajunge acas?: 
- Tata am luat un 4 la matematica! Bang, bang, îi da tata-sau dou? palme. 
A dou? zi iar: 
- Tata am luat un 4 la fizica! Bang 2 palme din nou. 
A treia zi: 
- Tata am luat un 10 la muzica! Bang inca dou? palme 
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- Ba tata, dar am luat 10!!! 
- După ce ca nu inveti, iti mai arde şi de cantat, nenorocitule! 
*** 
7 ani de acas? 
Mamico, astazi în autobuz, tata m-a pus sa cedez locul unei domnisoare... 
- Foarte bine puiu' mamei, a?a trebuie sa faci! 
- Da mamico, da' io stateam în bratele lu' tata... 
*** 
Excursie în Egipt 
Un apel telefonic la o agentie de turism: 
- Faceti excursii în Egipt? 
- Da, desigur... 
- Spuneti-mi, va rog, ce statiuni balneare sunt acolo? 
- Sharm-el-Sheick, Hurgada, Taba, Nuveiba... 
- Stop... Nuveiba. Nuveiba e bine! 
- Când doriti sa plecati, cate persoane? 
- A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam integrame... 
*** 
Nu vrei... 
Doi tineri stateau pe o banca. 
După o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa tacerea : 
- Nu vrei sa mergem la mine în apartament? 
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!! 
*** 
Gainile din import 
- Gainile astea sunt de la noi sau din strainatate? intreaba un ardelean la piata. 
- Dar de ce va intereseaza? vreti sa le mâncati sau sa faceti conversatie 
*** 
Suna o blonda la Politie: 
- Mi-au spart ma?ina, mi-au furat totul...si volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul...... 
Peste 5 min î?i da cu palma peste cap şi suna iar la politie: 
- Va rog sa m? scuzati, m-am urcat în spate! 
*** 
Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun. 
După o zi intreaga de stat în frig, una dintre ele îi spune celeilalte: 
- Auzi, n-ar fi mai bine sa luam unul aşa, f?r? globuri? 
*** 
I: Cum tii o blonda ocupata toata ziua? 
R1: O pui intr-o camera rotunda si-i spui sa stea în colt. 
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R2: Scrii pe ambele fete ale unei coli "Citeste pe verso". 
*** 
I: De ce pe ecranul calculatorului sunt dou? urme de picioare? 
R: O blonda a incercat sa intre pe internet. 
*** 
Doua blonde la dus: 
- Da-mi, te rog, samponul tau! 
- Dar ai unul langa tine... 
- Stiu, dar asta e pentru par uscat şi eu am parul ud! 
*** 
Tipa în pat cu amantul. Tocmai când erau în plina actiune, un zgomot de 
cheie rasucita în broasca îi face sa inghete. Cum se stie, în apartamentele 
moderne patul e direct pe podea (nu e loc sub el), dulap nu exista, doar 
suport pentru haine, nici balcon... In plus locuieste la etajul 13!!! Fara 
pic de teama, tipa îi spune: 
- Ramai calm, absolut imobil şi nu spune nimic! 
Sotul: 
- Surpriza, darling! Am luat un avion mai devreme şi am terminat mai repede. Asa 
ca am venit imediat acas?. Când vede tipul gol în camera, intreaba: 
- Cine e asta?!! 
Tipa: 
- Tocmai mi-a fost livrat, imagineaza-ti. E sclavul meu sexual robotizat, 
sistem de operare Microsoft. De altfel aduce un pic cu Bill Gates, nu gasesti? Tu esti 
mereu plecat, sedinte, voiaje... stiu eu ce faci tu când 
esti singur în camera ta de hotel?... E ca un vibrator, dar mai mare. N-ai 
vrea, totusi, sa te insel cu vecinul sau instalatorul, nu?? 
Sotul: 
- Ok, lasa asta! Hai repede, n-ai nevoie de el ca am un chef animalic!! 
Tipa, care tocmai terminase o partida buna: 
- Nu draga, am o migrena... 
El: 
- La naiba! Mereu la fel! Bine, fi draguta şi mergi la bucatarie sa-mi faci 
o omleta, ok? 
- Ok! 
Sotul priveste robotul şi nemaiputand de dorinta î?i spune: 
- "Ce e bun pentru ea e bun şi pentru mine..." şi se arunca 
asupra "robotului" cu pantalonii în vine. 
In momentul ala, amantul zice cu o voce metalica: 
- Eroare sistem! In-tra-re re-zer-va-ta USB. 
- Robot de rahat!!!! 
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Nebun de furie soţul il ridica pe umar şi o ia spre fereastra sa il arunce. 
Amantul reia: 
-... Pro-gram re-i-ni-ti-a-li-zat. In-cer-cati din nou! 
*** 
-Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate? 
-Liceul. 
*** 
-Domnule doctor, zise femeia, disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu limba 
scoasa? 
-N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta în liniste. 
*** 
Un apel telefonic la o agentie de turism. 
-Faceti excursii în Egipt? 
-Da, desigur... 
-Spuneti-mi, va rog, ce statiuni balneare sunt acolo? 
-Sharm-eli, Hurgada, Taba, Nuvelba... 
-Stop...Nuvelba. Nuvelba e bine! 
-Cind doriti sa plecati? 
-A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam cuvinte incrucisate... 
*** 
Doi politisti intra intr-o librarie. După un moment de ezitare, vinzatoarea îi 
intreaba: 
-Ce-i baieti, ploua afara? 
*** 
Cantitatea de inteligenta pe pamint este constanta. Populatia este în crestere... 
*** 
dac? Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca în paradis, deoarece ei ar fi ignorat 
marul şi ar fi mincat sarpele. 
*** 
Inaintea unei operatii, chirurgul î?i intreaba pacientul: 
-Ce virsta aveti? 
-Peste o luna voi implini 40 de ani. 
-Bravo, bravo, spune chirurgul, îmi place tare mult optimismul dumneavoastra! 
*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici? 
Mama: 
- Da, fiule sunt aici. 
- Nevasta esti aici? 
Nevasta: 
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- Da, bărbate, sunt aici. 
- Copii sunteti aici? 
Copiii: 
- Da tata, suntem aici. 
- Toata lumea e aici? 
- Da mai, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie????? 
 
Un camion e urmat la mica distanta de o masina de lux.  
La un moment dat aceasta din urma intra in depasire şi când ajunge in dreptul 
cabinei camionului coboara geamul şi o blonda superba, dragalasa, şi cu ochi 
albastri, striga soferului din camion: 
- Hei! Sunt Julie şi sunt blonda! Vezi ca-ti cade marfa din camion in spate! 
Soferul nimic. Se repeta faza de cateva ori, cu acelasi rezultat.  
La un moment dat, camionul trage pe dreapta la un fast food.  
Vizibil iritata ca bunele ei intentii au ramas in zadar, blonda Julie merge direct la 
tip: 
- Auzi, sunt Julie şi sunt blonda şi de o ora tot îţi spun ca pierzi marfa din camion. 
Esti surd sau faci pe smecherul ? 
- Sunt John, sunt brunet, nu sunt surd, nu sunt smecher, doar imprastii sare pe 
drum. . .  
***  
Surogat de cronometru  
Tanara şi apetisanta mea sotie, stătea dimineata în bucătărie, pregătindu-ne ca de 
obicei 4 ouă fierte moi, paine prajita cu unt şi suc de portocale pentru micul dejun, 
îmbrăcată doar cu un "T-shirt" scurt pe ea, cu care şi dormise.  
Aşa cum am intrat, aproape adormit, aproape treaz, ea a s-a aplecat misterios spre 
mine: 
"Ar trebui sa faci dragoste cu mine începand din acest moment!" 
Uau! Ochii mi s-au luminat brusc:  
"Sunt oare treaz sau inca visez? Sunt treaz! Atunci nu poate sa fie decât ziua mea 
norocoasa. . . !!" 
Am îmbrăţişat-o. . . şi apoi a fost ceva minunat, chiar acolo, pe masa din bucatarie.  
La final, ea mi-a spus un tandru "Multumesc" şi s-a întors iute spre aragaz, cu 
tricoul încă în jurul gâtului ei.  
Fericit, dar un pic derutat, am întrebat:  
"Ce a fost asta?" 
Si mi-a explicat:  
"Stii, s-a stricat cronometrul de oua. . . " ! 
*** 
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Radio Erevan 
* 
Un ascultător: Acum mai poate fi actuală vechea deviză leninistă: "Invaţaţi ! Invaţaţi 
! Invaţaţi !" ? 
Radio Erevan : Da, dar în forma: "Inhăţaţi ! Inhaţaţi ! Inhăţaţi ! 
* 
Un ascultător: Cine a inventat valsul ? 
Radio Erevan : Bineînţeles că Lenin, prin istorica sa lucrare: "Un pas înainte, doi 
paşi înapoi".  
* 
Un copil: Când e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor ? 
Radio Erevan : Când doarme paznicul.  
* 
Un ascultător: Cine a fost Cristofor Columb ? 
Radio Erevan : Primul socialist: nu ştia unde merge, habar n-avea unde se află şi 
toate acestea pe banii contribuabililor.  
* 
Un ascultător: Ce este statistica ? 
Radio Erevan : Este ceva asemănător costumului de baie: arată multe, dar ascunde 
esenţialul ! 
* 
Un ascultător: Care a fost cel mai nefericit şi ghinionist om de pe Glob ? 
Radio Erevan : Iuri Gagarin, pentru că după ce a înconjurat globul pământesc de 
şapte ori tot în URSS a căzut.  
* 
Un ascultător: De ce Adam şi Eva au trăit peste 800 de ani, iar astăzi omul nu 
trăieşte mai mult de 100 de ani ? 
Radio Erevan : Deoarece, între timp, medicina a progresat foarte mult ! 
* 
Un tânăr logodnic: Care poate fi cea mai mare decepţie a unui logodnic ? 
Radio Erevan : Să ceară mâna fetei şi să primească piciorul tatălui.  
* 
Un ascultător: Ce poţi face când doctorul îţi interzice să te apropii de votcă ? 
Radio Erevan : Bei votca de la distanţă, cu paiul.  
* 
Un grup de ascultători: De ce în China femeile merg în urma bărbatului, iar în 
America se intâmplă mai rar lucrul acesta ? 
Radio Erevan: In China, când o femeie merge în urma soţului înseamnă că-l 
respectă. In SUA, când o femeie face acelaşi lucru, inseamnă că-l urmăreşte.  
* 
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Un ascultător amărât din România: De ce trebuie să strângem cureaua în vremuri 
de tranziţie ? 
Radio Erevan : De gât.  
* 
O tânără ascultătoare, nevinovată şi pudică: De ce multe fete se căsătoresc cu 
bătrâni care înnoată în bani ? 
Radio Erevan : Fiindcă sunt foarte miloase ! Vor să-i salveze de la înec ! 
* 
Un ascultător:  
Cum se trece de la capitalism la socialism ? Şi, mai ales, cum se poate trece de la 
socialism la capitalism ? 
Radio Erevan :  
De la capitalism la socialism se poate trece prin revoluţie; iar de la socialism la 
capitalism cel mai bine se poate trece prin agenţiile de turism.  
*  
Un ascultător: Prin ce a rămas celebru Războiul de 100 de ani ? 
Radio Erevan : Prin faptul că atunci a apărut centura de castitate şi meseria de 
lăcătuş mecanic ! 
* 
Un ascultător: Există vreo asemănare între istorie şi sutien ? 
Radio Erevan : Desigur ! Una foarte mare ! Amandouă deformează realitatea ! 
* 
Un ascultător: Cum se îmbracă eschimoşii ? 
Radio Erevan : Repede ! 
* 
Un ascultător: De ce romanele poliţiste sunt scrise, cu mici excepţii, numai de 
bărbaţi ? 
Radio Erevan : Fiindcă femeile nu ştiu să păstreze un secret până la capăt.  
* 
Alt copil: Nene, ce face găina după ce a ouat ? 
Radio Erevan : Publicitate ! 
* 
Un ascultător: Există în viaţa unei femei 10 ani cu adevărat frumoşi ? 
Radio Erevan : Absolut ! Cei dintre 28 şi 30 de ani.  
* 
O ascultătoare: Ce este un corp transparent ? 
Radio Erevan : Ceva prin care se poate vedea. Exemplificăm: gaura cheii ! 
* 
Un ascultător: Ce este un an lumină ? 
Radio Erevan : Pe noi nu ne interesează, noi plătim consumul lunar.  
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* 
Un alt copil: Cât poate trăi o cămilă fără să bea apă ? 
Radio Erevan : Până moare.  
* 
Primul copil: Nene, de ce toate magazinele din Bucureşti au gratii la ferestre ? 
Radio Erevan : Ca să se obişnuiască patronii cu puşcăria. . .  
* 
Un şofer din România: O Dacie 1300 poate lua o curbă de 90 de grade cu o viteză de 
120 de kilometri pe oră ? 
Radio Erevan : Bineînţeles că poate, dar numai o singură dată. . .  
* 
O bunicuţă: Nepoţelul meu are 11 ani. Pot să încep să-i fac educaţie sexuală ? 
Radio Erevan : Puteţi, dacă vreţi să aflaţi noutăţi.  
* 
Un ascultător: Ce poate face o femeie cu soţul ei care se uită tot timpul după fuste ? 
Radio Erevan : Vă sugerăm să-l trimiteţi într-o vacanţă în. . . Scoţia.  
* 
Un ascultător: Câţi miliardari sunt în România ? 
Radio Erevan : Nu stim, dar până să vă raspundem au mai apărut câţiva.  
* 
Un tânăr ascultător: Azi mă însor. Puteţi să-mi daţi un sfat ? 
Radio Erevan : Deja este prea târziu.  
*** 
LOCUL 5  
Un tip da o spargere la un magazin. Dupa ce a luat toti banii, hotul a vazut o sticla de 
Scotch pe un raft şi i-a cerut vanzatorului s-o bage şi pe aceasta in punga. Vanzatorul 
a refuzat, motivand ca nu crede ca hotul are varsta legala pentru a-i putea da alcool. 
Hotul a insistat ca are varsta, insa vanzatorul a replicat ca de fiecare data ca nu-l 
crede fara dovezi. Drept urmare hotul a scos permisul auto şi i l-a aratat 
vanzatorului pentru a-si dovedi varsta. Tipul a 
studiat bine actul, dupa care a recunoscut ca nu are dreptate şi i-a dat hotului sticla. 
Dupa ce hotul a parasit magazinul, vanzatorul a sunat la politie şi le-a dat acestora 
numele şi adresa din permis. Hotul a fost arestat dupa doua ore.  
** 
LOCUL 4  
Un automobilist a fost prins de un radar care i-a inregistrat viteza şi i-a fotografiat 
şi masina. A primit apoi prin posta o amenda de 40$ şi o fotografie a masinii. In loc 
sa plateasca, automobilistul a trimis la politie o poza cu 40$. Cateva zile mai tarziu, 
a primit o scrisoare de la politie care continea o alta fotografie, de data aceasta fiind  
fotografiata o pereche de catuse. Soferul nostru a achitat imediat amenda.  
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** 
LOCUL 3  
Este o poveste adevarata din San Francisco: Un barbat care vroia sa jefuiasca Bank 
of America a intrat intr-o sucursala şi a scris pe o foaie de depozit: "Acesta este un 
jaf armat. Pune toti banii in aceasta punga". In timp ce astepta la coada pentru a da 
biletul discret functionarului, s-a gandit ca cineva l-ar fi putut vedea in timp ce scria 
biletul şi ar fi putut anunta politia. Drept urmare, a iesit din banca şi a intrat in 
sucursala bancii Wells Fargo de peste drum. Dupa ce a ajuns la ghiseu, i-a dat nota 
functionarului, care i-a raspuns ca nu poate da curs cererii deoarece mesajul este 
scris pe un bilet al Bank of America, şi ca trebuie ori sa scrie mesajul pe un bilet 
Wells Fargo ori sa se intoarca la Bank of America. Dezarmat, tipul a zis doar "OK" şi 
a plecat. A fost arestat cateva minute mai tarziu, in timp ce statea la coada in 
sucursala Bank of America. (Asta s-a intimplat la mine in cartier, Garry Blvd. şi 19th 
Avenue)  
** 
LOCUL 2  
La inceputul acestui an, cativa angajati ai firmei Boeing s-au hotarat sa fure o barca 
de salvare pneumatica de la un Boeing 747. Au reusit sa o scoata din avion şi sa o 
aduca acasa. La putin timp dupa aceea, au plecat intr-o excursie pe rau. Nu a trecut 
mult şi au observat un elicopter al Pazei de Coasta care survola imprejurimile. Se 
pare ca semnalul radio de urgenta incorporat in astfel de barci a pornit automat 
atunci când s-a umflat. . . Nu mai este nevoie sa mentionam ca respectivii nu mai 
lucreaza la Boeing.  
** 
LOCUL 1  
Un student la medicina care efectua practica intr-un centru de toxicologie 
povesteste cum ca a fost sunat la un moment dat de o doamna foarte panicata care 
i-a spus ca si-a surprins fiica mancand furnici. Studentul a linistit-o, spunandu-i ca 
furnicile totusi nu sunt toxice şi ca nu este nevoie sa o aduca pe fetita la spital. 
Calmata, doamna i-a mai povestit ca oricum luase masuri, şi ca-i daduse copilului 
otrava pentru furnici, pentru a omori insectele pe care aceasta le inghitise deja. A 
fost momentul in care studentul i-a spus s-o aduca imediat la spital. . .  
** 
SI MARELE PREMIU: 
 
Stire la radio: un pasionat de bungee-jumping a sarit de la 30 m cu o coarda elastica 
de 60 m.  
*** 
Intr-o zi pescuiesc, povesteste un pescar inrait, şi raman fara momeala.  
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Alaturi de mine, pe mal, vad un sarpe care se chinuie sa-nghita o broasca. I-am luat-
o şi am taiat-o bucati ca sa o folosesc drept momeala. Simtindu-ma vinovat ca i-am 
luat sarpelui mancarea de la gura, i-am turnat putina votca pe gat, ca tot ramasese 
cu gura cascata. Si, ce sa vezi? Dupa un timp, simt ca ma inghionteste ceva la picior. . 
. .  
Era sarpele meu, cu doua broaste in gura.  
*** 
La o petercere, sotul gelos pe consoarta sa care gasea replici pline de duh tot 
timpul, îi zice:  
− Draga mea, dacă tot esti atât de spirituala, poti sa-mi spui ceva sa ma incante şi sa 
ma intristeze in acelasi timp?  
− Cu placere, dragul meu: ai cea mai mare scula dintre toti prietenii tai!  
*** 
Un băiat intră într-o frizerie şi frizerul sopteste faţă de clientul său:  
- Acesta este cel mai prost copil din lume. Uita-te in timp ce voi dovedi asta.  
Frizerul pune o bancnotă de 1 dolar într-o mână şi două monede de 25 de centi in 
cealalta mana, apoi il striga pe baiat şi îl întreabă:  
- Ce alegi, baiete?  
Băiatul ia cele 2 monede de 25 de centi şi pleaca.  
- Ce ti-am spus?, a spus frizerul. Acest copil este cel mai prost din lume.  
Mai târziu, atunci când clientul iese din frizerie, el vede acelaşi băiat care iese din 
magazinul unde se vinde inghetata.  
- Hei, fiule! Pot să-ţi pun o întrebare? De ce ai luat cele 2 monede în loc de bancnota 
de 1 dolar?  
Băiatul a lins conul de inghetata şi a răspuns:  
- Pentru că, în ziua în care as lua dolarul, jocul acesta s-ar termina!  
*** 
− Cum a fost intâlnirea pe nevazute? il intreaba un student pe colegul de camera.  
− Nasoala! Tipa a aparut într-un Rolls Royce din 1932.  
− Pai asta-i o masina foarte scumpa. Ce e rau în asta?  
− Ea era primul proprietar. . . .  
*** 
− De ce femeile prefera ginecologii batrani?  
− Pt ca acestora le tremura mâna.  
*** 
Un pusti pe strada:  
− Mamaie, matale esti curva?  
− Obraznicule, nesimtitule, pe cine faci tu mamaie?  
*** 
A fost odata un mare hot de buzunare.  
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Si, ca sa-si extinda afacerile, s-a casatorit cu cea mai mare hoata de buzunare.  
Dupa un timp cei doi si-au zis: meseria asta trebuie dusa mai departe.  
Si au facut un copil. Dar la nastere au observat ca copilul avea pumnii stransi. Si 
erau tare necajiti. Cum o sa devina odrasla lor cel mai mare hot din lume, cum o sa 
opereze la buzunare dacă are pumni stransi?  
Si au facut o incercare. Au luat un ceas şi l-au plimbat prin fata copilului.  
In momentul acela, harst, copilul a smuls ceasul. . . iar din pumnul strans, i-a cazut 
verigheta moasei. . .  
*** 
Doua blonde stau de vorba:  
- Cu cine te-ai mai culcat in ultimul timp?  
- Pai aseara cu un culturist. . .  
- Ooo!!! Si, cum e sa faci sex cu unul plin de muschi?  
- Cum sa fie. . . ca şi cum ar cadea peste tine un sifonier mare cu o cheie mica.  
*** 
O femeie tot venea la doctor cu genunchii juliti. Dupa o vreme doctorul o intreaba:  
− De ce vă tot juliti la genunchi?  
− Pentru ca fac sex in pozitia capra.  
− Pai şi ce, nu stiti şi alta pozitie?  
− Eu as sti, da' tapul nu!  
*** 
Doi politisti:  
− Dom' sergent, nu cumparati o juma' de porc?  
− Pentru ce? Sa se rastoarne in cotet?"  
*** 
Un barbat naufragiaza pe o insula pustie şi ramane acolo 10 ani. Intr-o zi o fata 
frumoasa inoata pana la insula intr-un costum de scafandru. . .  
Barbatul: "Buna! Sunt foarte bucuros sa te vad!"  
Fata: "Buna! Se vede ca esti aici de mult timp. De cat timp n-ai mai fumat o tigara?"  
Barbatul: "De zece ani!" Fata trage fermoarul de la un buzunar al costumului şi 
scoate o tigara pe care i-o da barbatului.  
Barbatul: "Oh multumesc din suflet!"  
Fata: "Si de când n-ai mai baut ceva?"  
Barbatul: "De zece ani!" Fata trage fermoarul de la un buzunar mai mare şi scoate o 
sticla de whisky pe care i-o da barbatului.  
Barbatul: "Oh. . . multumesc mult. Esti ca o zana buna!"  
Fata (coborand fermoarul costumului): "Si ia spune-mi, de când n-ai mai avut o 
partida. . . ?"  
Barbatul: "Oh, Doamne, sa nu-mi spui ca ai şi crose de golf acolo?!"  
*** 



1019 

 

La divort.  
El: Tu unul ca mine nu mai gasesti!  
Ea: Eu unu' ca tine nu mai caut!  
*** 
Un preot batran il invata pe un novice cum sa se comporte in timpul confesiunilor 
enoriasilor.  
Dupa o prima spovedanie, preotul il trage deoparte pe tanar şi îi spune:  
− Te-ai descurcat destul de bine, dar ti-as sugera ca, atunci când asculti confesiunile 
fetelor tinere, sa-ti exprimi dezacordul mai degraba prin "Vai, vai, vai" şi nu prin 
"Uau!"  
*** 
Am citit ca anul trecut 4. 153. 237 de oameni s-au casatorit. Nu c-as fi carcotas, dar 
nu ar trebui sa fie un numar par?  
*** 
James Bond la Moscova:  
Intra intr-un bar şi se prezinta barmanului:  
-I'm Bond. James Bond.  
Barmanul raspunde:  
-I'm Gay. Serghey.  
*** 
Pestisorul de aur, prins in undita de un roman:  
- Ia zi ma, ca sa nu mai pierdem timpu': cati bani vrei, ce tara sa conduci şi cati 
centimetri de scula ti-ar trebui, tu-va muma-n cur de romani ca n-ati cere unu' o 
carte sau un bilet la teatru.  
*** 
Vine Bula la scoala cu o buza umflata.  
Profesoara: 
- Ce-ai patit Bula?  
- Am fost cu tata la pescuit şi mi s-a asezat o viespe pe buza.  
- Vai saracul de tine. Si te-a piscat?  
- Nu, a omorit-o tata cu vasla.  
*** 
Un indian navajo statea langa un agent de vanzari pe o banca in parc; intre ei se afla 
o punga mare de hartie. . . indianul fixa de ceva timp punga de hartie.  
- Vrei sa stii ce e in punga? intreaba agentul de vanzari.  
Indianul dadu afirmativ din cap.  
- E o sticla de vin, am luat-o pentru nevasta-mea. Indianul tacu o vreme, apoi zise, 
dand afirmativ din cap de mai multe ori:  
- Bun schimb ai facut. . .  
*** 
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Sotul se uita atent la sotia sa si-i zice:  
- Rochia ta noua este prea indrazneata. Se vede totul prin ea.  
- Ei si? O femeie cinstita nu are nimic de ascuns. . .  
***  
Alinuta la scoala:  
-Unde se gaseste cel mai mult zahar din lume, Alinuta? Intreba invatatoarea.  
-Pai. . . , in Zahara.  
-Bine Alinuta, da acolo e praf.  
-Da' ce, am zis ca-i cubic?. . .  
***  
Culmea manelistilor :  
Sa conduci o mashina fara numar. . . fara numar. . . fara numar. . . . . .  
*** 
Un tip se trezeste in ambulanta:  
- U. . . u. . . unde ma duceti!  
- La morga!  
- Pai nu am. . . murit!  
- Pai. . . . nu am ajuns!  
*** 
Intrebare: - Ce credeti, cine sunt mai inteligenti: femeile sau barbatii?  
Raspuns: - Desigur, femeile! Ati vazut vreodata o femeie care sa se casatoreasca cu 
un barbat numai pentru faptul ca alesul sau are picioare lungi?  
*** 
De ce atunci când cineva vorbeste cu Dumnezeu, aceasta se numeste "rugaciune", 
dar când Dumnezeu vorbeste cu cineva se numeste "schizofrenie"? 
*** 
Un betiv povesteste:. . . şi cum ziceam, am ajuns aseara acasa, ma dezbrac, intru in 
baie şi deodata aud. . 'Atentie, se inchid usile! Urmeaza statia Timpuri Noi cu 
peronul pe partea dreapta. '  
*** 
Un pusti intra in farmacie şi intreaba:  
- Aveti prezervative?  
- In primul rand, îi raspunde farmacista enervata, prezervativele nu sunt pentru 
copii şi in al doilea rand sa-i spui tatalui tau sa vina singur sa şi le cumpere pentru 
ca sunt de diferite marimi!  
La care pustiul raspunde:  
- In primul rand prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt impotriva copiilor, iar 
in al doilea rand nu o sa-i spun nimic lui tata pentru ca sunt pentru mama, care 
pleaca in delegatie şi nu are cum sa stie marimea. . . inca  
*** 
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Duminica dimineata m-am trezit devreme, m-am imbracat in liniste, mi-am pregatit 
un pachet cu mancare pentru pranz, am luat cainele, am mers apoi tiptil pana in 
garaj şi am atasat barca la Jeep şi am pornit la drum. Spre disperarea mea, la iesire 
din garaj am observat ca afara era o vijelie de nedescris, ploaie amestecata cu fulgi 
de zapada, vantul sufla cu peste 100 km/h. Am revenit cu masina in garaj şi am 
pornit radioul. La stiri se anunta ca vremea se vă inrautati in continuu. M-am intors 
in casa. M-am dezbracat inapoi in liniste şi m-am strecurat in pat langa sotia mea 
soptindu-i la ureche:  
- E o vreme ingrozitoare afara.  
Ea a raspuns somnoroasa :  
- Iti vine sa crezi ca idiotul de barbata-miu e la pescuit pe furtuna asta?  
*** 
O blonda intr-un bar, vrea sa faca cinste:  
- O Skol la toata lumea!  
*** 
Mama, zice Bula, m-am hotarat sa ma insor, dar nu stiu ce sa fac: dacă ma insor cu o 
femeie frumoasa, n-am sa fiu linistit, dacă ma insor cu o femeie urata n-am sa fiu 
multumit.  
- Mai Bula îi zice maica-sa, tu ce ai prefera: sa mananci un rahat de unul singur sau 
sa mananci un tort cu prietenii?  
*** 
Se intilnesc reprezentantii fabricilor de bere Becks, Heineken, Carlsberg şi Guiness. 
Fiecare comanda o bere. Cel de la Becks o bere Becks, cel de la Heineken o bere 
Heineken, cel de la Carlsberg o bere Carlsberg, iar cel de la Guiness, spre uimirea 
celorlalti, cere o Coca-Cola.  
Cei trei intreaba nedumeriti:  
- Tu nu bei bere?  
- Pai dacă voi NU beti bere, atunci nici eu!  
*** 
"Un barbat suna la pompieri:  
-Alo, pompierii? 
-Da! Care este problema? 
-Imi arde de joaca!"  
*** 
"Doi oameni merg intr-o excursie. Sotia se uita pe fereastra şi îi spune sotului: 
-Draga uite o caprioara pe fereastra.  
La care sotul: 
-Draga, aceea nu este o caprioara, este o vaca şi tu nu te uiti pe fereastra, tu te uiti 
in oglinda. "  
***  
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Q: What are the three biggest tragedies in a man’s life? 
A: Life sucks, job sucks, and the wife doesn’t.  
 
*** 
Fluierul piciorului este un dispozitiv de gasire a mobilei pe intuneric.  
*** 
Intuitia este o calitate a femeii care o ajuta sa-si contrazica barbatul inainte ca 
acesta sa apuce sa deschida gura.  
*** 
Cine zambeste atunci când lucrurile merg prost s-a gandit deja pe cine sa dea vina.  
*** 
Probabilitatea sa intalnesti pe cineva cunoscut creste atunci când esti cu cineva cu 
care nu trebuie sa fii vazut.  
*** 
Intuitia este o stiinta exacta.  
*** 
O concluzie marcheaza intotdeauna momentul in care ai obosit sa gandesti.  
*** 
Hard-disk-urile sunt intotdeauna pline. . N-are rost sa incerci sa faci rost de mai 
mult spatiu.  
Datele se vor extinde pana ocupa tot spatiul liber.  
*** 
Oamenii, ca şi natiunile, vor actiona rational numai dupa ce toate celelalte 
posibilitati au fost epuizate.  
*** 
Poti invata o pisica sa faca orice vrea ea.  
*** 
Nu e destul sa fii tu norocos, trebuie ca ceilalti sa nu fie.  
*** 
Stressul inseamna sa te trezesti urland, apoi sa-ti dai seama ca nu dormeai.  
*** 
Toate femeile sunt bune:bune de nimic sau bune la ceva.  
*** 
Cred ca barbatii care au cercel in ureche sunt mai bine pregatiti pentru casatorie. 
Au suferit şi au cumparat bijuterii.  
*** 
Sfatul meu este sa te casatoresti. Dacă vei avea o nevasta buna, vei fi fericit; dacă 
nu, vei deveni filosof.  
*** 
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Nu am aflat ce este fericirea decât in momentul in care m-am casatorit. Dar atunci 
era deja prea tarziu.  
*** 
Verighetele: cele mai mici catuse din lume. .  
*** 
Burlacii stiu mai multe despre femei decât barbatii casatoriti; in caz contrar, ar fi şi 
ei casatoriti.  
*** 
Femeile sunt pasionate de matematica; isi impart varsta la 2, dubleaza pretul 
hainelor şi adauga intotdeauna 5 ani la varsta prietenei celei mai bune.  
*** 
Cea mai buna metoda de a tine minte ziua sotiei tale este sa o uiti o data. . .  
*** 
Intr-o zi sotul vine mai devreme acasa şi o gaseste pe nevasta-sa cu amantul ei. 
Surprins, acesta îi spune amantului: 
- Sunt un om relativ calm: hai in camera cealalta sa discutam.  
Amantul, bucuros ca nu are probleme, se duce in camera de alaturi şi sta de vorba 
cu sotul femeii, ca de la barbat la barbat.  
- Fii atent ce facem, zise sotul. Voi trage doua focuri de arma in aer şi ne vom 
preface morti; La cine vă veni nevasta-mea, acela o vă pastra.  
- OK. Sotul trage cele doua focuri de arma şi din camera de vizavi se aude: 
- Costele, iesi de sub pat ca s-au impuscat dobitocii aia! 
*** 
Maxima zilei…  
 
Cand Dumnezeu a facut femeia, i-a promis ca vă gasi barbatul ideal în fiecare colţ al 
pământului.  
Apoi Dumnezeu a facut pământul rotund. . .  
 
*** 
Ion cu soția în vizită la Gelu. . . Jucând carți la masă, Ion scapă o carte sub masă și 
când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce 
termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:  
− Ți-a plăcut ce-ai vazut sub masă? O poți avea pentru 100 €. Vino sâmbătă dupa-
amiază pe la două că Gelu lucrează. . .  
Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100 €, își face de cap cu ea și pleacă 
mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă:  
− Nevastă a fost Ion azi pe-aici?  
− A fost. . . zice ea cam cu juma' de gură.  
− Ți-a dat 100€?  
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− Mi-a dat. . . zice ea, cu teamă că Gelu o fi "mirosit" ceva.  
− Bun! A trecut azi dimineață pe la servici și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-
i dă ție după-amiază. . .  
*** 
- Medicul meu a insistat să trec pe la dumneavoastră, spuse pacientul către 
psihiatru. Dumnezeu ştie de ce, căci eu am o căsnicie fericită, o slujbă sigură, mulţi 
prieteni, n-am griji. . .  
- Hm, spuse psihiatrul, luându-şi carnetul de notiţe. Şi de când ai senzaţia asta?  
*** 
Într-un zoo-magazin:  
- Aveţi cumva de vînzare nişte rechini mici?  
Vînzătorul, mirat, răspunde că nu şi întreabă la ce îi trebuie.  
- Păi, ştiţi, vreau să o învăţ minte pe pisica mea, fiindcă e a cincea oară cînd îmi 
mănîncă peştisorul din acvariu…  
***  
- De ce stă un grup de poliţişti în faţa unei şcoli ajutătoare?  
- Ori e şedinţa cu părinţii, ori întalnirea de zece ani.  
***  
Isi cumpara ursul masina noua şi pleaca sa se plimbe prin padure. La un moment 
dat se intalneste cu iepurasul.  
Iepurasul: - Ce faci ursule?. . . asta-i masina ta?  
Ursul: - Da bah. . . hai sa te fac o tura!  
Se urca iepurasul in masina şi pleaca cu ursul prin padure. Se plmba ei cat se 
plimba şi ajung la o prapastie. . .  
Ursul: - Iepurasule pui pariu cu mine ca la 200km/h eu pun frana la un centimetru 
de prapastie?  
Iepurasul: - Hai bre ursule!. . . ia sa te vad!  
Baga ursul 100. . . . baga 200. . . la un metru de prapastie se uita la iepuras si-l 
intreaba: - Iepurasule te-ai pisat pe tine?  
Iepurasul: daaaaaa. . .  
Pune ursul frana şi se opreste la fix un centimetru de prapastie.  
Iepurasul:- bravo bre ursule !!. . . . dar tu pui pariu ca eu la 300km/h pun frana la un 
milimetru de prapastie?  
Ursul: - hai bah !!. . . ia sa te vad!  
Se urca iepurasul la volan şi incepe. . . 100. . . . 200. . . 300 km/h. . . la un metru de 
prapastie se uita la urs si-l intreaba Ursule te-ai pisat pe tine?  
Ursul: - daaaaaaaa. . . . . .  
Iepurasul: - Poti sa te şi caci ca eu nu ajung la frana. . .  
***  
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Cica jucau patru scheleti poker noaptea in cimitir. La un moment dat, de sus din 
deal, se aude o voce cantand.  
- Ba, ia du-te şi vezi ce-i ! zice scheletul cel batran catre unu‘ mai tinerel. Se intoarce 
asta dupa vreo 2 minute:  
- Sefu‘, e unu beat ranga.  
- Pai du-te şi sperie-l, ce tot ne deranjeaza?!  
Dupa vreo 5 minute:  
- Sefu, io m-am dus, am urlat la el, am topait, m-am strambat, da‘ asta nimic.  
- Pai nu asa ma, du-te, aseaza-te langa el şi cere-i o tigara. Cand îţi da tigara, cere-i şi 
un foc. Asta o sa-si aprinda bricheta şi atunci o sa-ti vada fata.  
Se duce scheletul, se asaza langa betiv, îi cere o tigara, dupa care şi un foc. Omul 
nostru aprinde bricheta şi atunci îi vede fata. Ramane asa pe ganduri cateva 
secunde, dupa care-i zice:  
- Mai baiete, dacă nu-ti face bine, de ce nu te lasi?  
***  
-Fiica dumneavoastră, zice doctorul, are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie.  
-De ce gen?  
-De genul masculin!  
***  
- Care este diferenta intre studente şi verbe?  
- Verbele pot fi şi neregulate.  
***  
- De ce te plimbi prin benzinarie?.  
- Vreau sa ma las de fumat.  
***  
Se intalnesc 2 prieteni vechi, care nu se mai vazusera de 10 ani  
-Salut ! Ce mai faci ?? Baaa, ce te-ai ingrasat !!  
-Da, am pus ceva pe mine. . .  
-Ce ma, esti obez !  
-Putem spune şi asta. . .  
-Da is curios, ti-o mai vezi de burta asta ??  
-Auzi, adevarul e ca n-o mai vad. Da dacă o vezi tu, pup-o din partea mea. . .  
***  
- Care-i deosebirea dintre un vibrator şi 100 g de soia?  
- Niciuna. Amîndouă înlocuiesc carnea!  
*** 
O familie de viermi traia intr-un rahat.  
Micul vierme o intreaba pe mama sa:  
Mama, noi am putea 
trai intr-un mar? 
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Da, fiule, am putea trai intr-un mar.  
Mama, noi am putea trai intr-o banana? 
Da, fiule, am putea trai intr-o banana.  
Atunci, mama, de ce traim intr-un rahat?!?  
Pentru ca suntem patrioti şi asta e tara noastra, fiule.  
*** 
Ministrul de la Invatamant, Daniel Funeriu se duce in magazinul Victoria sa isi 
cumpere cravate şi camasi.  
Dupa ce isi cumpara cravate, vrea sa îi dea 5 lei spaga vanzatorului, insa acesta 
refuza:  
- Nu pot sa primesc, d-le ministru, pentru ca am fost şi eu profesor universitar şi 
stiu ce salarii mici sunt in invatamant.  
Nervos, Funeriu se duce la raionul de camasi. Isi cumpara cateva camasi şi vrea sa îi 
dea spaga 5 lei vanzatorului, care il refuza:  
- Nu pot sa primesc, d-le ministru, ca am fost şi eu profesor universitar şi stiu ce 
salarii mici sunt in invatamant, îi spune vanzatorul.  
Super-nervos, Funeriu iese din magazin şi vede un cersetor in fata magazinului. Se 
gandeste putin şi vrea sa îi dea 10 lei cersetorului.  
La care acesta îi spune:  
- Nu pot sa primesc, d-le ministru…  
Deja cu nervii la pamant, Funeriu il intrerupe:  
- Sa nu spui ca şi tu ai fost profesor universitar.  
- Nu, îi raspunde acesta, eu chiar sunt profesor universitar, dar am o fereastra acum 
!!! 
*** 
Niste vizitatori se opresc dezorientati in fata unei picturi ciudate in plina PIATA 
MOSCOVEI.  
Aceasta prezenta nudurile explicite a unui barbat şi o femeie facand sex. Tabloul 
era intitulat "LENIN IN POLONIA". E avertizat imediat PUTIN, care il şi cheama 
urgent la Kremlin pe artist. Apare pictorul şi Putin il intreaba pe artist ce reprezinta 
tabloul ?  
-. . . pai pe LENIN IN POLONIA. . .  
- Cine-i femeia ? intreaba Putin.  
- Nevasta lui Lenin. . .  
-. . . şi barbatul ? 
- Un rus oarecare.  
- Pai, bine, dar unde-i Lenin ?!. . .  
- În Polonia !  
*** 
- Domnule Vanghelie, ati fost la Grãdina Zoologicã? 
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- Da, bineânteles.  
- Câti ani? 
*** 
- Un an intreg de tratament la psiholog, fãcut degeaba!!! 
- Pãi, nu te-ai vindecât? 
- Depinde ce intelegi tu prin vindecât: acum un an mã credeam Napoleon, iar acum 
sunt un neica-nimeni!  
*** 
- Am auzit cã i-ai cumparat soacrei tale un Jaguar.  
- Da! 
- Pãi, credeam ca nu poti s-o suferi!!!! 
- Lasã-mã frate, cã stiu eu ce fac: a muscat-o deja de 2 ori!  
*** 
- Alcoolul ucide! 
- Si ce? Apa chioarã te face nemuritor?  
*** 
Toatã lumea trebuie sã creadã in ceva! 
Eu cred c-o sa mai beau o bere.  
*** 
- Domnule doctor, eu tot vãd elefanti roz.  
- Ati vãzut pâna acum vreun psiholog? 
- Nu. Doar elefantii roz!  
*** 
Doctorul :  
-Intoarceti-vã spre geam şi scoateti limba.  
Pacientul:  
-Inteleg sã scot limba, dar de ce trebuie s-o fac inspre geam? 
Doctorul :  
-Nu-l suport pe tipul de vis a vis. . .  
*** 
O profesoarã de franceza isi intreabã elevii: 
- Care e diferenta intre “Madamme" şi "Mademoiselle"? 
La care un elev din spate: 
- "Monsieur"!  
*** 
Mama, catre fiicã: 
- Fetita mamei, ce-o sã faci tu când o sã ajungi mare, asa ca mine? 
- Mai intâi o curã de slãbire. . .  
*** 
- Cum transformi o vulpe intr-un elefant? 
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- Te insori cu ea!  
*** 
Bulishor il intreabã pe Bulã:  
- Tatã, ce este un idiot? 
- In general, un idiot este o persoanã care da explicatii lungi şi ambigue, iar 
persoana cu care discutã nu intelege nimic. Intelegi?  
- Nu!  
*** 
Bulã merge la un restaurant de pe litoral.  
- Am comandat o fripturã, cu o felie de lamâie. Dar nu vãd friptura! 
Ospãtarul se-ntoarce c-un sictir de zile mari spre Bulã: 
- Sub lamâie v-ati uitat? 
*** 
De când a început să ningă afară, nevastă-mea stă non-stop şi se uită pe geam. . .  
Dacă se înteteste ninsoarea, cred că-i dau drumul în casă. . . !!!" 
*** 
Sotul şi sotia, seara in pat. Sotul: 
- As vrea sa facem dragoste acum. Acum, te doresc atât de mult! 
Sotia buimacita de somn: 
- Te rog, nu acum. Mi-e foarte somn şi ma doare capul. Maine! Iti promit! 
Sotul: 
- Sssssst! Vorbesc la telefon!  
***  
Sotul intra in pat si-i sopteste sotiei la ureche: "Sunt fara chiloti" 
Sotia: "Lasa-ma sa dorm, maine am sa-ti spal o pereche" 
*** 
Doi prieteni stau de vorbă la cârciumă: 
- De ce să-mi cumpăr mașină dacă toți prietenii mei au și mă pot servi? 
- Asta i-am spus și eu soției tale când m-a întrebat de ce nu mă însor. . .  
***  
Soțul și soția prin parc: 
- Scumpo, încearcă să arăți că ești fericită.  
- De ce? 
- Doamna care vine spre noi, este prima mea soție.  
***  
Î: Care este asemănarea dintre o mașină nouă și un soț? 
R: Ambele funcționează bine doar în primul an. . .  
***  
Î: Ce îmbătrânește prima oară la un bărbat? 
R: Nevasta. . .  
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***  
I:Care e diferența dintre vină și păcat? 
R:E o vină să te culci cu nevasta altuia dar e păcat să ratezi ocazia.  
***  
Şeful îşi trimite subalternul în delegaţie în Brazilia.  
- Ce Brazilia? Acolo nu găseşti altceva decât fotbal şi curve! 
- Ce zici? Dar nevastă-mea e din Brazilia, răspunde şeful.  
- Da? Şi la care echipă a jucat? 
*** 
Loţi îi zice lu' Ion: 
- Măi, Ione, eu vorbeşte greu rumuneşte şi vreu tu să unveţi pe mine. Pentru 
unceput, vreu să zici la mine care diferenţa untre bai şi catastrofă? 
- Măi, Loţi, vezi tu, io am o turmă mare ghe oi. No amu, dacă, Domne feri, dă molima 
peste ele şi mor tăte, no ăsta-i bai. Ăsta-i bai mare. Îi bai, da' nu-i catastrofă. Da', 
dacă dă cu bomba peste Budapesta şi omoară tăt, apăi, asta-i catastrofă, da' nu-i bai. 
. .  
*** 
Barbatii se impart in patru categorii dupa trei criterii.  
Criteriile sunt: bautura pe care o consuma; mijlocul de transport folosit; cu cine isi 
satisfac nevoile sexuale.  
Categoriile sunt: 
1. Whisky - Mercedes - Amanta 
2. Coniac - Masina statului - Secretara 
3. Pepsi - Dacia personala - Autostopista 
4. Ceai - Tramvai – Nevasta 
*** 
Moare toata lumea de pe pamant şi se duce in Rai. Dumnezeu vine şi spune: 
- Vreau ca barbatii sa formeze doua cozi. Una cu barbatii care in timpul vietii si-au 
dominat nevestele şi una cu barbatii care au fost dominati de ele. Iar nevestele sa 
plece cu Sf. Petru.  
Zis şi facut. Cand D-zeu se uita din nou, femeile plecasera şi barbatii formasera 
doua linii. Coada celor dominati de neveste avea peste 100 km, iar coada celor care 
isi dominasera nevestele era compusa dintr-un singur om.  
D-zeu se enerva: 
- Ar trebui sa vă fie rusine! V-am creat dupa chipul şi asemanarea mea şi v-ati lasat 
tinuti sub papuc! Priviti-l pe singurul meu fiu care a stiut sa stea drept şi m-a facut 
sa fiu mandru de el! Spune-le, fiul meu, cum ai reusit sa fii singurul barbat din 
aceasta coada? 
- Nu stiu, nevasta-mea m-a pus sa stau aici. . . . .  
*** 
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Barbatii şi calculatoarele sint la fel: sint greu de inteles, intotdeauna au memorie 
insuficienta şi mereu apare ceva mai bun.  
*** 
Un englez, un American şi un arab stau de vorba despre familiile lor intr-un bar. 
Englezul zice: 
"Am 10 copii acasa şi dacă as mai face unul as avea o echipa de fotbal!" 
"Eeii", spune americanul, "eu am 15 copii acasa şi dacă ma mai fortez o data imi fac 
o echipa de fotbal american!" 
In sfarsit, arabul zice: "Eu am 17 neveste acasa". Face o pauza in timp ce soarbe 
tacticos din pahar. "Dacă imi mai iau una, imi fac teren de golf!" 
***  
Barbatul isi prinde sotia cu amantul: 
- Ce face el in patul nostru? 
- Minuni. .  
***  
Barbatul ideal e cel care, atunci când isi gaseste nevasta in dormitor cu amantul, 
spune: 
- Nu vă deranjati, continuati! 
Amantul ideal e cel care mai poate sa continue. . .  
*** 
- Cum arata un barbat care se gandeste la viitor? 
- Cumpara doua lazi de bere in loc de una.  
I: Ce a zis Dumnezeu atunci când a creat barbatul? 
R: Pot face şi ceva mai bun.  
*** 
Doi prieteni stau de vorba la carciuma: 
- De ce sa-mi cumpar masina dacă toti prietenii mei au şi ma pot servi? 
- Asta i-am spus şi eu sotiei tale când m-a intrebat de ce nu ma insor. . .  
*** 
- De ce barbatii sunt ca şi betele de chibrit?  
- Dacă îi aprinzi isi pierd capul. . .  
*** 
Doi tineri, in drumul lor spre biserica, unde mergeau sa isi oficieze casatoria, au 
murit, intr-un accident de masina.  
Ajunsi la poarta Raiului, l-au intrebat pe Sfantul Petru dacă se pot oficia casatorii şi 
in Rai.  
Sfantul Petru i-a rugat sa astepte un pic, pana vine cu raspunsul.  
Au asteptat ei o luna, au asteptat doua, pe urma au inceput sa se intrebe ce s-ar 
intampla daca, odata casatoriti, nu se vor mai intelege.  
Dupa inca o luna, Sfantul Petru se intoarce:  
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- Am vesti bune, copii! Puteti sa vă casatoriti in Rai!  
- Bine, dar exista şi posibilitatea divortului? intreaba tinerii.  
La care, Sfantul Petru:  
- Mai, lasati-ma in pace! Trei luni am cautat sa gasesc un preot in Rai şi acum voi imi 
cereti sa caut şi un avocat?  
*** 
Guvernul roman vă asigura slujbe pentru someri pe perioada crizei financiare. Ele 
vor fi oficiate de preoti, episcopi şi mitropoliti.  
*** 
Un oltean şi un ardelean erau intr-un tren. Olteanul din lipsa de ocupatie, isi 
aprinde o tigara şi incepe a canta:  
- M-a facut muica oltean, maaa!  
La care ardeleanul îi raspunde scurt:  
- No, iart-o !  
*** 
Doi emiri stau de vorba:  
- Auzi, dar tu cum alegi seara, dintre cele treizeci de concubine ale tale, cu care sa te 
culci?  
- Eh, simplu, arunc peste ele o galeata cu apa rece şi o aleg pe cea din care iese cel 
mai mult abur!  
*** 
Dragă primitorule!  
Tocmai ai primit un virus taliban! Avînd în vedere faptul că în Afganistan nu sîntem 
încă atît de avansaţi, acesta este un virus manual. Aşa că te rog frumos să trimiţi tu 
singur virusul tuturor celor pe care îi cunoşti şi să-ţi ştergi tu singur toate fişierele 
de pe hard disk!  
Mulţumesc frumos.  
Abdullah. Hacker Taliban.  
*** 
Instalatorul primeste un telefon în miezul noptii:  
- Domnule, vino repede, ai facut o boacana. Cred ca ai încurcat firele azi, cînd ai fost 
la noi.  
- Imposibil, cum sa le încurc?  
- Nu stiu cum. Televizorul a înghetat tun, frigiderul sfîrîie, iar la cuptorul cu 
microunde e un film deocheat, de a scapat soacra-mea pe jos trei pahare şi doua 
farfurii.  
*** 
Concurs de tancuri. Vin rusii, pun tinta la 1 km, trag cu tancul, tinta doborîta. 
Aplauze din audienta. Vin americanii, pun tinta de marimea unei mingi de fotbal la 
5 km. Trag cu tancul, tinta pulbere. Urale din audienta. Vin şi românii la închiderea 
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concursului cu o caruta trasa de un cal amarît şi pe caruta o teava lunga. Pun tinta 
la 5 m, trag cu o ghiulea şi ghiuleaua cade la 1 m în fata carutei. Rîsete îndelungi din 
audienta. Unul dintre ei rîdea în hohote zicând:  
- Ba, ce tanc puternic, ba! Ha, ha, ha!  
La care tanchistul zice catre el:  
- Dacă esti asa de fortos, vino tu şi sufla-n teava!  
*** 
Un elicopter deasupra orasului Seattle. La un moment dat, un scurtcircuit la bord 
distruge radarul şi toate sistemele de orientare şi comunicatie.  
- Ce naiba ne facem acum? zice pilotul. Nu prea mai avem benzina şi nu ma pot 
orienta pentru a gasi aeroportul. Dac-as avea un punct de reper. . .  
- Încearca sa ceri cumva ajutor… poate sa scrii ceva pe cer.  
Zis şi facut. Pilotul scrie cu ajutorul elicopterului în zbor: UNDE MA AFLU? Dupa 
vreo cinci minute, pe un zgîrie nori apare o pancarta uriasa cu textul: ÎN 
ELICOPTER. Pilotul reuseste foarte repede sa se orienteze şi sa gaseasca 
aeroportul. .  
- Cum naiba te-ai orientat dupa un astfel de raspuns naucitor? întreaba copilotul.  
- Foarte simplu. Mi-a fost foarte clar ca aceea era cladirea Microsoft. Cine putea da 
un raspuns atît de exact şi complet nefolositor?  
*** 
Pe o strada centrala, pe masura ce un barbat sapa un sant, în urma lui vine un altul 
care îl astupa. . Intrigat, un trecator îl întreaba :  
- Ce faceti aici?  
- Sapam un canal pentru telefon.  
- Si cablul unde e?  
- Asta e un canal pentru telefon celular…  
*** 
Un pitic intra într-o farmacie, cere o aspirina. Farmacista îl întreaba:  
- Sa v-o împachetez ?  
- Nu, multumesc. O s-o rostogolesc. . .  
*** 
Un batrînel se prezinta la comisia de înrolare.  
- Vreau sa ma înrolez ca voluntar.  
- Citi ani aveti?  
- Saptezeci.  
- Cam batrîn pentru un soldat. . .  
- N-aveti decît sa ma înrolati ca general!  
*** 
Un tip se prezinta la doctorul psihiatru.  



1033 

 

- Domnule doctor, îi spune acesta, noaptea o multime de omuleti se foiesc la mine 
sub pat.  
- Hm, face doctorul. Cazul dv. ar necesita cîtiva ani de analize şi tratament.  
Dupa un timp, doctorul îsi întîlneste pacientul pe strada si-l întreaba de ce nu s-a 
mai prezentat la consultatie.  
- Pentru ca nu mi-a permis timpul. Dar sa stiti ca am terminat cu omuletii aceia care 
ma deranjau noaptea.  
- Da? Cum?!  
- Am taiat picioarele patului.  
*** 
- Mămico, găinile beau benzină?  
- Nu, Bulişor!  
- Şi atunci de ce se scumpesc ouăle de cîte ori Guvernul scumpeşte benzina?  
*** 
- Bulă, ce meserie ai?  
- Sînt imitator de viermi.  
- Cum adică?  
- Fac găurele în mobilă la un negustor de antichitati  
*** 
- Acuzat, recunoaşte că ai greşit.  
- Imposibil, domnule judecător, pledoaria avocatului m-a convis că nu am furat.  
*** 
»Datorita crizei economice mondiale, Renault a anuntat concedierea a 2000 de 
angajati;  
Ford a anuntat concedierea a 3000 de angajati; Opel a anuntat concedierea a 4000 
de angajati.  
Pentru a se alinia acestui trend, Toyota a anuntat scoaterea din priza a 100 de 
roboti.  
*** 
Puterea sugestiei pozitive transpusa in bancuri:  
O femeie vine acasa si-i zice sotului:  
- Iti amintesti de toate durerile de cap pe care le-am avut in ultimii ani? Ei bine, nu 
le mai am.  
- Nu mai ai dureri de cap? intreaba sotul. Dar ce s-a intamplat, draga?  
Sotia îi raspunde:  
- Una dintre prietenele mele mi-a recomandat un hipnotizator. Acesta mi-a spus sa 
stau in fata unei oglinzi, sa ma holbez la mine insami şi sa-mi repet:, , Nu am nici o 
durere de cap; Nu am nici o durere de cap; Nu am nici o durere de cap’’. Si a mers! 
Durerile de cap au disparut complet.  
Sotul a replicat:  
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- Ei bine, este extraordinar.  
Atunci sotia-i spuse:  
- Stii, tu nu ai mai fost un "macho", in pat, demult. De ce nu te duci şi tu la acest 
hipnotizator sa vezi dacă nu poate sa te ajute in aceasta problema?  
Sotul a fost de acord sa incerce. Dupa consultatie, sotul vine acasa, isi ridica sotia in 
brate, îi rupe hainele şi o duce in dormitor. O pune pe pat si-i spune:  
- Nu misca, ma intorc imediat.  
Se duce in baie, se reintoarce dupa cateva minute, sare in pat şi face dragoste 
pasional cu sotia sa asa cum nu o mai facuse niciodata.  
Nevasta-sa e uluita:  
- Baiete, a fost minunat!  
Barbatul îi spune:  
- Stai linistita, nu misca, ma intorc imediat.  
Se intoarce in baie, sta cateva minute, se intoarce in dormitor şi runda a doua a fost 
mai buna, decât prima.  
Sotia ramane ametita şi extaziata.  
Barbatul îi spune din nou:  
- Nu misca, ma intorc imediat.  
Si se intoarce iar in baie. De data asta, sotia il urmareste pana in baie şi acolo il vede 
stand in fata oglinzii şi repetand: "Ea nu este sotia mea. Ea nu este sotia mea. Ea nu 
este sotia mea. . . !"  
*** 
O babuta se ruga fierbinte in Biserica, in genunchi, in fata crucii pe care era 
rastignit Mantuitorul Iisus. Presedintele Basescu o vede si-i sopteste de ce nu se 
roaga şi la presedintele tarii ca poate-i indeplineste ruga.  
-M-as ruga maica, m-as ruga. . . dacă l-as vedea rastignit. . . .  
*** 
De ce prefera blondele pastilele in locul prezervativelor? 
Se inghit mai usor. . .  
*** 
De ce o blonda nu poate sa manance banana? 
Nu-i gaseste fermoarul. . .  
*** 
Doctorul isi intreaba pacienta: 
- Ce varsta aveti, doamna? 
- Ma îndrept spre 30.  
- Din ce directie?  
*** 
In iad, Stalin primeste ca insotitoare o frumoasa actrita suedeza, blonda şi cu 
picioare lungi. Lenin protesteaza: 
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- Dar nu e corect. A fost cel putin la fel de pacatos ca şi mine.  
Dracul il linisteste: 
- N-ai inteles! Ceea ce vedeti este pedeapsa ei!  
*** 
- Vecine, baiatul tau a aruncat cu o piatra inspre mine.  
- Si te-a nimerit? 
- Nu.  
- Atunci sigur n-a fost el!  
*** 
- De ce-mi cereti sa achit nota de plata inainte de a lua masa? 
- Problema e ca dumneavoastra ati comandat ciuperci.  
*** 
Dupa primul zbor in afara dulapului, molia mica este intrebata de ma-sa: 
- Eh? Cum a fost? 
- Bine, lumea se bucura de mine, toti aplaudau.  
*** 
SCRISIOAREA UNUI POPA  
Vai tie, pacatoaso! Care umbli in fuste scurte de ti se vad toate cele de taina. Nu ne 
mai duce pe noi in ispita cu apartamentul tau de vizavi de biserica, asa ca mai trage 
jaluzelele când faci baie, ca nu mai pot sa-l dau jos pe paracliser din clopotnita. Ai 
bagat focurile iadului in toti enoriasii, care nu mai vin la biserica sa ma vada 
precum slujbesc, ci sa te vada pe tine precum te apleci sa bati matanii. Pana şi eu, 
om al bisericii, pre când citeam oamenilor mei despre facerea lumii, cu ochii la…, 
aia la…, la nascatoare, am sarit 3 pagini de am ajuns la arca lui Noe, de a iesit cam 
asa:”Dupa ce Dumnezeu l-a facut pe Adam, apoi a facut-o şi pe Eva, apoi a smolit-o 
pe dinauntru şi pe dinafara şi i-a dat drumu’ pe ape“. De necaz şi rusine m-am 
ascuns in altar si-am baut tot vinul de impartasanie.  
E drept fata mosului ca moda cere sa ti se vada fizionomia, dar la tine, fata mosului, 
sa vede toata anatomia. Amin  
*** *Un rocker ajunge dimineata acasa beat manga, şi da peste mama sa in 
bucatarie.  
− Mamaaaaaaaaa! Mi-e raaaaaauuuuu. . . .  
− Ce sa-ti dau dragul mamii ca sa-ti treaca? 
− Pune-mi o manea, sa vars! 
*** 
Maria catre Ion: 
- Ioane, ai auzit? Se scumpeste bautura.  
Ion catre Maria: 
- Asta e Marie. O sa mancam mai putin.  
*** 
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Doua blonde in parc: 
− Fata, vad ca esti gravida! 
− Da. . . .  
− Si al cui e copilul? 
− Al meu. . .  
− Nu, fataaa. Ma refeream cu cine l-ai facut? 
− Pai inca nu m-am decis. . .  
*** 
− Eu ieri in padure am strans 3 caldari cu ciuperci pentru mama soacra… 
− Si dacă sunt otravitoare? 
− Cum adica "daca"?  
*** 
Intr-o dimineata, in timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus sotului ei: 
-Fac pariu ca habar n-ai ce zi e azi.  
-Cum sa nu stiu?-raspunde el indignat. Cum crezi ca as fi putut uita? 
Dupa ce a spus asta, s-a ridicat de la masa şi a plecat la lucru.  
La ora 10dimineata suna cineva la usa. Femeia deschide şi primi o cutie plina cu 
trandafiri rosii. La pranz, primi o cutie din bomboanele ei preferate de coicolata, iar 
mai tarziu un butic îi livra o rochie creata de un cunoscut designer. Femeia de-abia 
astepta sa se intoarca sotul ei acasa.  
-Prima data florile, dupa aceea coicolata şi incele din urma rochia!-exclama ea 
entuziasmata. N-am petrecut niciodata intr-un mod mai fascinant Ziua Mediului! 
*** 
- Cetatene Rabinovici, de unde luati atitia bani? 
- Din noptiera.  
- Dar cine-i pune acolo? 
- Sotia.  
- Dar ea de unde-i ia? 
- Ii dau eu.  
- Dar dumneavoastra de unde-i luaţi? 
- Domnule anchetator, v-am spus doar: din noptiera.  
*** 
Pesimistul vede intr-un tunel intunericul, optimistul vede lumina 
de la capatul lui, realistul vede luminile trenului care vine. . .  
. . . Mecanicul de locomotiva vede trei idioti pe sine.  
*** 
Bunico, nu mi-ai vazut o cutie de pastile pe care scria Ecstasy? - 
Da-le dracului de pastile, tu ai vazut ca e un dragon in bucatarie?! 
*** 
Fericirea e ca şi cum ai face pipi pe tine. Toata lumea vede, dar doar tu simti caldura  
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*** 
Inscrisuri 
VARZA ACRA DE VANZARE LA DOAMNA POPESCU IN FUND !  
NU PRIMIM BUTELIILE CLIENTILOR CARE EXPLODEAZA 
Esti analfabet? Scrie-ne azi şi te ajutam pe gratis.  
Service Auto. Ridicam şi livram masina gratuit. Dacă ne incerci o data, nu mai pleci 
in alta parte.  
Vand caine: mananca orice şi îi plac foarte mult copiii.  
Cautam barbat pentru lucru la fabrica de dinamita. Trebuie sa fie dispus sa 
calatoreasca.  
Castron pe placul oricarei gospodine cu fund rotund pentru batere eficienta.  
De vanzare: birou de epoca pentru o doamna cu picioare subtiri şi sertare largi.  
Prajitor de paine: Un cadou apreciat de intreaga familie. Arde painea automat.  
Masini uzate: De ce sa te duci in alta parte ca sa fii pacalit? Vino aici.  
Cautam un om sa aiba grija de un lot de vaci care nu fumeaza şi nici nu bea.  
Vand pat pentru copil cu picioare de fier.  
Tanara domna, draguta, inteligenta, caracter, familie buna, doreste casatorie cu 
domn bine situat care sa aiba şi autoturism. Ofertele se vor adresa subsemnatei, 
insotite de fotografia autoturismului.  
Asociatie de locatari, angajeaza fochist de inalta presiune.  
Cautam femeie la fetita in varsta şi nefumatoare.  
Vand masina de cusut mana şi picior.  
Vand butelie de aragaz cu reseu şi frigider.  
Vand patut copil facut la comanda pentru pretentiosi.  
Inchiriez camera la doua fete incadrate cu un singur pat.  
Cumpar imbracaminte de dama deosebita şi putin intrebuintata.  
Confectionez şi incaputez cizme pentru barbati cu inlocuitori de calitate. .  
Ofer loc de veci liberabil prin schimb.  
Ofer recompensa celor care au spus nevestei lui Paul Ionescu ca l-au vazut cu o 
femeie in masina in ziua de 18 Iunie, pe autostrada Bucuresti-Pitesti. Va rog sa 
veniti sa depuneti marturie şi la tribunal. Paul Ionescu.  
La un concurs de animale, in cadrul unei sarbatori agricole, s-a afisat programul:  
- ora 10. 00 - prezentarea invitatilor.  
- ora 12. 00 -prezentarea animalelor. .  
- ora 14. 00 - masa comuna.  
Intr-o croitorie de dama: Fustele se ridica zilnic intre orele 10. 00 şi 14. 00. Vindem 
second hand.  
In diverse localuri şi pravalii: Consumati cu incredere supa de pasare vegetariana.  
Servim cu frisca clientela bine batuta. Avem frisca batuta toata ziua.  
Nu servim minori sub 18 ani.  
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Nu servim in stare de ebrietate.  
Avem ciorapi de femei lungi.  
Lenjeria de corp nu se schimba!  
Confectionam costume de dama la proba a doua.  
Croim rochii pentru dame de lux!  
Confectionam posete şi genti şi din pielea clientului.  
Nu trimiteti copii la umplut cu sifoane.  
*** 
Un domn se duce in Africa la vanatoare şi isi ia şi catelul cu el. Intr-o zi, catelul se 
indeparteaza de grup, se pierde şi incepe sa vagabondeze prin padure.  
Odata, vede cum vine in alergare de departa o pantera enorma. . .  
Gandindu-se ca pantera o sa-l devoreze, se gandeste repede ce sa faca. In acel 
moment, vede o gramada de oase de-a unui animal mort şi incepe sa le molfaie.  
Cand pantera era cat pe-aci sa-l atace, catelul zice: 
"Ah, ce pantera gustoasa am terminat de mancat!" 
Pantera auzindu-l, franeaza sec şi isi zice in sinea ei descumpanita: "Cine stie ce 
animal mai e şi asta??? Dacă ma mananca şi pe mine???"  
O maimuta, care era printr-un copac pe-aproape, aude toata tarasenia şi da fuga 
dupa pantera care se indeparta sa-i povesteasca cum a inselat-o catelul:"Doar nu 
esti tembela! Oasele alea erau acolo! Si e doar un biet catel !"Pantera foarte 
nervoasa se intoarce in fuga catre catel cu maimuta agatata de umarul ei. Catelul 
vede de departe ca pantera se intoarce cu maimuta şi isi da seama de faptul ca 
maimuta l-a tradat. Si, tremurand de frica isi zice:"Si acuma ce fac?" Dar in loc sa 
fuga, se intoarce cu spatele spre cele doua, şi ca şi când nu le-ar fi vazut, zice 
nervos:"Curva asta de maimuta, am trimis-o de mai bine de juma' de ora sa-mi 
aduca alta pantera şi inca nu apare !" 
 
Morala: 
In momente de criza, imaginatia e la fel de importanta ca şi cunostintele, curajul 
mai important decât fortza; pierderea fricii poate contribui mai mult impotriva 
raului şi atacurilor periculoase.  
Incearca sa fii asa de imaginativ ca şi catelul, evita sa fii atât de tembel ca pantera şi 
niciodata nu fi atât de "curva" ca maimuta.  
*** 
O fată l-a vizitat în Nepal pe DALAI LAMA şi i-a pus următoarea întrebare: 
Mult Stimate Invăţător, vă rog explicaţi-mi: 
- Dacă un bărbat se culcă cu mai multe femei, el este văzut ca un gigolo sau ca un 
fustangiu. Dar, dacă o femeie se culcă cu mai mulţi bărbaţi, ea este vazută ca o 
prostituată, sau ca o femeie uşoară.  
Nu este nedrept? 
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Dalai Lama ascultă foarte atent şi răspunse: 
"Iată fiica mea, gândeşte în următorul fel: dacă o cheie deschide mai multe lacăte 
diferite, ea este o cheie specială, ceva optim, performant. În schimb, un lacăt care 
este deschis de mai multe chei diferite, . . . este ceva foarte 
prost".  
*** 
Caut locuinta. Sa fie suficient de mare, ca sotia mea sa nu se mute la maica-sa şi 
suficient de mica ca soacra sa nu se mute la noi.  
*** 
Discutie intre 2 blonde: 
- Ce i-ai cerut anul asta lui Mos Craciun? 
- 30$, ca la toata lumea!*** 
Culmea puterii de convingere: sotul sa-si convinga sotia ca toate blanurile ingrasa. 
*** 
Doua blocuri de locuit amplasate vizavi, vecinii de la etajul 5 au iesit la o tigara la 
balcon, unul din ei il sună pe celălat şi îi zice, , Vecine când e ziua ta de nastere? 12 
februarie, De ce? Vreau să-ţi cumpăr nişte jaluzele pentru geamuri. . . m-am săturat 
deja sa văd cum faci dragos te cu nevastă-ta. Celălalt întreabă :dar ziua ta când e? 
12 ianuarie, zice el. . . De ce? Vreau să-ţi fac cadou o lunetă să vezi mai bine a cui e 
soţia. . . . . . . . . . . . . . . , a mea sau a ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** 
- Alo, buna ziua, Casa Poporului? 
- Da.  
- Cu poporul, vă rog!*** 
Culmea imaginatiei:sa fii la lucru şi sa-ti imaginezi ca dormi şi sa visezi ca esti la 
lucru. *** 
Culmea matematicii: sa stai de unul singur şi sa te simti in plus. Profesorul la ora de 
fizica intreaba elevii: 
- Cine imi poate spune ce este vidul? 
La care Bula îi raspunde: 
- Dom` profesor, am in cap dar nu vă pot spune. . . *** 
O blonda oprita de politia rutiera: 
-Scuzati -ma dar din pacate nu vă pot da permisul pentru ca este cadoul meu 
preferat!!*** 
Un medic isi aduce studentii in vizita la un ospiciu. Se opresc la un salon unde era 
un barbat cu privirile ratacite.  
- Vedeti, acest barbat si-a pierdut mintile fiindca femeia cu care trebuia sa se 
casatoreasca l-a refuzat.  
- In urmatoarea rezerva il vom vizita pe cel care a luat-o. . . *** 
Trei studenti inaintea unui examen, unul foarte bine pregatit, unul cu un nivel 
mediu de cunostinte şi unul ultra slab, se inteleg asupra ordinii de intrare.  
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Cel mediu, intra primul. La iesirea din examen, ceilalti il intreaba:- Cum a fost? 
- Ca o discutie normala de la profesor la student! 
Intra cel supertare. La iesire, aceeasi intrebare, raspunsul: 
- Ca o discutie de la profesor la profesor! 
Cand in sfarsit intra şi cel `tamaie`, sta inauntru o ora. Cand iese, ceilalti il intreaba:- 
Cum a fost dacă ai stat atata? 
- Ca o discutie de la preot la preot! 
- Cum asa? 
- Pai el intreba. . . eu imi faceam cruce. Eu raspundeam, el isi facea cruce. . . . . . . . .  
*** 
- Domnule doctor, sotia imi spune ca sunt nebun.  
- De ce? 
- Deoarece de fiecare data când beau cafea mananc ceasca! 
- Cummm?!! Mananci ceasca cu totul?? 
- Nu, toarta o las! 
- Chiar ca esti nebun! Toarta e cea mai buna! *** 
Directorul tuna şi fulgera in birou.  
- Asa nu se mai poate ! Firma asta parca e o casa de nebuni! 
- Ba nu, domnule! raspunde cineva. E mult mai rau ! 
- Cum adica e mai rau ? urla directorul.  
- Pai, da, ca intr-o casa de nebuni, macar directorul e sanatos!*** 
-Eu copiez, tu copiezi, el copiaza. Ce timp este Bulisor? 
-Timpul tezelor domnu` profesor! 
*** 
Dacă o persoană ajută un hoţ înainte de a săvârşi un furt, se numeste complice şi vă 
plăti pentru asta.  
Dacă o altă persoană ajută un hoţ după ce a săvârşit fapta, se numeste AVOCAT şi 
este plătit pentru asta 
*** 
La tribunal se audiază martorii: 
- Când aţi văzut că inculpatul intenţionează să-şi arunce soacra de la etaj, de ce n-aţi 
intervenit? 
- Pentru că am văzut că inculpatul este destul de puternic ca s-o facă şi singur 
*** 
Doi ardeleni intră într-un bar. Ion îl întreabă pe Vasile: 
- No, mă, ce eşti aşa de supărat? 
- Apăi abia aştept să ajung acasă şi să rup chiloţii muierii.  
- D-apăi ce ai, mă, cu chiloţii femeii? 
- Apăi mă, aşa mă strâng că de-abia pot mere cu ei pe stradă.  
*** 
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Un moldovean discută cu un ardelean: 
- Ai auzit de Haiti? întreabă ardeleanul. Ce nenorocire! 
- Normal, bre, dacă mai ţini mult iarna iasta, dau haitili şi-n turma mea di oi.  
*** 
Două blonde conversau la telefon: 
- Dragă, ai fost aseară în club? 
- Nu dragă, m-a durut capul şi am avut 39 cu 1! 
- Bravo fată. . . şi eu am avut 69 cu 2! 
*** 
Ion şi Maria merg câteva zile la mare, ca să serbeze 10 ani de căsătorie. Îşi aleg ei un 
hotel de lux, ca pentru un aşa eveniment, se duc în cameră şi încep să facă dragoste. 
Deodată, bate cineva la uşă.  
Speriată, Maria zice: 
- Cred că e soţul meu! Sări repede pe terasă! 
Ion încearcă să sară, după care se răzgândeşte şi zice: 
- Tu, Mărie, da' stresaţi mai suntem! 
*** 
La biroul de emigrări: 
- Numele, vă rog! 
- Muhjmatil Sahtamil.  
- Sex? 
- De trei ori pe zi.  
- Nu m-aţi înţeles, bărbat sau femeie? 
- Nu contează, poate să fie şi cămilă 
*** 
Dialog la gradiniţă. . .  
- Tăticul meu este mai bun decât al tău! 
- Nu-i adevărat! 
- Mama mea e mai bună decât a ta! 
- Asta se poate. Aşa spune şi tata 
*** 
-Intotdeauna am visat sa calatoresc. Oare cat o costa un circuit prin Europa? 
-Nimic.  
-Cum nimic? 
-Pai visele sunt gratuite.  
*** 
-Care animal se ataseaza mai mult de om? 
-??? 
-Lipitoarea.  
*** 
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Dacă dai drumul unei blonde intr-o incapere in care este foarte frig, unde se aseaza 
sa-i fie mai cald? 
- In colt, unde sunt 90 de grade!*** 
Un oltean coboara o panta intr-un taxi, masina avand o viteza destul de mare. 
Deodata, soferul exclama: 
- Suntem pierduti! 
- De ce? intreaba olteanul.  
- Nu mai functioneaza franele şi nu pot opri.  
- Mai, neica, opreste macar aparatul de taxat! 
*** 
Un pilot, un marinar şi Badea Gheorghe stateau de vorba. Pilotul spune: 
- Eu, când aterizez, imi sun nevasta şi o avertizez ca am ajuns. Sa nu am probleme! 
Marinarul la fel: 
- Cand acosteaza nava, dau telefon acasa, sa nu am neplaceri! 
Badea Gheorghe tacea. Amandoi l-au intrebat mirati: 
- Cum, tu nu faci la fel, ca sa nu ai probleme? 
Badea Gheorghe el spune: 
- Nu, eu sun la usa şi ma duc la geam! N-a scapat nici unul pana acum! 
*** 
Intr-un castel medieval, ghidul îi conduce pe turisti pe niste scari intortocheate, 
coborand tot mai jos şi mai jos. Undeva, la capatul scarilor, apare o usa pe care scrie 
"Camera de tortura".  
Intra cu totii: inauntru o multime de schelete, unele mai noi, altele mai vechi.  
Turistii intreaba: 
- Ale cui sunt ramasitele? 
Ghidul raspunde: 
- Legenda spune ca aici si-au gasit sfarsitul turistii care n-au dat bacsis ghidului. Dar 
asta este doar o legenda.  
*** 
Politistul se duce la muzeu. Din neatentie, da jos o vaza, care se sparge.  
Paznicul, palid, se apropie in fuga: 
- Vai de mine, era o piesa care data de acum 3000 de ani.  
- Ce m-am speriat, credeam ca am spart ceva nou.  
*** 
- Tu, femeie, din supa asta trebuia sa faci 10 portii.  
- Atat de mult îţi place? 
- Nu, atât de multa sare ai pus.  
*** 
Un barbat este incomplet pana la insuratoare. Dupa, este intr-adevar terminat! 
*** 
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O batranica merge la pescarie.  
- Domnu’ e proaspat pestele ? 
- Pai nu vedeti ca este viu, cum sa nu fie proaspat ?! 
- Bine ma, raspunde baba, vie sunt şi eu.  
*** 
O maicuta pleaca din manastire şi bantuie pe strada.  
La un moment dat intalneste o tipa şi o intreaba: 
− Auzi, da' ce lucrezi tu de ai masina asa frumoasa? 
− Nimic. Ma intalnesc cu un neamt, il fac sa se simta bine şi mi-a dat masina.  
− Da hainele astea de unde le ai? 
− Ma intalnesc cu un italian, il fac sa se simta bine şi imi da haine.  
− Da' totusi de unde ai atatia bani? 
− Ma intalnesc cu un francez, il fac sa se simta bine şi imi da bani.  
Maicuta se intoarce dezamagita la manastire şi seara merge la culcare.  
Pe la 12 noaptea se aud batai usoare in usa. La care maicuta raspunde: 
− Du-te dracului, parinte Ilarie, cu biscuitii tai cu tot 
*** 
Un tip vine acasa si-si gaseste sotia dezbracata pe hol facand spagatul.  
-Ce faci aici draga, intreaba sotul ?-Uite dragul meu ! Am facut yoga aici pe hol şi nu 
mai pot sa ma ridic ca mi s-a lipit pasarica ca oventuza de gresie. Incearca tipul sa o 
ridice, nu reuseste ! Cheama şi vecinul sa-l ajute, nimic. -Nu ai un ciocan sa spargem 
gresia din jurul pasaricii, intreaba vecinul ? 
- Esti nebun, zice sotul! O placa costa 150 de euro ! Mai bine ma duc sa chem 
salvarea ! Pleaca tipul şi când vine, vede ca vecinul se juca cu tzatele nevestii. -Tu ce 
dreaq faci acolo ma ? 
-Pai m-am gandit sa o excit sa se umezeasca, ca asa poate putem sa o impingem in 
bucatarie ca acolo ai gresie ieftina ! 
*** 
O femeie a furat un compot de piersici dintr un market şi este prinsa de politie. Este 
dusa la tribunal, iar judecâtorul o intreaba: 
- Cate piersici erau in borcan? 
- 6.  
- Atunci vei sta pt fiecare piersica cate o luna la inchisoare. . .  
Din spate, sotul ei: 
- Domnule judecâtor, a furat şi un borcan de mazare.  
*** 
Sã nu-ti f. . . sefii niciodata, că se înmultesc! 
*** 
I-a mers mintea lui Merlin asta. . .  
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John era un viteaz cavaler al regelui Arthur dar avea şi el o obsesie pentru frumosii 
sani ai reginei! 
Stia bine ca, dacă i-ar fi atins, ar fi fost condamnat la moarte. Intr-o zi, John nu mai 
rezista şi isi face cunoscuta dorinta lui secreta magului Merlin.  
Baiat orientat, magul gaseste o solutie pentru a satisface dorinta acestuia dar numai 
contra a 1000 monede de aur. John accepta fara sa ezite.  
In dimineata urmatoare, magul Merlin prepara o pulbere urticanta şi o pune in 
sutienul reginei, in timp ce ea isi facea dusul. Imediat ce regina se imbraca incepe sa 
simta o mancarime din ce in ce mai mare.  
Regele Arthur il convoaca imediat pe vrajitor, pentru a-i cere un remediu, iar acesta 
îi spune ca doar o saliva speciala, aplicata timp de 4 (patru) ore ar putea trata 
aceasta teribila urticarie.  
A mai mentionat ca din testele efectuate in laborator, a observat ca doar saliva lui 
John ar avea aceste caracteristici speciale.  
Regele il convoaca imediat pe John, care deja isi luase antidotul pentru pulberea 
urticanta.  
Asa se face ca John are ocazia de a saruta (la ordinul regelui) pentru cateva ore 
bune, sanii pe care îi visase dintotdeauna şi pe deasupra vine sarbatorit de curte ca 
un erou.  
Inainte de a se intoarce la mosia lui, John este oprit de vrajitor, care îi reaminteste 
datoria de 1000 demonede de aur.  
Surpriza, insa, John, deja satisfacut, refuza sa plateasca, mizand pe faptul ca magul 
nu s-ar fi putut confesa, fiind complice la ce s-a intamplat.  
In dimineata urmatoare, insa, magul Merlin pune aceeasi pulbere urticanta in 
chilotii regelui. . . . . . . .  
Morala fabulei: PLATITI-VA FACTURILE LA TIMP! 
*** 
In timpul unei vizite oficiale in Anglia, George W. Bush Jr. a fost invitat la un ceai de 
catre Majestatea sa, regina. Zambitor, dar cu o netrucata curiozitate, Bush Jr o 
intreaba: 
- La capatul unei asa frumoase cariere, Majestate, mi-ati putea raspunde la o 
intrebare? 
- Desigur, raspunse regina.  
- Ei bine, cuteaza Bush, care credeti ca este esenta leadership-ului? Care este 
secretul unei bune conduceri? 
Cu un zimbet suav, regina raspunse: 
- In opinia mea, filosofia minimala a conducerii cere sa fii inconjurat de oameni 
inteligenti.  
- Si cum îţi dai seama cine este inteligent şi cine nu? Insista presedintele american.  
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- Foarte simplu, spuse regina, ridicandu-se, permiteti-mi sa vă arat. Ii telefona 
indata lui Tony Blair, puse telefonul pe speaker şi spune: 
- Domnule prim-ministru, vă rog sa aveti amabilitatea de a-mi raspunde la o 
intrebare: mama dvs. are un copil, tatal dvs. are un copil, iar acest copil nu este nici 
fratele, nici sora dvs. Cine este el? 
Blair raspunse fara ezitare: 
- Sunt exact eu, Majestate.  
- Corect, spuse regina. Multumesc şi la revedere, sir Blair.  
Apoi, privindu-l pe Bush: 
- Ati inteles, domnule presedinte? 
- Da, majestate! Foarte interesant! Fiti sigura ca o sa folosesc aceasta lectie! 
Odata intors la Washington, Bush Jr. se hotari sa-l supuna la test pe Jesse Helms, 
presedintele Comitetului pentru Relatii Externe din Senat.  
Convocat, senatorul vine.  
- Draga Helms, ma intreb dacă ai fi capabil sa-mi raspunzi la o intrebare.  
- Desigur, dle presedinte.  
- Ei bine, incepu Bush, mama ta are un copil, tatal tau are un copil, copilul asta nu 
este nici fratele, nici sora ta. Cine este el? 
Helms roti cateva clipe ochii intre tavan şi podea si, finalmente, isi intreba 
presedintele dacă i-ar putea acorda un ragaz de gandire.  
Intors la Senat, convoaca pe data niste republicani, alaturi de care zaboveste cateva 
ore asupra problemei, fara sa ajunga la o solutie.  
Prada disperarii, Helms il suna pe Colin Powell, la Departamentul de Stat: 
- Asculta, fiule, maica-ta are un copil, taica-tau are un copil, şi acest copil nu este 
nici frate-tau, nici sora-ta. Cine este el? 
Powell raspunse pe data: 
- E simplu, sint eu.  
Mult mai usurat, Helms fuge glont inapoi la Casa Alba, trece in zbor pe langa 
secretariat şi intra gafaind in Biroul Oval.  
- Stiu raspunsul, domnule! Stiu cine este blestematul asta de tip! E Colin Powell! 
De peste birou, mangaind usor spatarul fotoliului - gandindu-se, probabil, ce noroc 
are regina cu asa oameni inteligenti pe langa ea (englezii astia!. . . ) - cu o 
nedismulata grimasa de dezaprobare, Bush îi raspunde: 
- Oh, God! Gresit, cretinule! E Tony Blair! 
*** 
Sa zicem ca esti un idiot.  
Si sa zicem ca esti membru al parlamentului. Dar asta inseamna deja ca ma repet.  
(Mark Twain) 
* 
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Eu cred ca o tara care incearca sa prospere prin stabilirea de taxe mari este ca un 
om care, stind intr-o galeata, incearca sa se ridice tragind de miner.  
(Winston Churchill) 
* 
Un liberal este cineva care se simte indatorat fata de aproapele sau, care datorie 
este de acord sa o plateasca din banii tai.  
(Gordon Liddy) 
* 
Democratia trebuie sa insemne mult mai mult, decit doi lupi şi o oaie care voteaza 
ce sa manince la cina.  
(James Bovard) 
* 
Ajutorul extern trebuie inteles ca un transfer de bani de la oamenii saraci din tarile 
bogate catre oamenii bogati din tarile sarace. (Douglas Casey) 
* 
Guvernul este o mare inventie, prin care toata lumea se chinuie sa traiasca pe 
cheltuiala altora. (Frederic Bastiat) 
* 
Dacă tu crezi ca sistemul de sanatate este scump acum, stai sa vezi cit vă costa cind 
o sa fie gratuit! (P. J. O'Rourke) 
* 
In general, arta de a guverna consta in capacitatea de a lua cit mai multi bani de la o 
parte de cetateni, pentru a o da altora.  
(Voltaire) 
* 
Nici o viata, libertate sau proprietate nu este in siguranta, atita timp cit aparatul 
legislativ este in sesiune.  
(Mark Twain (1866)) 
* 
Sa vorbesti este ieftin, in afara de atunci cind o face parlamentul. (Necunoscut) 
* 
Raul inerent al capitalismului este impartirea neechitabila a bogatiilor.  
Bunul inerent al socialismului este impartirea echitabila a saraciei. (Winston 
Churchill) 
* 
De ce are nevoie tara asta: mai multi politicieni fara loc de munca. (Edward 
Langley) 
* 
Un guvern suficient de mare, incat sa-ti dea tot ce ai nevoie, este suficient de 
puternic sa-ti ia tot ce posezi.  
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(Thomas Jefferson) 
*** 
Ce inseamna o "bucla"? 
 
Pentru cei care nu cunosc conceptul de "bucla" oferim aici explicatiile clarificatoare 
pentru a întelege ce se întâmpla atunci când se spune despre un program de 
calculator ca "intra în bucla" ("looping").  
 
Directorul unei firme îi spune secretarei: 
- Vom pleca pentru o saptamâna în strainatate la un congres şi sper sa ne simtim 
bine împreuna. Fa toate pregatirile necesare pentru calatorie. . .  
 
Secretara îsi suna sotul: 
- Voi pleca cu seful la un congres, în strainatate, pentru o saptamâna. Te rog, dragul 
meu, ai grija de tine în acest timp.  
 
Sotul îsi suna amanta: 
- Nevasta-mea pleaca în strainatate pentru o saptamâna. Hai sa ne petrecem 
saptamâna asta împreuna, printesa mea. . .  
 
Amanta, care este învatatoare la o scoala particulara, îsi anunta copiii: 
- Pentru ca saptamâna viitoare am de rezolvat o problema, voi lipsi de la scoala. 
Deci saptamâna viitoare nu veniti la scoala.  
 
Unul dintre copii, pentru ca îsi iubeste foarte mult bunicul, fuge la el şi îi spune: 
- Bunicule, saptamâna viitoare nu trebuie sa merg la scoala. Mi-ai promis ca dacă 
vom avea timp liber vom merge la munte împreuna.  
 
Bunicul, (care este directorul din aceasta istorioara) îsi iubeste foarte mult nepotul. 
Ca urmare o suna pe secretara şi îi spune: 
- Nepotul meu m-a rugat sa-mi petrec saptamâna viitoare cu el, asa încât nu vom 
mai merge la congresul din strainatate. Te rog fa demersurile de anulare a 
calatoriei.  
 
Secretara îsi suna sotul: 
- Directorul si-a anulat calatoria asa încât vom ramâne împreuna, dragul meu. . .  
 
Sotul îsi suna amanta: 
- Nu ne mai putem petrece saptamâna viitoare împreuna pentru ca sotia mea nu 
mai pleaca în calatorie.  
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Amanta îi anunta pe copiii de la scoala : 
- Problema pe care o aveam s-a rezolvat asa încât saptamâna viitoare toata lumea 
vine la scoala.  
 
Copilul îi spune bunicului: 
- Bunicule, saptamâna viitoare mergem la scoala asa ca, îmi pare rau dar nu mai pot 
sa-ti tin companie.  
 
Bunicul director îsi suna secretara : 
- Nepotul meu tocmai m-a sunat sa-mi spuna ca nu mai poate petrece saptamâna 
viitoare cu mine. Ca urmare continua pregatirile pentru plecarea la congres. . .  
 
Acum ati înteles ce înseamna "bucla"? 
*** 
Greierele şi furnica - doua versiuni 
 
(traduse şi adaptate de pe internet) 
VERSIUNEA ELVETIANA 
 
Furnica munceste din greu toata vara în arsita.  
Îsi cladeste casa şi pregateste provizii pentru iarna.  
Greierele crede ca furnica e proasta, râde, danseaza şi se joaca.  
Odata iarna venita, furnica sta la caldura şi manânca bine.  
Greierele tremurând de frig nu are nici hrana nici adapost şi moare înghetat.  
SFÂRSIT 
 
VERSIUNEA FRANCEZA 
 
Furnica munceste din greu toata vara în arsita. a 
Îsi cladeste casa şi pregateste provizii pentru iarna.  
Greierele crede ca furnica e proasta, râde, danseaza şi se joaca.  
Odata iarna venita, furnica sta la caldura şi manânca bine. . .  
Greierele tremurând de frig organizeaza o conferinta de presa şi întreaba de ce 
furnica are dreptul sa stea la caldura şi sa manânce bine în timp ce altii, mai putin 
norocosi decât ea, sufera de frig şi foame.  
Televiziunea realizeaza emisiuni în direct care arata greierele tremurând de frig şi 
difuzeaza extrase video cu furnica stând frumos la caldrua într-o casa confortabila, 
cu o masa plina de provizii.  
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Francezii sunt socati de faptul ca, într-o tara atât de bogata, bietul greiere e lasat sa 
sufere în timp ce altii traiesc în huzur.  
Ziaristii fac interviuri în care întreaba de ce furnica s-a îmbogatit pe spinarea 
greierului şi interpeleaza guvernul pentru a mari impozitele furnicii, astfel încât 
aceasta sa plateasca "cât se cuvine".  
CGT, FO, Partidul Socialist, Partidul Comunist, Liga Revolutionara Comunista 
organizeaza manifestatii în fata casei furnicii.  
Functionarii publici decid sa faca greva de solidaritate 59 de minute pe zi pe o 
perioada nelimitata.  
Un filosof la moda scrie o carte care demonstreaza legaturile furnicii cu tortionarii 
de la Auschwitz.  
Ca raspuns la sondaje, guvernul emite o lege privind egalitatea economica şi o lege 
(aplicata retroactiv asupra perioadei de vara) anti-discriminare.  
Impozitele furnicii sunt augmentate şi furnica primeste o amenda pentru ca nu l-a 
angajat pe greiere ca asistent.  
Casa furnicii este confiscata de autoritati pentru ca furnica nu are destui bani ca sa-
si plateasca şi amenda şi impozitele.  
Furnica pleaca din Franta şi se instaleaza în Elvetia unde contribuie la bogatia 
economica.  
Televiziunea face un reportaj despre greiere care de acum s-a îngrasat.  
Acesta este pe cale sa termine proviziile furnicii, chiar dacă primavara e înca 
departe. În În casa furnicii se tin în mod regulat întruniri ale artistilor şi scriitorilor 
de stânga.  
Cântaretul Renaud compune cântecul "Furnica, opreste-te!" 
Fosta casa a furnicii, devenita locuinta sociala pentru greiere, se deterioreaza 
pentru ca acesta nu face nimic pentru a o întretine.  
Guvernului îi este reprosata lipsa mijloacelor.  
Este înfiintata o comisie de ancheta ce vă costa 10 milioane de euro.  
Greierele moare de supradoza.  
Ziarele şi televiziunile comenteaza esecul guvernului de a redresa cum trebuie 
problema inechitatii sociale.  
Casa este invadata de o banda de gândaci emigranti.  
Gândacii organizeaza traficul de marijuana şi terorizeaza comunitatea.  
Guvernul se felicita pentru diversitatea multiculturala a Frantei.  
 
SFÂRSIT 
*** 
La un azil de nebuni, o baba pe un scaun cu rotile prinde viteza pe coridor. In curbe 
se inclina baba şi se ridica in 2 roti.  
O opreste un nebun şi o intreaba: Aveti permis de conducere ? 
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Baba îi da o hartie de la o ciocolata şi merge mai departe.  
O opreste un alt nebun şi o intreaba: Aveti verificarea tehnica? 
Baba îi da o hartie de la un pachet de guma şi merge mai departe.  
Dupa colt vede pe dreapta un alt nebun gol, cu p. . a sculata. . . la care baba ofteaza: 
- Of, iara trebuie sa suflu in fiola. . .  
*** 
O cercetare recenta a descoperit ca barbatul este animalul cel mai nefericit, pentru 
ca: 
1. El are tâte fara lapte, oua fara coaja, cocosel fara aripi şi sacul fara bani.  
2. Dacă o pocnesti, se cheama maltratarea femeii. Dacă te pocneste ea, e 
autoaparare.  
3. Dacă iei o decizie fara sa o întrebi, esti nesimtit. Dacă ea ia o decizie fara sa te 
consulte, e femeie emancipata.  
4. Dacă îi ceri sa faca ceva ce nu îi place, e dominare masculina. Dacă te roaga ea, îi 
faci o favoare.  
5. Dacă apreciezi formele unei femei şi lenjeria sumara, esti pervers. Dacă nu, esti 
homo. .  
6. Daca-i oferi flori, urmaresti ceva. Dacă nu, esti magar.  
7. Dacă esti mândru de realizarile tale, esti plin de tine. Dacă nu, esti lipsit de 
ambitie.  
8. Dacă o doare capul, e obosita. Dacă te doare pe tine, n-o mai iubesti.  
9. Dacă vrei sa faci dragoste prea des, esti obsedat. Dacă nu, ai pe altcineva.  
. . . . . Si vă mai întrebati de ce mor barbatii mai repede. . .  
*** 
Sotul şi sotia in pat. . . momente toride. . .  
EA: ia-ma salbatic, arata-mi ca esti barbat adevarat ! 
EL: DA! DA! DA! 
EA: Spune-mi lucruri murdare ! 
EL: Baia, bucataria, covorul din sufragerie. . .  
*** 
In autobuz, inghesuiala mare. O tipa se adreseaza unuia care o impingea: 
- Ce te impingi asa dom'le, vrei sa te culci cu mine? 
- Nu, vai de mine, cum puteti sa credeti asa ceva? 
- Atunci da-te la o parte, poate vrea altu'. . .  
*** 
- Doamna, stiti ca sotul dv. vă inseala? 
- Bineinteles, stiu cu cine, stiu unde şi cind, dar inca nu mi-am dat seama cu ce. .  
*** 
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Franta. Un magazin. O doamna timp de mai bine de o ora isi alege o palarie. 
Vanzatorul îi aduce palarii tot mai multe şi mai multe. In sfarsit doamna se 
hotaraste şi spune: 
- Cred ca o iau pe aceasta. Va rog sa o impachetati.  
Vanzatorul, tacut, pune palaria intr-o cutie.  
- Cat trebuie sa achit? 
- Nimic, doamna. Ati venit cu ea.  
*** 
Sotul vine acasa si-o prinde pe sotie cu amantul in pat. . . Socat intreaba: 
- Ce se intampla aici? 
Sotia se uita la amant şi zice: 
- Ti-am spus ca-i prost?!! 
*** 
Doi copii stau de vorbă. Primul spune cu mândrie: 
- Tatăl meu e inginer. El face nave spaţiale! Al tău ce face? 
- Ce zice mama! 
*** 
O unguroaica sta "la ocazie" in Aiud. Opreste un TIR, se deschide usa, iar femeia 
intreaba, intr-o romana stricata: 
- Sui pe mine pan' la Turda ? 
Tiristul: - Sui pe tine şi pan' la Cluj, da' cine tzine de volan? 
*** 
Inspectie la scoala. Un tigan sta in penultima banca. Inspectorii se asaza in spatele 
lui, in ultima banca.  
Profesoara pune intrebari, tiganul tot cu mana pe sus. In sfarsit, il pune şi pe el sa 
raspunda.  
- Doamna, sa mor io, ce picioare şi tatze misto haveti.  
- Nesimtitule, cum îţi permiti? Ai nota 2 şi iesi afara, magarule! 
In timp ce se ridica din banca, se intoarce la inspectori: 
- Ba, astia cu inspectia, nu mai soptiti, minca-v-as, dacă nu stiti! 
*** 
Un arab scutura un covor de la etajul 4.  
Un trecator il intreaba: 
- Ce are, nu porneste? 
*** 
O blondã îl întâlneste pe Ali în fata unui magazin. Ali tinea o maimutã în mânã şi i-o 
da blondei: 
- Auzi, asta e o Rhesus Balubadaris şi este foarte rarã. Sã ai grijã de ea pânã ies din 
magazin.  
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Blonda o ia în brate şi asteaptã. O altã blonda vine, se uitã la maimutã şi o întreabã 
pe blonda cu maimuta: 
- Auzi fatã, ce e asta? 
- Un Rhesus Balubadaris.  
- Pãi şi de la cine îl ai? 
- De la Ali.  
- Pãi, draga, nu puteai şi tu sã faci un chiuretaj? 
*** 
¨ Ieri seara stateam cu nevasta-mea de vorba despre eutanasiere şi i-am spus: 
- Sa nu ma lasi niciodata sa stau intr-o stare vegetativa, sa fiu dependent de niste 
masini şi alimentat cu lichide. Dacă o sa fiu vreodata intr-o Astfel de stare, te rog sa 
debransezi toate APARATELE de îngrijire care ma tin in Viata!.  
Si atunci ea s-a ridicat, a închis televizorul şi Calculatorul şi mi-a aruncat berea la 
chiuveta.  
Proasta dracului! ¨ 
*** 
Inmultiti: 
13837 x varsta dvs. x 73= vedeti ce rezultat iese. Orice alta inmultire are 
caracteristici asemanatoare 
*** 
Varstele barbatului explicate prin comparatia cu avionul 
 
Barbatul pana in 20 de ani: Avion de Hartie.  
Numai zboruri rapide, de scurta distanta şi foarte scurta durata.  
De la 20 la 30: Avion de Vanatoare Militar 
Intodeauna la post, 7 zile pe saptamana. Ataca orice obiectiv.  
Capabil sa execute diferite misiuni chiar când acestea sunt la un interval scurt de 
timp.  
 
De la 30 la 40: Aeronava Comerciala 
Mentine orare regulate. Destine destul de cunoscute şi de rutina.  
Zborurile intodeauna ies la ora prevazuta, sau necesita mutari şi adaptari care irita 
clientii.  
 
De la 40 la 50: Aeronava comerciala pentru zboruri internationale.  
Functioneaza la orare de lux. Destinatii de inalt nivel cu rare abateri.  
Clientela soseste cu mari sperante, la sfarsit iese obosita, dar satisfacuta.  
 
De la 50 la 60: Aeronava de cargo.  
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Pregatiri intense şi multa munca inainte de decolare. Odata in aer, manevreaza lent 
şi ofera foarte putin confort in timpul zborului.  
Clientela este compusa in majoritate din valize şi tot felul de vechituri.  
 
De la 60 la 70: Aripa Delta.  
Necesita conditii externe exceptionale pentru a-si lua zborul, de o munca teribila 
pentru a decola iar dupa aceea evita manevre bruste pentru ca sa nu cada inainte 
de de timp.  
Dupa aterizare, demonteaza şi strange tot echipamentul.  
 
De la 70 la 80: Planor 
Zboara uneori dar numai cu mijloace auxiliare. Repertoriul manevrelor extrem de 
limitat.  
Odata ajuns la sol are nevoie de ajutor pentru a ajunge la hangar.  
 
Dupa 80: Aeromodel: 
Este doar decorativ, de functional nici nu se mai pune problema… 
*** 
Vine Gheorghe, acasa mort de beat. Intra in camera copilului si-l intreaba: 
- Mai copile, ia spune tu lu' tata, in ce clasa esti ? 
- In a treia, ma' tata, tu nu stii? 
- No, apai, tu stii sa scrii dupa dictare? 
- Stiu tata, cum sa nu! 
- No, ia un caiet şi scrie: “Ardealul îi al nost'!” 
Ia copilul un caiet şi scrie ce-i zice tatal.  
- No, mai scrie o data: “Ardealul îi al nost'!” 
Mai scrie copilul o data.  
Si tot asa pana umple tot caietul cu “Ardealul îi al nost' ” 
Gheorghe, multumit, se intoarce la birt.  
Copilul plangand o suna pe maica-sa.  
- Mama, mama, eu asa de beat nu l-am vazut pe tata in viata mea. . . .  
- Da' ce-a patit dragul mamei? L-a adus politia acasa? 
- Nu, mama! 
- Dar ce e cu el?. . . E in coma alcoolica? 
- Nu, mama! 
- Dar despre ce e vorba ???? 
- Se crede ungur !. . .  
*** 
Dascalul se strecoara cu atentie printre credinciosi si-i sopteste preotului 
- Parinte, acolo sus, coristii joaca poker ! 
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- Stiu, raspunde preotul, dar mai intai trebuie sa-mi termin predica. . .  
*** 
- De ce au dat faliment toate liniile erotice in Scotia ? 
- Pentru ca toti scotienii sunau cu taxa inversa ! 
*** 
- Care este dezavantajul unei lupe ? 
- Mareste, dar nu intareste ! 
*** 
Anunt pe usa cabinetului unui doctor : 
"Nu beau bomboane şi flori !" 
*** 
Un tip isi conduce prietena acasa, noaptea, dupa discoteca. Ajunsi in poarta 
casei fetei, tipul se reazema cu cotul in perete şi incepe vrajeala la greu.  
Dupa vreo 15 minute se deschide usa şi apare tatal fetei, chior de somn.  
- A zis nevasta-mea ca se culca ea cu tine, numai ia cotul de pe interfon ! 
*** 
- Cum faci o blonda sa rada sambata ? 
- Ii spui o gluma miercuri. . .  
*** 
Merge un schelet la medic. Medicul : 
- Acum se vine? 
*** 
Doi tipi se duc in excursie in Egipt. In prima zi viziteaza piramidele, cheltuiesc toti 
banii şi de aceea dorm peste noapte pe malul Nilului.  
Pana dimineata pe unul il inghite un crocodil pana la gat. Se trezeste celalalt şi 
striga : 
- Mancati-as !!! Costica, de unde, puii mei, ai tu sac de dormit Lacoste ? 
*** 
- Dacă vorbesti la telefon, poti ramane gravida ? 
- Poti, dar depinde pe ce stai, atunci când vorbesti la telefon ! 
*** 
Un tip vine acasa si-i spune sotiei sale : 
- Iubito, am o problema foarte grava la birou. .  
Sotia îi raspunde foarte frumos : 
- Nu-ti face griji, iubitule, sa nu mai spui niciodata "am" o problema, spune "avem" o 
problema.  
La care sotul îi raspunde : 
- O. K. , atunci secretara noastra o sa ne faca un copil. . . .  
*** 
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Pe o sosea din USA, in mijlocul desertului, trece un motociclist cu un motor super-
dooper, 300 km/h. . .  
Cand ajunge in dreptul unui bar, dintr-un orasel mic, striga: 
"Cine mai are motocicleta ca a meaaaaaaaaaaaaaaaa?" 
Peste 1 ora, iar trece şi striga: 
"Cine mai are motocicleta ca a meaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?" 
Dupa alta ora. . . : 
"Cine mai are motocicleta ca a meaaaaaaaaaaaaaaa?".  
Un tip din bar, enervat, iese afara şi striga: 
"Eu!".  
Ora urmatoare, iar trece tipul şi striga: 
"Si cum se opresteeeeeeeeeeeeeeeee ???!!!" 
*** 
Intra o tipa goala intr-un bar şi comanda un whisky.  
Vine barmanul, şi o priveste de sus pana jos.  
Tipa il vede şi il intreaba: 
- Nu ai mai vazut o femeie goala pana acum?! 
La care barmanul raspunde: 
- Nu e asta problema. . . Ma intreb de unde o sa scoti bani pentru bautura 
*** 
Un tip era exasperat ca avea casa napadita de gandaci. Nu mai stia ce sa mai faca.  
Afland de necazul omului un amic il invata: 
- Ia o trompeta şi suna "adunarea". Cheama-l la tine pe Capitanul Gandacilor şi 
ordona-i: LA BUCATARIA VECINULUI, LA ATAC!!! Si gandacii se vor duce cu totii la 
vecin şi scapi de ei.  
Zis şi facut. Omul executa lucrarea: da adunarea. Capitanul Gandacilor vine. Asta îi 
da ordinul. . .  
- Am inteles sa traiti! 
Si toti gandacii pleacara la vecin. Omul rasufla usurat şi mai-mai sa se imbete de 
bucurie.  
Dupa doua zile se trezeste la el cu Capitanul Gandacilor: 
- Sa traiti, raportez. Am atacat, am cucerit şi ne-am intors cu. . . 20. 000 de 
prizonieri!!! 
*** 
De 8 martie vine un inginer cu un buchet imens de trandafiri la director: 
- Dom' director, sa traiti, la multi ani, pentru dv. . cel mai mare buchet de 8 martie!!! 
- Baa, tampitule! Ai innebunit? Pai de 8 martie se dau flori la femei si. . . ce, am fata 
de femeie? 
- Nu, dom' director, . . . da'sunteti totusi cea mai mare curva din institutie! 
*** 
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Dl. Itzic o suna pe dna Goldstein: 
- Alo, sarut-mana, ce mai faceti? 
- Ce sa fac, sunt singura, sotul e pe teren de-o luna. . .  
- Atunci poate imi permiteti sa trec pe la dvs. , bem o cafeluta, facem amor. . . .  
- Vai, domnule Itzic, credeti ca sunt curva? 
- Da' cine a pomenit de bani? 
*** 
Din dulcele grai moldovenesc 
 
Bonus. . . . Cîte viteze are un moldovean ??? are 4 viteze. . .  
Viteza 4. . înşet 
Viteza 3. . înşetişor 
viteza 2. . tăt pi loc pi loc pi loc. .  
viteza 1. . . răzămat (rezemat) 
* 
Care e bancul cu IBM la moldoveni? 
Ai biem o biere!. . . . . .  
* 
Cum se numeşte pe moldoveneşte piure-ul de cartofi? 
Barabuli bătuşiţi.  
* 
Ce e ăla "piron"? 
Locul de unde te urci în tren.  
* 
Cum se cheamă pe moldoveneşte filmul "Lovitură fulgerătoare" ? 
Pălitură crînşină.  
* 
Dar filmul "Războiul stelelor"? 
Gîlşiavă pi şer.  
* 
Cum îl numesc moldovenii pe Mihai Viteazul? 
Mihăiţă Bătăiosu.  
* 
Cum se numeşte pe moldoveneşte lovitura de colţ la fotbal? 
Pălitură di ungher 
* 
Cum se numeşte pe moldoveneşte lovitura de pedeapsa? 
Palitură di osîndă 
* 
Cum se numeşte pe moldoveneşte filmul "Salvaţi de clopoţel"? 
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Izbăviţi di tălănguţă.  
* 
Care-i treaba la Suceava ? 
Bei, mănînşi şi stai dijeaba.  
* 
Care-i deviza moldoveanului? 
Viaţa-i scurtă. Dacă tot n-o putem lunji, hai s-o faşim lată! 
* 
Ce primesti la un restaurant moldovenesc dacă ceri "creier pane"? 
Mimorie di porc prăjîtă.  
* 
Ce fel de anunţuri se difuzeaza la metroul moldovenesc? 
Păza că şi lichiesc uşîli. Urmiază staţia Primăvierii, cu podişca pi partia driaptă.  
* 
Ce se numeşte pe moldoveneşte "camera ascunsă"? 
Camera chitită.  
* 
Un om mergea cu trenul prin Moldova. Cu el în compartiment un moldovean. Se 
apropie de gara Oituz şi omul nostru deschide fereastra să vadă gara. . Moldoveanul 
din spate: 
- Mărăşeşti. . . Omul nostru: 
- Oituz! Moldoveanul iară: 
- Mărăşeşti! 
- Ba-i Oituz! La care moldoveanul înfuriat: 
  . . . .!Închide bre jiamu că mă răşeşti ־
* 
Vorbeau un moldovean şi un oltean.  
Intreabă olteanul: 
- Bă, la voi morţii se îngroapă cu popa? 
Şi moldoveanul: 
- Nu, la noi popa ramîni afară.  
* 
Cum se numeşte pe moldoveneşte "NON STOP"? 
DIESCHIS VIEŞNIC 
*** 
Un tip care lucra la o fabrică de conserve, se plânge psihiatrului: 
- De trei săptămâni sunt obsedat să-mi bag penisul în tăietoarea de castraveţi.  
Am visat asta noapte de noapte, apoi nu mai puteam dormi.  
La fabrică nu mă mai puteam concentra la nimic altceva.  
Mă gândeam mereu la acelaşi lucru. Ieri am făcut-o! 
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- Dumnezeule, gâfâie îngrozit psihiatrul şi ce s-a întâmplat? 
- Am fost concediat.  
- Şi tăietoarea de castraveţi? 
- A fost concediată şi ea. . . .  
*** 
Din panseurile lui Woody Allen 
 
*Am niste copii superbi. Slava domnului ca m-a inselat nevasta-mea. . .  
*Pana la noaptea nuntii, nevasta-mea se temea de intuneric. Atunci m-a vazut pe 
mine gol şi de atunci se teme şi pe lumina. . .  
*Nevasta mea este cea mai neispravita bucatareasa. Noi ne spunem rugaciunea 
intotdeauna dupa cina. . .  
*Odata cineva ne-a furat masina. Mi-am intrebat nevasta dacă a vazut cumva cum 
aratau hotii. Mi-a raspuns ca nu, dar a notat numarul masinii. . .  
*Intr-o zi, mi-am sunat sotia şi i-am declarat: “Draga mea, ma gandeam la tine şi m-
a lovit brusc o pofta nebuna de amor”. La care, ea a intrebat: “Dar cine-i la telefon?” 
*I-am spus dentistului meu ca mi s-au ingalbenit dintii. Sfatul lui a fost sa-i asortez 
cu o cravata maro. . .  
*Azi e o zi absolut nefasta. M-am sculat de dimineata, am luat camasa şi i s-au rupt 
doi nasturi. Am pus mana pe servieta, i s-a rupt minerul. Acum ma tem sa mai merg 
la WC. . .  
*I-am spus psihiatrului meu ca sunt trist, deoarece toata lumea ma detesta. Mi-a 
raspuns sa nu fiu penibil, deoarece inca nu m-am intalnit cu toata lumea. . .  
*Cand eram copil, parintii mei se mutau adesea dintr-o casa in alta, dar eu i-am 
gasit de fiecare data. . .  
*Eu şi sotia mea am trait fericiti 20 de ani. Apoi ne-am intalnit unul pe altul. . .  
*M-am dus la psihiatrul meu şi i-am povestit: “Doctore, in fiecare dimineata când 
ma uit in oglinda, ma apuca brusc o senzatie cumplita de voma. Ce crezi ca am?” Mi-
a raspuns: “Nu stiu, dar cu vederea, in mod cert, stai impecabil!” 
*** 
Un cuplu nu poate avea copii din cauza sotului. Se hotarasc sa apeleze la partener 
strain dar sa fie necunoscut şi cu sanse minime de a fi reintalnit. Pentru punerea in 
aplicare a planului se urca intr-un tren de noapte, sotul gaseste tipul potrivit, îi 
explica situatia şi îi ofera o suma be bani ca sa se culce cu nevasta-sa.  
Barbatul de ocazie accepta propunerea şi rezolva problema. Cei doi fac consiliu de 
familie şi ajung la concluzia ca, pentru mai multa siguranta, ar trebui repetat 
procedeul. Il solicita pe tip inca odata, plateste, iar acesta o mai "executa" odata pe 
doamna dornica de copii.  
Din nou se sfatuiesc cei doi, iar pentru deplina reusita şi pentru ca mai aveau timp 
pana la destinatie il solicita pe tip pentru a treia oara, dar masculul refuza: 
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- Imi pare rau, a fost placut, am castigat un ban cinstit, dar nu mai am prezervative.  
*** 
Un pusti pe strada: 
− Mamaie, matale esti curva? 
− Obraznicule, nesimtitule, pe cine faci tu mamaie? 
*** 
ROBOTUL TELEFONIC AL BUNICII 
- Bună ziua, în acest moment nu sunt disponibilă. Vă rog să lăsaţi un mesaj după 
sunetul caracteristic: Beeeeeppp! … 
- Dacă eşti unul dintre copiii mei, apasă 1, 2, 3, . . . (în funcţie de care copil eşti) şi 
foloseşte următoarele opţiuni: 
- Dacă vrei să-ţi ţin copiii, apasă 2.  
- Dacă vrei să-ţi spăl hainele şi să ţi le calc, apasă 3.  
- Dacă vrei să doarmă copiii aici, apasă 4.  
- Dacă vrei să-ţi iau copiii de la şcoală, apasă 5.  
- Dacă vrei să-ţi trimit mâncare acasă, apasă 6.  
- Dacă vrei să vii să mănânci aici, apasă 7.  
- Dacă vrei bani, apasă 8.  
- Dacă vrei să vin ca să-ţi fac curat in casa, apasa 9.  
- Dacă vrei să mă chemi la cină, să mă duci la teatru, sau la restaurant, să ma inviţi 
la o ieşire la plimbare in wek-end, să ma 
inviţi în vacanta la mare sau la munte, doar începe să vorbeşti! 
*** 
Un tanar absolvent al unei facultati de marketing se duce la supermarket sa se 
angajeze. Managerul il intreaba neicrezator: 
- Ai ceva experienta in vanzari ? tanarul raspunde repede… 
- O, da, in perioada facultatii am fost comis voiajor.  
Putin cam sceptic, dar avant totusi nevoie de personal, managerul îi spune 
tanarului : 
-Bine, esti angajat! Incepi de maine, iar la sfarsitul programului am sa vin sa vad 
cum te-ai descurcat in prima ta zi. In functiie de asta, am sa-ti definitivez contractul 
sau nu.  
Zis şi facut… A doua zi se prezinta omul la treaba, isi vede de-ale lui, iar la sfarsitul 
programului vine managerul şi il intreaba: 
- Ei, cate vanzari ai facut astazi? 
- Una ! raspunde tanarul.  
- Cum ? Numai una? media de vanzari pe angajat la noi este de 20-30 pe zi !! Nu e 
bine deloc. Decat ai vandut ? 
- De 950. 150. 237 de lei şi 50 bani.  
Managerul : 950. 150. 237 de lei şi 50 bani ??!!?? 
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Da’ ce n**ba ai vandut ?? 
- Mai intai i-am vandut un carlig mic de pescuit, din ala cu 50 bani. Dupa aia i-am 
vandut unul de dimensiune medie.  
Dupa aia i-am vandut o lanseta, pe urma l-am intrebat unde merge sa pescuiasca şi 
mi-a zis ca pe lac asa ca i-am spus ca-i trebuie o barca. Prin urmare am fost la 
raionul de specialitate şi am vandut salupa aia cu 2 motoare.  
Pentru ca mi-a zis ca honda sa e prea mica pentru a putea sa remorcheze salupa, l-
am dus la raionul auto şi i-am vandut un jeep.  
. . . la care managerul. . stupefiat. .  
- Cum ?, a intrat un tip sa cumpere un carlig de pescuit şi tu i-ai vandut o salupa şi 
un 4×4 ??!!??!! 
… la care tanaru’ zambind usor incurcat : 
- A nu… sa vedeti … Tipu’ a intra sa cumpere un pachet de tampoane pentru 
nevasta-sa, iar eu i-am spus ca, dacă tot urmeaza un weekend de rahat, ar fi mai 
bine sa se duca la pescuit.  
*** 
Intr-un avion, un evreu nimereste langa o blonda mishto. Bla, bla, tot incearca sa 
intre in vorba cu ea. . . nimic. Blonda se uita pe geam, mai incearca sa doarma. . .  
Evreul, enervat: 
- Uite, hai sa jucam un joc mishto! Eu îţi pun tie o intrebare şi dacă nu stii imi dai 5$, 
apoi imi pui tu mie o intrebare şi dacă nu stiu îţi dau 5$! Si tot asa. . .  
- Nu domnule, imi pare rau, sunt obosita, as prefera sa ma odihnesc. . .  
Evreul enervandu-se şi mai tare: 
-Bine, uite, jucam alt joc! Eu îţi pun tie o intrebare, dacă nu stii imi dai 5$; tu imi pui 
mie o intrebare si 
daca nu stiu, îţi dau 500$ !! 
Blonda accepta in sfarsit.  
- Care este distanta de la Pamant la Luna? Blonda deschide geanta şi îi da 5$.  
-Ce e mic, are 3 picioare şi urca dealul? Evreul se gindeste. . . scoate laptop-ul, cauta 
in baza de date. . . cauta pe Internet. . . trimite mailuri la toti prietenii. . . in sfirsit, 
dupa 1 ora, transpirat, îi da blondei 500 $.  
Blonda îi ia, apoi se intoarce şi incepe sa se uite plictisita pe geam.  
Evreul, isterizat: 
- Bine, bine? Ce e mic, are trei picioare şi urca dealul? 
La care blonda deschide tacticoasa geanta şi îi da o hartie de 5 $ 
*** 
O familie de tineri casatoriti evrei, in concediu in Tirol intr-un hotel de 5 stele, all-
inclusive. Vine ultima zi şi distractia trebuie platita.  
La receptie: 
Receptionerul: "Buuun! Camera cu pat dublu, 6 zile, 450 euro!" 



1061 

 

Evreu': "OK!" 
Receptionerul: "Sauna, 49 euro!" 
Evreu': "Nu folosit. " 
Receptioner: "Da, dar e problema voastra, ati fi putut sa o folositi! Solarium, 57 
euro!" 
Evreu': "Ce aia Solarium? Nu folosit. " 
Receptionerul: "Da, dar ati fi putut sa-l folositi! Mai departe: terenuri de tenis şi 
piscine 180 euro!" 
Evreu': "Nu jucat tenis, nu facut baie. " 
Receptionerul: "Da, dar ati fi putut sa faceti!" 
Face evreul calcule, dar se opreste brusc: "Buuun, acum scad eu la tine 400 euro, ca 
mi-ai fu**t-o pe Rashela!" 
Receptionerul: "Ce, esti nebun? Nici macar n-am atins-o!" 
Evreu': "Da, dar e problem al tau, ai fi putut sa o faci!. . . " 
*** 
MAXIMA ZILEI: 
Pentru ca economia mondială să se refacă, sunt suficiente următoarele: chinezii să 
nu mănânce o zi, ruşii să nu bea o zi, iar românii să muncească o zi !!! 
*** 
O cuconita cheama pentru curatenia de primavara o fata de la tara. Dau cu 
aspiratorul, bat covoarele, sterg praful, ajung in dormitor. Sub pat fata gaseste un 
prezervativ. Il ia cu doua degete sil priveste ingrozita. Cucoana o vede, se inroseste 
şi îi zice: 
Ce este Marie, pe la voi la tara nu se face sex? 
Ba da cucoana, da' nu pana le cade pielea ! 
*** 
La scoala: 
Copii, sa presupunem ca as baga mana in buzunarul unui om şi i-as lua banii. Ce ar 
insemna ca sunt? 
Bula: 
- Ministru de finante 
*** 
La inceput femeia e ca şi REAL ("Fara egal"). Dupa un timp, femeia e ca şi CORA 
("Stii de ce revii"). Apoi e ca şi KAUFLAND ("Nu gasesti alta mai ieftina"). In cele din 
urma femeia ajunge ca şi CARREFOUR ("Dacă gasesti alta mai ieftina, îţi returnam 
de 10 ori diferenta")! 
*** 
Dupa ce a examinat-o temeinic pe domnisoara, ginecologul spune: 
Deci, când vă vedeti sotul asta-seara. . .  
Nu sunt maritata, domnule doctor! 
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Atunci, când vă vedeti logodnicul. . . . .  
Nu sunt nici logodita. . .  
Sa zicem atunci, prietenul. . .  
Nu am nici un prieten si, pana acum, nu am avut nimic cu vreun barbat! 
Ganditor, doctorul se duce la geam şi priveste in zare. Saturandu-se sa stea cu 
picioarele in sus, duduia intreaba: 
La ce priviti atât de atent domnule doctor? 
Astept un pic! Ultima data când s-a intamplat ceva asemanator, a aparut la rasarit o 
stea ! 
*** 
Pe o alee intre blocuri, intr-un cartier, o doamna striga: 
Madam Popescuuu!!!! 
La un geam isi face aparitia o doamna.  
Da draga, ce vrei? 
Madam Popescu, sotul meu este cumva la dumneata? 
Nu, draga! 
Madam Ionescuuu!!!, striga atunci tipa.  
Isi face aparitia o alta doamna.  
Ce-i, draga? 
Sotul meu este cumva la dumneata? 
Nu, draga! Dar ce s-a intamplat? 
Pai, ne-am certat un pic, şi a plecat furios. Am fugit dupa el şi când l-am intrebat 
unde se duce, a raspuns: "La curve!" 
*** 
Doua vecine stau de vorba la poarta. Una îi zice celeilalte: 
Zi-i lu fiu'tau sa nu ma mai imite! 
Ionele, mama, inceteza sa mai faci pe prostul! 
*** 
Intr-o seara politia il prinde pe unul dezbracat. . .  
Ce cauti dezbracat pe strada ? 
La care omul raspunde: 
Sunt parasutist ! 
Si unde îţi este parasuta ? 
E sus la etajul 2, o bate sotul ei. . .  
*** 
O doamna se intoarce din concediu, de la mare, iar sotul o intreaba: 
Ei, cum te-ai distrat? 
Acolo femeile ori impletesc ori fac sex.  
Si tu ce ai facut? 
Pai am uitat sa-mi iau cu mine andrelele. . .  
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*** 
Doctorul întreaba pacienta: 
Ce vârsta aveti, doamna? 
Mă indrept spre 30.  
Din ce directie? 
*** 
Discucie între doua prietene: 
Sefa mea m-a concediat fiindca m-am culcat un pic în timpul programului.  
Vai, dar asta i se poate întâmpla oricui! 
. . . poate, dar nu cu sotul ei! 
*** 
Doua blonde, la discoteca. Se apropie un tip aratos şi o cere pe una dintre ele la 
dans. In timp ce danseaza, fata intreaba: 
Esti cam palid. De ce nu mergi mai des la soare? 
Acum am iesit de la inchisoare.  
Si de ce ai fost acolo? 
Mi-am omorat nevasta, i-am taiat capul şi l-am aruncat intr-un rau.  
Dupa dans, fata se intoarce la prietena sa: 
Inchipuie-ti, draga, nu e insurat. . .  
*** 
O femeie face plaja fara sutien. Sînii ei superbi atrag atentia unui barbat. Acesta se 
uita, se uita şi în cele din urma, încearca sa intre în vorba cu ea: 
Puteti sa-mi spuneti cât de calda este apa ? 
Asculta, domnule! raspunde ea iritata. Multa lume m-a luat drept târfa, dar drept 
termometru înca nimeni. . .  
*** 
Cele cinci porunci ale vietii (valabile la serviciu): 
1. Sa nu gandesti.  
2. Dacă gandesti, sa nu spui.  
3. Dacă spui, sa nu scrii.  
4. Dacă scrii, sa nu semnezi.  
5. Dacă semnezi, sa nu te miri! 
*** 
Un jucator la bursa pierduse multi bani intr-o zi.  
A doua zi un cunoscut il intreaba: 
'Am aflat ca ai pierdut multi bani ieri. Esti ok? Cum te descurci?' 
'Sunt foarte bine. Am dormit aseara ca un bebelus. ' 
'Da? Cum adica?!' 
' Ma trezeam din doua in doua ore şi plangeam. . . ' 
*** 
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Vechi proverb tibetan: 
Dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una.  
*** 
Maria se întoarce de la magazin cu o pãlãrie noua. Cãtre Ion: 
- Mã Ioane, sã vezi, mi-a zis vînzãtoarea cã pãlãria asta mã face sã par cu 10 ani mai 
tînãrã.  
La care Ion: 
- Si-atuncea de ce nu ti-ai luat tri? 
*** 
Ion o întreabã pe Maria: 
- Mãrie, tie ti-ar plãcea sã fii bãrbat? 
Maria rãspunde: 
- Da, Ioane, da' tie? 
*** 
Vine Ion acasã de la oras şi zice cãtre Maria, hotãrît: 
- Mãrie, stinge lumina, trage perdelele şi hai iute-n în pat.  
- Mã Ioane, da' mai am de lucru.  
- Dac-am zis, am zis! 
Vede Maria cã n-are încotro, se conformeaza. Se pune şi Ion în pat, trage plapuma 
peste ei şi zice: 
- No, amu Mãrie, sã-ti arãt ce ceas cu fosfor mi-am cumpãrat.  
*** 
Maria îl strigã pe Ion: 
- Ioane, hai în casã, cã plouã! 
- Lasã, stau afarã, cã plouã şi aici.  
*** 
Ion s-a cãsãtorit de curînd cu Maria. Se întîlneste cu un prieten.  
- Am auzit cã te-ai cãsãtorit. Nu-i asa cã-i mai bine? 
- Nu-i mai bine, da-i mai des. . .  
*** 
Ion se întoarce de la cîmp. Maria îl ia la întrebãri: 
- Ai auzit cã Leana a nãscut o fetitã? 
- Treaba ei.  
- Dar am auzit cã-i a ta.  
- Treaba mea.  
- Atunci eu mã arunc în Mures.  
- Treaba ta.  
*** 
Ion şi Maria pe terasã. Ion citeste "Times". La un moment dat, Maria îi spune lui Ion: 
- Mã Ioane, vezi cã vine ploaia! Acoperã fînul ãla cu ceva, c-o sã-l ude! 
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Ion nu zice nimic şi citeste în continuare "Times". Începe sã picure.  
Maria se impacienteazã: 
- Mã Ioane, începu ploaia! Pune mîna şi acoperã fînul ãla cã-l udã, ce naiba! 
Ion n-o ascultã. Plouã, fînul este ud, iar Maria supãratã: 
- Hai, mã Ioane, dã-o dracului de treabã! S-a udat fînul şi tu stai şi nu faci nimic! 
Ion, tacticos, pune "Times" la o parte şi spune: 
- Fã Mario, you have an obsession! 
*** 
Ion şi Maria în noaptea nuntii. Maria stãtea în pat, într-o tinutã sexy, şi îl astepta pe 
Ion, care se uita pe fereastrã. Asteaptã 
ea o jumãtate de orã, dupã care îi spune: 
- Hai, mã Ioane, ce faci acolo? 
- Stai, fã, cã vin acu! 
Încã o jumate de orã şi Maria zice: 
- Hai, mã Ioane, cã te astept! Sînt numai a ta! Ia-mã! 
- Ho, fã, cã vin acu, ce te grãbesti asa? 
Peste încã o jumate de orã, Maria se duce la Ion, supãratã: 
- Hai, mã, ce naiba faci acolo? 
Ion, îngîndurat, uitîndu-se în continuare pe fereastrã, spune:- Fã, Mario, avea 
dreptate tata cã-i frumoasã noaptea nuntii! 
*** 
- Ioane, a cãzut o stea, pune-ti o dorintã.  
- Mi-am pus-o! 
- Si ce mai astepti?! 
*** 
Ion şi Maria mergeau pe un drum de tarã din inima Ardealului.  
- Fã, Mãrie, tu esti fatã mare? 
- Cum ti-o fi norocul, Ioane.  
*** 
O blonda este intrebata.  
-Dacă un tip ar incerca sa te violeze ai striga dupa ajutor? 
-Doar dacă nu se descurca! 
*** 
La scoala profesoara de zoologie intreaba: 
- De ce credeti voi copii ca vaca nu poate sa zambeasca? 
Georgica: 
- Eu cred ca vaca nu poate sa zambeasca pt. ca are buzele groase şi botul prea 
ascutit s. a. m. d.  
Profesoara: 
- Da, este interesant punctul tau de vedere.  
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Vasilica: 
- Eu cred ca vă ca nu poate sa zambeasca pt. ca oasele maxilarului se prelungesc 
pana la coarne şi se ating de mandibula 
s. a. m. d.  
Profesoara: 
- Da, foarte interesant.  
Bula: 
- Vaca nu poate sa zambeasca pentru ca are niste probleme personale.  
Profesoara: 
- Da, interesant şi acest raspuns, dar totusi, ce probleme personale poate avea o 
vaca? 
Bula: 
- Pai, dacă pe dumneavoastra v-ar trage cineva de tzitze de doua ori pe zi şi v-ar 
duce la taur o data pe an, v-ar mai arde de zambit? 
*** 
Intr-un sat de munte din Ardeal era mare agitatie in fata primariei. Iese primarul şi 
intreaba: 
- Ce s-a intamplat? 
- Apai dom' primar s-o pripasit un negru pe la noi prin sat şi ne reguleaza toate 
femeile.  
- Si, n-ati luat masuri? 
- Apai, am luat la toata lumea, dar tot a lui e cea mai mare. . .  
 
*** 
Nevasta te invata despre fericire: sa te duci la ma-ta! Sigur se bucura când te vede.  
Nevasta te invata despre necesitate: nu ma interseaza cate beri ai baut, tu trebuia 
sa fii acasa.  
Nevasta te invata despre nudism: plec de aici şi te las in curul gol.  
Nevasta te invata despre nulitate: tu fara mine esti un nimeni.  
Nevasta te invata despre creare: eu te-am facut barbat.  
Nevasta te invata despre dureri: nu am chef, ma doare capul.  
Nevasta te invata despre mobilitate: ce-ti fug ochii dupa curu lu’ aia.  
Nevasta te invata despre otet: ce acra poate fi ma-ta! 
Nevasta te invata despre ordine: m-am saturat sa tot adun dupa tine.  
Nevasta te invata despre botanica: nu mi-ai mai cumparat o floare de nici nu mai 
stiu cum arata.  
Nevasta te invata despre juramant: zi sa mori tu ca n-ai baut nimic? 
Nevasta te invata despre geneza: inca nu s-o nascut ala care sa dea in mine.  
Nevasta te invata despre munca in exces: cam multe sedinte peste program ai tu… 
Nevasta te invata despre greseli: a fost greseala mea ca ti-am facut toate poftele.  
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Nevasta te invata despre transformare: când te-am luat erai slab ca o aschie, acum 
esti gras ca un porc.  
Nevasta te invata despre ratiune: când îţi vine sa ma inseli, sa te gandesti bine la ce 
pierzi.  
Nevasta te invata despre dictie: vorbesti exact ca ma-ta.  
Nevasta te invata despre necesitati: trebuie sa aduci mai multi bani in casa 
Nevasta te invata despre sarbatori: vezi ca vine ziua mea, poate nu-mi cumperi ceva 
frumos. . .  
 
Eu cred ca atât timp cat barbatul traieste poate invata cate ceva de la femeie. . . dacă 
ea vrea şi are placerea sa-l invete.  
*** 
Gelozia 
Un arab mergea pe strada. La un moment dat un tip striga: 
- Ahmed. . . nevasta-ta te inseala! 
Arabul se face rosu la fatza. . . scoate cutitul şi fuge catre casa. Pe drum, este calcat 
de o masina. In ambulanta, in drum spre spital, incepe sa reflecteze: 
- Ar trebui sa ma calmez un pic. . . . intai şi intai. . . . sunt burlac. . . in al doilea. . . nici 
nu ma cheama Ahmed. . .  
*** 
La bar 
Un beat turta sta pe bordura in fata unui bar. Un strain il intreaba dacă îi este rau 
sau dacă nu se poate ridica. Beatul raspunde: 
- Hei! Stii tu cine-s eu? 
- Nu! Cine? 
- Isus Cristos. . . şi ti-o pot dovedi. Vino cu mine! 
Intra in bar şi strainul dupa el.  
Barmanul il vede pe betiv şi zice suparat: 
- Isuse! Iar esti aici. . .  
*** 
Supermarket 
In supermarket o femeie face cumparaturi.  
Alege lapte, oua, portocale, cafea, salata şi costita.  
La casa, un tip beat din spatele ei se uita la produse şi spune: 
- Tu esti mai mult ca sigur singura.  
Femeia, contrariata: 
- Ai perfecta dreptate, sunt singura, dar de unde ti-ai dat seama ? 
Betivul, clatinandu-se: - Pentru ca esti urata! 
*** 
Termos 
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Un ardelean intr-un magazin ca sa cumpere un termos. Vanzatoarea îi arata unul: 
- Uite bade, termosul asta e foarte bun: vara tine ceaiul rece, iar iarna il tine cald.  
Ardeleanul se scarpina dupa ureche, nedumerit: 
- Apai de, cucoana, dacă zici ca-i bun, iaca l-oi lua. Da', lamureste-ma şi pe mine: de 
unde dracu' stie termosu' asta când îi vara şi când îi iarna? 
*** 
Bula e vizitat de un vecin 
- Auzi mai Bula, vrem sa tapetam camera de zi şi e la fel de mare ca a ta. Tu când ti-
ai tapetat cate suluri ai cumparat? 
- 20.  
- Multumesc.  
Dupa 2 saptamani se intalnesc: 
- Auzi ma, tampitule, am cumparat 20 de suluri şi 7 mi-au ramas in plus.  
- Pai şi mie. . .  
*** 
Marire de salariu 
Maria - servitoarea - cere doamnei o marire de salariu.  
- Spune-mi, Maria, de ce sa-ti maresc salariul? 
- Am 3 motive. Primul, este ca eu calc camasile mai bine decât dumneavoastra.  
- Cine ti-a spus chestia asta?- Pai, domnu'! 
- Al doilea motiv este ca eu gatesc mult mai bine decât duneavoastra! 
- Cine ti-a spus prostia asta?- Pai, tot domnu'. . .  
- Al 3-lea motiv este ca fac dragoste mai bine decât dumneavoastra! 
- Si asta, tot domnul ti-a spus-o??? 
- Nu doamna! Asta mi-a spus-o gradinarul!. . .  
Si uite asa, Mariei i s-a marit salariul. . .  
*** 
Accident montan 
Ion şi Gheorghe pasc oile pe marginea unei prapastii fara fund. La un moment dat, 
Ion aluneca şi cade in hau. Gheorghe, speriat, incepe sa-l strige: 
- Ioaneeee. . . baaa Ioaneee 
. . . Dupa un timp se aude vocea lui Ion: 
- Ceeee-i ma Gheooooo. . . ? 
- Ma Ioaneee ti-ai rupt vreun picior ? 
- Nuuu maaa. . .  
- Ti-ai rupt vreo manaaaa. . . ? 
- Nuuu mai Gheooo. . .  
- Da ceee-ai patiit ? 
- Nimic ma Gheooo. . . inca n-am ajuuuuns jos. . .  
*** 
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Plictiseala 
Ion şi Marie stau in pat.  
Ion e plictisit, Maria are chef de ceva actiune: 
- Ioane, pun pariu ca nu ma gasesti sub cearceaf ! 
- Da' pui pariu ca nici nu te caut ? 
*** 
Arta fotografica 
- Ma, Vasile? Tu ai poze cu nevasta-ta goala ? 
- Nu, ma, n-am ! 
- Cumperi ? 
*** 
Parinti 
Tatal vine de la cresa cu copilul iar mama isi pune mainile in cap: 
- Ma, asta nu-i copilul nostru ! 
- Ce importanta are, maine tot la cresa il duc ! 
*** 
Porcul şi magarul 
Magarul merge pe drum iar in spatele lui, porcul: 
- Bai magarule ce murdar esti! Pe unde te poarta stapanul? Ce slab esti! Nu prea-ti 
da sa mananci! Si cu ce desagi mari te-ncarca stapanul! Vai de viata ta! 
La care magarul se intoarce spre porc: 
- Bai, mi se pare mie, sau tu nu esti porcul de anul trecut ? 
*** 
DEX 
SCARABEU = cetatean ce locuieste la bloc, la scara B 
*** 
Dragostea 
Este ca ciupercile - nu stii dacă e buna sau rea decât dupa ce e prea tarziu. . .  
*** 
Cada de apa 
Un jurnalist întreaba directorul unei case de nebuni: 
- Care este testul ce se efectueaza pentru a externa un bolnav? 
- Umplem cada cu apa, punem alaturi o lingura şi o cana. Îi cerem pacientului sa 
goleasca cada de apa. Jurnalistul, zâmbind, spune: 
- Orice om normal ar lua cana.  
- Nu, un om normal ar scoate dopul de la cada. . .  
*** 
Aventuri din vacanta 
Ion şi Gheorghe isi fac vacantele separat.  
Ion se intoarce din vacanta de iarna multumit.  
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- Ei, pe unde ai umblat, Ioane? 
- Prin Suedia! 
- Si cum sunt scandinavele? 
Ion da din colt in colt, nu da un raspuns clar. Acasa, cauta in dictionar. "Aha, 
scandinave, adica femeile de acolo! Cum de nu am stiut, sa ma fi laudat, ca aveam cu 
ce!" 
Anul urmator, Ion se intoarce din vacanta bronzat.  
- Ei, Ioane, pe unde ai mai fost? 
- Grecia, tara frumoasa! 
- Ei, dar elenele? 
Ion ramane iar mut. Nervos, acasa, cauta din nou in dictionar: "Aha, femeile de 
acolo!" 
Un an mai tarziu, Ion se intoarce iar bronzat.  
- Si cum a fost in Egipt, Ioane? 
- Frumos, cald, camile, nisip, soare. . .  
- Si piramidele? 
- Niste curve 
*** 
Animale de apa periculoase 
Un turist in vacanta il intereaba pe un localnic dacă sunt crocodili in apa. Acesta îi 
raspunde ca nu.  
Turistul incepe sa inoate şi observa niste pete intunecate in apa, la cativa metri de 
el. Se intoarce spre localnic: 
- Sigur nu sunt crocodili aici? 
- Nu, ca le e frica de rechini.  
*** 
Test de dragoste neconditionata 
Incui nevasta şi cainele in portbagajul masinii.  
Dupa 2 ore deschizi portbagajul şi vezi cine se bucura ca te vede. . .  
*** 
- Domnule Vanghelie, aţi fost la Grădina Zoologică? 
- Da, bineînţeles.  
- Câţi ani? 
*** 
- Alcoolul ucide.  
- Si ce? Apa te face nemuritor? 
*** 
Toata lumea trebuie sa creada.  
Eu cred ca o sa mai beau o bere! 
*** 
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Ultimul tip de salut atunci cind vorbesti la mobil: 
"Buna seara tie şi asultatorilor nostri" 
*** 
- Alo, familia Popescu? 
- Nu stiu, minca-ti-as, de-abia am intrat. . .  
*** 
Unu' trecea pe lângă o piatră funerară pe care scria: 
"Aici se odihneşte un avocat, un om cu un suflet bun, un om onorabil" 
− Doamne Sfinte! îşi face cruce tipul. Astia au bagat trei oameni în acelaşi mormânt! 
*** 
O profesoara de franceza isi intreaba elevii: 
− Care e diferenta intre "Madame" şi "Mademoiselle" 
La care un baiat din spate: 
− "Monsieur"! 
*** 
Duminica, la biserica, o femeie îi zice preotului plangand: 
− Parinte, aseara sotul meu a murit fara lumanare! 
− Dumnezeu sa il odihneasca in pace! Si a avut vre-o ultima dorinta? 
− Da, zice femeia, plangand şi mai tare, a zis "Muiere, lasa pusca jos!" 
*** 
-De ce v-ati oprit la 3 copii? 
-Am auzit ca fiecare al 4-lea copil nascut e chinez 
*** 
Un individ a uns cu unt o felie de paine, dupa care a turnat niste dulceata. Din 
greseala, felia i-a cazut pe covorul cel nou, dar NU a cazut cu fata unsa in jos.  
Mirat, individul i-a scris lui Murphy sa-l intrebe cum a fost posibil asa ceva.  
Dupa cateva luni de experimente, Murphy i-a trimis individului concluzia: 
“Felia a fost unsa gresit!” 
*** 
O femeie a apelat la un chirurg plastic sa-i reduca dimensiunile buzelor vaginale 
deoarece sunt prea mari şi falfaitoare.  
De rusine, a insistat ca operatia sa fie tinuta secreta, medicul fiind de acord.  
Dupa operatie, trezindu-se din anestezie, a gasit 3 trandafiri asezati cu grija pe 
noptiera.  
Indignata, si-a sunat imediat medicul: 
- Parca v-am rugat sa nu spuneti nimanui despre operatia mea! 
Medicul i-a spus ca a indeplinit intocmai dorinta ei de confidentialitate şi ca primul 
trandafir e de la el: 
- M-a intristat gandul ca treceti prin asta de una singura. . .  
- Si al doilea trandafir? 
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- Al doilea trandafir e de la asistenta mea. Din simpatie, pentru ca şi ea suferit 
aceasta procedura cu ceva timp in urma.  
- Dar al treilea trandafir? 
Al treilea e de la un domn de la sectia de arsi de deasupra. A vrut sa vă 
multumeasca pentru noile lui urechi.  
*** 
Raschela pe patul de moarte.  
- Itzic trebuie sa-ti destainuiesc ceva: Strulica asta mic, copilul nostru, nu e al tau.  
- Cu cine l-ai facut? 
- Cu studentul care a fost in gazda la noi.  
- Cum ai procedat? 
- I-am dat bani.  
- De unde ai avut banii? 
- Din buzunar, de la tine.  
- Atunci de ce zici ca nu e al meu? 
*** 
Jurnalul ei: 
Sambata seara mi s-a parut ca se purta ciudat. Facusem planuri sa mergem la un 
bar ca sa bem ceva. Fusesem la cumparaturi cu prietenele mele toata ziua şi am 
crezut ca era suparat ca am intarziat. Nu a zis nimic. Conversatia nu incepea, asa ca 
am propus sa mergem undeva unde sa putem vorbi in liniste. A fost de acord dar 
era in continuare tacut şi absent. L-am intrebat ce nu era in regula. A spus ca e totul 
ok. L-am intrebat dacă era suparat pe mine…daca tacerea lui era din vina mea. Mi-a 
spus ca nu are legatura cu mine şi sa nu imi fac probleme.  
In drum spre casa i-am spus ca il iubesc, el doar a zambit şi a continuat sa conduca. 
Nu imi pot explica comportamentul lui. Nu inteleg de ce nu mi-a spus “si eu te 
iubesc”…. .  
Cand am ajuns acasa, am simtit ca l-am pierdut, ca şi cum nu ar mai fi dorit sa aiba 
de-a face cu mine niciodata. Pur şi simplu statea şi se uita la televizor. Parea atât de 
distant şi absent. In final m-am hotarat sa merg sa ma culc. Dupa vreo 10 minute, a 
venit şi el in pat si, spre surprinderea mea, a fost receptiv la mangaierile mele şi am 
facut dragoste. Dar tot nu era el…am simtit ca era distras şi cu gandul in alta parte. 
Am simtit ca nu mai rezist, asa ca m-am hotarat sa il confrunt, dar el adormise deja.  
Am inceput sa plang cu cearsaful in dreptul gurii, pentru ca nu vroiam sa-l trezesc 
şi am plans, şi am plans, pana am adormit şi eu. Sunt disperata. Nu stiu ce sa ma fac. 
Sunt aproape sigura ca se gandeste la alta. Viata mea e un dezastru. ” 
Jurnalul lui: 
Aseara Steaua a pierdut in deplasare, dar macar am futut. . .  
*** 
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Pe o strada unde se contruia o casa trece un homosexual. Cand ajunge in dreptul 
casei îi cade o caramida in cap, la care acesta zbierand: 
- Bai, sa te ia dracu de zidar prost! 
Zidarul: 
-Bai futu-te in cur, ai grija cum vorbesti! 
-Ooooo, domnule arhitect!!! 
*** 
Bauturi IT 
0, 1 litri palinca = Demo 
0, 25 litri palinca = Trial version 
0, 5 litri palinca = Personal edition 
0, 7 litri palinca = Professional edition 
1, 0 litri palinca = Network edition 
1, 75 litri palinca  = Small business edition 
3 litri palinca   = Enterprise edition 
5 litri palinca   = Corporate edition 
Palinca de casa   – Home edition 
50 ml langa bere  – Service pack 
50 ml de dimineata – Recovery tool 
Bere   – Patch 
Soft drinks   – Trojan viruses 
*** 
Matusa Ana 
O invatatoare a cerut clasei sale de elevi sa isi intrebe fiecare parintii care este cea 
mai relevanta poveste a familiei sale şi care are o morala la sfarsit, iar apoi urmand 
ca a doua zi fiecare dintre ei sa spuna povestea in clasa. A doua zi, in ora respectiva, 
Cristian a dat urmatorul exemplu: 
- Tatal meu este fermier şi crestem gaini. Intr-o zi am mers la piata cu o gramada de 
oua asezate intr-un cos de nuiele impletite, cos asezat pe scaunul din fata al 
camionului. La un moment dat camionul a lovit o groapa, iar cosul a cazut de pe 
scaun şi toate ouale s-au spart. Morala povestirii este sa nu îţi pui niciodata toate 
ouale intr-un singur cos.  
- Foarte bine, spuse profesoara.  
Urmatoarea a fost Maria care incepuse sa povestesca: 
- Si noi suntem fermieri. Aveam 20 de oua care trebuiau sa fie clocite, dar numai 10 
puisori au iesit. Morala este sa nu îţi numeri gainile inainte de a fi clocite ouale 
- Foarte bine, replica din nou profesoara, multumita de ce auzise pana aici. .  
Urmatorul a fost Bula care a inceput şi el povestea sa: 
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- Tatal meu mi-a povestit despre matusa Ana. . . Matusa Ana era inginer de aviatie 
in razboi, iar avionul ei a fost lovit. A trebuit sa aterizeze fortat pe teritoriul inamic 
şi tot ce avea la ea era o sticla de palinca, o pusca şi o sabie.  
- Continua, spune profesoara intrigata.  
- Matusa Ana a baut toata palinca pentru ca era un frig cumplit. . . apoi a fost atacata 
de 100 de soldati inamici. Ea a omorat 70 dintre ei cu pusca pana s-au terminat 
gloantele. Apoi a mai omorat 20 cu sabia pana lama s-a tocit. Pe ultimii 10 i-a 
omorat cu mainile goale.  
- Dumnezeule mare, spune profesoara ingrozita, şi care ti-a zis tatal tau ca este 
morala? 
- Stai departe de matusa Ana când a ras o palinca! 
*** 
Medicul meu a insistat să trec pe la dumneavoastră, spuse pacientul către psihiatru. 
Dumnezeu ştie de ce, căci eu am o căsnicie fericită, o slujbă sigură, mulţi prieteni, n-
am griji. . .  
Hm, spuse psihiatrul, luându-şi carnetul de notiţe. Şi de când ai senzaţia asta? 
*** 
O femeie FOARTE urata intra intr-un magazin de mana cu cei doi baieti ai sai. Un tip 
o intreaba: 
-Sunt gemeni? 
-Cum sa fie gemeni dom'le nu vezi ca unul are 10 ani şi celalalt 5? De ce ma intrebi? 
Tipul raspunde: 
-Ma gindeam ca nu se poate sa ti-o fi tras cineva de doua ori. . .  
*** 
De ce au blondele scris un "A" deasupra patului? 
Sa nu uite textul in timpul orgasmului! 
*** 
La piata, Ion vinde un cocos. Se apropie un cumparator: 
- Cat ceri pe el ? 
- Trei sute de mii.  
- Da' gainile le calca? 
- Calca gaini, rate, gaste, curci, . şi cainele, . şi porcu'! 
- Pai de ce il vinzi ? 
- De la o vreme se uita lung şi la mine. . . . . .  
*** 
Semn rau - sa te duci noaptea in padure in portbagajul unei masini.  
*** 
Stiu ca sunt prost, dar când ma uit in jur prind curaj! 
*** 
Savantii au ajuns la concluzia ca cele mai multe vitamine se gasesc in farmacie.  



1075 

 

*** 
O fata s-a dus la mare. . .  
Nici ea nu s-a odihnit, nici pe altii nu i-a lasat.  
*** 
Trei barbati povestesc: 
Primul: Mai, când simt ca relatia mea nu mai merge perfect, imi trimit nevasta 2 
saptamani la tratament la bai in Grecia. Face acolo tratamente cu namol, cu ape 
naturale, cu ultraviolete când se intoarce arata intinerita, zambeste mai mult, este 
radioasa! Si noi suntem un cuplu mai fericit! 
Al doilea: Mai şi eu, o data pe an imi trimit sotia la o statiune de munte in Austria. 
Face acolo tratamente naturiste, diete naturale, aer curat, apa de munte, ozon. Se 
intoarce dupa doua saptamani mult mai radioasa, cu pofta de viata, şi noi suntem 
un cuplu mai fericit.  
Al treilea: Ba, . . . nu stiu. Eu unul imi regulez singur nevasta! 
*** 
La tribunal, un homosexual este intrebat de judecâtor: 
- Inculpat, de ce ai violat-o pe biata calugarita? Doar tie nu-ti plac femeile! 
- Pai, domnule judecâtor, de la spate semana cu Zorro! 
*** 
Se spune ca cea mai mare curva de pe Pamant ar fi SPERANTA. Toata lumea traieste 
cu ea. . . . " 
*** 
- Doctore, ce aveti pentru ridurile mele? 
- Cel mai mare respect! 
*** 
- Dom' doctor, sa stiti ca barbatul meu ma inseala! 
- De unde stiti? 
- Am patru copii şi nici unul nu seammana cu mine! 
*** 
"Alegerile sunt procedeul prin care oamenii liberi isi aleg stapanii. " 
(Timon din Paris ) 
*** 
O doamna, aflata la volan, vede in fata ei doi barbati catarandu-se pe un stalp de 
telegraf. Trecand pe langa ei, le striga: 
- Hei, nu vă fie frica, am carnet de 10 ani de zile! 
*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria îi reda vederea.  
*** 
Cugetarea zilei: "Mama tampitilor e mereu gravida" 
*** 
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Dupa o cina selecta la niste cunoscuti sotia îi spune sotului: 
- Dragule, nu ti-a fost rusine sa te duci de cinci ori cu farfuria dupa mancare ? 
- Nu, draga, de fiecare data eu spuneam ca este pentru tine. .  
*** 
Femeile sunt ca medaliile olimpice: trebuie sa lupti pentru ele, apoi îţi atirna de gât 
o viata intreaga 
*** 
Tatal vine de la cresa cu copilul, mama îsi pune mîinele in cap: 
- Ma, asta nu-i copilul nostru! 
El, mirat: 
- Ce importanta are, mâine tot la cresa îl duc.  
*** 
- Pai. . . Sunt suparat, ca nu mi se mai scoala de vreo zece ani. . .  
- Oh!. . . Sa bat in lemn, mie numai de vreo cinci! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator amarat din Romania intreaba: 
- De ce trebuie sa strangem cureaua in perioada de tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gat.  
*** 
O femeie maritata, intr-o seara când sotul era plecat, si-o tragea cu 3 indivizi de-o 
data. Din când in când se mai oprea doar cat sa mai traga pe nas. . . ceva cocaina, ma 
rog, orgasme repetate, delir. . . La un moment dat, usa se deschide şi apare barba-
su.  
Cu ultimele puteri, dar in culmea placerii ea se apleaca, mai trage o priza pe nas, 
dupa care se uita la barba-su şi zice: 
- Acum iar o sa incepi: banuieli, suspiciuni şi tot tacamul. . . . . .  
*** 
In multime, la intrarea intr-o manastire, se aude un strigat: 
- Fratilor, eu merg! Eu merg din nou pe picioarele mele! 
- Spune, cum s-a produs minunea? 
- Mi-au furat masina! 
*** 
Mai rau decât o pietricica in bocanc poate fi doar un firicel de nisip in prezervativ.  
*** 
Un american, un francez şi un roman cum discutau afla ei dacă îi insala nevestele.  
Francezul zice : 
- Eu vin acasa şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal, zice ca nu, şi eu o intreb dar 
cu. . . şi zic un nume de prieten, ce ai facut ? şi ea imi spune tot! 
Americanul zice: 
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- Eu vin acasa şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal, zice ca nu, iar eu îi spun ca 
nu-i mai dau nici un ban şi ea imi povesteste totul ! 
Romanul zice: 
- Eu vin acasa şi sun intai la vecina, o fac curva şi ea incepe: "eu - curva? dar 
nevasta-ta care si-o trage cu. . . . " 
*** 
Vechi proverb tibetan: Dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una.  
*** 
Intrebare la Radio Erevan: 
- Este adevarat ca, in urma dezastrului de la Cernobal, toata conducerea centralei 
atomoelectrice s-a sinucis? 
- Da, in afara secretarului de partid, care nu a fost gasit acasa! 
*** 
Doctorul il intreaba pe unul dintre pacientii "sariti de pe fix": 
- Ia spune-mi, de ce te lauzi la toata lumea ca esti Napoleon, iar mie imi spui ca esti 
Ludovic al XIV-lea? 
- Pe dumneavoastra nu pot sa vă mint, sunteti medicul meu.  
*** 
Intrebare la Radio Erevan: 
- Este adevarat ca submarinele sovietice detin recordul mondial la scufundare? 
- In principiu da. Din 1957 s-au scufundat 30 dintre submarinele noastre.  
*** 
Doua femei discutau incet intr-un compartiment de tren. Pe una din banchete 
statea un domn, care pretindea ca doarme. O femeie i se plangea prietenei cat de 
scumpe sunt rochiile şi bijuteriile in ziua de azi. . .  
Cealalta îi spune: 
- Ar trebui sa îţi gasesti un prieten, care in schimbul unor mici "favoruri" sa fie 
dispus sa-ti ofere 500$ pe luna. Stii tu, sotii de azi nu mai sunt foarte atenti cu 
sotiile, nu mai fac cadouri. . .  
- Si dacă nu imi gasesc un prieten care sa-mi ofere 500$? 
- Iti gasesti doi care îţi ofera cate 250$. .  
In acel moment, barbatul deschide un ochi şi le spune: 
- Ma treziti şi pe mine când ajungeti pe la 20$? 
*** 
Un tip intra intr-o farmacie. Multa lume, inghesuiala.  
- Nu vă suparati, vă rog sa ma lasati sa intru in fata ca am pe cineva la pat.  
Oamenii cumsecade îi fac loc şi ajunge la ghiseu. Tipul se apleaca la ghiseu şi spune: 
- 3 prezervative vă rog!! 
*** 
Trei babe catolice stateau la taifas şi se laudau fiecare cu ce nepoti au.  
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Prima: - Nepotul meu e episcop şi când intra intr-o casa toata lumea il saluta cu 
"Inaltimea Ta!" 
A doua: -Nepotul meu e cardinal şi când intra intr-o casa toata lumea il saluta cu 
"Luminatia Ta!" 
A treia: -Nepotul meu e stripper şi când intra intr-o casa toate femeile exclama: 
"Dumnezeule!" 
*** 
Trei prieteni ies la o bere şi intre alte treburi, vorbesc despre cele mai bune pozitii 
in timpul actului sexual.  
Unul dintre ei zice: Mie-mi place cel mai mult 69!!!!! 
Altul: nu se compara cu pozitia misionarului cu femeia legata de pat! 
Ultimul zice: - Nu e nimic mai provocator decât RODEO SALBATIC!!!!! 
Ceilalti doi prieteni il privesc surprinsi "rodeo salbatic?!!" 
Ce-o mai fi şi asta? 
El explica: Sa vedem. . . spuneti-i sotiei sa se aseze in patru labe. . . şi incepeti prin 
spate, stil capra. . . . O data ce lucrurile se incalzesc, lipiti-va pieptul de spatele ei şi 
soptiti-i delicat la ureche: 
"POZITIA ASTA O INNEBUNESTE PE SECRETARA MEA!!!" Dupa aceea, incercati sa 
vă mentineti deasupra mai mult de 8 secunde.  
*** 
Care este diferenta dintre un avocat bun şi un avocat de VIP-uri? 
Avocatul bun cunoaste legea, avocatul VIP-urilor îl cunoaste pe judecâtor.  
*** 
Soţul vine acasă din delegaţie şi soţia are trei bărbaţi în casă.  
Nu ştie unde să-i ascundă, aşa că îi bagă repede în trei saci şi îi pune pe balcon.  
Soţul vrea să-şi aprindă o ţigară, vede sacii şi întreabă: 
- Ce e cu sacii ăştia? 
- A fost mama ta în vizită şi ne-a adus câte ceva. . .  
Soţul loveşte cu piciorul primul sac şi dinăuntru se aude: - Guiţ, guiţ, guiţ! 
Soţul zice: - A, un purceluş. . . e bine! 
Loveşte şi al doilea sac şi aude: 
- Muu, muuuuuu! 
- A, un viţeluş. . .  
Loveşte al treilea sac şi nimic.  
Mai dă un picior, mai tare, dar nimic. Ia o lopată şi începe să dea în sac cu ea. 
Deodată, sacul se deschide şi iese tipul revoltat: 
- Tâmpitule, dacă tac înseamnă că ţi-a adus mă-ta cartofi! 
*** 
Intr-o zi un tip agata o gagica, o duce in dormitor, o dezbraca şi se pregateste sa se 
urce pe ea. Dar mai intai o intreaba: - Auzi duduie, dar tu cati ani ai ? - 13 - 
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Aoleuuu!! strange-ti repede hainele şi fugi! Se uita asta urat la el: - Domne, nu stiam 
ca esti asa de superstitios ! 
*** 
Un neamt la vama franceza Vamesul: Name? Neamtul: Herbert Muller. Vamesul: 
Age? Neamtul: 32. Vamesul: Occupation? Neamtul: No, just visiting! 
*** 
Radio Erevan 
Intrebare: Cum trebuie sa fie o femeie serioasa? 
Raspuns: Femeia serioasa trebuie sa aiba sot şi amant.  
* 
Intrebare: Credeam ca aia e o femeie adultera.  
Raspuns: Femeia adultera are sot şi mai multi amanti.  
* 
Intrebare: Credeam ca aia e o femeie usoara.  
Raspuns: Femeia usoara are doar amanti.  
* 
Intrebare: Credeam ca aia e o femeie pierduta.  
Raspuns: Femeia pierduta n-are nici sot, nici amant.  
* 
Intrebare: Credeam ca aia e o femeie singura.  
Raspuns: Femeia singura e aia care are numai sot. . .  
*** 
Niste vizitatori se opresc dezorientati in fata unei picturi ciudate.  
Aceasta prezenta nudurile explicite a trei barbati de culoare.  
Sa spunem ca nudurile erau FOARTE explicite, şi ca barbatii erau negri cu totul, in 
afara de unul, cel din centrul picturii, care avea penisul roz.  
Stau, se gandesc, ce naiba inseamna pictura, de ce are individul penisul roz.  
Vine ghidul muzeului şi le explica timp de o juma' de ora ca penisul roz semnifica 
emascularea Afro-americanilor intr-o lume predominant alba, şi ca poate insemna 
şi opresiunea fata de homosexuali in societate.  
Pleca ghidul şi se apropie un moshulica de grupul nostru de vizitatori.  
-Vreti sa vă spun ce-nseamna cu adevarat tabloul? 
-Ce te face sa crezi ca ai priceput mai bine ca ghidul? 
-Pai eu l-am pictat.  
Astia nu sunt negri, sunt mineri din Valea Jiului, iar ala din centru a fost la pranz pe-
acasa.  
*** 
Muma Padurii iese la plimbare prin tinutul proaspat inverzit, cu un corb asezat pe 
umar. Pe drum, vrajitoarea intalneste un tanar ratacit si, patrunsa de valul 
primavaratic, îi spune acestuia: 
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- Dacă recunosti faptura care sade la mine pe umar, îţi voi darui o noapte de 
dragoste.  
Tanarul vede cat de urata este, se "concentreaza" şi zice: 
- Un bou?. . .  
La care vrajitoarea: 
- Bou esti tu, dar treaca de la mine.  
*** 
Ce oameni se inmultesc fara a face sex???!!! 
Raspuns corect: PENSIONARII!!! 
*** 
- De la Cernobîl îti cad dintii? 
- Da, dacă nu-ti tii gura! 
*** 
Clasificarea barbatilor: oameni şi casatoriti.  
*** 
- Casatoria este o LOTERIE? 
- Nu, la LOTO mai poti cîstiga! 
*** 
- Dacă fiica mea merge în padure cu un barbat, i se poate întîmpla ceva? 
- Atît timp cît merge, NU! 
*** 
În Ardeal, el şi ea în noaptea nuntii: 
- Draga mea, vrei mai întîi una mica? 
- Valeu, ai doua? 
*** 
- Am venit sa cer mîna fiicei dvs. ! 
- Cea mare sau cea mica? 
- Cum, nu le are la fel? 
*** 
- Iubita mea, spune 2 cuvinte care sa ne lege pe vecie! 
- Sunt însarcinata! 
*** 
I: De ce strange prezervativul? 
R: Bine ca esti tu smecher.  
*** 
I: sunt virgina, as vrea sa-mi incep viata sexuala. Mi-e frica. Dati-mi si 
mie un sfat.  
R: "Jack Daniel's Old Time, Old No. 7 Quality Tenessee Sour Mash Whiskey". . .  
But you can just ask for Jack.  
*** 
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Maria spala linistita rufe pe malul râului. . . Deodata o stânca se desprinde 
din munte, cade peste Maria şi o striveste. Ion priveste scena şi spune: 
- Alta masina de spalat distrusa de calcar. . .  
*** 
O femeie şi un barbat in compartimentul de tren. El incearca sa intre in vorba cu ea 
şi o intreaba: 
"Cum vă numiti dumneavoastra?" 
Ea: "Carmen".  
El: "Oh, este un nume foarte frumos. " 
Ea: "De fapt ma cheama Petra, dar numele asta nu-mi place. Masinile şi barbatzii 
sunt lucrurile pe care le 
iubesc cel mai mult pe lume şi de aceea mi-am ales numele "Car" şi "Men", Carmen".  
El: "Aha".  
Ea: "Si dvs. cum vă numiti?" 
El: "Berepizda" 
*** 
In avion, la clasa intai, o doamna e asezata langa un domn.  
La un moment dat, ea incepe sa stranute şi de fiecare data incepe sa tremure din 
toata fiinta ei, dupa care isi sterge delicat nasul.  
Istoria se repeta, la care domnul de langa i se adreseaza; 
- Ma scuzati, nu vreau sa vă inopurtunez, dar mi-e imposibil sa ma abtin sa nu vă 
intreb: de ce tremurati asa de tare de fiecare data când stranutati? 
- Pentru ca sufar de o boala foarte rara, de fiecare data când stranut am un orgasm.  
La care domnul, un pic jenat ca nu a mai auzit de asemenea boala, o intreaba 
grijuliu: 
- Si luati ceva? 
- Da, piper. . .  
*** 
PROVERBE ROMANESTI 
 
- Ca romanu' nu-i nici unu', unde-s multi putea fi unu'!! 
- Fie painea cat de rea, tot ti-o fura cineva.  
- Cine NE viziteza ne face ONOARE, cine NU, PLACERE. .  
- De urata nu-i frumoasa, da-i desteapta, proasta dracului.  
- Ne nastem goi, uzi şi flaminzi. De abia dupa aceea lucrurile se inrautatesc.  
- In viata sunt doua cuvinte care deschid multe usi: "trage" şi "impinge".  
- Omul intelept isi face vara sanie şi iarna o pune pe foc.  
- Cine fura azi un ou şi se lasa prins. . . e bou!!! 
- Proverb marinaresc: "Iubeste-ti copilul ca şi cum ar fi al tau" 
- Nicio fapta buna nu scapa nepedepsita! 
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- Cum îţi asterni, cum vine altul şi se culca in locul tau.  
- Ai carte, ai cu ce så te stergi la fund.  
- Dacă totul a iesit bine, inseamna ca ai gresit undeva.  
- Mama prostilor e mereu gravida. . .  
- Mai bine burtos de la bere decât cocosat de la munca! 
- Lasa pe maine ce poti face azi, ca poate maine nu mai este nevoie.  
- Nu esti beat atata timp cat poti sta intins pe podea fara sa te sprijini.  
*** 
Stau la bar in localul meu preferat. . . deodata intra pe usa cea mai frumoasa femeie 
pe care am vazut-o vreodata. . . .  
Ma gandesc cum sa intru cu ea in vorba şi comand o sticla de sampanie.  
Trimitchelnerul la masa ei, cu sticla şi un biletel dacă doreste sa bem impreuna. Ea 
citeste biletelul şi imi zambeste (ce frumoasa e !) scrie ceva şi imi trimite mesajul ei 
prin chelner.  
Pe bilet sta scris: "Onorate Domn, dacă as bea cu dvs. din aceasta sticla, ar trebui ca 
in garajul dvs. sa existe cel putin un Mercedes, pe contul dvs. cel putin un milion, in 
pantalonii dvs. ar trebui sa fie 17 cm, iar o vila in Insulele Canare ar fi deasemenea 
de dorit. " 
Citesc. . . hmm ! OK, si, ca un om educat şi de caracter, îi scriu inapoi putin 
suparat:"Stimata Doamna, in garajul meu se afla un Ferrari, un Porsche şi un 
Mercedes, pe fiecare din cele 10 conturi bancare ale mele se gasesc cate doua 
milioane de dolari, am case de vacanta in Bali, Florida şi Elvetia. . . insa niciodata, 
nici pentru cea mai frumoasa femeie din lume nu mi-as taia 4 cm !Va rog, deci, sa-
mi returnati sticla!" 
*** 
Ion şi Gheo cu oile la pascut. Stau ei vreo 6 ore fara sa zica nici unu nimic. La un 
moment dat Ion zice: 
-Ma Gheo tu nu te plictisesti? 
-Ba da ma Ioane.  
-Pai hai sa zicem ceva.  
-Pai ce sa zicem? 
-Hai sa zicem ghicitori- 
-No bine ma, zi tu primu'.  
-Ma Gheo, ce e mic, negru şi imbarligat? 
-Ma Ioane d'apai îi mic mic? 
-Mic doara.  
-Micut, micut de tot? 
-Micut, micut de tot, no.  
-Micut, micut de nici nu-l vezi? 
-Micut, micut de nici nu pre il vezi.  



1083 

 

-Tulai Doamne, doara no fi acidul dezoxiribonucleic, ma? 
*** 
Se intalneste Ion cu Gheo.  
-Ma Gheo aseara aproape ca l-am vazut pe tata'tau.  
-Doamne feri, d'apai ce vorba-i asta ma Ioane? Ori l-ai vazut, ori nu l-ai vazut, cum îi 
asta ca aproape ca l-ai vazut? 
-Pai ma, tata'tau nu lucra in gara la Dej? 
-Ba da.  
-Si in echipa lui nu au salopete de alea galbene cu numere pe ele? 
-Ba da.  
-Si tata'tau nu are numaru 55? 
-Ba da.  
-No, apai d'aia zic, io l-am vazut `pe ala cu numaru 54.  
*** 
Ion şi Gheo stateau de vorba.  
-Ma Ioane eu tot vad la TV şi ascult la radio de bursa, ce Dumnezeu e aceea bursa? 
-Pai ma Gheo e cam greu de explicat da uite îţi dau un exemplu. Tu îţi cumperi o 
gaina care îţi face niste oua. Din ouale alea ies alte gaini care şi alea fac oua. Si din 
oule alea ies alte gaini care şi ele fac oua. Si tot ase pana la un moment dat tu ai 
cateva sute de gaini. No si-atunci numa vine o apa mare şi involburata şi îţi ia toate 
gainile şi le ineaca. S'apai atunci tu imediat te gandesti. . . "futu-i mama ma-si de 
afacere, ratze trebuia sa cumpar".  
*** 
Suna Ion la o linie erotica şi îi raspinde o tipa numa miere: 
-Sunt aici, iubitule, numai pentru tine, spune-mi ce vrei sa fac? Fac orice pentru 
tine, iubitule.  
La care Ion zice: 
-Apai atunci inchide şi suna-ma tu.  
*** 
Ion şi Gheo trecuti bine de 80 de ani stateau in fata casei pe bancuta şi povesteau. 
La un moment dat il intreaba Ion pe Gheo: 
-Ma, da cu sanatatea cum mai stai? 
-Bine, zice Gheo, am avut numa niste probleme de memorie da am gasit un doctor 
tare bun şi m-o tratat.  
-Apai ma Gheo, zi şi mie cum il cheama pe doctoru' cela ca şi eu am probleme cu 
memoria.  
-Pai il cheamaaaa. . . stai asa. . . cum Dumnezeu il cheama. . . numa un pic ca îţi zic 
amu. . . aaaa, apai cum se numeste floarea aia micuta cu mijlocu' galben şi cu petale 
albe? 
-Apai aia-i margareta, ma Gheo.  
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-No ase ca bine zici. . . Margaretoooooo, cum il cheama pe doctoru' ala? 
*** 
Patru insi unu de 30, unu de 40, unu de 50 şi unu 60 de ani se duc la pescuit. La un 
momenta dat, pe malul celalalt al raului apar patru gagici superbe care se desbraca 
şi se intind la plaja.  
Cel de 30 de ani: 
-Baieti eu am terminat cu pescuitul, ma duc la fete. Si sare in apa şi inoata pe malul 
celalalt.  
Cel de 40 de ani: 
-Ma, dacă as avea o barca, mai ca m-as duce şi eu pe malu celalalt la fete.  
Cel de 50 de ani: 
-Mai da oare nu or veni ele incoace? 
Cel de 60 de ani: 
-Da ce dracu vă agitati atât mai, nu le vedeti şi de aici? 
*** 
Radio Erevan raspunde ascultatorilor: 
 
Un ascultător: Acum, in capitalism, mai poate fi actuală vechea deviză leninistă: 
"Invaţaţi ! Invaţaţi ! Invaţaţi !" ? 
Radio Erevan : Da, dar în forma: "Inhăţaţi ! Inhaţaţi ! Inhăţaţi ! 
* 
Un ascultător: Cine a inventat tangoul? 
Radio Erevan : Lenin, prin istorica sa lucrare: "Un pas înainte, doi paşi înapoi".  
* 
Un copil: Când e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor ? 
Radio Erevan : Când doarme paznicul.  
* 
Un ascultător: Cine a fost Cristofor Columb ? 
Radio Erevan : Primul socialist: nu ştia unde merge, habar n-avea unde se află şi 
toate acestea pe banii contribuabililor.  
* 
Un ascultător: Ce este statistica ? 
Radio Erevan : Este ceva asemănător costumului de baie: arată multe, dar ascunde 
esenţialul ! 
* 
Un ascultător: Care a fost cel mai nefericit şi ghinionist om de pe Glob ? 
Radio Erevan : Iuri Gagarin, pentru că după ce a înconjurat globul pământesc de 
şapte ori a ajuns tot in URSS.  
* 
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Un ascultător: De ce Adam şi Eva au trăit peste 800 de ani, iar astăzi omul nu 
trăieşte mai mult de 100 de ani ? 
Radio Erevan : Deoarece, între timp, medicina a progresat foarte mult ! 
* 
Un tânăr logodnic: Care poate fi cea mai mare decepţie a unui logodnic ? 
Radio Erevan : Să ceară mâna fetei şi să primească piciorul tatălui.  
* 
Un ascultător: Ce poţi face când doctorul îţi interzice să te apropii de votcă ? 
Radio Erevan : Bei votca de la distanţă, cu paiul.  
* 
Un grup de ascultători: De ce în China femeile merg în urma bărbatului, iar în 
America se intâmplă mai rar lucrul acesta ? 
Radio Erevan: In China, când o femeie merge în urma soţului înseamnă că-l 
respectă. In SUA, când o femeie face acelaşi lucru, inseamnă că-l urmăreşte.  
* 
Un ascultător amărât din România: De ce trebuie să strângem cureaua în vremuri 
de tranziţie ? 
Radio Erevan : De gât.  
* 
O tânără ascultătoare, nevinovată şi pudică: De ce multe fete se căsătoresc cu 
bătrâni care înnoată în bani ? 
Radio Erevan : Fiindcă sunt foarte miloase ! Vor să-i salveze de la înec ! 
* 
Un ascultător: Cum se trece de la capitailsm la socialism ? Şi, mai ales, cum se poate 
trece de la socialism la capitalism ? 
Radio Erevan : De la capitalism la socialism se trece prin revoluţie; iar de la 
socialism la capitalism prin agenţiile de turism.  
* 
Un ascultător: Prin ce a rămas celebru Războiul de 100 de ani ? 
Radio Erevan : Prin faptul că atunci a apărut centura de castitate şi meseria de 
lăcătuş mecanic ! 
* 
Un ascultător: Există vreo asemănare între istorie şi sutien ? 
Radio Erevan : Desigur ! Amandouă deformează realitatea ! 
* 
Un ascultător: Cum se îmbracă eschimoşii ca sa se fereasca de frig? 
Radio Erevan : Repede ! 
* 
Un ascultător: De ce romanele poliţiste sunt scrise, cu mici excepţii, numai de 
bărbaţi ? 
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Radio Erevan : Fiindcă femeile nu ştiu să păstreze un secret până la capăt.  
* 
Alt copil: Nene, ce face găina după ce a ouat ? 
Radio Erevan : Publicitate ! 
* 
Un ascultător: Există în viaţa unei femei 10 ani cu adevărat frumoşi ? 
Radio Erevan : Absolut ! Cei dintre 28 şi 30 de ani.  
* 
O ascultătoare: Ce este un corp transparent ? 
Radio Erevan : Ceva prin care se poate vedea. Exemplificăm: gaura cheii ! 
* 
Un ascultător: Ce este un an lumină ? 
Radio Erevan : Pe noi nu ne interesează, noi plătim consumul lunar.  
* 
Un alt copil: Cât poate trăi o cămilă fără să bea apă ? 
Radio Erevan : Până moare.  
* 
Primul copil: Nene, de ce toate magazinele din Bucureşti au gratii la ferestre ? 
Radio Erevan : Ca să se obişnuiască patronii cu puşcăria. . .  
* 
Un şofer din România: O Dacie 1300 poate lua o curbă de 90 de grade cu o viteză de 
120 de kilometri pe oră ? 
Radio Erevan : Bineînţeles că poate, dar numai o singură dată. . .  
* 
O bunicuţă: Nepoţelul meu are 11 ani. Pot să încep să-i fac educaţie sexuală ? 
Radio Erevan : Puteţi, dacă vreţi să aflaţi noutăţi.  
* 
Un ascultător: Ce poate face o femeie cu soţul ei care se uită tot timpul după fuste ? 
Radio Erevan : Vă sugerăm să-l trimiteţi într-o vacanţă în. . . Scoţia.  
* 
Un ascultător: Câţi miliardari sunt în România ? 
Radio Erevan : Nu stim, dar până să vă raspundem au mai apărut câţiva.  
* 
Un tânăr ascultător: Azi mă însor. Puteţi să-mi daţi un sfat ? 
Radio Erevan : Deja este prea târziu.  
*** 
Elena Udrea e fiica unui ţigan din Pleşcoi, şofer de autobuz (angajat la 
Întreprinderea Judeţeană de Transport Local Buzău, pe autobuzele 6 şi 7), 
decedat in martie 2009 şi inhumat pe sest la Ghencea de fi-sa. Şoferul se 
numea Dumitru (dupa alte surse, Gheorghe) Udrea (Nea Mitică), originar din 
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Pietrosu. . Într-o zi, acesta a făcut o cursă lungă-lungă, pînă în comuna lui 
Nicolae Labiş, Mălini (jud. Suceava). Acolo a întîlnit-o pe Maria Veliceasa 
(nascuta in 1951), femeie de serviciu la Dispensarul din localitate. Cei doi s-
au căsătorit, iar la 26 decembrie 1973 s-a născut un copil de * feminin, care 
avea să primească două nume: Elena Gabriela.  
Faptul ca este o tiganca imputzita a fost recunoscut de Madalin Voicu, care a 
declarat, invitat fiind la una din emisiunile lui Mihai Morar, ca: "Ma abtin, 
pentru ca Elena Udrea este co-etnica mea. Nu vreau sa spun mai multe, dar 
stiu ce vorbesc, pentru ca le cunosc "pedigree-ul" tuturor. Sunt sigur de ce 
spun", a declarat artistul şi omul politic de origine rroma.  
Bunicul din partea mamei, Vasile Veliceasa, a fost un betiv puturos, care avea 
ca avere 2 bordeie şi ceva teren din care vindea cate o bucata când ramanea 
fara bani. Casatorit de 2 ori, a avut 8 copiii: 4 i-a tinut in batatura (Ioniţă, 
Paraschiva, Garofa şi Gheorghe) iar pe ceilalti 4 i-a dat la caminul pentru 
copii fara posibilitati (Costică, Pavel, Viorica şi Maria, viitoare mama a 
parasutei).  
Familia Udrea a locuit în Plescoi, apoi in gazdă la Buzău incepand cu 1979 
când Gabriela avea 6 ani, în casa unei femei pe nume Mariana Dragomir, 
contabilă la ADAS; soţul acestei femei lucra pe acelaşi autobuz, cu schimbul, 
cu Mitică Udrea. Tot acolo s-a angajat şi Maria ca taxatoare de bilete pe 
autobuz (cum era pe atunci). Atunci cînd Elena Gabriela Udrea era în clasa a 
VI-a (la scoala nr. 16), familia s-a mutat la o altă adresă in Buzau.  
În ultimele clase de liceu (facut la B. P. Hasdeu, intre 1988-1992), fata a 
început să-şi "alerge caii", devenind, efectiv, prostituată. În mod concret, ea 
"presta" la o matroană pe nume Petruţa, care ţinea un bordel clandestin, în 
două apartamente, pe aceeaşi scară (unul lîngă altul), dintr-un bloc cu 4 etaje, 
situat în Cartierul Micro V din Buzău. "Tanti" Petruţa îi făcea "lipeala" şi cu 
clienţi din Bucureşti, unde "eleva" Găbiţa se ducea cu trenul, dar se întorcea 
cu limuzina, plină de bani şi atenţii. Miliţia de Moravuri din Buzău o avea în 
evidenţă. La şcoală, Ciocănitoarea Woodrea mergea tîrîş-grăpiş, fiind 
aproape repetentă.  
După ce s-a mutat cu familia de la Pleşcoi - la Buzău, la vîrsta de 6 ani, Elena 
Udrea şi-a petrecut verile în satul Pietrosul (comuna Costesti), situat pe Valea 
Buzăului, la bunicul din partea tatălui (Gheorghe Udrea, zis Cantoneru), unde 
acesta avea o moştenire de familie. Aici l-a cunoscut pe Cătălin Predoiu, care, 
şi el, venea, în timpul verii, la bunici, care locuiau la capătul uliţei, în acelaşi 
sat. Mai mare cu cca. 6 ani decît ea, Cătălin Predoiu i-a devenit bun prieten. 
Legătura lor a fost una trainică (se pare că tălîmbul ăsta, cu gură de babă, a 
fost primul ei amant), ulterior, "împerecherea" stînd la baza ascensiunii 
politice a "independentului" Predoiu. Prietenia din copilărie şi adolescenţă 
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dintre Elena Udrea şi Cătălin Predoiu este necunoscută publicului larg, care 
nu a priceput, nici pînă astăzi, cum acest Neica-Nimeni a cîştigat încrederea 
Dictachiorului Traian Băsescu şi a rămas ministru în mai multe variante de 
guvern, cu sau fără partid la spate. Acest mutulică a introdus-o în cercurile 
"bune" ale tinerilor din Buzău şi a sfătuit-o să dea admitere la liceul pe care îl 
absolvise el, cu 2 ani mai devreme (B. P. Haşdeu), secţia limbi (?!) străine.  
Unul dintre prietenii lui Cătălin Predoiu, poreclit Papuc, a fost cel care a 
prezentat-o pe tarfotina Gabriela (aşa cum o ştiau colegii de clasă şi anturajul 
pe Elena Udrea) celebrei matroane locale "Tanti Petruţa". "Tanti Petruţa" a 
fost cea care a propulsat-o mai departe, în cercurile prostituţiei din 
Bucureşti, aceasta fiind în legătură cu unul dintre faimoşii "peşti" ai Capitalei 
anilor '90, Ion Răget, poreclit Prinţişoru'. "Tanti Petruţa" îi furniza, la 
comandă, Prinţişorului, pe bază de comision, "prospătură" pentru străinii 
cazaţi la Intercontinental, în marea lor majoritate arabi şi turci, care se 
dădeau investitori străini aflaţi în prospectarea pieţei. Prietena şi partenera 
Nimfei din Pleşcoi, Beatrice Comăniceanu, l-a cunoscut, şi ea, foarte bine, pe 
putregaiul Răget, pe care l-a şi apărat în instanţă, cam prin anul 2002, cînd 
acesta a primit cîţiva ani cu suspendare (apoi, borfaşul a fugit în Spania). În 
paralel, Elena Udrea şi prietena ei, Beatrice Comăniceanu, mergeau "la 
produs " şi în zona căminelor studenţeşti de la Grozăveşti.  
Acolo e un restaurant-bordel, al arabului Nassar (cumnat cu parlamentara 
PSD Rodica Nassar), unde * se culcau, pe bani, mai ales cu studenţi 
medicinişti (tot arabi). Generalul Cornel Baltă ştie totul despre "cartea de 
muncă" a Elenei Udrea. Prinţişoru' a fost cel care i-a făcut Elenei Udrea 
cunoştinţă cu tiganul Dorin Cocoş, un obscur bişniţar, care aducea marfă din 
Turcia şi o vindea în bazar. E adevărat ce spune în presă, "avocata" Beatrice 
Comăniceanu, că l-au cunoscut pe Cocoş într-un club, dar probabil că acolo 
era şi "şeful" lor, Răget.  
În tot ceea ce face, de cel puţin 15 ani încoace, Elena Udrea se serveşte de 
practicile de "magie neagră" ale cunoscutei vrăjitoare Cati, de la Mărăcineni, 
bună prietenă cu mama Elenei Udrea (aproape de Pleşcoiul natal al tatălui 
ei). Se pare că aşa le-a sucit minţile lui Dorin Cocoş şi Traian Băsescu. Prin 
farmece şi magie neagră, făcută de vrăjitoare, Cocoş a luat-o de nevastă pe 
curviştină, deşi ştia ce "specializare" are Găbiţa şi ce muncă prestează în 
schema de afaceri a Prinţişorului. "Dispeceratul" reţelei de prostituţie pe 
care o patrona, în Bucureşti, Ion Răget, se afla pe Str. Ştefan Furtună nr. 9, la 
etajul 2 al unui bloc vechi (vizavi de Muzeul Militar şi aproape de Gara de 
Nord - de altfel, aproape toată strada e un fel de Crucea de Piatră). Acolo se 
duceau prostituatele, inclusiv Elena Udrea, să-şi primească banii şi viitoarele 
comenzi şi să regleze şi alte chestiuni. Iată numai cîţiva dintre membrii (sau 
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simpatizanţii) PDL care i-au făcut "bucuria" Ciocănitoarei Woodrea: Traian 
Băsescu, Cezar Preda, Cristian Poteraş, Florin Popescu, Gabriel Oprea, Cătălin 
Predoiu, consilierul ei, Ştefan Şuşai ş. a.  
"Cariera" parashutei s-a declansat odata cu solicitarea lui Cocos catre Oprea, 
de a-i aranja intrarea. Acum ea fara studii, sugace amarata de la tzara, şi 
vorbind cu parteneru' lui de afaceri Gabriel Oprea, ce zice Cocos? Bai Oprea, 
tu ai relatii peste tot, eu sunt un tzigan amarat, bag-o bah şi tu in politica. Bah 
da n-are studii. Lasa bah ca avem bani. Si uite asa îi faurira o diploma in drept 
la rapid la universitatea Dimitrie Cantemir, intre 1992-1996, iar ulterior 
Oprea, ca director la Colegiul National de Aparare (2000-2001 şi "profesor" 
din 2001), i-a bagat şi vreo 2 diplome de acolo. Mai precis, a "urmat" cursurile 
Colegiului Naţional de Apărare, pe care le-a terminat cu o lucrare pe tema 
intereselor NATO în zona Mării Negre şi Caucaz. Ce cunostinte are in 
geopolitica, numai saracii arabi supti o mai stiu.  
Si uitea asa îi facura un CV, mai cu bube, dar universitar.  
Toata tarasenia pleaca de la restaurantul Trei Cocosi. Dacă verificati, Gabriel 
Oprea a fost partener cu Cocos, dar pentru ca trebuia sa devina prefectul 
capitalei (intre 2002-2003) a trebuit sa iasa din afaceri. Asa se leaga 
diplomele "Udrei" cu functiile lui Gabriel Oprea.  
In 1997 i-a deschis Cocos şi un butic de avocatura, spaga fiind la data 
respectiva de cca. 20. 000 euro, dar pentru asta ar trebui luati la bani marunti 
sefii de la Baroul Bucuresti, ei stiu mai bine. Prin urmare, in "biografie "apare 
ca şi avocat titular al cabinetului Individual de Avocatură "Udrea Elena 
Gabriela" din Bucureşti - ca de, geniul plescoian trebuia sa presteze (ca de 
altfel şi chilotzarul Gabi fixativ, ajuns din capitan de chiloti-izmene la hotelul 
Agat, unde facea trafic cu calcan, fix general de justitie. ). In plus, deoarece 
acum era plina de stiinta juridica cum era odinioara plina de altceva, a fost 
putin între iunie 2004 şi februarie 2005 consilier în cadrul Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, preşedinte al Comisiei Juridice şi de 
disciplină, din partea PNL - unde presta la data respectiva (WTF??!!).  
In politică a împins-o Virgil Asztaloş Măgureanu, care a dirijat-o pe paraşută 
către PSD, prin Cozmin Guşă. Apoi, a fost teleghidată către PNL, prin Varujan 
Vosganian. În 2002 a intrat în Partidul Naţional Liberal, iar în iunie 2004 a 
devenit consilier municipal din partea PNL.  
Pe 21 octombrie 2005 a demisionat din PNL, iar la 12 februarie 2006 se 
înscrie în PD - şi incepe ascensiunea fulminanta, sub atenta obladuire a 
chiorului. La PD şi, implicit, la Traian Băsescu a ajuns prin intermediul 
Mioarei Mantale. Lumea vorbeşte că această nimfomană din Pleşcoi s-ar fi 
tăvălit şi cu următorii: Varujan Vosganian, Paul Păcuraru, Sebastian Vlădescu, 
S. O. Vântu, C. P. Tăriceanu, Dinu Patriciu, Theodor Stolojan.  
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Până în octombrie 2005, borfetina a fost consilier de stat la Administraţia 
prezidenţială, şef al Cancelariei prezidenţiale (evident, datorita adancii 
"competente" politico -juridice), funcţie deţinută acum de Cătălin Avramescu. 
În toamna anului 2005, ea a demisionat din funcţia deţinută la Preşedinţie, 
invocând atacurile "profund nedrepte" îndreptate asupra sa şi a altor 
persoane care susţin lupta anticorupţie, precum şi faptul că nu doreşte ca 
prin insinuările la adresa sa să devină "o vulnerabilitate a demersurilor 
preşedintelui".  
 
În 13 aprilie 2005 apare în Academia Caţavencu un interviu în care Elena 
Udrea este întrebată dacă este iubita lui Traian Băsescu. Răspunsul ei a fost: 
"Ştiţi de când aştept întrebarea asta? La întrebarea asta pot să vă răspund 
peste zece ani?".  
Deşi nu mai era consilier prezidenţial, făcea vizite nocturne la Cotroceni, aşa 
cum a dezvăluit Jurnalul Naţional, Preşedinţia şi SPP, refuzând să explice 
scopul acestor vizite. Conform unor surse din Palatul Cotroceni, citate de 
presă, Elena Udrea intra foarte des în sediul administraţiei prezidenţiale, 
după ce şi-a dat demisia din funcţia de şef al Cancelariei prezidenţiale. 
Sursele amintite susţin că, timp de un an, ea şi-a păstrat chiar şi biroul din 
vecinătatea cabinetului lui Traian Băsescu.  
Întrebată despre vizitele nocturne, borfetu a răspuns sec: "Nu comentez". 
Întrebat şi el de ce maşina Elenei Udrea intră noaptea la Palat, Traian 
Băsescu a spus sec: "Spuneţi o minciună. Confundaţi o maşină cu o femeie. Eu 
n-aş face confuzia asta". Apoi a argumentat ca a venit sa alimenteze, ca era 
combustibilul mai ieftin! 
În 30 noiembrie 2008, Elena Udrea a fost aleasă deputat.  
Restul e istorie. O istorie a rusinii nationale. Asteptam cu nerabdare s-o 
vedem in functia de prim ministru, apoi de presedinte. Astfel, vă ajunge acolo 
unde n-au ajuns celelalte 2 prostituate celebre - Elena Lupescu şi Elena 
Ceausescu.  
*** 
O femeie isi intreaba barbatul: 
- Dragostea ta e dragoste adevarata sau ma iubesti din interes 
- Probabil este dragoste adevarata, pentru ca nu ma mai interesezi de mult. . .  
*** 
Pavarotti şi Domingo isi disputa intaietatea in lumea muzicala.  
 
Pavarotti: "Am cantat la Milano in fata a 400. 000 de spectatori şi la sfarsit Sf. Maria 
a plans!" (Statuia se afla in virful catedralei din Milano, la 108, 5 m).  
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Domingo: "Am cantat la Rio in fata a 800. 000 de spectatori şi la sfarsit Iisus a 
coborit şi mi-a spus: "Ce muzica! Nu ca ala de la Milano, care a facut-o pe mama sa 
planga!" 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce costa divortul atit de mult? 
Radio Erevan raspunde: 
- Pentru ca merita! 
*** 
Intr-o mare catredala din New York se rugau doua persoane: 
-Doamne Dumnezeule, ajuta-ma cu 1. 000. 000 de dolari, sa scap de faliment, sa imi 
refac afacerea. . . . fa ceva Doamne. . . .  
-Doamne Dumnezeule, ajuta-ma cu 10 dolari, sa am ce da azi la copilasi şi poate 
miine imi gasesc ceva de lucru, fa ceva Doamne. . . . .  
Primul se duce la al doilea: 
-Ma, ia de aici 10 dolari şi lasa-l pe Dumnezeu sa se concentreze !! 
*** 
S-au adunat intr-un loc trei francezi. Au baut sampanie, cognac, etc. Au fumat un 
trabuc, au mai baut o cafea. Intr-un cuvant, s-au relaxat civilizat şi au plecat acasa in 
liniste.  
S-au adunat intr-un loc trei rusi. Au baut vodka şi alcool dublu rafinat. S-au luat la 
bataie, dupa care s-au dus fiecare la casele lor. Intr-un cuvant, s-au relaxat civilizat 
şi au plecat acasa in liniste.  
S-au adunat intr-un loc trei arabi. Au aruncat in aer o masina, un hotel si-un 
supermarket, au deturnat un avion, l-au ciocnit de un zgarie-nori, au detonat 3. 000 
kg TNT, etc. . . . . . . . total 3. 458 victime. . . . . .  
Concluzie: Ce face omu' când n-are voie sa bea ! 
*** 
- Iertati-ma Sir, dar am impresia ca vă cauta cineva la telefon.  
- Cum ai impresia, John? Sau ma cauta cineva la telefon sau nu ma cauta! 
- Vedeti Sir, când am ridicat receptorul, vocea de la celalalt capat a spus: 
"Tu esti, caraghios batran, chel şi idiot?" 
*** 
Un om s-a intrebat dacă e pacat sa faca sex in ziua Domnului, deoarece nu era sigur 
dacă sexul este o munca sau o joaca.  
Asa ca s-a dus mai intai şi a intrebat un calugar asupra problemei in cauza.  
Calugarul i-a raspuns dupa ce a citit in Biblie: 
- "Fiul meu, dupa indelungate cercetari asupra Cartii Sfinte sunt in masura sa-ti zic 
ca sexul este o munca, asadar este pacat sa-l faci in ziua Domnului".  
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Neincrezator, şi gandind "ce stie un calugar despre sex?", omul s-a dus apoi la un 
preot cu experienta şi casatorit.  
A primit insa acelasi raspuns: sexul este o munca şi este pacat sa-l faci de ziua 
Domnului.  
Pentru a se lamuri definitiv barbatul s-a gandit sa se duca şi la rabin, sa-l 
chestioneze asupra sexului in ziua de Sabat.  
Rabinul a cugetat un pic şi i-a raspuns: 
- "Dragul meu, cu siguranta sexul este un joc şi poti sa-l faci linistit asadar in ziua de 
Sabat, ca nu e un pacat. " 
Curios, omul nostru l-a intrebat: 
- "Cum poti fi asa de sigur, când toti ceilalti pe care i-am intrebat mi-au spus ca 
sexul este o munca?" 
Zambind, rabinul i-a raspuns: 
- "Dacă sexul ar fi fost o munca, nevasta-mea ar fi pus-o pe menajera sa-l faca. " 
*** 
Ion a venit duminica la biserica şi preotului nu i-a venit sa creada. Nu-l vazuse in 
viata lui pe Ion in biserica. Dupa slujba preotul l-a prins din urma şi i-a zis: “Ioane, 
ma bucur ca ai venit la slujba. Ce te-a determinat ?” 
Ion raspunse, “Trebuie sa fiu sincer parinte, acum ceva vreme mi-am pierdut 
palaria, şi iubesc acea palarie. Stiu ca şi Gheorghe are una la fel şi stiu ca vine la 
biserica in fiecare duminica. Deasemenea stiu ca trebuie sa si-o dea jos in timpul 
slujbei şi ca probabil o vă lasa in cuierul de la intrare. Asa ca urma sa plec mai 
devreme şi sa-i fur palaria !!!” 
Preotul, putin mirat, continua: “Pai, Ioane, vad ca nu i-ai furat palaria lui Gheorghe. . 
. Ce te-a facut sa te razgandesti ???” 
Ion raspunse: “Pai, dupa ce am auzit predica despre cele zece porunci m-am decis 
ca nu este nevoie sa-i mai fur palaria lui Gheorghe. . . ” 
Cu lacrimi in ochi preotul i-a zambit lui Ion si-i zise: “Dupa ce am vorbit despre «Sa 
nu furi !!!», te-ai decis sa stai fara palarie decât sa arzi in iad ???” 
Ion a dat usor din cap. “Nu parinte, dupa ce ati vorbit despre «Sa nu preacurvesti 
!!!» mi-am adus aminte unde mi-am lasat palaria !!!” 
*** 
La intrarea în clădirea facultăţii stătea un ţăran cu un viţel legat de sfoară.  
- Da’ ce faci bade cu dobitocul ăsta la facultate? 
- Dobitocul îi la examen! Asta-i pila!… 
*** 
Un cuplu casatorit de muuuuuulti ani, e-n pat, gata de culcare. . Dupa cateva clipe 
de liniste, sotia face o precizare : 
-Cand eram tineri. . adormeai tinandu-ma de mana. .  
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Sotul bombane ceva si-o ia de mana. Dupa alte cateva clipe, sotia ofteaza adanc şi 
ridica o noua problema. .  
-Da' ti-aduci aminte cum ma sarutai in fiecare seara când ma lipeam asa de tine? 
Sotul executa un sarut mecanic pe obraz şi se culca la loc. Linistea e sparta - fireste - 
din nou de glasul sotiei: 
-Dar ti-aduci aminte cum ma muscai de gat, iubire? 
Sotul pufneste, se infurie, se dezveleste, se ridica din pat nervos. . Sotia, ingrijorata: 
-Eh, acum unde te duci? 
-Unde dracu sa ma duc? Sa-mi iau dintii din baie! 
*** 
Doi patroni stau la o bere şi vorbesc d-ale lor.  
- Măi, zice unul, ţie cum îţi merge? 
- Prost tare, zice-al doilea, da' ţie? 
- Prost, prost, e criminală situaţia! 
- Frate, dar tu mai dai salarii la angajaţi? 
- Nuuu! de vreo cinci luni. Dar tu le mai dai? 
- Nici vorbă, de prin octombrie - anul trecut ; dar ai tăi mai vin la muncă? 
- M-am mirat şi eu dar vin în fiecare dimineaţă, semnează condica, muncesc. Dar ai 
tăi? 
- Şi-ai mei vin! 
Stau ei şi se gândesc şi după câteva minute, unul dintre ei zice: 
- Măi, ce-ar fi sa le punem o taxă la intrare?! 
*** 
Dialog la Oficiul pentru Plasarea Forţei de muncă.  
- Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.  
- Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.  
- Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.  
- Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.  
- Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva 
unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ? 
- Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare. . .  
*** 
Un bărbat avea febră mare, aşa că soţia l-a dus la doctor. După o consultaţie, 
doctorul se pronunta : 
- Doamnă, soţul dumneavoastră are nevoie de odihnă. Am sa vă prescriu nişte 
somnifere.  
- Va multumesc, domnule doctor. Şi când trebuie să i le dau? 
- Nu pentru el, sunt pentru dumneavoastră ! 
*** 
Apel telefonic la o agenţie de fotomodele din capitală. O voce piţigăiată spune: 
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- Alo! Agenţia de fotomodele Superstar? 
- Da.  
- Aş vrea să ştiu. Cât plătiţi pentru o şedinţă foto? 
- De plătit, plătim foarte bine, dar suntem şi foarte exigenţi. Primim doar 
fotomodelele care se încadrează în măsurile 90-60-90.  
- O, din punctul acesta de vedere vă asigur că nu sunt niciun fel de probleme. La 
mine coincid întru totul: şi înălţimea, şi vârsa, şi greutatea.  
*** 
- Domnule doctor, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Am încercat tot felul de 
medicamente, dar tot n-am rămas gravidă! 
- Staţi s-o luăm metodic! Poate e o chestiune de ereditate. Mama dumneavoastră a 
avut copii????? 
*** 
Un individ cu un câine intră într-un bar. Comandă o bere şi zice: 
- Am un câine foarte deştept! 
După câteva minute: 
- Câinele meu este cel mai inteligent! 
Lumea din jur se uita deja urât la el. Paharul s-a umplut de tot când el iar afirmă: 
- Câinele meu vorbeşte! 
- Dar, bine, omule, ne crezi tâmpiţi?! Cum să vorbească un animal? 
- Hai să facem pariu! Am sa-i pun o întrebare şi dacă nu răspunde mă scoateţi de 
aici în şuturi, dar dacă răspunde, faceţi cinste ! 
- Bine, mă! Ia să vedem! 
- Grivei -dragule, cum se cheama chestia aia din piele cu care se tzine calul?! 
Câinele se uita în ochii lui şi spune: 
- Ham! 
- Ăsta a fost un latrat, excroc ce esti!!!!! si-l scot în şuturi pe individ afară. Câinele se 
duce docil după stapan şi-l întreabă: 
- Trebuia să fi spus capastru? 
*** 
Un ardelean vine acasă mai devreme de la câmp şi aude zgomote în dormitor. Se 
duce în fugă şi-şi găseşte nevasta dezbrăcată complet, întinsă pe pat, transpirată şi 
gâfaind. . .  
- Ce-i mă nevastă, ce ai? 
- Am infarct. . . zice ea.  
Ardeleanul da să fugă afară să-l cheme pe doctor, când Gigel in varsta de 4 ani zice: 
- Tati, tati, unchiu' Geo este sub pat în pielea goală. . .  
Ardeleanul se intoarce, ridică patura şi-l vede pe Gheorghe sub pat dezbrăcat şi se 
rasteste la el : 
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- Bine mă nenorocitule, nevastă-mea moare de inima şi tu stai în pielea goală de-mi 
sperii copilul. . .  
*** 
- Soţia mea susţine că e mai bine să consumi legumele crude.  
- Nici soţiei mele nu-i place să gătească.  
*** 
O bătrânică sună la pompieri: 
- Pisica mea nu vrea să coboare din copac. Veniţi, vă rog, s-o daţi jos! 
- Nu vă faceţi griji. Va sta cât vă sta şi vă coborî.  
- Dar dacă nu coboară şi moare de foame, mititica ? 
- Mătuşică, ai văzut vreodată un schelet de pisică în copac? 
*** 
El şi ea în pat. Sună telefonul. Ea răspunde. După ce ea se întoarce, el întreabă: 
- Cine a fost? 
- Soţul.  
- Atunci plec.  
- Stai liniştit. A zis că mai intarzie o oră-doua, fiindcă a ieşit cu tine la o bere !!!!! 
*** 
O blondă ia cina împreună cu soţul ei: " - Auzi iubitule, mi-a spus azi un coleg de 
serviciu un banc cu blonde. Am râs de era să cad jos din pat!" 
*** 
La grădiniţă, Gigel şi Miruna : 
- Închipuie-ţi. . . am găsit acasă sub sofa un prezervativ! 
- Nu mai spune! Dar ce este aceea o "sofa"? 
*** 
Într-o noapte, un beţiv se sprijinea de un pod, când peste el a dat un prieten. Cei doi 
au început să sporovăiască.  
- Ce se vede acolo jos? a întrebat beţivul.  
- Luna, vezi-bine i-a răspuns amicul.  
Beţivul a privit din nou, a scuturat din cap cu neîncredere : 
- Hmmm, bine, te cred, dar cum am ajuns eu deasupra ei?! 
*** 
O blondă grabita sună la informaţi CFR: 
- Cât face trenul rapid de la Iaşi la Bucureşti prin Adjud ? 
- O secundă. . .  
- Multumesc! 
*** 
Doi vechi amici stau de vorbă: 
- Auzi, mă, ce e ăla şah? 
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- Bă, dar nepriceput mai esti ! şahu' e piesele alea care le băgăm noi în pungă când 
jucăm table. . . . .  
*** 
Nelu putin abtiguit merge la doctor, acuzând dureri de cap. Doctorul îl consultă, 
după care îi spune: 
- Nu pot să pun un diagnostic bolii dumneavoastră, astazi. Cred că de vină este 
alcoolul.  
- Nici o problemă, domnule doctor, am să revin când sunteţi treaz. . . . . .  
*** 
Ce este soacra? 
Soacra este un regizor al scenelor din familie.  
*** 
Plutonierul: 
- Ostaş, poţi să înoţi? 
Ostaşul: 
- Pot, să trăiţi! 
Plutonierul: 
- Şi unde ai învăţat să înoţi? 
Ostaşul: 
- În apă, dom' plutonier! 
*** 
Cineva suna la uşă. Bărbatul deschide.  
Moartea se află în faţa lui şi îi spune: 
- Am venit după viaţa ta! 
Bărbatul se întoarce şi-o strigă pe nevastă-sa: 
- Viaţa mea! Te cauta cineva la usa. . . . . . . o clipa vă rog, a aduc numaidecât. . . . . . . .  
*** 
- Dumneata ai într-adevăr 114 ani, moşulică? 
- Exact! 
- Şi ce ai făcut de ai ajuns la o vârstă aşa de înaintată? 
- Nimic. Am avut răbdare! 
*** 
Un proprietar de Trabant opreste în fatza magazinului de piese auto: 
- Pentru Trabantul meu aş dori două ştergătoare de parbriz.  
Vânzătorul: 
- E-n ordine. Găsesc că e un schimb cinstit. . .  
*** 
La un interviu pentru angajare: 
- Câţi ani aţi stat la ultimul loc de muncă? 
- Aproape 20.  
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- Şi de ce aţi plecat? 
- N-am plecat de buna voie. M-au graţiat. . .  
*** 
*** 
Un vanator intra intr-un magazin de profil.  
- Pantaloni de camuflaj aveti?  
- Avem, dar nu-i gasim!  
*** 
De pe o stanca inalta cad doi alpinisti - un optimist şi un pesimist.  
Pesimistul: - Eu cad !  
Optimistul: - Eu zbor !  
*** 
Doi alpinisti sus pe munte. Unul aluneca in crapatura unui ghetar cu capul in 
jos.  
Celalalt se apleaca pe gura crapaturii dupa el şi striga:  
-Te-ai ranit?  
-Nuuuu! aude el  
-Cum asa?  
-Sunt ïnca ïn cadereeeeeee!. . .  
*** 
Un alpinist cazut ïn crapatura unui ghetar este gasit de o trupa de la crucea 
rosie şi salvamont.  
Astia striga de sus:  
-Crucea rosie şi salvamontul sunt aici!  
Iar alpinistul din prapastie:  
-Nu donez nimic!. . .  
Un pastor, un doctor şi un inginer se duc să joace golf, dar sunt nevoiţi să stea după 
un grup care juca golf neobişnuit de încet. Inginerul este de-a dreptul înfuriat:  
- Ce e cu tipii ăştia? Cred că stăm de 15 minute după ei! Incredibil!  
Pastorul spune:  
- Uite că vine îngrijitorul. Hai să-l întrebăm pe el.  
- Bună George. Ce e cu grupul dinaintea noastră? Joacă prea încet!  
Îngrijitorul terenului răspunde:  
- Oh, da, e un grup de pompieri orbi. Şi-au pierdut vederea când încercau să ne 
salveze clubul anul trecut într-un incendiu, şi de atunci îi lăsăm să joace gratis.  
Cei trei se gândesc o clipă.  
Pastorul spune:  
- Este foarte trist. Mă voi ruga pentru ei în seara asta.  
Doctorul spune:  
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- Bună idee. Şi eu îmi voi contacta colegul oftalmolog, ca să văd dacă putem face 
ceva pentru ei.  
Inginerul spune:  
- Dar nu pot juca noaptea?!  
*** 
Unde se afla punctul G la femei?  
În lumina ultimelor cercetări, s-a descoperit că el este situat. . . la sfârşitul 
cuvântului SHOPPING!  
*** 
Sună soneria. Soţia disperată se roagă:  
- Doamne fă să dispară amantul, iar soţul să nu ştie nimic. La care un glas din 
înalturile cerului spune:  
- Bine, fie. . . te scap. . . dar când o să mori o să ţi se tragă de la APĂ.  
Soţia a fost bucuroasă că a scăpat de amant, gândindu-se că în ceea ce priveşte apa. 
. . vă avea grijă şi se vă feri.  
Peste un timp apare o ofertă pentru o croazieră pe mare, împreună cu toate 
prietenele ei.  
Se duce femeia în excursie, când deodată începe o furtună.  
Femeia iar se roagă:  
- Doamne, ştiu că mi-ai spus că o să mor din cauza apei. . . dar acum, gândeşte-te. . . 
sunt atâţia oameni nevinovaţi. . . pentru mine o să omori toţi oamenii de pe acest 
vas?  
La care glasul răspunde:  
- De-ai şti de când mă chinui să vă adun pe toate la un loc. . .  
*** 
Cinci secrete pentru a găsi FEMEIA PERFECTĂ  
1. Este important să găseşti o femeie care are grijă de casă, ştie să gătească bine şi 
are un serviciu bine plătit.  
2. Este important să găseşti o femeie care te face să râzi, care te înţelege, cu care 
poţi să discuţi orice.  
3. Este important să găseşti o femeie pe care să te poţi baza, care ştii că nu te minte 
niciodată.  
4. Este important să găseşti o femeie bună la pat, care face dragoste cu plăcere şi de 
câte ori vrei tu.  
5. Este important ca aceste 4 femei să nu se cunoască între ele!  
*** 
- Aţi urmat recomandarea mea? întreabă doctorul. O pastilă înainte de masă şi un 
coniac mic la desert?  
- Da, doar că la pastile am rămas cu 3 săptămâni în urmă, pe când la coniac am o 
lună avans.  
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-"  
*** 
O femeie de 54 de ani se mărită pentru a 4-a oară. În noaptea nunţii îi spune noului 
ei soţ:  
- Te rog să fii tandru cu mine. Încă sunt virgină!  
- Ha ! Ha ! Cum poţi să fii virgină?, întreabă soţul incredul. Doar ai mai fost măritată 
de 3 ori!  
- Ei bine, răspunse femeia, primul meu soţ era psihiatru. Tot ce îşi dorea era să 
vorbească despre sex.  
Al doilea soţ era ginecolog. Tot ce îşi dorea era să se uite la sexul meu.  
Al treilea era colecţionar de timbre. Oh, ce dor mi-e de el!  
*** 
- Alo!  
- Da.  
- Vino până la noi!  
- De ce?  
- Nu mai merge imprimanta!  
- Ce nu face?  
- Nu mai are curent!  
- Cum?!  
- Da, nu mai are curent!!  
- Cum aţi observat că nu are curent?  
- Imi apare pe calculator…  
- Ce??!!  
- Imi apare pe calculator mesajul: “current printer is unavailable”  
*** 
Un ginecolog vrea să se reprofileze auzind că ar câştiga mai bine ca mecanic auto…  
Învaţă individul şi se duce la un service auto să dea test de angajare. La rezultate, 
stupoare: tipul luase nota 15…  
Se duce şi-l întreabă pe mecanicu’ şef:  
- Bine dom’le, cum se poate aşa ceva: asta a luat 5, asta 7, . . eu 15?! Este cumva o 
eroare?  
- Nu, dom’le, nu este nici o eroare … Hai să vedem:  
Ţi-am dat să desfaci carburatorul, l-ai deschis corect: 5 puncte. Te-am pus să-l 
închizi şi l-ai închis corect: 5 puncte.  
Şi ţi-am mai dat 5 puncte de la mine că ai făcut totul prin ţeava de eşapament.  
*** 
La o companie multinationala, angajatii veneau la munca la ora 9 dimineata şi 
plecau seara tarziu, atunci când terminau tot ce aveau de facut pe ziua respectiva. 
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Intr-o zi, unul dintre angajati vine la ora 9 dimineata, lucreaza şi la ora 17 pune 
pixul jos, se duce la director şi îi spune:  
- Domnule director, eu nu mai pot sa stau, trebuie sa plec.  
Seful este de acord şi il lasa sa plece. A doua zi, angajatul vine la ora 9 dimineata, 
lucreaza, la ora 17 pune pixul jos şi se duce la director:  
- Domnule director, eu nu mai pot sa stau, trebuie sa plec.  
Seful este iarasi de acord si-l lasa. A treia zi, vine la 9, la 17 pune pixul jos şi se duce 
la director:  
- Domnule director, eu nu mai pot sa stau, trebuie sa plec.  
Seful il lasa, ca sa nu faca scandal. Se duce insa la ceilalti şi îi intreaba de ce ei vin la 
9 şi stau pana seara tarziu la serviciu, iar asta pleaca la ora 17 in fiecare zi. La care 
angajatii îi raspund:  
- Domnule director, ar trebui sa-l intelegeti, omul este şi el in concediu. . .  
*** 
E-mail de la sotie catre sot:  
"Trimite-mi bani, ca altfel incep sa calc stramb!"  
E-mail de raspuns de la sot catre sotie:  
"Calca stramb, şi trimite-mi şi mie niste bani!"  
*** 
Tineri casatoriti.  
- Draga mea, eu am regulile mele. Dimineata la ora 8 sa fie micul dejun gata, 
indiferent dacă sunt acasa sau nu. La ora 13 sa fie pranzul gata, indiferent dacă sunt 
acasa sau nu. Cina sa fie pregatita pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasa sau nu. 
Ai inteles?  
- Da, am inteles. Am şi eu o singura regula: luni, miercuri şi sambata fac sex, 
indiferent dacă esti acasa sau nu. . .  
*** 
Doi prieteni se intalnesc dimineata la cafea, unul cu un ochi vanat.  
- Ce-ai patit la ochi? il intreaba celalalt.  
- M-a lovit nevasta.  
- De ce?  
- I-am zis "TU".  
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi in familie ca te-a lovit pentru asta?  
- Pai aseara când mancam mi-a zis: "Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni". 
Si eu i-am raspuns: "Poate TU. "  
*** 
Trei berze seara la cafea, discuta despre ce-au facut in cursul zilei.  
- Eu am dus o pereche de bebelusi gemeni, draguti rau. . .  
- Eu am dus un bebe negru adorabil. . .  
- Eu am mai speriat vreo doua studente. . .  
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*** 
Trei barbati vorbeau despre viata lor amoroasa.  
Italianul: "Saptamina trecuta, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am 
uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa şi la final ea a gemut 
pentru 5 minute. "  
Francezul: "Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. 
Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii şi la final ea a tipat 
pentru 15 minute. "  
Romanul: "Ei bine, saptamina trecuta şi eu am facut dragoste cu Maria a mea. Am 
dat-o prin untura, am facut sex şi apoi ea a urlat sase ceasuri. "  
Uimiti, italianul şi francezul il intreaba:  
- Ce naiba ai putut tu sa-i faci muierii de-a tipat 6 ore?  
- Mi-am sters mainile de perdele. Vine un tip cu un copil la doctor:  
- Doctore, copilul meu are un an, dar pana acum inca nu a deschis ochii mai bine.  
Doctorul: - Cred ca ochii trebuie sa-i deschideti d-stra. Copilul e chinez. . .  
*** 
Alinuta o intreaba pe bunica ei:  
-Bunico, ai avut vreodata un amant ?  
-Doamne, Dumnezeule !! striga bunica urcand repede in pod, unde descuie un dulap 
şi cade un schelet. . .  
*** 
Culmea geloziei: Sa fii gelos pe soare ca îţi arde nevasta.  
*** 
Se intalnesc un negru şi un alb la strand. Zice albul:  
-Eu cu scula mea pot masura temperatura apei!  
-Nu cred, zice negrul.  
Intra albul in apa, iese afara şi zice:  
-19° Celsius.  
Negrul controleaza cu termometrul şi intradevar. . .  
Albul zice:  
-Probeaza şi tu acuma. . .  
Intra şi negrul in apa şi zice:  
-De temperatura nu pot sa-ti spun nimic dar apa e adanca de 45 cm. . .  
*** 
Cat costa taxiul pana la gara ? intreaba un scotian taximetristul.  
-Un pound, domnule.  
-Si bagajele ?  
-Bineinteles, gratis !  
-Bine, atunci duceti-mi bagajele la gara. Eu vin pe jos. . .  
*** 
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Stiti cum se numeste o blonda cu jumatate de creier ?  
-Norocoasa.  
*** 
Un batran de 90 de ani îi spune doctorului sau:  
-Nu m-am simtit niciodata atât de bine. Am o mireasa de 18 ani cu care voi avea un 
copil. . Ce ziceti de asta ?  
Doctorul se gandeste un minut şi apoi spune:  
-Am un prieten mai in varsta care este vanator şi nu lipseste de la nici un sezon. 
Intr-o zi când se cam grabea a luat umbrela in loc sa ia pusca.  
Cand a ajuns in padure, a vazut un iepure care statea langa un rau. Si-a ridicat 
umbrela, a facut "bang" şi iepurele a cazut mort. Ce zici de asta ?  
Batranul raspunde:  
-Eu as zice ca altcineva i-a omorat iepurele.  
Doctorul:  
-Exact !  
*** 
O studenta blonda sustine examenul la Economie. Subiectul: teoria economica a lui 
Adam Smith. Profesorul, in varsta, observa ca studenta nu are idee despre teoria 
economica şi dorind, totusi, s-o promoveze o  
intreba:  
-Dar care este prenumele lui Smith ?  
Fata se uita in sala - poate vreun coleg îi vă sopti, dar in zadar.  
-Hai amintiti-va, este atât de simplu !  
Fara rezultat. Profului i se face mila de studenta şi parinteste o intreaba:  
-Atunci, spune-mi: cum il chema pe primul barbat ?  
Fata rosind şi evident rusinata raspunde:  
-Petrica. . .  
*** 
Un pensionar pleaca in concediu la "totul" inclus.  
La intrarea in holul hotelului ramane surprins. Toti oaspetii şi angajatii hotelului se 
plimba goi prin jur. O fata tanara (si goala) il duce la camera lui. Ii doreste un sejur 
placut şi îi aminteste ca poate folosi toate serviciile hotelului atât timp cat este şi el 
gol.  
Se duce omul nostru la piscina şi vede toate fetele goale. Organul sau se trezeste. . . 
Imediat una dintre fete se ridica şi îi spune :  
"Ati chemat?"  
El este foarte uimit şi nici nu stie ce sa spuna.  
"Deci, spune fata, erectia dumneavoastra inseamna pentru noi ca doriti sa faceti 
sex. Doriti sa mergeti cu mine in camera dumneavoastra?"  
"Asta incepe bine", se gandeste mosu şi petrece o ora fericita in camera.  
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In timp ce se relaxeaza dupa efort, se gandeste, "o mica perioada in sauna mi-ar 
prinde bine", asa ca se duce la sauna. Sauna este goala. "Superb",  
gandeste el, "totul pentru mine singur, pot sa ma relaxez ca lumea".  
Dupa ce sta acolo o perioada singur lasa sa-i scape una mirositoare.  
Imediat se deschide usa şi intra un negru imens.  
"Ati chemat?"  
Batranul este din nou uimit.  
"Sa tragi un part inseamna la noi, ca doriti sa fiti rezolvat bine pe la spate", spune 
negrul şi il rezolva pe batran pe loc.  
Dimineata urmatoare sta batranul imbracat şi cu bagajele impachetate in holul 
hotelului.  
"Vreau sa plec", spune el la receptionera.  
"Dar, de ce?" intreaba ea, " mai aveti o saptamana intreaga totul inclus. "  
la care batranul spune:  
"Stii tu, fata mea, eu sunt la o varsta la care am o erectie odata la saptamana, dar 
trebuie sa ma basesc de zece ori pe zi. "  
*** 
Doi poliţişti pe un aeroport.  
- Măi, eu nu pot să înţeleg cum poate un terorist să deturneze ditamai avionul care 
e aşa de mare. . .  
- Măi tâmpitule, nu-l deturnează când e la sol, ci în aer sus când se face mic de tot. . .  
*** 
Un compartiment de tren. In el o bunica cu nepotelul, şi alti cativa pasageri printre 
care un negru:  
-Bunico, bunico, uite o maimuta, zice nepotelul uitandu-se la negru.  
-Taci din gura, cum poti sa spui asa ceva, zice bunica.  
Trece un timp.  
-Bunico, bunico, ia uite acolo o maimuta.  
-Ti-am spus sa taci din gura, nu e frumos sa spui asa ceva.  
Mai trece un timp  
-Bunico, bunico, uita-te, este o maimuta, zice iarasi nepotelu. .  
-Nu e frumos ce spui, taci din gura, zice bunica  
-Lasati doamna, se mai intampla, zice negru  
-Ptiu drace! Iau uite ca şi vorbeste, zice bunica.  
*** 
La sedinta Consiliului Local Cluj, un consilier propune:  
-Eu zic sa mai facem o statuie in orasul nostru.  
Imediat vin ideile:  
-Sa fie o statuie cu taranul roman !  
-Sa fie taranul imbracat in costum national !  
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-In mana dreapta sa aiba o furca, sa se lupte cu ungurii !  
-In mana stanga sa aiba un streang, sa stie ungurii ce-i asteapta!  
-Si in streang sa atarne un ungur, sa fie mesajul clar !  
Dupa o clipa de tacere vorbeste Funar:  
-Bine, dar sa schimbam ungurul in fiecare zi.  
*** 
Mica publicitate: 
"Vand Enciclopedia Britannica, 50 de volume, calitate exceptionala, legate in piele 
de Cordoba, stare perfecta. Pret 1000 de dolari sau care da mai mult. Nu mai am 
nevoie de ea. M-am insurat saptamana trecuta, iar nevasta-mea le stie pe toate. " 
*** 
Calculator. . .  
Calculatorul meu mergea ca naiba. De aceea, l-am sunat pe Gigel, pustiul de 12 ani, 
care locuieste vizavi şi al carui dormitor seamana cu centrul de control de la NASA 
şi l-am chemat pana la mine. .  
Gigel a butonat cam un minut şi totul s-a rezolvat ca prin farmec.  
Inainte sa plece, l-am intrebat:  
- Care era problema?  
- O eroare “ID ten T”, mi-a raspuns. Nu voiam sa par ignorant, dar nici nu voiam sa 
las lucrurile nelamurite.  
- O eroare “ID ten T”? Ce-i aia? Explica-mi mai mult, poate ca mai apare şi când nu 
esti tu acasa. . .  
Gigel s-a strambat:  
- Chiar nu stii ce inseamna?  
- Nu, i-am raspuns.  
- Scrie-o pe hartie si-ti vei da seama imediat. Si a iesit repede. .  
Asa ca am scris-o pe hartie:  
I D 1 0 T. Si-mi era simpatic, afurisitul…  
***  
Intrebări - Răspunsuri 
i. Ce este mai valoros decât laptele matern?  
R. Ambalajul. . .  
 
I. Cum e mai bine sa mori: de sifilis sau de dizenterie?  
R. Mai bine sa mori ca un barbat, decât ca un cacat.  
 
I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului ?  
R. Fiecare a incercat cate o parola.  
 
I. Este adevarat ca impotenta se poate trata cu lapte ?  
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R. Da, dacă in ceasca cu lapte se pun şi doua linguri cu ghips.  
 
I. De ce sunt atatia barbati cracanati ?  
R. Lucrurile fara importanta sunt puse intre paranteze.  
 
I. Cum se numeste un barbat inteligent, sensibil şi frumos ?  
R. Un zvon.  
 
I. Ce imbatraneste prima oara la un barbat ?  
R. Nevasta  
 
I. De cate feluri sunt femeile?  
R. Femeile sunt de trei feluri:  
- cele cuminti - care se culca numai cu unul,  
- curvele - care se culca cu toti şi  
- curva dracului, se culca cu toti, numai cu mine nu!  
 
I. In cate grupe se impart femeile?  
R. Femeile se impart in trei grupe:  
- elastice (se intind cat tine patul).  
- supraelastice (se intind şi prin alte paturi).  
- credincioase (se intind pana la Dumnezeu).  
 
I. Cum clasifica femeile penisurile?  
R. In viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel:  
- in ordine descrescatoare: mica, foarte mica şi ce-i aia.  
- in ordine crescatoare: mare, foarte mare şi NORMALA.  
 
I. De ce iau politistii salariu?  
R. Pentru ca prostia se plateste.  
 
I. De ce sunt mai multi purici decât oameni?  
R. Pentru ca este greu sa fabrici niste prezervative asa de mici.  
 
I. Care este avantajul de a face sex in grup?  
R. Dacă ai ceva treaba, poti sa pleci.  
 
I. Care este deosebirea intre porumbel şi cocosel ?  
R. Porumbelul este pasarica pacii, iar cocoselul este pacea pasaricii.  
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I. De ce nu alearga melcul?  
R. De frica sa nu-i fâlfâie ochii.  
 
I. Care este diferenta dintre un politician şi un iluzionist?  
R. Ultimul recunoaste ca foloseste tot felul de trucuri.  
 
I. Cum transformi un pentagon in patrat?  
R. Aplici teorema lui ben Laden.  
 
I. Exista vreun medicament care elimina mirosul de ceapa?  
R. Cum sa nu. Usturoiul.  
 
I. Se poate face dragoste pe tavan?  
R. Da, cu conditia sa nu cada plapuma.  
 
I. Ce spune spermatozoidul care fuge dupa un ovul ?  
R. Dacă te prind, om te fac !  
 
I. Care este dezavantajul unei lupe ?  
R. Mareste, dar nu intareste !  
 
I. De ce nu creste populatia Romaniei ?  
R. Pentru ca mancam neregulat şi regulam nemancati.  
 
I. De ce si-a pus Bula roti mai mari la Lastun ?  
R. Pentru ca i se pisau cainii pe geamuri.  
 
I. E adevarat ca barbatii impotenti traiesc mult ?  
R. Da, dar degeaba.  
 
I. Care este melodia indragita a homosexualilor ?  
R. O fata mai gasesti, dar un prieten, ba!  
 
I. Ce-si reproseaza femeia când se marita ?  
R. Pentru un carnat, trebuie sa iau tot porcul.  
 
I. Prin ce se deosebeste sexul frantzuzesc de cel romanesc ? 
R. . Francezii fac sex fara lenjeria de corp, iar romanii fara lenjeria de pat.  
 
I. De ce nu se prea utilizeaza prezervative de culoare neagra?  



1107 

 

R. Pentru ca subtiaza. . .  
 
I. Ce face femeia dupa ce face dragoste?  
R. Plictiseste. . . .  
 
I. . De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam?  
R. Ca sa poata vorbi macar pana aparea şi Eva.  
 
I. De ce au femeile coapsele calde?  
R. Pentru ca sa nu faca otita barbatii. . .  
 
I. In cate categorii se impart femeile?  
R. Frumoase, destepte şi majoritatea.  
 
I. Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in casatorie?  
R. Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata. . .  
 
I. De ce se tin leii in cusca?  
R. Pentru ca dacă i-am tine in acvariu s-ar ineca  
 
 
I. Ce au in comun un trenulet electric şi sanii unei femei?  
R. Au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult cu ele.  
 
I. De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine?  
R. Pentru ca nu suporta comparatiile.  
 
I. Cum se cheama un barbat inteligent in America ?  
R. Turist.  
 
I. De ce a creat Dumnezeu barbatul?  
R. Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasa.  
 
I. Care este asemanarea dintre un barbat şi un storcator de fructe?  
R. Ai nevoie de el, dar nu esti sigura pentru ce.  
 
I. Care este definitia unei seri romantice pentru un barbat?  
R. Sex.  
 



1108 

 

I. Cand e singurul moment când un barbat se gandeste la o cina cu lumanare pe 
masa?  
R. Cand se ia curentul.  
 
I. Cum se numeste un barbat caruia îi lipseste 90% din creier?  
R. Castrat.  
 
I. Care este diferenta dintre o repriza de fotbal şi un preludiu?  
R. Prima dureaza sigur 45 de minute.  
 
I. Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie?  
R. 30 de kilograme.  
 
I. Care este diferenta dintre un amant şi un sot?  
R. 30 - 45 de minute.  
 
I. Care este asemanarea dintre o masina noua şi un sot?  
R. Ambele functioneaza bine doar in primul an.  
 
I. Care este diferenta intre femeie şi prosop?  
R. La prosop cauti partile uscate, la femei pe cele ude.  
 
I. La ce este mai usor sa renunti: la vin sau la femei?  
R. Depinde de vechime.  
 
I. De ce au uraganele nume de femei?  
R. Pentru ca vin umede şi salbatice şi pleaca cu casa şi masina.  
 
I. Care este diferenta dintre un frigider şi un wc?  
R. In frigider ouale stau asezate, in wc stau atarnate!  
 
I. Ce zic ciobanii când se descalta?  
R. A mai trecut un an! 
*** 
Un tip la volanul unui BMW face pana exact in fata unui spital de nebuni.  
Se apuca omul sa schimbe roata, dar dupa ce scoate roata cu probleme şi o pune pe 
cea de rezerva, da cu piciorul peste toate cele 4 suruburi, care îi cad intr-un canal.  
Un nebun agatat de gardul spitalului statea şi se uita la omul care încerca cu 
disperare sa scoata suruburile din canal şi nu reusea. Dupa 15 minute nebunul îl 
întreaba: 



1109 

 

- Hombre, poti ajunge cu masina pana la primul service cu rotile prinse in cate 3 
suruburi fiecare? 
- Da, cum sa nu, ar fi suficiente.  
- Pai, atunci de ce nu scoti cate unul de la fiecare dintre celelalte 3 roti şi pune-le la 
roata asta. . .  
- Bai, da' destept esti. . . cum dracu de te tin astia închis in spitalul de nebuni?! 
- Pai eu sunt nebun, nu tâmpit. . .  
*** 
Un profesor filolog se plimba pe la munte. La un moment dat vede un cioban cu oile 
la pascut. Cum era el pierdut pe ganduri, il intreaba pe cioban:  
- Ancestralule pastor, in posesia dumitale se afla aceste minunate patrupede 
paricopitate?  
- Indubitabil! - zise pastorul 
*** 
Clasa de maghiari la ora de limba romana.  
- Gyury, spune, te rog, o propozitie! 
- Duminica me duc la pedure.  
- Gyury draga, dar nu-i bine.  
- Atunci nu me duc.  
*** 
Gluma sadica: 
Gigel vine acasa zgariat tot pe fata, pe gat, pe maini.  
- Doamne sfinte, ce s-a intamplat ?? 
- Am facut hora in jurul bradului.  
- Pai, şi de ce esti zgariat in halul asta? 
- Eram putini! 
*** 
Cele cinci porunci ale vietii (valabile la serviciu): 
1. Sa nu gandesti.  
2. Dacă gandesti, sa nu spui.  
3. Dacă spui, sa nu scrii.  
4. Dacă scrii, sa nu semnezi.  
5. Dacă semnezi, sa nu te miri! 
*** 
Ultimul proverb:  
'Oricat de jos ar cadea dolarul, apleaca-te şi ia-l!'  
*** 
Un jucator la bursa pierduse multi bani intr-o zi.  
A doua zi un cunoscut il intreaba: 
'Am aflat ca ai pierdut multi bani ieri. Esti ok? Cum te descurci?' 
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'Sunt foarte bine. Am dormit aseara ca un bebelus. ' 
'Da? Cum adica?!' 
' Ma trezeam din doua in doua ore şi plangeam. . . ' 
*** 
Psihiatrul intreaba 
- Au mai existat in familia dumneavoastra cazuri cu boli mintale? 
- Da, acum trei ani sora mea a refuzat sa se casatoreasca cu un american miliardar. . 
.  
*** 
Ce face o blonda in desert? 
R: Sterge praful.  
*** 
Un sofer ajunge cu masina pe malul unui rau si-l intreaba pe un politist care 
pescuia, daca-i adanca apa.  
Acesta-i raspunde ca nu este. Soferul intra cu masina-n rau, se scufunda, 
abandoneaza automobilul, iese cu chiu cu vai din apa si-ncepe sa tipe la politai: 
- Ai zis ca apa-i mica şi uite ca era sa ma inec! 
Pe onoarea mea, acum 10 minute, era mica, au trecut niste rate şi le ajungea abia 
pana la piept ! 
*** 
Vechi proverb tibetan:  
Dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una.  
*** 
O femeie cauta o carte in bibloteca.  
Sotul o intreaba: 
- Ce cauti, draga? 
- Stii unde-i cartea aia 'Cum sa traim pana la 140 de ani'? 
- Da, tocmai am aruncat-o. . .  
- De ce? 
- Incepuse ma-ta s-o citeasca! 
*** 
- Ioane, cumparatu-ti-ai masina? 
- Cumparat, Vasile! 
- Ce culoare? 
- Pai, ma Vasile, ai vazut ceriul la apusu' soarelui? 
- Vazut-am! 
- E, tot ase ni, numa' ca verde.  
*** 
Soacra isi invita ginerele la masa. Ginerele foarte suspicios, accepta invitatia.  
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Pe masa, diferite salate, preparate din carne de pui, porc, cartofi vreo 3 feluri, 
deserturi, bere rece, vin, . . . La un moment dat soacra iese la bucatarie. Ginerele 
apuca o bucatica de carne şi i-o da pisicii. Asta dupa 2, 3 crampe cade inerta sub 
masa. Nervos tare, apuca o cratita goala şi când intra soacra îi trage una de o lasa 
lata pe jos.  
La care pisica de sub masa: 
- YEESSSSSSS!!!!!! 
*** 
* Trei tipi, un american, un neamt şi un roman, se ciocnesc cu masinile intr-o 
intersectie !! 
Americanu': - Vai Fordul meu, economiile mele de 3 luni s-au dus pe apa simbetei. . .  
Neamtu': - Vai Mercedesu' meu, economiile mele de 6 luni s-au dus pe apa simbetei. 
. .  
Romanu': - Vai Dacia mea, economiile mele de-o viata s-au dus pe apa simbetei. . .  
Ceilalti doi: - Si cine naiba te-a pus sa-ti cumperi masina asa scumpa!!!! 
***  
* La o sectie de politie este adusa o femeie care a trecut pe rosu.  
Politistul de serviciu incepe interogatoriul: 
- Numele ? 
- Camelia D.  
- Varsta ? 
- 28 de ani.  
- Ocupatia ? 
- Invatatoare.  
Politistul se ridica de la masa, zambeste fericit şi îi spune: 
- Minunat ! Am asteptat aceasta ocazie o viata intreaga.  
Acum vă asezati pe scaunul acesta şi scrieti de 5000 de ori, cu o caligrafie perfecta: 
"Dacă semaforul este rosu, trecerea este interzisa !" 
***  
* Doi lupi se duc sa fure oi. Ciocanitoarea îi aude si-i paraste ciobanului care se 
pune la panda. Seara ajung lupii la stana şi vor sa intre pe o gaura din gard. Intra 
primul lup pe gaura şi ciobanul îi arde o bata peste bot. Pune lupu' laba la bot de 
durere şi se intoarce catre celalalt spunindu-i: 
- Intra tu primul ca pe mine ma bufneste rasul!!  
***  
* Cu 15 minute inainte de executie: 
-Cuplul Ceausescu a fost gasit vinovat şi prin urmare vă fi executat! Totusi pentru 
ca suntem un popor crestin iar azi e Craciunul, vă vom indeplini 3 dorinte inainte 
de executie! 
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-Scornicestiul sa devina capitala Romaniei. F. C. Olt sa devina campioana Romaniei. 
Sa ne ingropati la Ierusalim.  
Judecâtorul delibereaza cateva minute, iar apoi îi anunta: 
-Scornicestiul e oras frumos, in cativa ani de truda, vom face din el o metropola şi 
bineinteles capitala romaniei. F. C. Olt e echipa buna. Vom aduce la ea cativa 
jucatori buni şi intr-un an vă deveni campioana nationala. Dar la Ierusalim nici in 
ruptul capului nu vă ingropam, caci a mai fost unul ingropat acolo şi a inviat 
***  
* Se plictiseau leul şi leoaica intr-o dupa-amiaza de vara. Convoaca ei toate 
animalele şi leul le zice: 
- Care sare in prapastia cea mai adanca din padure, poate s-o f**a pe leoaica. Se uita 
animalele la leoaica, hmmmm, buna bucata. Se uita pe urma la prapastie şi se 
infioara. . . brrrr ce adanca este. La urma, leul, vazand ca astia se tot codesc, se 
plictiseste şi zice: 
- Eu ma duc cu leoaica jos, sa vedem cine apare primul. . .  
Zis şi facut. Dupa un timp, apare un mic punct maro pe cer, care se face din ce in ce 
mai mare şi buf! ursul se face placinta la picioarele lor. Se ridica, isi indreapta 
oasele, isi scutura blana de praf şi pe urma da sa plece.  
Leul il opreste, spunandu-i: 
- Unde pleci ? Ti-am promis ca-ti dau leoaica s-o f**i ! 
- Da, bine, da' prima data ma duc sa-l f*t pe ala care m-a impins. . .  
***  
* Sotul se precipita în dormitor: 
- Iubito, repede afara de aici, arde casa! 
Se aude imediat o voce din sifonier: 
- Salvati mobila! 
***  
* I: Cum recunosti un iepure zburator? 
R: Are un uliu pe spate.  
***  
* De ziua lui, Ion primeste o pusca noua de vanatoare.  
Dornic sa o incerce, pleaca la vanatoare de ursi.  
Ajuns in padure vede un urs. Pune pusca la ochi, tinteste, trage, ursul cade mort. Ion 
se apropie de urs, il misca cu piciorul. . . cand. . . simte o bataie pe umar. Se intoarce 
şi ce vede? Un mare urs brun care îi spune: 
- Ioane, ioane, situatia e nasola. Tocmai l-ai omorat pe varul meu. Acum ai doua 
optiuni. . . ori te sfasii şi te omor, ori facem sex! 
Ion sta, se gandeste. . . pana la urma: 
- Bine mah ursule, asta e. Facem sex.  
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Dupa ce termina, Ion pleaca mai mult mort decât viu acasa. Sta la reanimare 2 
saptamani, dupa care, dornic 
de razbunare se intoarce in padure. Cauta ursul brun, il gaseste, il omoara si. . . . 
simte pe umar o bataie.  
Se intoarce. . . vede un urs grizzly care îi spune: 
- Ioane, situatia e nasola. Ursul brun pe care tocmai l-ai omorat era varul meu. 
Acum ai doua optiuni. . .  
ori de sfasii şi te omor, ori facem "wild sex"! 
Ion sta, se gandeste şi cu jumatate de gura (stiind ce i se intamplase in urma cu 2 
saptamani) îi raspunde: 
- Bine mah ursule, asta e. Facem sex salbatic.  
Dupa partida de sex salbatic Ion sta in reanimare 3 luni. Si de data asta isi jura ca se 
vă razbuna. Se intoarce in padure, cauta ursul grizzly, il omoara si. . . . DA. . . . o alta 
bataie pe umar. Cand se uita in spate, un urs polar urias care îi spune: 
- Ioane, acum intre noi fie vorba. . . nu-i asa ca tu nu vii aici pentru vanatoare?! 
***  
Vecinul il abordeaza pe Badea Ion şi îi spune: 
- Stii ca ti-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, stii ca ti-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, nu ai auzit, ti-a murit soacra! 
- Nu ma face sa rad, ca am buzele crapate! 
***  
Doua prietene care nu s-au vazut de multa vreme se intalnesc intr-un bar. Una 
dintre ele cu greu isi ascunde lacrimile ce i se scurg pe obraz.  
- Ce ti s-a intamplat? o intreaba cealalta.  
- Nimic, nu pot sa-ti povestesc! 
- Te feresti tocmai de mine, cea mai buna prietena a ta? Poate te potajuta. . .  
- Ce sa faci? Acum nimeni nu ma mai poate ajuta.  
- Dar ce ai patit? 
- Tocmai m-am intors de la o vanatoare in Africa.  
- Si? 
- Am fost violata de o gorila, masculul cel mai puternic din grup. . . .  
- Si? 
- Cinci zile am facut sex fara pauza, incontinuu, fara sa se opreasca. . . . Si incepe sa 
planga in hohote.  
- Hai incearca sa te linistesti, o consoleaza prietena, bine c-ai scapat cu viata.  
Esti intreaga, asta conteaza. Eu n-o sa spun nimic nimanui iar gorila aia nu 
vorbeste.  
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- Pai tocmai asta e, ca nu vorbeste, nu scrie, nu telefoneaza, nu mail, nu SMS, nu 
nimic. . .  
***  
Exista 70 de metode de a face o femeie fericita.  
Una este de a o lua la cumparaturi.  
Cealalta este 69.  
***  
Cine a inventat casatoria ? 
Evreii. Au gasit o modalitate de a face sex fara sa dea bani!!! 
***  
Doi colegi stau de vorba: 
- Ai auzit? a murit sefu'.  
- Da. Si ma tot intreb cine a mai murit odata cu el.  
- De ce? 
- Pai scria in anunt ca "odata cu el a murit unul dintre cei mai capabili angajati ai 
firmei noastre. . . " 
***  
O balena (mascul) se invarte in jurul unei femele si-i spune cu dojana: 
- Guvernele tuturor tarilor, sute de organizatii ecologiste, lideri politici de marca, 
milioane de oameni - toti se lupta ca specia noastra sa supravietuiasca, iar tu imi 
spui mie ca te doare capul. . . .  
 
*** 
Un tip sta in Danny’s Bar la aeroportul Changi din Singapore şi observa o femeie 
foarte atragatoare la masa de langa el.  
E atât de frumoasa, ca trebuie sa fie insotitoare de zbor, isi spune. Dar pentru ce 
companie o lucra? 
Ca sa intre in vorba, se intoarce catre ea si-i sopteste sloganul Delta: „Love to fly 
and it shows?”.  
Femeia se uita la el derutata. „Deci, nu lucreaza la Delta”, isi spune omul.  
Peste o clipa, îi vine alta idee: „Something special in the air?”.  
Ea pare la fel de derutata, deci Singapore Airlines cade de pe lista.  
Mai incearca şi sloganul Thai Airways: „Smooth as silk”.  
De data asta, femeia se intoarce catre el: „What the fuck do you want?”.  
Tipul se lasa pe spate satisfacut: „Aaahhhh, TAROM!”.  
*** 
Iarna grea. Un tigan tanar este prins la furat şi ajunge la puscarie. Intr-o zi, mama-
sa vine cu un pachetel la vorbitor. - E rau? - Nu, mama, merge… - Cum e mancarea? - 
Avem de trei feluri, iar de doua ori pe saptamana ne da şi ceva carne - Dar caldura? 
- Merge… Noi venim de la munca, ne spalam repede şi intram in pat. - Dar lumina? - 
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Noaptea se stinge, insa avantajul e ca ne culcam devreme şi dormim mai mult. - Sa 
fii cuminte, sa nu faci vreo prostie, sa te dea astia afara… 
*** 
O femeie tanara extrem de atractiva ia avionul spre casa.  
In avion, alaturi de ea ia loc un preot catolic caruia i se adreseaza imediat:  
- Ma scuzati, Parinte, mi-ati putea face un mare serviciu ?  
- Desigur, Copila mea, cu ce te-as putea ajuta ?  
- Mi-am cumparat un depilator electric excelent; am platit foarte mult pentru el.  
Depaseste cu mult limita de valoare a scutirii de vama şi ma tem ca mi-l confisca.  
Dar d-voastra, Parinte, ati putea sa-l treceti la vama ascunzandu-l sub sutana.  
- Cu adevarat, as putea sa-l trec, dar te previn ca niciodata n-am fost in stare sa 
mint.  
- Dar d-voastra aveti o fata atât de cinstita incat nu vor intreba nimic,  
spuse tanara şi dadu depilatorul preotului descumpanit.  
Dupa aterizare la vama:  
- Parinte, aveti ceva de vamuit ? - intreaba ofiterul vamal.  
- Din crestet pana la brau n-am nimic de vamuit, fiule.  
Acest raspuns bizar trezeste suspiciunea vamesului asa ca intreaba mai departe:  
- Si sub brau ?  
- Pai am ceva magnific facut pentru a servi femeilor, da nu a fost folosit inca 
niciodata.  
Vamesul rade cu lacrimi:  
- In regula, treceti mai departe ! Urmatorul ! 
*** 
O calugarita se duce la doctor: - Doctore, nu pot scapa de sughit.  
Doctorul o consulta si-i spune: - Sunteti insarcinata. Calugarita se intoarce la 
manastire şi povesteste ce i-a spus doctorul.  
A doua zi stareta se adreseaza doctorului: - De ce i-ati spus asta calugaritei noastre?  
- Ca sa o sperii şi sa scape de sughit. . .  
La care stareta: - Cel care s-a speriat a fost episcopul, s-a aruncat din turn! 
*** 
Un barbat statea la soare, in pielea goala, pe plaja.  
Din ratiuni de comportament civilizat şi ca sa le fereasca de arsura soarelui, si-a pus 
o palarie peste partile intime.  
O femeie trece pe langă el şi-i spune mustacind:  
"- Dacă ai fi fost un domn, ti-ai fi scos palaria !"  
El ridica o spranceana şi îi raspunde:  
"- Dacă ai fi aratat mai bine, s-ar fi ridicat singura. . . " 
*** 
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- Un orăşean îşi vizitează vărul care locuia în deşertul Arizona. La un moment dat, 
se aude un urlet:  
- Ce-i asta?  
- Nimic, coioţii.  
- Dar ce-s coioţii?  
- Nişte cîini sălbatici.  
- Şi de ce urlă în halul ăsta?  
- Păi, pe la noi nu cresc pomi, numai cactuşi.  
*** 
Un tip se trezeşte dimineaţa, ia ziarul de la uşă, se uită pe numerele de la loto şi 
vede că i-au ieşit toate cele şase.  
Cum avea un serviciu pe care nu îl suporta, pleacă tacticos la serviciu, intră în 
audienţă la şef şi îl anunţă cu satisfacţie că demisionează.  
Şeful spune că e alegerea lui, îi mulţumeşte pentru cei peste 20 de ani lucraţi în 
firmă şi îi dă un bonus de despărţire de 200. 000 de euro.  
Omul, fericit nevoie mare, în drum spre loterie intră la reprezentanţa BMW şi 
cumpără cel mai scump model, în valoare de 200. 000 de euro.  
Când să dea banii, este anunţat că, deoarece este clientul cu nr. 1, 000, 000 primeşte 
maşina gratis.  
Când e să ai noroc, ai noroc, zice omul bucuros că a rămas şi cu cei 200. 000 de euro 
şi are şi BMW nou nouţ.  
Trece pe la loto, ridică milioanele şi pleacă acasă.  
Stă pe terasă, la o bere şi o vede pe soţia sa venind acasă, cu bicicleta.  
Moment în care trece pe stradă o betonieră şi o calcă.  
„Asta e, zice omul, când e să ai noroc, ai noroc până la capăt !" 
*** 
Intr-un sat evreiesc din Polonia era o singura vaca şi intr-o zi a incetat sa mai dea 
lapte.  
Panicati, oamenii au intrebat peste tot şi au aflat ca ar putea cumpara o vaca din 
Moscova cu 2000 ruble sau una din Minsk, cu 1000 ruble. Normal, au ales varianta 
mai ieftina - o vaca din Minsk. Era o vaca superba, dadea mult lapte gras şi toata 
lumea o indragea. Oamenii s-au hotarat sa o imperecheze pentru a avea mai multe 
vaci la fel! Au adus asadar un taur. Insa, când taurul venea din dreapta sa se urce pe 
vaca, aceasta se muta la stanga. Cand taurul venea din stanga, vaca se muta spre 
dreapta şi tot asa, toata ziua fara nici un rezultat.  
In final, in disperare de cauza, oamenii s-au dus la rabbi sa-l intrebe ce sa faca! I-au 
spus povestea: 
- Rabbi, am incercat o zi intreaga şi n-am reusit. Cand taurul venea din dreapta, 
vaca se muta spre stanga iar când taurul venea din stanga, vaca se muta spre 
dreapta şi tot asa. Ce sa facem? 
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Rabbi s-a gandit un moment şi a intrebat: 
- Ati cumparat vaca de la Minsk? 
- Rabbi, esti fantastic! s-au mirat oamenii.  
Esti atât de intelept! Noi nu ti-am spus de unde am luat vaca. Cum ti-ai dat seama? 
Trist, rabbi raspunde: 
- Nevasta-mea e din Minsk. . .  
*** 
Treburi de Căsătoriţi  
 
AMOR ' I '  
- Draga, hai sa facem economii.  
- Bine. . . dar cum ?  
- Invata sa gatesti şi da afara bucatareasa.  
- Foarte bine. . . Atunci invata sa faci dragoste şi dam afara şi soferul.  
 
Amor ' II '  
Un tip o intreaba pe nevasta sa:  
- Draga, când voi muri, tu vei plinge mult?  
- Desigur dragule. Stii ca eu pling pentru orice rahat…  
 
Amor ' III '  
In pat, un barbat se intoarce catre tanara sa nevasta şi o intreaba:  
- Draga, spune-mi ca sunt primul barbat in viata ta.  
Ela il priveste mirata si-i raspunde:  
- Se poate. . . Moaca ta mi-e straina. . .  
 
Amor ' IV ' - A melhor 
O pereche venea pe o straduta interioara din sat, fara sa scoata un cuvant.  
O discutie anterioara i- a pus pe cearta, şi niciunul un vroia sa se dea batut. Cand au 
trecut pe linga o ferma unde erau catiri şi porci, barbatul o intreaba pe nevasta sa, 
sarcastic:  
- Sunt rude de ale tale?  
- Da, raspunde ea. . Cumnatii mei şi soacra. . .  
 
Amor ' V '  
Barbatul o intreaba pe nevasta sa:  
- Vrei sa incercam o pozitie diferita in seara asta?  
Femeia îi raspunde:  
- Buna idee, tu ramai aici in picioare şi speli vasele şi eu ma asez pe sofa!!!!!  
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Amor ' VI' (Adoro essa!) 
Un barbat hotaraste sa-si schimbe atitudinea. Soseste acasa complet murdar şi 
comanda: 
- Vreau sa-mi pregatesti o cina gourmet şi când termin sper sa am un desert divin. 
Dupa cina sa-mi aduci un whisky şi imi prepari baia pentru ca trebuie sa ma 
relaxez. Si inca ceva: Cand termin in baie, ghici cine ma vă imbraca şi ma vă 
pieptena?  
- Cei de la pompe funebre. . . i-a raspuns linistita nevasta sa. . .  
 
Amor ' VII'  
- Draga mea, ce preferi? Un barbat frumos sau unul inteligent?  
- Nici unul, nici altul. Stii ca imi placi doar tu.  
 
Amor ' VIII '  
Barbatul şi nevasta sa beau ceva berica la un baruletz. El se intoarce catre ea şi îi 
zice:  
- Vezi femeia aia de acolo din balcon, care isi bea whisky-ul singurica? Pai, eu m-am 
despartit de ea acum sapte ani! De atunci ea nu s-a mai oprit de baut.  
Femeia îi raspunde:  
- Nu vorbi prostii. Nimeni un reuseste sa sarbatoreasca atata timp ceva, orice ar fi!!! 
*** 
Într-un mic orăşel din SUA, avocatul acuzării cheamă primul martor, o bătrânică 
simpatică. Văzând-o cam emotionată, începe cu o întrebare de complezentă: 
- Doamnă Jones, spuneti-mi dacă mă cunoasteti. . .  
- Dacă te cunosc? Dar bineînteles că te cunosc, domnule 
Williams, te stiu de când erai un băietel ! Ai fost o mare dezamăgire pentru mine. 
Minti, manipulezi oamenii si-i vorbesti pe la spate şi faci afaceri necurate cu masini! 
Dar cel mai rău este că-ti înseli fără rusine nevasta! 
Înmărmurit, avocatul încearcă să schimbe discutia si 
îngaimă: 
- Doamnă Jones, dar pe avocatul apărării îl cunoasteti? 
- Hm! Desigur că îl cunosc şi pe domnul Bradley. E lenes, ia mită şi e cam betiv. . . . . 
Competenta sa ca avocat este pur şi simplu îndoielnică. A, şi să nu mai spun că-si 
înseală sotia cu trei amante! Una dintre ele e chiar sotia ta! 
În murmurul sălii, judecătorul le cere avocatilor să se apropie: 
- Ascultati, nenorocitilor, dacă vreunul dintre voi o întreabă pe bătrână dacă mă 
cunoaste, vă bag înpuscărie!  
*** 
Într-o dimineaţă, stăpânitorul unei cetăţi fu trezit de nişte strigăte care se auzeau 
din piaţă:  
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„Hai la mere! Mere dulci cum n-aţi mai gustat!”.  
Ridicându-se indispus din pat şi privind pe fereastră, văzu un târgoveţ ce vindea, 
într-adevăr, mere, înconjurat de o mulţime de muşterii. „Trebuie să fie tare bune 
merele alea”, îşi spuse mai-marele cetăţii şi, făcându-i-se poftă, îl chemă pe primul 
său sfetnic şi îi porunci: „Ia cinci galbeni şi mergi în piaţă să cumperi mere de la 
târgoveţul acela”. Primul sfetnic îl chemă pe paharnic şi îi spuse: „Uite patru 
galbeni, du-te şi cumpără mere”. Paharnicul se adresă, la rândul său, stolnicului: 
„Poftim trei galbeni, de care să cumperi mere de la târgoveţul acela”. Stolnicul îl 
chemă pe primul străjer îi dădu doi galbeni şi îl trimise în piaţă. Acesta dădu un 
galben unui străjer din subordine, iar acela se duse la târgoveţ şi îi luă la rost: „Hei, 
ce tot strigi aşa? Ai tulburat somnul mai-marelui cetăţii, iar drept pedeapsă mi-a 
poruncit să-ţi confisc căruţa asta cu mere”.  
Zis şi făcut. Întors la şeful său, străjerul se lăudă: „Am făcut un târg nemaipomenit. 
Cu un galben am cumpărat o jumătate din căruţa cu mere a tărgoveţului”. Primul 
străjer merse la stolnic: „M-am târguit şi, cu cei doi galbeni pe care mi i-ai dat am 
reuşit să cumpăr un sac cu mere!”. Stolnicul - repede la paharnic: „Cu trei galbeni 
am luat o tolbă întreagă cu mere”. Paharnicul dosi jumătate din cantitate şi apoi 
merse la primul sfetnic: „Iată, cei patru galbeni  
mi-au ajuns doar pentru o jumătate de tolbă cu mere”. Iar primul sfetnic se înfăţişă 
dinaintea stăpînitorului cetăţii şi glăsui: „ Măria ta, iată, am îndeplinit porunca. 
Numai că de acei cinci galbeni n-am reuşit să târguiesc decât cinci mere”.  
Mai-marele cetăţii muşcă dintr-un măr şi cugetă: „Hmmm… Cinci mere pentru cinci 
galbeni… scump, foarte scump! Şi, cu toate astea, târgoveţul acela avea o mulţime 
de cumpărători. Înseamnă că lumea o duce bine, are bani. Ia să măresc eu birurile!”  
*** 
Micul Thomas, cel mai bun elev din clasa o intreaba pe invatatoare dacă poate sa-i 
vorbeasca dupa ore. Ea accepta.  
-Ce vrei sa-mi zici Thomas? 
-Cred ca sunt prea inteligent ca sa raman in clasa asta, ma plictisesc! As vrea sa trec 
direct la Liceu.  
Directorul scolii este informat şi il intreaba pe Thomas dacă vrea sa treaca niste 
teste.  
Thomas accepta fara sa ezite şi testarea incepe.  
-Sa vedem Thomas:3x4? 
-12 
-- şi 6x6? 
-36, domnule director.  
-Capitala Japoniei? 
-Tokio! 
Testul continua inca o jumatate de ora, Thomas nu face nici o greseala! 
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La sfarsitul testului, domnul director este multumit dar profesoara intreaba dacă 
poate sa-i puna şi ea cateva intrebari. . Amandoi accepta. Profa incepe: 
-Thomas, vaca are 4 şi eu am 2 ce este? 
-Picioarele, doamna.  
-Corect, ce gasim in pantaloni tai şi nu gasim in ai mei?Directorul se mira de 
intrebare. . .  
-Buzunare, doamna 
-Bine Thomas, unde au femeile parul cel mai cret?Directorul se pregateste sa 
intervina chiar când Thomas raspunde: 
-In Africa, doamna!raspunde copilul fara sa ezite.  
-Ce este moale dar cu mainile unei femei devine tare? Directorul deschide ochii 
mari dar inainte sa vorbeasca, Thomas raspunde: 
-Oja pt unghii, doamna.  
-Ce au femeile şi barbatii in mijlocul picioarelor? 
-Genunchi, doamna! 
-Bine şi ce are o femeie maritata mai larg decât una 
celibatara?Directorului nu-i vine sa creada ce aude.  
-Patul, doamna! 
-Care parte a corpului meu este des cea mai umeda? 
-Limba dumneavoastra, doamna! 
-Ce cuvant care incepe cu litera C. . . . . inseamna ceva care poate sa fie umed sau sec 
şi pe care barbatii 
le place sa-l priveasca? 
-Cerul!spune Thomas 
Directorul sufla usurat, transpirat decide sa opreasca testul şi spune: 
-Nu o sa te trimit la liceu o sa te trimit direct la Universitate! Chiar şi eu as fi picat 
acest test. . . . .  
Morala: Cu cat inaintam in varsta, devenim mai perversi 
*** 
POVESTE ADEVARATA 
 
Cum sa suni la Politie când esti batran şi lipsit de mijloace: 
 
Georges PHILLIPS, un barbat de o anumita varsta traia in VANCOUVER. Intr-o 
seara, când se pregatea de culcare sotia, îi spune ca a uitat lumina aprinsa in curte. 
Cand Georges s-a dus s-o stinga, a vazut ca hotii îi furau din curte şi din gradina.  
Suna repede la Politie şi este intrebat dacă hotii au intrat in casa şi l-au atacat.  
''Nu, raspunde el, dar continua sa-mi fure din curte şi din gradina. ''  
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Operatorul îi raspunde: '' Ne pare rau dar toate masinile de patrulare sunt pe teren. 
Incuiati-va in casa şi vom trimite pe cineva când unul dintre echipaje se vă intoarce 
la sediu. "  
 
Georges spune : "O. K. " şi inchide. A asteptat vreme de 30 secunde şi apoi a sunat 
din nou la Politie: "Buna seara, tocmai v-am sunat inainte sa vă spun de hotii din 
curtea casei mele. . . Nu vă mai faceti griji şi nu mai trimieti pe nimeni sa verifice. 
Tocmai i-am impuscat pe hoti. ''  
In urmatoarele 5 minute, 6 masini de Politie, o echipa de tragatori de elita, un 
elicopter, 2 camioane de Pompieri, o Salvare şi seful Politiei locale erau la fata 
locului, reusind sa prinda hotii in flagrant delict.  
 
Un politist îi spune lui George: " Credeam ca i-ati impuscat. . . "  
 
La care Georges raspunde : " Si eu care credeam ca nu aveti pe nimeni disponibil. . . 
".  
 
Intamplare adevarata. . .  
 
*** 
Doua tipe joaca golf şi se distreaza de minune pina cind 
una dintre ele trimite mingea exact in mijlocul unui grup de 
barbati. Din 
nefericire, unul dintre ei cade ca secerat la pamint,  
zvircolindu-se de durere cu ambele miini intre picioare.  
Tipa fuge la el, isi cere mii de scuze şi il roaga sa-i 
permita sa-l ajute pentru ca, intimplator, este asistenta 
medicala.  
- Nu, multumesc, in citeva minute am sa-mi revin, sopteste 
barbatul, cu mâinile tot intre picioare. Simtindu-se 
teribil de vinovata, gagica îi da miinile usor la o parte,  
ii desface cu mare grija fermoarul pantalonilor şi incepe 
sa-l maseze in zona genitala.  
- Va simtiti mai bine? il intreaba la un moment dat.  
- Da, mult mai bine, geme tipul. Dar degetele de la mâna 
tot ma dor 
*** 
Suna telefonul şi o voce de femeie spune: 
- Alo? 
- Cu doamna Ward, vă rog.  
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- Eu sunt.  
- Doamna Ward, sunt doctorul Jones de la laboratorul de teste. Cand doctorul a 
trimis biopsia sotului dvs ieri la laborator, o biopsie a unui alt domn Ward a ajuns 
concomitent, iar acum nu stim sigur care este cea a sotului dvs. Sincer rezultatul 
poate fi rau sau groaznic.  
- Ce vreti sa spuneti? A intrebat doamna Ward agitata.  
- Pai unul din rezultate indica Alzheimer iar celalalt Sida. Nu putem spune care este 
al sotului dvs.  
- Groaznic! Nu puteti repeta testul?! a intrebat doamna Ward.  
- Putem, dar clinica plateste cheltuielile pentru aceste teste scumpe o singura data.  
- Pai şi ce ar trebui sa fac? 
- Personalul de la clinica vă recomanda sa vă lasati sotul undeva in mijlocul 
orasului. Dacă gaseste drumul inapoi spre casa nu vă mai culcati cu el !. . .  
*** 
Ion şi Maria, familie de gospodari ai satului. Cum viata era tot mai grea, se gândesc 
sa mai faca economii: 
- Auzi, Marie, dacă tu ai avea patru tâte, n-ar mai trebui sa tinem vaca! 
- Dacă tu, Ioane, ai avea doua scule, n-ar mai trebui sa tinem sluga! 
*** 
Ion şi Maria în sura. Ion catre Maria: 
- Marie, tâpa jos fusta. . .  
- Vai, Ioane, e rusine. . .  
- Da-o jos ca eu îs barbat şi stiu de toate. . .  
Maria da jos fusta. . .  
- Marie, da-ti jos ciorapii. . .  
- Vai, Ioane, nu pot, e rusine. . .  
- Da-i jos cum îti spun, ca eu îs barbat şi stiu de toate. . .  
Maria da jos ciorapii. . .  
- Marie, da jos chilotii. . .  
- Vai, Ioane, e rusineee. . .  
- Marie, da jos chilotii ca eu îs barbat şi stiu de toate. . .  
Maria da jos chilotii.  
- Pe aici, dupa cum mi-o zis Vasile, ar trebui sa fie o gaura. . .  
*** 
Seara, Ion şi Maria se pregatesc de culcare. Ion iese afara sa se usureze. Se întoarce 
peste câteva minute cu pantalonii uzi. Maria îl întreaba: 
- Ploua? 
- Nu, bate vântul.  
*** 
Maria catre Ion: 
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- Unde mergi, Ioane? 
- La cârciuma.  
- Atunci, ia bate-ma acu, ca pe când oi vini, io oi dormi.  
*** 
Maria se întoarce de la magazin cu o palarie noua. Catre Ion: 
- Ma Ioane, sa vezi, mi-a zis vânzatoarea ca palaria asta ma face sa par cu 10 ani mai 
tânara.  
La care Ion: 
- Si-atuncea de ce nu ti-ai luat tri? 
*** 
Ce face Maria în seara nuntii ca sa nu murdareasca cearceaful? 
Se spala pe picioare.  
*** 
Ion o întreaba pe Maria: 
- Marie, tie ti-ar placea sa fii barbat? 
Maria raspunde: 
- Da, Ioane, da' tie? 
*** 
Vine Ion acasa de la oras şi zice catre Maria, hotarât: 
- Marie, stinge lumina, trage perdelele şi hai iute-n în pat.  
- Ma Ioane, da' mai am de lucru.  
- Dac-am zis, am zis! 
Vede Maria ca n-are încotro, se conformeaza. Se pune şi Ion în pat, trage plapuma 
peste ei şi zice: 
- No, amu Marie, sa-ti arat ce ceas cu fosfor mi-am cumparat.  
*** 
Cica pleaca Ion în America şi se duce sa vada cum fac dragoste americanii. Ajunge la 
un bordel si, din pacate, singura femeie disponibila era o negresa. Ion o duce în 
camera, se urca pe ea şi începe, asa ca la români, repede-repede! La care negresa 
spune: 
- Domnule, aici, în America, barbatii, mai ales negrii, fac dragoste altfel, adica încet 
şi adânc! 
Ion prinde smecheria şi se întoarce în România. Ajunge acasa şi o pune pe Maria sa 
se urce în pat. Începe Ion sexul asa cum a învatat: încet şi adânc! Toate bune şi 
frumoase pâna când Marie zice: 
- Ioane, îi un singur bai! 
- Care, Marie, nu-ti place sau ce? 
- Ma Ioane, tu f. . . ca negrii! 
*** 
Maria îl striga pe Ion: 
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- Ioane, hai în casa, ca ploua! 
- Lasa, stau afara, ca ploua şi aici.  
*** 
Ion şi Maria, seara târziu, stau la poarta singuri. Enervata ca întârzie fie-sa, mama 
Mariei iese în prispa casei şi striga: 
- Marie, mai lasa-l pe Ion odata şi intra în casa! 
Maria raspunde: 
- Bine, mama, stai ca-l mai las o data şi vin.  
*** 
Ion s-a casatorit de curând cu Maria. Se întâlneste cu un prieten.  
- Am auzit ca te-ai casatorit. Nu-i asa ca-i mai bine? 
- Nu-i mai bine, da-i mai des. . .  
*** 
Ion se întoarce de la câmp. Maria îl ia la întrebari: 
- Ai auzit ca Leana a nascut o fetita? 
- Treaba ei.  
- Dar am auzit ca-i a ta.  
- Treaba mea.  
- Atunci eu ma arunc în Mures.  
- Treaba ta.  
*** 
Ion şi Maria pe terasa. Ion citeste "Times". La un moment dat, Maria îi spune lui Ion: 
- Ma Ioane, vezi ca vine ploaia! Acopera fânul ala cu ceva, c-o sa-l ude! 
Ion nu zice nimic şi citeste în continuare "Times". Începe sa picure. Maria se 
împacienteaza: 
- Ma Ioane, începu ploaia! Pune mâna şi acopera fânul ala ca-l uda, ce naiba! 
Ion n-o asculta. Ploua, fânul este ud, iar Maria suparata: 
- Hai, ma Ioane, da-o dracului de treaba! S-a udat fânul şi tu stai şi nu faci nimic! 
Ion, tacticos, pune "Times" la o parte şi spune: 
- Fa Mario, you have an obsession! 
*** 
Ion şi Maria în noaptea nuntii. Maria statea în pat, într-o tinuta sexy, şi îl astepta pe 
Ion, care se uita pe fereastra. Asteapta ea o jumatate de ora, dupa care îi spune: 
- Hai, ma Ioane, ce faci acolo? 
- Stai, fa, ca vin acu! 
Înca o jumate de ora şi Maria zice: 
- Hai, ma Ioane, ca te astept! Sunt numai a ta! Ia-ma! 
- Ho, fa, ca vin acu, ce te grabesti asa? 
Peste înca o jumate de ora, Maria se duce la Ion, suparata: 
- Hai, ma, ce naiba faci acolo? 
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Ion, îngândurat, uitându-se în continuare pe fereastra, spune: 
- Fa, Mario, avea dreptate tata ca-i frumoasa noaptea nuntii! 
*** 
- Ioane, a cazut o stea, pune-ti o dorinta.  
- Mi-am pus-o! 
- Si ce mai astepti?! 
*** 
Ion şi Maria mergeau pe un drum de tara din inima Ardealului.  
- Fa, Marie, tu esti fata mare? 
- Cum ti-o fi norocul, Ioane  
*** 
Un om, pleaca de la serviciu in pauza de masa, si, grabit, da o fuga la administratia 
financiara sa-si plateasca impozitul pe garsoniera.  
Ajunge acolo, intra şi vede fericit ca nu mai e nimeni. . .  
Se apropie de ghiseu: 
- Buna ziua. . . am de platit impozitul, vă rog! 
Casierita: 
- Va rog sa vă intoarceti la coada, şi sa vă asteptati randul, ca toata lumea. . .  
Omul nostru, nedumerit, se uita in jur, iese din sala, apoi intra din nou, tot nimeni. . . 
asteapta putin, apoi merge la casierie: 
- Buna ziua. . . am de platit un impozit, vă rog.  
Casierita il invita iar sa astepte la coada pana-i vine randul. . la care omul nostru se 
intinde peste ghiseu si-i arde o palma sanatoasa! 
Casierita, zbuciumata: 
- Cine-a dat? 
Omul nostru raspunde: 
- Nu stiu, nu vezi ce aglomeratie e aici? 
*** 
Doi ardeleni se intalnesc pe strada: 
- De ce esti amãrât, Ioanie? 
- Cum sa nu fiu amãrãt, mãi Gheo, daca mi-o murit un bou.  
- Eh, uite ashe ne-om duce, unu' dupa altu'.  
*** 
I: Ce zice ardeleanul când se uita in oglinda? 
R: Mandru mi-s, fuce-m-as! 
*** 
O Femeie sta la ocazie in Apahida. Opreste o masina. Femeia: 
- Bade, sui pe mine pan' la Cluj? 
Soferul: 
- Sui, sui, dar cine mai mana motorul? 
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*** 
Doi ardeleni la oras, sunt cazati intr-un hotel la etajul 20, iar liftul nu merge. Se 
apuca ei sa urce pe scari. Pe la etajul 5, Ion catre Gheorghe: 
- Gheo, am sa îţi zic ceva. . .  
- Lasa-ma in amaraciunea mea, imi zici când ajungem. . .  
Dupa inca vreo 7 etaje, Ion: 
- Gheo, trebe sa-ti zic ceva. . .  
- Lasa-ma Ioane, imi zici când ajungem, acu lasa-ma in pace! 
In fata usii, Gheorghe catre Ion, gafaind ca o locomotiva: 
- Ia zi acuma ce voiai sa-mi zici.  
- Am uitat cheia la receptie!  
Se apuca ei sa coboare. Dupa vreo 5 etaje, Ion vrea sa zica ceva.  
- Lasa-ma in pace. Imi zici jos! 
Alte 7 etaje, Ion vrea sa spuna ceva, Gheorghe enervat il opreste. Ajung sleiti la 
receptie, Ion: 
- Mai Gheo, tu chiar nu stii de gluma? 
*** 
Intr-un sat unguresc din Ardeal locuia un fotograf român care facea poze şi 
portrete, dar cam nereusite, pentru ca ba ieseau de la jumatate in jos, ba cu ochii 
rosii, ba cine stie cum. . . Asa i se şi dusese vestea in zonã!. . . .  
Intr-o zi vin la el doua unguroaice, mama şi fiica, pentru a-si face ceva portrete de 
trimis rudelor din Ungaria.  
Mama zice: 
- Bune ziua, domnu' foto! Vinit noi la dumnevostre sa foteti la noi. . . Pa mine rog 
foteti in piciore iar pe fata rog foteti in fund. . .  
Numa ce rughem noi la dumnevostre foteti la noi asa ca sa iese ochii bine la noi!. . .  
*** 
Langa un sat din Ardeal aterizeaza o farfurie zburatoare.  
Autoritatile iau imediat masura de a anunta satenii despre acest eveniment şi 
despre comportarea pe care trebuie sa o aiba dacă intalnesc cumva un 
extraterestru.  
"Dragi sateni, pe izlazul de langa satul nostru a aterizat o farfurie zburatoare. Dacă 
din intamplare intalniti un extraterestru vă sfatuim sa vă pastrati calmul, sa nu 
incercati sa îi agresati in vre-un fel, ba din contra, fiti prietenosi şi incercati prin 
gesturi şi putine cuvinte sa comunicati. Ca sa îi puteti recunoaste vă informam ca 
extraterestrii sunt : MICI, VERZI, AU OCHII BULBUCATI SI MAINILE PANA LA 
PAMANT" 
Spre seara, Gheorghe era la coasa. Si cum cosea el vede un "omulet" mic, verde, cu 
ochii bulbucati şi mainile pana la pamint. Se apropie incet sa nu-l sperie şi îi spune: 
- Eu. . . Gheorghe. . . cosas. . . cosesc.  
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La care omuletul îi raspunde: 
- Eu. . . Ion. . . padurar. . . ma cac. . .  
*** 
Un cioban ardelean statea pe iarba, in apropierea unei fantani. Un om se duce la 
fantana cu intentia de a bea.  
- Nu bea, omule, e otravita ! 
- Nem to dom.  
- Apoi bea, dar incet, ca-i rece.  
*** 
Un ardelean, Ion, care voia sa plece in Germania il intreaba pe un vecin de-al lui ce 
sa faca deoarece nu stie limba germana.  
- Nu-i bai. Limba germana-i ca la noi, doar ca tre' sa vorbesti mai rar. Zis şi facut. 
Ajunge Ion la Hamburg, intra intr-un bar şi spune: 
- Bu-na zi-ua! 
- Bu-na - raspunde barmanul la fel de rar.  
- Da-ti-mi şi mi-e o be-re.  
- Po-f-tim be-rea.  
Dupa primele inghitituri Ion spune: 
- Eu su-nt de la Tu-r-da. Tu de un-de es-ti? 
- To-t di-n Tu-r-da.  
- Na. . . . pai atunci de ce vorbim nemteste? 
*** 
Un roman calatoreste cu trenul cu un ungur.  
La un moment dat, ungurul il intreaba pe roman: ce scrie pe geam? 
El îi raspunde: "nu scoateti capul pe fereastra!" 
- Si mai jos? 
- Acelasi lucru dar in franceza.  
- Mai jos? 
- In engleza.  
- Mai jos? 
- In italiana.  
- Dar in ungureste nu scrie? 
- Nu, voi aveti voie.  
*** 
Taranii dintr-un sat din Ardeal se plang primarului: 
- Domnule primar, de cateva saptamani a aparut un om la noi in sat şi toate femeile 
pe care le prinde le f*te.  
- Si. . . nu ati luat masuri? 
- Ba da, dar oricum am masura, tot a lui e mai mare! 
*** 
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Stiti ca "O brad frumos" a fost compus de un ungur? 
Dacă era de un roman ar fi fost "Un brad frumos".  
***  
Un ardelean intra intr-un bar la New York. Barmanul il ia tare, din prima şi îi spune 
ca in acest bar se bea numai pe pariu.  
- Domnule, io pun pariu cu tine ca nu poti sa bei o sticla de Whisky in 30 de minute.  
Ardeleanul isi cere scuze, iese din bar şi apare peste 10 minute inapoi, pune banu 
pe tejghea şi accepta provocarea. . Barmanul îi da sticla, ardeleanul o termina in 10 
minute. Barmanul, stupefiat. .  
- Domnule, dar n-am crezut ca asa ceva e posibil. N-am crezut ca sunteti instare de 
asa ceva. Nimeni nu a mai reusit! 
Ardeleanul: 
- Nici io n-am crezut, da m-am dus la barul de peste drum sa verific! 
***  
De ce sunt ungurii vecini cu romanii? 
Pentru ca asa le trebuie !. . .  
***  
Intr-un compartiment de tren, un oltean şi un ardelean. .  
La un moment dat, ardeleanul scoate o litra de palinca, slanina, pita, sfarma o ceapa 
şi incepe sa manance, tragand din când in când şi din palinca. . .  
Olteanului i se face de o dusca, dar cum sa intre in vorba? 
La un moment dat, vazand ca tuica e pe terminate, isi ia inima in dinti şi se apropie 
de ardelean: 
- Ma cheama Radu! 
- Apai, no, dacă te cheama, du-tie. . .  
***  
Un grup de oameni de mai multe natii vorbesc depre dificultatea unor limbi.  
- Franceza e oribila - plange francezul. Imaginati-va ca noi zicem "bordo" şi scriem " 
Bordeaux "! 
- Pai, şi ce, zice batranul secui. E nimic fata de noi, care zicem "allomas" şi scriem 
"gara".  
*** 
Zice-se ca un ardelean se duce sa se dea cu parasuta. In avion instructorul il invata 
cum sa procedeze:  
- Apoi dupa ce te arunci matale din avion, numeri pana la zece şi tragi de sfoara asta 
sa se deschida parasuta.  
- No binie, zise ardeleanul nostru şi sari din avion.  
Instructorul priveste din avion cum nea' Ghoerghe se duce jos ca pietroiul fara ca 
parasuta sa se deschida. Avionul face stanga'n prejur şi aterizeaza. Instructorul se 
arunca intr-un Jeep intr-o cautare disperata pe campul plin de capite de fan. Intr-un 
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final aude un zgomot dintr-o capita. Cand se apropie de locul cu pricina il aude pe 
nea' Gheorghe murmurand in capita: 
- Apoi no ma rog frumos noua, . . . , apoi no ma rog frumos zece" şi nea' Gheorghe 
trage cu sete din sfoara parasutei.  
*** 
- Ia povesteste, Gheo, cum o fo' cu accidentul de masina? 
- Apoi, o fost ase: noi am mars pa drum tat 'nainte şi când drumu' o luat-o spre 
stanga, noi tat 'nainte. . .  
*** 
La aniversarea a 20 de ani de căsătorie, un ungur cheamă la el o familie de prieteni 
români. La începutul mesei, gazda ţine un toast, încercând să vorbească româneşte 
cât mai corect: 
- Aş vre se molţomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoţi alături de soţia 
me.  
- Alături de soţia mea, îl corectă prietenul român.  
- Alături de soţia te. . . noma de 4 ani. .  
*** 
O femeie la vreo 30 ani, dupa ce si-a rezolvat treburile in resedinta de 
judet, voia sa ajunga acum acasa şi nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist şi 
îi spune: 
- Uite, tre' s-ajung şi eu in Trescovenii de Sus, dar nu am bani. Cum ajungem acolo, 
ne socotim noi.  
- Bine, lasa ca ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.  
Dupa vreo ora, taximetristul opreste pe un camp, ia o patura din portbagaj şi o 
asterne pe iarba.  
Femeia ingrijorata îi zice: 
- Vai dar nu pot, sunt maritata, am acasa doi copii! 
- Si ce? Si eu sunt insurat, am femeie, am copii, dar am şi 40 de iepuri de hranit, asa 
ca taci şi rupe iarba! 
*** 
Un cuplu intr-o masina pe serpentine. . .  
Sotia: 
- Dragul meu, doresc sa divortez şi motivul vă fi impotenta ta! 
El, calm, mareste viteza. . .  
Din nou ea: 
- La partaj voi cere casa, custodia copiilor, conturile din banca şi o 
pensie alimentara foarte mare! 
El, imperturbabil, mareste viteza. . .  
Sotia: 
- Bine, dar tu nu-ti doresti nimic?!? 
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- Eu am tot ce imi trebuie acum. . .  
- Bine, dar ce ai tu şi eu nu am??? 
- Airbag. . .  
*** 
O femeie avea un amant care o vizita când sotul era plecat la serviciu.  
Intr-una din zile fiul ei de 9 ani se ascunde in sifonierul din dormitor.  
Ea il primeste pe amant, sotul ei vine casa pe neasteptate, asa ca il ascunde pe 
amant tot in sifonier.  
Baietelul spune: - E intuneric aici.  
Barbatul sopteste: - Da, este.  
Baiatul: - Am o minge debaseball.  
Barbatul: - Foartebine.  
Baiatul: - Vrei s-o cumperi? 
Barbatul: - Nu, multumesc.  
Baiatul: - Tata e afara.  
Barbatul: - OK, cat costa? 
Baiatul: - $250.  
 
Peste o saptamana, cei doi nimeresc din nou impreuna in sifonier.  
Baiatul: - E intuneric aici.  
Barbatul: - Da, este.  
Baiatul: - Am o manusa de baseball.  
Barbatul: - Catvrei pe ea? 
Baiatul: - $750.  
Barbatul: - Fie.  
 
Dupa cateva zile, tatal îi spune baiatului: - Ia-ti mingea şi manusa şi hai afara sa 
jucam baseball.  
Baiatul: - Nu pot. Le-am vandut.  
Tatal: - Si cu cat le-ai vandut? 
Fiul: - $1000.  
Tatal spune: - Nu e frumos sa-ti jefuiesti prietenii asa.  
Te duc la biserica, trebuie sa te spovedesti.  
 
Se duc la biserica şi tatal il pune pe baietel sa intre in confesional şi inchide usa: 
Baiatul: - E intuneric aici.  
Preotul: - Iar incepi? 
*** 
O doamna intra intr-o farmacie şi îi cere farmacistului arsenic. Farmacistul o 
intreaba 
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-Doamna la ce vă trebuie arsenicul? 
-Ca sa-l omor pe sotul meu.  
-Doamna nu pot sa vă vand arsenic pentru acest motiv. . . Imi pare rau. . . spune 
farmacistul. Atunci doamna scotoceste prin geanta şi îi arata o poza cu sotul ei 
facand dragoste cu sotia farmacistului. Acesta se uita la fotografie şi îi spune: 
-Ah, scuzati-ma, nu stiam ca aveti reteta! 
*** 
La psihiatru: 
- Doctore, am venit la dumneata pentru nevasta-mea. Are o idee fixa,  
ca cineva vrea sa-i fure rochiile.  
- Esti sigur de asta, domnule?! 
- Absolut. A şi angajat un individ, special pentru treaba asta.  
 
L-am gasit ieri, in sifonier. . .  
*** 
Doi prieteni discuta: 
Care e avantajul in a face sex in grup? 
- Dacă nu esti in forma poti sa pleci fara sa te faci de ras.  
*** 
Un copil o intreaba pe ma-sa: 
- Mami, mami, cum se poate ca şi tu esti alba, şi tata-i alb, iar eu 
sunt negru??? 
- Pai. . . dragul mamii, la ce chef cu balamuc total am fost atunci,  
bucura-te ca nu latri. . .  
*** 
Dupa o aventura de doua luni, o tinara il intreaba plina de emotie pe 
iubitul ei: 
- Cind o sa ma prezinti rudelor tale? 
- Draga mea, deocamdata e imposibil. Copiii sint la tara, iar 
nevasta-mea e plecata intr-o delegatie! 
*** 
Nu stiu ce sa ma fac, domnule doctor. Casatoria mea a intrat intr-un impas.  
- Cum asa? 
- Pai, sotia mea nu ma poate suferi cind sint beat, iar eu n-o pot 
suferi cind sint treaz.  
*** 
Naufragiaza Titanicul. Toti care n-au avut loc in barci innoata in disperare.  
Un pasager se apropie in innot de capitan si-l intreaba: 
- Capitane, cat avem de inotat pana la cel mai apropiat pamant ? 
- 250 de metri.  
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- O! perfect! In ce directie ? 
- In jos. . . !!! 
*** 
Un preot vede o prostituata in strada si-i zice : 
-Stii ca esti pe un drum gresit? 
-Stiu! Nu trece mai nimeni pe-aici! 
*** 
In fata unei gradinite se plimba un domn de vreun sfert de ora.  
O educatoare, vazandu-l, il intreaba: 
- Asteptati un copil, domnule? 
- Nu, asa sunt eu, gras! 
*** 
Cind cer baietii mina fetelor ? 
Cind s-au saturat de a lor ! 
*** 
Invatatoarea îi spune lui Bula: 
- Mai Bula schimba-ti şi tu numele ca dacă schimbi prima litera iese 
un cuvant urat. . . .  
A doua zi vine Bula la scoala şi îi spune invatatoarei: 
-Gata doamna. . . Acuma ma cheama Denis 
*** 
Visez sa fiu miliardar ca tatal meu, zice Bulisor.  
- Tatal tau este miliardar? 
- Nu! Si el viseaza.  
*** 
Merge o blondă la ginecolog.  
- Domnule doctor, aş dori ceva ca să fac copii.  
Doctorul incearca cu toate metodele noi de fecundare in eprubeta, cu 
pilule de hormoni, dar nu dau rezultat.  
Atunci se gandeste ca poate autosugestia este poate cel mai bun medicament.  
- Cumpărati un lighean de 10 litri, umpleti-l cu apa. In timpul 
actului sexual, bagati ambele picioarele în el.  
Pleacă blonda fericită. Peste 2 luni, vine la control.  
- Ati rămas gravidă şi veti avea gemeni! Cum e posibil? se miră doctorul.  
- Ştiti, n-am găsit nici un lighean de 10 litri şi am luat două 
lighene de câte 5 litri.  
*** 
Se duce o blondă la ginecolog. Intră în cabinet şi vede un bărbat 
îmbrăcat în alb.  
- Pot să mă dezbrac? întreabă blonda.  
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- Vă rog, răspunde bărbatul în alb.  
Se dezbracă blonda şi se aşează pe masă. Bărbatul se uită cu atenţie 
la ea, după care dă un telefon. Intră în cameră un alt bărbat îmbrăcat 
în alb şi se uită şi el cu atenţie la blondă. Amândoi bărbaţii se 
uitau, dar nu ziceau nimic. Peste câteva minute, blonda întreabă: 
- Nu vă supăraţi, dar ce părere aveţi? 
- Nu vreţi să mergem la o cafea să vă spunem? Ştiţi, noi suntem 
zugravii şi tocmai am terminat programul.  
*** 
Trei nebuni. . .  
Primul: - Eu sunt trimisul lui Dumnezeu!!! 
Al doilea: - Ba eu sunt trimisul lui Dumnezeu!!! 
Ultimul: - Sunteti amandoi nebuni. . . Nu am trimis pe nimeni.  
*** 
Trei nebuni aveau chef să mănânce prune. Sar gardul spitalului, intră 
într-o gradina şi doi din ei fura prune,  
cel de-al treilea umple un rucsac cu altceva.  
Când să sară gardul înapoi, îi vede proprietarul gradinii care scoate 
din casa o pusca de vanatoare şi striga: 
- Ca drept pedeapsă să vă băgaţi în fund tot ce-aţi furat, altfel vă impusc.  
Cei doi cu prunele in buzunare încep să râdă ca niste apucati pe cand 
al treilea tremura ca o frunza.  
- Ce-aveţi de râdeţi? se miră gradinarul.  
- Cei care radeau raspund: Prietenul nostru tocmai a furat un pepene.  
*** 
La spitalul 9 un nebun spala o pisica.  
Doctorul il vede şi îi spune: 
- Nu mai spala pisica ca o sa moara! 
La care nebunu: 
- Nu o sa moara domn doctor.  
Pleaca doctorul sa-i vada şi pe altii şi când se intoarce il gaseste 
pe nebun plangand in hohote.  
- Ai vazut ca a murit pisica ? 
La care nebunu spune: 
- Pai nu a murit ca am spalat-o, a murit ca am stors-o! 
*** 
O lady intra la un dealer auto, şi se plimba pe acolo, uitandu-se la masini. Deodata, 
ocheste cea mai frumoasa şi deosebita masina din show-room şi se duce tinta la ea 
sa o inspecteze.  
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In momentul in care se apleaca sa simta pielea fina, un partz mic îi scapa pe 
neasteptate. Foarte incurcata, se uita ingrijorata in jur sa vada dacă a remarcat 
cineva faptul, sperand totodata ca nici un vanzator nu vă aparea din senin tocmai 
atunci. Dar, când se intoarce, langa ea statea un vanzator. Cu un zambet larg, acesta-
i spune: 
-"Buna ziua, doamna. Cu ce vă pot ajuta astazi?" 
Incercand sa-si mentina un aer sofisticat şi actionand ca şi cum Nimic nu s-ar fi 
intamplat, ea zambeste catre vanzator si-l intreaba: 
" Domnule, care e pretul acestui vehicul deosebit ?" 
Vanzatorul, cu acelasi zambet larg, îi spune: 
-"Stimata doamna, imi pare foarte rau sa vă spun, ca dacă ati tras o basina doar 
când ati atins masina, vă veti caca pe dumneavoastra când veti auzi pretul!''  
*** 
Un purice in calduri zareste o elefantica pe marginea unui rau. Repede el sare pe ea 
dar, in acelasi moment, aceasta este muscata de un crocodil.  
-Aaaaaaaaaaaa, aaaaaaauuuuu!!!!! 
La care puricele extaziat : 
-Asa tarfa, zbiara !!!!! 
 
Doua prietene: 
- Draga, spune şi tu, nu e viata asta groaznica? Ori de cite ori dau şi eu de un barbat 
cumsecade, descopar ca fie el e insurat, fie eu sint maritata 
 
In spital este adus un tip cu o fractura cr ani ana.  
Sora medicala completeaza fisa şi intre aba : 
- Casatorit? 
- Nu, am avut un accident.  
 
- Sotia mea afirma ca este foarte sanatos sa consum alimente crude.  
- Da, nici nevestei mele nu-i place sa gateasca.  
 
- Ce mai face barbatul tau? 
- Ce-i spun eu.  
 
In gradina zoologica, in dreptului custii cu maimute, un copil exclama: 
- Mama, mama, uite, aici sunt programatori! 
Mama, contrariata: 
- Dar de ce crezi tu asta? 
- Sunt la fel ca tata: nespalati, parosi şi au fundul t aba cit ! 
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Doi programatori nu se mai vazusera de mult timp: 
- Ce mai zici? Care mai e viata ta? 
- Default. . .  
 
Discutie in familie: 
-Tata, de cate feluri sunt s ani i?, intre aba fiul.  
-De 3 feluri, copile: s ani i de la 20 de ani sunt ca pepenasii, rotunzi şi frumusei. S 
ani i de la 35-40 de ani sunt ca perele, atarna putin dar inca merg. Iar s ani i de la 50 
de ani sunt ca cepele.  
-De ce? intre aba fiul! 
-Pentru ca îi vezi şi te fac sa plangi.  
-Mama, dar penisurile de cate feluri sunt? intre aba fiica.  
Aceasta, bucuroasa, ii spune: 
-Sunt de 3 feluri:penisul de la 20 de ani este mare şi puternic ca stejarul, penisul de 
la 35-40 de ani este ca o liana, flexibila dar inca de incredere, iar penisul de la 50 de 
ani este ca pomul de craciun.  
-De ce? intre aba fiica 
-Pai este mort de la radacina, iar globurile sunt doar de decor.  
*** 
Mica publicitate: 
 
"Tânar aratos situatie materiala exceptionala, post de mare raspundere, relatii 
bune, doua masini, casa vila in Caraibe. Nu caut nimic, doar ma laud. "  
 
"Tânara draguta blonda sexy, fara obligatii, 90-60-90, picioare, 1. 70 m, plina de 
viata, patimasa, exotica, misterioasa, amatoare de senzatii tari, VIND CAMION. "  
 
O baba tremurand de moarte din toate incheieturile o intreaba pe vanzatoarea la 
Sex-Shop: 
- Aveti Vibrator Turbo XXL Super Strong cu baterii alcaline? 
- Da! 
- Si cum se opreste?  
 
Sotul tocmai termina de citit "Barbatul casei", o carte care îi invata pe barbati cum 
sa se impuna in relatia cu 
sotia. Vine direct la nevasta-sa şi proptindu-se in fata ei, zice: 
- De acum inainte sa-ti intre in cap ca eu sunt barbatul in casa asta şi cuvintul meu e 
lege!!! Ai inteles??? Asa. Acum vreau sa-mi prepari cina, sa ma servesti, dupa care 
vreau ceva la desert.  
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Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa ma relaxez. Si dupa baie, ghici 
cine ma imbraca şi imi face freza!!?? 
Nevasta zice: 
- Cei de la pompe funebre. . . . .  
 
Gheorghe il intalneste pe Ion şi îi spune: 
- Stii ca ti-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, stii ca ti-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, nu ai auzit, ti-a murit soacra! 
- Nu ma face sa rad ca am buzele crapate.  
 
Vine primul fiu acasa: - Tata, da-mi cinci milioane ca am lasat-o pe una gravida. 
Vine şi al doilea fiu: - Tata, da-mi sapte milioane ca am lasat-o pe una gravida. . Vine 
şi fiica: - Tata, am ramas gravida.  
Tatal: - In sfarsit mai şi incasam. . . .  
 
Un tip in stare de ebrietate, isi duce prietenii de pahar in apartamentul lui, sa-i 
culce. . .  
Langa pat se afla un gong.  
Ce-i cu gong-ul ala? intreaba prietenii, clatinindu-se.  
Nu-i gong, e un ceas vorbitor. . . - 
Serios? Un ceas vorbitor? 
- Ca sa vă conving, priviti. . . spuse tipul şi apucand gongul trase o lovitura puternica 
in el. . Curand, o voce de 
cealalta parte a peretelui, striga: - E trei dimineata idiotule!!!. . .  
 
*** 
Un preot catolic unul ortodox şi un rabin discuta despre gestionarea banilor primiti 
de la credinciosi.  
Preotul catolic:  
- Eu am o metoda foarte eficienta. Trag o linie cu creta pe jos şi arunc banii in aer. 
Ce cade in stanga e pentru Dumnezeu şi Bisericace cade in dreapta e pentru mine.  
Preotul ortodox:  
- Eu desenez pe jos un cerc. Banii îi arunc in susce cade in cerc e pentru Dumnezeu 
şi Bisericace cade in afara e pentru mine.  
Rabi:  
- La mini e cel mai simplu. Eu arunc banii in sus. Dumnezeu opreste ce-i trebuiece 
cadi inapoi e pentru rabi. . .  
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*** 
O tipa tatuata din cap pana in picioare facea plaja la nudisti.  
Un tip vine langa ea, o studiaza atent din cap pana in picioare şi apoi o intreaba 
politicos: 
- Nu vă suparati, cumva pe pulpa stanga aveti un tatuaj cu zambetul lui Iliescu? 
- Da domnule, el este.  
- Doamna, cat il admir pe acest om. . . imi dati voie sa-l pup? 
- Pupa-l domnule, dar pleci apoi! 
- Multumesc mult, doamna! 
Pupa omul pulpa stanga, iar apoi intreaba: 
- Dar pe pulpa dreapta il aveti tatuat pe domnul Vadim? 
- Da domnule.  
- Imi dati voie sa-l pup? 
- Pupa-l, dar te rog sa pleci apoi! 
Il pupa şi pe Vadim, iar apoi intreaba din nou: 
- Doamna, cumva intre picioare, mai tras la fata şi cu cioc este chiar domnul 
Constantinescu? 
- Da.  
- Doamna, lasati-ma neaparat sa-i dau 3 puli in gura, ca atât m-a enervat cind a fost 
presedinte. . .  
*** 
Un domn, revine din USA dupa 30 de ani in orasul natal. Acolo da de un restaurant 
nou. Intra omul şi se aseaza la masa. Vine chelnerul si-i da meniul. . Omul refuza 
politicos meniul, ia lingura din dreapta sa şi incepe sa o miroasa.  
Dupa 2 minute zice:  
- "Simt ca aveti ciorba de burta, ciorba de perisoare, ciorba de fasole şi supa de 
taitei, iar specialitatea casei este ciorba de burta".  
Chelnerul ramane perplex.  
- "Da' de unde stii domnule?".  
- "Se simte pe lingura miros mai puternic de ciorba de burta, de aia se serveste mai 
des, rezulta ca e specialitatea voastra. As dori o portie. . !!"  
Urmeaza felul 2, chelnerul da sa i zica omului ce poate alege dar acesta din nou il 
opreste şi ia furculita şi o miroase.  
Dupa 2 minute zice : 
- "Serviti antricot de porc, friptura de pui la rotisor şi sarmalute, dar specialitatea 
dvs sunt mici cu mustar. . !!".  
Chelnerul din nou pereplex, merge la bucatarie ia o lingurita, o cheama pe doamna 
Lenuta, batrana bucatareasa şi i baga lingurita in chiloti.  
Revine cu lingurita la masa şi il intreaba pe client:  
- "Hai sa vedem domnule, dacă stii şi ce desert avem".  
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Clientul ia lingurita, nu o miroase nici 5 secunde şi striga: 
- "Cum?? Lenuta inca mai lucreaza aici. . ????"  
*** 
Replici cu haz - Grigore Moisil  
* O anecdotă în care nici ascultătorii, nici povestitorii, nu înţeleg ce se întâmplă, se 
numeşte roman psihologic.  
* Cea mai mare schimbare ce se vă petrece în Ministerul Învăţământului vă fi atunci 
când nu se vă schimba nimic.  
* Dragostea e o poveste în care femeile cinstite se comportă precum cocotele, iar 
cocotele se comportă ca femeile cinstite.  
* Mariajul e singura scăpare pentru un bărbat fără succese şi pentru o femeie cu 
prea multe.  
* Duşmanii se recrutează dintre prieteni.  
* Când îmbătrâneşti, nu mai ai inimă, ai cord.  
* Un lucru improvizat trebuie foarte bine regizat.  
 
* Despre un matematician: Este mare în matematică, prin erorile pe care le face.  
* Scaunele prezidenţiale sunt periculoase: au un microb care se urcă la cap.  
* Profesorul Moisil, la 65 de ani, după ce şi-a scrântit piciorul:  
* Ştiam că la vârsta mea te scrânteşti la cap, nu la picior.  
 
Un prieten îi spune într-o zi:  
- Matematica asta pe care o predici tu, m-am săturat de ea până peste gât.  
Moisil:  
– Dar matematica se face de la gât în sus!  
 
* In timpul unui curs profesorul începe să caute printre hârtiile pe care le avea pe 
masă. Nu găseşte însemnările de care are nevoie, se opreşte şi spune: - Lăutarii 
cântă după ureche, muzicanţii, după note. Eu mi-am uitat notele acasă.  
O reporteră spune la un moment dat, în cursul unui interviu:  
- Ştiţi că adevărul supără!  
Moisil:  
– Pe mine o teoremă de matematică nu m-a supărat niciodata.  
 
Cugetări  
O teoremă e o scrisoare de dragoste către un necunoscut, către acela care îi prinde 
nu numai înţelesul, ci şi toate subînţelesurile.  
Un matematician face matematică fiindcă vede în matematică ceva frumos, ceva 
interesant, ceva care îi place, ceva care îi e drag, ceva care îl tulbură, îl face să 
gândească, să mediteze, să viseze.  
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Ştiinţa se răzbună ca o femeie: nu când o ataci, ci când o neglijezi.  
Ştiinţa merge astăzi mai repede ca omul de ştiinţă; ai pornit împreună şi ţi-o ia 
înainte.  
Ar fi de scris odată povestea celor ce şi-au pierdut răsuflarea alergând după 
propriile lor idei.  
Şi tragedia celor ce, nevrând să rămână în urmă, nu pot să mai meargă înainte.  
Şi comedia amară a celor ce neputând alerga, încearcă să oprească puhoiul.  
Şi dramele provocate de cei ce, neînţelegând noul, îi prigonesc pe cel ce-l practică.  
Sunt pentru lucruri noi; dar mai mult decât lucrurile care sunt astăzi noi, eu 
apreciez lucrurile care vor fi noi abia mâine.  
Marea calitate a unui şef de şcoală este de a fi bucuros când e depăşit de elevii săi.  
Problema morţii este vie (la o anumită vârstă).  
Tot ce e gândire corectă este sau matematică, sau susceptibilă de matematizare.  
Un om e uman nu numai prin defectele lui ci şi prin calităţile lui.  
Nici o problemă nu are graniţe. Orice răspuns are multe.  
Ştiinţa nu e bună azi, dacă ieri nu s-a gândit la mâine.  
Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ţi se pară 
uşoare.  
Stiinţă e formată numai din afirmaţii şi negaţii, dar trăirea unei ştiinţe e formată din 
întrebări şi răspunsuri, din bănuieli şi îndoieli.  
Pe omul cu adevărat capabil, limitele îl stimulează.  
Evident, morala nu e “puneţi fraţilor piedici!”, ci “dacă daţi de piedici, depăşiţi-le!”.  
Eu cred că omul trebuie să caute să găsească plăcerea în însăşi munca lui.  
** 
- Scumpule, trebuie sa cumperi niste jaluzele, deoarece vecinul, care sta alaturi, 
poate vedea cum eu ma dezbrac.  
- Nu te nelinisti! Dacă te vă vedea, singur isi vă cumpara jaluzele! 
*** 
Vorbesc doua prietene: 
- Eu şi sotul ne certam in fiecare saptamana.  
- La noi certurile sunt mai rare. Sotul aduce salariul doar o data pe luna.  
*** 
Un tip a uitat acasa mobilul. Seara se intoarce, citeste mesajele. Primul: 
- Scumpule, iubitule. Suna-ma, te rog. Te sarut. Intotdeauna a ta, Maria.  
Al doilea mesaj: - Am sunat deja. Poti sta fara grija. Sotia ta.  
*** 
Anunt: "Am 35 ani, dar arat de 27. Inaltimea 158, dar par mai inalta. Plinuta, dar 
par slabuta. Bruneta, dar arat ca o blonda. Sper sa raspunda vreun barbat, care ar 
putea sa vada in mine ceea ce nu au vazut altii. " 
*** 
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Sotul şi sotia se cearta: 
- Nemultumitule! Ti-am dat cei mai buni ani din viata mea! 
- Dacă acestea au fost cei mai buni, imi inchipui ce ma asteapta in viitor! 
*** 
Sa-ti planifici concediul e foarte simplu: seful îţi spune cand, iar sotia - unde.  
*** 
Ochii ei priveau cu gingasie unul la altul.  
***  
Discutie intre doi soti: 
- Iubitule, de ce iesi pe balcon de fiecare data când cant? - intreaba sotia.  
- Ca sa vada vecinii ca nu te bat, - raspunde sotul.  
*** 
Doresti sa te certi cu jumatatea ta?  
Trimite un SMS cu textul "Te iubesc!", apoi, mai tarziu, alt SMS cu textul: "Ma scuzi, 
am gresit numarul".  
*** 
O mama: 
"Tinere, mi-ai promis ca imi aduci fiica la 10 seara, dar acum e 3 dimineata şi 
aceasta nici nu e fiica mea. . . "  
*** 
Un barbat in varsta incepe sa strige la un tanar: 
- Asculta, baiete, de ce te sarutai cu fiica mea in intuneric? 
- Pai şi eu imi pun aceeasi intrebare, dupa ce am vazut-o la lumina.  
*** 
Zboara doi parasutisti. Unul spune: 
- Doresti un mar? 
- Desigur! 
Peste 10 minute: 
- Mai doresti un mar? 
- Hai! 
Peste inca 10 minute: 
- Dar mai doresti inca un mar? 
- Dar de unde le iei? 
- Ai un sac intreg in spate!!! 
*** 
- Ce ai face, dacă ai fi barbat, - intreaba sotul.  
- Dar tu? - intreaba sotia.  
*** 
Oras. Noaptea. Un tip striga: 
- Oaaaameni! Oaaameni! 
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In ferestre se aprinde lumina, apar mutrele oamenilor. . .  
- Oaaameni, de ce nu dormiti? 
*** 
Box. Doi jucatori: unul alb şi unul de culoare. Judecâtorul comenteaza: "Boxerul alb 
il puteti deosebi de cel negru prin maioul albastru".  
*** 
Sotia il serveste pe sot cu cafea, care sta in fotoliu şi citeste ziar. Dupa prima 
inghititura, sotul striga nervos: 
- Stii foarte bine, ca beau cafea numai fara zahar! 
- Stiu, scumpule, dar asa am dorit sa-ti aud vocea. . .  
*** 
Un homosexual merse la o farmacie cu o urna funerara cu cenusa: 
-L-am adus pe prietenul meu cu care am trait atatia ani impreuna. .  
-Si ce sa facem cu el? 
-Dacă se poate, niste supozitoare. .  
*** 
Un italian angajeaza 3 romani sa-i vopseasca gardul care imprejmuia casa. Dis-de-
dimineata, inainte de a pleca la serviciu, italianul le da celor 3 instructiunile: 
-Aveti aici 3 galeti de vopsea care vă vor ajunge sa vopsiti tot gardul. In bucatarie e 
mancare, când o sa vă vina foame, vă puteti servi. Aaa, era sa uit. Ati vazut calul pe 
care il tin inchis in spatele curtii? Sa nu cumva sa lasati poarta dechisa sa scape de 
acolo ca nu stiu ce fac cu voi. S-a inteles? 
-Am inteles sefu, raspund romanii intr-un glas.  
Pleaca italianul, iar romanii se apuca de treaba. Nu dupa mult timp, unul din ei zice: 
-Ma, mie mi-a venit foame, hai sa vedem ce are asta de mancare! 
Bucataria italianului, plina de bunatati. Dupa un ospat pe cinste, romanii cauta şi 
ceva de baut, dar nu gasesc decât apa şi suc. Atunci, unul dintre ei zice: 
-Ma, stiu eu cum sa facem rost de bautura. Mergem şi vindem o galeata de vopsea, 
cumparam bautura, iar vopseaua de ramane o mai diluam, o mai "lungim" şi 
terminam noi gardul. Dupa ce au baut s-au apucat de vopsit, dar când mai aveau 
vreo 3 m din gard se termina vopseaua.  
-Acum ce dracu facem? De unde luam vopsea? Italianul o sa-si dea seama ca noi am 
luat-o. . .  
-Ma fratilor, las´ pe mine, zice unul mai istet, ca stiu eu cum facem. Mai strangem 
putina vopsea pe pensula şi dam pe botul calului, iar când vă veni italianul îi vom 
spune ca acesta a scapat şi a mancat-o.  
Zis şi facut. Pe seara, ajunge şi italianul acasa.  
-Ma, ce-ati facut cu vopseaua? Eu am calculat la fix şi trebuia sa vă ajunga.  
-Sefu´, ne pare tare rau, dar a scapat calul şi a mancat-o.  
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La auzul acestor vorbe, italianul intra in casa, ia pusca şi nici una nici doua, impsca 
calul.  
-Ce naiba dom´le, pt o galeata de vopsea ai omorat saracul animal? Iti cumparam 
noi alta. . .  
-Ba fratilor, vedeti voi casa asta? Tot cu romani am facut-o. Da-l in mortii mamii lui 
de cal ca mi-a mai mancat 30 de saci de ciment, 800 de caramizi, 4 grinzi. . .  
***  
Dupa 60 
de ani de casnicie, el moare.  
La scurt timp moare şi ea şi ajunge în rai. . . unde-l vede pe el.  
- Dragule, ce bine-mi pare sa te regasesc! 
- Lasa-ma-n pace, cucoana! Contractul a fost foarte clar: "Pâna ce moartea ne vă 
desparti!" 
*** 
- Doctore, ma simt rau, am ameteli şi în plus ma arde la inima! 
- Doamna, în primul rând nu sunt doctor, sunt ospatar; în al doilea rând nu sunteti 
bolnava, sunteti beata; iar in al treilea rând aveti un sân în scrumiera.  
*** 
Un tâmplar şi un betiv mor în aceeasi zi şi ajung în rai, în fata lui  
Dumnezeu, care le spune: 
- Tâmplarule, tu mergi la tâmplarie, iar tu, betivule, mergi la bar.  
Tâmplarul sare în sus de nervi, ca el a lucrat toata viata, si-l întreaba pe Dumnezeu 
de ce l-a trimis la atelier.  
La care Dumnezeu îi raspunde: 
- Când îti dadeai cu ciocanul peste degete, spuneai "Dumnezeul ma-tii". Dar betivul, 
când bea, zicea "Doamne ajuta"!!! 
*** 
Sotia îsi întreaba sotul: 
- Dragule, ce-ti place mai mult la mine: trupul meu perfect, sau fata  
mea gingasa? 
Sotul raspunde: 
- Simtul umorului! 
*** 
Vasile şi Maria mergeau în fiecare an sa vada spectacolul de Ziua Aviatiei şi în 
fiecare an Vasile era tentat sa se plimbe cu elicopterul, dar de fiecare data primea 
acelasi raspuns de la Maria: 
- Vasile, ai înnebunit, 5000 de lei sunt totusi 5000 de lei.  
S-a întamplat mai multi ani la rând si, anul acesta, Vasile a decis: 
- Marie, fac 70 de ani, nu stiu cât mai traiesc şi poate este ultima sansa.  
- Ioane, tot tembel ai ramas, 5000 de lei sunt totusi 5000 de lei.  
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Pilotul elicopterului a auzit discutia şi a venit cu o propunere: 
- Pentru ca este Ziua Aviatiei, astazi vă fac o reducere semnificativa, amândoi la pret 
de unul. . Iar dacă pe parcursul zborului nu scoateti nici un cuvânt, pur şi simplu nu 
îmi dati nici un ban.  
De îndata ce a decolat de pe pista, pilotul a început tot felul de manevre riscante, 
coborâri aproape de sol. . . nici un sunet, întoarceri. . . nici un sunet, rasuciri. . . nici 
un sunet. Dupa aterizare, pilotul se întoarce catre Vasile şi îi spune: 
- Sunteti tari, dom'le, nici un sunet, am ramas impresionat. . .  
Vasile, livid la fata, gaseste puterea sa îngâne : 
- Eu. . . am vrut sa zic ceva când a cazut Maria, dar totusi 5000 de lei ramân 5000 de 
lei.  
*** 
O femeie merge la un chirurg plastician: 
- Domnule doctor, puteti sa-mi faceti un nas mai mic şi mai frumos? 
La care chirurgul raspunde: 
- Doamna, din ce aveti dumneavoastra, vă fac şi 3! 
*** 
Doi olteni reparau o masina.  
- Uita-te dacă functioneaza semnalizatorul.  
- Acum da, acum nu, acum da, acum nu. . .  
*** 
Nunta de argint. Sotul îsi duce sotia într-un voiaj minunat, în niste insule uitate de 
lume.  
- Vai, dragule, ce romantic esti! Dacă acum, ca avem 25 de ani împreuna, m-ai adus 
aici, ce-ai sa faci când vom avea 50? 
Sotul: 
- Atunci am sa vin sa te iau!!! 
*** 
Sâmbata dimineata, Bula sare vioi din pat şi îi spune Bubulinei: 
- Azi e zi de mers la dame! 
- Cum adica?!? întreaba socata Bubulina.  
- Uite asa! Eu ma duc la Mimi de la 3, iar tu te duci la ma-ta! 
*** 
Costel a venit vânat la birou. Colegii, mirati, l-au întrebat care este motivul unei 
batai atât de serioase.  
- Mi-am scos sotia la un restaurant. Chelnerul mi-a luat mie comanda: 
- "Vreau o friptura de vita, cu garnitura!", am zis.  
Chelnerul m-a întrebat: 
- "Nu vă îngrijoreaza vaca nebuna?" 
- "Nu, poate sa-si comande şi singura ce vrea", am raspuns.  
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*** 
Sotul se întoarce de la medic şi sotia îngrijorata îl întreaba: 
"Ei, ce ti-a zis medicul?" 
El raspunde: 
"Începând de azi, nu mai putem face dragoste. Mi-a spus doctorul sa nu ma mai 
ating de grasimi. " 
*** 
Prim ministrul Chinei il suna pe Bush in 11 septembrie,  
imediat dupa atac:  
"Imi pare rau pentru atac, este o mare tragedie.  
Dar in caz ca ati pierdut documente importante in 
atentatul de la Pentagon, avem noi copii dupa toate. . . " 
 
Saddam 
Husein il suna pe Bush in 11 septembrie, imediat dupa atac:  
Saddam: Domnule presedinte, doresc sa imi exprim condoleantele pentru tragedia 
suferita. . . atât de multi 
oameni. . . niste cladiri atât de frumoase. . .  
Doresc sa vă asigur ca nu avem nici o legatura cu ce s-a intamplat. Nu am fost noi. . .  
Bush: Care cladiri? Care oameni? Despre ce vorbesti?  
Saddam: Pai. . . cat e ceasul acum in America ?  
Bush: E 8 dimineata!  
Saddam: 
Ooooops! Scuze, revin intr-o ora. . .  
 
In avion, dupa ce s-au oprit motoarele la 10. 000 de metri altitudine:  
- Stimati pasageri, vă rugam sa ramaneti pe locurile dumneavaostra, pentru a usura 
identificarea. . . Multumim  
 
D-le Bush, aveti dovezi ca Irakul are arme de distrugere in masa?  
- Sigur, am pastrat chitantele !  
 
Ambasadorul irakian la Natiunile Unite tocmai a terminat un discurs şi iese pe hol, 
unde se intalneste cu presedintele 
Bush. Isi strang mainile şi irakianul zice:  
- Stiti, am şi eu o intrebare.  
- Excelenta, dacă pot sa vă ajut o sa o fac cu mare placere, raspunde Bush.  
- Fiul meu se uita la filmul asta, Star Trek, şi acolo sint şi rusi, şi negri, şi asiatici, dar 
niciodata arabi.  
La care presedintele Bush rade, se apleaca la urechea irakianului si-i sopteste:  
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- Pai asta e din cauza ca actiunea se petrece in viitor. . .  
 
Intr-o gradinita din America, educatoarea le promite 
copiilor 2 $ dacă vor raspunde exact la intrebarea: 
"Cine a fost persoana cea mai importanta din istoria 
omenirii?"  
Se scoala Sean, irlandezul, şi zice ca St. Patrick.  
Gresit, urmatorul la rand!  
Se scoala McQueen, scotianul, şi zice ca St. Andrew.  
- Gresit, urmatorul. . .  
Se scoala Shlomo, evreul, şi zice ca Isus Cristos.  
Educatoarea îi da cei 2 $ pentru raspunsul exact, si-l 
intreaba, totusi, cum se face ca evreii il recunosc pe Isus 
ca cel mai important om din istorie.  
Raspunsul lui: Eu stiu de fapt ca cel mai tare din istoria 
umanitatii a fost MOISE, dar BUSINESS IS BUSINESS!  
PS: bancul a luat premiul 1 la festivalul international al 
bancurilor.  
Motivatia juriului : A doua oara când un evreu il vinde pe 
Isus.  
 
3 prieteni se lauda cu nevestele lor.  
Primul: - Eu am o nevastaaaa, ca un fluture!!!  
Al doilea: - Nevasta-mea e ca o caprioara!!!  
Al treilea sta şi se gandeste, la care dupa 2 minute zice: 
- Pai… nici a mea nu prea seamana a om!!! 
 
Sotul catre sotie:  
− Ai vazut-o, draga, pe tanara aceea care zambea la mine?  
Sotia:  
− Nu-i nimic iubitule, şi pe mine m-a bufnit rasul când te-am vazut prima oara…  
 
Limita băutului decent : Bea până ți separe frumoasă, dar incă nu vrei să o ceri de 
nevastă. . .  
 
Mama vine acasa intr-o haina noua de blana.  
− Cand ti-a cumparat taticu blana? - intreaba fiul  
− Dacă m-asi fi bazat pe taica-tu nu te-as fi avut nici pe tine. . .  
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Intr-un autobuz ticsit de lume, urca un om. . Se aseaza langa o femeie sexi si-i pune 
mana pe san.  
− Asculta mah, tu nu poti sa-ti pui mana in alta parte?  
Omul o priveste ganditor:  
− Nu ma provocati doamna, nu ma provocati! 
 
 
Sotia isi intreaba sotul: - Cu cate femei te-ai culcat?  
Sotul raspunde: - Numai cu tine, draga mea. Cu celelalte am stat treaz pana 
dimineata! 
 
Un cetatean s-a dus la primarie, sa-si declare veniturile.  
− N-am venit ca am venit, am venit ca n-am venit!  
 
O femeie s-a aventurat pe strazile orasului curand dupa ce si-a luat permisul de 
conducere. Pentru ca nu stia 
incotro s-o ia, s-a tinut dupa masina din fata. Aceasta a oprit. . Neintelegand ce s-a 
intamplat, s-a pus pe 
claxonat. Soferul a strigat la ea: 
− Doamna draga, unde vreti sa ajungeti? Sunteti in garajul meu. .  
 
 
Un barbat se confeseaza unui prieten:  
− Cred ca voi divorta. Nu mai pot, sotia mea e prea copilaroasa.  
− De ce? intreba celalalt.  
− De cate ori fac baie vine pe la spate şi imi ineaca toate ratustele din cada.  
 
Un barbat, devenit de putin timp sot, o intreaba pe tanara lui sotie:  
"- Draga mea, ai mai fi acceptat sa imi fii sotie şi dacă tatal meu nu mi-ar fi lasat o 
avere 
impresionanta?"  
"- Dragul meu, as fi acceptat sa îţi fiu sotie indiferent. . . . cine ti-ar fi lasat averea. " 
 
Soacra exclama furioasa catre ginerele ei: dacă mai scoti un cuvant plec acasa.  
Ginerele: TAXI !"  
 
M-am saturat de mania asta a vitezei. . E pentru a treia oara când era cat pe ce sa 
ma omori! se rasteste sotul 
infuriat la culme.  
− Iubitule, te rog, mai da-mi o sansa!  
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Am ajuns deja in oras? intreaba sotia.  
− Cu siguranta, raspunde sotul, lovim din ce in ce mai multi pietoni!.  
− Pai incetineste atunci!  
− Cum sa incetinesc, dacă tu conduci ! 
 
Erau 3 elevi care trebuiau sa dea un examen. Unul era pregatit foarte bine, unul 
mediocru şi unul deloc. Intra in examen primul, cel pregatit foarte bine. Iese acesta 
şi este intrebat : cum a fost? şi raspunde: pai cum sa fie, ca de la profesor la 
profesor. Intra şi al 2-lea, cel mediocru. Este intrebat: cum a fost? ca de la profesor 
la elev. Intra al 3-lea, cel nepregatit. Cum a fost? Ca de la popa la credincios. El 
punea intrebarea, eu imi faceam cruce, eu dadeam raspunsul, el isi facea cruce.  
 
Doi tipi, în parc, arunca nişte coji de pâine la porumbei.  
Zice unul dintre ei: 
- Uite porumbeii ăştia, sunt ca politicienii!  
Cât timp sunt jos, îţi mănâncă din palmă, dar când ajung sus, se cacă pe tine! 
 
În spital este adus un tip cu o fractură craniană.  
Soră medicală completează fişa şi întreabă: 
- Căsătorit? 
- Nu, accident.  
 
Pe perioada crizei economice guvernul român vă asigura slujbe pentru şomeri.  
Ele vor fi oficiate de preoţi, episcopi şi mitropoliţi.  
 
 
*** 
Promisiunea DUPA MOARTE. . . .  
 
Un cuplu a făcut o înţelegere pentru ca oricine moare primul sa se întoarca şi sa-l 
informeaze pe celelalt cum e viata de apoi. Cea mai mare frica lor a fost că nu există 
viaţă după moarte.  
După o viaţă lungă împreună, sotul a fost primul care să moară. Tinandu-se 
de cuvânt el a făcut primul contact: 
"Marion. . . Marion" 
"Tu esti, Bob?" 
"Da, am venit înapoi cum ti-am promis. " 
"E minunat Cum îţi place?!" 
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"Ei bine, mă trezesc dimineaţa, am sex la micul dejun şi apoi ma opresc la terenul 
de golf şi fac sex din nou, vine amiaza şi apoi fac sex de cateva ori mai mult. Apoi am 
un pranz minunat cu multa verdeaţă. Mai zburd putin in jurul terenul de golf, 
apoi fac sex restul de după-amiază. După cină, sunt înapoi la terenul de golf din nou 
şi iar am mult sex până noaptea târziu. Am nevoie de putin timp sa prind ceva somn 
şi apoi a doua zi de a începe totul la fel " 
"Oh, Bob, eşti în Rai?" 
"Nu. . . . . . . . . Sunt un iepure în Arizona. . . . " 
*** 
O gaina "produce" un ou de jumatate de kg. Presa, televiziuni, interviuri, toti pe 
gaina:  
- Cum ati reusit performanta? 
Gaina: 
- Secret de familie.  
- Planuri de viitor? 
Gaina: 
- Sa fac un ou de 1 kg.  
Il iau in blitzuri şi pe cocos: 
- Cum ati reusit performanta? 
Cocosul: 
- Secret de familie.  
- Planuri de viitor? 
Cocosul: 
- Sa-i sparg fatza strutzului! 
*** 
Un urs la farmacie: 
- 50 de prezervative vă rog. Doi iepuri in spatele lui radeau de se prapadeau.  
Ursul îi vede, se intoarce suparat la farmacist:  
- 52! 
*** 
Un terorist ameninta personalul unui avion cu pistolul:  
Teroristul: "Va-mpusc dacă nu duceti avionul la Teheran. "  
Personalul: "Stai calm, nu mergem deloc la Teheran. " 
Teroristul: "Va impusc, voi n-auziti?"  
Personalul: "Tu nu intelegi ca acest avion nu are cum sa mearga la Teheran?"  
Teroristul: "Am un pistol, ce nu e clar? Si acest avion VA merge la Teheran!" 
Personalul: "Stai dom'ne calm, in fata este un domn cu o bomba care vrea sa 
mergem la Beirut. " 
*** 
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Doi prieteni, Mihai şi Cristi se intilnesc pe strada. Mihai il vede pe Cristi ca e cam 
abatut si-l intreaba -De ce esti asa suparat?  
C: Uite ma eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat.  
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina?  
C: Niciodata.  
M: Pe luna?  
C: Da din cap negativ.  
M: Pe an?  
C: Iar da din cap negativ.  
M: Pai vezi, rugina. . .  
*** 
Un arab intra intr-un bar din America. Se duce la barman şi spune: 
- Ahrem bahra mahji Coca Cola !  
La care barmanul foarte nelamurit:  
- Un pahar mare şi rece cu ce???. . . .  
*** 
Un tip era pe balta la pescuit. In mana dreapta tinea undita, in stanga o caramida. O 
tipa trece pe acolo şi curioasa vrea sa afle ce face omul cu caramida. Pescarul spune 
ca îi explica doar dacă face sex cu el. Se inteleg amandoi in cele din urma si, dupa 
partida, relaxat tipul îi spune: -la undita n-am prins nimic de azi dimineata, dar la 
caramida esti a treia. . .  
*** 
Motto-ul zilei!  
Dacă cineva ride, rizi cu el impreuna!  
Dacă cineva cinta, cinta cu el impreuna!  
Dacă cineva lucreaza - lasa-l sa lucreze!  
*** 
Promisiunea DUPA MOARTE. . . .  
Un cuplu a făcut o înţelegere pentru ca oricine moare primul sa se întoarca şi sa-l 
informeaze pe celelalt cum e viata de apoi. Cea mai mare frica lor a fost că nu există 
viaţă după moarte.  
După o viaţă lungă împreună, sotul a fost primul care să moară. Tinandu-se 
de cuvânt el a făcut primul contact: 
"Marion. . . Marion" 
"Tu esti, Bob?" 
"Da, am venit înapoi cum ti-am promis. " 
"E minunat Cum îţi place?!" 
"Ei bine, mă trezesc dimineaţa, am sex la micul dejun şi apoi ma opresc la terenul 
de golf şi fac sex din nou, vine amiaza şi apoi fac sex de cateva ori mai mult. Apoi am 
un pranz minunat cu multa verdeaţă. Mai zburd putin in jurul terenul de golf, 
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apoi fac sex restul de după-amiază. După cină, sunt înapoi la terenul de golf din nou 
şi iar am mult sex până noaptea târziu. Am nevoie de putin timp sa prind ceva somn 
şi apoi a doua zi de a începe totul la fel " 
"Oh, Bob, eşti în Rai?" 
"Nu. . . . . . . . . Sunt un iepure în Arizona. . . . " 
*** 
Boc propune ca semn de recunostinta sa se tipareasca un timbru cu Basescu.  
Se duce Basescu, deghizat, la un oficiu postal, sa vada cum se vinde timbrul.  
- Nu se vinde, spune functionarul.  
- De ce? 
- Nu se lipeste.  
Cere Basescu un timbru, il scuipa, il pune pe un plic si-i arata functionarului: 
- De ce spui ca nu se lipeste? Uite, se lipeste! 
- Da, spune functionarul, dar toti scuipa pe partea cealalta ! 
*** 
La sugestia Guvernului Boc, Directia Management Resurse Umane a Ministerului 
Apararii Nationale "descopera" ca in ultima vreme are prea multi ofiteri. . . se 
hotaraste ca acelora care vor sa plece benevol, "ca sa nu fie dati afara fara nimic", sa 
li se acorde un bonus special de 100 euro pentru fiecare centimetru al distantei in 
linie dreapta dintre oricare doua puncte de pe corp. Ca un semn de bunavointa a 
Guvernului şi cu aprobarea Cotroceniului, fiecare ofiter are dreptul sa indice 
punctele de preferinta.  
Primul intra un ofiter de aviatie, foarte suplu, cere sa fie masurat din crestet pana in 
varful degetelor de la picioare. Avea 1. 95m, asa ca primeste un cec de 19. 500 euro.  
Al doilea vine un ofiter de marina şi cere sa fie masurat din varful degetelor de la 
picioare pana la varful mainilor intinse deasupra capului - "atata cat are când 
inoata" - şi masoara 2. 55m. Pleaca marinarul cu un cec de 25. 500 euro.  
Intra şi al treilea ofiter, un zdrahon de infanterie. Cand e intrebat cum sa fie 
masurat, asta zice: "Din varful penisului pana la testicole". Mustacesc astia de la 
pensii intre ei şi îi atrag atentia ca ofiterii anteriori plecasera cu niste cecuri 
frumusele.  
Asta nu şi nu, ca pe el sa-l masoare cum le-a cerut. "OK", zic ei. Asa ca medicul îi 
cere ofiterului sa-si dea jos uniforma. Infanteristul se dezbraca, medicul scoate 
ruleta, o pune pe varful penisului şi dupa primii 20 de centimetri se aude un strigat: 
"Dumnezeule mare! Unde vă sunt testicolele?. . . " Ofiterul: "In Irak !!!. . . "  
*** 
O tipa tatuata din cap pana in picioare facea plaja la nudisti. Un tip vine langa ea, o 
studiaza din cap pana in picioare şi o intreaba:  
- Nu vă suparati, cumva pe pulpa stanga aveti un tatuaj cu zambetul lui Iliescu? 
- Da.  
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- Doamna, cat il admir pe acest om. . . Imi dati voie sa-l pup?  
- Pupa-l domnule, dar pleci apoi?  
- Multumesc. Pupa omul pulpa stanga, iar apoi intreaba:  
- Dar pe pulpa dreapta este tatuat domnul Vadim?  
- Da.  
- Imi dati voie sa-l pup?  
- Pupa-l, dar te rog sa pleci apoi!  
- Il pupa şi pe Vadim, iar apoi intreaba din nou:  
- Doamna, cumva intre picioare, mai tras la fata şi cu cioc este domnul 
Constantinescu? 
- Da.  
- Doamna lasati-ma sa-i dau 3 p**le in gura, ca atât m-a enervat mandatul trecut! 
*** 
Bunica şi bunicul sint in vizita la copii şi ramin peste noapte. Bunicul gaseste in 
dulapul de medicamente al fiului sau un flacon cu Viagra şi il intreaba dacă poate sa 
foloseasca o pastila. Fiul spune: - Nu cred ca ar trebui sa iei una, tata; sint foarte 
puternice şi scumpe. - Cit costa? intreaba bunicul. - 10 $ o pastila, raspunde fiul. - 
Nu ma intereseaza, spune bunicul, tot vreau sa incerc una si, inainte sa plecam 
dimineata, o sa las banii sub perna. A doua zi dimineata, fiul gaseste 110 $ sub 
perna. Isi suna bunicul şi spune: - Ti-am explicat ca o pastila costa 10 $, nu 110 $. - 
Stiu, spune bunicul. Suta e de la bunica! 
*** 
Intr-o seara, saptamana trecuta, eu şi sotia mea eram in pat.  
Dupa ceva timp eu am inceput sa ma incalzesc. . . . când ea a zis: 
- Nu pot acuma, nu sunt dispusa. . . as fi vrut numai sa ma tii in brate.  
Am intrebat: 
- Cum? Ce ai acum? 
Iar ea a zis cuvinte de care fiecarui barbat de pe planeta îi este teama sa le auda: 
- Tu, pur şi simplu nu intelegi nevoile mele emotionale pe care le am ca femeie, ca 
sa pot sa-ti indeplinesc nevoile tale fizice. . . ca barbat! 
La privirea mea nelamurita, ea a raspuns: 
- Chiar nu poti sa ma iubesti asa cum sunt, şi nu numai din cauza celor ce fac cu tine 
in pat? 
Intelegand ca in seara acea nu vă fi nimic, m-am intors şi am adormit. In ziua 
urmatoare l-am sunat pe seful meu şi mi-am luat o zi libera, ca sa petrec timpul cu 
ea.  
Am luat masa afara, iar apoi am dus-o intr-un centru comercial mare la sectiunea cu 
haine de dama. Am insotit-o pana ce ea a probat cateva costume scumpe.  
Nu a putut sa se hotareasca ce sa aleaga, astfel ca am zis sa le luam pe toate. A vrut 
şi pantofi, care sa se asorteaza cu costumele, astfel ca i-am zis sa aleaga cate o 
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pereche pentru fiecare costum. Am ajuns şi la sectiunea cu bijuterii, unde i-am luat 
cercei cu briliante. Ce sa vă zic. . . era tare entuziazmata.  
Precis s-a gandit ca sunt la un pas faliment. Am crezut ca ma pune la proba când a 
cerut sa-i iau şi o fustita de tenis desi nu a jucat tenis niciodata. . .  
- Da, sigur, iubita.  
Aproape ca era in extaz. Zambindu-mi, in sfarsit a zis: 
- Cred ca asta ar fi totul. . . Putem merge sa platim la casa.  
Eu, abia m-am abtinut când i-am zis: 
- Nu pot acuma, nu sunt dispus.  
Fata i-a devenit palida, falca i-a "cazut" şi a zis: 
- Cum? 
- Am vrut numai sa tii aceste lucrurile in brate ceva timp. . . Tu pur şi simplu nu 
intelegi problemele mele financiare pe care le am ca barbat, ca sa fiu in stare sa 
indeplinesc nevoile tale pe care le ai ca femeie? Si tocmai atunci când privirea ei s-a 
oprit asupra mea ca şi cum ar fi vrut sa ma omoare, am adaugat: 
- Chiar nu poti sa ma iubesti asa cum sunt? 
*** 
Itzik vorbeste despre criza financiara: “Mai, e mai rau decãt la divort. Am pierdut 
deja jumatate din avere şi am in continuare pe Rashela ca sotie”. .  
 
*** 
Pe patul de moarte, Popescu e înconjurat de toată familia şi, cu glas sleit, 
spune:  
- Ehei, când aveam eu vreo 20 de ani, ce mă mai distram… Curve, beţii, scandaluri… 
Şi-mi zicea tata: bă băiatule, potoleşte-te, ia-ţi un serviciu, fă-ţi şi tu o familie, să 
aibă şi ţie cine-ţi da un pahar de apă pe patul de moarte.  
Dar nu m-am potolit. Şi pe la 30 de ani, ce mă mai distram… Curve şi mai multe, 
beţii şi mai mari…  
Şi-mi ziceau prietenii: bă Popescule, potoleşte-te, fă-ţi şi tu o familie, să aibă şi ţie 
cine-ţi da un pahar de apă pe patul de moarte. Şi mi-au tot zis aşa, până am început 
să-i ascult.  
Mi-am luat nevastă. Nevasta trebuia ţinută cu bani, a trebuit să muncesc mai mult. 
Au apărut copiii, a trebuit să muncesc şi mai mult, să-i duc la şcoală, să le dau tot ce 
le trebuie. N-am mai ştiut ce-i aia o beţie, n-am mai ştiut ce-i aia o curvă. Pe urmă 
au venit nepoţii.  
Am tras şi pentru ei cât am putut, că deh, să aibă cine-mi da un pahar de apă pe 
patul de moarte… Şi uite că acuşica mor şi…  
- Şi, şi?, întreabă rudele strânse buluc la capul muribundului.  
-. . . şi-n p. . . mea, zice Popescu amărât, NU MI- E SETE !! 
*** 



1153 

 

Mecanic vs chirurg:  
 
Un mecanic înlatura chiulasa de la motorul unei motociclete Harley Davidson, când 
îl zareste pe un chirurg binecunoscut intrând în atelier. Chirurgul îl astepta pe sef 
pentru a discuta despre o reparatie la motocicleta sa. Mecanicul l-a strigat:  
- Hei, doctore, pot sa-ti pun o întrebare?  
Chirurgul, putin surprins, se apropie de mecanic. Acesta se ridica, îsi sterge mâinile 
şi întreaba:  
- Doctore, uita-te la acest motor, îi deschid inima, îi scot valvele, repar stricaciunile, 
apoi le pun înapoi si, când termin, merge ca noua. Atunci cum se face ca eu am un 
salariu mic, iar dumneata câstigi bani grei, facând practic acelasi lucru?  
Chirurgul a zâmbit şi i-a soptit:  
- Încearca sa faci asta cu motorul pornit. . . .  
*** 
Erzsi era servitoare la domni în Cluj.  
În fiecare joi avea liber şi se întorcea acasa seara foarte bine dispusa.  
Într-o joi seara domnul o întreaba: 
Erzsi, ce faci tu joia de vii asa vesela acasa? 
Erzsi: O, domnu', noi joi întilneam cu Ildiko şi cu Feri şi Pista şi mergem pe Feleac şi 
jucam de-a ghicitul.  
Domnul: Cum e jocul asta, Erzsi? 
Erzsi: Mergem la capita, noi fetele punem capul în capita şi baietii vin pe la spate şi 
fute la noi, iar noi trebuie ghicit cine fost.  
Câteodata vine mai multi tineri şi noi nu putem ghici şi atunci râdem şi râdem, ei 
fute pâna ghicim cine fost.  
Domnul: Mai Erzsi, e tare interesant jocul asta, as veni şi eu! 
Erzsi: Veniti domnu', ca joia trecuta fost şi doamna şi nu ghicit de 6 ori!  
*** 
Ce au in comun blondele şi groparii ? 
Ambii pregatesc gaura când apare unul teapan. . .  
*** 
O femeie suna disperata la pompieri : 
- Alo, pompierii ? 
- Da, ce problema aveti ? 
- Este un barbat care incearca sa patrunda in casa mea pe fereastra ! Si pare tare 
excitat !  
- Doamna, pentru a rezolva aceasta problema sunati la politie. Nu vă putem ajuta cu 
nimic.  
- Ba da ! Are nevoie de o scara mai lunga, ca a lui nu ajunge pana la geamul meu! 
*** 
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Bula se duce la farmacie şi intreaba: 
- Doamna, ce imi puteti da pentru o erectie permanenta ? 
- Masa, casa şi 1000 dolari pe luna.  
*** 
Bula la scoala. Invatatoarea intreaba: 
- Ce e mic, alb şi cu 2 picioare? 
Alinuta: 
- O gaina.  
Invatatoarea: 
- Da, dar poate fi şi o gasca.  
Ce e mare, negru şi cu 4 picioare ?  
Alinuta: 
- Un urs.  
Invatatoarea:  
- Da, dar poate fi şi o pantera.  
Bula: 
- Ce e mare şi tare când o bagi in gura şi moale şi lipicioasa când o scoti? 
Invatatoarea îi lipeste o palma.  
Bula: 
- Da, dar poate fi şi o guma de mestecat. . .  
Care sunt cele mai mari sarbatori ale evreilor? 
- Sabatul şi Oscarul.  
*** 
Ghici, ghicitoare: 
- Ziua latra, noaptea-noata ? 
- Proteza soacra-mi.  
*** 
Ce-I trece prin cap unei muste când se izbeste de 
parbrizul unei masini ? 
Fundul ! 
*** 
Cand spune un eschimos "Buna ziua ?"  
Dupa ce invata romaneste.  
*** 
Ce nu ai dori sa auzi dacă esti pe pe masa de operatie:  
1. Oops! 
2. Cineva a vazut ceasul meu? 
3. Si de ce am baut aseara? 
4. Cineva a rupt pagina din carte! 
5. Sper ca deja are copii.  



1155 

 

6. Hai mai rapid, peste jumatate de ora incepe fotbalul.  
7. Sora, dati-mi asta. . . of, cum îi spune. . . ?  
8. Iar s-a stins lumina! 
9. Opriti-va, mi-am pierdut lentila! 
10. Stimati colegi, cred ca interventia de astazi este o lectie buna pentru noi toti ! 
*** 
-Doamna, spuneti-I fiului dvs sa nu ma mai imite.  
-Puisor, nu mai face, mama, ca maimuta.  
*** 
-Sotia nu ma intelege. Dar a ta? 
-Nu stiu, n-am vorbit despre tine.  
*** 
-Vecine, sunt distrus. Nevasta ma insala! Mi-a zis aseara ca a dormit la Nuti.  
-Si? 
-La Nuti am dormit eu.  
*** 
-Ce a facut Columb dupa ce a pus un picior pe pamantul Americii? 
Bula: 
-L-a pus şi pe celalalt.  
*** 
-Nu vedeti, domnule judecâtor, ca actiunea e absurda şi ca reclamantul e complet 
idiot? Spuse, respectuos, inculpatul.  
-Asta, nu-iti micsoreaza culpa. . . . Nu uita ca şi idiotii sunt oameni, ca mine şi ca 
dumneata.  
*** 
Un barbat se prezinta la doctor.  
-Doctore, sotia mea are un complex de inferioritate.  
Cum sa procedez ca sa nu si-l piarda? 
*** 
Banc pentru curatenia de paste 
 
Seful unui magazin angajeaza un vanzator. Il ia deoparte şi îi zice:  
- Trebuie sa stii ca eu am un sistem: dacă un client imi cere un lucru eu reusesc sa-l 
fac sa cumpere doua. Acum te invat.  
 
Intra in magazin o doamna:  
- Buna ziua, as vrea un spray Pronto. .  
Seful se duce in spate şi se intoarce cu un spay Pronto şi cu un Vetril.  
- Ma scuzati, eu vroiam doar Pronto.  
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- Vedeti doamna, odata ce stergeti de praf mobila se vă vedea ca aveti geamurile 
murdare  
- Bravo, aveti dreptate, le cumpar pe amandoua!  
 
- Vezi, zice seful noului angajat, asa se face.  
 
Intra o a doua doamna:  
- Buna ziua, as dori o sticla cu Vetril.  
Seful se duce in spate şi se intoarce cu o sticla de Vetril şi cu un spray Pronto.  
- Ma scuzati, eu v-am cerut doar un Vetril.  
- Draga doamna, dacă dumneavoastra curatati geamurile o sa se observe imediat 
urmele de degete pe mobila.  
- Aveti dreptate, cumpar tot!  
 
Seful catre noul angajat: urmatoarea clienta e pentru tine  
- Buna ziua, as dori o cutie cu Tampax.  
Vanzatorul se duce in spate şi se intoarce cu o cutie de Tampax, un Vetril şi un 
Pronto. -  
- Cred ca ati gresit, v-am cerut doar o cutie cu Tampax.  
- Stiu, o intrerupe vanzatorul, dar vazand ca saptamana asta nu faceti sex, n-ati vrea 
sa faceti şi un pic de curatenie in casa? 
*** 
Bancuri-povestioare irlandeze. . .  
 
Sase pensionari irlandezi jucau poker in apartamentul lui O'Leary's când Paddy 
Murphy pierdu £500 la o singura mana, duse o mana la piept şi cazu mort. Din 
respect pentru prietenul lor, ceilalti cinci au continuat sa joace stand in picioare.  
Michael O'Connor se uita imprejur şi intreba:  
- Oh, dragii mei, cineva trebuie sa mearga şi sa îi spuna sotiei lui Paddy. Cine vă fi 
acela? 
Trag la sorti. Paul Gallagher trage paiul cel mai scurt. Ei îi spun sa fie discret, bland, 
sa nu faca situatia şi mai rea.  
- Discret??? Sunt cel mai discret irlandez pe care l-ati intalnit vreodata. Discretie 
este numele meu mijlociu. Lasati in seama mea.  
Gallagher se duce la casa lui Murphy şi bate la usa. Raspunde doamna Murphy şi il 
intreaba ce doreste. Gallagher declara: 
- Sotul tau tocmai a pierdut £500 la poker şi îi e frica sa se intoarca acasa.  
- Spune-i ca poate sa crape!, raspunde doamna Murphy. . .  
- Am sa-i transmit, raspunde Gallagher.  
* 
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Intr-un pub din Belfast intra Paddy Murphy, aratand de parca l-ar fi lovit trenul. Un 
brat îi atarna, nasul îi e rupt, fata taiata şi tumefiata, şi taraste un picior.  
- Ce ti s-a intamplat? intreaba Sean, barmanul.  
- M-am batut cu Jamie O'Conner, spune Paddy.  
- Piticul ala de O'Conner, spune Sean. Nu putea sa îţi faca asa ceva, a avut el ceva in 
maini.  
- A avut, zice Paddy, o lopata, şi m-a altoit zdravan cu ea.  
- Pai, grai Sean, trebuia sa te aperi. Tu nu ai avut nimic in maini? 
- Am avut, zise Paddy, sanii doamnei O'Conner's, o adevarata opera de arta, dar fara 
nici un folos intr-o bataie.  
* 
Intr-o noapte, un irlandez care bause prea mult conducea catre casa, şi bineinteles, 
masina oscila violent dintr-o parte a drumului in cealalta. Un politist il opreste.  
- Asadar, de unde vii? 
- De la carciuma, evident, ingana betivul.  
- Pai, spune politistul, ai cam baut ceva in seara aceasta.  
- Bineinteles, raspunde mandru betivul.  
- Dar stiai, intreaba politistul, ca la ultima intersectia sotia ta a cazut din masina? 
- Oh, slava Domnului, suspina betivul, crezusem ca am surzit. . .  
* 
Duminica dimineata Mary Clancy se duce la spovedania de la parintele O'Grady, 
avand fata scaldata in lacrimi. El zice: 
- Ce te supara, draga Mary? 
Ea raspunde: 
- Oh, parinte, am o veste groaznica. Sotul meu a murit azi noapte.  
- Oh, Mary, e groaznic. Spune-mi, Mary, care au fost ultimele lui cuvinte? 
- A spus: Mary, pune jos blestematia aia de pistol, ca nu-i de joaca.  
*** 
O pereche de pensionari s-au dus la locul unde s-au intalnit prima data.  
Stand in restaurant batranul zice: 
- Iti aduci aminte cum ne-am cunoscut acum 50 de ani ?  
Seara am iesit din restaurant şi am luat-o pe straduta aia intunecoasa şi te-am luat 
pe la spate. . .  
- Bineinteles dragutule ca-mi aduc aminte. . . zice batrana si-i face cu ochiul.  
- Ei şi acum, in amintirea vremurilor trecute, hai sa repetam figura.  
Platesc ei nota de plata şi se indreapta spre straduta intunecoasa.  
Un tanar care statea la masa vecina şi auzise conversatia, isi zice ca ar fi interesant 
sa-i urmareasca. . .  
Se ridica şi se duce dupa ei. Dupa o vreme îi urmareste de la un colt.  
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Batrana isi ridica rochia şi isi da jos chilotii şi batranul isi scoate pantalonii, o 
prinde pe batrana de mijloc şi ea se 
tine de gard. Ce a urmat timp de 40 de minute. . .  
l-a lasat masca, de jur imprejur zburau picioare şi maini şi asa un sex atletic nu 
vazuse niciodata.  
La urma picara lati şi nu se miscara o ora. Tanarul socat rau. . . asa ceva nu vazuse 
in viata lui - nici in filme, nici  
prietenii lui nu avusesera asa o experienta, el nici atat. . . nu pricepea nimic.  
Decis sa afle cum fac astia de rezista asa de 50 de ani incoace, se hotari sa-i intrebe: 
- Domnule, in viata mea n-am vazut asa ceva. Cum ati facut de sunteti şi la batranete 
asa de activi???  
Si la tinerete cum era??? 
Batranul se uita lung la el si-i spune: 
- Acum 50 de ani, in imputitul asta de gard nu era curent electric. . .  
*** 
D’ale avocaţilor, nea’ Iancule, d’ale avocaţilor!. . . Incredibil !!! Si ei traiesc printre 
noi !!! 
*** 
AVOCATUL : Aceasta astenie grava vă afecteaza memoria ?  
MARTORUL : Da  
AVOCATUL : In ce fel vă afecteaza memoria ?  
MARTORUL : Uit  
AVOCATUL : Uitati ? Ne puteti da un exemplu de ceva pe care l-ati uitat ?  
……………………………………  
AVOCATUL : Doctore, e adevarat ca dacă o persoana moare in somn, el nu-si vă da 
seama de treaba asta pana a doua zi dimineata ?  
MARTORUL : E adevarat ca dumneata chiar ai trecut examenul de barou ?  
………………………………………  
AVOCATUL : Fiul cel tanar, cel de douazeci de ani, ce varsta are ?  
MARTORUL : Are 20, cam ca şi IQ-ul dumneavoastra  
……………………………………. .  
AVOCATUL : Erati de fata când v-a fotografiat ?  
MARTORUL : Glumiti ?  
………………………………………  
AVOCATUL : Deci data conceperii (bebelusului) a fost 8 August  
MARTORUL : Da  
AVOCATUL : Si ce faceati dumneavoastra atunci ?  
MARTORUL : Cam ce credeti ca faceam ?  
………………………………………….  
AVOCATUL : Ea avea trei copii, asa e ?  
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MARTORUL : Da  
AVOCATUL : Cati din ei erau baieti ?  
MARTORUL : Niciunul  
AVOCATUL : Era vreunul din copii fata ?  
MARTORUL : Onorata Curte, cred ca am nevoie de un alt avocat. Pot sa-mi iau un alt 
avocat ?  
……………………………………………  
AVOCATUL : Cum s-a incheiat primul dumneavoastra mariaj ?  
MARTORUL : Prin moarte  
AVOCATUL : Si prin moartea cui s-a incheiat ?  
MARTORUL : Incercati sa ghiciti !  
………………………………………………  
AVOCATUL : Puteti descrie individul ?  
MARTORUL : Cam de inaltime medie şi purta barba.  
AVOCATUL : Era barbat sau femeie ?  
MARTORUL : In afara de cazul in care era vreun Circ in oras, as merge pe varianta 
barbat.  
………………………………………………. .  
AVOCATUL : Are aparitia dumneavoastra aici vreo legatura cu Nota de Dispozitie 
pe care am trimis-o avocatului dumneavoastra ?  
MARTORUL : Nu, asa ma imbrac eu când merg la serviciu  
………………………………………………. .  
AVOCATUL : Doctore, cate din autopsiile pe care le-ai facut au fost pe oameni morti 
?  
MARTORUL : Toate. Cei inca vii … se zbat prea mult !  
……………………………………………….  
AVOCATUL : TOATE raspunsurile dumneavoastra trebuie sa fie ORALE. Bine ? La ce 
scoala ati fost ?  
MARTORUL : ORALE.  
………………………………………………. .  
AVOCATUL : Va amintiti la ce ora ati examinat tr upul ?  
MARTORUL : Autopsia a inceput la ora 8. 30 p. m.  
AVOCATUL : Si D-nul Denton era mort in acel moment ?  
MARTORUL : Dacă nu, in mod sigur a fost pana am terminat autopsia !  
………………………………………………  
AVOCATUL : Esti calificat sa dai o mostra de urina ?  
MARTORUL : Dar dumneata chiar esti calificat sa pui intrebari ??  
…………………………………………………  
Si … cireasa de pe tort !!!  
AVOCATUL : Doctore, inainte sa faci autopsia, ai cautat sa vezi dacă mai avea puls ?  
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MARTORUL : Nu  
AVOCATUL : Ai controlat tensiunea ?  
MARTORUL : Nu  
AVOCATUL : Ai verificat dacă mai respira  
MARTORUL : Nu  
AVOCATUL : Deci e posibil ca pacientul sa fi fost inca viu atunci când ai inceput 
autopsia ?  
MARTORUL : Nu  
AVOCATUL : Cum poti fi sigur Doctore ?  
MARTORUL : Pentru ca creierul lui statea pe o tavita pe biroul meu  
AVOCATUL : Inteleg, dar nu ar fi putut totusi ca pacientul sa fie viu, in ciuda acestui 
lucru ?  
MARTORUL : Ba da, e posibil sa fi fost viu şi sa practice avocatura !  
*** 
Bărbatul meu mă înşeală !  
De unde ştii ?  
Am patru copii şi nici-unul nu seamănă cu el !  
*** 
Tată, de ce bărbaţii de la noi nu au mai multe neveste ?  
Eşti mic. Când vei creşte, vei înţelege de ce LEGEA ne apără !  
*** 
De câţi bărbaţi are nevoie o femeie spre a deveni o soţie fericită ?  
De cât mai mulţi ! zice un sexolog.  
*** 
Soţia mea afirmă că-i sănătos să mănânci alimente crude.  
Nici nevestei mele nu-i place să gătească !  
*** 
Ce faci în concediul ăsta ?  
Vroiam să fac o plimbare în jurul lumii, dar nevastă-mea vrea să meargă în altă 
parte ! 
*** 
Soţul aşteaptă lângă salonul de înfrumuseţare. După mult timp, soţia iese. El se uită, 
respiră adânc şi spune :  
Bine măcar că ai încercat. . . .  
*** 
Doctore, aţi recomandat soţiei mele să se ducă la băi. E bolnavă ?  
Nu ! Dvs. aveţi nevoie de linişte !  
*** 
Hai la o bere !  
De când s-a mutat soacra la mine, nu mai beau !  
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De ce ?  
N-am chef s-o văd în dublu exemplar. . . .  
*** 
Doctore, sunt foarte îngrijorat : soţia mea vorbeşte în somn.  
Nu-i nimic grav. .  
Dar ea repetă : „mai repede, mai repede, Gică”, ori pe mine mă cheamă Nelu !  
*** 
tânără căsătorită :  
Mâine avem examen. Vine o femeie la curăţenie. Să vedem dacă ne acceptă. . .  
*** 
Meditaţie : - În căsnicie, dragostea e ca supa; primele linguri sunt fierbinţi şi poţi să 
te frigi, iar ultimele sunt reci şi eşti şi sătul. .  
*** 
Ai auzit ce-a păţit Popescu ?  
Nu !  
A fugit cu nevastă-mea !  
*** 
Unei fetiţe i se explică faptul că mireasa se îmbracă în alb, pentru cea mai frumoasă 
zi din viaţa ei. Micuţa întreabă :  
Şi de ce mirele se îmbracă în negru ?  
*** 
De ce seamănă dragostea cu trigonometria ?  
Şi ea e plină de necunoscute !  
*** 
Două surori din spital, în dialog :  
Nu cred că pacientul de la salonul trei mai are mult de trăit ! 
Aş ! Azi m-a înghesuit în colţ şi m-a pupat. . .  
Tocmai d-aia. A aflat nevastă-sa !  
*** 
Mâine aniversăm 30 de ani de la căsătorie; am putea tăia curcanul ?  
De ce ? Doar nu e vina lui. . . .  
*** 
Adam şi Eva se plimbă prin Paradis.  
Eva : - Adam, mă iubeşti ?  
Adam : - Am vre-o alternativă ?  
*** 
Prietene, n-am avut noroc cu nici o nevastă !  
Cum aşa ?  
Prima a fugit cu un italian. . .  
Şi-a doua ?  
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Nu vrea să fugă. . .  
*** 
Instituţia căsătoriei e ca mersul la restaurant în grup : comanzi ce vrei, apoi vezi ce-
au luat alţii şi, brusc, nu-ţi mai place ce ai ales tu !  
*** 
Discuţie între doi cowboy :  
Mie mi se pare imoral să faci cunoştinţă cu viitoarea soţie într-un bar !  
Ai dreptate. Dar tu cum ai cunoscut-o pe a ta ?  
Am câştigat-o la o partidă de biliard !  
*** 
Ea şi el, în pat, lipiţi unul de altul.  
El : -La ce te gândeşti, iubito ?  
Ea şopteşte tandru : - La acelaşi lucru ca şi tine !  
El : -Minunat. Atunci, mie îmi faci omleta cu şuncă iar salata din ardei, roşii, 
gogoşari. . .  
*** 
La un bijutier, soţia probează o brăţară masivă din aur, apoi îşi întreabă soţul, dacă 
îi place.  
Nu, dragă ! Brăţara asta te îngraşă !  
*** 
Mamă, obrajii roşii sunt semn de sănătate ?  
Aşa se spune.  
În cazul ăsta, obrazul tău stâng e mult mai sănătos decât cel drept !  
*** 
Soţul, întors acasă, simte mirosul din bucătărie.  
Iar tocană de pasăre ?  
Dragule, tu nu ştii ce vrei : luni îţi place tocana, marţi, miercuri, joi la fel – îţi place – 
şi deodată, vineri nu-ţi mai place. . . .  
*** 
Fata mea, cineva mi-a cerut mâna ta ! 
Vai tată, dar n-aş vrea să mă despart de mama !  
O, poţi să o iei cu tine, draga mea ! 
*** 
De ce stai afară pe vremea asta urâtă ?  
Soţia mea a început să cânte şi nu vreau să creadă vecinii că o bat. . . .  
*** 
În noaptea nunţii, mirele, bine dispus, îi spune unui amic :  
Pariezi pe 5000 de lei că e virgină ? Mireasa aude şi intervine :  
Nici nu te-ai însurat bine şi deja arunci cu banii pe fereastră ?!  
*** 
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Bărbatul nu este împlinit, până nu se căsătoreşte. După aceea e terminat !  
*** 
Cum păstraţi armonia conjugală ?  
Prin reciprocitate : Când soţia e nervoasă, eu tac. Şi invers : eu tac când soţia e 
nervoasă !  
*** 
Nu ţi-e ruşine că te-a adus chelnerul acasă la miezul nopţii ?  
Păi, dacă mai devreme n-a fost liber. . .  
*** 
Dragă, câte tacâmuri ne-au dispărut odată cu plecarea invitaţilor ?  
Toate cele pe care scria „Restaurantul LIDO” !  
*** 
Cum să-l dezvăţ pe bărbatu-meu să vorbească în somn ?  
Lasă-l să vorbească un pic ziua ! 
*** 
Pe acestă bancă mi-ai furat inima, scumpule !  
Aşa e. Dar mi-am primit pedeapsa pentru asta !  
*** 
Scumpule, zici că fotbalul e viaţa ta, şi abia după el, eu ?  
Nu, iubito, mai sunt boxul, tenisul, handbalul. . .  
*** 
Doctore, chiar nu mai e nici o speranţă ?  
Nu, tinere, soacra dumitale se vă înzdrăveni în mod sigur.  
*** 
Dragule, ai fi dorit să mă mărit cu altul ?  
Nu, scumpo, eu nu doresc răul nimănui !  
*** 
Tinere, ceri mâna fiicei mele ? Înţeleg că ai viitorul asigurat.  
Dacă ea nu m-a păcălit, da. . . .  
*** 
Sunt foarte supărat că i-ai spus consoartei mele o groază de minciuni despre mine. . 
.  
Zi „merçi” că nu i-am spus adevărul gol - goluţ !  
*** 
Chelner, ce vin ne recomanzi, la aniversarea căsătoriei ?  
Depinde, domnule, dacă vreţi să sărbătoriţi ori să uitaţi. . . .  
*** 
Admirîndu-se în faţa oglinzii, soţia îşi întreabă soţul :  
Ce-ţi place mai mult la mine : figura mea frumoasă ori trupul meu minunat ?  
Simţul umorului !  
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*** 
Soţul vine – neanunţat – acasă, după o lungă deplasare. Intră în casă, caută sub pat, 
în şifonier, în baie. Nimeni. Şi-i zice, resemnat, nevestei, în bucătărie :  
Ai îmbătrânit, femeie !  
*** 
Un bărbat începe să poarte un cercel la ureche. Lumea se miră :  
Cum, om serios cu cercel ?  
Păi, de când l-a găsit nevastă-mea în patul nostru, m-a obligat să-l port la ureche !  
*** 
Un om foarte batran zacea pe patul de moarte. De-odata simti aroma prajiturii lui 
favorite cu ciocolata, urca incet şi ademenitor pe scari.  
Si-a adunat fortele ramase şi s-a ridicat din pat. Sprijinindu-se de perete, a mers 
pana la usa şi cu un efort şi mai mare a coborat scarile, tinandu-se cu ambele maini 
de balustrada.  
Gafaind, s-a sprijinit de tocul usii şi a aruncat o privire in bucatarie. Dacă n-ar fi 
simtit durerile acelea cumplite, ar fi zis ca este deja in rai.  
Acolo, puse pe un ziar, erau sute de prajituri favorite cu ciocolata. Era asta raiul sau 
era ultima dovada de iubire din partea sotiei, care se asigura ca sotul ei parasea 
lumea fericit? 
Cu un ultim efort, s-a aruncat inspre masa. Mana tremuranda a ajuns la o prajitura 
de pe marginea mesei, când brusc este lovit cu o lingura in cap de catre sotie.  
"Nu te atinge de astea", spuse ea,  
"Sunt pentru inmormantare"  
*** 
A te marita cu un barbat divortat este o datorie ecologica. Intr-o lume in care sunt 
mai multe femei decât barbati, barbatii trebuie neaparat folositi de mai multe ori.  
 
Nu incerca sa inveti un barbat, in public, sa faca sau sa spuna ceva. Sfaturile trebuie 
date acasa. In public, el trebuie sa stie tot.  
 
Dupa modul in care un barbat se uita in oglinda poti sa deduci dacă mai tine şi la 
altceva decât la el.  
 
Barbatii accepta complimentele mult mai usor decât femeile. De exemplu: 
"Costica, arati foarte bine azi".  
Costica: "Multumesc".  
Invers: "Maria, arati foarte bine. " 
Maria: "Da? Probabil din cauza luminii. " 
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Femeile iau toaletele altor femei mult mai in serios decât o fac barbatii. N-o sa auzi 
niciodata un barbat la o petrecere zicand: "O, Dumnezeule, mai e cineva imbracat in 
costum gri!" 
 
Barbatii au un mod ciudat de a fi sensibili.  
 
Barbatilor nu le place sa piarda.  
 
Barbatii sunt destul de curajosi sa mearga la razboi, dar nu atât de curajosi incat sa 
accepte sa faca o injectie.  
 
Barbatii care asculta muzica clasica nu prea scuipa.  
 
Cand se uita le meciuri, barbatii isi inchipuie ca, dacă se concentreaza, isi ajuta 
echipa favorita. Dacă vrei sa-ti acorde atentie, nu te atasa de un barbat inaintea 
unor meciuri de campionat european sau mondial.  
 
Dacă un barbat gateste pentru tine mai mult decât un fel de mancare, precis are 
intentii serioase.  
 
Toti barbatii detesta sa li se spuna "Trebuie sa vorbim despre noi". Aceste cinci 
cuvinte îi baga in toti dracii.  
 
Nu te ingrijora dacă un barbat spune "Te sun eu" şi nu suna. Poti sa fii sigura ca n-a 
uitat, nu ti-a pierdut numarul, n-a murit. Pur şi simplu n-a vrut sa te sune.  
 
E o problema dacă vrei sa scapi de un barbat fara sa-l ranesti. Expresii ca "iesi 
afara" sau "nu vreau sa te mai vad" nu fac decât sa te oblige sa-i dai explicatii ca sa 
scapi de el. Incearca sa-i spui "Te iubesc, vreau sa ma marit cu tine, vreau sa avem 
copii". Va pleca fara sa ceara explicatii.  
 
Cand o femeie incearca o rochie care îi este stramta, se gandeste ca s-a ingrasat. 
Cand un barbat incearca niste haine care sunt stramte, se gandeste ca au intrat la 
apa.  
 
Andropauza este mult mai distractiva decât menopauza. La momentul menopauzei 
femeia se ingrasa şi se deprima, pe când barbatii incep sa agate fete tinere şi sa 
cheltuiasca.  
 
Barbatii uita tot. Femeile isi amintesc tot. .  
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*** 
Un cioban, vede el ca oile nu prea dau productie ca lumea, se duce la veterinar: 
-Domn doctor, am şi eu o problema, nu fac oile astea lana şi lapte ca lumea, ce sa le 
fac? 
-Mai ciobane, ia-le, du-le la padure, trage-le cate un numar, şi a doua zi vezi dacă 
stau oile la umbra, e bine, o sa ai productie, dacă stau  
la soare, repeta "procedeul"! 
Se duce ciobanu' fericit acasa, a doua zi de dimineata urca oile in remorca, porneste 
tractorul şi pleaca la padure. Letrage cate un numar la 
fiecare, se intoarce acasa, doarme o zi şi când se trezeste striga la nevasta-sa: 
-Fa, ia zi unde stau oile, la soare sau la umbra? 
-Ma Ioane, la soare! 
Se scoala asta, urca iar oile in remorca, pleaca la padure, le trage cate 2 numere la 
fiecare, vine acasa, doarme 2zile, când se trezeste  
striga iar la nevasta-sa: 
-Fa, ia zi unde stau oile, la soare sau la umbra? 
-Tot la soare, ma Ioane! 
Suparat, se scoala asta, le urca iar in remorca la tractor, se duce la padure şi le trage 
cate 5 numere la fiecare. Se intoarce asta epuizat  
acasa, doarme o saptamana, se trezeste: 
-Fa, ia zi unde stau oile, la soare sau la umbra? 
-Ma Ioane, nici la soare nici la umbra, is toate in remorca şi una la volan claxoneaza! 
*** 
Nevasta-mea statea linga mine pe canapea, in timp ce eu zappam canalele.  
M-a intrebat: "Ce mai e pe televizor?" 
I-am raspuns: "Praf". . .  
. . . şi atunci a inceput cearta! 
*** 
Nevasta-mea tot incerca sa-mi sugereze ce-si doreste pentru urmatoarea 
aniversare.  
Mi-a spus: "vreau ceva stralucitor, ce ajunge de la 0 la 100 in trei secunde. " 
I-am daruit un cintar. . .  
. . . şi atunci a inceput cearta! 
*** 
Cind am ajuns aseara acasa, nevasta-mea mi-a cerut sa o duc intr-un loc scump.  
Am dus-o la o benzinarie. . .  
. . . şi atunci a inceput cearta! 
*** 
Cind m-am pensionat, m-am dus la Oficiul de Asistenta Sociala sa ma inregistrez.  
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Tipa din spatele biroului mi-a cerut buletinul, sa-mi verifice virsta. Il uitasem acasa.  
I-am cerut scuze, i-am spus ca ma duc acasa sa-l iau şi ma intorc.  
A fost foarte draguta: "Nu vă mai deranjati, descheiati-va la camasa. " 
Parul carunt de pe pieptul meu a convins-o şi mi-a inregistrat solicitarea.  
Incintat de solicitudinea ei, cind am ajuns acasa i-am povestit nevesti-mii.  
Ea a spus: "Trebuia sa-ti scoti şi pantalonii, poate primeai şi ajutor pentru 
dizabilitati". . .  
. . . şi atunci a inceput cearta! 
*** 
Stateam alaturi de nevasta-mea la intilnirea de 30 de ani de la terminarea liceului şi 
ma tot uitam la o tipa bine, dar complet turta, ce-si legana nostalgic intre doua 
degete paharul, singura la o masa de alaturi.  
Nevasta-mea m-a intrebat: "O cunosti?" 
"Sigur", am oftat, "e prima mea prietena din liceu. Am inteles ca s-a apucat de baut 
imediat dupa ce ne-am despartit, şi de-atunci n-a mai fost treaza. " 
"Dumnezeule!" a spus nevasta-mea. "Cine s-ar fi gindit ca o persoana poate 
sarbatori atita timp?". . .  
. . . şi atunci a inceput cearta! 
*** 
Am scos-o pe nevasta-mea la un restaurant.  
S-a intimplat ca ospatarul sa ia mai intii comanda mea.  
"Un cotlet mare de vita in singe pe gratar. " 
M-a intrebat: "Nu vă pasa de vaca nebuna?" 
"Nu. ", am raspuns. "Poate comanda şi singura". . .  
. . . şi atunci a inceput cearta! 
*** 
Nevasta-mea statea goala şi se privea in oglinda din dormitor.  
Nu se prea bucura de ce vedea şi mi-a spus: 
"Ma simt oribil! Atit de grasa şi de batrina! Am nevoie de un compliment!" 
I-am raspuns: "Vederea ti-a ramas perfecta". . .  
. . . şi atunci a inceput cearta! 
*** 
Nevasta-mea s-a dus la supermarket.  
Am rugat-o sa ia si-un bax de Tuborg, de 18 lei.  
A cumparat in schimb o cutie de L'Oreal DermaGenese de 24 de lei.  
I-am spus ca berea ar fi ajutat-o sa arate mai bine in noaptea aia decit crema. . .  
. . . şi atunci a inceput cearta! 
*** 
Nevasta-mea m-a intrebat dacă rochia îi face fundul mare.  
I-am spus ca nu asa de mare ca rochia de ieri. . .  
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. . . şi atunci a inceput cearta! 
*** 
Simbata dimineata m-am strecurat usor din asternut, mi-am facut pachetul şi am 
coborit pe tacute in garaj.  
Am legat barca la cirlig şi am inceput sa dau cu spatele.  
Abia cind am iesit cu totul din garaj am realizat ca ploua cu galeata şi vintul batea 
cu 100 km/h.  
Am deschis radioul şi am aflat ca vremea avea sa fie la fel toata ziua.  
Am tras inapoi in garaj si, tiptil, m-am dus inapoi in dormitor.  
M-am strecurat la loc linga nevasta-mea şi i-am soptit: "E o vreme groaznica afara. " 
Pe jumatate inca adormita, ea a raspuns: 
"Iti poti imagina ca prostul de barbatu-meu s-a dus la pescuit pe asa o vreme?". . .  
. . . şi atunci a inceput cearta! 
*** 
Am intrebat-o pe nevasta-mea unde ar vrea sa mergem pentru aniversarea 
casatoriei noastre.  
Mi s-a incalzit inima cind am vazut-o topindu-se de bucurie.  
"Undeva unde n-am mai fost de mult timp. . . " a spus ea, nehotarita.  
Asa ca i-am sugerat: "Ce parere ai de bucatarie?". . .  
. . . şi atunci a inceput cearta! 
*** 
Urmaream in pat, linga nevasta-mea, "Vrei sa fii miliardar?" 
M-am intors catre ea şi am intrebat-o: "Vrei sa facem dragoste?" 
"Nu", mi-a raspuns ea.  
"Asta e raspunsul tau final?", am intrebat-o.  
De data asta nici nu m-a privit cind mi-a raspuns ca da.  
Asa ca am spus: "Atunci as vrea sa sun o prietena". . .  
. . . şi atunci a inceput cearta! 
*** 
Q&A 
Q. De ce a creat Dumnezeu barbatul? 
A. Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasa.  
*** 
Metabanc la bancul cu vibratorul: 
- Si vibratorul ar putea sa aduca bani in casa. . .  
. . .  
. . .  
- Il poti inchiria  
*** 
Un cuplu la restaurant. Vine ospătarul: 
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- Ce doriti să serviţi? 
Ea: 
- O frptură mare şi o salată pentru mine şi o salată pentru el.  
După un timp, ospătarul revine: 
- Mai doriţi ceva? 
Ea: 
- O friptură mare pentru mine şi o salată pentru el.  
Ospătarul: 
- Nu vă supăraţi, dar domnul nu consumă decît salată? 
Ea: 
- Păi dacă fute ca un iepure atunci să mănînce ca un iepure 
*** 
O româncă la "muncă" în Italia, este acostată noaptea de un client.  
El:  
- Cât e scurtu'?  
Ea:  
- 50 Euro.  
O bagă în maşină, îi dă banii ?i î?i face treaba. A doua noapte, figura se repetă, a 
treia noapte la fel. În a patra noapte, fata se uita la el şi îl întreabă:  
- Auzi mă, da tu de unde eşti că parcă te cunosc?  
El:  
- Din România.  
Ea:  
- Ce coincidenţă, şi eu la fel! De unde din România ?  
El:  
- Din Dobroieşti.  
Ea:  
- Ce coincidenţă, Şi eu la fel!  
El:  
- Coincidenţă pa mă-ta. . . Mi-a dat tactu' 500 de euro pentru tine, dar mi-a zis să nu 
ţi-i dau toţi odată, că-i cheltui. . .  
*** 
Un vanator, urmarind un mistret ranit, s-a afundat in padure şi fara sa-si de-a 
seama l-a prins noaptea şi s-a ratacit. Batea vantul şi ningea iar el disperat mergea 
ca sa se incalzeasca fara sa mai stie unde se afla. Intr-un tarziu vede undeva o 
lumina şi tot mergand catre ea ajunge la un canton silvic.  
Bate la usa şi apare padurarul.  
- Te-ai ratacit spune omul şi il pofteste in casa. Este tarziu, ramai aici pana 
dimineata când îţi arat drumul. Pana atunci stai la masa cu noi, dar avem numai 
mamaliga cu branza.  
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Vanatorul era obosit şi flamand, pentru ca a mers o zi intreaga fara sa manance 
nimic.  
Dupa ce mananca o vreme intreaba: 
- Padurarule, pot sa mai iau un pic de mamaliga? Uite, mi-a ramas un pic de branza. 
. .  
Nu trece mult şi intreaba din nou: 
- Padurarule, pot sa mai iau un pic de branza? Uite ca mi-a mai ramas mamaliga. . .  
Dupa ce acestea se repeta de mai multe ori, adorm toti in singura camera unde era 
cald, padurarul cu nevasta in pat şi vanatorul pe o saltea pe jos.  
Dupa miezul noptii vuietul vantului este acoperit de urletul unei haite de lupi.  
Padurarul sare din pat ca ars se imbraca pe intuneric rasturnand cateva scaune şi 
cat ai clipi dispare in noapte. In urma lui a ramas liniste. Dupa un timp vanatorul 
intreaba in intuneric: 
- Oare sta mult? 
- Sta mult, îi raspunde femeia in soapta.  
- Oare nu ma prinde ? intreaba din nou vanatorul.  
- Nu te prinde mai omule, ca pana iese el in calea lupilor la capatul paraului, poate 
sa treaca toata noaptea.  
- Zici ca nu ma prinde. . .  
- Nu te prinde fii sigur. Hai, curaj! 
- Atunci, spune vanatorul, ma duc sa mai iau un pic de mamaliga cu branza. . .  
*** 
Scoţianul, proprietar al unei firme, se adresează angajaţilor:  
- Voi aţi lucrat anul acesta foarte bine, drept care profiturile firmei au crescut 
substanţial. Drept recunoştinţă, fiecare dintre voi vă primi câte un cec de douăzeci 
de lire.  
Bucurie generală. Patronul continuă:  
- Dacă şi la anul veţi lucra la fel de bine, atunci am să le şi semnez.  
*** 
- Aţi urmat recomandarea mea? întreabă doctorul. O pastilă înainte de masă şi un 
coniac mic la desert?  
- Da, doar că la pastile am rămas cu 3 săptămâni în urmă, pe când la coniac am o 
lună avans.  
*** 
Adam e singur în Rai şi se plictiseşte. Se duce la Dumnezeu, să-i ofere o soluţie.  
- Doamne, sunt singur. Ai putea, rogu-te, să-mi faci o pereche?  
- Sigur, zice Dumnezeu. O să-ţi fac o femeie care o să te iubească mereu, n-o să fie 
cicălitoare niciodată şi care o să facă doar ce vrei tu. Asta o să te coste o mână şi-un 
picior.  
Stă Adam şi se gândeşte.  
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- Doamne, dar pentru o coastă ce-mi poţi oferi?  
*** 
Un copil vede masina tatalui sau, când iese de la scoala, dupa care intra in padure. . 
Curios, il urmareste şi in masina mai era cu matusa Mimi. Se duce repede acasa la 
mama-sa  
- Mami, mami, l-am vazut pe tati cu matusa Mimi in masina, erau in padure, el o 
ajuta sa-si dea bluza jos, ea pantalonii. . . apoi tati o pupa si. . .  
- Stai asa, când vine acasa, la masa povestesti din nou, sa vad ce fata face.  
La masa  
- Ia zi Ionel, ce ai facut tu azi?  
- Am fost la scoala, apoi l-am vazut pe tati trecand cu masina, şi in masina era tanti 
Mimi, şi s-au oprit in padure, şi tati o ajuta sa-si dea bluza jos şi tanti Mimi il ajuta 
sa-si dea pantalonii, apoi tati o pupa şi apoi au inceput sa faca ce faceau mami şi 
unchiu Nelu când tati era plecat de acasa. . .  
*** 
Trei tipi mor şi ajung la poarta Raiului. Sf. Petru îi intreaba:  
- De cite ori v-ati inselat nevestele?  
- Eu niciodata in 30 de ani de casnicie, raspunde primul.  
- Foarte bine, uite ai aici un Mercedes, sa te plimbi prin Rai.  
- Eu o singura data in 40 de ani de casnicie, spune al doilea.  
- Nu e chiar atit de grav, se iarta. . Uite un Opel, sa mergi cu el prin Rai.  
- Eu de vreo 10 ori in 20 ani de casnicie, raspunde ultimul.  
- Aoleu, ce rau ai fost. Insa, pentru ca ai fost cinstit, uite un Logan.  
Dupa ceva timp, se intilnesc cel cu Loganul şi cel cu Mercedesul la un stop. Cel cu 
Mercedes plingea.  
- De ce plingi, omule? Ce s-a intimplat?  
- Uite. . . . a murit nevasta-mea ieri. . .  
- Asa, si?  
- Si am vazut-o azi prin Rai. . . pe role!  
*** 
Felicitare la radio:  
- O felicit pe scumpa mea Maria cu ocazia zilei ei de nastere, îi doresc numai bine, o 
iubesc şi vă rog sa-i puneti melodia "Eu niciodata nu ma casatoresc cu tine".  
** 
- Mamă, la uşă e un nenea care strînge donaţii pentru azilul de bătrîni.  
- Bine, dă-i-l pe bunicul.  
*** 
- Eu am ajuns in sfarsit la o intelegere cu sotia mea. O zi ma duc eu la cumparaturi, o 
zi ea.  
- Si sunteti multumiti?  
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- Bineinteles! O zi bem, o zi mancam …  
*** 
Ytzic avea tata evreu şi mama tiganca. Intr-o zi s-a dus la taica-sau şi l-a intrebat:  
- Tata, eu ce sunt, evreu sau tzigan?  
Taica-sau:  
- Da de ce intrebi, este chiar asa de important?  
- Da tata, pentru ca Strul are o bicicleta şi nu stiu ce sa fac, sa i-o fur sau sa negociez 
cu el?  
*** 
Într-un sat, un preot merge la slujbă. Lângă biserică, vede un măgar mort într-un 
accident de maşină şi sună imediat la poliţie.  
- Sunt preotul satului. Am găsit un măgar mort.  
- Şi ce, zice poliţistul ironic, vreţi să-l îngropaţi cu popă?  
- Nu, zice preotul, eu doar am anunţat familia.  
*** 
Doua blonde stau la taifas:  
- Auzi, fata, in dormitor am bec cu senzori. . . aseara când am gemut, s-a aprins. . ce 
romantic!!  
- La mine, tot cartierul are bec cu senzori. .  
- De unde stii?  
- Aseara, cand am gemut, s-au aprins toate becurile!!!  
*** 
Un neuron se plimba prin creierul unui barbat. Era singur, totul un pustiu, 
intuneric. . . . Trece altul in viteza, il vede şi îi striga:  
- Ce cauti tu aici, mai tampitule???! Hai jos, ca toata lumea- i acolo!  
*** 
Draga, suntem casatoriti de peste 10 ani şi am observat ca am inceput sa facem 
dragoste numai când ai tu nevoie de bani. . .  
Sotia: - Si ce, dupa tine acest lucru nu se intampla suficient de des? ca se poate 
rezolva. . . . .  
*** 
Dupa o aventura de doua luni, o tanara il întreaba plina de emotie pe iubitul ei:  
- Cand o sa ma prezinti rudelor tale?  
- Draga mea, deocamdata e imposibil. Copiii sunt la tara, iar nevasta-mea e plecata 
intr-o delegatie!  
***  
Mamico, nu pot sa dorm! Spune-mi, te rog, o poveste!  
- E trecut de 1 noaptea. Las' ca vine taticul imediat şi când o sa-l intreb pe unde-a 
fost, o sa ne spuna el o poveste!  
***  
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Tatal vine de la cresa cu copilul, mama isi pune mainele in cap:  
- Ma, asta nu-i copilul nostru!  
El, mirat:  
- Ce importanta are, maine tot la cresa il duc.  
*** 
Casnicia este foarte asemanatoare cu mersul la restaurant in grup. Comanzi ce vrei, 
pe urma vezi ce au luat altii şi brusc nu îţi mai place ce ai tu.  
***  
Barbatul nu este complet pana nu se casatoreste. Pe urma este terminat.  
***  
Nu am cunoscut fericirea adevarata pana nu m-am casatorit.  
Pe urma a fost prea tarziu.  
***  
Cand un barbat îţi fura sotia, cea mai nasoala revansa este sa il lasi sa o pastreze!  
*** 
Prietena mea mi-a spus sa fiu mai afectiv. Acum am doua prietene.  
*** 
Grija mare pe intuneric.  
Doua doamne tinere, de mult timp prietene, dar de ceva timp casatorite, se 
hotarasc sa iasa fara soti in oras. Dupa cateva ore petrecute la un bar, pe inserate, 
se intorc pe jos acasa. La un moment dat una zice:  
- Fata, ce ma fac? Fac pe mine! Nu mai pot sa tin pana acasa. Cealalta rapunde:  
- Si eu la fel! Hai sa intram aici in cimitirul asta, ca e intuneric şi nu ne vede nimeni.  
- Bine, dar cu ce ne stergem?  
- Eu cu chilotii şi apoi îi arunc.  
- Eu nu renunt la chiloti, dar o sa gasesc o solutie.  
A doua zi se intalnesc barbatii.  
- Oare unde au fost, mai, nevestele noastre aseara? A mea a venit acasa fara chiloti.  
- Tu stai bine. A mea a venit cu o panglica in fund pe care scria "Nu te vom uita 
niciodata. Fratii Ionescu!"  
***  
Un studiu sociologic arata ca barbatii, in general, ies la baut din doua motive:  
1. N-au nevasta  
2. Au nevasta  
*** 
Cu o ocazie oarecare, vizitind Anglia, George W. Bush a fost invitat la un ceai cu 
regina. Zambitor, dar cu o netrucata curiozitate, Bush jr o intreaba:  
- La capatul unei asa frumoase cariere, stimata doamna, mi-ati putea raspunde la o 
intrebare ?  
- Desigur, – spuse regina.  
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- Ei bine – cuteza Bush -, care credeti ca este esenta leadership -ului? Care este 
secretul unei bune conduceri?  
Cu un zimbet suav, regina raspunse:  
- In opinia mea, filozofia minimala a conducerii cere sa fii inconjurat de oameni 
inteligenti.  
- Si cum îţi dai seama cine este inteligent şi cine nu? insista presedintele.  
- Foarte simplu, spuse regina ridicindu-se, permiteti-mi sa vă arat.  
Imediat ea il suna pe Tony Blair, pune telefonul pe speakerphone şi spune:  
-Domnule prim-ministru, vă rog raspundeti-mi la o intrebare: Mama dvs. are un 
copil, tatal dvs. are un copil, iar acest copil nu este nici fratele şi nici sora dvs. Cine 
este el? 
Blair raspunde imediat:  
- Sunt exact eu, ma’am.  
-Corect – spune regina. Multumesc şi la revedere, sir Blair.  
Iar apoi, privindu-l pe Bush:  
- Ati inteles, domnule presedinte?.  
- Da, doamna! Foarte interesant! Fiti sigura ca o sa folosesc aceasta lectie! spuse 
presedintele SUA.  
Odata intors la Washington, Bush jr. se hotari sa-l puna la test pe Jesse Helms, 
presedintele Comitetului pentru Relatii Externe din Senat. Convocat, senatorul vine.  
- Draga Helms, ma intreb dacă ai fi capabil sa-mi raspunzi la o intrebare.  
- Desigur, dle presedinte.  
- Ei bine – incepu Bush -, mama ta are un copil, tatal tau are un copil, copilul asta nu 
este nici fratele şi nici sora ta. Cine este el? 
Helms roti cateva clipe ochii intre tavan şi podea şi finalmente intreba pe sef dacă i-
ar putea da raspunsul dupa o usoara meditatie. Intors la Senat, el convoaca pe data 
cativa republicani, alaturi de care zaboveste cateva ore asupra problemei, fara sa 
ajunga la o solutie.  
Prada disperarii, Helms il suna pe Colin Powell, la Departamentul de Stat:  
- Asculta, fiule, maica-ta are un copil, taica-tau are un copil, şi acest copil nu este 
nici frate-tau şi nici sora-ta. Cine este el?  
Powell raspunse pe data:  
- E simplu, sint eu. ” 
Mult mai usurat, Helms fuge sageata inapoi la Casa Alba, trece in zbor pe langa 
secretariat şi intra gafaind in Biroul Oval.  
- Stiu raspunsul, domnule! Stiu cine este blestematul asta de tip! E Colin Powell!.  
De peste birou, mangaind usor spatarul fotoliului, gandind probabil la ce noroc are 
regina cu asa oameni inteligenti pe langa ea – englezii astia! -, cu o nemascata 
grimasa de dezgust pe fata, Bush îi raspunde:  
- Oh, God! Gresit, cretinule! E Tony Blair!  
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*** 
Un somer gaseste un anunt in ziar ca la Gradina Zoologica se cauta un ingrijitor. Se 
prezinta la director care îi spune: 
- Domnule, noua ne-a murit gorila şi era un punct de atractie pentru copii. Pana 
facem rost de alta, trebuie sa te imbraci in pielea ei şi sa te plimbi prin cusca. Ce 
zici? Te platesc bine.  
Tipul accepta şi totul e ok. Dupa o saptamana il cheama directorul si-i spune: 
- Dacă te urci pe cusca, te cateri şi sari prin copaci îţi dublez salariul.  
Se apuca tipul şi incepe sa se agite, sa se catere, sa sara prin copaci pana se rupe o 
craca şi cade in cusca leului. O rupe la fuga strigand disperat: 
- Ajutooooor, ma manaca leul ! 
Leul dupa el: 
- Taci dracului şi nu mai zbiera asa ca ne concediaza astia pe amandoi… 
*** 
Plecasem din Bacau spre Bucuresti. M-am oprit la benzinarie sa folosesc toaleta. 
Prima cabina era ocupata, asa ca am intrat in a doua. Abia m-am asezat, când aud 
din cabina cealalta:  
-Salut, ce faci? 
Nu fac parte dintre aceia care intra in discutii intr-un WC, dar acum am raspuns:  
-Destul de bine! 
La care tipul intreaba:  
-Incotro mergi? 
Ce intrebare! Discutia incepea sa fie bizara, asa ca am raspuns scurt:  
-Bucuresti! 
La care vecinul, mai nervos, spune:  
-Auzi, fii atent! Te sun mai tarziu, ca am un tampit in cabina alaturata care-mi 
raspunde la toate intrebarile. Pa! 
*** 
Morris se intoarce de la doctor si-i spune sotiei ca doctorul i-a spus ca mai are de 
trait doar 24 ore. In aceasta situatie, Morris Ii cere sotiei sale sa faca dragoste. 
Bineinteles, ea e de acord.  
Peste 6 ore, Morris se duce la ea si-i spune: Iubito, stii, mai am doar 18 ore de trait. 
Crezi ca am putea sa mai facem dragoste inca o data? Sotia este din nou de acord.  
Mai tarziu, când se duce la culcare, se uita la ceas şi vede ca acum au mai ramas 
doar 8 ore. Atunci îi spune sotiei: Iubito, te rog. . . inca o data inainte sa mor.  
Bineinteles, dragul meu, şi fac dragoste pentru a treia oara. Apoi sotia se intoarce 
cu spatele şi adoarme.  
Morris, insa, ingrijorat se tot intoarce in pat, neputand sa doarma pana când vede 
ca au mai ramas 4 ore. O trezeste pe sotia sa. Iubito, mai am doar 
4 ore. Crezi ca am putea. . .  



1176 

 

In acest moment, sotia se ridica şi spune: Uite care e problema Morris, eu trebuie sa 
ma scol maine dimineata. . . tu nu.  
*** 
1. Sexul a fost atât de bun, incat şi vecinii au fumat tigara de dupa.  
2. Ateismul este o organizatie non-profet. .  
3. Poarta-te frumos cu copiii tai. Ei îţi vor alege azilul.  
4. Imprumuta bani de la un pesimist. Nu se asteapta sa i-i dai inapoi.  
5. Experienta este ceva ce obtii abia atunci când nu mai ai nevoie de ea.  
6. Putine femei isi dezvaluie varsta reala. Putin barbati se comporta adecvat varstei 
reale.  
7. Prietenii vin şi pleaca. Dusmanii se acumuleaza.  
8. Da-i unui om peste şi vă manca o zi. Invata-l sa pescuiasca şi vă sta toata ziua in 
barca cu sticla de bere in mana. .  
9. Cel ce rade la urma, este mai incet la minte.  
10. Cine crede in telekinezie, sa-mi ridice mana (alternativ altceva).  
11. Nu sunt vegetarian pentru ca iubesc animalele.  
Sunt vegetarian pentru ca urasc plantele.  
12. Inainte eram mereu indecis. Acum nu mai sunt asa sigur.  
13. Psihiatrul mi-a zis ca sunt nebun.  
I-am zis ca am nevoie şi de o a doua opinie. Atunci a adaugat ca sunt şi urat.  
14. Dacă ai impresia ca nu îi pasa nimanui dacă mai traiesti, incearca sa nu platesti 
cateva rate la banca.  
15. Invata din greselile parintilor: foloseste prezervativul ! 
16. Multitasking inseamna sa faci mai multe lucruri prost in acelasi timp ! 
17. Puritanism: teama ca cineva, undeva s-ar putea sa fie fericit.  
18. Sexul este ca aerul. Nu e important decât dacă nu ai parte de el.  
19. Zambeste! E al doilea cel mai frumos lucru pe care il poti face cu buzele.  
20. Unii beau din fantana cunoasterii. Altii fac gargara.  
21. Cel mai scurt drum dintre doua puncte este mereu in constructie.  
22. Dacă furi idei de la o persoana, se numeste plagiat. Dacă furi idei de la mai multe 
persoane se numeste cercetare.  
23. Femeile care vor sa fie egalele barbatilor nu sunt ambitioase.  
24. M-am rugat la Dumnezeu sa imi dea o bicicleta, dar am aflat ca Dumnezeu nu îţi 
pune in traista. Asa ca am furat o bicicleta şi m-am rugat pentru iertare.  
25. Barbatii au doar doua necesitati: sexul şi mancarea. Dacă vezi ca partenerul tau 
nu are o erectie, da-i un sandvis.  
26. Femeile nu vor fi niciodata egale barbatilor pana când nu vor putea sa se simta 
sexy in ciuda cheliei şi burtii de bere.  
27. Dumnezeu sigur iubeste prostii. Altfel nu ar fi creat atât de multi.  
28. Niciodata sa nu iei un laxativ şi un somnifer in aceeasi seara.  
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29. Traim intr-o societate in care pizza ajunge mai repede decât politia.  
30. Un barbat indragostit nu este complet pana nu se insoara. Dupa aia e terminat.  
Numai bine! 
 
Intr-o seara, un cetatean cu o galeata intr-o mana, cu o nicovala in cealalta, cu cate o 
gaina sub brat, se uita nedumerit, când spre stanga, când spre dreapta drumului. 
Din spate il ajunge o blonda.  
Barbatul, necajit de-atata carat, o intreaba: 
- In ce directie e gara, domnisoara?  
- Mergeti cu mine ca şi eu merg intr-acolo.  
Dupa vreo suta de metri blonda zice:  
- Dacă ma gandesc bine, eu n-ar trebui sa merg cu dumneata.  
- De ce domnisoara?  
- Pai, ai putea profita sa ma violezi.  
- Cum asa domnisoara? Cu atatea lucruri in brate?  
- Sigur, ai putea pune galeata jos, nicovala in galeata şi gainile. . . le tin eu.  
*** 
Fata cuminte, ma culc la 22:00, ma trezesc la 06:00, nu beau, nu fumez, nu ma 
droghez, nu-mi înşel prietenul, nu ma duc la discoteca.  
Da' şi când oi iesi din puscarie. . . . . . . . . . .  
*** 
Dacă vă este frica sa nu vă ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 50g de 
cognac.  
Cognac-ul, precum se stie din batrani, atenueaza teama.  
*** 
Inginerul agronom către badea Vasile: 
- Bade, cu metoda asta invechita nu o sa obtii nici cinci kile de pere din pomul asta. . 
.  
- Ai dreptate, e prun. . . .  
*** 
Cand s-a intors acasa ieri seara, sotia mi-a spus sa-i dau jos bluza.  
Pe urma mi-a spus sa-i dau jos fusta.  
Pe urma mi-a spus sa nu-i mai port hainele! 
*** 
-Prietenul dumneavostra, directorul de banca, mai locuieste in vila aceea superba 
cu vedere spre inchisoare? 
-Nu. . . acum are vedere spre vila! 
*** 
Un psihopat crede ca doi cu doi fac cinci.  
Un nevrotic stie ca doi cu doi fac patru -- dar il enerveaza la culme.  
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*** 
Un preot cade de pe o cladire inalta tipand disperat. La un moment dat coboara doi 
insi şi unul din ei spune celuilalt: 
- Ai vazut mai boule ca e popa, da' tu nu, e Batman, e Batman! 
*** 
Dacă o persoana ajuta un hot inainte de a savarsi un furt, se numeste complice şi vă 
plati pentru asta.  
Dacă o alta persoana ajuta un hot dupa ce a savarsit fapta, se numeste AVOCAT şi 
este platit pentru asta.  
*** 
Recent a fost efectuat un sondaj de opinie in Italia, in care intrebarea era: "Credeti 
ca sunt prea multi straini in tara?" 
Rezultatele au fost dupa cum urmeaza: 
20% dintre respondenti au spus "Si" 
10% dintre respondenti au spus "No" 
70% dintre respondenti au spus: "E, pe dracu’!" 
*** 
Anunt in ziar:"Angajam clovn, rugam seriozitate".  
 
 
*** 
O tipa vine acasa tarziu dupa o onomastica sarbatorita cu colegii de serviciu. A doua 
zi:  
− Ce-a spus barbatul tau când ai ajuns acasa?  
− Nimic. Oricum dintii din fata trebuiau inlocuiti. . .  
***  
Un dietetician renumit se adreseaza multimii prezente la o conferinta: 
- Nici nu banuiti cat de nocive sunt unele dintre alimentele pe care le consumati: 
carnea, alcoolul, cafeaua. . . Dar exista ceva care le depaseste pe toate in toxicitate, 
şi dupa ce e consumat, vă face sa suferiti mult, ani in sir. Stie cineva despre ce este 
vorba? 
Un batranel se ridica timid şi intreaba: 
Sa fie oare tortul de nunta? 
*** 
Un lord se intoarce intempestiv acasa si-si surprinde nevasta in pat cu valetul. 
Hotarat, merge la panoplia din marele hol, ia o arma cu doua tevi, introduce doua 
cartuse şi se intoarce la cei doi 'porumbei'.  
Tacticos, ridica lent teava pustii, priveste prin catare si. . . PAC, îi 'executa' un 
testicol necredinciosului valet. . . Apoi, ridica din nou teava pustii, priveste iar prin 
catare si. . .  
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Valetul, ingrozit, isi impreuneaza palmele a rugaciune şi cu lacrimi in glas îi striga: 
- Ai mila, stapane!. . . Mai da-mi o sansa!. . .  
La care, lordul îi raspunde, calm: 
- Prea-bine!. . . Balangane-l!. . .  
***  
Un tip intra val-vartej intr-un cabinet medical: 
- Doctore, doctore, ajuta-ma ! 
- Ce s-a intamplat? 
- Cred ca sufar de pleonasm 
- De neoplasm vrei sa spui. . .  
- Nu doctore, de pleonasm. . .  
- Te inseli, nu exista o asemenea boala.  
- Ba da, doctore, stai sa-ti explic: uite, vreau sa fac dragoste cu amica mea, ne 
sarutam, ne imbratisam, in fine, ne dezbracam, şi când sa trec la actiune, penisul 
p**a 
*** 
Suferiţi cumva de vise erotice? întreabă doctorul un pacient.  
- Nu sufăr, domnule doctor. Chiar îmi fac plăcere!  
*** 
Generalul vede un soldat in post cu o umbrela deasupra capului.  
- In toata viata mea nu am vazut niciodata un soldat, care s-ar teme de ploaie.  
- Nici eu nu ma tem. Am umbrela  
*** 
- Nu te mai vad cu blonda cu care te intalneai inainte.  
- S-a casatorit.  
- Cu cine?  
- Cu mine  
*** 
Stapanul unui cal de curse nu era satisfacut de rezultatele ultimului tur.  
El striga suparat catre jockey:  
- Ce, nu te puteai misca mai repede?  
- Puteam, dar regulile interzic sa te cobori de pe cal.  
*** 
Un tip, ce se intorcea de la fotbal, este intrebat:  
- Care e scorul?  
- Doi zero.  
- Pentru cine doi?  
- Pentru nimeni. In dreapta - zero şi in stanga - zero.  
*** 
De ce isi iau oltenii doua pietre cind merg la culcare? 
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- Cu una sting becul, iar cu cealalta verifica dacă au inchis fereastra! 
*** 
Nevasta unui ardelean vrea sa dea divort. Ajunsi in fata judecâtorului, ea spune: 
- De 10 ani sintem casatoriti şi inca nu am facut dragoste! 
Judecâtorul, mirat, il intreaba pe ardelean: 
- Ba, tu ori nu vrei, ori nu poti, ori nu stii? Ardeleanul raspunde: 
- De putut, pot; de vrut, vreau, şi de stiut, stiu; dar nu vad de ce atata graba. . .  
*** 
Exact ca in balada populara MIORITA, pe un imas isi pasteau oile trei ciobanei, cu 
trei turme de miei.  
Unul moldovean, unul vrancean şi altul ungurean.  
Stateau ei rezemati in bate şi discutau teme majore ale civilizatiei mondiale. . .  
Vine vorba de limbi straine.  
Baciul moldovean: Parerea mea este ca cea mai grea limba este limba engleza.  
Uite, de exemplu, ei scriu SHAKESPEARE şi citesc "sheikspir".  
-Aiurea, spune baciul vrancean, cea mai grea limba este franceza! 
Ei scriu BAUDELAIRE şi citesc "bodler". . .  
Baciul ungurean nu se rabda şi sare şi el: 
- Cum pote la voi se vorbeste ase? Voi ce fel de rumuni esti? Cel mai greu limbe este 
rumuneste. . .  
In rumuneste se scri CABANA VALEA MURESULUI, dar se citesti "keskemet 
domokos polvon". . .  
*** 
Legea lui Slous:  
Dacă îndeplineşti o sarcină prea bine, vei rămâne cu ea pe cap.  
Legea lui Franko privind locul de muncă:  
Dacă-ţi place ceea ce faci, probabil că faci ceea ce nu trebuie.  
Prima capcană a geniului:  
Nici un şef nu vă păstra un subaltern, care are dreptate tot timpul. .  
Legea lui Raphel referitoare la afaceri:  
Cu cât angajaţii au mai puţin de lucru, cu atât vor lucra mai încet.  
Maxima biroului:  
Telefonul nu sună niciodată, când nu ai nimic de făcut.  
Legea lui Otto:  
Întotdeauna faci ceva lipsit de importanţă când şeful trece pe la biroul tău.  
Legea lui Chapman:  
Dacă nu poţi să-ţi termini treaba în primele 24 de ore, lucrează noaptea.  
Regula lui Harry:  
Când nu ştii ce să faci, mergi grăbit şi ia-ţi o mină îngrijorată.  
Concluzia coridorului:  



1181 

 

Poţi să te duci oriunde, dacă ai o mină serioasă şi duci cu tine un dosar.  
 
7 miracole la bărbaţi:  
1. Toţi bărbaţii sunt al dracului de ocupaţi.  
2. Deşi suntem ocupaţi, avem vreme de femei.  
3. Deşi avem vreme de femei, nu prea ne interesează de ele.  
4. Deşi nu prea ne interesează femeile, tot timpul avem una lângă noi.  
5. Deşi tot timpul avem una lângă noi, ne mai "dăm" şi la alta sau altele.  
6. Deşi ne mai dăm la alta sau altele, ne enervăm dacă femeia cu care suntem ne 
părăseşte.  
7. Deşi femeia cu care suntem ne părăseşte, tot nu învăţam din greşelile pe care le 
facem (şi tot ne mai dăm la altele).  
 
7 miracole la femei:  
1. Pentru o femeie, este tot timpul importantă securitatea "materială".  
2. Deşi este important a supravieţui din punct de vedere material, ele tot timpul îşi 
cumpără haine scumpe.  
3. Deşi ele tot timpul îşi cumpără haine scumpe, niciodată nu au cu ce să se îmbrace. 
. .  
4. Deşi ele spun că nu au niciodată cu ce să se îmbrace, tot timpul se îmbracă 
frumos.  
5. Deşi tot timpul se îmbracă frumos, haina pe care o pun pe ele este doar "cârpa 
veche".  
6. Deşi ele zic că este doar o "cârpă veche", se aşteaptă de la tine să le faci 
complimente.  
7. Deşi tu încerci să le faci complimente, ele nu te cred niciodată.  
 
Sunt femei care, în loc să-i facă să sufere pe mai mulţi bărbaţi, aşa cum e firesc, 
se concentrează asupra unuia până îl extermină. Acestea se numesc "fidele".  
 
A fost o dată un evreu înţelept. Şi zicea el că totul se poate reduce la ce ai în cap. Îl 
chema Solomon.  
După el, a venit un alt evreu înţelept. Şi zicea el că totul se poate reduce la ce ai în 
inimă.  
Îl chema Isus.  
După el, a venit un al treilea evreu înţelept. Şi zicea el că totul se poate reduce la ce 
ai în stomac.  
Îl chema Marx.  
După el, a venit un al patrulea evreu înţelept şi a zis că totul se poate reduce la ce ai 
între picioare.  
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Îl chema Freud.  
La sfârşit, a venit un alt evreu, mai înţelept decât toţi (pe nume Einstein) şi a zis: 
"Totul e relativ"  
*** 
Subject: ruleta africana 
Un european ajunge la un trib izolat din Africa şi seful de trib il ia sa-i arate 
atractiile locale. Într-o vale, mai la dos, era un scaun turnant, imprejurul caruia 
stateau pe pamint sase negrese frumusele.  
- Asta, zice seful de trib, este ruleta noastra africana.  
- Adica? 
- Va asezati pe scaunul turnant, vă invirtiti şi fata in fata careia vă opriti vă ofera o 
partida de sex oral.  
- Si care-i riscul? 
- Una dintre ele e canibala. . .  
*** 
Diferenta dintre curaj şi tupeu  
Stii care-i diferenta intre curaj şi tupeu? 
Curajul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, sa-ti vezi nevasta asteptandu-
te cu un maturoi in mana şi sa o intrebi: 
- Inca mai faci curat, sau tocmai te pregateai sa decolezi? 
Tupeul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, invaluit intr-un nor de parfum, 
cu urme de ruj pe haine, sa-ti vezi nevasta asteptandu-te cu un maturoi in mana, şi 
sa-i spui: 
- Nu te enerva, tu urmezi.  
*** 
Un negru şi un alb, pe malul unui lac, amandoi cu scula atarnand in apa.  
Albul:  
- Ce rece este apa!  
Negrul:  
- Si ce nisipos e fundu'!  
*** 
Un betiv intra intr-un bar, se opreste in fata unui cuplu şi ragaie.  
Tanarul, furios: 
- Cum indraznesti sa ragai inaintea prietenii mele? 
- Scuze nu stiam ca e randul ei!  
***  
Cel mai rapid lucru din lume  
Va rugam sa ne spuneti care ar fi, dupa parerea dvs. , cel mai rapid lucru din lume. . .  
Primul:  
-. . . Eu cred ca cel mai rapid lucru din lume e gandul. . .  
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- Cum asa??!!!  
- Te gandesti la cineva şi nici nu-ti dai seama când o faci. . .  
- Asta asa este. . aveti dreptate. . o sa tinem cont de parerea dvs.  
Al doilea:  
- Eu as zice ca clipitul e cel mai rapid. . .  
- De ce anume???  
- Nici nu-ti dai seama când clipesti, atât de rapid e. . .  
- Da. . . . interesant. . . apreciem contributia dvs. .  
Al treilea:  
- Dom'le. . . . eu sunt de parere ca lumina este cel mai rapid lucru. . .  
- Puteti explica??. . .  
- Da: cum apesi pe intrerupator cum se umple toata camera de lumina. . . adica e 
ceva foarte rapid. . . nici nu-ti dai seama. . .  
- Da. . . foarte interesant. vă multumim. . . .  
Al patrulea:  
- Cum sa vă spun eu. . . dupa parerea mea, diareea e cel mai rapid lucru. . .  
- !!!?????? (consternare).  
- Pai, domnilor. . . aseara m-am cacat pe mine şi n-am avut timp nici sa ma gandesc, 
nici sa clipesc şi nici sa aprind lumina. . .  
***  
La bar  
Un pitic tot sarea in fata tejghelei unui bar şi striga:  
- Vreau şi eu un suc! Vreau şi eu un suc!! dar nu reusea sa vada peste tejghea. . .  
Tot sare el asa degeaba pana când se enerveaza ingrozitor şi se duce in spatele 
barului.  
Acolo era alt pitic care sarea:  
- Cola sau Fanta? Cola sau Fanta?  
***  
Un scotian  
Un scotian incercand sa monteze o antena TV pe acoperisul casei sale aluneca şi 
cade in spatele casei. In cadere vede pe geamul bucatariei cum nevasta-sa numara 
boabele de fasole ce le punea in ciorba.  
- Opreste-te, striga el, jumatate ajung, eu mananc astazi la spital!. .  
*** 
Într-un sat, un preot merge la slujbă. Lângă biserică, vede un 
măgar mort într-un accident de maşină şi sună imediat la poliţie.  
- Sunt preotul satului. Am găsit un măgar mort.  
- Şi ce, zice poliţistul ironic, vreţi să-l îngropaţi cu popă? 
- Nu, zice preotul, eu doar am anunţat familia.  
*** 
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- Mai, tie in ce pozitie îţi place s-o faci ?  
- 82.  
- 82 ?  
- Da, 69 cu TVA.  
*** 
Conferinta internationala a mafiotilor. Dupa sedinta, il capo di tutti capi il cheama 
pe Ion, seful mafiei romanesti, la el.  
- Auzi Ioane, tu ai vila din asta cu 2 etaje cum am eu? 
- Nu, raspunde Ion.  
- Dar Mertzane ca ale mele, ai? 
- Nu.  
- Dar lant din asta gros cat 2 degete, de aur, ai? 
- Nu.  
- Mai, pai ce mafiot esti tu? La congresul urmator sa nu te aud ca nu ai ce ti-am zis 
azi, clar? 
Merge Ion acasa şi il striga pe servitorul lui, Ghita.  
- Ghita!!! Darima ultimele 3 etaje de la casa, vinde elicopterele şi cumpara 
Mertzane, iar cainele du-l in casa ca lantul lui trebuie sa-l port eu.  
*** 
Intr-un cazino din Las Vegas intra o blonda imbracata intr-o haina lunga de blana şi 
se indreapta tinta catre prima masa de joc. Se aseaza languros pe un scaun, se 
apleaca inspre crupier şi il intreaba:  
- Nu vă suparati, care este suma maxima pe care o pot juca? 
- Stimata domnisoara, ne mandrim ca suntem cazinoul care accepta mize pana la 
500. 000 de dolari, dar, sincer, nu v-as recomanda sa riscati atât de mult, raspunse 
crupierul.  
- Ah, nu conteaza, prietenul meu e miliardar, banii nu sunt o problema. As avea 
doar o rugaminte, as putea sa joc in stilul meu? 
- Atat timp cat respectati regulile jocului, nu vad nici o problema! La acest raspuns, 
blonda lasa sa-i cada haina de blana şi ramane complet goala in fata barbatului. Doi 
crupieri de la mesele vecine, socati de aparitie, se alatura colegului lor.  
- Mizez pe 10, rosu, spune blonda, punand fisele pe masa. Se invarte roata, bila fuge, 
barbatii se uita paralizati la blonda care sta aplecata deasupra mesei.  
- Am castigat! am castigat! urla blonda sarind vesela. Barbatul îi numara consternat 
banii, ea isi pune din nou haina din blana şi iese din cazinou. Barbatii incep sa-si 
revina:  
- Mai, voi ati vazut ce numar a fost?  
- Nnnn, nu, raspund cei doi colegi care au asistat la scena.  
- Nici eu, raspunde crupierul.  
Morala: Mai exista şi blonde inteligente, dar barbatii sunt toti la fel!  
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*** 
George Bush il suna pe Basescu:  
 
-My Base uite la noi a avut loc un atentat care a distrus toate fabricile de 
preservative din SUA. Avem nevoie de ajutorul vostru.  
Puteti sa ne livrati 1 milion de pezervative? 
Base:  
-Da, bineninteles!  
Bush:  
-Dar sa aiba dunga albastra pe ele!  
Base: 
-Nicio problema!  
Bush:  
-Si sa fie de 25 de cm!  
Base: 
-Da. . . se rezolva! 
Base inchide telefonul şi ramane pe ganduri …-Ai dreacu' dom'le americanii astia. . . 
auzi la ei, 25 de cm … 
Il suna pe directorul de la fabrica de prezervative şi îi explica problema:  
-Avem nevoie de 1 milion de prezervative pentru fratii nostri americani!  
Directorul:  
-Considerati comanda ca şi livrata! 
Base:  
-Dar trebuie sa aiba şi o dunga albastra pe ele! 
Directorul:  
-Nicio problema!  
Base:  
-Si sa fie de 25 de cm!  
Directorul:  
-Sigur, se rezolva! 
Base:  
-Si sa scrie pe ele: MADE IN ROMANIA – MEDIUM SIZE!!! 
*** 
Cum poţi să fii diabolic cu un homosexual?  
Să îl arunci într-o groapă fără fund.  
*** 
Si tragea Toader la coasa, ca un adevarat maramuresan, pe pajistea lui de pe malul 
Izei. Dincolo de Iza, Maria culegea macris. Dar vantul batea si-i ridica rochita. Si 
Maria nu era prevazuta cu textila numita chilotei. Si asta îi facea lui Toader sa i se 
ridice nivelul. Si brav fiind el, se duce la malul Izei si-i zice Mariei: „No, nu mai pot. 
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Vreau sa te iubesc la modul total. ” Si zice Maria: „Dar ti-am spus draga Toadere ca 
eu nu stiu sa inot”. Si zice Toader: „Nu-i bai, ca organul meu sexual îi atât de 
dezvoltat, ca poti sa treci la mine pe el. ” Si Maria reflecteaza şi dupa ce refleteaza 
zice: „Mare smecher esti, Toadere! Vrei sa-mi spui şi cum vin indarat?”  
*** 
Un soldat raporteaza ofiterului:  
-Dom' capitan, printre noi sunt si. . . . homo. . . . .  
-Cum ti-ai dat seama? 
-Mi-a disparut rujul!  
 
*** 
Un vanator, urmarind un mistret ranit, s-a afundat in padure şi fara sa-si de-a 
seama l-a prins noaptea şi s-a ratacit. Batea vantul şi ningea iar el disperat mergea 
ca sa se incalzeasca fara sa mai stie unde se afla. Intr-un tarziu vede undeva o 
lumina şi tot mergand catre ea ajunge la un canton silvic.  
Bate la usa şi apare padurarul.  
- Te-ai ratacit spune omul şi il pofteste in casa. Este tarziu, ramai aici pana 
dimineata când îţi arat drumul. Pana atunci stai la masa cu noi, dar avem numai 
mamaliga cu branza.  
Vanatorul era obosit şi flamand, pentru ca a mers o zi intreaga fara sa manance 
nimic.  
Dupa ce mananca o vreme intreaba: 
- Padurarule, pot sa mai iau un pic de mamaliga? Uite, mi-a ramas un pic de branza. 
. .  
Nu trece mult şi intreaba din nou: 
- Padurarule, pot sa mai iau un pic de branza? Uite ca mi-a mai ramas mamaliga. . .  
Dupa ce acestea se repeta de mai multe ori, adorm toti in singura camera unde era 
cald, padurarul cu nevasta in pat şi vanatorul pe o saltea pe jos.  
Dupa miezul noptii vuietul vantului este acoperit de urletul unei haite de lupi.  
Padurarul sare din pat ca ars se imbraca pe intuneric rasturnand cateva scaune şi 
cat ai clipi dispare in noapte. In urma lui a ramas liniste. Dupa un timp vanatorul 
intreaba in intuneric: 
- Oare sta mult? 
- Sta mult, îi raspunde femeia in soapta.  
- Oare nu ma prinde ? intreaba din nou vanatorul.  
- Nu te prinde mai omule, ca pana iese el in calea lupilor la capatul paraului, poate 
sa treaca toata noaptea.  
- Zici ca nu ma prinde. . .  
- Nu te prinde fii sigur. Hai, curaj! 
- Atunci, spune vanatorul, ma duc sa mai iau un pic de mamaliga cu branza. . .  
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*** 
Jack şi prietenii lui s-au dus sa joace golf intr-o sambata. . . Cand erau pregatiti sa 
joace un tip necunoscut a venit la ei si-a intrebat dacă poate sa li se alature. . . Dupa 
cateva lovituri unul din prietenii lui Jack era curios sa stie ce meserie are tipu' asa 
ca l-au intrebat. . .  
Tipu' a spus ca este un assasin platit, iar ei au inceput sa rada. Tipu' a spus ca nu 
glumeste, are pusca in geanta de golf şi ca pot sa se uite sa se convinga. Asa ca Jack 
a hotarat sa verifice geanta tipului. . . şi spre surprinderea lui. . . in geanta era 
intradevar o pusca cu o luneta mare. . .  
Jack l-a intrebat pe tip dacă poate sa se uite sa-si vada casa prin luneta. . . Cand Jack 
s-a uitat, si-a vazut casa şi fereastra de la dormitor, a vazut-o şi pe sotia lui, era 
dezbracata. . . şi pe vecinul lui. . . şi el era dezbracat. . .  
Nervos l-a intrebat pe assasin cat il costa sa-i omoare. . .  
Tipu' a spus ca 1. 000$ pt. fiecare foc nimerit. . .  
Jack: 
"1. 000$! Bine. . . vreau 2 focuri. . . Vreau sa o impusti pe sotie in gura pt. ca m-am 
saturat sa o tot aud zi de zi, şi pe vecinul meu in penis pt. ca a indraznit sa se culce 
cu sotia mea". . .  
Assasinul a spus ca este de acord, s-a pregatit şi a inceput sa se uite prin luneta. . . 
Dupa vreo 5 min. . . Jack plin de nerabdare, l-a intrebat de ce îi trebuie atât de mult. . 
.  
Asasinul: "Stai calm! Incerc sa-ti economisesc 1000$. . .  
*** 
Doi nemţi discută într-un showroom: 
- Ce-i asta. . . Dacia Duster? 
- Duster. . . da, se pare că e o maşină. . .  
- Românească, nu? 
- Da. . . cre' că e românească 
- Bună, nu? Gardă înaltă, cauciucuri groase … 
- Mda. . .  
- Măăă, ce ţi-e şi cu românii ăştia … ar face orice numai să nu-şi repare drumurile… 
*** 
PERCEPTIILE COPIILOR: 
Nuditatea 
O mama se plimba cu masina, impreuna cu cei trei copii mici, intr-o dupa-amiaza 
torida de vara, când o femeie dintr-o masina decapotabila s-a ridicat din scaun şi a 
inceput sa le faca cu mana. Femeia era total goala. In timp ce mama isi revenea din 
soc şi se gandea sa le spuna repede copiilor sa nu se uite, fetita de cinci ani a spus 
cu inocenta: "Mami. Femeia aia nu poarta centura de siguranta!".  
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Un baietel s-a pierdut pe culoarele unei sali de gimnastica şi a nimerit la cabinele 
femeilor. Acestea au inceput sa tipe, sa insface prosoape sa se acopere şi sa fuga in 
toate partile, ca sa se ascunda. Baietelul le-a privit uimit, dupa care a intrebat senin: 
"Ce s-a intamplat? N-ati mai vazut un baietel in viata voastra?" 
Onestitate 
Un baietel de patru ani a venit alergand din baie, ca sa-i spuna mamei ca si-a scapat 
periuta de dinti in toaleta. Mama a scos-o din toaleta şi a aruncat-o la gunoi. Atunci, 
baietelul a stat şi s-a uitat putin sa gandeasca, dupa care a fugit in baie şi s-a intors 
cu periuta mamei. A ridicat-o in fata mamei şi i-a spus cu un zambet incantat: "Mai 
bine ai arunca-o şi pe asta, pentru ca a cazut in toaleta, acum doua zile".  
Pareri 
In prima zi de scoala, un elev din clasa intai i-a dat invatatoarei un bilet de la mama 
sa. Pe bilet scria: "Parerile exprimate de acest copil nu sunt neaparat cele ale 
parintilor lui".  
Ketchup 
O femeie se chinuia sa faca sa curga ketchup dintr-o sticla. In timp ce se chinuia, a 
sunat telefonul, asa ca l-a rugat pe baietelul ei de patru ani sa raspunda. "Este 
directorul, mama" i-a spus copilul mamei. Dupa care a adaugat: "Mama nu poate 
raspunde acum. Da o sticla peste cap".  
Batranete 
O mama facea voluntariat la o organizatie care ducea hrana batranilor fara ajutor. 
In timpul orelor de program, o lua pe fetita sa de patru ani cu ea. Pe acestea o 
fascinau bastoanele, scaunele cu rotile şi alte lucruri care aveau legatura cu 
batranii. Intr-o zi, mama a gasit-o holbandu-se la o proteza de dinti, care statea intr-
un pahar cu apa. In timp ce mama se pregatea sa raspunda la inevitabilele intrebari 
ale fetitei, aceasta s-a intors şi a soptit "Zana maseluta n-o sa creada niciodata asa 
ceva".  
Imbracamintea 
O fetita se uita la parintii ei cum se imbraca pentru petrecere. Cand l-a vazut pe 
tatal sau cum isi imbraca costumul, aceasta i-a spus: "Tati, nu ar trebui sa porti 
costumul ala". "De ce, scumpa mea?". "Pentru ca stii ca îţi da dureri de cap, in 
dimineata urmatoare".  
Scoala 
O fetita abia a terminat prima saptamana de clasa intai şi a venit nervoasa acasa: 
"Imi pierd vremea cu scoala" îi spune mamei. "Nu stiu sa citesc, nu stiu sa scriu şi 
nici sa vorbesc nu ma lasa!" 
Biblia 
Un baietel deschide biblia familiei. Era fascinat de desenele din carte şi dadea pe 
rand fiecare pagina. Deodata ceva cazu din biblie. Era o frunza presata intre pagini. 
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"Mama uite ce am gasit" striga fericit baietelul. "Ce ai gasit?" intreba mama. 
Fascinat baietelul raspunse "Cred ca sunt chilotii lui Adam!" 
*** 
Un grup de turisti maghiari sunt intr-o excursie in Romania, prin Muntii Carpati.  
La un moment dat se aude un urlet infricosator: 
UUUUU- UUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUU!!! 
Speriati şi curiosi isi intreaba ghidul despre ce este vorba. Ghidul le spune: 
- La noi in Romania exista un trib de femei foarte frumoase şi salbatice care atunci 
când le vine timpul de imperechere se aduna intr- o "pestera" şi isi inalta strigatul 
hormonal in asteptarea masculilor.  
Peste 2 zile cel mai titrat ziar din Ungaria scria cu litere de- o schioapa: "15 barbati 
unguri au murit calcati de tren intr- un tunel din Romania. Toti erau dezbracati. " 
*** 
Un african, tocmai recunoscut ca azilant, se plimba mandru pe strazile noului sau 
oras din Germania.  
El se adreseaza primului intilnit, spunându-i: Multumesc draga germanule, vă 
multumesc ca m-ati primit in tara voastra minunata, ca mi-ati oferit ajutor, adapost 
şi asigurare medicala.  
Cel caruia i se adresase raspunde : Va inselati, eu sunt albanez.  
Omul merge mai departe şi se adreseaza unei alte persoane :  
Multumesc pentru ca m-ati primit in asa o tara frumoasa ca Germania ! 
Acesta îi raspunde: Eu nu sunt neamt, eu sunt român.  
Mai intalneste o persoana şi spune din nou: Multumesc pentru minunata Germanie 
!. Cel interpelat ridica din umeri şi zice. Eu nu sunt german, sunt egiptean.  
Apoi vede el o femeie ceva mai vârstnica şi o intreaba. Sunteti nemtoaica ?  
Nu, zice femaia, sunt turcoaica.  
Nedumerit, o intreaba: Dar unde sunt, femeie, toti nemtii astia ?  
Femeia se uita la ceas şi spune: Probabil la munca" 
*** 
Intr-o discoteca in Germania intra un rus, pe tricoul caruia scria mare: Turcii au trei 
probleme. Nu sta mult şi se apropie un turc de el: 
Ce faci bah aici? Cauti bataie? 
Asta e prima voastra problema, vă luati de oricine fara sa vă fi facut nimic.  
Dupa vreo 5 ore dupa ce se termina totul şi lumea pleca pe acasa, la iesire pe rus, il 
asteptau o turma de turci.  
Asta e doua voastra problema, nu vă puteti rezolva problemele singuri, şi veniti in 
turma.  
Turcii cum au auzit au scos cutitele la el.  
Si asta e a treia voastra problema, intotdeauna veniti la un schimb de focuri cu 
cutitele! 
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*** 
Un tip facea autostopul pe o strada pustie, intr-o noapte neagra şi in mijlocul unei 
furtuni de zapada puternice.  
Timpul trecea, . . . nici o masina pe drum, şi furtuna facea sa nu vada nici la 2 pasi in 
fata lui.  
La un moment dat apare o masina şi se opreste in dreptul lui. .  
Fara sa analizeze mult situatia, tipul se urca in masina.  
Dupa ce inchide usa, se uita spre cel de la volan. . . , şi incremeneste.  
La volan nu era NIMENI!!!! 
Masina porneste usor, iar tipul, deja ingrozit, statea lipit de scaun, fara sa poata 
scoate vreo vorba.  
Apare o curba, . . . tipul incepe sa se roage in gand sa scape cu viata, şi exact când 
intra masina in curba, apare o mana prin geam şi roteste volanul.  
Tipul, deja paralizat de groaza, vede cum de fiecare data când ajunge la o curba, 
mana apare prin geam şi roteste volanul.  
La un moment dat, vazand ca se apropie de oras, isi face curaj şi sare din masina.  
Intra in primul bar care îi iese in cale si, ud şi inspaimantat, cere 2 pahare de vodca 
şi incepe sa le povesteasca celor din bar experienta groaznica prin care a trecut.  
Toti raman pe ganduri când isi dau seama ca tipul plange, cu toate ca nu era beat.  
Dupa vreun sfert de ora, alti doi tipi inghetati bocna intra in bar, şi vanzandu-l pe 
primul, unul dintre ei îi zice celuilalt: 
- Auzi, asta nu e tampitul care s-a urcat la noi in masina in timp ce noi o impingeam 
?!? 
*** 
Se intalnesc 2 babe pe ulita: 
- Ce faci tzatzo? 
- Vin de la posta.  
- Ai luat pensia? 
- Eee, am luat o p. . a.  
- Si eu ca proasta am luat pensia!  
*** 
Doua babe pe bancuta in cimitir: 
- Auzi, tu cati ani ai? 
- 97! 
- Pai şi te mai duci acasa?  
*** 
Doi batranei prin parc: 
- Cum te simti mai Vasile acum la 80 de ani ? 
- Ai?! Aaa, acum la 80 de ani? Pai cum sa ma simt, ca un nou nascut. . . ma pis şi ma 
cac pe mine, toata ziua. . .  
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*** 
Doi mosi stateau pe o banca: 
- Auzi, o vezi pe tipa aia? moare dupa mine! 
- Da de unde stii? 
- Doar n-o sa moara inaintea mea. . . .  
*** 
In tamvai inghesuiala şi un mosulica de pe scaun i se adreseaza unei domnisoare ce 
statea in picioare: 
- Dacă doriti puteti sa stati la mine in poala.  
Tanara cu tupeu se aseaza. Dupa cateva momente mosul da semne de neliniste şi 
jenat îi spune tinerei: 
- Ati vrea, vă rog frumos sa vă ridicati? Stiti, cred ca totusi nu sunt asa de batran 
cum credeam. . . .  
*** 
Un mos intra intr-o farmacie şi cere un prezervativ. Se uita la el pe toate partile şi 
zice: 
- Auzi, cucoana, unul cu miez n-ai, ca numai piele am şi eu?  
*** 
Intr-un taxi se urca o calugarita, eleganta şi frumoasa.  
Soferul, tinerel şi frumusel, o priveste pe furis de nenumarate ori.  
Calugarita il intreaba ce il framinta. . . Soferul ofteaza. . . .  
"-Mi-e rusine sa vă spun. . . . " 
"-Fiule, nu fi timid. . . .  
Am auzit şi vazut de tot felul in viata, nu te teme ca ma poti ofensa, din nimica toata. 
. . " 
"-Sincer sa fiu, spune soferul, am visat intotdeauna sa ma sarute o calugarita. . . asa 
ca dumneavoastra. . . " 
"-Mde, s-ar putea implini visul tau, spune calugarita, cu conditia sa fii catolic şi 
celibatar !" 
Soferul, foarte excitat, spune : 
"-Pai sunt ! sunt şi catolic şi celibatar !!!" 
"-Bine, spune calugarita, opreste masina pe dreapta. . . . " 
Soferul opreste, calugarita se apleaca spre el şi îi aplica un french kiss enorm, cu 
mina dreapta palpindu-i "obiectele intime". . .  
Dupa care il roaga sa continue cursa. . . .  
Soferul, emotionat de momentul trait incepe sa plânga. . .  
"-Ce s-a intamplat ? " il intreaba calugarita. . .  
"-Maicuta, am pacatuit. . . te-am mintit ! 
Sunt evreu şi casatorit !" 
"-Deh, zice calugarita, nu-ti face probleme ! 
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Si pe mine ma cheama John şi ma duc la un bal mascat. .  
*** 
Un mos de 119 ani şi nevasta de 109 merg la tribunal sa divorteze.  
Judecâtorul: 
-Da' de cati ani sunteti casatoriti? 
-Apoi, au trecut 80, raspunde mosul.  
Judecâtorul: 
-Si de cati ani nu vă mai intelegeti? 
- Cam de 50, dom' judecâtor 
Judecâtorul: 
-Si atunci, ce ati asteptat pana acu'? 
-Sa moara copiii ca sa nu sufere, raspunse mosul.  
*** 
Culmea matematicii: Sa stai de unu singur şi sa te simti in plus. . .  
*** 
Un negru se duce la Oficiul de plasare din Africa de Sud. . .  
- Buna ziua! As dori un loc de munca.  
- Sigur, cum sa nu, se poate, zise albul. Dar sa stiti ca nu mai avem decât un post de 
director la o mina de diamante, dacă vă convine.  
- Bineinteles.  
- Salariul din pacate a mai scazut. Nu mai este 150. 000 $ / an ci doar 120. 000.  
- Excelent spuse negrul, caruia nu-i venea sa creada.  
- Iar vila unde o sa locuiti are doar trei etaje, ne pare rau, iar piscina este 
deocamdata in reparatii.  
Cat despre masina de servici, trebuie sa vă multumiti cu un Ford, pentru ca 
Mercedes-ul este accidentat.  
- Chiar asa domnule, nu-mi vine sa cred. Dumneata îţi bati joc de mine? 
- Pai cine a inceput ? 
*** 
Politistii se duc in excursie cu un autocar cu doua nivele.  
La nivelul de jos ofiteri şi la nivelul de sus subofiteri.  
La un moment dat se aud urlete de la nivelul de sus, iar sefu` se duce sa vada ce se 
intampla.  
-De ce urlati in halul asta?  
-NOI NU AVEM SOFEER !!! NOI NU AVEM SOFEER !!! 
*** 
Întrebare unica: "Ce este mai mare, viteza luminii sau viteza sunetului ? 
Argumentati!".  
 
Primul politist:  
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- A sunetului.  
- Fals, dar argumentati !  
- Pai dacă dau drumul la televizor, mai întîi se aude ceva si-apoi se vede!  
 
Al doilea politist:  
- A luminii.  
- Corect. Argumentati.  
- Dacă dau drumul la radio, mai întîi se aprinde beculetul şi apoi s-aude.  
 
Al treilea politist, geniul grupei, tanara speranta a politiei române:  
- A luminii.  
- Corect, argumentati.  
- Furtuna!  
- Excelent. . . ziceti!  
- Tunet, fulger. . . întîi vad fulgerul, apoi aud tunetul!  
- Excelent, argumentati!  
- Pai, permiteti sa raportez: ochii e mai în fata decît urechile !!!  
*** 
Ion cu Marie se prezinta la spital. Ion este tare bolnav. Intra singur la doctor. Marie 
il astepta afara. Ion iese cu o prescriptie in mana.  
Marie: No?  
Ion: Mi-o dat niste supozitoare şi mi-o spus ca se iau pe cale anala. . .  
Marie: Anala? Ce-i aia?  
Ion: Da, nu stiu tu Marie. . .  
Marie: Pai du-te de-l intreaba. . .  
Ion intra sa-l intrebe pe doctor. . . iese imediat afara.  
Marie: No?  
Ion: Pai o zis ca-i pe cale rectala. . .  
Marie: Da' aia ce-i?  
Ion: Nu stiu, tu Marie, la-s ca vaz acasa. . .  
Marie: Ba' du-te de-l intreba acum  
Ion: Nu mai intru a treia oara. . .  
Marie: Ba du-te  
Ion se decide sa intre şi iese repede:  
Marie: No?  
Ion: Vezi, acum s-a 'nervat şi o zis sa mi le bag in cur!!! 
*** 
O blonda, ia Economic Class şi se aseaza pe un loc de la First Class.  
Insotitorul de zbor o vede şi o roaga sa-i arate biletul.  
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Apoi, îi spune blondei ca ea a platit un loc la Economic Class asa ca vă trebui sa se 
aseze in spate.  
Blonda îi da replica: "Sunt blonda, sunt frumoasa, merg la Montreal şi am de gand 
sa stau aici!"  
Insotitorul intra in cabina pilotilor şi le spune de bomba blonda care nu vrea sa stea 
pe loculplatit ci sta la First Class.  
Copilotul se duce la ea şi incearca sa-i explice din nou cum stau lucrurile.  
Blonda îi raspunde la fel:"Sunt blonda, sunt frumoasa, merg la Montreal şi am de 
gand sa stau aici!"  
Copilotul îi spune pilotului ca - probabil - vor trebui sa astepte pana la aterizare şi 
acolo sa o dea pe mana politiei şi sa fie arestata.  
Pilotul îi raspunde: "Ce spui?. . . e blonda?. . . Ma ocup eu atunci.  
Sunt insurat cu o blonda. Eu vorbesc "limbajul"!  
Se duce la blonda, îi sopteste ceva la ureche, la care ea :"Oh, ma scuzati. . . " şi se 
muta inapoi pe locul ei de la clasa Economic.  
Insotitorul de zbor şi copilotul sunt uimiti şi il intreaba ce i-au spusde a reusit s-o 
faca sa se mute la locul ei fara sa mai faca scandal.  
"I-am spus ca First Class-ul nu merge la Montreal !" 
*** 
In inchisoare vine o comisie care pune intrebari condamnatilor.  
Unul este intrebat: 
- Cati ani aveti de ispasit? 
- Pe viata.  
- De ce? 
- Am lucrat la negru.  
- Cum asa, asta nu se poate? Ce sunteti de meserie? 
- Macelar. . .  
*** 
Un condamnat primeste o scrisoare de la sotie:  
- Am hotarat sa plantez morcovi in gradinita din spatele casei.  
Cand crezi ca as puteai sa-i plantez? 
El îi scrie:  
- Draga nevasta, orice faci nu te atinge de gradina din spatele casei.  
Acolo am ascuns banii! 
Dupa o saptamana iar vine o scrisoare de la nevasta:  
- Nu o sa-ti vina sa crezi ce s-a intamplat.  
Au venit la noi o gramada de oameni şi au sapat toata gradina din spatele casei! 
La care el raspunde:  
- Draga nevasta, acum poti planta morcovi in spatele casei. . .  
*** 
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Intr-o celula trei detinuti discuta: 
- Tu cum ai ajuns aici? 
- Ce dracu sa fac, jaf şi viol. Dar tu? 
- Nimica toata, sa moara mama, am sutit din cateva case, am omorat doua babe. Da 
şi asa mureau ca erau batrane rau şi am mai sutit din buzunare.  
- Da tu ba? Ce-ai facut? 
- Fizica nucleara.  
*** 
Directorul inchisorii: 
- Vizitatorii au voie intre 5 şi 7! 
La care un condamnat: 
- Asa tanar nu stiu pe nimeni. . .  
*** 
Un evadat se intoarce seara inapoi in inchisoare.  
Un reporter il intreaba: 
- De ce v-ati intors la inchisoare? 
- Mai bine aici decât acasa! 
- Cum asa? 
- Nu intru bine pe usa casei şi nevasta-mea imi zice:  
- Pe unde imi umbli! Ai evadat deja de 8 ore. . .  
*** 
- Sunt uimit de ce aud! Popescu mi-a zis ca merge sa isi viziteze rudele şi acum aud 
ca e in inchisoare! 
- Da, de fapt cam toate rudele lui sunt acolo. . .  
*** 
Unu incearca incet, incet, sa isi cunoasca mai bine noul coleg de celula: 
- Si esti casatorit? 
- Eu? Eu sunt un tip care isi iubeste libertatea! 
*** 
- Gardian ce data aveam azi? intreaba unul in inchisoare.  
- Mai termina cu intrebarile! Iti spun eu când poti scrijelii anul 2030. . .  
*** 
Trei detinuti urmeaza sa fie trimisi pe o insula pustie unde sa isi ispaseasca 
pedepsele.  
Gardianul le spune ca au voie sa duca cu ei un singur obiect şi îi intreaba ce ar dori.  
Primul spune: 
- Pai, eu o sa iau niste creioane colorate şi toata ziua o sa am de desenat pe peretii 
puscariei.  
Al doilea zice: 
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- Pai, eu o sa imi iau un pachet de carti de joc şi toata ziua o sa joc carti cu ceilalti 
detinuti.  
Iar al treilea: 
- Pai, eu zic sa iau o cutie de tampoane, ca am citit ca cu un tampon din ala poti sa şi 
inoti şi sa te cateri in copaci şi sa calaresti, asa ca toata ziua o sa am ce sa fac cu ele! 
*** 
Paznicul îi zice condamnatului: 
- Pana maine la 8 dimineata celula trebuie sa fie luna şi bec!  
La ora 9 vine directorul inchisorii.  
- Ce? L-au prins şi pe el ? 
*** 
Condamnatul se gaseste legat de scaunul electric.  
Directorul inchisorii il intreaba care e ultima sa dorinta.  
- As dori sa ma tineti de mana, raspunde condamnatul. Poate imi da mai mult curaj. 
. .  
*** 
Doctorul inchisorii viziteaza chiriasii.  
Intrebare in prima celula: 
- Cum ati avut scaunul? 
- Azi normal.  
In a doua celula: 
- Cum ati avut scaunul? 
- Azi normal.  
In a treia celula: 
- Cum ati avut scaunul? 
- Azi normal, maine electric! 
*** 
Doi condamnati se intalnesc: 
- Ce mai face John? 
- Ah sarmanul a cazut de pe schela şi a murit? 
- Dar ce dracu a cautat pe schela? 
- A fost spanzurat! 
*** 
Un individ ajunge la inchisoare.  
Este repartizat intr-o celula comuna şi este intampinat de un malac fioros.  
- Ba tu, ala nou! Tu ce vrei sa fii? 
- Cum adica? Intreaba nedumerit noul venit.  
- Aici noi suntem impartiti in baietei şi fetite. Tu ce vrei sa fi? 
- Baietel, zice omul gandindu-se sa nu inceapa dur chiar din prima zi.  
- Perfect, zice malacul, astazi baieteii sug sula la fetite.  
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*** 
Un condamnat la moarte este condus de catre preot la spanzuratoare.  
Afara ploua insa de ziceai ca se rupe cerul, preotul tinea umbrela.  
Condamnatul zice: 
- Asa o vreme tampita, parinte! 
La care popa: 
- Ti-e ti-e usor! Tu nu faci drumul decât dus, dar eu trebuie sa ma şi intorc.  
*** 
Condamnatul este adus in camera de executie.  
Priveste scaunul electric de care sunt legate tot felul de fire şi intreaba: 
- Cum se cheama dracovenia asta? 
Directorul inchisorii îi raspunde: 
- Nu-ti bate capul cu intrebari, o sa te punem imediat la curent.  
*** 
Intr-o celula stau doi tipi condamnati ambii pentru 10 ani.  
Unul din ei zice oftand: 
- Ehehei, dacă ascultam sfatul mamei! 
- Ce ti-a zis mama ta? 
- La usa sunt doi politisti! Fugi repede pe usa din dos! 
*** 
Un condamnat isi intoarce lucrurile din celula cu susul in jos strigand din toti 
rarunchii: 
- Am fost jefuit, am fost cu nerusinare furat! 
Gardienii sosesc in graba şi il intreaba: 
- Ce vi-a fost furat? 
- Planurile de evadare. . .  
*** 
Un paznic de la inchisoare catre un coleg: 
- Inchipuie-ti, condamnatul de la celula 152 a evadat azi noapte! 
- Doamne ajuta! De trei nopti nu pot sa dorm din cauza fierastraului lui.  
*** 
Una isi viziteaza sotul in inchisoare.  
Acesta ingrijorat de situatia ei financiara o intreaba: 
- Cum te ajungi cu banii? 
- Nici o grija pe urmatorii 3 ani imi mai ajung banii primiti ca recompensa pentru 
prinderea ta! 
*** 
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CE SPUN FEMEILE CAND SUNT PRINSE IN FLAGRANT  
Englezoaica:  
Darling, dacă ma anuntai la timp când vii acasa. . . s-ar fi putut evita aceasta situatie 
jenanta pentru amandoi! Nemtoaica:  
Hans, azi ai venit cu patru minute şi patruzeci şi cinci de secunde mai devreme 
acasa. Imi datorezi o explicatie pentru asta!  
Frantuzoaica:  
Jean, ce bine ca ai venit! Jaques e terminat, nu mai poate. . .  
Suedeza:  
Tu esti, Olaf? Eu am terminat, ce-i drept, dar Sven ar vrea sa se mai distreze. . . 
Alatura-i-te şi tu!  
Rusoaica:  
Ivane, tu esti? In sfarsit, un barbat adevarat! Inainte sa mi-o traga. . . asta n-a fost in 
stare nici sa ma ia la palme! Evreica:  
Itzic, tu esti? Atunci, cine naiba e asta. . . de pe mine?  
Romanca: Ioane, tu ma crezi mai mult pe mine. . . sau ce vad ochii tai?  
Unguroaica (in timp ce sare din pat)  
Ioi, draga!. . . Nu fii suparat! O platit inainte!  
Cehoaica: Pepa, nu te impacienta, draga! Tocmai am aflat ca. . . el e noul tau sef!  
Nevasta de secui:  
No, dacă ai baut toata palinca din casa, eu cu ce era sa-l fi servit. . . pe musafir? 
ANIVERSARE 
Un cuplu foarte batran isi serbeaza cea de-a 75-a aniversare a casatoriei 
La un moment dat, sotul îi spune sotiei: 
- Draga, vreau sa te intreb ceva. . .  
Dintotdeauna m-a framantat faptul ca cel de-al 6 copil al nostru nu a semanat cu 
restul! 
Acum, dupa 75 de ani, trebuie sa stiu. . . a avut el un alt tata? 
Sotia se uita la el şi marturiseste: 
- Da, draga, ai dreptate, a avut un alt tata! 
- Si poti sa-mi spui cine a fost? 
- TU! 
*** 
LEGAL SI ILEGAL 
Un student ia nota 4 la examenul de logica şi îi propune profesorului:  
- Dacă vă pun o intrebare logica şi nu-mi raspundeti imi mariti nota?  
- Da!  
- Ce este ilogic dar legal, logic dar ilegal şi totodata ilogic şi ilegal?  
Se gandeste profesorul. . . nu stie şi îi mareste nota. . .  
Dar cere şi raspunsul: 
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- Ca dumneavoastra aveti 60 de ani şi sunteti casatorit cu una de 24 este ilogic 
dar legal.  
- Ca sotia dumneavoastra are un amant de varsta ei este logic dar ilegal.  
- Ca dumneavoastra îi mariti nota amantului sotiei este şi ilogic şi ilegal.  
*** 
CEVA PROFUND 
Sotul vina capsat acasa, urla, tranteste, se ia de nevasta: 
-Fa, oare toate femeile-s asa proaste, superficiale, lipsite de profunzime? 
Nevasta face şi ea spume: 
-Pai ce, ba, io-s proasta? Ce-s proasta ta? 
Sotul:  
-Da, ca asa sunteti toate! 
Nevasta: 
-Ba nu! 
Sotul: 
-Atunci zi-mi ceva profund. . . ceva care sa ma bucure şi sa ma intristeze in acelasi 
timp! 
Nevasta, dupa ce se gandeste putin:  
-Bine. . . o ai mai mare ca a lui frate-tu! 
*** 
ACTIVITATE SEXUALA 
Vine un mosulet de 80 de ani la doctor.  
- Domnule doctor, maine o sa ma insor! 
- Bine, mosule, cati ani are mireasa? 
- 21.  
- Doamne, trebuie sa vă avertizez, orice activitate sexuala ar putea fi mortala! 
Mosuletul sta un pic pe ganduri şi raspunde: 
- Bine, atunci dacă moare. . . moare! 
*** 
SFATURI 
Proprietarul masinii isi lasa prietena sa conduca, dar îi da urmatoarele sfaturi:  
- Cand stopul e rosu, opresti!  
- Cand e verde, pornesti!  
- Si când vezi ca ma albesc, pui frana! 
*** 
EVOLUTIE 
- Ce a facut femeia, in cadrul evolutiei … 
Cand barbatul s-a ridicat in doua picioare?  
- S-a pus in genunchi! 
*** 
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LIMBA 
Stiti care este definitia limbii ? 
- Limba este un organ musculos. . .  
Care face legatura intre marul lui Adam şi parul lui Madam! 
*** 
IN BRATE 
- Fetiţa mea, de ce nu stai in bratele tatalui tau? intreaba mama.  
- Nu se poate, acela este locul menajerei! 
*** 
SOACRA 
- M-am certat urat cu soacra-mea aseara. . .  
Am vrut sa-i fac un bine şi i-am zis ca are ciorapii incretiti.  
- Si ce s-a intamplat? 
- Problema a fost ca nu avea ciorapi! 
*** 
VECINUL 
Un barbat îi spune vecinului sau ca se poarta cam indecent.  
- De ce, mai? 
- Te vede toata strada cum îţi imbratisezi nevasta in fiecare seara dupa ora zece.  
Si nici macar nu tragi perdeaua.  
- Ei, vezi cum vorbeşte lumea?  
Pai eu in fiecare seara, dupa ora zece, sunt la club! 
*** 
UN NEGRU IN METROU 
In metrou, o duduie indignata il apostrofeaza pe un negru, student strain, care 
statea linistit pe scaun: 
- La noi, in Romania, doamnele stau pe scaun, iar tinerii ca tine stau in picioare! 
- La noi in Africa, baietii ca mine stau in jurul focului, iar doamnele ca tine stau in 
cazan, la fiert! 
*** 
PRIETENIE  
Prietenia intre femei: 
- O femeie se intoarce acasa dimineata.  
- Barbatul o intreaba unde a fost pana la ora asta, la care femeia raspunde ca a 
dormit la cea mai buna prietena a ei.  
- Barbatul da telefon la 10 cele mai bune prietene ale sotiei: nici una nu îi confirma 
ca a dormit noaptea la ea.  
Prietenia intre barbati: 
- Se intoarce barbatul dimineata acasa.  
- Femeia il intreaba unde a fost pana la ora asta.  

http://www.askmen.ro/Femei_celebre-v2.html
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- El isi argumenteaza lipsa datorita faptului ca a dormit acasa la cel mai bun prieten.  
- Femeia telefoneaza la 10 cei mai buni prieteni ai sotului ei şi din toti:  
- Opt îi confirma ca intr-adevar noaptea precedenta sotul ei a dormit la ei.  
- Ceilalti doi insista ca inca se afla acolo.  
*** 
AVARUL  
Un scotian se duce şi el ca tot omul la bordel.  
Negociaza el pretul cu una, dupa cateva ore de discutii se inteleg.  
Ajung ei in camera, se dezbraca tipa.  
Se dezbraca şi el. Se ling putin. Pe urma tipul se da de-o parte şi incepe s-o ia la laba.  
Tipa se uita surprinsa la el si-l intreaba: 
- Ce faci, ba, prostul dracului?  
- Pe banii mei, ma distrez singur! 
*** 
RECLAMATII  
Intr-o gara, un barbat cara doi bebelusi, cate unul sub fiecare brat.  
Trece o femeie pe langa el şi spune: 
- Sunt asa de draguti. . . cum îi cheama? 
- Habar n-am.  
- Sunt baieti. . . fetite?  
- Habar n-am.  
- Dar ce fel de tata esti dumneata? 
- Nu sunt eu tatal lor cucoana! 
Eu sunt doar vanzatorde prezervative,  
Iar astia sunt doua reclamatii. . .  
Pe care le duc inapoi la firma! 
*** 
VIZITA 
O familie de tineri merge in vizita la niste prieteni mai in varsta.  
Se pun la masa sa manance.  
Batranul îi zice sotiei: 
- Luceafarul meu, adu felul intai.  
Dupa ce termina, batranul zice: 
- Frumoasa mea, adu felul doi.  
Dupa ce termina, batranul îi zice sotiei: 
- Iubirea mea, adu desertul.  
Dupa masa, femeile merg la bucatarie, iar barbatii raman singuri.  
Tanarul il intreaba pe batran: 
- Cum de reusesti dupa atatia ani sa-i spui cuvinte asa frumoase? 
- Sa-mi bag picioarele dacă mai stiu cum o cheama! 
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*** 
POTRIVIRE PERFECTA  
Sotul vine din baie, dezbracat şi se urca in pat.  
Sotia il vede şi incepe: 
- Vai, draga, am o durere ingrozitoare de cap! 
- Perfect, spune sotul.  
Tocmai vin din baie, unde mi-am pudrat penisul cu aspirina. . .  
O administrezi pe cale orala sau ca supozitor?  
*** 
PUTEREA ASEZARII UNEI VIRGULE 
Citeste şi analizeaza fraza urmatoare: 
- Dacă barbatul ar stii realmente valoarea pe care o are femeia ar merge in patru 
labe in cautarea ei.  
- Dacă sunteti femeie: 
Cu siguranta ati aseza virgula dupa cuvantul FEMEIA 
- Dacă sunteti barbat: 
Cu siguranta ati aseza virgula dupa cuvantul ARE 
*** 
ORGASM  
Odata, eram cu nevasta-mea in pat şi ma intrebam şi eu, asa: 
- O fi avut, n-o fi avut? 
Pana la urma am zis sa intreb cu voce tare, nu numai in gand, dar mai pe ocolite şi i-
am zis:  
- Auzi, cum se face ca nu stiu niciodata când ai orgasm? 
- Pai n-are rost sa te tot sun la serviciu şi sa te deranjez pentru atata lucru. . .  
*** 
BEBELUSUL  
La maternitate, un bebelus tocmai a venit pe lume.  
A fost livrat cu toate piesele la el, şi arata destul de normal.  
Nimic nu parea a fi in neregula cu exceptia faptului ca radea incontinuu.  
Adica radea de se prapadea, radea şi nu se putea opri.  
Toti specialistii, doctorii, asistentele examinau bebelusul, in fata parintilor topiti de 
ingrijorare. . .  
Dar lui nu-i pasa, radea in hohote, cu pumnii stransi şi lacrimile îi curgeau pe obraji.  
La un moment dat, unul din pediatrii incearca sa îi desfaca pumnisorul strans. . .  
Sa vada dacă totul este in regula, şi ce gaseste?  
SURPRIZA. . . o pilula contraceptiva! 
*** 
DOVADA PURITATII  
Doi tineri se casatoresc.  
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In noaptea nuntii toate rudele asteapta ca ei sa arate cearceaful care sa ateste 
puritatea sotiei.  
Dar cum cei doi consumasera mai demult actul, se aflau acum intr-o mare 
incurcatura.  
Nevasta sugereaza sa dea cu vopsea cearceaful ca sa îi pacaleasca pe nuntasi.  
Numai ca singura vopsea pe care o gasesc in camera este de culoare verde.  
Disperati, folosesc vopseaua şi mirele scoate cearceaful pe balcon.  
Toti nuntasii raman inmarmuriti numai unul striga :  
- Bravo, ma, i-ai spart fierea! 
*** 
TESTUL CHEILOR  
Un tip cu o tipa, dupa o intalnire de succes, merg impreuna pe aleea casei lui.  
La un moment dat, tipul o intreaba:  
- Vrei sa mergi pe la mine sa bem o cafea?  
Pai, hai sa-ti zic ce-am constatat:  
- Imi dau seama de fiecare barbat cum este in pat, dupa cum baga cheia in broasca. . 
.  
Adica dacă o bagi repede, smucit, inseamna ca esti animalic şi nu-mi place chestia 
asta!  
- In schimb, dacă bajbai şi nu nimeresti yala, inseamna ca nu esti experimentat şi 
iara nu imi place. . .  
- Domnisoara, nu stiu cum fac ceilalti, dar eu inainte de a incerca cheia, ling broasca 
de-o ia naiba! 
*** 
SURPRIZA DIN BALCON  
Costica vine acasa usor afumat, dar vesel.  
- Pune masa, nevasta, ca mi-e o foame. . .  
Sta el la masa, când aude un zgomot pe balcon.  
Iese pe balcon şi gaseste un ins numai in camasa şi chiloti.  
- Ce faci, ma, la mine pe balcon? se infurie Costica.  
- Domnule, fi rezonabil, intervine cel de pe balcon.  
Nu face scandal, te implor!  
Am avut şi eu o aventura la etajul de ma sus 
A venit barbatul acasa si, ce sa fac. . .  
Am coborat pe balcon la dumneavoastra! 
- Bata-te sa te bata, se inveseleste Costica.  
Nevasta! Ia adu o pereche de pantaloni de-ai mei sa poata pleca omul acasa!  
Zis şi facut, individul pleaca, cei doi soti se culca. . .  
Pe la jumatatea noptii sare Costica din pat şi isi ia nevasta la bataie.  
- Ce ai omule, ce ti-a venit ? 
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- Abia acum mi-am adus aminte ca stam la ultimul etaj. . .  
*** 
PAGUBA GRAVIDELOR  
Vine primul fiu acasa:  
- Tata, da-mi cinci milioane ca am lasat-o pe una gravida.  
Vine şi al doilea fiu:  
- Tata, da-mi sapte milioane ca am lasat-o pe una gravida.  
Vine şi fiica:  
- Tata, am ramas gravida.  
Tatal:  
- In sfarsit se mai şi incaseaza! 
*** 
REACTII NECONTROLATE  
Un tip si-o tipa in pat. . .  
Actiune din greu.  
Dintr-o data se aude o frana de masina in fata casei! 
Tipul sare din pat, isi ia hainele in brate. . .  
Tipa îi deschide geamul şi sare!  
Dupa un timp se aude un ciocanit la usa.  
Tipa deschide.  
- In usa, tipul cu hainele in brate. . .  
- Ma nevasta, dar stresati mai suntem! 
*** 
UNDE DUCE IGNORANTA  
Un barbat se duce la medic şi îi spune: 
- Domnule doctor vreau sa ma castrati ! 
- Ma omule, esti sigur?  
Vad ca esti tanar şi puternic? 
- Sigur domnule. . .  
- Bine, semneaza aici. Asa, şi aici.  
Nu am timp acum sa discutam mai mult. . .  
Dupa operatie, doctorul vine la pacient si-l intreaba: 
- Spune-mi şi mie de ce ai facut-o? 
- Pai m-am imprietenit cu o fata evreica şi stiti la ei e un obicei mai ciudat. . .  
- Da ma, dar aia e circumcizie! 
- Pai eu cum am zis?  
*** 
USOR DE RECUNOSCUT  
Alinuta: 
- Mama, un baiat m-a batut azi la scoala! 
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Mama:  
- Da? Si poti sa-l identifici? 
Alinuta:  
- Sigur ca da, am o ureche de-a lui in ghiozdan. . .  
*** 
UN SOT AUTORITAR  
O cearta in familie. Sotia il loveste pe sot. Acesta se ascunde sub pat.  
Sotia incearca sa-l scoata: 
- Iesi! 
- Nu ies! 
- Iesi! 
- Nu ies! 
- Iesi! 
- Auzi fa, cine e stapan in casa?  
Dacă am spus ca nu ies, inseamna ca nu ies! 
*** 
DORINTA  
Doi naufragiati intr-o barca in mijlocul oceanului.  
Dupa cateva zile, gasesc plutind lampa lui Aladin.  
Iese duhul şi zice:  
- Ba, baieti, io nu mai am putere decât pentru o dorinta. . .  
Unul din naufragiati, insetat, zice:  
- Transforma oceanul in bere rece!  
Duhul se conformeaza.  
Celalalt naufragiat zice:  
- Boule! Acum trebuie sa ne pisam in barca. . .  
*** 
FEMEILE RIPOSTAZA  
Toate femeile de pe glob sunt satule de toate nedreptatile de care au parte datorita 
barbatilor.  
Acestea aranjeaza o intrunire şi hotarasc ca timp de 3 saptamani sa nu mai gateasc, 
sa faca curat etc 
Dupa 4 saptamani. . .  
Americanca:  
- In prima saptamana nu am vazut nimic.  
Sotul meu nu a facut nimic.  
A doua saptamana si-a facut o olmeta.  
Toata lumea aplauda! 
Germanca:  
- In prima saptamana nu am vazut nimic.  
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A doua saptamana am vazut ca si-a calcat o camasa.  
Toata lumea aplauda progresul! 
Romanaca:  
- Prima zi nu am vazut nimic.  
A doua nu am vazut nimic.  
A treia zi am inceput sa zaresc cu ochiul stang! 
*** 
TORTURA SECRETA  
In beciurile Gestapoului 2 agenti torturau cu salbaticie un partizan rus.  
Ala nu scoatea un sunet.  
Cand apare mai marele de la Gestapo sa vada rezultatele. . .  
Agentii îi spun ca n-au scos nimic de la partizan prin toate metodele cunoscute de 
tortura.  
Unul din ei zice totusi : 
- Sefule, eu propun sa-l imbatam manga cu vodca şi când se trezeste sa nu-i dam 
nimic sa se dreaga! 
Seful lor se opune oripilat:  
- Mai, dar nici chiar noi nu santem asa de inumani? 
*** 
ALERGATURA DUPA FEMEI  
- De ce barbatii alearga dupa femei cu care nu au de gand sa se insoare? 
- Din acelasi motiv pentru care cainii fug dupa masini pe care nu au de gand sa le 
conduca! 
*** 
Un tâmplar şi un beţiv mor în aceeaşi zi şi ajung în rai, în faţa lui Dumnezeu, care le 
spune:  
Tâmplarule, tu mergi la tâmplarie, iar tu, beţivule, mergi la bar.  
Tâmplarul sare în sus de nervi, că el a lucrat toata viaţa, şi-l întreabă pe Dumnezeu 
de ce l-a trimis la atelier.  
La care Dumnezeu îi răspunde:  
- Când îţi dădeai cu ciocanul peste degete, spuneai "Dumnezeul mă-tii". Dar beţivul, 
când bea,  
zicea "Doamne ajută"!!!  
*** 
Soţia îşi întreabă soţul:  
- Dragule, ce-ţi place mai mult la mine: trupul meu perfect, sau faţa mea gingaşă?  
Soţul răspunde: Simţul umorului!  
*** 
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Vasile şi Maria mergeau în fiecare an să vadă spectacolul de Ziua Aviaţiei şi în 
fiecare an Vasile era tentat să se plimbe cu elicopterul, dar de fiecare dată primea 
acelaşi răspuns de la Maria:  
- Vasile, ai înnebunit, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei.  
S-a întamplat mai mulţi ani la rând şi, anul acesta, Vasile a decis: - Marie, fac 70 de 
ani, nu ştiu cât mai trăiesc şi poate este ultima şansă.  
- Ioane, tot tembel ai rămas, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei.  
Pilotul elicopterului a auzit discuţia şi a venit cu o propunere:  
- Pentru că este Ziua Aviaţiei, astăzi vă fac o reducere semnificativă, amândoi la preţ 
de unul.  
Iar dacă pe parcursul zborului nu scoateţi nici un cuvânt, pur şi simplu nu îmi daţi 
nici un ban.  
De îndată ce a decolat de pe pistă, pilotul a început tot felul de manevre riscante, 
coborâri aproape de sol. . . nici un sunet, întoarceri. . . nici un sunet, răsuciri. . . . . . . 
nici un sunet. După aterizare, pilotul se întoarce către Vasile şi îi spune:  
Sunteţi tari, dom'le, nici un sunet, am rămas impresionat. . .  
Vasile, livid la faţă, găseşte puterea să îngâne :  
- Eu. . . am vrut să zic ceva când a căzut Maria, dar totuşi 5000 de lei rămân 5000 de 
lei.  
*** 
O femeie merge la un chirurg plastician:  
- Domnule doctor, puteţi să-mi faceţi un nas mai mic şi mai frumos?  
La care chirurgul răspunde:  
Doamnă, din ce aveţi dumneavoastră, vă fac şi 3!  
*** 
Doi olteni reparau o maşină.  
Uită-te dacă funcţionează semnalizatorul.  
- Acum da, acum nu, acum da, acum nu. . .  
*** 
Costel a venit vânăt la birou. . Colegii, miraţi, l-au întrebat care este motivul unei 
bătăi atât de serioase.  
-Mi-am scos soţia la un restaurant. Chelnerul mi-a luat mie comanda:  
"Vreau o friptură de vită, cu garnitură!", am zis.  
Chelnerul m-a întrebat:  
- "Nu vă îngrijorează vaca nebună?"  
"Nu, poate să-şi comande şi singură ce vrea", am răspuns.  
*** 
Vine un individ (no name) intr-un cabinet de tatuare şi spune:  
- Vreau sa-mi tatuati bestial, pe penis, o bancnota de 100 de euro!  
Artistul se mira şi intreaba:  
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- Dar de ce acolo şi de ce tocmai asta???  
- Simplu:  
 unu la mana: imi place sa ma joc cu banii;  
 doi: imi place sa vad cum imi creste averea  
 si trei: când vine nevasta-mea la mine sa-mi ceara bani, eu o sa-i spun `Ia de-
aici!`  
*** 
 Barbatilor le place sa-si scrie defectele in chestionare. Femeilor le place sa 
scrie defectele barbatilor.  
 Barbatii vorbesc in propozitii. Femeile in paragrafe.  
 Pentru barbati, ora 2 este ora pentru somn. Pentru femei, ora la care vor sa 
discute despre directia in care evolueaza relatia lor.  
 Cand li se spune ca cineva si-a cumparat o masina noua, femeile intreaba ce 
culoare e. Barbatii intreaba ce marca e.  
 Dacă îi spui unei femei ca tocmai te-ai intors dintr-o calatorie pe Luna, prima 
intrebare pe care ti-o vă pune este cu cine ai fost acolo.  
 Cand barbatii vor ceva, ei cer. Cand o femeie vrea ceva, intai il linguseste pe 
barbat, bate apropouri subtile şi apoi se enerveaza ca el nu intelege ce vrea.  
 Barbatilor le place sa-si etaleze toata aparatura pentru ca prietenii lor sa o 
vada. Femeile nu stiu cum sa o ascunda pentru ca e inestetica.  
 Barbatii inteleg importanta unui televizor cu plasma. Femeile nu.  
 Femeile stiu sa asculte, sa sufere sau sa rada impreuna cu tine, sa-ti ofere 
compasiune şi sa te faca sa te simti mai bine. Barbatii pur şi simplu ofera solutii la 
probleme.  
 Barbatii sunt capabili sa doarma şi când se aud cele mai cumplite zgomote, de 
la plansete de copil, latrat de caine şi soneria de la usa. Femeile se trezesc dacă tu te 
intorci de pe o parte pe alta.  
 Barbatii stiu ca paianjenii din casa sunt mult mai inofensivi decât scorpionii. 
Femeile se comporta de parca ar fi invers.  
 Femeile intra in panica când trebuie sa dea un raspuns simplu ca "da" sau 
"nu".  
 Femeile nu ar putea niciodata sa inventeze arme care omoara, doar arme 
care te chinuie, te fac sa te simti vinovat, te innebunesc pana te predai.  
 Barbatii se pot uita la un film intreg fara sa scoata o vorba. Femeile dupa cinci 
minute incep sa intrebe cine este ala, ce face şi sa comenteze fiecare scena.  
 Barbatii pot sa aleaga şi sa cumpere in 3 minute o pereche de pantofi pe 
internet. Femeile umbla prin magazine trei saptamani, probeaza sute de pantofi, 
compara preturi, dupa care nu isi cumpara nimic.  
 Barbatii sunt capabili sa conduca fara sa se admire in oglinda.  
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 Barbatii considera mersul la sala ca o activitate fizica, femeile o considera un 
mod de a se socializa.  
 Femeile comanda salate dietetice şi apoi mananca cartofii prajiti facuti de 
barbat.  
*** 
Ingeniozitatea femeii. . .  
Prima zi si-a impachetat lucrurile in cutii, genti şi valize. . .  
A doua zi, au venit sa i le ia. . .  
A treia zi, s-a asezat pentru ultima oara in sufragerie, şi la lumina lumanarilor, 
leganata de o dulce muzica de fond, si-a pregatit un ospat cu creveti, caviar şi 
sampanie.  
Cand a terminat masa, a mers in fiecare camera din casa şi a pus in suportul 
perdelelor cativa creveti pe care nu îi mancase.  
Apoi a curatat bine bucataria şi a plecat.  
Cand sotul ei şi noua lui prietena s-au intors la casa, totul a fost perfect, indragostiti, 
in primele zile.  
Apoi, incet, casa a inceput sa miroasa urat. Au incercat totu': curatare, spalare, 
ceruire, aerisire. . . Degeaba.  
Au verificat atunci conductele de aerisire, pentru a se asigura ca nu sunt blocate de 
mizerii.  
Toate covoarele, mochetele şi tesaturile murale au fost curatate, şi au fost instalati 
purificatori de aer in cele patru colturi ale casei. .  
Deoarece mirosul persista, sotul şi prietena lui au plecat cateva zile la hotel pe 
perioada cat o firma vă face o dezinfectare completa a casei contra gandacilor.  
Cand s-au intors, mirosul mai era.  
S-au hotarat sa schimbe covoarele şi mochetele.  
Si mirosul a persistat.  
Prietenii au incetat sa îi mai viziteze, postasu' îi evita şi uita sa le distribuie posta, 
femeia de serviciu si-a dat demisia. . .  
In final, incapabili sa indure mirosu', au decis sa se mute imediat ce casa vă fi 
vanduta.  
O luna mai tarziu, desi au redus pretul casei la jumatate, nu au gasit inca un 
cumparator pentru casa lor mirositoare.  
Deja se stia, şi nici agentii imobiliari nu mai le raspundeau la telefon.  
Ca un ultim recurs, au imprumutat o importanta suma de bani pentru a putea 
cumpara o alta casa.  
Sotia barbatului l-a sunat, sa afle noutati. El i-a povestit despre casa mirositoare. Ea 
l-a ascultat politicos, apoi i-a zis ca se plictisea teribil de casa, şi ca ar fi gata sa 
accepte sa-si reduca cererile in negocierile de divort dacă ar putea recupera casa.  
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Stiind ca sotia lui nu putea sa-si imagineze cat este de puternic mirosul, sotul a vrut 
sa-i cedeze casa cu pretul de 10 ori mai mic decât valoarea ei reala, cu conditia ca 
ea sa semneze actele in aceeasi zi, peste o ora avocatii sotului îi trimisera hartiile. 
Ea accepta si, peste o saptamana, barbatul şi noua lui prietena afisau un zambet 
fortat privind lucrurile lor scoase şi mutate in noua lor casa. Tot, absolut tot. 
Inclusiv suporturile de perdele. . .  
*** 
Frigul. . . pe glob 
 
+18°C ~ Hawaiienii se acopera cu a 2-a patura  
+10°C ~ locuitorii Helsinkiului opresc incalzirea in apartamente  
+2°C ~ masinile italiene nu pornesc  
0°C ~ apa distilata ingheata  
− 1°C ~ expiratia devine vizibila. Rusii mananca inghetata şi beau bere  
− 2°C ~ masinile romanesti nu pornesc  
− 4°C ~ cainele vă sare-n pat  
− 10°C ~ masinile frantuzesti nu pornesc-  
- 12°C ~ politicienii incep sa vorbeasca despre persoanele fara adapost 
− 15°C ~ masinile americane nu pornesc  
− 20°C ~ expiratia se aude  
− 24°C ~ masinile japoneze nu pornesc  
− 28°C ~ cainele vă sare-n pijama  
− 29°C ~ masinile germane nu pornesc  
− 30°C ~ nici o masina normala nu porneste  
− 36°C ~ masinile rusesti nu pornesc  
− 39°C ~ Rusii incheie toti nasturii la camasa  
− 50°C ~ masina vă sare in pat  
− 60°C ~ Locuitorii Helsinkiului ingheata de frig. La Moscova lumea incheie nasturii 
paltoanelor  
− 70°C ~ Ingheata cei din iad. Universitatea din Kuznyetzk organizeaza contra 
crosul  
− 72°C ~ Avocatii introduc mainile in propriile buzunare 
− 120°C ~ Alcoolul ingheata. Rusii sunt suparati de moarte  
− 273, 15°C ~ Zero absolut. Se opreste miscarea particulelor elementare. Rusul 
linge vodka inghetata.  
*** 
Intr-un sat soseste o învatatoare noua şi tânara.  
In întâmpinarea ei este trimis un tânar aratos. Acesta îi pune frumos bagajele în 
caruta, şi se aseaza în fata, lânga domnisoara. La marginea satului vad ei o vaca care 
se împerechea cu un taur.  
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Venita de la oras, învatatoarea este profund marcata, si-l întreaba pe tânar: 
- De unde stie taurul, ca. . . stii tu. . . . când este momentul potrivit? 
- Dupa mirosul vacii. . .  
Merg ei mai departe şi vad un cal şi o iapa facând acelasi lucru.  
- Si calul de unde stie. . . ? întreaba din nou curioasa învatatoarea.  
- Tot dupa miros, la fel şi câinii, şi oile.  
Ajung ei la noul domiciliu al învatatoarei, descarca bagajele şi baiatul îsi ia ramas 
bun: 
- Toate cele bune! 
- Multumesc pentru ajutor, spune tânara. Mai treci pe la mine când ti se desfunda 
nasul. . .  
*** 
Mic dictionar de resurse umane  
1. “Abilitatea de a invata lucruri noi” – o sa ai nevoie de aceasta abilitate a invata 
cum sa tragi de salariu doua luni, cum sa faci economie la mancare, etc 
2. “Echipa tanara” – nu ne permitem decât studenti 
3. “Mediu tanar şi dinamic” – schimbam studentii in fiecare an 
4. “Cu dorinta de autodepasire zilnica” – azi 8 ore la munca, maine 8. 5, poimaine 9 
etc 
5. “Junior” – scriem asta in titlu ca sa fie clar cat platim, vin acuma şi cerintele 
6. “Mediu competitiv” – colegi care te sapa 
7. “Pachet salarial motivant” - te motiveaza sa cauti in permanenta şi altceva 
8. “Telefon serviciu” - trebuie sa avem o metoda de a da de tine şi sambata 
9. “Creativitate” – O sa mai faci şi munca altora 
10. “Conditii de lucru la standarde occidentale” – Scaun cu spatar 
11. “Program flexibil” – Se poate intinde oricat 
12. “Companie in plina dezvoltare” – inseamna ca la interviu o sa ti-o bagam pe aia 
ca o sa te platim doar la inceput prost, pana ne ridicam 
13. “Persoana cu capacitate de a lucra independent” - cum ziceam, vei avea de lucru 
şi acasa  
Si ultimul dar nu cel din urma: 
14. “Simtul umorului” – mai ales in ziua de salariu :) 
*** 
Tinara sotie trimite acasa de la spital telegrama sotului:  
Scumpul meu Petre, alaltaieri s-a nascut ingerasul nostru de baiat. E dulce, dar din 
pacate eu nu am lapte şi am angajat o doica neagra din Grenada. Eu nu sint de vina, 
dar se pare ca din cauza, ca ea e neagra, pielea copilului s-a intunecat progresiv şi 
acum şi e aproape neagra.  
Te iubesc şi abia astept sa vin acasa cu odorul nostru.  
Telegrama lui Petre catre bunica:  
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Draga mama, Anca a nascut un baiat alaltaieri. Totul a decurs bine, dar ea nu are 
lapte şi a angajat o doica din Grenada care e neagra. Cum a inceput sa alapteze 
copilul, pielea lui delicata a devenit neagra. Anca nu are nici o vina ca n-a gasit o 
doica alba.  
Te sarut cu drag, fiul tau Petre.  
Telegrama de la mama catre Petre  
Draga Petrisor, ma bucur ca sint bunica şi vă felicit. Pot s-o inteleg pe Anca, caci eu 
am fost in exact aceasi situatie. Cind te-am nascut n-am avut lapte şi a trebuit sa te 
hranesc cu lapte de vaca. Eu n-am nici o vina ca ai iesit un bou.  
*** 
O tipa isi aude barbatul parcand masina in garaj, pe când era in pat cu amantul.  
- Fugi, ia-ti hainele şi sari imediat pe geam!, îi striga tipa.  
- Cum sa fug asa? Nu vezi ca ploua cu galeata afara? 
Totusi, tipul n-are incotro, iese pe geam şi sare in strada, complet gol şi cu hainele 
in maini, şi se trezeste in mijlocul maratonului anual care avea loc in oras.  
Ce sa faca, se pune şi el pe fugit. Unul care alerga alaturi, se uita la el şi il intreaba: 
- Ati mai participat la maraton? 
- O, da, in fiecare an.  
- Si mereu alergati gol? 
- Sigur, imi da o mare senzatie de libertate! 
- Si cu hainele in maini? 
- Da, dupa aceea ma imbrac pur şi simplu şi ma urc in masina.  
- Si. . . . . . purtati de fiecare data prezervativ? mai intreaba tipul mirat.  
- Aaa. . , nuuuu. . , numai când ploua! 
*** 
Intra o doamna bine intr-un sex shop. . . se uita lung vreo jumatate de ora prin tot 
magazinul apoi se apropie de vanzator şi zice:  
- As dori vă rog doua vibratoare, şi aratand cu mana: pe acesta albastru şi pe acesta 
rosu! 
Vanzatorul foarte amabil zice:  
- Doamna pe acesta albastru vi-l impachetez imediat, cat despre extinctor ma duc 
sa-l intreb pe sefu'.  
*** 
Un sofer de tir intra intr-un bordel de pe traseu, pune 500 de dolari pe masa 
patroanei şi spune: 
- Ai aici 500 de parai, da-mi cea mai grasa şi nasoala femeie pe care o ai şi trimite-
mi in camera şi o portie din cea mai arsa, lipita şi fara gust mincare de la bucatarie. 
Patroana : 
- Iubi. . . dar de banii astia îţi dau cea mai misto femeie de pe aici, plus ca te hranesc 
3 zile cu cele mai fine mincaruri. Soferul : 
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- Honey, n-am chef de sex, mi-e dor de casa 
*** 
O blonda îi povesteste unei prietene: 
- Am sa-ti relatez un fapt cu totul şi cu totul ciudat, draga, dacă stii sa pastrezi un 
secret. De o saptamina, simbata trecuta mai precis, suna cineva la mine la usa. 
Deschid si, in fata usii, un barbat tinar, inalt şi frumos ma intreaba: 
- Sotul dumneavoastra este cumva acasa?  
-Nu, spun. La care ma ridica in brate, ma duce in dormitor, ma pune pe pat si. . . 
sanatos. Luni a aparut din nou. S-a intimplat acelasi lucru. Si marti, şi miercuri. Mor 
de curiozitate, oare ce doreste acest barbat de la sotul meu? 
*** 
Bula se duce la doctor şi i se plinge: 
-Doctore, sunt homosexual.  
-Vai de mine. . . Si eu nici macar nu m-am pieptanat! 
*** 
Femeile sunt ca medaliile olimpice : trebuie sa lupti pentru ele, apoi îţi atirna de git 
o viata intreaga.  
*** 
Celibatarul este atras de toate femeile, pe când barbatul casatorit este atras de 
toate cu exceptia uneia 
*** 
Soacra vine acasa şi spune: 
- Astazi am fost la coafor.  
Ginerele, subtil: 
- Si era inchis? 
*** 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine ma sfatuiti? 
*** 
O doamna, aflata la volan, vede in fata ei doi barbati catarandu-se pe un stalp de 
telegraf. Trecand pe langa ei, le striga: 
-Hei, nu vă speriati, am carnet de 10 ani de zile! 
*** 
Singurul martor la accident este un copil.  
Un politist vine si-l intreaba: 
-Ma copile de ce a cazut omul ala de pe schela? 
-Pai l-a batut D-zeu.  
-De ce l-a batut D-zeu? 
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-Ca a injurat. .  
-Si cum a injurat? 
-Futu-ti Dumnezeii matii de copil, nu mai scutura schela!!! 
*** 
Un betiv, noaptea, s-a ratacit intr-un cimitir. . . . merge el ce merge balabanindu-se 
si. . . zduf! cade gramada intr-un mormant proaspat sapat. Se trezeste din 
buimaceala şi incepe sa strige: 
- Ajutooor! Ajutooooor! 
Nimic, nimeni prin preajma. . . Mai sta ce mai sta şi incepe iar: 
- Ajutoooooooor! 
Dupa cateva ore, normal, i s-a facut frig tipului. .  
- Ajutoooooooooooooooor! Mie frig!!! 
Dupa nici un minut, apare groparu` cu o lopata in mana şi incepe sa toarne pamant 
peste el: 
- Pai dacă te-ai dezvelit. . . .  
*** 
I :Ce ar fi lumea fara barbati? 
R : Plina de femei libere, fericite si. . . grase.  
*** 
Un tip isi gaseste nevasta in pat cu un prieten bun.  
Scoate pusca din dulap si-l omoara pe loc.  
Nevasta-sa: Cu o asa atitudine, ai sa ramai fara prieteni. . .  
*** 
Care este diferenta dintre a da spaga şi a darui? 
Un DAR este atunci când cel care primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!".  
O SPAGA este atunci când cel care da spune: "Multumesc!", iar cel care primeste 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!".  
*** 
Eram o persoana foarte fericita. Aveam o minunata prietena cu care ma intalneam 
de mai bine de 1 an, asa ca ne-am decis sa ne casatorim.  
Exista o singura chestiune care ma deranja. Frumoasa ei sora mai mica. Viitoarea 
mea cumnata tot timpul se imbraca cu fuste mini (extrem de mini), iar in 
vocabularul ei nu exista cuvantul sutien, darmite in garderoba ei.  
Culmea era ca intotdeauna când ma aflam in preajma ei mereu scapa cate ceva pe 
jos, iar când se apleca sa ridice imi oferea o priveliste mai mult decât frumoasa. Era 
clar. O facea in mod deliberat. Pentru ca asemenea scene nu se intamplau dacă era 
şi altcineva de fata.  
Pregatirile de nunta fiind in toi, intr-o zi micuta surioara m-a sunat şi m-a chemat 
sa mai verific ceva la invitatiile de nunta. Am luat-o de buna şi i-am spus ca vin in 
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cateva minute. Era singura când am sosit şi a inceput sa imi sopteasca ce dorinte şi 
sentimente are pentru mine. Mi-a spus cat de mult ma doreste şi ca ar vrea sa 
facem dragoste macar o data inainte de a ma insura şi a ma darui surorii ei pentru 
intreaga viata. Eram total socat şi nu am putut scoate un cuvant.  
Mi-a spus ca merge la ea in dormitor iar dacă doresc un ultim salbatic “zbor” nu 
trebuie decât sa intru la ea in camera. Am ramas ca o stana de piatra, stupefiat de 
cele ce auzeam, uitandu-ma dupa ea cum urca scarile. Am stat asa cateva momente, 
apoi m-am intors şi m-am indreptat spre iesire. Am deschis usa, cautand cu privirea 
locul unde mi-am parcat masina, când au inceput ropote de aplauze. Toata familia 
viitoarei mele sotii era adunata in fata casei şi ma aplauda. Cu lacrimi in ochi, 
viitorul meu socru s-a apropiat de mine şi a inceput un mic speech: “Nici nu îţi poti 
imagina cat de mandri suntem de tine ca ai trecut cu felicitari acest test. Nu as 
putea gasi un barbat mai bun pentru fiica mea dacă as cauta in toata lumea. Bine ai 
venit in familia noastra!” 
Morala: 
INTOTDEAUNA pastreaza prezervativele in masina… 
** 
- Mami, tu esti alba, tati-i alb. . . eu de ce-s neagra? 
- Fata mamii, la ce petrecere a fost in noaptea aia sa-i mutumesti lu' Dumnezeu ca 
nu latri! 
***  
Doi betivi ies dintr-un bar. Unul din ei vede un ciine care-si lingea testicolele.  
Atunci betivul zice: 
- Ce n-as da şi eu sa pot face asta. . .  
Celalat betiv spune: 
- Hic. . . . . . . . . . hic. . daca-i dai un biscuit cred ca te lasa şi pe tine.  
***  
Un cavaler, inainte de a pleca in cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze sotiei sale centura de castitate.  
Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba: punem şi botnita? 
***  
I: De ce ramane femeia gravida, de ce se arde painea in cuptor şi de ce se ineaca o 
fata care cade in fantana? 
R: Raspunsul e unul singur: n-a fost scoasa la timp. . .  
***  
Fragment dintr-un ravas: 
"Draga mea, intr-o mana tin poza ta, iar cu cealalta ma gandesc la tine. . . !" 
***  
Mare concurs international de pictura! 
Tematica era ca, din pictura sa reiasa titlul tabloului.  
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Candidate la marele premiu au fost selectate 4 tari: America, Franta, Rusia şi 
Romania ! 
Tabloul Americii o reprezenta pe Louise in pielea goala pe un iaht! 
Titlul tabloului: "O boarfa la uscat!" 
Tabloul Frantei: cu doua tipe goale intr-un copac.  
Titlul tabloului: "Doua poame!" 
Tabloul Rusiei o avea pe Natasha in pielea goala cu o secera in mana, iar titlul 
tabloului: "In asteptarea ciocanului!" 
Iar in tabloul Romaniei era reprezentata Ileana, goala intr-un lan de grau iar in 
spatele ei o ceata de tarani. Titlul tabloului: "Iobagi pe camp!" 
***  
Definitia sexului oral: 10 minute de liniste 
***  
Definitia penisului: Coada la oua. . .  
***  
Dacă vă este frica sa nu vă ingrasati, incercati sa beti inainte defiecare masa 50 g de 
tarie.  
Taria, precum se stie din batrani, atenueaza frica! 
***  
O tanara in tren are dureri de dinti, un tanar de langa ea îi spune : 
- Dacă o sa vă sarut o sa vă treaca imediat durerea. .  
Un batranel din compartiment : 
- Tratamentul dumitale e bun şi la hemoroizi ? 
*** 
Dintr-un dialog feminin : 
-Vai tu ce rau arati ! Auzisem ca o sa te lase sotul, dar nu chiar de la etajul trei.  
*** 
Vine o doamna la ginecolog, se aseaza pe scaunul acela, şi desface picioarele şi le 
pune pe stativul ala.  
Doctorul se uita la ea si-i spune: 
-Mai sus. . .  
Doamna ridica picioarele mai sus.  
Doctorul iarasi: 
-Mai sus. . .  
D-na ridica inca mai sus picioarele.  
Doctorul: 
-Mai sus e ginecologia, aici e stomotologia! 
*** 
O masina se loveste brutal de o caruta. In urma accidentului, calul şi carutasul sunt 
raniti destul de grav.  
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Un politist apare imediat la locul accidentului si, vazand calul chinuindu-se, intr-un 
acces de mila, il impusca in cap. Apoi se indreapta catre carutas, cu pistolul in mana, 
şi il intreaba: 
- Si dumneavoastra sunteti ranit? 
- Nu! Nu! Doamne fereste! Asa de bine nu m-am simtit niciodata! 
***  
- Nenorocire ! Am o nevasta tanara care-i mereu bolnava.  
- Asta nu-i nimic. Eu am una batrana care-i sanatoasa tun. . . .  
***  
Rashela îi zice lui Itic: 
- Itzic, m-am gindit bine şi am hotarat sa divortam! 
- Cum asa, mai Rashela, dupa 40 de ani de casatorie! Dar ce-ti veni? 
- Pai tu-ti dai seama, mai Itzic, ca in 40 de ani tu nu mi-ai cumparat niciodata nimic? 
- Pai nu mi-ai spus niciodata ca ai avea ceva de vanzare! 
***  
La serviciul "Personal" se prezinta un barbat.  
- Va rog sa ma angajati, zice el, am 9 copii ! 
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci ? 
***  
Doi prieteni discuta pe strada: 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
***  
- Visez sa fiu miliardar ca tatal meu, zice Bulisor.  
- Tatal tau este miliardar? 
- Nu! Si el viseaza.  
*** 
Un barbat isi suna sotia acasa şi spune: 
- Draga, am fost invitat sa merg la pescuit in Canada cu seful meu şi cativa prieteni 
de-ai lui. Vom fi plecati pentru o saptamana. Este o oportunitate pentru mine sa 
obtin acea promovare pe care am asteptat-o, asa ca ai putea sa-mi impachetezi 
suficiente haine pentru o saptamana, undita şi trusa mea de pescuit? Vom pleca de 
la birou şi voi trece in fuga pana acasa sa-mi iau lucrurile. . . Oh, te rog, pune in 
bagaj şi noua mea pijama de matase albastra.  
Sotiei i s-a parut putin dubios ce a auzit, dar, ca o sotie buna ce era, a facut exact ce 
a rugat-o sotul ei.  
Weekendul urmator sotul s-a intors putin obosit dar, de altfel aratand bine.  
Sotia l-a intampinat acasa şi l-a intrebat dacă a prins multi pesti.  
El a spus: 
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- Da! O multime de somoni şi cativa pesti spada. Dar de ce nu mi-ai impachetat noua 
mea pijama de matase bleu, asa cum te-am rugat? 
Sotia replica: 
- Dar am facut-o. Am pus-o in trusa ta de pescuit.  
*** 
Un evreu nu isi mai platise impozitele de mult timp, gasind mereu metode de a 
pacali fiscul. Intr-o zi primeste o citatie sa se prezinte la sediul finantelor pentru a 
da explicatii privind impozitele. Panicat se duce la un prieten care avusese aceleasi 
probleme sa ceara un sfat.  
Prietenul îi zice: 
- Tot ce pot sa îţi zic e sa te imbraci foarte rau, sa te duci cu hainele rupte, pantofii 
dezlipiti, murdar şi nebarbierit; astfel celor de acolo o sa li se faca mila de tine şi te 
lasa in pace.  
Nemultumit de sfat, evreul se duce şi la avocat, care il sfatuieste: 
- Important e sa lasi impresia de putere şi siguranta. Inchiriaza o limuzina, un 
smoking, un ceas Rolex de aur şi du-te. O sa li se faca frica de tine şi te lasa in pace! 
Tot nemultumit, evreul decide sa se duca la rabin şi îi povesteste totul: 
- Rabi, prietenul mi-a zis sa ma imbrac prost, avocatul sa ma imbrac luxos, nu stiu 
de cine sa ascult".  
Rabi se gandeste un moment şi zice: 
- Fiule, am sa îţi spun o mica poveste care te vă lamuri. A fost odata o fata tanara 
care trebuia sa se marite. Nestiind cum sa se imbrace in noaptea nuntii, ea s-a dus şi 
i-a cerut sfatul mamei sale.  
Aceasta i-a zis: 
- Fata mea, imbraca-te cu rochia veche a bunicii tale, cea neagra şi lunga, şi incheie-
te pana la gat, pune-ti şi un batic in cap astfel incat sa nu ti se vada decât chipul.  
Nemultumita fata i-a cerut ajutorul celei mai bune prietene care i-a zis: 
- Imbraca-te cu lenjerie sexy, parfumeaza-te, cumpara-ti o rochie super scurta şi 
totul vă fi bine.  
- Fiule, cred ca povestea asta a mea îţi vă fi de mare folos  
Nedumerit, evreul intreaba: 
- Bine, rabi, dar nu inteleg ce legatura are ceea ce tocmai mi-ai spus cu problema 
mea. Nu poti fi mai clar? 
- Fiule, nu conteaza cum o sa te imbraci, oricum o sa te futa  
 
*** 
Cum se numeşte ştiinţific curul bărbaţilor?  
- Anus.  
- Dar curul femeilor?  
- Bonus. .  
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*** 
- Cum vine un copil pe lume? 
- Îl aduce barza până la uşă, după care îl pune jos şi-i zice:  
"Du-te-n pizda mă-tii!" 
*** 
- De ce au femeile patru buze? 
- Două sunt pentru spus prostii dar celelalte două sunt pentru împăcare.  
*** 
In fiecare din noi doarme un geniu. Si cu fiecare zi tot mai adanc şi mai adanc. .  
*** 
Publicitate intr-un magazin: "Sampon 'Amnezia': uiti de matreata!" 
*** 
Un somn lung şi sanatos nu numai prelungeste viata, dar şi reduce ziua de lucru.  
*** 
Intr-un magazin intra o doamna foarte grasa: 
- As dori sa vad un costum de baie care mi-ar veni. . .  
Vanzatorul:  
- Si eu. . .  
*** 
Viata e trista, in schimb salariul e hazliu.  
*** 
- Prin ce se deosebeste sotia de un terorist?  
- Cu teroristul poti sa mai negociezi. .  
*** 
In zilele noastre, pietonii sunt de doua categorii: rapizi şi accidentati.  
*** 
Un tip se plange la serviciu ca din fereastra lui se vede camera in care se dezbraca 
fetele, din care cauza nu poate trai normal şi lucra.  
Vine comisia, priveste pe fereastra şi nu vede nimic. Ii spune tipului:  
- Pai nu se vede nimic!  
- Dar ia urcati pe dulap! 
*** 
Trece un cortegiu funerar.  
Un trecator intreaba pe o blonda:  
- Cine e mortul?  
- Cred ca cel din sicriu.  
*** 
Două blonde la o recepţie simandicoasă, după ce au defilat pe la bufet, una-i spune 
celeilalte:  
"Dragă, hai să plecăm ! Vinul, cică e vechi, icrele sunt negre!" 
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*** 
In Satu Mare un tip intra intr-un bar cu un crocodil in lesa şi intreaba barmanul:  
- Nu vă suparati, aici serviti unguri?  
- Da, cum sa nu, luati loc! Ce vă aduc?  
- Mie o bere şi lui 2 unguri! 
*** 
- Dom' doctor, de cite ori imi scot sutienul, mi se ridica sinii şi mi se intaresc 
sfircurile.  
- Ia sa vedem!  
Femeia scoate bluza, apoi sutienul şi sinii, zvic!  
- Fantastic, se minuna doctorul.  
- E grav, domnule doctor?  
- Grav nu e, dar e molipsitor !!!!!!  
*** 
DESPRE CASATORIE  
Institutia casniciei este foarte asemanatoare cu mersul la restaurant in grup. 
Comanzi ce vrei, pe urma vezi ce au luat altii şi brusc nu îţi mai place ce ai tu.  
*** 
Barbatul nu este complet pana nu se casatoreste. Pe urma este terminat.  
*** 
Un baietel il intreaba pe tatal lui: "Tati cat costa sa te casatoresti?. Tatal i-a raspuns: 
"Nu stiu fiule inca platesc".  
*** 
- Tati este adevarat ca in unele parti din Africa, un barbat nu isi cunoaste sotia pana 
nu se casatoresc? - Asta se intampla peste tot fiule.  
*** 
Nu am cunoscut fericirea adevarata pana nu m-am casatorit. Pe urma a fost prea 
tarziu.  
*** 
In scrierea de tipar, cifra sapte arata astfel: 7. . Cand o scriem insa de mana, o taiem 
cu o linie orizontala. V-ati intrebat vreodata de ce? Se spune ca dupa 
ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte sa-i dicteze cele zece porunci, acesta i-
a adunat pe oameni sa le vorbeasca despre ele. Cand a ajuns la a saptea porunca, 
"Sa nu ravnesti la nevasta aproapelui tau", cei mai multi dintre barbati au inceput 
sa strige: - Taiati saptele, taiati saptele, taiati saptele!!!  
*** 
Niciodata nu te culca nervos. Ramai sa termini cearta.  
*** 
Secretul casniciei perfecte ramane un secret.  
*** 
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Cand un barbat îţi fura sotia cea mai nasoala revansa este sa il lasi sa o pastreze. . . . 
.  
*** 
Unui barbat i s-a furat cardul de credit. . Nu a depus plangere deoarece hotul 
cheltuia mai putin decât nevasta-sa.  
*** 
Sotia: "Mai bine ma casatoream cu dracul!" Sotul: "Aiurea, scumpo! Casatoria intre 
rudele de sange este interzisa!"  
*** 
Dacă NU citesti acest mesaj vei primi 1 milion de euro. Prea tirziu! L-ai citit. Trimite 
mai departe, e incredibil! chiar functioneaza! Si eu l-am citit şi nu am primit 1 
milion de euro  
*** 
Doua prietene virgine isi povesteau tot ce faceau. Una dintre ele pleaca intr-o 
excursie şi se intoarce ne-mai-virgina. Cealalta o intreaba:  
- Cum e? Povesteste-mi!  
- Prima data este oribil, doare de nu-ti imaginezi; dar apoi e nemaipomenit!  
Prietena sa, intrigata, intreaba:  
- Cam cum doare? Ca durerea de cap, de stomac?  
- Nuuuu!  
- Atunci cum? Ca durerea de spate, de masea, de urechi?  
- Da! E ca durerea de masea!  
- De ce ca durerea de masea?  
- Pentru ca te doare, dar nu vrei sa ti-o scoata!  
*** 
Dupa o zi criminala, in care lui Mos Craciun toate i-au mers prost: I s-au imbolnavit 
4 pitici, 5 reni au racit, sania s-a rupt, a ramas fara bautura şi a venit şi soacra-sa in 
vizita, seara, suna la usa un ingeras cu un brad imens de craciun. "Ce sa fac cu 
bradul Mosule?" intreaba ingerasul. Si de atunci exista traditia cu ingerasul infipt in 
varful bradului : " Sa ti-l bagi in c. . . . r  
*** 
Un hot intra intr-o casa şi incepe sa fure. Fura el cat fura, dar la un moment dat 
aude o voce: 
- Iisus te priveste! 
Se uita el in jur, nu vede nimic. Mai fura ce fura, şi aude iar: 
- Iisus te priveste! 
Se uita mai bine şi vede un papagal, care-i zice: 
- Eu sunt Moise, dar Iisus te priveste! 
- Care imbecil si-a botezat papagalul Moise? 
La care papagalul raspunde cu nonsalanta: 
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- Acelasi imbecil care si-a botezat dobermanul Iisus. . .  
*** 
O baba viseaza intr-o noapte ca Dumnezeu vorbeste cu ea şi îi promite ca o sa mai 
traiasca 35 de ani, pentru ca a fost credincioasa… 
A doua zi - baba la o clinica de chirurgie estetica cere: lifting, liposuction, silicoane, 
vopsea blonda, etc. . .  
Ce mai, dupa doua zile cu banii de inmormantare era ca Pamela Anderson! 
Iese din clinica şi o calca un autobuz.  
La poarta Raiului intreaba: - Doamne, dacă mi-ai mai promis 35 de ani, de ce m-ai 
omorat? 
- Pana mea! Nu te-am mai recunoscut  
*** 
Pasagerii din avion si-au ocupat locurile şi asteapta echipajul pentru ca aeronava sa 
poata decola. Intr-un final, pilotul şi copilotul apar şi incep sa mearga printre 
scaune catre cabina lor. Toate semnele arata ca cei doi sunt orbi. Pilotul poarta 
ochelari mari, negri, are baston alb cu care loveste stanga-dreapta ca sa-si gaseasca 
drumul. Copilotul, are şi el ochelari negri şi este ghidat de un caine insotitor. La 
inceput pasagerii se foiesc nervosi, gandindu-se ca e vorba de o gluma, dar când se 
pornesc motoarele şi avionul incepe sa ruleze usor pe pista, toata lumea se 
linisteste. Deodata avionul accelereaza puternic şi panica se instaleaza. . Unii 
pasageri incep sa se roage, in timp ce altii se lungesc pe podea cu mainile la cap. In 
timp ce avionul se apropie in mare viteza de capatul pistei, vocile devin tot mai 
isterice, pentru ca atunci când avionul mai avea de rula doar 20 de metri pe asfalt, 
toata lumea sa urle intr-un glas. Din fericire exact in ultima clipa avionul s-a inaltat 
catre cer. In cabina pilotilor dupa cateva secunde de liniste, copilotul isi 
desclesteaza dintii:  
- Intr-o zi, nenorocitii astia o sa tipe prea tarziu şi o sa murim !!  
*** 
Bancuri cu ardeleni 
 
Un ardelean se trezeste dimineata şi când se uita pe geam vede trei insi care faceau 
poze. Ardeleanul suparat iese din casa şi se duce la ei.  
- Pai ce faceti voi aici ma' la mine in ograda? 
- Masuram bade.  
- Da ce masurati mai? 
- Pai pe aici o sa treaca autostrada Transilvania.  
Ardeleanul sta şi se gandeste: 
- Da o sa treaca multe masini p-acilea? 
- Pai logic ca o sa treaca.  
- Aha. . şi cam cate? 
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- Ei cate. . . sute, mii. . .  
- Si o sa treaca şi noaptea? 
- Pai sigur ca da.  
- Da pi*da mamii lor. . . io' sa stau sa le deschid poarta la fiecare? 
***  
Un ardelean stabilit in America vine in concediu in satul natal si-l roaga pe tac-su 
sa-i cheme pe toti satenii sambata la caminul  
cultural, sa-i cinsteasca. . . . Sambata, toata suflarea petrece pana spre ziua şi la 
plecare "americanul" da fiecaruia cate un plic cu 100 de dolari. Urmatorul an din 
nou "americanul" face concediul la tara, din nou petrecerea a caminul cultural cu 
toti satenii şi plicul cu 100 de dolari. Satenii multumiti asteptau sa vina urmatorul 
an, caci deja devenise o traditie. . .  
Vine şi anul urmator, "americanul" prezent, se intalnesc la caminul cultural, petrec 
pe cinste, dar, la plecare, in plic, Vasile şi Gheorghe gasesc doar cate 50 de dolari si-l 
intreaba pe american de ce a scazut "donatia".  
Acesta le raspunde ca are copii la facultate, a venit şi criza globala şi nu-si mai 
poate permite acum o cheltuiala mai mare.  
Vasile îi zice lui Gheorghe: 
- Hai, ba, Gheo, sa plecam, ca nesimtitul asta isi tine copiii la facultate pe banii 
nostrii. . . .  
***  
Badea Ion ajunge în ultimul moment la gară, numai atât cât să vadă cum îi pleacă 
trenul de sub nas.  
Necăjit, zvârle căciula pe peron şi exclamă cu năduf: 
- No, vezi ce-nsamnă să n-ai lucru' tău?! 
***  
Ardeleanul se duce la doctor deoarece tusea foarte tare. Doctorul il consulta şi il 
intreaba cu o voce grava: 
- Fumati? 
Ardeleanul, dupa cateva momente de ezitare, raspunde: 
- Mai bine as bea ceva.  
***  
Un ardelean, pe cat de grabit poate fi el, in gara, la casa de bilete: 
- Domnita, repede un bilet la trenu de Cluj! 
- Trenul de Cluj a plecat! 
- Unde? 
***  
Vine Ion acasa. Intra, dar in casa il vede pe Gheorghe.  
- Ce faci aici, Gheorghe? 
- Astept autobuzul.  
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Ion iese. Dar îi vine in minte un gand: "De unde la mine in casa autobuz?". Se 
intoarce, dar Gheorghe nu mai era. "Totusi a venit autobuzul. . . " - se gandeste Ion.  
***  
Doi ardeleni se intorc cu trenul de la Bucuresti. La un moment dat, in apropiere de 
Cluj, Ion catre Gheorghe: 
- Mai Gheo, cum crezi tu ca se zice corect: Cluj sau Cluuuuj? 
- D-apoi, eu cred ca Cluuuuj. . .  
- Da' de ce, ma? 
- Da' cine dracu te grabeste? 
*** 
Un tip mai pe seara face autostopul. Il vede pe unul cu o caruta venind pe sosea şi il 
intreaba: 
- No bade departe-i Clujul? 
- Da' apoi nu-i departe! 
Urca tipul in caruta adoarme şi mai spre dimineata se scoala şi intreaba: 
- Bade da unde-i Clujul? 
- No acu-i departe! 
***  
Un ardelean intra intr-un bar la New York. Barmanul il ia tare, din prima şi îi spune 
ca in acest bar se bea numai pe pariu.  
- Domnule, pun pariu cu tine ca nu poti sa bei o sticla de Whisky in 30 de minute.  
Ardeleanul isi cere scuze, iese din bar şi apare peste 10 minute inapoi, pune banu 
pe tejghea şi accepta provocarea. Barmanul îi da sticla, ardeleanul o termina in 10 
minute. Barmanul, stupefiat.  
- Domnule, dar n-am crezut ca asa ceva e posibil. N-am crezut ca sunteti in stare de 
asa ceva. . . Nimeni nu a mai reusit! 
Ardeleanul: 
- Nici io n-am crezut, da' m-am dus la baru de vis-a-vis sa verific! 
***  
Ronald Reagan 
"Socialismul ar funcționa numai în două locuri: în rai, unde nu este nevoie de el, și 
în iad, unde există deja. " 
„Iată cele mai înfricoșătoare cuvinte din limba engleză: <Sunt de la Guvern și am 
venit să vă ajutăm !>”  
„Din cele patru războaie din timpul vieții mele, niciunul nu a început din cauză că S. 
U. A. erau prea puternice. ”  
„M-am întrebat întotdeauna cum ar mai fi arătat Cele 10 Porunci dacă Moise le-ar fi 
trecut prin Congresul S. U. A. . . ”  
„Guvernul este ca un copil: Un tub digestiv cu un mare apetit la un capăt și nici 
un simț al responsabilității la celălalt capăt. ”  
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„Noțiunea care se apropie cel mai mult de viața eternă pe acest pământ, este aceea 
de <program guvernamental>. ”  
„S-a spus că politica este a doua cea mai veche meserie din lume. Eu am observat o 
izbitoare asemănare cu prima. ”  
„Politica economică a Guvernului poate fi rezumată în câteva propziții scurte: 
<Dacă ceva funcționează, taxează-l ! Dacă el continuă să funcționeze, reglementează-
l ! Și dacă nu mai funcționează, subvenționează-l !”  
„Atunci când vom uita că noi suntem o națiune supusă lui DUMNEZEU, vom deveni 
o națiune supusă”  
Ronald Reagan  
***  
Prim ministrul Chinei il suna pe Bush in 11 septembrie, imediat dupa atac:  
"Imi pare rau pentru atac, este o mare tragedie.  
Dar in caz ca ati pierdut documente importante in atentatul de la Pentagon, avem 
noi copii dupa toate. . . " 
***  
Saddam Husein il suna pe Bush in 11 septembrie, imediat dupa atac:  
Saddam: Domnule presedinte, doresc sa imi exprim condoleantele pentru tragedia 
suferita. . . atât de multi 
oameni. . . niste cladiri atât de frumoase. . .  
Doresc sa vă asigur ca nu avem nici o legatura cu ce s-a intamplat. Nu am fost noi. . .  
Bush: Care cladiri? Care oameni? Despre ce vorbesti?  
Saddam: Pai. . . cat e ceasul acum in America ?  
Bush: E 8 dimineata!  
Saddam: Ooooops! Scuze, revin intr-o ora. . .  
***  
In avion, dupa ce s-au oprit motoarele la 10. 000 de metri altitudine:  
- Stimati pasageri, vă rugam sa ramaneti pe locurile dumneavaostra, pentru a usura 
identificarea. . . Multumim  
***  
D-le Bush, aveti dovezi ca Irakul are arme de distrugere in masa?  
- Sigur, am pastrat chitantele !  
***  
Ambasadorul irakian la Natiunile Unite tocmai a terminat un discurs şi iese pe hol, 
unde se intalneste cu presedintele 
Bush. Isi strang mainile şi irakianul zice:  
- Stiti, am şi eu o intrebare.  
- Excelenta, dacă pot sa vă ajut o sa o fac cu mare placere, raspunde Bush.  
- Fiul meu se uita la filmul asta, Star Trek, şi acolo sint şi rusi, şi negri, şi asiatici, dar 
niciodata arabi.  
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La care presedintele Bush rade, se apleaca la urechea irakianului si-i sopteste:  
- Pai asta e din cauza ca actiunea se petrece in viitor. . .  
***  
Intr-o gradinita din America, educatoarea le promite copiilor 2 $ dacă vor raspunde 
exact la intrebarea: 
"Cine a fost persoana cea mai importanta din istoria omenirii?"  
Se scoala Sean, irlandezul, şi zice ca St. Patrick.  
Gresit, urmatorul la rand!  
Se scoala McQueen, scotianul, şi zice ca St. Andrew.  
- Gresit, urmatorul. . .  
Se scoala Shlomo, evreul, şi zice ca Isus Cristos.  
Educatoarea îi da cei 2 $ pentru raspunsul exact, si-l intreaba, totusi, cum se face ca 
evreii il recunosc pe Isus ca cel mai important om din istorie.  
Raspunsul lui: Eu stiu de fapt ca cel mai tare din istoria umanitatii a fost MOISE, dar 
BUSINESS IS BUSINESS!  
PS: bancul a luat premiul 1 la festivalul international al bancurilor.  
Motivatia juriului : A doua oara când un evreu il vinde pe Isus.  
***  
3 prieteni se lauda cu nevestele lor.  
Primul: - Eu am o nevastaaaa, ca un fluture!!!  
Al doilea: - Nevasta-mea e ca o caprioara!!!  
Al treilea sta şi se gandeste, la care dupa 2 minute zice: 
- Pai… nici a mea nu prea seamana a om!!! 
***  
Sotul catre sotie:  
− Ai vazut-o, draga, pe tanara aceea care zambea la mine?  
Sotia:  
− Nu-i nimic iubitule, şi pe mine m-a bufnit rasul când te-am vazut prima oara…  
***  
Limita băutului decent : Bea până ți se pare frumoasă, dar incă nu vrei să o ceri de 
nevastă. . .  
***  
Mama vine acasa intr-o haina noua de blana.  
− Cand ti-a cumparat taticu blana? - intreaba fiul  
− Dacă m-asi fi bazat pe taica-tu nu te-as fi avut nici pe tine. . .  
***  
Intr-un autobuz ticsit de lume, urca un om. . Se aseaza langa o femeie sexi si-i pune 
mana pe san.  
− Asculta mah, tu nu poti sa-ti pui mana in alta parte?  
Omul o priveste ganditor:  
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− Nu ma provocati doamna, nu ma provocati! 
*** 
Sotia isi intreaba sotul: - Cu cate femei te-ai culcat?  
Sotul raspunde: - Numai cu tine, draga mea. Cu celelalte am stat treaz pana 
dimineata! 
***  
Un cetatean s-a dus la primarie, sa-si declare veniturile.  
− N-am venit ca am venit, am venit ca n-am venit!  
***  
O femeie s-a aventurat pe strazile orasului curand dupa ce si-a luat permisul de 
conducere. Pentru ca nu stia 
incotro s-o ia, s-a tinut dupa masina din fata. Aceasta a oprit.  
Neintelegand ce s-a intamplat, s-a pus pe claxonat. Soferul a strigat la ea: 
− Doamna draga, unde vreti sa ajungeti? Sunteti in garajul meu. .  
*** 
Un barbat se confeseaza unui prieten:  
− Cred ca voi divorta. Nu mai pot, sotia mea e prea copilaroasa.  
− De ce? intreba celalalt.  
− De cate ori fac baie vine pe la spate şi imi ineaca toate ratustele din cada.  
*** 
Un barbat, devenit de putin timp sot, o intreaba pe tanara lui sotie:  
"- Draga mea, ai mai fi acceptat sa imi fii sotie şi dacă tatal meu nu mi-ar fi lasat o 
avere impresionanta?"  
"- Dragul meu, as fi acceptat sa îţi fiu sotie indiferent. . . . cine ti-ar fi lasat averea. " 
***  
Soacra exclama furioasa catre ginerele ei: dacă mai scoti un cuvant plec acasa.  
Ginerele: TAXI !"  
***  
M-am saturat de mania asta a vitezei. E pentru a treia oara când era cat pe ce sa ma 
omori! se rasteste sotul infuriat la culme.  
− Iubitule, te rog, mai da-mi o sansa!  
*** 
Am ajuns deja in oras? intreaba sotia.  
− Cu siguranta, raspunde sotul, lovim din ce in ce mai multi pietoni!.  
− Pai incetineste atunci!  
− Cum sa incetinesc, dacă tu conduci ! 
***  
Erau 3 elevi care trebuiau sa dea un examen. Unul era pregatit foarte bine, unul 
mediocru şi unul deloc. Intra in examen 
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primul, cel pregatit foarte bine. Iese acesta şi este intrebat : cum a fost? şi raspunde: 
pai cum sa fie, ca de la profesor la profesor. Intra şi al 2-lea, cel mediocru. Este 
intrebat: cum a fost? ca de la profesor la elev.  
Intra al 3-lea, cel nepregatit. Cum a fost? Ca de la popa la credincios. El punea 
intrebarea, eu imi faceam cruce, eu 
dadeam raspunsul, el isi facea cruce.  
*** 
Doi tipi, în parc, arunca nişte coji de pâine la porumbei.  
Zice unul dintre ei: 
- Uite porumbeii ăştia, sunt ca politicienii! Cât timp sunt jos, îţi mănâncă din palmă, 
dar când ajung sus, se cacă pe tine! 
*** 
În spital este adus un tip cu o fractură craniană.  
Soră medicală completează fişa şi întreabă: 
- Căsătorit? 
- Nu, accident.  
*** 
Pe perioada crizei economice guvernul român vă asigura slujbe pentru şomeri.  
Ele vor fi oficiate de preoţi, episcopi şi mitropoliţi.  
*** 
Ei, da! 
Doi preoti s-au decis sa mearga la mare in vacanta. De asemenea, au hotarat sa faca 
din asta o adevarata vacanta şi prin urmare au convenit sa nu poarte nimic ce le-ar 
putea trada apartenenta la clasa clericilor. . . . . .  
De indata ce au ajuns acolo, au intrat intr-un magazin şi au cumparat niste camasi 
ultra- colorate, pantaloni scurti, sandale şi ochelari de soare.  
In dimineata urmatoare, s-au dus la plaja, imbracati in hainele lor turbate. Pe când 
stateau tolaniti in sezlonguri, savurand fiecare bauturica, soarele şi peisajul, o 
blonda mortala, topless şi cu mini-bikini venea catre ei leganandu- şi ametitor 
soldurile. Bietii preoti au ramas cu ochii holbati pe "dotarile" incredibile ale femeii. 
Cand sa treaca pe langa ei, ea le- a zambit şi le-a spus: 
- Buna dimineata, Parinte! 
Apoi s-a indepartat. Cei doi au ramas blocati. Cum oare si-a putut da seama blonda 
ca ei sunt preoti? 
A doua zi, s-au dus din nou la magazin şi si-au luat niste haine şi mai socante decât 
cele din ziua precedenta. Atat de tipatoare, incat le puteai auzi inainte de a le vedea. 
Si astfel, cei doi s-au asezat iarasi pe plaja in sezlonguri, bucurandu-se de atmosfera 
de vacanta. Dupa un timp, aceeasi blonda superba, topless, purtand un tanga 
minuscul, se indreapta catre ei. Din nou, le zambeste, le adreseaza cate un "buna 
dimineata, Parinte" şi se indeparteaza.  
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Unul dintre preoti, nu mai poate suporta şi striga: 
- Doar o clipa, domnisoara.  
- Da, raspunde aceasta.  
- Uite, noi chiar suntem preoti, şi suntem fericiti cu asta, dar, pentru numele 
Domnului, spune-ne, cum ai putut sti ca suntem preoti fiind imbracati asa? 
- Parinte raspunde ea, sunt eu, maica Aglae! 
*** 
După 60 de ani de căsnicie, el moare.  
La scurt timp moare şi ea şi ajunge în rai. . . unde-l vede pe el.  
- Dragule, ce bine-mi pare să te regăsesc! 
- Lasă-mă-n pace, cucoană! Contractul a fost foarte clar:  
“Pina ce moartea ne vă despărţi!" 
***  
- Doctore, mă simt rău, am ameţeli şi în plus mă arde la inimă! 
- Doamnă, în primul rând nu sunt doctor, sunt ospătar; în al doilea rând nu sunteţi 
bolnavă, sunteţi beată; iar in al treilea rând aveţi un sân în scrumieră.  
***  
O femeie merge la un chirurg plastician: 
- Domnule doctor, puteţi să-mi faceţi un nas mai mic şi mai frumos? 
La care chirurgul răspunde: 
- Doamnă, din ce aveţi dumneavoastră, vă fac şi 3! 
***  
Doi olteni reparau o maşină.  
- Uită-te dacă funcţionează semnalizatorul.  
- Acum da, acum nu, acum da, acum nu. . .  
***  
Nunta de argint. Soţul îşi duce soţia într-un voiaj minunat, în nişte insule uitate de 
lume.  
- Vai, dragule, ce romantic eşti! Dacă acum, că avem 25 de ani împreună, m-ai adus 
aici, ce-ai să faci când vom avea 50? 
Soţul:- Atunci am să vin să te iau!!! 
***  
Sâmbată dimineaţa, Bulă sare vioi din pat şi îi spune Bubulinei: 
- Azi e zi de mers la dame! 
- Cum adică?!? întreabă şocată Bubulina.  
- Uite aşa! Eu mă duc la Mimi de la 3, iar tu te duci la mă-ta! 
***  
Soţul se întoarce de la medic şi soţia îngrijorată îl întreabă: 
"Ei, ce ţi-a zis medicul?" 
El răspunde: 
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"Începând de azi, nu mai putem face dragoste. Mi-a spus doctorul să nu mă mai 
ating de grăsimi. "  
***  
Merge o baba bolnava la doctor şi îi spune:  
- Dom' doctor, ma simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma.  
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi îi zice:  
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de namol din Techirghiol.  
- O sa ma vindece doar baia cu namol?  
- Nu, da' trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul  
***  
Doctorul Popescu s-a culcat cu una dintre pacientele lui şi se simtea vinovat de 
multa vreme. Oricat de mult a incercat sa uite aceasta intamplare, nu reusea. Era 
mereu coplesit de sentimentul de vina şi de tradare a juramantului profesional. Din 
când in când auzea acea voce calma, din interiorul lui, care-i spunea:  
- Nu te mai stresa; nu esti primul medic care s-a culcat cu o pacienta şi nu vei fi nici 
ultimul. Si esti burlac. Asa ca asta e. . .  
Dar, invariabil, o alta voce il readucea la realitate:  
- Popescule, nu uita ca esti medic veterinar. . .  
***  
Cica se duce un tzigan la pescuit cu un Mertz 600 SEL.  
Coboara tziganu din masina, scoate mulineta de aur ultimul racnet cu fir de matase 
naturala şi ac de diamant şi da la peste.  
Cand ce sa vezi minunatie: prinde pestisoru de aur.  
Ptiuuuuu. . . . .  
La care pestisoru': - Stii eu sunt pestisoru' de aur cu alea 3 dorintze. . .  
Tziganu: ZII CE VREI  
***  
T rei barbati vorbeau intr-un bar despre sex.  
Italianul: "Saptamina trecuta, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am 
uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa şi la final ea a gemut 
pentru 5 minute. "  
Francezul: "Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. 
Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii şi la final ea a tipat 
pentru 15 minute. "  
Romanul: "Ei bine, saptamina trecuta şi eu am facut dragoste cu Maria mea. Am 
dat-o prin untura, am facut sex şi apoi ea a urlat sase ceasuri. "  
Uimiti, italianul şi francezul il intreaba:  
"Ce naiba ai putut tu sa-i faci sotiei de-a tipat 6 ore?"  
"Mi-am sters mainile pe draperiile din sufragerie!"  
***  
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O baba tremurand de moarte din toate incheieturile o intreaba pe vanzatoarea la 
Sex-Shop: 
- Aveti Vibrator Turbo XXL Super Strong cu baterii alcaline? 
- Da! 
- Si cum se opreste?  
***  
Sotul tocmai termina de citit "Barbatul casei", o carte care îi invata pe barbati cum 
sa se impuna in relatia cu sotia. Vine direct la nevasta-sa şi proptindu-se in fata ei, 
zice: 
- De acum inainte sa-ti intre in cap ca eu sunt barbatul in casa asta şi cuvintul meu e 
lege!!! Ai inteles??? Asa. Acum vreau sa-mi prepari cina, sa ma servesti, dupa care 
vreau ceva la desert. Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa ma 
relaxez. Si dupa baie, ghici cine ma imbraca şi imi face freza!!?? 
Nevasta zice: 
- Cei de la pompe funebre. . .  
 
Intr-o padure se deschide un supermarket. . Toate animalele se aseaza la coada 
lupul, vulpea ursul ajung mai la urma. Deodata apare iepurele şi vrea sa treaca de 
urs, care era ultimul. Ursul suparat il ia pe iepure la bataie, in cele din urma 
iepurele scapa şi vrea sa treaca mai departe dar da de vulpe care suparata ca 
iepurele vrea sa o ia inaintea ei il ia la bataie. Iepurele scapa şi de vulpe şi 
ambitionat vrea sa treaca şi mai in fata dar da de lup care vrea şi el sa-l ia la bataie. 
Atunci iepurele suparat incepe sa strige:  
- Sa mor dacă mai deschid magazinul astazi!  
***  
Merge James Bond cu masina când deodata pune frana ca sa nu calce un melc. Se 
operste şi îi zice melcului:"hai ma melcule circula şi tu mai repede. Stii cine sunt eu? 
eu sunt Bond, James Bond". la care melcul:"na si, ce, eu sunt melc melc codobelc".  
***  
Gheorghe il intalneste pe Ion şi îi spune: 
- Stii ca ti-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, stii ca ti-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, nu ai auzit, ti-a murit soacra! 
- Nu ma face sa rad ca am buzele crapate  
***  
Zi obisnuita : Te trezesti, Nokia, Colgate, Nesscafe, Hochland, Orbit, Renault, 
Compaq, Epson, Nokia, Nokia. McDonalds, Coca-Cola, Orbit. Compaq, Epson, Nokia, 
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Nokia. Renault. Tuborg. Tuborg-Tuborg-Tuborg-Tuborg. Nokia. . . Nokia. Durex-
Durex. Colgate. Te culci.  
***  
La o judecâta: 
- Sotul : "Intru in casa si-mi vad curva de femeie in pielea goala pe pat, geamul 
deskis, ma uit pe geam şi vad pe unu in kiloti alergand. Iau noptiera şi arunc dupa 
el" 
- Sotia : "Era cald. M-am dezbracat, am deskis geamul, vad cum intra dobitocul asta 
şi fara sa zica ceva arunca cu noptiera prin geam" 
- Victima : "Eu sunt sportiv. Alerg in fiecare zi pe acel traseu. Intorc capul şi vad 
cum zboara o noptiera spre mine. . . " 
- Martorul : "Eu ce treaba am?Stateam şi eu linistit in noptiera. . . . "  
***  
Mica publicitate: 
"Tânar aratos situatie materiala exceptionala, post de mare raspundere, relatii 
bune, doua masini, vila in Caraibe. Nu caut nimic, doar ma laud. " 
 
" Tânara draguta blonda sexy, fara obligatii, 90-60-90, picioare, 1. 70 m, plina de 
viata, patimasa, exotica, misterioasa, amatoare de senzatii tari, vând camion. "  
***  
Se duce una la doctor sa faca niste analize şi neavand timp sa se duca dupa 
rezultate il trimite pe 
barba-su.  
- Cum se numeste sotia d-voastra? 
- Elena Popa! 
Se uita doctorul şi vede ca erau doua cu acelasi nume: una bolnava de diabet şi una 
de sida. Se gandeste un pic şi zice: 
- Luati doua ciocolate mari şi dati-i-le sa le manance. Dacă nu moare sa n-o f**ti!  
***  
Un tanar cumpara o cutie de viagra. ajunge acasa, şi din gresala papagalul mananca 
toate pastilele! Tanarul, nestiind cum sa-l scoata din calduri, il baga in congelator. . . 
dupa cateva ore, isi aminteste şi de papagal, pe care il uitase in congelator. . . 
deschide usa, şi vede papagalul transpirat tot. Tanarul, mirat. . . intreaba: ce ai facut 
ma??? cum de esti transpirat??? papagalul: bey varule. . . tu stii cat de greu e sa 
cracanezi puii astia congelati??  
***  
Vine primul fiu acasa: - Tata, da-mi cinci milioane ca am lasat-o pe una gravida. . 
Vine şi al doilea fiu: - Tata, da-mi sapte milioane ca am lasat-o pe una gravida. Vine 
şi fiica: - Tata, am ramas gravida. Tatal: - In sfarsit se mai şi incaseaza  
***  
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Un tip in stare de ebrietate, isi duce prietenii de pahar in apartamentul lui, sa-i 
culce. . . Langa pat se afla un gong. - Ce-i cu gong-ul ala? intreaba prietenii, 
clatinindu-se. - Nu-i gong, e un ceas vorbitor. . . - Serios? Un ceas vorbitor? - Ca sa vă 
conving, priviti. . . spuse tipul şi apucand gongul trase o lovitura puternica in el. 
Curand, o voce de cealalta parte a peretelui, striga: - E t rei dimineata idiotule. . .  
***  
Basescu se intalneste cu Obama ca intre sefi de state. Din una din alta ajung sa 
vorbeasca de pregatirea soldatilor lor.  
Obama: - Eu ma mandresc cu soldatii mei; ei mai intai gandesc şi apoi executa.  
Basescu: - Si eu ma mandresc cu ai mei da ei mai intai executa şi apoi gandesc.  
- Pai hai sa-i punem la incercare; ne alegem fiecare cate unul şi vedem de ce sunt in 
stare.  
- Foarte bine.  
- Mike, vino aici şi da-i o palma lui Basescu.  
Sta asta se gandeste, pana la urma spune: 
- Nu pot sefu`; e presedinte, e la noi in vizita, nu pot 
Basescu: - Da imi place, da hai sa vezi şi tu acum. Gheorghe, vino ma incoa`.  
- Sa traiti; ordonati! 
- Da-i o palma lui Obama! 
Asta se conformeaza, şi îi trage una de mai sa cada pe jos.  
Obama: - Bravo ma, da acum la ce se gandeste? 
Basescu: - La ce te gandesti ma? 
- Pai ma gandeam ca la palma aia mai mergeau şi doi pumni. . .  
***  
Cabinetul unui psihiatru.  
Se deschide usa şi intra un barbat, in patru labe cu ceva in gura.  
Psihiatrul : -Vai! Cine a venit la noi? O pisicuta? 
Barbatul se taraie pana in coltul cabinetului.  
Doctorul il urmareste. - Un catelus? 
Barbatul trece cu mana pe langa perete şi se taraie in celalalt colt.  
Doctorul nu renunta: 
- Ah! Cred ca e un arici! Nu? O broasca testoasa? 
Barbatul scoate un cablu din gura şi zice :  
- Auziti? Ma lasati şi pe mine sa vă trag internetul sau nu?! 
***  
O femeie batuta rau se duce la doctor.  
Doctorul:  
− Ce s-a intamplat? 
− Nu stiu ce sa ma mai fac. De fiecare data când sotul meu vine acasa baut, ma 
bate de ma rupe.  
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− Am un leac foarte bun pentru asta. Cand sotul tau vine acasa baut, tu 
imediat iei o cana de ceai de musetel şi faci gargara şi tot faci gargara.  
Doua saptamani mai tarziu, femeia, aratand proaspata şi renascuta, se 
intoarce la doctor.  
− A fost o idee stralucita. De fiecare data când sotul meu venea acasa baut, eu 
faceam doar gargara cu ceai de musetel, şi el nici macar o data nu m-a atins.  
− Vezi daca-ti tii gura? 
***  
Radio Erevan  
 
Intrebare: Ce este scris pe spatele Statuii Libertatii? 
Raspuns: Made in China !  
 
Intrebare: - Ce sa fac ca sa par mai subtire ? 
Raspuns: - Intuneric, doamna.  
 
Intrebare: - Ce este un celibatar? 
Raspuns: - Un om care a pierdut ocazia de a face nefericita o femeie.  
 
Intrebare: - Spuneti-MI, cum sa procedez pentru a emigra in SUA? 
Raspuns: - Lasati numele şi adresa exacta şi vă veni cineva sa vă IA!  
 
Intrebare: - Isi face efectul şi pe Luna pilula anticonceptionala? 
Raspuns: - Da, Dar costumul spatial ofera o protectie mult mai buna.  
 
Intrebare: - Care este diferenta dintre un optimist şi un pesimist? 
Raspuns: - Diferenta este ca optimistul invata limba engleza iar pesimistul chineza.  
 
Intrebare: - Tovarase redactor, este adevarat ca şi americanii au pitici? 
Raspuns: - In principiu DA, Dar cei rusi sunt mai mari.  
 
Intrebare: - E adevarat ca armatei noastre I-a fost cerut ajutorul de catre 
Cehoslovacia? 
Raspuns: - Da, cererea din 1939 a fost aprobata in 1968.  
 
Intrebare: - Ce este haosul? 
Raspuns: - Nu dam raspunsuri la intrebari din agricultura.  
 
Intrebare: - Zebrele sunt negre cu dungi albe, sau albe cu dungi negre.  
Raspuns: - Da.  
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Intrebare: - Se poate lua o boala venerica intr-un W. C. Al unui vagon de tren? 
Raspuns: - In principiu DA, Dar nu e comod.  
 
Intrebare: - Cum reactioneaza guvernul sovietic intr-o situatie fara iesire? 
Raspuns: -=2 0Am mai spus ca nu raspundem la intrebari din domeniul agriculturii. 
. .  
 
Intrebare: - Credeti ca iaurtul este un remediu impotriva impotentei? 
Raspuns: - In principiu DA, Dar numai in combinatie cu ipsosul.  
 
- Cînd vă începe Marea Foamete Mondiala? 
- Când vor începe chinezii sa manînce cu lingura 
 
- Va veni un alt räzboi Mondial? 
- Nu! Dar vă fi o luptä pentru pace, ca nici piaträ pe piaträ nu vă mai rämâne.  
 
- Ce e un salariu? 
- Un fel de menstruatie: astepti o luna şi trece dupa trei zile. . .  
 
- Ce e mai valoros decât laptele matern? 
- Ambalajul. . .  
 
- Cum e mai bine sa mori: de sifilis sau de dizenterie? 
- Mai bine sa mori ca un bärbat, decât ca un rahat.  
 
- E adevarat ca Ceaikovski a fost homosexual? 
- Da, Dar noua NE place din alte motive. . .  
 
- Cum poti trai doar din salariu? 
- Nu stim. Nici n-am încercat. . .  
 
- Care este diferenta între Capitalism şi Socialism? 
- Capitalismul este exploatarea omului de cätre om. În socialism este invers.  
*** 
Cel mai bun banc din lume 
 
Revista Reader's Digest a organizat un concurs internaţional pentru a desemna "Cel 
mai bun banc din lume". În competiţie s-au înscris peste 15 mii de participanţi din 
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toate colţurile lumii, iar premiul în valoare de 1000 de dolari a ajuns în final în 
Suedia, la Jorgen Jossen.  
 
Cel mai bun banc din lume a avut un succes atât de mare la nivel global datorită 
subiectul abordat: " omul simplu care reuşeşte să îi dea o lecţie ticălosului arogant" 
- este de părere Andy Simmons, coordonatorul secţiunii de umor de la ediţia 
americană a revistei Reader's Digest.  
 
Cel mai bun banc din lume 
La o partidă de vânătoare, un bărbat elegant din Stockholm împuşcă o raţă. Pasărea 
cade însă în ograda unui fermier, care susţine că vânatul îi aparţine.  
- E pasărea mea, insistă orăşeanul.  
Fermierul sugerează să fie tranşată disputa în stil vechi, cu un "şut neaoş": 
- Eu îţi trag un şut cât pot de tare în boaşe, apoi tu faci la fel cu mine. Cine urlă mai 
puţin ia pasărea. Bărbatul e de acord. Fermierul îi trage un şut straşnic în părţile 
sensibile. Când îşi revine, oraşeanul şopteşte cu greu: 
- Bine. Acum e rândul meu.  
- Lasă, zice ţăranul. Poţi să păstrezi raţa.  
 
Şi România a participat la concurs, iar bancul care a obţinut cel mai mare punctaj îi 
aparţine lui Claudiu Enache Jiroveanu, un inginer în vârstă de 32 de ani din Craiova.  
 
Cel mai bun banc din România 
Un şofer gonea cu 150 km/oră. Vede girofarul unei maşini de poliţie în oglindă şi 
accelerează. După o vreme, vede că nu poate scăpa de poliţist şi trage pe dreapta. 
Poliţistul îi spune: 
- Am avut o zi groaznică şi vreau sa ajung acasa. Dar mi-a plăcut urmărirea. Aşa că 
zi-mi o scuză bună şi te las sa pleci.  
- Acum trei săptămâni, nevastă-mea a fugit cu un poliţist, zice şoferul. Când te-am 
văzut în spate, am crezut că vrei să mi-o aduci înapoi.  
 
Argentina 
La Burger King, doi soţi în vârstă împart acelaşi burger şi o porţie de cartofi. Un 
camionagiu se oferă să-i cumpere doamnei o porţie separată.  
- Nu-ţi face griji, zice soţul, noi împărţim totul.  
După câteva minute, camionagiul vede ca soţia nu a ia nicio îmbucătură.  
- Chiar mi-ar face plăcere să-i cumpăr o porţie de mâncare, insistă el.  
- O să mănânce şi ea, îl linişteşte soţul. Noi împărţim totul.  
Mirat, camionagiul o întreabă: 
- De ce nu mâncaţi? 
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- Printre altele, împărţim şi dantura, răspunde acru femeia.  
 
Australia 
Un urs polar intră într-un bar şi zice: 
- Da-mi un whisky si. . .  
-. . . o cola, adaugă el după o clipă.  
- De ce ai făcut o pauza aşa de lungă?, întreabă barmanul.  
- Nu ştiu, zice ursul. Aşa m-am născut.  
N. R. : În engleză, cuvântul "pause" (pauză) se pronunţă la fel ca şi "paws" (labe), de 
unde şi poanta bancului.  
 
Brazilia 
Plictisit să aştepte la coada ca să se urce pe Arca lui Noe, un purice sare pe spinarea 
animalelor ca să ajungă mai in faţă. Sare şi tot sare, până când aterizează pe 
spinarea unui elefant. Pachidermul se întoarce spre tovarăşa să şi îi spune cu năduf: 
- Eram convins! Au început să dea din coate şi aici! 
 
Canada 
Un bărbat îi spune prietenului său: 
- Soţia mea ţine o cură de slăbit de trei săptămâni.  
- Cât a pierdut până acum? 
- Două săptămâni.  
 
Cehia 
Un bărbat sună la emisiunea de muzică a unui post de radio şi spune: 
- Tocmai am găsit un portofel cu o sută de mii de coroane în el. Mai erau şi numele 
şi adresa numitului Jan Ziegler, de pe Strada Seifert numărul 3, din Praga.  
- Bine. Şi cum te putem ajuta noi?, intreabă gazda emisiunii.  
- Mă gândeam să-i dedicaţi o melodie.  
 
China 
Verişorul meu îmi bagă mereu mâna în puşculiţă, ceea ce mă scoate din sărite. Într-
o zi, mi-am găsit puşculiţa în frigider, cu un bilet pe ea: "Îmi pare rău, dar mi-au 
îngheţat contul!".  
 
Coreea de Sud 
O ghicitoare celebră m-a sfătuit într-o zi: "Fă tot ce-ţi spune şeful". Îmi repeta sfatul 
de parca viaţa mea ar fi depins de asta. Înţelept sfat, mi-am zis eu. Lucram la un 
proiect important şi aveam nevoie de părerea şefului. Nu mică mi-a fost uimirea 
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când, în aceeaşi zi, am citit horoscopul meu din ziar: "Fă tot ce-ţi spune şeful tău", 
scria acolo.  
 
Croaţia 
Un politist se apropie de un băieţel care plânge în faţa unui chioşc de ziare.  
- Ce-ai păţit?, îl întreabă el.  
- "Superman" n-a mai apărut!, se lamentează puştiul.  
- Mă ocup eu de asta, îl linişteşte poliţistul. Apoi strigă: Hei, Superman, ieşi afară! N-
o să-ţi facem nimic! 
 
Elveţia 
Soţia: "Iubitule, ai observat? Am cumpărat o perie nouă pentru toaletă. " 
Sotul: "Am văzut, dar prefer totuşi hârtia igienică. " 
 
Filipine 
Joe, Mike, Mary şi Tom vorbeau între ei despre profesiile lor de vis.  
- Mi-ar plăcea să fiu avocat, ca să-i pot apăra pe concetăţenii mei, zise Joe.  
- Mie mi-ar plăcea să fiu parlamentar, ca să pot elabora legi în beneficiul 
concetăţenilor mei, zise Mike.  
- Eu vreau să fiu doctoriţă, ca să-i tratez pe concetăţenii săraci, zice Mary.  
- Tom, tu ce vrei să fii?, întreabă Joe.  
- Aş vrea să fiu concetăţean, a replicat Tom.  
 
Finlanda 
Hannu vrea ca totul să fie perfect la aniversarea a 30 de ani de căsătorie, pe care o 
pregăteşte la hotelul unde el şi soţia lui şi-au petrecut luna de miere. Aşa că se duce 
acolo cu o zi înainte, că să facă toate pregătirile necesare. Seară, îi trimite un e-mail 
soţiei, dar greşeşte adresă şi mesajul ajunge la o femeie al cărei soţ murise de 
curând. A două zi, fiul văduvei îşi găseşte mama leşinată în faţă computerului. Pe 
ecran e afişat acest mesaj: "Scumpă mea soţie, am ajuns aici şi totul e gata pentru 
venirea ta, mâine. Sper că vei găsi sosirea aici la fel de plăcută cum a fost pentru 
mine. P. S. : Este foarte cald aici!" 
 
Franţa 
Preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, vizitează un combinat siderurgic. Spre 
surprinderea patronului, Sarkozy îl îmbrăţişează prieteneşte pe angajatul său, 
Morton. Acelaşi lucru fac şi Obama, şi Puţin când vizitează, la rândul lor, 
combinatul.  
Fără să se arate impresionat, patronul îi spune lui Morton: 
- Pun pariu că pe Papă nu îl cunoşti! 
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- Jucăm golf împreună, zice Morton.  
Uluit, patronul plăteşte o călătorie la Vatican. În timp ce Papa binecuvântează 
mulţimea, Morton dispare. Curând, reapare alături de Papă. În acel moment, doi 
chinezi îl băţ pe umăr pe patron şi îl întreabă:  
- Cine e omul în alb de lângă Morton? 
 
Germania 
Plimbându-se printr-un bâlci, un bărbat ajunge la cortul unei ghicitoare. Gândindu-
se că se vă amuză straşnic, omul intră în cort şi se aşază.  
- Văd că eşti tatăl a doi copii, spune ghicitoarea, privind în globul de cristal.  
- Aşa crezi tu, replică dispreţuitor bărbatul. Sunt tatăl a trei copii.  
- Asta s-o crezi tu!, zice ghicitoarea.  
 
India 
Un om de afaceri indian îşi vizitează un prieten chinez internat în spital.  
- "Li kai yang qi guan. . . ", spune întruna bolnavul cu voce pierită. Omul ar vrea să-l 
ajute, dar nu vorbeşte mandarină (n. r. dialect al limbii chineze).  
- "Li kai yang qi guan", mai spune pacientul, apoi îşi dă duhul.  
În acelaşi an, afaceristul se duce cu treburi la Shanghai şi află în fine ce înseamnă 
"Li kai yang qi guan": "Dă-te jos de pe tubul meu de oxigen!".  
 
Marea Britanie 
Cu vreo lună înainte să moară bunicul, bunica l-a uns cu untură pe spate. După 
aceea, el a luat-o repede la vale.  
Comediantul Milton Jones 
 
Mexic 
Indienii dintr-o rezervaţie izolată îl întreabă pe noul şef de trib dacă iarnă vă fi 
friguroasă sau blândă. Tânărul şef de trib nu e deloc familiarizat cu tradiţiile 
străbunilor, aşa că le spune să culeagă vreascuri şi se duce apoi să telefoneze la 
Serviciul Naţional de Meteorologie.  
- Iarna vă fi friguroasă?, întreabă el.  
- Aşa se pare, i se răspunde.  
Şeful de trib le spune oamenilor lui să strângă mai multe vreascuri. După o 
săptămâna, sună iar: 
- Sunteţi siguri că vă fi foarte frig? 
- Absolut siguri.  
 
Şeful de trib le spune oamenilor să strângă toate lemnele de foc pe care le găsesc. 
Peste o săptămâna sună din nou: 
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- E aşa cum mi-aţi spus? 
- Va fi cea mai friguroasă iarnă din istorie.  
- De unde ştiţi? 
- Pentru că indienii strâng lemne de foc că la balamuc! 
 
Norvegia 
O femeie şterge de praf o lampă şi din ea iese un duh fermecat.  
- Eşti o femeie cumsecade, aşa că îţi voi îndeplini o dorinţă, îi spune duhul.  
- Vezi pisoiul asta? E singurul meu tovarăş de viaţă. Aş preferă un bărbat puternic şi 
arătos în locul lui, zice ea.  
Duhul fermecat îi îndeplineşte dorinţă şi motanul se transformă într-un bărbat 
splendid, un fel de Brad Pitt. Femeia îi sare în braţe şi îl acoperă de sărutări.  
- Vrei să-mi spui ceva înainte să facem dragoste?, îl întreabă ea.  
- Da, zice el. Pun pariu că îţi doreşti să nu mă fi castrat săptămâna trecută.  
 
Olanda 
O starletă stă în avion lângă un avocat la un zbor de cursă lungă. Ea vrea să-şi facă 
somnul de frumuseţe, dar avocatul o tot trezeşte.  
- Hai să jucăm un joc de cunoştinţe generale, îi propune el.  
Starletă îl ignoră.  
- Îl facem mai interesant, spune el. Dacă răspund greşit, îţi dau 50 de dolari. Dacă 
răspunzi greşit, îmi dai cinci dolari.  
Starletă e de acord şi avocatul întreabă primul:  
- Ce distanţă e de la Pământ la Luna? 
Starletă îi da avocatului cinci dolari.  
- Ce urcă muntele pe trei picioare şi îl coboară pe patru?, întreabă apoi ea.  
Avocatul rămâne paf. Caută de zor pe internet, îşi consulta enciclopedia de buzunar, 
trimite sms-uri de pe Blackberry la toţi oamenii de ştiinţă pe care îi cunoaşte. 
Degeaba. După câteva ore, o trezeşte pe starletă, îi da 50 de dolari şi o întreabă:  
- Ei bine, ce este? 
Fără să scoată un cuvânt, ea îi da cinci dolari şi se culca la loc.  
 
Polonia 
Stanislaw zace pe patul de moarte, înconjurat de familie.  
- Trebuie să vă spun cel mai mare secret al meu.  
Familia îl îndeamnă să continue.  
- Înainte să mă însor, aveam de toate, explică Stanislaw. Maşini de curse, fete 
frumoase, mulţi prieteni, o groază de bani. Un bun amic m-a sfătuit: "Însoară-te şi 
fă-ţi o familie! Altminteri, nu vei avea pe nimeni care să-ţi dea un pahar cu apa când 
vei fi pe patul de moarte". I-am ascultat sfatul şi mi-am luat nevastă. Am dat berile 
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pe mâncare pentru bebeluşi. Mi-am vândut Ferrari-ul şi am investit banii în fonduri 
pentru facultatea copiilor. Şi acum, iată-mă aici. Şi ştiţi ceva? Nici măcar nu mi-e 
sete! 
 
Portugalia 
Un bărbat îşi vizitează un prieten şi vede o fetiţă căreia gazdă îi strigă: 
- Diplomă, adu două ceşti de cafea! 
- Diplomă? De unde vine numele? 
- Mi-am trimis fiica la studii, la universitate, şi cu asta s-a întors, oftează prietenul.  
 
Rusia 
Din cauza recesiunii, pentru a economisi costurile la energie, luminiţa de la capătul 
tunelului vă fi stinsă. Semnat: Dumnezeu 
 
Serbia 
O vecină da peste un puşti care stă pe scări şi plânge.  
- Ce-ai păţit, puişor?, îl întreabă ea.  
- Tată a păţit-o, se smiorcăie puştiul. S-a lovit la deget cu un ciocan.  
- Şi atunci tu de ce plângi? 
- Pentru că la început am râs.  
 
Slovenia 
În timp ce ies de la tribunal, avocatul îl întreabă pe clientul sau mohorât: 
- Care-i problemă? Ai fost achitat.  
- Acum chiar că am dat de belea! Tocmai mi-am închiriat apartamentul pe trei ani.  
 
Spania 
Un cerşetor vede o bunicuţă pe plajă.  
- Va rog, senora, imploră sărmanul. Nu am mâncat nimic de 24 de ore!  
- Perfect!, răspunde dulce bunicuţă. Acum nu vă trebui să-ţi faci griji că vei avea 
crampe când o să faci baie în mare.  
 
SUA 
Un preot catolic, un păstor reformat şi un rabin vor să afle care e cel mai bun în 
meseria să. Se duc în pădure, îşi aleg câte un urs şi încearcă să-l convertească. 
Ulterior, catolicul povesteşte:  
- Am găsit un urs, i-am citit Catehismul şi l-am stropit cu agheasmă. Săptămâna 
viitoare îl aştept la împărtăşanie.  
- Am găsit un urs şi i-am ţinut o predică din învăţăturile Domnului. M-a lăsat să-l 
botez, zice şi păstorul.  
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Cei doi privesc apoi spre rabin, care zăcea pe o targă, înfăşurat în bandaje.  
- Poate că nu ar fi trebuit să încep cu circumcizia, zice acesta.  
 
Thailanda 
- Grăbiţi-va, strigă educatoarea.  
- Care-i grabă?, întreabă un micuţ.  
- Întârziem la oră următoare! 
- Dacă vă grăbiţi aşa, mergeţi fără noi! vine replică puştiului.  
 
Taiwan 
Broască ţestoasă-tată îi spune fiului o poveste: "A fost odată că niciodată o 
iepuroaică albă. "  
- Asta-i o poveste pentru bebeluşi. Nu ştii una SF?, spune fiul.  
- Bine. "A fost odată că niciodată o iepuroaică astronauta. " 
- Tată, insistă puştiul, zi-mi ceva că pentru copii mai mari! 
- Bine, bine. Dar promite-mi că nu mă spui lui mami! "A fost odată că niciodată o 
iepuroaică goală puşcă" 
 
Ungaria 
Doctorul: "Mi-aţi ascultat sfatul şi aţi dormit cu fereastră deschisă?" Pacientul: "Da".  
 
Doctorul: "Deci v-a dispărut complet astmul de care sufereaţi?"  
Pacientul: "Nu, dar mi-au dispărut ceasul, televizorul, iPodul şi laptopul".  
 
 
 
*** 
Un ungur se duce la un restaurant. Cand chelnerul vine sa-i ia comanda, îi spune: 
- Te rog sa dai la mine una la muie.  
- ?! 
- Te rog sa dai la mine una la muie! 
- Dar cum sa fac asa ceva? Nu pot! 
- Sa chemi la mine pe sef de sala! 
Seful de sala se prezinta şi primeste aceeasi solicitare: 
- Noi ne respectam clientela, domnule, nu pot sa vă onorez comanda! 
Ungurul izbucneste isteric: 
- Dacă nu dati imediat la mine una la muie, eu fac scandal! 
Seful de sala ezita cateva clipe, apoi ridica din umeri şi satisface cererea clientului.  
A doua zi, la tribunal, judecâtorul il intreaba pe seful de sala: 
- De ce l-ati lovit pe reclamant? 
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- Pai, pentru ca el mi-a cerut, sa-i dau una la muie! 
Ungurul sare revoltat: 
- Nu este adevarat! El dat la mine una la muie, sora cu moartea, dar eu cerut una 
lamuie, sora cu portocala! 
*** 
IT 
SUPPORT. . . . . . IN RO !!!! 
 
Suport tehnic: Ce model este calculatorul dumneavoastra? 
Client: Unul alb. . .  
 
Client: Buna, Mariana aici. Nu pot sa-mi scot discheta din calculator.  
Suport tehnic: Ati incercat sa apasati butonul? 
Client: Da, sigur, e chiar blocat.  
Suport tehnic: Asta nu suna prea bine; Voi trimite pe cineva.  
Client: Nu, stati putin. . Inca n-am bagat-o. . . e inca pe birou. . . scuze. . .  
 
Suport tehnic: Apasati pe simbolul "My Computer" din partea stanga a ecranului.  
Client: Stanga ta sau stanga mea? 
 
Client: Buna, Marta aici, nu pot sa listez. De fiecare data când incerc, imi spune ca 
nu poate gasi imprimanta. Chiar am luat imprimanta şi am ridicat-o in fata 
monitorului şi el tot imi spune ca nu o gaseste. . .  
 
Client: Am o problema dacă vreau sa listez cu rosu. . . .  
Suport tehnic: Aveti imprimanta color? 
Client: Aaaah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . multumesc.  
 
Suport tehnic: Ce vedeti pe monitorul dumneavoastra doamna? 
Client: E un ursulet pe care prietenul meu mi l-a cumparat de Valentine's day.  
 
Client: Tastatura mea nu mai functioneaza.  
Suport tehnic: Sunteti sigur ca e conectata la calculator? 
Client: Nu. Nu pot sa vad in spatele calculatorului.  
Suport tehnic: Ridicati tastatura şi mergeti 10 pasi in spate.  
Client:! OK 
Suport tehnic: Inca mai aveti tastatura in mana? 
Client: Da 
Suport tehnic: Asta insemana ca nu e conectata la calculator. Mai vedeti vre-o 
tastatura pe birou? 
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Client: Da, mai e una pe aici. Ah. . . asta merge. . . multumesc tare mult! 
 
Suport tehnic: Parola dumneavoastra este "a" mic, de la ananas, "V" mare de la 
Victor, şi cifra 7.  
Client: Mare sau mic? 
 
Client: Nu pot sa intru pe internet.  
Suport tehnic: Ati folosit parola corecta? 
Client: Da, sigur. Am vazut-o la colegul meu.  
Suport tehnic: Puteti sa-mi spuneti ce parola ati folosit? 
Client: Cinci stelute.  
 
Suport tehnic: Ce program anti-virus folositi? 
Client: Firefox.  
Suport tehnic: Acesta nu este un program anti-virus.  
Client: Aa, scuze. . . Internet Explorer.  
 
Client: Am o maaare problema. Un prieten mi-a pus un screen saver pe calculator 
dar de fiecare data când misc de mouse, dispare. . . .  
 
Suport tehnic: Cum pot sa vă ajut? 
Client: Scriu primul meu e-mail.  
Suport tehnic: OK, şi care ar fi problema? 
Client: Pai, am scris litera "a" in adresa, dar nu stiu cum sa desenez cerculetul din 
jurul ei 
 
*** 
Bula şi cu Strul erau prieteni. Pleaca Strul in Germania şi isi cumpara un aparat de 
autosatisfacere. Il vede şi Bula, pleaca şi el in Germania si-si cumpara şi el unul.  
Ajunge acasa, si-l pune, are un orgasm, doua, nu se mai oprea… 
Il suna Bula disperat pe Strul: 
- Mai, Strul, zi-mi cum se opreste aparatul, ca mor aici ! 
- Are un buton galben ? 
- Da.  
- Are un buton verde ? 
- Da ! 
- Are un buton rosu ? 
- Nu.  
- Ai belit-o, e aparatul de muls vaca; pana la 20 de kile nu se mai opreste !  
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*** 
Sotul vine acasa foarte agitat: 
- Curvo! Stiu tot, absolut tot! 
Calma sotia îi zice: 
- Oare? Te lauzi ca de obicei. In ce an a avut loc batalia de la  
Calugareni? 
*** 
CHITANŢA 
(de George Topârceanu) 
Tanţa, domnişoara Tanţa 
E-o duduie foarte şic,  
Zveltă, cu ochi mari şi negri,  
Cap superb, năsucul mic,  
 
Picioruşe lungi şi durde 
Şi când se plimba prin Tei 
Toţi birjarii o admiră: 
- Ma, halal de mama ei! 
 
Ce profesie are Tanţa ? 
Uite, n-aş putea să spun; 
Nici nu mă interesează 
Chiar dacă o presupun.  
 
Dar cum Tanţa-i delicioasă 
Şi-are maniere fine,  
Nici nu vreau să ştiu ce face,  
Nici cu ce şi nici cu cine.  
 
Ca vecini se mai întâmplă 
Ca să-i cer un ac sau aţă,  
Sau îmi cere ea o carte 
Până mâine dimineaţă. .  
 
O vecinătate dragă 
Ne-a prins zilele-n cătuşe 
Că ades intru la Tanţa 
Fără să mai bat la uşe.  
 
Tot aşa-ntr-o seară intru 
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Era iarnă grea şi ger,  
Şi-o găsesc în pielea goală 
Stând lângă calorifer.  
 
Năucit de frumuseţea-i 
Dau să mă retrag un pic 
Însă Tanţa-mi spune: 
- Intră, intră dragă, nu-i nimic ! 
 
Am intrat şi beat de farmec 
O-ntrebai plin de mister: 
- Pentru ce stai goală, scumpo 
Lângă acel calorifer? 
 
- Fiindcă-a fost proprietarul,  
Mi-a răspuns şăgalnic Tanţa 
- Şi-uite mi-am plătit chiria,  
Iar acum, usuc chitanţa.  
 
*** 
Mosu', pe moarte, zacea in pat.  
Vin nepotii pe la el şi ce se gandesc ei: bai moshu mai are putin şi moare, ia sa ne 
distram un pic cu el.  
Zis şi facut. Se duc astia la farmacie şi cumpara o cutie de viagra, vin acasa şi hai sa 
i-o administreze moshului. Ii dau astia sa bea toate pastilele din cutie şi pleaca.  
Cand, a doua zi, vin ei in vizita iar sa vada ce mai face moshu. Asta, ia-l de unde nu-i. 
O intreaba pe bunica-sa: 
-Mamaie, unde-i moshu, cum se simte?  
Asta zice ca moshu-i sus pe deal. Se duc astia la el sa vada ce face.  
Moshu cosea de zor iarba.  
- Tataie, ce faci aicea?  
- Cosesc şi io, ce p**a mea sa fac.  
- Pai, şi cum te simti? Ca ieri erai pe moarte.  
- Pai nu stiu cum dracu, dar aseara mi s-a sculat p**a asa dintr-o data.  
Cand ma uit in camera o vad pe una la capul patului, cam urata ce-i drept şi 
imbracata in negru. . .  
Ma ridic, o trantesc in pat, o dezbrac şi da-i futai ca-n tinerete, 10 numere, tot 
tacamul, ce sa vă mai zic. . . a lesinat aia acolo. Dupa care i-am luat şi coasa şi am 
venit aici pe deal la munca.  
*** 
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Cabinetul unui psihiatru. Se deschide usa şi intra un barbat, in patru labe cu ceva in 
gura.  
Psihiatrul :- Vai! Cine a venit la noi? O pisicuta? 
Barbatul se taraie pana in coltul cabinetului.  
Doctorul il urmareste. - Un catelus?  
Barbatul trece cu mana pe langa perete şi se taraie in celalalt colt.  
Doctorul nu renunta:  
- Ah! Cred ca e un arici! Nu? O broasca testoasa?  
Barbatul scoate un cablu din gura şi zice :  
- Auzi? Ma lasi şi pe mine sa îţi trag internetul sau nu?!?!?!?!? 
*** 
Romania este o tara deosebit de fertila: semeni functionari şi cresc impozite. . .  
- Care este deosebirea dintre Dumnezeu şi Traian Basescu? 
- Dumnezeu nu se crede Traian Basescu.  
*** 
Domnii Geoana, Antonescu şi Boc calatoreau, in concediu, pe aceeasi sosea.  
Deodata, ajung la o bifurcatie nesemnalizata, ceea ce il deruta pe soferul dlui 
Geoana, aflat in fruntea coloanei: 
"Incotro o luam, sefu?'".  
"Cum incotro, Ghita? Nu stii linia partidului? Semnalizezi stanga. . " 
"Si fac la stanga?" 
"Bineinteles. " 
Dupa cinci minute, ajunge şi domnul Antonescu la bifurcatie: 
"Incotro o luam, sefu'?".  
"Nu stii linia partidului, Mitica? Semnalizezi dreapta. " 
"Si fac la dreapa?" 
"Sigur ca da. . " 
Dupa alte cinci minute, hop şi domnul Boc la aceeasi bifurcatie: 
"Ce facem, sefu', semnalizez dreapta?".  
"Bineinteles ca dreapta, Vasile. Semnalizezi dreapta, dar faci la stanga; ce, nu stii 
linia partidului?" 
*** 
Basescu, in peregrinarile prin tara, vede o batrana mioapa batand matanii şi 
inchinandu-se in fata unei troite cu Iisus pe cruce.  
Convins de popularitatea sa şi de dragostea netarmurita pe care i-o poarta 
"boborul", o intreaba: 
"De ce nu te inchini mai degraba la iubitul presedinte al Romaniei?!" 
"Ei, maica, "- raspunde batrana - "tare as mai face-o dacă l-as vedea şi pe el 
rastignit. . . " 
*** 
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Adrian Nastase intreaba Radio Erevan: Un barbat poate sa aiba mai mult de doua 
oua? 
Raspuns: In mod normal nu, dar dacă totusi te apleci in fata şi numeri exact patru, 
atunci sa stii ca Opozitia a venit puternic din urma. .  
*** 
Andrei Marga se duce in magazinul Victoria sa isi cumpere cravate şi camasi.  
Dupa ce isi cumpara cravate, vrea sa îi dea 5 lei spaga vanzatorului, insa acesta 
refuza: 
- Nu pot sa primesc, d-le ministru, pentru ca am fost şi eu profesor universitar şi 
stiu ce salarii mici sunt in invatamant.  
Nervos, Marga se duce la raionul de camasi. Isi cumpara cateva camasi şi vrea sa îi 
dea spaga 5 lei vanzatorului, care il refuza: 
- Nu pot sa primesc, d-le ministru, ca am fost şi eu profesor universitar şi stiu ce 
salarii mici sunt in invatamant, îi spune vanzatorul.  
Supernervos, Marga iese din magazin şi vede un cersetor in fata magazinului. Se 
gandeste putin şi vrea sa îi dea 10 lei cersetorului, la care acesta îi spune: 
- Nu pot sa primesc, d-le ministru. . .  
Deja cu nervii la pamant, Marga il intrerupe: 
- Sa nu spui ca şi tu ai fost profesor universitar.  
- Nu, îi raspunde acesta, eu chiar sunt profesor universitar, dar am o fereastra 
acum.  
*** 
Un pusti vine revoltat de la scoala şi îi spune tatalui sau ca acolo il pun sa 
invete numai lucruri inutile.  
Tatal il intreaba uimit: 
- Cum adica? 
- Pai la istorie ne pune sa memoram niste ani: 1848/1877-
1878/1907/1944/1989. Cica sint importanti! 
- Altceva. . .  
- Pai la geografie tot asa trebuie sa retinem tot felul de denumiri, ca de 
exemplu: Carpatii "Scurburii", Strimtoarea "Fosfor" şi Dardanele, de parca 
mi-ar folosi la ceva chestiile astea! Dacă ma intraba careva merg repede la un 
Internet Cafe, dau search pe Google şi aflu. . . simplu, nu? 
- Da, fiule, da' sa zicem ca iesi şi tu cu o fata, şi cum vă tineti voi asa, de mina, 
ea te intreaba ce inaltime are virful Chomolugma? 
- Nu-i problema! Merg repede la un Internet Cafe, ca-i deschis non-stop, dau 
search pe Google, aflu şi ma intorc sa-i spun. . .  
- Da, da' pina te intorci tu sa-i spui ca are 8848 m s-ar putea sa o gasesti 
ocupata! 
- Cu cine? 
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- Pai, tot cu un prost asa ca tine, da' care are laptop!  
*** 
Ce a descoperit o blonda la curs ptru examen de conducere?  
Ca la volan se poate sta şi cu fata. . .  
*** 
Un tip beat suna la politie:  
- Mi-au furat totu din masina. . . . e complet goala! Pina şi volanu l-au luat, escroci 
dracului ş¡  
Dupa 5 minute  
- Scuzati, domnita, nu mi le au furat. . . . cred ca urcasem in scaunul din spate. . . !!?  
***  
O blonda opreste la un stop. Vine un boschetar şi îi cere o tigara. . . Ii da tigara şi 
pleaca mai departe. Opreste la urmatorul stop şi apare acelasi boschetar:  
- Da-ti-mi şi un foc, vă rog. . .  
II daruieste bricheta şi pleaca in tromba speriata. La urmatorul stop, iar îi apare 
boschetarul.  
- Domnita, blonda, dacă imi da-ti una suta vă şi arat cum se iese din sensul 
girator…!!! 
*** 
Puterea unei virgule 
 
In cadrul unui experiment sociologic, unei grupe de 50 de oameni in care erau in 
mod egal femei şi barbati i s-a dat un text şi insarcinarea sa aseze in cadrul acelui 
text o virgula.  
Textul era: 
"Dacă barbatul ar sti realmente valoarea pe care o are femeia ar merge in patru 
labe. " 
 
Toti barbatii au asezat virgula dupa cuvantul "are".  
Toate femeile au asezat virgula dupa cuvantul "femeia".  
*** 
Mersul la biserica nu te face credincios, asa cum statul intr-un garaj nu te face 
masina. . .  
*** 
Experienta este un lucru minunat: îţi permite sa recunosti o greseala atunci când o 
repeti.  
*** 
Greutatea normala: nu trebuie sa cantaresti mai mult decât frigiderul tau.  
*** 
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Dacă trebuie sa alegi intre doua rele - alege-l pe cel pe care nu l-ai mai incercat 
pana atunci.  
*** 
Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare.  
*** 
Dragostea "eterna" dureaza 3 ani.  
*** 
A avea constiinta curata inseamna a avea memorie proasta.  
*** 
Cei cinstiti sunt inadaptatii societatii.  
*** 
Pestele care lupta impotriva curentului moare electrocutat.  
*** 
A gresi este omeneste.  
A da vina pe altul este şi mai omeneste.  
*** 
Cel mai important nu este "sa stii"! 
Mai important este sa ai telefonul celui care stie.  
*** 
Eu nu sufar de nebunie! 
Ma bucur de ea in fiecare minut. .  
*** 
Banii nu fac fericirea, o cumpara gata facuta.  
*** 
Inteligenta ma urmareste, dar eu sunt mai rapid.  
*** 
Fugi de tentatii, dar incet, sa te poata ajunge.  
*** 
Exista o lume mai buna, dar este foarte scumpa.  
*** 
A studia inseamna sa te indoiesti de inteligenta colegului de birou. . . .  
*** 
Alcoolul omoara incet-incet.  
Nu conteaza, te grabesti? 
*** 
Exista doua cuvinte care îţi deschid multe usi: "trage" şi "impinge".  
*** 
Nu bea la volan! Te lovesti de ceva şi se varsa bautura. .  
*** 
Se spune ca inotul face bine la silueta. . .  
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Spun cei care n-au vazut inca balena.  
*** 
Orice barbat are nevoie de o femeie fiindca sunt o gramada de lucruri pentru care 
nu poti sa faci guvernul vinovat.  
***- 
Fiecare al cincelea om e chinez.  
Si noi suntem cinci in familie, deci cineva e chinez.  
Poate tata sau mama, poate frate-meu mai mare Costel, sau frate-meu mai mic Ho-
Xiao-Pen. Eu cred ca-i Costel.  
*** 
M-am sculat cu stangul.  
Mi-am imbracat camasa, s-a rupt nasturele, am luat servieta, i s-a rupt toarta, deja 
mi-e frica sa ma duc la buda. . .  
*** 
Prieteni sunt acele persoane, care te iubesc cu toate ca te cunosc bine.  
*** 
Psihiatrii zic ca una dintre patru persoane are o deficienta mintala.  
Dacă esti cu inca trei amici şi nu ai observat nimic ciudat, atunci nu te gandi la 
chestia asta! 
*** 
Ca sa-ti realizezi obiectivele trebuie sa fii un visator. . .  
Asa ca nu mai pierde vremea, lasa totul balta şi du-te sa te culci! 
*** 
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala, distreaza-te cu cea pe care o ai la indemana! 
*** 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidela şi îţi trece prin cap sa te arunci 
din balcon, adu-ti aminte ca ai doar coarne, nu şi aripi! 
*** 
Femeile sunt ca traducerile: cele bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune.  
*** 
O femeie se trezeste la miezul noptii plina de sudori.  
Dimineata sudorii au plecat la munca.  
*** 
Intr-o frizerie. Frizerul, taindu-l pe client de vreo doua ori, incearca sa discute cu el: 
- Ati mai fost la noi pana acum? 
- Nu, mana mi-am pierdut-o in razboi.  
*** 
- Serviti mormoloci in acest restaurant? 
- Servim pe oricine! Luati loc! 
*** 
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Ospatar, aveti picioare de broasca? 
Nu, asa merg eu, mai saltat! 
*** 
Merge o babuta pe calea ferata. Din urma se apropie trenul fluierand.  
Babuta, fara se se intoarca: 
- Fetele cuminti nu intorc capul când sunt fluierate. . .  
*** 
O femeie şi un barbat stau pe marginea prapastiei.  
Femeii îi e cald. Barbatul îi face vânt.  
*** 
Romanii la olimpiada.  
In prima zi au luat o medalie.  
A doua zi au mai luat una.  
A treia zi i-au prins.  
*** 
In tramvai: 
- E cineva fara bilet, in fund ? 
- Eu, da mi-l bag imediat!! 
*** 
M-a sunat ieri o tipa: "Vino acum, nu-i nimeni acasa".  
M-am dus. Intr-adevar, nu era nimeni.  
*** 
In timpul potopului. . .  
Dupa ce au navigat ei ceva vreme peste ape, arca lui Noe a inceput sa se zgaltaie şi 
era gata-gata sa se scufunde, clatinandu-se serios. Noe nu putea sa inteleaga ce se 
intampla, apele fiind calme. Asa ca decide sa mearga in vizita la animale.  
Aici descopera problema: toate animalele faceau sex intr-o veselie.  
- Nu se poate asa ceva!  
Eu vă salvez viata şi asa ma rasplatiti? O sa scufundati arca! 
Toate animalele s-au oprit şi l-au ascultat speriate.  
- De acum inainte fiecare pereche vă primi o fisa cu ziua şi ora la care pot face sex şi 
cine nu le respecta vă fi aruncat peste bord.  
Dupa cateva zile maimutoiul incepe sa o tachineze pe maimuta: 
- Miercuri la ora 4 vei avea de suferit! 
Timp de 3 zile îi tot spune: 
- Miercuri la ora 4 vei avea de suferit! 
Maimuta, nervoasa, merge la Noe şi îi povesteste: 
- Uite Noe, de 3 zile maimutoiul ma tot ameninta. Imi zice ca miercuri la ora 4 voi 
avea de suferit. Eu stiu ce se vă intampla in acea zi, insa nu se poate sa strige asa in 
gura mare. Ce vor spune celelalte animale? 
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Noe merge la maimutoi sa îi ceara socoteala: 
- De ce o ameninti pe maimuta? Cum adica vă avea de suferit? Ia spune-mi! 
- Pai. . . Am pierdut fisa la carti când am jucat poker cu magarul. . .  
*** 
Popor roman, nu te-ai saturat sa stai pe locul mortului şi sa fii condus de toti 
tampitii? 
Dan Puric 
*** 
Doamna, stiti ca sotul dvs. vă inseala? 
- Bineinteles, stiu cu cine, stiu unde şi cand, dar nu mi-am dat seama CU CE. . .  
*** 
El şi Ea, pe canapea: 
Ea: Ce faci ? 
El: Ma gandeam ! Tu ? 
Ea: Si eu ma gandesc !. . . Tu la ce te gandesti ? 
El: La ce te gandesti şi tu ! 
Ea: Porcule !  
*** 
Sotul se intoarce tarziu acasa şi incearca sa se bage in pat fara sa-si trezeasca 
nevasta.  
Sotia il intreaba: 
- Ai venit, hai? Cat e ora? 
- 10.  
- Cum "zece", dacă eu am auzit pendula batand unu? 
- Pai si, ce? Vrei sa bata şi zero ?!  
*** 
Un sofer este oprit de un politist. Coboara asta din masina ofticat si-l intreaba pe 
politist: 
- Mergeam prea repede? 
- Nu, zburati prea jos!  
*** 
Sotul: Nu mai fi suparata! Îti promit ca te fac cea mai fericita femeie din lume.  
Sotia: Cînd pleci? 
*** 
Un tanar invita o tanara la dans.  
- Domnisoara, se poate?. . .  
- Desigur, dar mai intai sa dansam.  
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti. . .  
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
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Doamna: - Observ!. . . .  
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau: 
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! 
Ce crezi, sansele mele vor creste dacă îi voi spune ca am 50? 
- Sansele tale vor creste dacă îi vei spune ca ai 80!  
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat.  
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului!  
- Raspunde tatal.  
*** 
- Spune, Ione, gasituti-ai vreodata barbati straini in sifonier? 
- Nu! Toti erau romani. . .  
*** 
Seful catre secretara: 
- Cine ti-a spus ca doar pentru ca te-am sarutat de cateva ori ai dreptul sa lenevesti 
toata ziua? 
- Avocatul meu.  
*** 
Un tanar absolvent al sectiei de Management era foarte incantat de postul pe care 
se 
angajase intr-o importanta companie multinationala. In prima zi suna la Bufet, 
tipand 
in receptor: 
- Adu-mi o cafea! Si viteeeeeza!!! 
La celalt capat al firului raspunde o voce grava: 
- Cred ca ai format un numar gresit; stii cu cine vorbesti, dobitocule? 
- Nu, raspunde tanarul angajat.  
- Eu sunt Directorul General, imbecilule!!! 
- Dar tu stii cu cine vorbesti, dobitocule? tipa tanarul mai tare ca prima data.  
- Nu, raspunde Directorul surprins.  
- Perfect!. . . şi inchide  
*** 
Un medic isi duce studentii in vizita la un ospiciu. . Se opresc la un salon unde era 
un barbat cu privirile ratacite.  
- Vedeti, acest barbat si-a pierdut mintile fiindca femeia cu care trebuia sa se 
casatoreasca l-a refuzat. In 
urmatoarea rezerva il vom vizita pe cel care a luat-o… 
*** 
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La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta, o rezeama de gard şi 
incepe sa caste ochii in jur.  
Gardianul: 
- Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru… 
- No, ca nu-I bai, i-am pus lacat! 
*** 
Doua vecine se intalnesc dimineata.  
- Ce-i cu tine, draga, esti bolnava? 
- Nu, de ce intrebi? 
- Am vazut azi dimineata doctorul iesind din apartamentul tau… 
- Si ce? De la tine au iesit trei soldati. Te-am intrebat dacă a inceput razboiul? 
*** 
Un om la aprozar: 
- Cu ce vă pot servi? 
- Doua kilograme de cartofi, dar fiecare cartof impachetat separat.  
- Trei kilograme de portocale, dar fiecare portocala impachetata separat.  
Vanzatorul îi indeplineste dorinta, vizibil nemultumit.  
Omul se mai uita prin aprozar si, la un moment dat, intreaba: 
- Ce este ala negru de pe raft? 
- Mac, cretinule, dar nu-i de vanzare! 
*** 
- D-le doctor, cum a murit Ion? 
- Nu stim inca. Tot ce stim este ca la autopsie s-a zbatut mult… 
*** 
Intr-un mic oras din SUA, avocatul acuzarii cheama primul martor, o babuta 
simpatica si, vazand-o cam emotionata, incepe cu o intrebare de complezenta: 
- Doamna Jones, spuneti-mi dacă ma cunoasteti… 
- Dacă te cunosc? Dar bineinteles ca te cunosc domnule Williams, te stiu de când 
erai un baietel! Ai fost o mare dezamagire pentru mine… 
Minti, manipulezi oamenii si-i vorbesti pe la spate! Dar cel mai rau este ca-ti inseli 
fara rusine nevasta! 
Inmarmurit, avocatul ingaima: 
- Doamna Jones, pe avocatul apararii il cunosteti? 
- Hmmm! Desigur ca il cunosc sip e domnul Bradely. . De când il stiu, a fost la fel: 
lenes, bigot şi cam betiv… Nu poate avea o relatie normala cu cineva, iar 
competenta sa ca avocat este mai mult decât indoilenica! A, şi sa nu mai vorbesc de 
faptul ca-si inseala sotia cu trei amante! Una dintre ele este chiar sotia ta! 
In murmurul salii, judecâtorul le cere avocatilor sa se apropie: 
- Dacă vreunul dintre voi o intreaba pe baba dacă ma cunoaste, v-am spart! 
*** 
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Meci de fotbal decisiv Ungaria – URSS. Joaca ei ce joaca pana castiga ungurii. 
Hrusciov trimite o telegram la Budapesta: 
"Ati jucat foarte bine. Stop. Ne-a placut tuturor cum ati jucat. Stop. . Suntem mandri 
de voi. Stop. Credite. Stop. Gaze. Stop. . Grane. Stop. " 
*** 
Scotia. Razboi intre doua cetati.  
De la prima cetate zboara o ghiulea, din a doua cade o bucata de zid.  
De la a doua cetate zboara o ghiulea, din prima cade un fronton. .  
Si tot asa o saptamana intreaga.  
Deodata se facu tacere.  
De la prima cetate se aude: 
- Ei, de ce nu mai trageti? 
De la a doua cetate se raspunde: 
- Nu putem, ghiuleaua e la voi! 
*** 
O scotiana îi face cadou sotului ei o lampa de citit.  
Acesta, primind cadoul, zice: 
- Risipitoareo! Acum trebuie sa ne cumparam şi o carte… 
*** 
Un tip bate la poarta unei case. Un caine se ridica in doua picioare si-I spune: 
- Stapanul nu-I acasa! 
Tipul lesina de spaima. Cand isi revine, il intreaba pe caine: 
- Pai, dacă esti caine de ce nu latri? 
- N-am vrut sa vă sperii! 
*** 
Un tip bea intr-un bar şi se adreseaza femeii de la masa alaturata: 
- Beam din berea mea şi ma gandeam…. . Sa mai beau un rand sau te plac si-asa?  
*** 
Soţia îşi întreabă soţul: 
- Dragule, ce-ţi place mai mult la mine: trupul meu perfect, sau faţa mea gingaşă? 
Soţul răspunde: 
- Simţul umorului! 
*** 
Vasile şi Maria mergeau în fiecare an să vadă spectacolul de Ziua Aviaţiei şi în 
fiecare an Vasile era tentat să se plimbe cu  
elicopterul, dar de fiecare dată primea acelaşi răspuns de la Maria: 
- Vasile, ai înnebunit, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei.  
S-a întamplat mai mulţi ani la rând şi, anul acesta, Vasile a decis: 
- Marie, fac 70 de ani, nu ştiu cât mai trăiesc şi poate este ultima şansă.  
- Ioane, tot tembel ai rămas, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei.  
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Pilotul elicopterului a auzit discuţia şi a venit cu o propunere: 
- Pentru că este Ziua Aviaţiei, astăzi vă fac o reducere semnificativă, amândoi la preţ 
de unul. Iar dacă pe parcursul  
zborului nu scoateţi nici un cuvânt, pur şi simplu nu îmi daţi nici un ban.  
De îndată ce a decolat de pe pistă, pilotul a început tot felul de manevre riscante, 
coborâri aproape de sol. . . nici un sunet, întoarceri. . . nici un sunet, răsuciri. . . nici 
un sunet. După aterizare, pilotul se întoarce către Vasile şi îi spune: 
- Sunteţi tari, dom'le, nici un sunet, am rămas impresionat. . .  
Vasile, livid la faţă, găseşte puterea să îngâne : 
- Eu. . . am vrut să zic ceva când a căzut Maria, dar totuşi 5000 de lei rămân 5000 de 
lei.  
 
O femeie merge la un chirurg plastician: 
- Domnule doctor, puteţi să-mi faceţi un nas mai mic şi mai frumos? 
La care chirurgul răspunde: 
- Doamnă, din ce aveţi dumneavoastră, vă fac şi 3! 
 
Nunta de argint. Soţul îşi duce soţia într-un voiaj minunat, în nişte insule uitate de 
lume.  
- Vai, dragule, ce romantic eşti! Dacă acum, că avem 25 de ani împreună, m-ai adus 
aici, ce-ai să faci când vom avea 50? 
Soţul: 
- Atunci am să vin să te iau!!! 
 
Costel a venit vânăt la birou. Colegii, miraţi, l-au întrebat care este motivul unei 
bătăi atât de serioase.  
- Mi-am scos soţia la un restaurant. Chelnerul mi-a luat mie comanda: 
- "Vreau o friptură de vită, cu garnitură!", am zis.  
Chelnerul m-a întrebat: 
- "Nu vă îngrijorează vaca nebună?" 
- "Nu, poate să-şi comande şi singură ce vrea", am răspuns.  
 
Soţul se întoarce de la medic şi soţia îngrijorată îl întreabă: 
"Ei, ce ţi-a zis medicul?" 
El răspunde: "Începând de azi, nu mai putem face dragoste. Mi-a spus doctorul să 
nu mă mai ating de grăsimi. " 
*** 
Fetita vine la tatal ei şi intreaba:  
- Tata, eu cu prietenul meu, putem folosi masina? 
- Da, dar nu are benzina! 
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- Nu-i nimic, şi asa nu iesim din garaj. . . .  
*** 
1. Craciunul: 
Un pensionar isi suna fiul:  
- Trebuie sa-ti spun ca eu şi cu mama ta divortam, 45 de ani de mizerie mi-au ajuns!  
Fiul raspunde derutat:  
- Tata, dar despre ce vorbesti?  
Tatal continua:  
- De un timp nu ne mai suportam şi m-am saturat sa discutam despre acest subiect, 
sun-o pe sora ta şi spune-i.  
Apoi batranul inchide telefonul. Dupa ce afla, fica speriata, isi suna tatal şi îi spune:  
- Nu se poate asa ceva, maine venim acasa sa discutam!  
Batranul inchide telefonul şi îi spune sotiei:  
- Gata, am aranjat, de Craciun vin sigur, insa de Pasti ce le mai spunem?  
***  
2. Rasplata pentru coarne: 
Suna soneria. Sotia disperata se roaga:  
- Doamne fa sa dispara amantul, iar sotul sa nu stie nimic.  
La care un glas din inalturile cerului spune:  
- Bine, fie. . . te scap. . . dar când o sa mori o sa ti se traga de la apa.  
Sotia a fost bucuroasa ca a scapat de amant, gandindu-se ca in ceea ce priveste apa. 
. . vă avea grija şi se vă feri. Peste un timp apare o oferta de nerefuzat pentru o 
croaziera pe mare, impreuna cu toate prietenele ei. Se duce femeia in excursie, când 
deodata incepe o furtuna. Femeia iar se roaga:  
- Doamne, stiu ca mi-ai spus ca o sa mor din cauza apei. . . dar acum, gandeste-te. . . 
sunt atatia oameni nevinovati. . . pentru mine o sa omori toti oamenii de pe acest 
vas?  
La care glasul raspunde:  
- De-ai sti de cati ani ma chinui sa vă adun pe toate. . .  
*** 
Asemanarea dintre o fusta mini şi un discurs? 
Amandoua trebuie sa fie suficient de lungi ca sa acopere problema şi destul de 
scurte ca sa capteze interesul.  
*** 
Un ardelean e oprit de un politist care il intreaba: 
- Dati-mi numele şi prenumele.  
- Ai innebunit?!. . . Si pe urma cum sa ma mai numesc? 
*** 
Un politist pe malul unui lac îi zice unei tinere: 
- Domnisoara, aici este interzisa baia! 
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- Dar de ce nu mi-ati spus asta inainte de a ma dezbraca? 
- Pentru ca dezbracatul nu e interzis. . .  
*** 
Un american intra intr-o carciuma şi se recomanda: 
- John Cuncoy! 
La care şi Ion se recomanda: 
- Ion cu amandoua!  
***  
Barbatii şi calculatoarele sunt la fel: sunt greu de inteles, intotdeauna au memorie 
insuficienta şi mereu apare ceva mai bun.  
*** 
I: Ce scrie pe poarta de sosire in aeroportul canibalilor? 
R: Bine ati venit, manca-v-as!  
*** 
Vine primul fiu acasa: 
- Tata, da-mi cinci milioane ca am lasat-o pe una gravida.  
Vine şi al doilea fiu: 
- Tata, da-mi sapte milioane ca am lasat-o pe una gravida.  
Vine şi fiica: 
- Tata, am ramas gravida.  
Tatal: 
- In sfarsit se mai şi incaseaza!  
*** 
Mosul tigan, citind ziarul exclama catre baba: 
-Aci scrie ca o bomba atomica costa doua milioane de dolari.  
-Doamne, da sa cada una la noi in gradina! 
*** 
Preotul suna la usa. Dinauntru se aude o voce cristalina: 
-Tu esti, ingerasule? 
-Nu, raspunse slujitorul Domnului, dar lucram la aceeasi firma! 
*** 
La examen, un student ia un bilet, nu stie, ia altul, iarasi nu stie. Al treilea, de 
asemenea.  
Il ia şi pe al patrulea şi pe al cincilea. In acel moment profesorul il opreste şi îi da 
nota 5.  
Ceilalti studenti se revolta: 
- Pentru ce? 
- Cum pentru ce? Dupa cum cauta, inseamna ca stie ceva.  
*** 
Cand era insarcinata nevasta-mea, i-am zis: 
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- Iubito, dacă o sa semene cu tine, o sa fie magnific.  
La care ea mi-a raspuns: 
- Si dacă o sa semene cu tine, o sa fie miracol.  
*** 
Dupa o aventura de doua luni, o tanara il întreaba plina de emotie pe iubitul ei: 
- Cand o sa ma prezinti rudelor tale? 
- Draga mea, deocamdata e imposibil. Copiii sunt la tara, iar nevasta-mea e plecata 
intr-o delegatie! 
*** 
Mamico, nu pot sa dorm! Spune-mi, te rog, o poveste! 
- E trecut de 1 noaptea. Las' ca vine taticul imediat şi când o sa-l intreb pe unde-a 
fost, o sa ne spuna el o poveste! 
*** 
In sala de asteptare trei barbati stau cu sufletul la gura. Iese moasa şi il felicita pe 
primul: 
- Felicitari aveti gemeni! 
- Doamne, ce coincidenta, eu chiar lucrez la Minessota Twins. . .  
Dupa o ora iese aceeasi femeie şi spune celui de al doilea tatic: 
- Incredibil, aveti tripleti!!! - Nu pot sa cred, ce coincidenta, eu lucrez la 3M 
Company.  
Al treilea lesina. . . . .  
- Ce s-a intamplat, intreaba moasa? 
- El lucreaza la 7UP. . . .  
*** 
Sotul ajunge acasa la 5 dimineata. . Nevasta: 
- Unde ai fost, Superman? 
- Pai, sa vezi, am fost cu niste clienti in oras. . .  
- Si ai stat cu ei pana la 5 dimineata, Superman? 
- Pai, da, am reusit sa obtin un contract si. . . .  
- Si dupa aia ce ai mai facut, Superman? 
- Pai, am fost sa bem ceva la un bar. . . .  
- Si pe urma, Superman? 
- Pai, am fost la un bar de striptease, asa au vrut clientii, dar a fost foarte urat şi 
plicticos. Da dece imi tot zici "Superman"? 
- Pai doar Superman isi mai poarta chilotii peste pantaloni! 
*** 
Sotul asteapta langa salonul de infrumusetare. Dupa un timp indelungat iese de 
acolo sotia sa. . . El se uita la ea, respira adanc şi spuse : Bine, macar ai incercat! 
*** 
- Mamico, de ce te-ai maritat cu tati de fapt? 
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- Vezi, mai - nici copii nu inteleg de ce. . .  
*** 
Tatal vine de la cresa cu copilul, mama isi pune mainele in cap: 
- Ma, asta nu-i copilul nostru! 
El, mirat: 
- Ce importanta are, maine tot la cresa il duc.  
*** 
Casnicia este foarte asemanatoare cu mersul la restaurant in grup. Comanzi ce vrei, 
pe urma vezi ce au luat altii şi brusc nu îţi mai place ce ai tu.  
*** 
Un baietel il intreaba pe tatal lui: "Tati cat costa sa te casatoresti?.  
Tatal i-a raspuns: "Nu stiu fiule, inca platesc. " 
*** 
Niciodata nu te culca nervos. Ramai sa termini cearta.  
*** 
Secretul casniciei perfecte ramane un secret.  
*** 
Unui barbat i s-a furat cardul de credit. Nu a depus plangere deoarece hotul 
cheltuia mai putin decât nevasta-sa.  
*** 
Un om sparge o Banca şi ia cativa ostateci. . . Intreaba agresiv pe primul retinut: 
"Spune-mi m-ai vazut jefuind Banca?" Ostatecul raspunde: "Da!" Fara sa mai stea pe 
ganduri, hotul il impusca in cap. Apoi intreaba acelasi lucru pe cel de-al doilea 
ostatec. Al doilea ostatec raspunde: "Eu nu te-am vazut, . . . dar te-a vazut nevasta-
mea.  
*** 
Doua doamne tinere, de mult timp prietene, dar de ceva timp casatorite, se 
hotarasc sa iasa fara soti in oras. Dupa cateva ore petrecute la un bar, pe inserate, 
se intorc pe jos acasa. La un moment dat una zice: 
- Fata, ce ma fac? Fac pe mine! Nu mai pot sa tin pana acasa. Cealalta rapunde: 
- Si eu la fel! Hai sa intram aici in cimitirul asta, ca e intuneric şi nu ne vede nimeni. .  
- Bine, dar cu ce ne stergem? 
- Eu cu chilotii şi apoi îi arunc.  
- Eu nu renunt la chiloti, dar o sa gasesc o solutie.  
A doua zi se intalnesc barbatii.  
- Oare unde au fost, mai, nevestele noastre aseara? A mea a venit acasa fara chiloti.  
- Tu stai bine. A mea a venit cu o panglica in fund pe care scria "Nu te vom uita 
niciodata. Fratii Ionescu!" 
*** 
Un studiu sociologic arata ca barbatii, in general, ies la baut din doua motive: 
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1. N-au nevasta 
2. Au nevasta  
*** 
Punctul pe "i" 
 
de Andrei Plesu 
 
România e, în multe privinţe, o alcătuire paradoxală. De aceea e greu 
sistematizabilă, de aceea e greu de guvernat. Reuşim lucruri care, în mod normal, 
nu merg împreună. Reuşim de pildă, constatase deja Titu Maiorescu, să producem 
forme, pentru care ne lipseşte cu totul fondul. Aşa ceva nu e la îndemâna oricui. Şi 
ceea ce e spectaculos e că, una peste alta, ţara funcţionează, aşa paradoxală, aşa 
improbabilă cum este! Să dăm câteva exemple: 
Una dintre neobişnuitele noastre reuşite este să avem un coeficient imens de 
poluare (în aer, în apă şi pe pământ), fără să avem o mare industrie. Industria 
noastră este sublimă, dar imperceptibilă altfel decât prin cantitatea de toxine pe 
care o emană. Ne otrăvim, aşadar, fără otravă sau, mai exact, obţinem otravă din te 
miri ce. O altă reuşită paradoxală: avem medici foarte buni şi spitale foarte proaste.  
E inexplicabil cum poţi avea medici de calibru, când mai tuturor le lipseşte 
instrumentarul necesar pentru a-şi face meseria onorabil. Şi totuşi şi-o fac. Medicul 
te salvează, "sistemul" te omoară.  
Alt miracol: avem o mare concentrare de "atracţii turistice" şi n-avem turism. 
Turismul n-ar da rezultate la noi decât dacă s-ar generaliza un mod de teleportare a 
turiştilor, aşa încât ei să ajungă în faţa frumuseţilor patriei fără să aibă nevoie de 
drumuri, de hoteluri şi de servicii, în general. Paradox colateral: suntem ospitalieri, 
dar umflăm grosolan nota de plată, pe baza ideii că "străinul" trebuie jumulit.  
Mai departe: ne lăudăm cu elevi eminenţi, foarte bine calificaţi la felurite olimpiade 
internaţionale, dar ştim cu toţii că învăţământul autohton e în criză, că profesorii s-
au descalificat, că şcolile sunt delabrate şi salariile sunt mici. Avem tradiţii agrare 
incontestabile, pământ fertil, mână de lucru, dar nu prea mai avem agricultură:  
mâncăm pâine turcească, fructe şi legume comunitare, iar carne şi produse din 
carne importăm din toată lumea. Suntem săraci, dar am umplut Bucureştiul de 
automobile pretenţioase, cârciumile sunt pline, călătorii români se înghesuie prin 
avioane trans-europene şi trans-atlantice cu bagaje de apocalipsă.  
Suntem patrioţi, dar n-avem patriotism: adică nu ne preocupă grădinărirea limbii 
strămoşeşti, viitorul imediat şi concret al ţării, istoria ei, monumentele ei, 
instituţiile ei. Avem la chefuri romanţioase suspinuri naţionale, dar primul gând 
când ne amintim de ţărişoară e s-o delapidăm. Pe măsură ce avem elite mai puţine, 
dezvoltăm faţă de ele un dispreţ tot mai mare. Avem şomaj, dar muncim la negru, n-
avem bani, dar ne descurcăm, suntem creştini, dar la câte un hram sau la câte o 
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sărbătoare ortodoxă ne îmbulzim, ne ocărâm şi vociferăm ca o hoardă fără istorie şi 
fără credinţă.  
Orice analiză a României contemporane (sau eterne?) se blochează, la un moment 
dat, în paradoxuri asemănătoare.  
Inventarul lor pare infinit. În rezumat, s-ar spune că ori avem evoluţii 
interminabile, care nu culminează niciodată într-un scop atins, ori avem împliniri 
care nu se justifică prin nicio evoluţie.  
Ori drum fără ţintă, ori ţintă fără drum. Creşterea organică, cu rezultat conştient şi 
previzibil, continuitatea, consecvenţa, organizarea, tenacitatea - iată virtuţile care 
ne lipsesc.  
Dar ne descurcăm noi şi fără. . . .  
***  
Un om moare şi ajunge la Sf. Petru. Pe pereti vede numai ceasuri şi il intreaba ce e 
cu ele. "Sunt ceasurile minciunii. Fiecare om are cate unul", zice Sf. Petru. "Cand 
omul spune o minciuna, limba ceasului avanseaza cu o ora. " Omul intreaba: "Si 
ceasul acela care nu se misca?" "E de la Maica Tereza. " "Dar ceasul lui Basescu 
unde e?" "Este la bucatarie. Îl tinem pe post de ventilator".  
***  
Trei prieteni mor in acelasi timp intr-un accident rutier.  
Tuturor, Sf. Petru le pune aceeasi intrebare: - Veti fi ingropati in trei zile. Ce sperati 
sa auziti de la rudele şi prietenii adunati la mormint?  
Primul: - Mie mi-ar placea sa aud ca am fost cel mai mare medic de dupa Pasteur şi 
un tata de familie exemplar.  
Al doilea: - Mie mi-ar placea sa aud ca am fost un profesor universitar exceptional şi 
sotul ideal pentru sotia mea.  
Ultimul: - Mie mi-ar placea sa aud: 'Priviti, misca!'. . . .  
*** 
Barbatii sunt precum pantofii : 
- cei care îţi plac, te costa.  
- foarte putini merita pastrati mai mult de un sezon.  
- dacă nu îi iei potriviti, s-ar putea sa te bata 
- cei comozi nu te atrag, iar cei care te atrag nu vor sa intre.  
- oricat le-ai vorbi, nu devin mai maleabili.  
- unul singur nu e de ajuns decât pentru cenusarese.  
- unii merita lasati la usa.  
- lumea te judeca in functie de ei.  
- alte femei te invidiaza pentru ai tai, iar tu invidiezi alte femei pentru ai lor.  
- cei sireti trebuie legati.  
- trebuie calcati in picioare 
 



1264 

 

 
 
Radio Erevan Volumul II* 
 
*Intrebare: Ce este scris pe spatele Statuii Libertatii? 
Raspuns: Made in China!* 
***  
*Intrebare: - Ce sa fac ca sa par mai subtire ? 
Raspuns: - Intuneric, doamna. * 
***  
*Intrebare: - Ce este un celibatar?** 
**Raspuns: - Un om care a pierdut ocazia de a face nefericita o femeie. * 
***  
*Intrebare: - Spuneti-mi, cum sa procedez pentru a emigra in SUA? 
Raspuns: - Lasati numele şi adresa exacta şi vă veni cineva sa vă ia!* 
***  
*Intrebare: - Isi face efectul şi pe Luna pilula anticonceptionala? 
Raspuns: - Da, dar costumul spatial ofera o protectie mult mai buna. * 
***  
*Intrebare: - Care este diferenta dintre un optimist şi u n pesimist? 
Raspuns: - Diferenta este ca optimistul invata limba engleza iar pesimistul chineza.  
***  
Intrebare: - Tovarase redactor, este adevarat ca şi americanii au pitici? 
Raspuns: - In principiu da, dar cei rusi sunt mai mari. * 
***  
*Intrebare: - E adevarat ca armatei noastre i-a fost cerut ajutorul de catre 
Cehoslovacia? 
Raspuns: - Da, cererea din 1939 a fost aprobata in 1968.  
***  
Intrebare: - Ce este haosul?** 
**Raspuns: - Nu dam raspunsuri la intrebari din agricultura.  
***  
Intrebare: - Zebrele sunt negre cu dungi albe, sau albe cu dungi negre.  
Raspuns: - Da. * 
***  
*Intrebare: - Se poate lua o boala venerica intr-un W. C. al unui vagon de tren? 
Raspuns: - In principiu da, dar nu e comod.  
***  
Intrebare: - Cum reactioneaza guvernul sovietic intr-o situatie fara iesire? 
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Raspuns: -=2 0Am mai spus ca nu raspundem la intrebari din domeniul agriculturii. 
. .  
***  
Intrebare: - Credeti ca iaurtul este un remediu impotriva impotentei? 
Raspuns: - In principiu da, dar numai in combinatie cu ipsosul.  
 
- Cînd vă începe Marea Foamete Mondiala? 
- Când vor începe chinezii sa manînce cu lingura 
*** 
- Va veni un alt räzboi Mondial? 
- Nu! Dar vă fi o luptä pentru pace, ca nici piaträ pe piaträ nu vă mai 
rämâne. * 
*** 
Medicul: - Sa stiti ca principalul vinovat al bolii dumneavoastra este alcoolul.  
Pacientul: - Multumesc, domnule doctor, bine ca nu sunt eu vinovat!  
***  
Doi proaspat arestati discuta in celula:  
- De ce ai fost arestat?  
- Pentru concurenta. -. . . ? Fabricam aceleasi bancnote ca şi statul.  
***  
Miezul noptii. Un betiv se leagana din gard in gard, cind e oprit de un politist.  
- Va rog frumos, actele dv. şi sa-mi spuneti unde mergeti!  
Betivul se uita lung şi raspunde:  
- Ma duc la o conferinta despre efectele nocive ale alcoolului şi despre riscul 
betivilor de a deveni ratati.  
Politistul se uita la el fix şi intreaba: 
- La ora asta? Cine tine o conferinta despre asa ceva la miezul noptii?  
- Nevasta-mea si, mai mult ca sigur, şi soacra-mea.  
***  
- Un singur cuvant de-al tau ma poate face cel mai fericit om din lume. . . . Vrei sa te 
casatoresti cu mine? 
- Nu, raspunde ea.  
- Multumesc! Acesta era cuvantul.  
***  
La examen, un student ia un bilet, nu ştie, ia altul, iarăşi nu ştie. Al treilea, de 
asemenea. Îl ia şi pe al patrulea şi pe al cincilea. În acel moment profesorul îl 
opreşte şi îi dă nota 5. Ceilalţi studenţi se revoltă: 
- Pentru ce?  
- Cum pentru ce? După cum caută, înseamnă că ştie ceva.  
***  
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă:  
- La ce vârstă bărbatul este considerat major şi poate să facă ce vrea?  
Radio Erevan răspunde:  
- Nu ştim ce să vă răspundem.  
Nimeni nu a apucat această vârstă!  
***  
Un profesor discută cu Bulă: 
- Bulă, conjugă verbul a merge.  
- Eu merg, tu mergi. . .  
- Mai repede Bulă.  
- Eu fug, tu fugi. . .  
***  
Nişte turişti la ţară: 
Ea: - Iubitule, peisajul ăsta mă lasă mută.  
El: - Perfect, campăm aici!  
***  
– Gata, zise unul dintre pescari, azi am venit degeaba. Nu mai este nimic de făcut, să 
ne strîngem sculele şi să plecăm acasă! 
– Ba mai avem ceva de făcut.  
– Ce? 
– Să ne punem de acord cu ce povestim acasă.  
***  
– Grozav. . . aş vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor !  
– De ce? 
– Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară !  
***  
Un beţiv într-o seară iese dintr-o cârciumă şi în faţa lui vede un SUV 4x4. Merge el 
la maşină şi lângă 4x4 zgârie cu o cheie: "=16".  
A doua zi proprietarul vede şi o duce la reparat.  
Următoarea seară beţivu la fel 4x4: "=16".  
Proprietarul din nou o duce la reparat şi de data asta lipeşte el şi "=16".  
Când beţivul iese din cârciumă şi vede scris pe maşină 4x4=16, merge şi adaugă 
“CORECT".  
***  
- Sotia mea afirma ca este foarte sanatos sa consum alimente crude.  
- Da, nici nevestei mele nu-i place sa gateasca.  
***  
La ginecologie o tanara se dezbraca. . .  
- Domnu' doctor da' chilotii unde-i pun? 
- Aici, langa ai mei. . . raspunde doctoru' 
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***  
O femeie facea cumparaturi la supermarket-ul din colt.  
Cumpara ea o cutie de lapte 1, 5%, un carton de oua, o cutie cu suc de portocale, o 
cutie cu cafea, o salata şi niste costita afumata. In timp ce le descarca la casa, vine 
un tip beat in spatele ei şi se uita lung la produse. Apoi spune: 
- Tu esti mai mult ca sigur singura.  
Femeia se uita contrariata la produsele de la casa şi nu intelege de unde a tras 
betivul concluzia.  
- Ai perfecta dreptate, sunt singura, dar de unde ti-ai dat seama? 
Betivul raspunde clatinandu-se: 
- Pentru ca esti urata!  
***  
- Doctore, sotia mea si-a pierdut vocea, ce sa ma fac? 
- Incercati sa veniti la trei dimineata acasa, şi putin baut! 
***  
Un sofer mergand pe drum cu masina intalneste pe marginea drumului o blonda 
autostopista cu o canistra in mana. Omul se opreste şi o ia.  
-Ce ai in canistra? 
-Benzina.  
-Pentru ce-ti trebuie benzina dacă mergi pe jos? 
-Lasa ca vă stiu eu pe voi, cum intram in padure, cum se termina benzina! 
***  
O tipa în fusta strâmta şi scurta vrea sa se urce în autobuz. Da sa ridice piciorul pe 
scara. . . dar intalneste privirea calatorilor atenti la miscare - se vedea cam totul.  
Asa ca discret, duce mâna la fermoarul de la spate şi îl descheie putin sa-si coboare 
usor pe solduri fusta. . . Încearca din nou sa urce. . . tot asa. Se descheie mai mult la 
fusta - tot nimic. A treia oara - idem.  
În spatele ei - un cioban. Asta o ia de umeri şi o urca.  
Tipa revoltata:  
- Nesimtitule, pui mâna pe mine?!!? 
Ciobanul:  
- Apoi domnita draga, dupa ce m-ai descheiat de 3 ori la slit am crezut ca suntem 
prieteni. .  
***  
Pe o banca, in parc, doi indragostiti se imbratiseaza. La un moment dat, langa ei se 
asaza un domn, care o fixeaza cu privirea pe femeie. In cele din urma, partenerul ei 
nu mai suporta şi izbucneste: 
- N-am mai pomenit atata obraznicie ! 
- Regret, nu vreau sa vă deranjez, dar trebuie sa-i cer nevestei cheia de la casa! 
***  



1268 

 

Un camion urmat la mica distanta de o masina de lux. La un moment dat aceasta din 
urma intra in depasire şi când ajunge in dreptul cabinei camionului coboara geamul 
şi o blonda superba, dragalasa, şi cu ochi albastri, striga soferului din camion: 
- Hei! Sunt Julie şi sunt blonda! Vezi ca-ti cade marfa din camion in spate! 
Soferul nimic. Se repeta faza de cateva ori, cu acelasi rezultat.  
La un moment dat, camionul trage pe dreapta la un fast food.  
Vizibil iritata ca bunele ei intentii au ramas in zadar, Blonda Julie merge direct la 
tip: 
- Auzi, sunt Julie şi sunt blonda şi de o ora tot îţi spun ca pierzi marfa din camion. 
Esti surd sau faci pe smecherul ? 
- Sunt John, sunt brunet, nu sunt surd, nu sunt smecher, imprastii sare pe drum. .  
***  
O tanara doamna, blonda, opreste masina in fata semaforului, la culoarea rosie.  
Se aprinde galben, doamna sta pe loc, verde, doamna sta in continuare.  
Masinile din spate incep sa claxoneze. De ea se apropie un politist care o intreaba: 
- Doamna doreste alta culoare? 
***  
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna la mare, fara 
barbatii lor. La intoarcere, pe una din ele au apucat-o remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori l-am inselat 
in concediu.  
Bruneta: - Ce idioata! 
Roscata: - Ce curajoasa! 
Blonda: - Ce memorie! 
***  
Gheorghe: Mai Ioane, tie îţi plac femeile grase? 
Ion: Nu.  
Gheorghe: Tie îţi plac femeile cu fundul mare? 
Ion: Nu, mai.  
Gheorghe: Tie îţi plac femeile cu celulita? 
Ion: Nu, mai.  
Gheorghe: Atunci de ce te culci, mai, cu nevasta-mea? 
***  
Examen la drept: 
- Care este pedeapsa pentru bigamie? 
- Doua soacre. . .  
*** 
Mica publicitate:„Tanar aratos, situatie materiala exceptionala, post de mare 
raspundere, relatii bune, doua masini, casa, vila in Caraibe. Nu caut nimic, doar ma 
laud. ”  
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***  
Alo, draga mea, ce îţi plac mai mult bananele sau capsunile?  
- Esti la piata?  
- Nu, la farmacie.  
***  
Sotul şi sotia, in excursie:  
Ea: - Iubitule, peisajul asta ma lasa muta.  
El: - Perfect, campam aici.  
***  
In Japonia a fost inventat un aparat de fotografiat digital cu o asa viteza de lucru, 
incat sunt sanse de a fotografia femeia cu gura inchisa.  
***  
Trupa de politisti se aduna in jurul sefului.  
- Atentiune! - zice sefu`, incepem operatiunea! Potriviti-va ceasurile! E 11:48. 
Pentru cei care au afisaj  
digital: betisor, betisor, scaunel, om de zapada. . .  
***  
Judecâtorul intreaba martora: 
- Sunteti casatorita?  
Ea ofteaza. Judecâtorul dicteaza secretarei: 
- Nu e casatorita.  
Apoi intreaba martorul: 
- Sunteti casatorit?  
Martorul ofteaza. Judecâtorul dicteaza: 
- Casatorit.  
***  
De ce atunci când cineva vorbeste cu Dumnezeu, aceasta se numeste 'rugaciune', 
dar când Dumnezeu vorbeste cu cineva se numeste 'schizofrenie'?  
***  
Blonda ramane singura acasa şi la un moment dat aude soneria usii.  
- Cine este?. . . intreaba blonda 
- Posta, se aude de partea cealalta a usii.  
- Si cati sunteti?  
***  
Sotul isi prinde sotia in pat cu altul si, in loc de orice altceva, incepe sa-si faca cruci:  
- Bai omule, sa mor eu dacă te inteleg! Eu sunt barbatul ei, din când in când tre' sa-
mi fac datoria, da' tu ce obligatii ai?!?!  
***  
Ce gandesc un optimist şi un pesimist despre criza economica mondiala?  
Optimistul: Vai, vom ajunge cu totii sa cersim. . .  
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Pesimistul: Da, dar de la cine?  
***  
Ce este iubirea?  
Lumina vietii.  
Ce este casatoria?  
Factura la lumina.  
***  
Maria zice intr-o zi:  
- Ma Ioane zi şi mie o vorba calda ca de când nu te-am mai auzit. . . Ion:  
- Marie, arza-te-ar focul!  
***  
Mama, unde se duc oamenii dupa ce mor?  
- La OTV mama.  
***  
Stewardesa către un călător:  
- Doriţi cina?  
- Ce pot să aleg?  
- DA sau NU!  
***  
O olteancă intra în aprozar:  
- Buna ziua, aş dori nişte cartofi.  
- De cât? întreabă vânzătoarea.  
- Decât cartofi!  
***  
- Dati-mi 1 l de lapte de vaca! ceru o blonda.  
- Nu incape in sticla dvs. , e prea mica.  
- Atunci dati-mi 1 l de lapte de oaie. . .  
***  
- Scumpule, trebuie sa cumperi niste jaluzele, deoarece vecinul, care sta alaturi, 
poate vedea cum eu ma dezbrac.  
- Nu te nelinisti! Dacă te vă vedea, singur isi vă cumpara jaluzele!  
***  
Vorbesc doua prietene:  
- Eu şi sotul ne certam in fiecare saptamana.  
- La noi certurile sunt mai rare. Sotul aduce salariul doar o data pe luna.  
***  
Un tip a uitat acasa mobilul. Seara se intoarce, citeste mesajele.  
Primul:  
- Scumpule, iubitule. Suna-ma, te rog. Te sarut. Intotdeauna a ta, Maria.  
Al doilea mesaj:  
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- Am sunat deja. Poti sta fara grija. Sotia ta.  
***  
Anunt: "Am 35 ani, dar arat de 27. Inaltimea 158, dar par mai inalta. Plinuta, dar 
par slabuta. Bruneta, dar arat ca o blonda. Sper sa raspunda vreun barbat, care ar 
putea sa vada in mine ceea ce nu au vazut altii. "  
***  
Sotul şi sotia se cearta:  
- Nemultumitule! Ti-am dat cei mai buni ani din viata mea!  
- Dacă acestea au fost cei mai buni, imi inchipui ce ma asteapta in viitor!  
***  
Sa-ti planifici concediul e foarte simplu: seful îţi spune cand, iar sotia - unde.  
***  
Discutie intre doi soti:  
- Iubitule, de ce iesi pe balcon de fiecare data când cant? - intreaba sotia.  
- Ca sa vada vecinii ca nu te bat, - raspunde sotul.  
***  
Doresti sa te certi cu jumatatea ta?  
Trimite un SMS cu textul "Te iubesc!", apoi, mai tarziu, alt SMS cu textul: "Ma scuzi, 
am gresit numarul".  
***  
Un barbat in varsta incepe sa strige la un tanar:  
- Asculta, baiete, de ce te sarutai cu fiica mea in intuneric?  
- Pai şi eu imi pun aceeasi intrebare, dupa ce am vazut-o la lumina.  
***  
Zboara doi parasutisti. Unul spune:  
- Doresti un mar?  
- Desigur!  
Peste 10 minute:  
- Mai doresti un mar?  
- Hai!  
Peste inca 10 minute:  
- Dar mai doresti inca un mar?  
- Dar de unde le iai?  
- Ai un sac intreg in spate!!!  
***  
Intra un tip in farmacie şi sopteste ceva farmacistului la ureche. Farmacistul (cu 
voce tare):  
- Care mijloace de protectie? Aici e farmacia, nu Ministerul Apararii.  
***  
- Ce ai face, dacă ai fi barbat, - intreaba sotul.  
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- Dar tu? - intreaba sotia.  
***  
RAZBUNARE FEMININA 1  
Azi fata mea implineste 21 de ani şi sunt incantat ca este ultima pensie alimentara 
pe care i-o dau, asa ca am chemat-o şi i-am zis:  
− "Fetita mea, vreau sa te duci la maica-ta acasa cu cecul asta şi sa-i spui ca : Asta 
este ultimul cec pe care-l mai primeste in viata ei, nenorocita! şi sa vii sa-mi spui ce 
mutra face.  
Astepta nerabdator şi când intra fiica lui, a intrebat-o:  
Ce ti-a zis vrajitoarea de maica-ta şi ce fata a facut?  
− Mi-a zis ca astepta ziua asta ca sa-ti spuna ca nu esti tu tatal meu !  
***  
RAZBUNARE FEMININA 2  
Un barbat care-si ofensa mereu sotia, chema un grup de prieteni sa-l acompanieze 
ca sa-si conduca sotia la aeroport, care pleca intr-o calatorie la Paris.  
In fata tuturor, la despartire, el îi dori calatorie placuta şi striga tare: Iubito, nu uita 
sa-mi aduci la  
intoarcere o "mica şi frumusica frantuzoaica".  
Dupa 15 zile barbatul o primi la aeroport cu acelasi grup de prieteni şi cu voce tare, 
o intreba: Mi-ai adus  
frantuzoaica promisa?  
Am facut tot ce mi-a fost in putinta, raspunse sotia, ramane doar sa ne rugam sa se 
nasca fetita.  
***  
RAZBUNARE FEMININA 3  
Pe patul de moarte un barbat isi chema sotia şi cu voce slabita îi spuse:  
− As vrea sa-ti fac o marturisire, ca sa pot muri in pace.  
− Lasa, spuse ea, stai linistit, nu e bine sa faci niciun efort.  
− Nu, nu, spuse el, vreau sa-ti spun ca m-am culcat cu sora ta, cu mama ta şi cu cea 
mai buna prietena a ta.  
− Stiu asta nenorocitule, de asta te-am otravit ! 
***  
La o conferinţa de presă, un jurnalist îl întreaba pe un politician cunoscut, înscris în 
cursa pentru preşedintie:  
- Secretara dumneavoastra a declarat în public că aveţi un penis mic. Cum 
comentaţi ?  
- Adevărul este că are o gura mare! 
***  
Doua prietene stau de vorba la birou. . .  
- Mai nu stiu ce sa mai fac, am o durere cumplita de gat.  
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- Ah, nici o problema, îţi recomand un remediu sigur. Eu de cate ori ma doare gatul, 
fac sex oral cu sotul meu şi a doua zi nu mai am nimic.  
- Serios?  
- Da.  
A doua zi, la birou. . . prietena cea bolnava apare foarte zambitaoare. . .  
- Ei, cum te mai simti? {intreaba colega}  
- Extraordinar. . . ai avut dreptate, remediul recomandat de tine functioneaza 
perfect. . . doar ca sotului tau nu-i venea sa creda ca a fost ideea ta. .  
***  
- Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate?  
- Liceul.  
***  
- Domnule doctor, zise femeia, disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu limba 
scoasa?  
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta in liniste.  
***  
Doi politisti intra intr-o librarie. Dupa un moment de ezitare, vinzatoarea îi 
intreaba:  
- Ce-i baieti, ploua afara?  
***  
La serviciul "Personal" se prezinta un barbat.  
- Va rog sa ma angajati, zice el, am 9 copii!  
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci?  
***  
La o scoala din SUA, invatatoarea le cere elevilor sa povesteasca un film ce trateaza 
o tema de dragoste.  
- Dintre un barbat şi un barbat? intreaba un elev.  
- Nuuu, raspunde grabita invatatoarea.  
- Dintre o femeie şi o femeie? intreaba o eleva.  
- Nuuu, raspunde ingrijorata invatatoarea.  
- Dar atunci intre cine? intreaba nedumeriti elevii.  
- Intre un barbat şi o femeie, raspunde invatatoarea.  
- Aaa, am inteles, spuse un elev mai dezghetat. Vreti sa tratam un film istoric.  
***  
Cantitatea de inteligenta pe pamint este constanta. Populatia este in crestere. . .  
 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca in paradis, deoarece ei ar fi ignorat 
marul şi ar fi mincat sarpele.  
***  
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Un preot se despartea de parohia sa dupa multi ani de slujire. Pe langa masa 
de adio, s-au gandit sa-i faca şi un cadou. Ca peste tot, a fost invitat şi un 
politician sa spuna cateva cuvinte şi sa-i inmaneze cadoul. Dar ca toti 
politicienii, a intarziat, şi atunci parintele s-a gandit sa umple timpul cu un 
discurs.  
Prima mea impresie despre parohia aceasta mi-am facut-o cu ocazia primei 
spovedanii. M-am gandit ca am fost trimis intr-un loc teribil deoarece primul 
care s-a spovedit mi-a marturisit ca furase un televizor, ca le-a furat banii 
parintilor, ca a mai furat şi la locul de munca, pe langa faptul ca avea o 
aventura sexuala cu sotia sefului. In unele ocazii facea trafic şi vanzare de 
droguri. Si la urma a zis ca i-a transmis o boala venerica sorei sale. Am ramas 
inmarmurit. . . stupefiat. . . şi foarte speriat! Dar dupa aceea am cunoscut 
lume care nu semana deloc cu acest individ. Mai mult, pot sa spun ca a fost o 
parohie de oameni responsabili, cu valori morale, credinciosi, şi ca am trait 
aici ani minunati!  
In acest moment soseste politicianul, asa ca l-au chemat repede sa ia cuvantul. 
Dupa ce s-a scuzat pentru intarziere a inceput astfel:  
Niciodata n-am sa uit când a venit parintele in parohie. . . De fapt, am avut 
onoarea sa fiu primul care s-a spovedit la el. . .  
***  
Doi studenti stateau de vorba:  
- Auzi ma, da ce e ala sah?  
- Ba sahul e piesele alea care le bagam noi in punga când jucam table.  
***  
Un student la examen. Intra, trage un bilet şi incepe sa balbaie ce isi aminteste din 
notitele de curs. Dupa ce termina, profesorul se uita la el foarte serios şi îi spune:  
- Domnule, pentru raspunsul dumitale de astazi nu pot sa îţi dau decât o singura 
nota şi incepe cu p. Stii care este aceasta?  
- Pinci, domnule profesor! Pinci!  
*** 
Doua tipe imbracate super sexi se plimbau alene pe strada in puterea noptii. O 
patrula de politie le opreste şi le legitimeaza.  
Dupa verificarea actelor unul dintre politisti o intreaba pe una dintre fete:  
- Dar cu ce treaba in oras la ora 3 dimineata ?  
- Stiti eu sunt stewardesa şi am cursa la ora 4 şi a trebuit sa plec catre serviciu sa 
pregatim cursa.  
- Si dumneavoastra domnisoara ? intraba politistul pe cea de a doua tipa  
- Si eu tot curva sunt dar nu stiu sa vorbesc asa de frumos.  
*** 
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Intr-o seara lupul, ursul şi magarul au intrat impreuna in carciuma din padure. Se 
duc la barman şi comanda:  
Lupul: O sticla de votca! Asta seara am intalnire cu o lupoaica frumoasa foc şi vreau 
s-o dau gata!  
Veni randul ursului.  
Ursul: Doua sticle de votca! Am intalnire diseara cu o ursoaica şi vreau s-o fac praf!  
Magarul: 50 ml de votca!  
Ceilalti doi s-au uitat mirati catre magar.  
Lupul: Bine mai magarule, noi santem mai puternici ca tine, şi ursul este chiar 
mare, şi pana şi el a cerut mai multa vodca decât tine. Ce faci tu cu doar 50 ml de 
vodca?  
Magarul: Ma baieti eu scula am, vodca e doar ca sa-mi sclipeasca ochii 
***  
Spune-mi ce dai ca sa-ti spun ce o sa primesti  
***  
Era odata un barbat care sedea la marginea unei oaze la intrarea unei cetati din 
Orientul Mijlociu. Un tanar se apropie intr-o buna zi şi il intreba:  
Nu am mai fost niciodata pe aici. Cum sunt locuitorii acestei cetati?  
***  
Batranul îi raspunse printr-o intrebare:  
Cum erau locuitorii cetatii de unde vii?  
Egoisti şi rai. De aceea ma bucur ca am putut pleca de acolo!  
Asa sunt şi locuitorii acestei cetati, raspunse batranul.  
Putin dupa aceea, un alt tanar se apropie de omul nostru şi îi puse aceeasi 
intrebare:  
Abia am sosit in acest tinut. Cum sunt locuitorii acestei cetati?  
Omul nostru raspunse cu aceeasi intrebare:  
Cum erau locuitorii cetatii de unde vii?  
Erau buni, marinimosi, primitori, cinstiti. Aveam multi prieteni acolo şi cu greu i-
am parasit.  
Asa sunt şi locuitorii acestei cetati, raspunse batranul.  
Un negutator care isi aducea pe acolo camilele la adapat auzise aceste convorbiri şi 
pe când cel de-al doilea tanar se indeparta, se intoarse spre batran şi îi zise cu 
repros:  
Cum poti sa dai doua raspunsuri cu totul diferite la una şi aceeasi intrebare pe care 
ti-o adreseaza doua persoane?  
Fiule, fiecare poarta lumea sa in propria-i inima. Acela care nu a gasit nimic bun in 
trecut nu vă gasi nici aici nimic bun. Dimpotriva, acela care a avut şi in alt oras 
prieteni vă gasi şi aici tovarasi credinciosi şi de incredere. Pentru ca, vezi tu, 
oamenii nu sunt altceva decât ceea ce stim noi sa gasim in ei.  
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*** 
Ratacind pe ici, pe colo, un caine urias ajunse intr-o odaie care avea pe toti peretii 
oglinzi imense.  
Astfel se vazu dintr-odata inconjurat de caini. Se infurie, incepu sa scrasneasca din 
dinti şi sa maraie. Fireste, şi cainii din oglinda facura la fel, descoperindu-si coltii 
fiorosi.  
Cainele nostru incepu sa se invarta vertiginos intr-o parte şi in alta pentru a se 
apara de atacatori, dupa care - latrand cu furie - se arunca asupra unuia dintre 
presupusii sai adversari.  
In urma puternicei izbituri in oglinda, cazu la pamant fara suflare şi plin de sange.  
Dacă ar fi dat din coada prieteneste o singura data, toti cainii din oglinda ar fi 
raspuns in acelasi fel. Si intalnirea lor ar fi fost o sarbatoare!  
*** 
Un tata şi fiul sau mergeau prin munti. Fiul s-a lovit de o stanca, şi din cauza durerii 
a strigat:  
Aaaaahhhhh!  
Surprins, auzi o voce repetand cuvintele sale: Aaaaahhhhh!  
Curios, copilul striga:  
Cine e acolo?  
Din nou, ecoul il aduse inapoi cuvintele:  
Cine e acolo?  
Copilul isi intreba tatal:  
Ce se intampla?  
Sunetul care se aude se numeste “ecou”, el se aseamana mult cu VIATA, pentru ca şi 
ea îţi intoarce tot ceea ce faci şi spui!  
Viata noastra este o reflectare a propriilor noastre actiuni. Dacă doresti mai multa 
iubire in jurul tau, creeaza mai multa iubire in jurul tau. Dacă doresti fericire, 
daruieste fericire celor ce te inconjoara. Dacă îţi doresti o inima surazatoare, 
daruieste un suras in inima celor pe care îi intalnesti.  
***  
Io amu m-oi duce, Marie, ca mi-a sosit ceasul. Asculta aici ce-ti spun. Maria, 
suspinand: - Zi, Ioane, şi asa oi face!  
Sa tii gospodaria, Marie, sa nu vinzi nimic, sa aiba copiii astia când or creste mari.  
Maria, suspinand:  
Asa oi face, Ioane. . .  
Sa dai copiii la scoala, sa iasa invatati, Marie!  
Maria, suspinand:  
Asa oi face, Ioane. . .  
Si mai vreau, Marie, ca dupa ce m-oi duce sa te mariti cu Gheorghe!  
Da' Ioane, credeam ca Gheorghe e dusmanul tau cel mai mare.  



1277 

 

Pai tocmai de-aia. . .  
*** 
O batrina mergea incet pe trotoar abia tirind dupa ea doi saci de gunoi. Unul din 
saci se rupse şi banknote de 20$ incepura sa se insire pe trotoar.  
Un politist ce se afla pe acolo o opreste şi îi spune.  
-Doamna vi s-a rupt sacul şi vă cad banii.  
Batrina se uita şi spune:  
-Noroc ca ati vazut domnule politist, acum trebuie sa ma intorc sa adun banii ! 
-Stati ca nu- asa simplu ! De unde aveti banii, nu i-ati furat ? 
-Nu domnule, e simplu. Eu stau linga un teren de fotbal, şi unii din spectatori vin sa 
urineze printre uluci pe florile mele. Asa ca atunci cind e o partida imi iau foarfeca 
de vie şi ma asez in spatele gardului. Cind un spectator o scoate eu il apuc si-i spun 
20$ sau ti-o tai !  
Politistul se gindeste ca e just şi incepe sa rida.  
-Dar ce aveti in celalat sac atunci ?  
-Pai, domnule politist, ginditi-va şi dumneavoastra, nu toti vor sa plateasca !  
*** 
Ardeleanul se duce la doctor deoarece tuşea foarte tare. Doctorul îl consultă şi îl 
întreabă cu o voce gravă: 
- Fumaţi? 
Ardeleanul, după câteva momente de ezitare, răspunde: 
- Mai bine aş bea ceva.  
*** 
Un cioban ardelean stătea pe iarbă, în apropierea unei fântâni. După puţină vreme, 
un om se duce la fântână cu intenţia de a bea apă.  
- Nu bea, omule, că-i otrăvită! îl avertizează ciobanul.  
- Nem tu dom, zice celălalt.  
- Apoi bea, atunci, da’ încet, că-i rece.  
*** 
Mă, zice un ardelean către un altul, tu vorbeşti de unul singur ? 
- Da de unde… De doi de la mine din sat.  
*** 
Trei ardeleni fugeau după un tren care tocmai plecase din staţie. Cu chiu cu vai, doi 
dintre ei reuşesc să se agaţe de scara trenului în timp ce al treilea rămâne în gară, 
pe linia ferată. Spre surpriza impegatului, ardeleanul care a pierdut trenul a început 
să râdă ţinându-se de stomac.  
- De ce râzi omule, îl întreabă el. Tocmai ce-ai pierdut trenul… 
- Apăi cum să nu râd, că eu trebuia să fiu în tren. Ceia doi numa m-or condus! 
*** 
Badea Ion către badea Gheorghe: 
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- Bade Gheorghe, am auzit că te-or bătut nişte huligani în gara din Dej.  
- Mă, omule, apăi aceia-i gară? 
*** 
Doi ardeleni stăteau la o masă şi beau bere. . La un moment dat, din senin, vine un 
oltean supărat la masa celor doi şi îi trage unuia o palmă.  
- Asta o fost în serios sau în glumă? întreabă ardeleanul.  
- În serios, zice olteanul.  
- Noa, aşe, că mie nu-mi plac glume din astea! 
*** 
Un oltean i se lăuda unui ardelean: 
- Bre, făcui o palincă de 38 de grade… 
- Mă omule, interveni ardeleanul, aceia-i febră, nu pălincă.  
*** 
Într-un compartiment de tren, un oltean şi un ardelean; la un moment dat, 
ardeleanul scoate o litră de pălincă şi se pune ia câte o duşcă tot la câteva minute. . . 
. Olteanului i se face şi lui poftă, dar cum să intre în vorbă? La un moment dat, 
văzând că ţuica e pe terminate, îşi ia inima în 
dinţi şi se apropie de ardelean: 
- Mă cheama Radu! 
- Noa, dară, dacă te cheamă, atunci du-te. . .  
*** 
Ardeleanul ajunge cu Dacia la o benzinarie. Neavând prea mulţi bani la el, îl 
întreabă pe vânzător: 
- Cât costă litrul de benzină? 
- 4 lei.  
- Dar o picătură de benzină cât costă? 
- Păi. . . cât să coste o picătură? Nu costă nimic! 
- Atunci picuraţi-mi şi mie de vreo 20 de litri în rezervor! 
*** 
Doi ardeleni în gară, la ghişeul de bilete: 
- Domnişoară, două belete.  
- Da, sigur, până unde? 
- Gheorghe, îi spunem? 
- Nu.  
- Domnişoară, două belete, vă rog.  
- Dacă nu-mi spuneţi unde mergeţi, nu vă pot da bilete.  
- Gheorghe, îi spunem? 
- Apăi, spune-i, dacă insistă.  
- Noi merem la nuntă.  
*** 
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Ioane, am doua vesti proaste, cum sa ti le zic? 
- Combina-le! 
- Nevasta-ta ne inseala!  
*** 
In fiecare din noi doarme un geniu. Si cu fiecare zi, tot mai adanc şi mai adanc. .  
*** 
Anunt intr-o cantina pentru studenti: 
"Stimati studenti, nu aruncati mancarea pe podea! Trei caini au murit deja".  
*** 
O taxatoare se apropie intr-un autobuz de un tip: 
- Domnule, banii pentru calatorie.  
Tipul, cam beat, deschizand buzunarul: 
- Pune aici! 
*** 
Un somn sanatos nu numai prelungeste viata, dar şi reduce ziua de lucru.  
*** 
Intr-un magazin intra o doamna foarte grasa: 
- As dori sa vad un costum de baie care mi-ar veni. . .  
Vanzatorul: - Si eu. . .  
*** 
Viata e trista, in schimb salariul e hazliu.  
*** 
- Prin ce se deosebeste sotia de un terorist? 
- Cu teroristul poti sa mai negociezi.  
*** 
Boxerii au fost intrebati despre pericolul sportului pe care-l practica.  
10% au spus ca boxul este periculos pentru sanatate. 90% nu au inteles intrebarea.  
*** 
In zilele noastre, pietonii sunt de doua categorii: rapizi şi accidentati.  
*** 
- Cum explicati faptul ca v-ati omorat soacra cu cinci impuscaturi de revolver? 
- Dupa a cincea impuscatura mi s-au terminat cartusele.  
*** 
Tatal controleaza caietul feciorului mai mic: 
- De ce scrii carligele astea asa de neregulat? 
- Astea nu sunt carlige, sunt integrale.  
*** 
- Mama! Am implinit 16 ani! Inseamna ca pot sa ma vopsesc, sa-mi fac parul, sa 
cumpar cosmetice. . .  
- Vasile, dragul mamei, . . nu trebuie. . .  
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*** 
Un tip se plange la serviciu ca din fereastra lui se vede camera in care se dezbraca 
fetele, din care cauza nu poate trai normal şi lucra.  
Vine comisia, priveste pe fereastra şi nu vede nimic. Ii spune tipului: 
- Pai nu se vede nimic! 
- Da, dar ia urcati pe dulap! 
*** 
E bine sa ai amnezie.  
Nimic nu te doare şi in fiecare zi - numai noutati.  
*** 
Trece un cortegiu funerar.  
Un trecator intreaba pe o blonda: 
- Cine e mortul? 
- Cred ca cel din sicriu… 
*** 
Medicul: - Sa stiti ca principalul vinovat al bolii dumneavoastra este alcoolul.  
Pacientul: - Multumesc, domnule doctor, bine ca nu sunt eu vinovat!  
*** 
Doi proaspat arestati discuta in celula:  
- De ce ai fost arestat?  
- Pentru concurenta. -. . . ? Fabricam aceleasi bancnote ca şi statul.  
 
Miezul noptii. Un betiv se leagana din gard in gard, cind e oprit de un politist.  
- Va rog frumos, actele dv. şi sa-mi spuneti unde mergeti!  
Betivul se uita lung şi raspunde:  
- Ma duc la o conferinta despre efectele nocive ale alcoolului şi despre riscul 
betivilor de a deveni ratati.  
Politistul se uita la el fix şi intreaba: 
- La ora asta? Cine tine o conferinta despre asa ceva la miezul noptii?  
- Nevasta-mea si, mai mult ca sigur, şi soacra-mea.  
***  
- Un singur cuvant de-al tau ma poate face cel mai fericit om din lume. . . . Vrei sa te 
casatoresti cu mine? 
- Nu, raspunde ea.  
- Multumesc! Acesta era cuvantul.  
*** 
La examen, un student ia un bilet, nu ştie, ia altul, iarăşi nu ştie. Al treilea, de 
asemenea. Îl ia şi pe al patrulea şi pe al cincilea. În acel moment profesorul îl 
opreşte şi îi dă nota 5. Ceilalţi studenţi se revoltă: 
- Pentru ce?  
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- Cum pentru ce? După cum caută, înseamnă că ştie ceva.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultător întreabă:  
- La ce vârstă bărbatul este considerat major şi poate să facă ce vrea?  
Radio Erevan răspunde:  
- Nu ştim ce să vă răspundem.  
Nimeni nu a apucat această vârstă!  
*** 
Un profesor discută cu Bulă: 
- Bulă, conjugă verbul a merge.  
- Eu merg, tu mergi. . .  
- Mai repede Bulă.  
- Eu fug, tu fugi. . .  
*** 
Nişte turişti la ţară: 
Ea: - Iubitule, peisajul ăsta mă lasă mută.  
El: - Perfect, campăm aici!  
***  
– Gata, zise unul dintre pescari, azi am venit degeaba. Nu mai este nimic de făcut, să 
ne strîngem sculele şi să plecăm acasă! 
– Ba mai avem ceva de făcut.  
– Ce? 
– Să ne punem de acord cu ce povestim acasă.  
*** 
– Grozav. . . aş vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor !  
– De ce? 
– Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară !  
 
Un beţiv într-o seară iese dintr-o cârciumă şi în faţa lui vede un SUV 4x4. Merge el 
la maşină şi lângă 4x4 zgârie cu o cheie: "=16".  
A doua zi proprietarul vede şi o duce la reparat.  
Următoarea seară beţivu la fel 4x4: "=16".  
Proprietarul din nou o duce la reparat şi de data asta lipeşte el şi "=16".  
Când beţivul iese din cârciumă şi vede scris pe maşină 4x4=16, merge şi adaugă 
“CORECT".  
***  
- Sotia mea afirma ca este foarte sanatos sa consum alimente crude.  
- Da, nici nevestei mele nu-i place sa gateasca.  
*** 
La ginecologie o tanara se dezbraca. . .  
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- Domnu' doctor da' chilotii unde-i pun? 
- Aici, langa ai mei. . . raspunde doctoru' 
*** 
O femeie facea cumparaturi la supermarket-ul din colt.  
Cumpara ea o cutie de lapte 1, 5%, un carton de oua, o cutie cu suc de portocale, o 
cutie cu cafea, o salata şi niste costita afumata. In timp ce le descarca la casa, vine 
un tip beat in spatele ei şi se uita lung la produse. Apoi spune: 
- Tu esti mai mult ca sigur singura.  
Femeia se uita contrariata la produsele de la casa şi nu intelege de unde a tras 
betivul concluzia.  
- Ai perfecta dreptate, sunt singura, dar de unde ti-ai dat seama? 
Betivul raspunde clatinandu-se: 
- Pentru ca esti urata!  
*** 
- Doctore, sotia mea si-a pierdut vocea, ce sa ma fac? 
- Incercati sa veniti la trei dimineata acasa, şi putin baut! 
*** 
Un sofer mergand pe drum cu masina intalneste pe marginea drumului o blonda 
autostopista cu o canistra in mana. Omul se opreste şi o ia.  
-Ce ai in canistra? 
-Benzina.  
-Pentru ce-ti trebuie benzina dacă mergi pe jos? 
-Lasa ca vă stiu eu pe voi, cum intram in padure, cum se termina benzina! 
*** 
O tipa în fusta strâmta şi scurta vrea sa se urce în autobuz. Da sa ridice piciorul pe 
scara. . . dar intalneste privirea calatorilor atenti la miscare - se vedea cam totul.  
Asa ca discret, duce mâna la fermoarul de la spate şi îl descheie putin sa-si coboare 
usor pe solduri fusta. . . Încearca din nou sa urce. . . tot asa. Se descheie mai mult la 
fusta - tot nimic. A treia oara - idem.  
În spatele ei - un cioban. Asta o ia de umeri şi o urca.  
Tipa revoltata:  
- Nesimtitule, pui mâna pe mine?!!? 
Ciobanul:  
- Apoi domnita draga, dupa ce m-ai descheiat de 3 ori la slit am crezut ca suntem 
prieteni. .  
*** 
Pe o banca, in parc, doi indragostiti se imbratiseaza. La un moment dat, langa ei se 
asaza un domn, care o fixeaza cu privirea pe femeie. In cele din urma, partenerul ei 
nu mai suporta şi izbucneste: 
- N-am mai pomenit atata obraznicie ! 
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- Regret, nu vreau sa vă deranjez, dar trebuie sa-i cer nevestei cheia de la casa! 
*** 
Un camion urmat la mica distanta de o masina de lux. La un moment dat aceasta din 
urma intra in depasire şi când ajunge in dreptul cabinei camionului coboara geamul 
şi o blonda superba, dragalasa, şi cu ochi albastri, striga soferului din camion: 
- Hei! Sunt Julie şi sunt blonda! Vezi ca-ti cade marfa din camion in spate! 
Soferul nimic. Se repeta faza de cateva ori, cu acelasi rezultat.  
La un moment dat, camionul trage pe dreapta la un fast food.  
Vizibil iritata ca bunele ei intentii au ramas in zadar, Blonda Julie merge direct la 
tip: 
- Auzi, sunt Julie şi sunt blonda şi de o ora tot îţi spun ca pierzi marfa din camion. 
Esti surd sau faci pe smecherul ? 
- Sunt John, sunt brunet, nu sunt surd, nu sunt smecher, imprastii sare pe drum. .  
*** 
O tanara doamna, blonda, opreste masina in fata semaforului, la culoarea rosie.  
Se aprinde galben, doamna sta pe loc, verde, doamna sta in continuare.  
Masinile din spate incep sa claxoneze. De ea se apropie un politist care o intreaba: 
- Doamna doreste alta culoare? 
*** 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna la mare, fara 
barbatii lor. La intoarcere, pe una din ele au apucat-o remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori l-am inselat 
in concediu.  
Bruneta: - Ce idioata! 
Roscata: - Ce curajoasa! 
Blonda: - Ce memorie! 
***  
Gheorghe: Mai Ioane, tie îţi plac femeile grase? 
Ion: Nu.  
Gheorghe: Tie îţi plac femeile cu fundul mare? 
Ion: Nu, mai.  
Gheorghe: Tie îţi plac femeile cu celulita? 
Ion: Nu, mai.  
Gheorghe: Atunci de ce te culci, mai, cu nevasta-mea? 
*** 
Examen la drept: 
- Care este pedeapsa pentru bigamie? 
- Doua soacre. . .  
*** 
1 E rotunda şi e cârna şi cu capu-n jos atârna!  



1284 

 

2. Din carne e crescuta, tare şi osoasa. O parte-i belita şi alta-i flocoasa.  
3. Deget nu e, unghie n-are, dar atârna-ntre picioare. Orisicine se întrece, s-o apuce 
şi s-o frece.  
4. Cine se urca, o baga, o freaca, coboara, se spala şi pleaca?  
5. Ce se plateste, se beleste, se linge când e tare şi curge când e moale?  
6. În fata mareata, pe margine creata, în spate o lingi, în fata o-mpingi.  
7. Piele vie, piele moarta, dai din fund şi intra toata.  
 
RASPUNSURI  
 
1. ghinda  
2. pana de gâsca  
3. tâta vacii  
4. cosarul  
5. înghetata  
6. marca postala, timbrul  
7. cizma  
 
Ion, proaspat casatorit cu Maria, la consilierul familial, discutand despre aspectele 
sexuale ale relatiei. . .  
- Domnule consilier, trebuie sa vă anunt faptul ca ieri am atins perfecta 
compatibilitate sexuala cu Maria!. . .  
- Da?!?. . . Cum asa?!?. . .  
- Pai, ieri ne-a durut capul pe amandoi!. . .  
*** 
De ce bărbaţii elimina gaze mai des decât femeile? 
Pentru că femeile nu pot ţine gura închisa aşa mult timp încât să se acumuleze 
presiune.  
***  
Dacă femeia ţipă să-i deschizi uşa de la intrare şi câinele latră să-i deschizi uşa de la 
cameră, pe care laşi să între prima dată? 
Pe câine, el vă înceta să latre imediat.  
*** 
Cercetătorii au descoperit un fel de mâncare ce reduce apetitul sexual al unei femei 
cu 90% pentru totdeauna. .  
Se numeşte tort de nuntă.  
*** 
De ce mor bărbaţii mai repede ca femeile? 
Pentru că îşi doresc asta. . .  
*** 
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Zice-se că în perioada războiului rece la o întâlnire dintre preşedinţii URSS şi SUA 
aceştia s-au amuzat aducând o ghicitoare să le prezică viitorul naţiunii lor. I-a ghicit 
prima dată rusului: 
Aoleu, văd puzderie de capitale: Moscova, Chişinău, Kiev, Minsk, Vilnius, Taşkent, 
Erevan şi altele de nu mai încap în globul de cristal; vai, ţara asta vă fi praf! 
Zâmbetul rusului îngheaţă. Americanul repede o întreabă pe ghicitoare: În SUA câte 
capitale vezi?  
Se uită ghicitoarea, se uită, ghiceşte greu. . .  
Una singură, Washington ! 
Of, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Dar de ce ai citit aşa greu? 
- Păi era scris în arabă.  
*** 
O blondã îl întâlneste pe Ali în fata unui magazin. Ali tinea o maimutã în mânã şi i-o 
da blondei: 
- Auzi, asta e o Rhesus Balubadaris şi este foarte rarã. Sã ai grijã de ea pânã ies din 
magazin.  
Blonda o ia în brate şi asteaptã. O altã blonda vine, se uitã la maimutã şi o întreabã 
pe blonda cu maimuta: 
- Auzi fatã, ce e asta? 
- Un Rhesus Balubadaris.  
- Pãi şi de la cine îl ai, fatã? 
- De la Ali.  
- Pãi, auzi fatã, nu puteai şi tu sã faci un chiuretaj?. .  
*** 
Cateva lucruri despre. . . casatorie 
 
1. Primul an este mai greu, ceilalti sunt imposibili. (Isidoro Loi)  
2. Nu te casatori pentru bani, poti gasi de imprumut mai avantajos. (Proverb 
scotian)  
3. Cand o familie de proaspat casatoriti rade, toata lumea stie de ce. (Anonim)  
4. Cand o familie de zece ani rade, toata lumea se intreaba de ce. (Alt anonim)  
5. Dragostea este oarba, dar casatoria indreapta acest defect. (Proverb normand)  
6. Cand un barbat îi deschide sotiei usa autoturismului, poti fi sigur de un lucru: ori 
masina este noua, ori sotia. (Alt anonim) 
7. A doua casatorie reprezinta triumful sperantei asupra experientei. (Samuel 
Johnson)  
8. In antichitate, sacrificiile se faceau in fata altarului. Si in prezent e la fel. (Helen 
Rowland)  
9. Sunt indragostit de aceeasi femeie, de 45 de ani. Dacă afla nevasta-mea, ma 
omoara. (Henny Youngman)  
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10. Burlacii ar trebui sa plateasca un impozit mai mare; nu este corect ca unii 
barbati sa fie mai fericiti decât altii. (Oscar Wilde) 
 
Cum reusesti?  
 
Un cioban şi un domn stăteau în compartimentul trenului. Trenul trece pe lângă o 
stână, la care ciobanul: 
- Hmm, 271 de oi! Încearcă şi celălalt să le numere, dar nu reuşeşte.  
Mai târziu, trec pe lângă altă stână.  
- Hmm, 349 de oi! Din nou, celălalt numără, scoate calculatorul din buzunar, 
calculează, dar nu reuşeşte.  
Trece trenul pe lângă a treia stână.  
- Hmm, 521 de oi! Scoate ăsta laptop-ul, se conectează la satelit, dar nu reuşeşte să-
şi dea seama câte oi sunt.  
Apoi îl întreabă pe cioban: 
- No, bade, d'apai cum reuşeşti să numeri oile? 
- No, le număr intai picioarele şi-apoi împart la 4.  
 
. . . restul lumii 
 
Recent s-a efectuat un sondaj pe plan mondial. . Intrebarea a fost: 
"Va rugam sa ne spuneti opinia dumneavoastra in legatura cu lipsa de alimente din 
restul lumii. " 
Sondajul a fost un esec total: - In Africa nu stiau ce inseamna "alimente". - In Europa 
de Vest nu stiau ce inseamna "lipsa".  
- In Europa de Est nu stiau ce inseamna "opinie".  
- In America de Sud nu stiau ce inseamna "va rugam".  
- In S. U. A. nu stiau ce inseamna "restul lumii".  
*** 
"-Iubitule, unde iesim in seara asta?”  
-“Iubito, in seara asta mergem la curve. Eu merg la o tipa beton, iar tu, la ma-ta!” 
*** 
La un moment apare un taur.  
Blondele o iau la fuga. Dupa ce obosesc bine cu taurul dupa ele, se opreste una şi 
spune: 
- Mai bine fac un vitel decit un infarct.  
*** 
Trei prietene stau de vorba.  
Prima: 
- Sa vezi ce am gasit in buzunarele sotului meu aseara. . .  
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Celelate: 
- ?? 
- Fotografii porno. . .  
- Si ce ai facut cu ele? 
- Nici nu am stat sa ma gandesc, le-am aruncat pe foc.  
Alta: 
- Asta nu-i nimic, eu am gasit in buzunarele sotului meu prezervative. . .  
- Si ce ai facut? Le-ai aruncat pe foc? 
- Ei, as, le-am gaurit şi le-am pus la loc.  
Cea de a treia lesina. . .  
*** 
Banc - Soacra! 
Bula isi bate soacra. Aceasta il reclama la politie, care il amendeaza cu un milion 
trei sute de mii de lei.  
Nemultumit, Bula intreaba: 
- De ce un milion trei sute de mii de lei? 
- Un milion este amenda, fiule! 
- Si restul? 
- Treizeci la suta, pentru satisfactie. .  
*** 
Banc - Soacra! 
Ginerele aduce acasa doi pepeni şi spune catre soacra-sa: 
- Mama soacra, te-am auzit ieri spunand ca ai da jumatate din viata pentru un 
pepene. Uite ti-am adus doi! 
*** 
Intr-o dimineatza Ion taia nishte lemne. La un momendat vine shi Gheo şi se 
sprijina in gard.  
Gheo: -Neatza` Ioane. . .  
Ion: -Neatza` Gheo. . .  
Gheo: -Dapai ce faci tu aci, ma? 
Ion: -Iaca. . . tai niste lemne. Nu-mi dai shi tu o mana de ajutar ma Gheo? 
Gheo: -Ba, ma, te-as ajuta ma da nu pot cas bolnav.  
Ion: -Doamne apara, da ceai ma Gheo? 
Gheo: -Apai. . . am şi io boala daia venerica ma. . .  
Ion: -Tulai doamne da aiai rea ma, nu? te doare? 
Gheo: -Da ma Ioane ma. . . ma doare. . . ma doare in p**a de lemnele tale 
*** 
Banc - Soacra! 
Gica face poze pe malul lacului.  
La un moment dat, nevasta-sa il striga disperata : 
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- Gicaaaa! Vino repede ca se ineaca maica-mea! 
- Imi pare rau, dar mi s-a terminat filmul din aparat! 
*** 
Banc - Soacra! 
Soacra vine acasa şi spune: 
- Astazi am fost la coafor.  
Ginerele: 
- Si nu era deschis? 
*** 
Banc - Enciclopedia! 
"Vand Enciclopedia Britanica, 50 de volume, calitate exceptionala, legate in piele de 
Cordoba, stare perfecta.  
Pret 1000 de dolari sau care da mai mult. Nu mai am nevoie de ea. M-am insurat 
saptamana trecuta, iar nevasta-mea le stie pe toate. . . " 
*** 
Banc - Femeile! 
Femeile se impart in trei 
categorii: 
1. Frumoase 
2. Credincioase 
3. Frumoase şi credincioase, dar din plastic.  
*** 
Banc - Vasile! 
Ca sa verifice pe nevasta-sa cat de mult tine la el, intr-o buna zi Vasile se preface ca 
a murit.  
Nevasta-sa: 
- Cu ce sa-l imbrac? Sa-i pun costumul asta nou?. . Lasa ca-i bun şi treningul! 
- Cu ce sa-l incalt? Sa-i pun pantofii astia noi?. . Lasa ca-s buni şi tenisii! 
Il pune in sicriu şi incepe sa jeleasca: 
-Unde te tuci Vasileeeeeeee? Unde te duci 
Vasileeeeeeeee??!!! 
Din sicriu, Vasile: 
-La stadion, ca asa m-ai imbracat! 
*** 
Banc  
- Dialog la Oficiul pentru Plasarea Fortei de munca ! 
- Buna ziua, vreau şi eu un loc de munca. .  
- Avem ceva foarte bine platit, dar e mult de lucru.  
- Nu, multumesc. Dacă am bani, îi dau pe bautura.  
- Atunci, avem un loc în care nu prea aveti de munca, dar e prost platit. .  
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- Nu, pentru ca dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe bautura.  
- Nu aveti ceva unde sa muncesc toata ziua şi sa fiu prost platit ? 
- Îmi pare rau, dar nu aveti studii superioare. . .  
*** 
Banc - La cafea! 
Doi prieteni se întâlnesc dimineata, la cafea. Unul din ei are un ochi vânat.  
- Ce-ai patit la ochi? 
- M-a lovit nevasta.  
- De ce? 
- I-am vorbit cu "TU". . . .  
- Doamne, iartă-mă, dar ce fel de relaţie aveţi voi în familie de te-a lovit pentru atâta 
lucru? 
- Păi aseară, pe când mâncam, mi-a zis: "Stii, dragă, noi n-am mai făcut sex de trei 
luni". Si eu i-am răspuns: 
"Poate TU. . . . . . " 
*** 
Un tanar dintr-un sat trebuia sa se casatoreasca, avand de-acum varsta.  
Cauta. . . cauta. . .  
Se indragosteste, vine şi arata parintilor aleasa inimii lui.  
Tatal lui se uita la ea, il lua de-o parte pe fiul sau si-l intreba:  
- De-ai cui este?  
- De-ai lui Pavalache, tata!  
- Pai, in situatia asta nu poti sa te casatoresti cu ea, fiindca-ti este sora. Asta, e. . . imi 
pare rau. . . stii valurile tineretii, eu şi cu mama ei. . .  
Necajit tanarul cauta o alta fata. Gaseste, asa ca o prezinta şi pe aceasta. Tatal il i-a 
deoparte:  
- Este de-ai lui Stroe nu? Nu poti sa te casatoresti cu ea ca-ti este sora. Stii?!? 
Valurile tineretii, fiule. Imi pare rau.  
Necajit fiul il intreaba:  
- Auzi tata? Pe fata lu' Cristea o stii?  
- Da fiule şi ea îţi este sora! 
- Dar pe a lu' Marin o stii? 
- Da!  
- Si i-mi este tot sora?  
- Da fiule! imi pare rau. . . valurile tineretii!  
Dezamagit fiul se duce la maica-sa si-i spune:  
- Auzi mama nu vreau sa faca scandal in casa, dar tata când era tanar era armasarul 
satului! Asta s-a culcat cu toate femeile din sat. Acum când vreau sa ma insor şi eu 
imi spune ca nu pot cu aia ca mi-e sora, cu aia nu ca mi-e sora. . . Ce sa fac, ca am 
ajuns la disperare?  
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- A. . . . da-l dracu' mama şi insoara-te cu care vrei ca nici el nu este tactu'. . .  
*** 
Bula îi zise matusa-si: 
- Tanti, pot sa te intreb ceva? 
- Bineinteles, ingerasule! 
- N-ai voie insa sa te superi.  
- Nici vorba. Cum sa fac eu asa ceva? 
-Spune-mi tanti, tu apartii intr-adevar sexului frumos???? 
*** 
Maria se trezise cam târziu luni dimineaţă, sărise peste câteva etape premergătoare 
mersului la lucru, chiar şi peste fardat, lucru neobişnuit pentru ea – de obicei stătea 
câte douăzeci de minute în faţa oglinzii. "Mă fardez în maşină, nu mai am timp să 
stau acum să mă aranjez", işi spuse.  
Acest lucru, plus excesul de viteză exact în dreptul unui radar amplasat între două 
intersecţii de pe Splaiul Unirii fusese motivul pentru care o oprise agentul de 
circulaţie. Avea trusa de farduri în poală, pensula într-o mână şi oglinda 
retrovizoare îndreptată nefiresc în jos, într-o poziţie care o trăda. Nu a mai avut nici 
un argument care să-i susţină nevinovăţia în faţa agentului de circulaţie, era 
evident cu ce se ocupa ea în timp ce conducea.  
- Bună dimineaţa, doamnă. Agent Popescu de la Poliţia Rutieră (…) Permisul 
şi talonul la control, vă rog.  
- Domnişoară! Avocat Maria B.  
- Mă scuzaţi, actele, vă rog.  
- Ştiţi, mă grăbeam tare, am o şedinţă la ora 9 şi nu-mi pot permite să întârzii.  
- Înseamnă că aveţi maşina timpului, pentru că este deja 9:25.  
- Vedeţi! Este foarte important să… 
- Îmi pare rău, mă simt nevoit să vă reţin permisul, sunteţi un pericol pentru trafic.  
- Dar… 
- Îmi pare rău.  
A doua zi se trezi şi mai târziu decât în dimineaţa precedentă.  
Îşi aminti instant de povestea de luni dimineaţă şi rememorarea faptelor o plesni 
aproape la fel de tare ca gândul că a uitat să cumpere cafea pentru dimineaţa asta şi 
că, peste toate astea mai presus decât orice – vă trebui să meargă la birou cu 
troleibuzul. Ea cu troleibuzul?! Să-şi frece deux-piece-ul de toţi nespălaţii, să 
respire acelasi aer cu pulimea într-un spaţiu închis de câtiva metri pătraţi? 
- Futu-l în gură de neşcolarizat, mi-a oprit carnetul! Ţăranul dracului! îşi spuse cu 
voce tare. Da, să creadă el că-mi frec eu coatele de toată pleava în transportul în 
comun. Să le-o trag, iau maşina! 
Plecă cu gândul că ceea ce se întâmplase în ziua precedendă fusese decât un 
accident, pe ea nu o oprise niciodată vreun poliţist, sau dacă o oprise zâmbise 
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frumos şi plecase în secunda urmatoare fără nici un fel de problemă. Fusese doar o 
întamplare nefericită faptul că ieri o oprise un impertinent. Asta nu o să se mai 
repete niciodată. Nu în viaţa asta. Cel puţin cât o să fie tânara şi atrăgătoare… 
Dacă Doamne fereşte se întamplă din nou să mă oprească vreun imbecil, am să ma 
folosesc de datele Cristinei, ea are carnet dar nu-l foloseşte niciodată pentu pentru 
că n-are maşină. Seems fair to me, îşi zise în timp ce băga cheia în contact.  
Hotărî, ca măsura de precaţie, să nu meargă totuşi cu viteză foarte mare şi să nu 
vorbească la mobil în timp ce conducea.  
După nici o mie de metri un agent îi făcu semn să tragă pe dreapta.  
- Futu-vă!!! 
Imposibil! Acum ce-am mai făcut?! Formă un număr de telefon la repezeală: 
- Andrei, o să te sune un poliţist, fii foarte atent: o să te întrebe de mine. Atenţie! NU 
SUNT CINE ŞTII TU CĂ SUNT!!! 
Apucă să închidă în grabă şi să arunce telefonul pe scaunul din dreapta înainte ca 
poliţistul să se aplece către ea.  
- Bună dimineaţa, doamnă. Agent Ionescu de la Poliţia Rutieră a (…) Permisul şi 
talonul dvs, vă rog.  
- Domnişoara… făcu Maria gâtuită de emoţii.  
- Mă scuzaţi, actele, vă rog.  
- Ştiţi, nu le am la mine, mă grăbeam când am plecat şi… 
- Cum vă numiţi, vă trebui să facem o verificare.  
- Cristina F.  
La doua minute după ce dădu prin staţie poliţistul primi un răspuns de la colegi. - 
Domnişoara Cristina F, unde aveţi domiciliul? 
- Strada Sibiu 12! 
Yes, îşi spuse satisfacută, în gând.  
- Şi cum se numesc pe părinţii dvs? 
Maria amuţi. De unde dracu’ să ştie ea cum îi chema pe părinţii ţoapei de Cristina, 
nu mai ştia mare lucru despre Cristina măcar, nici dacă mai trăieşte, de unde să ştie 
de mă-sa şi de tac-su, dacă nu cumva şi aceştia erau deja la 2 metri sub pământ de 
mult timp, pentru că nici Cristina nu mai era tocmai tânără, cugeta pentru sine 
Maria. Îşi putu aduce aminte adresa pentru că nu putea uita placuţete cu numele 
străzii şi numarul, le văzuse de atâtea ori când erau prietene şi mergeau una pe la 
alta în vizită, nu le-ar fi putut uita.  
Dar numele părintilor Cristinei? 
Dumnezeule, poate fi mai rău de atat? De ce mi se întamplă MIE? îşi spuse înca 
odată.  
Trase aer în piept şi reveni cu jumatate de gura: 
- Nnnu ştiu… eu le spun “mami” şi “tati”… 
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Linişte. Poliţistului nu-i venea să creadă. Din acest motiv nu mai scoase nici un 
cuvânt timp de câteva momente bune.  
- Domnişoară, nu abuzaţi de bunătatea mea. Trebuie să… 
- Nu, pe cuvânt domnule, uitaţi, îl sunăm acum pe prietenul meu să vă confirme că 
SUNT Cristina ! 
Lua precipitată telefonul fără măcar să aştepte să i se confirme că acest lucru era 
necesar, formă numărul lui Andrei şi i-l înmână agentului.  
- Bună ziua, Agent Ionescu de la Poliţia Rutieră a (…). Puteţi să-mi confirmaţi, vă 
rog, ce spune prietena dvs? 
- Ce anume? 
- Prietena dvs… Cum o cheamă pe prietena dvs, domnule, în primul rând… ? întrebă 
agentul deja nervos.  
Linişte… 
Cum o cheamă?! De unde mama dracului să ştie el drept cine se dăduse Maria?! 
Aceasta din grabă omisese să-i dea acest mic detaliu.  
- Nnnu ştiu domnule, ştiţi… eu când o fut îi zic “iubi”!  
*** 
Un evreu povesteste despre viata sa in emigratie.  
- M-am aranjat bine, traiesc la Londra, am serviciu la un lord. El are legaturi cu 
nevasta-mea, eu cu nevasta-sa. . . . .  
-Nu ai de ce te plange, ai o viata minunata ! îi spune un prieten.  
-Da, numai ca eu îi fac lui lorzi, iar el imi face mie evrei. . . .  
*** 
Suferiţi cumva de vise erotice? întreabă doctorul un pacient.  
- Nu sufăr, domnule doctor. Chiar îmi fac plăcere! 
*** 
Generalul vede un soldat in post cu o umbrela deasupra capului.  
- In toata viata mea nu am vazut niciodata un soldat, care s-ar teme de ploaie.  
- Nici eu nu ma tem. Am umbrela 
*** 
- Nu te mai vad cu blonda cu care te intalneai inainte.  
- S-a casatorit.  
- Cu cine? 
- Cu mine 
*** 
Stapanul unui cal de curse nu era satisfacut de rezultatele ultimului tur.  
El striga suparat catre jockey: 
- Ce, nu te puteai misca mai repede? 
- Puteam, dar regulile interzic sa te cobori de pe cal.  
*** 
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Tine minte, dacă domnisoara ti-a daruit cheia de la inima sa, nu te bucura, maine ea 
vă schimba lacatul.  
*** 
Un tip, ce se intorcea de la fotbal, este intrebat: 
- Care e scorul? 
- Doi zero.  
- Pentru cine doi? 
- Pentru nimeni. In dreapta - zero şi in stanga - zero.  
*** 
Aveti schiuri şi bocanci de schiuri marimea 56? 
- Ce marime? 
- 56.  
- Dar pentru ce vă mai trebuie schiuri? 
*** 
- Ioane! Cam cat ai da pentru sotia mea? 
- Pentru Maria? 
- Da! 
- Pai. . . nimic. . .  
- Ne-am inteles! Ia-o! 
*** 
Extenuat de lupta pentru iesirea din criza, premierul face el insusi una si, cum se 
mai zice, da ortul popii.  
Funeralii nationale, popor, sobor, alesi, culesi, regrete eterne etc.  
Pe marginea mormantului, Traian Basescu plange in hohote din ambii ochi 
smulgandu-si ultimele suvite din parul restant iar Elena Udrea, cernita toata, jeleste 
telegenic şi ecumenic.  
In trei cuvinte, mare jale mare! 
In drum spre iesirea din cimitir, Elena Udrea se apleaca discret la urechea lui 
Traian Basescu si-i sopteste plina de speranta: 
- Traiane, nu-i asa ca as putea acum sa-i iau eu locul? 
Iar Traian Basescu o asigura: 
- Cum sa nu, Elena, numai ca trebuie sa te grabesti pana nu astupa aia groapa.  
*** 
Ambitia lui Emil Boc a fost: 
"Ori premier, ori nimic!" 
Se pare ca i-au reusit amandoua. . .  
*** 
Basescu la psihiatru: 
- Nu stiu ce se-ntampla ca in ultimul timp sunt tot mai atacat de opozitie şi de 
moguli, au inceput sa ma paraseasca pana şi sustinatorii fideli şi scad vertiginos in 
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sondaje. Mi se reproseaza ca prea ma bag in toate, ca sunt autoritar şi chiar ca ma 
dau drept Dumnezeu. . .  
Psihiatrul: 
-S-o luam incet şi metodic. Spuneti-mi amanuntit şi in ordine cronologica tot ce-ati 
facut.  
Basescu: 
- Pai, la inceput am creat Cerul şi Pamantul. . .  
*** 
Sloganul electoral al PD-L: 
Frati romani! Iliescu şi Constantinescu ne-au adus pe marginea prapastiei. Numai 
alegandu-l pe Traian Basescu vom face un pas inainte!  
*** 
Presedintele cu sotia se plimba la pas prin Bucuresti. La un moment dat, Traian 
Basescu se opreste brusc in faţa unei vitrine şi exclama: 
- Ia uite, Marie, ce preturi: sacou-15 Roni, pantaloni-10 Roni, camasa-5 Roni. Si se 
mai plang toti de criza in loc sa-mi fie recunoscatori ca traiesc atât de bine ! 
La care consoarta, intrucatva jenata, îi spune: 
- Pai, Traiane, asta-i o spalatorie!  
*** 
El: Draga mea, dacă tu, pe criza asta, ai invata sa gatesti, am putea concedia 
bucatareasa.  
Ea: Ai dreptate, dragul meu. Dar dacă tu ai invata sa faci sex, am putea concedia şi 
soferul.  
 
Cativa politicieni, cam cu chef, fac un turneu electoral prin sate. Pe un drum de tara, 
masina se izbeste de un copac şi accidentu-i gata.  
Aflat in trecere, un taran cu frica lui Dumnezeu îi aduna, îi ingroapa pe loc şi isi 
vede mai departe de treaba.  
Dupa un timp, se observa lipsa politicienilor. Ancheta, reconstituire, interogatorii 
etc.  
Anchetatorul il intreaba pe taran: 
- Cand ai sosit la locul accidentului mai era vreunul in viata? 
- Unii dintre ei ziceau ca sunt, dar poti sa-i crezi pe astia?!  
 
D-zeu crea tarile. . La un moment dat Sf. Petre il intreaba: 
- Bine, Doamne, in toate tarile, ba ai pus numai desert, ba numai paduri, ba numai 
petrol, ba numai ape, dar in tarisoara asta Romania ai pus de toate, şi paduri, şi ape, 
şi bogatii, cum vine asta? 
- Da, asa este, dar sa vezi ce popor pun. . .  
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Un parlamentar iese agale din sala de sedinte şi se intalneste cu un coleg din 
opozitie care se plimba pe hol si-l intreaba soptit: - Nici tu n-ai somn?  
*** 
Basescu, Nastase şi Vadim naufragiaza pe o insula.  
Pentru a gasi de mancare ei se despart.  
Nastase merge in stanga.  
Basescu in drepta.  
Vadim tiptil şi el se duce in dreapta, dupa Basescu.  
Dupa un timp, ratacind aiurea, Nastase, mort de foame, il vede pe Basescu prajind 
ceva.  
Nestiind cum sa intre in vorba cu el deoarece erau dusmani îi spune: 
- "Auzi, mie nu-mi prea place de Vadim asta".  
La care Basescu îi zice autoritar: 
- "Nu-ti place, nu mananci"!  
*** 
Maria şi Traian Basescu, pe plaja. Ploua. . . .  
Ea: Da, Doamne, sa stea! 
El: O sa-ncerc. . .  
*** 
Vara, la mare. . .  
Salvamarii ies in larg şi striga spre un tip care inota: 
- Domnule vames, ati depasit geamandura! 
Tipul, nedumerit, intreaba: 
- Cum v-ati dat seama ca sunt vames? ca doar sunt in chiloti, ca toata lumea. . .  
- Dom'le, lumea obisnuita, când inoata, da apa in lateral, mata o strangi la piept. . .  
*** 
CAPITALISM TRADITIONAL 
Ai doua vaci. Vinzi una şi cumperi un taur.  
Cireada se inmulteste iar economia prospera. Le vinzi şi iesi la pensie cu castigul.  
 
COMPANIE AMERICANA 
Ai doua vaci. Vinzi una şi o fortezi pe cealalta sa produca lapte cit pentru patru. Esti 
surprins când vaca moare.  
 
COMPANIE FRANCEZA 
Ai doua vaci. Faci greva pentru ca doresti sa ai trei vaci.  
 
COMPANIE JAPONEZA 
Ai doua vaci. Le reproiectezi astfel incat sa fie de zece ori mai mici decât o vaca 
obisnuita şi sa produca de douazeci de ori mai mult lapte.  
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Apoi creezi imagini animate inteligente ale vacii, numite Cowkemon, şi le 
promovezi la scara globala.  
 
COMPANIE GERMANA 
Ai doua vaci. Le reproiectezi astfel incat sa traiasca 100 de ani, sa manance o data 
pe luna şi sa se mulga singure.  
 
COMPANIE BRITANICA 
Ai doua vaci. Amandoua sunt nebune.  
 
COMPANIE ITALIANA 
Ai doua vaci, dar nu stii unde sunt. Pleci in pauza de pranz.  
 
COMPANIE RUSEASCA 
Ai doua vaci. Le numeri şi afli ca ai 5 vaci.  
Le numeri din nou şi afli ca ai 42 de vaci.  
Le numeri din nou şi afli ca ai 12 vaci.  
Te opresti din numarat vaci şi deschizi alta sticla de vodca.  
 
COMPANIE ELVETIANA 
Ai 1000 de vaci, dintre care nici una nu-ti apartine. Facturezi celorlalti cheltuieli de 
depozitare.  
 
COMPANIE INDIANA 
Ai doua vaci. Te inchini la ele.  
 
COMPANIE CHINEZA 
Ai doua vaci. Ai 300 de oameni care le mulg. Declari somaj zero, productivitate 
bovina inalta şi arestezi reporterul care a publicat cifrele.  
 
COMPANIE ROMANEASCA 
Ai 5 vaci, costuri cat de 10, mulgi doar 3, alergi bezmetic printre ele, mai aduci 
personal pentru alte 5, dai faliment şi dai vina pe bou.  
.  
Completare personala a taranului Ioan Donca 
ASOCIATIE FAMILIALA PRAHOVEANA 
N-ai nici-o vaca. Contractezi doua cu statul şi faci vila cu fonduri U. E. pe care o 
declari staul.  
Reziliezi contractul pe motiv de regiune defavorizata calamitata. O iei de la capat.  
Ceilalti se uita ca vitelu la poarta noua a vilei celei noi.  
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*** 
Conform unor posturi pe net, urmatoarea intrebare ar fi fost pusa la un examen de 
chimie la Universitatea Liverpool.  
 
Raspunsul dat de unul dintre studenti a fost atât de "profund" incat profesorul l-a 
împartasit colegilor sai pe Internet, iar astfel am ajuns sa avem şi noi placerea de a-l 
cunoaste.  
Intrebare suplimentara: Este Iadul exoterm (emite caldura) sau endoterm 
(absoarbe caldura)? 
Pentru a-si demonstra opinia, cei mai multi studenti au folosit legea lui Boyle, care 
spune ca un gaz se raceste atunci când se extinde şi se incalzeste atunci când este 
comprimat, sau ceva similar.  
Insa unul dintre studenti a scris urmatoarele: 
In primul rand, trebuie sa cunoastem cum se schimba masa Iadului in timp. Asadar, 
trebuie sa cunoastem rata cu care sufletele ce intra in Iad comparativ cu rata celor 
care pleaca din Iad. Cred ca putem sa presupunem cu destul de multa siguranta ca, 
odata ce un suflet ajunge in Iad, nu mai iese niciodata. Prin urmare, nici un suflet nu 
iese din Iad.  
 
In ceea ce priveste rata celor care intra, sa ne uitam la diferitele religii care exista 
astazi in lume. Cele mai multe dintre aceste religii pun ca, dacă nu esti un membru 
al lor, vei ajunge in Iad.  
Dat fiind ca existe mai mult de o singura asemenea religie şi cum oamenii nu sunt 
membrii mai multor religii simultan, putem sa facem estimarea ca toate sufletele 
merg in Iad.  
Date fiind ratele nasterilor şi deceselor, putem sa spunem ca numarul sufletelor din 
Iad creste exponential. . .  
 
Acum trebuie sa ne uitam la volumul Iadului. Din cauza ca legea lui Boyle spune ca, 
pentru ca temperatura in Iad sa ramana constanta, volumul Iadului trebuie sa 
creasca proportional cu numarul sufletelor care intra.  
 
Acest lucru arata ca sunt doua posibilitati:  
 
1. Dacă Iadul se extinde cu o rata mai mica decât cea cu care intra sufletele in el, 
atunci temperatura şi presiunea in Iad vor creste atât de mult incat pana la urma se 
vă declansa tot Iadul pe pamant.  
2. Dacă Iadul se extinde cu o rata mai mare decât cea cu care intra sufletele in el, 
atunci temperatura şi presiunea vor scadea pana când o sa inghete Iadul.  
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Asadar, care din ele este? 
 
Dacă acceptam postulatul pe care mi l-a dat Sandra in primul an de facultate, "o sa 
fie o zi friguroasa in Iad inainte sa ma culc cu tine", şi tinand cont de faptul ca m-am 
culcat cu ea azi-noapte, atunci ipoteza a doua trebuie sa fie cea corecta. Prin 
urmare, sunt sigur ca Iadul este endoterm şi ca a inghetat deja.  
Corolarul acestei teorii este ca, din moment ce Iadul a inghetat, rezulta ca nu mai 
accepta nici un suflet şi a disparut. . . ramanand numai Raiul, ceea ce, prin urmare, 
dovedeste existenta unei fiinta divine - ceea ce explica de ce, noaptea trecuta, 
Sandra striga "Dumnezeule!".  
*** 
Intr- o zi, la usa unei batrane, suna un domn elegant imbracat, cu un aspirator in 
mana.  
- As dori sa vă prezint cel mai performant aspirator. . . ,  
Iar in acelasi moment arunca pe covorul din holul casei o cantitate considerabila de 
balegar, explicand:  
- Dacă acest aspirator nu vă curata TOT in urmatoarele 2 minute, promit ca restul il 
voi manca!  
Batrana, dupa ce asculta toata povestea, îi raspunde:  
- Atunci sper sa ai pofta, ca nu am curent de azi- dimineata!  
*** 
Un cuplu era in vacanta in Pakistan.  
La un moment dat au intrat intr-un mic magazin de sandale.  
Vinzatorul le spuse: 
- Am niste sandale speciale de care voi doi sunt sigur ca ati fi interesati.  
Cu ele se poate face sex salbatic, cum face o mare camila a desertului.  
Sotul simtea ca nu are nevoie neaparata de ele, considerandu-se un maestru al 
sexului, asa incat il intreaba pe vanzator: 
- Cum ar putea niste sandale sa imi mareasca potenta? 
Pakistanezul a replicat : 
- De ce nu le incerci şi vezi de unul singur ? 
Sotul, s-a hotarat in cele din urma sa le incerce.  
Imediat ce şi le-a pus in picioare, privirea lui a devenit salbatica. Era ceva ce sotia 
lui nu mai vazuse de multi ani - putere sexuala pura. Cat ai clipi din ochi, sotul l-a 
impins pe pakistanez, l-a aruncat pe masa şi a inceput sa traga de pantalonii tipului. 
In tot acest timp pakistanezul zbiera: 
- LE-AI PUS INVERS ! LE-AI PUS INVERS!!! 
*** 
O calugarita şi un preot traversau Sahara pe o cămilă. In cea de-a treia zi, cămila 
moare fără avertisment.  
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După ce se sterg de praf, calugarita şi preotul analizează situaţia. După o lungă 
perioadă de tăcere, preotul zice: 
"Ei bine, sora, acest lucru pare destul de grav. " 
"Ştiu, parinte. De fapt, nu cred că este probabil sa supravieţuim mai mult de o zi sau 
două. " 
"Sunt de acord", afirmă părintele. "Soră, din moment ce noi probabil ca nu vom 
scapa de-aici în viaţă, ai face ceva pentru mine?" 
"Orice, parinte. " 
"Nu am mai vazut sani de femeie şi mă întrebam dacă as putea sa-i vad pe ai tai. " 
"Ei bine, în condiţiile acestea, nu vad nimic rău. " 
Calugarita s-a dezbracat şi preotul s-a bucurat, comentând frumusetea lor: 
"Sora, te superi dacă-i ating?" 
Ea a consimţit şi parintele îi pipaie timp de câteva minute.  
"Parinte, pot sa vă intreb ceva?" 
"Da, maica!" 
"Nu am mai văzut un penis. Pot să-l văd pe al tau?" 
"Cred că ar fi in regula" a răspuns preotul ridicandu-si sutana.  
"Oh, parinte, pot sa-l ating?" 
Preotul consimţi şi după câteva minute de giugiuleală se pomeni cu o erectie de 
toata frumusetea.  
"Sora, ştii că, dacă am introduce penisul meu în locul potrivit, el poate da viaţă?" 
"Este adevărat, parinte?" 
"Da, este, soră. " 
"Oh, parinte, e minunat! Atunci introdu-l în cămilă şi să plecăm odată de aici!" 
*** 
Cugetări despre sex 
Clinton a mintit. Un barbat poate uita unde parcheaza sau chiar unde locuieste, dar 
nu uita niciodata o partida de sex oral, indiferent cat de nereusita a fost. "  
Barbara Bush  
 
"Potrivit unor cercetari recente, femeile spun ca se simt mai comfortabil dacă se 
dezbraca in fata unui barbat, decât dacă ar face-o in fata unei femei. Aceasta din 
cauza ca femeile sunt foarte critice, in timp ce barbatii sunt doar recunoscatori. "  
Robert DeNiro  
 
"Se zice ca ar fi aparut un nou scandal in lumea medicala. Doctorii semnaleaza 
faptul ca barbatii au reactii alergice la prezervativele din latex. Acestea provoaca 
umflarea puternica a penisului. Si, care-i problema?"  
Dustin Hoffman  
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"Sexul este ereditar. Dacă parintii tai nu au facut, nici tu nu vei face. . "  
Anonim  
 
"Cunoasteti privirea aceea pe care o au femeile când vor sa faca sex? Nici eu!"  
Steve Martin  
 
"Femeile au nevoie de un motiv ca sa faca sex. Barbatii au nevoie numai de un loc 
unde s-o faca. . "  
Billy Crystal  
 
"Sa faci sex e ca şi cum ai juca bridge. Dacă n-ai un partener bun, ar fi bine sa ai o 
mana buna. "  
Woody Allen  
 
"Mama mea n-a sesizat niciodata nimic ironic in a ma numi 'son-of-a-bitch'. "  
Jack Nicholson  
 
"Femeile sunt capabile sa mimeze orgasmul. Barbatii pot mima o intreaga relatie. "  
Sharon Stone  
 
"Exista cateva dispozitive care cresc dorinta sexuala, in special la femei.  
Cel mai important dintre acestea este Mercedes-Benz 500 SL. "  
Lynn Lavner  
 
"Bigamia inseamna sa ai o nevasta in plus. Monogamia e acelasi lucru. "  
Oscar Wilde 
 
"Vedeti, problema e ca Dumnezeu i-a dat barbatului un creier şi un penis, dar nu i-a 
dat suficient sange pentru a le folosi pe amandoua deodata. "  
Robin Williams 
 
"Iubirea este raspunsul, dar in timp ce astepti raspunsul, sexul ridica niste intrebari 
bunicele. " 
 
Woody Allen  
 
"Cand am ajuns in America, nu stiam sa vorbesc engleza, dar viata mea sexuala era 
perfecta. Acum engleza mea e perfecta, dar viata mea sexuala e groaznica. "  
Julio Iglesias  
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"Ultima data când am fost inauntrul unei femei a fost când am vizitat Statuia 
Libertatii. "  
Woody Allen  
 
"Sunt un amant atât de bun, pentru ca exersez foarte mult singur. "  
Woody Allen  
 
"Sexul şi golful sunt singurele doua lucruri de care te poti bucura fara sa te pricepi 
la ele. "  
Kevin Costner - Tin Cup  
 
"Bisexualitatea dubleaza automat sansele de a avea o intalnire sambata noaptea. "  
Rodney Dangerfield  
 
"Este mai bine sa nu fi fidel, decât sa fii fidel fara sa ti-o doresti. "  
Brigitte Bardot  
 
"Dacă Dumnezeu nu ar fi dorit ca noi sa ne masturbam, ne-ar fi facut bratele mai 
scurte. "  
George Carlin  
 
"Il iubesc mai mult pe Mickey Mouse decât pe orice femeie pe care am cunoscut-o. "  
Walt Disney  
 
"Sexul este unul din cele noua motive pentru reincarnare. Celelalte opt n-au 
importanta. "  
George Burns  
 
"Sexul la 90 de ani este ca şi când ai juca biliard cu o funie. "  
George Burns  
 
"Nimeni nu vă castiga razboiul sexelor; se fraternizeaza prea mult cu inamicul. "  
Henry Kissinger  
 
"Personal, nu stiu nimic despre sex, deoarece am fost maritata tot timpul. "  
Zsa Zsa Gabor  
 
"Marea diferenta dintre sexul platit şi sexul gratis este ca sexul platit costa mai 
putin. "  
Brendan Francis  
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"De ce ar trebui sa primim sfaturi despre sex de la Papa ? Dacă stie ceva despre sex, 
nu ar trebui sa stie!"  
George Bernard Shaw  
 
"In America sexul este o obsesie, in alte parti ale lumii este o realitate. "  
Marlene Dietrich  
 
"Pentru a avea succes la sexul opus, spune-i ca esti impotent. Va face tot posibilul sa 
îţi demonstreze contrariul. "  
Gary Grant 
 
"In loc sa ma recasatoresc, mai bine imi gasesc o femeie care sa nu-mi placa si-i dau 
pur şi simplu o casa. "  
Rod Stewart  
 
"Munca de programator este ca şi sexul. O singura greseala şi trebuie sa platesti 
pentru ea tot restul vietii. "  
Michael Sinz  
 
"Prietena mea rade intotdeauna in timp ce facem sex, indiferent de ceea ce citeste. "  
Steve Jobs (fondator Apple Computers) 
*** 
Un sot şi o sotie urcau scarile blocului, la care sotul îi spune sotiei: 
-Vai, draga ai un fund mare cat o masina de spalat! Femeia nu spune nimic…Vine 
seara, barbatul are chef de sex, la care sotia îi spune: 
-Eu nu dau drumul la masina de spalat pentru o carpa, mai bine spal-o de mana! 
*** 
1. Cinci nemtzi intr-un Audi A4, in vacantza prin Romania. Ii opreste un politist:  
-Domnilor, d-voasta circulati neregulamentar, trebuie sa vă dau amenda!!!  
-Pai cum asa neregulamentar?  
-Suntetzi 5 persoane intr-un Audi A4!!!  
-Noua ni se pare corect!  
-Ei nu, va fac amenda. . .  
-Am vrea sa vorbim cu seful d-voastra pt ca nu e corect. . .  
Si politistul suna. . .  
-Sefu` nu poate veni. . .  
-De ce?  
-Pt. ca tocmai a prins şi el doi italieni intr-un Fiat Uno!!!  
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2. Intr-o firma de contabilitate, 4 femei in birou: sefa (nu se specifica ce 
culoare de par) şi 3  
contabile, una bruneta, una roscata, şi cealalta blonda. De la o vreme, sefa pleca 
totdeauna mai devreme de la serviciu, sub diverse pretexte.  
Intr-o zi, se gandesc fetele ca dacă sefa pleaca, pleaca şi ele. Zis şi facut, şi cum a 
iesit sefa pe usa, hop şi ele, sa profite de 2 ore libere.  
Bruneta, merge direct la sala de fitness, profitand de faptul ca are timp mai mult sa 
fie in forma.  
Roscata merge la cumparaturi.  
Blonda, ca o sotie cuminte şi iubitoare, merge acasa, sa profite de 2 ore in plus langa 
sotul ei iubit. Acasa, insa, dupa ce intra, aude zgomote din dormitor, şi când se uita pe 
furish pe usa, îi vede pe barbatu-sau şi pe sefa ei.  
Tiptil, se strecoara afara din casa fara sa zica nimic şi se duce in parc, asteptand sa 
treaca timpul. . .  
A doua zi, sefa iar dispare cu doua ore inainte de terminarea programului. . .  
Celelalte vor şi ele sa plece, numai blonda statea la birou.  
- Haide, tu nu pleci?  
- Nu, nu plec, ca ieri era cat pe ce sa ma prinda sefa! 
3. Lucrand la o cladire, un muncitor constructor a cazut de la etajul 15 şi a murit. A 
ajuns la portile Raiului, unde a fost intampinat de Sf. Petru, care i-a spus: 
- Imi pare rau, fiule, dar trebuie sa mergi in iad.  
Munictorul s-a supus - doar nu avea de ales - şi a pornit inspre iad. Cand a ajuns 
acolo, diavolul i-a aruncat o privire şi i-a spus: 
- Ah, Un nou sclav! Te vom arde şi te vom arunca in gropile mistuitoare.  
Muncitorul i-as raspuns: 
- Peretele acela ar avea nevoie de putina reparatie. L-as putea peteci mai intai şi 
dupa aceea ma puteti arunca in groapa.  
S-a pus el asadar pe treaba şi a reparat peretele. Satana l-a intrebat intrigat: 
- Si ce altceva mai poti face? 
Muncitorul constructor s-a pus din nou pe treaba şi a adus multe imbunatatiri. De 
fapt, când a terminat ce avea de facut, iadul era un paradis. Era dotat cu aer 
conditionat, piscine, balcoane, tot ce-ti puteai dori. Dupa cateva zile, Satana a primit 
un telefon de la Dumnezeu: 
- Cred ca s-a produs o incurcatura. Muncitorul acela trebuia sa vina in Rai.  
- S-o crezi tu, i-a raspuns diavolul. Ne-a construit multe lucruri utile. Il pastram.  
- Serios? Atunci ne vedem la tribunal. Te dam in judecâta pentru sufletul acestui om 
şi pentru despagubiri.  
Satana a ras cu pofta şi i-a spus: 
- Ei nu mai spune! Si de unde o sa faci rost de un avocat? 



1304 

 

4. Intr-o zi Bula mergea cu masina şi deodata controlul de rutina al politiei. 
Politistul când il vede zambeste şi îi spune: 
- Ati castigat premiul cel mare, sunteti primul conducator auto care are pusa 
centura de siguranta. Baietii de la televiziuni, pe faza, il intreaba pe Bula ce are de 
gand sa faca cu banii.  
- Cred ca o sa-mi iau carnetul de sofer. Politistul mirat: 
- Nu aveti permis? Nevasta lui Bula sare şi spune: 
- Nu-l luati in serios, asa face tot timpul când e beat. Politistul din ce in ce mai mirat: 
- Mergem la post. Tatal lui Bula sare şi el: 
- Mai prostule, ti-am spus de atatea ori sa nu mai iesi cu masini furate la drum. 
Politistul socat cheama ajutoare. Din portbagaj iese fratele lui Bula şi intreaba 
speriat: - Am trecut granita? ca este foarte cald in spate!! 
5. Un cuplu casatorit are un accident dupa care fata femeii ramane foarte arsa.  
Doctorul îi spune sotului ca nu poate lua piele de pe corpul ei pentru ca este prea 
slaba.  
Prin urmare, sotul se ofera sa doneze piele de la el. Dar singura parte a corpului pe 
care doctorul  
o considera adecvata sunt fesele. Cei doi se hotarasc sa nu spuna nimanui de unde 
au luat pielea.  
Dupa operatie, toata lumea se mira cat de frumoasa era femeia şi cat de tanara 
arata.  
Intr-o zi, sotia se emotioneaza si-i spune sotului : 
- Dragul meu, vreau sa-ti multumesc pentru tot ce ai facut pentru mine.  
Nu stiu cum as putea sa ma revansez vreodata.  
- Iubito, raspunde el, nu te mai gandi la asta.  
Sunt super multumit când o vad pe mama ta ca te saruta pe obraz. . . . .  
6. U n cuplu facea dragoste mereu cu becul stins. A sta se intampla de ani de zile, de 
la inceputul casniciei lor. I ntr- o noapte in timpul actului sexual, sotia aprinde pe 
neasteptate becul si- l vede pe sotul ei cu un vibrator in mana. Innebunita, sare jos 
din pat şi spune: 
- M-ai mintit atatia ani! Astept o explicatie pentru tot ce s-a intamplat! - Bine draga, 
m-ai prins: sunt impotent de când ne-am casatorit şi de aceea nu vroiam sa aprinzi 
lumina, ca sa nu afli tu. Acum ca stii asta, explica-mi un lucru: cum dracu ai reusit 
sa-mi faci 4 copii?  
7. Un ardelean in Bucuresti, la semafor, pe timp de ploaie. Trece o masina şi îi 
stropeste pe toti din cap pana-n picioare. Bucurestenii incep sa injure, in timp ce 
ardeleanul e calm.  
- Apai, domnule draga, la noi la Cluj nu- i ase, zice el.  
- Da' cum ? 
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- Pai, dacă te stropeste o masina, soferul opreste, da inapoi, te urca in masina, te 
duce acasa la el, faci dus, mananci, dormi la el, şi asta timp de trei zile, iar la plecare 
îţi da şi 1 0 0 de euro. . . .  
- A i patit tu asa ceva? ? 
- Nu eu. Nevasta- mea.   
8. Popescu : - Vecine ! Cainele dumitale mi-a mancat doua gaini ! 
Ionescu : - Foarte bine ca mi-ai spus ! Am sa-l pedepsesc şi nu am sa-i mai dau de 
mancare maine ! 
9. Un broscoi singuratic, disperat dupa orice forma de companie a sunat la serviciul 
telefonic al centrului de spiritism, incercand sa afle ce-i rezerva viitorul. Propriul 
sau consultant spiritist îi spune: "Vei intalni o tanara frumoasa care vă fi dornica sa 
afle totul despre tine. " 
In culmea fericirii, broscoiul spune: 
"Asta-i minunat! Si unde o voi intalni, la lucru, la o petrecere?" 
"Nu", îi raspunde mediul, "la un curs de biologie. " 
10. Sotul tocmai termina de citit "Barbatul casei", o carte care îi invata pe barbati 
cum sa se impuna in relatia cu sotia. Vine direct la nevasta-sa şi proptindu-se in fata 
ei, zice: 
- De acum inainte sa-ti intre in cap ca eu sunt barbatul in casa asta şi cuvintul meu e 
lege!!! Ai inteles??? Asa. Acum vreau sa-mi prepari cina, sa ma servesti, dupa care 
vreau ceva la desert. Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa ma 
relaxez. Si dupa baie, ghici cine ma imbraca şi imi face freza!!??  
Nevasta zice:- Cei de la pompe funebre. . .  
11. Un criminal pedofil mergea cu o fetiza intr-o padure deasa şi intunecata 
noaptea.  
- Fetiza: “Imi e frica! Unde ma duci?”  
- El: “Tie ti-e frica? Da io ca ma intorc acasa singur?!!!! 
12. Capo di tuti capi îi aduna pe toti capii mafiei, printre care şi tiganul roman.  
Dupa sedinta il ia pe tigan deoparte si-l intreaba : 
ma tigane, tu ai case d-astea cu 2 etaje ca ale mele? 
t: pai. . . nu am. . .  
ma tigane, tu ai mertane d-astea ca ale mele? 
t: pai. . . nu am. . .  
ma tigane, tu ai land d-asta de aur de 2 degete de care am eu? 
t: pai. . . nu am. . .  
Pana la urmatoarea sedinta nu nu te prind ca nu ai ce ti-am zis eu! 
Se duce tiganul acasa, isi cheama sluga, pe Ionel, si-i zice: 
Ionele, darama ultimele 5 etaje de la case, vinde elicopterele şi cumpara mertane, şi 
cainele il bagi in casa ca lantul trebuie sa il port eu!!! 
13. Cum incepe o reteta de prajitura tiganeasca? R: se fura 4 oua. . .  
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14. Tiganul la doftor. Dupa consultatie îi zice doftoru':  
- Dom'le ia supozitoarele astea şi bagati-le in rect.  
- Hunde, dom doftor? 
-In anus, dom'le.  
- HUNDE?????? 
-In cur, dom'le ! 
-Vai dom doftor, scuzati-ma dar n-am vrut sa vă supar 
15. In Parlament dupa o sedinta plictisitoare a lui Ciorbea, el intreaba dacă mai are 
cineva ceva de mentionat. Basescu ridica şi el mina! Ciorbea vede şi spune: "Vad 
acolo, in fund la Basescu, doua degete! 
16. Un tigan statea in penultima banca şi avea inspectie la scoala. Inspectorii se 
aseaza in ultima banca. Profesoara pune 1-2 intrebari, tiganul tot cu mana pe sus. In 
sfarsit il pune şi pe el sa raspunda.  
-Spune tigane şi tu! 
-Doamna, ce picioare, ce tate aveti 
-Tigane cum îţi permiti, nesimtitule? ai nota 2! 
-Ba, astia cu inspectia, nu mai soptiti ba, dacă nu stiti! 
17. O doamna, in Piata Victoriei, se impiedica şi cade. Intamplator, Tariceanu vede 
faza din masina, opreste şi se repede sa o ajute.  
- Cum as putea sa vă multumesc? intreaba femeia.  
- Votand PNL la europarlamentare!  
- Ma scuzati. . . m-am lovit la genunchi, nu la cap! 
18. Ion vine la Istvan cu furca : 
-Te omor ma ! 
-Stai mai Ioane, ce ti-am facut ??? 
-Ba, voi la-ti omorat pe Stefan cel Mare 
-Ba Ioane, asta a fost acum 500 ani.  
-Da, ma, da' eu de abea azi am aflat !!!! 
19. Doua vecine se cearta la gard : 
- Nenorocito ce esti ! Barbatu-meu iar a dormit la tine in noaptea asta ! 
Cealalta îi raspunde : 
- Poate la tine doarme ! La mine sta treaz ! 
20. Dupa 25 de ani de casatorie, intr-o zi mi-am privit sotia şi i-am spus: 
- Iubito, acum 25 de ani stateam cu chirie, aveam o masina ieftina, dormeam pe o 
canapea şi ne uitam la un televizor cu ecran de 14 "alb-negru", dar in fiecare noapte 
adormeam alaturi de o blonda sexy de 25 de ani. Acum avem o casa mare, o masina 
buna, un pat mare un TV color cu plasma, dar adorm cu o femeie de 50 de ani. 
Draga mea, cred ca ai o problema !  
Sotia mea fiind o femeie inteleapta, mi-a spus :  
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- Tu du-te şi cauta-ti o blonda sexy de 25 de ani, ca eu ma voi ocupa ca tu sa stai din 
nou cu chirie, sa conduci o masina ieftina şi sa dormi pe o canapea. . .  
21. Care e diferenta dintre o buburuza şi Steaua in Liga Campionilor? 
- Buburuza are mai multe puncte decât Steaua ! 
22. Americanii au inventat un computer medical foarte performant.  
Doctorii o cam bagasera pe maneca: Asta ne ia painea de la gura!  
Unul din doctori, mai smecher de felul sau, le spune celorlalti confrati. Las' ca-i vin 
eu de hac!  
Se duce la computer. Acesta intreaba: Ce vă doare?.  
Doctorul spune : Ma doare-n cot!.  
Computerul raspunde: Dati o proba de urina şi dupa doua ore pentru rezultat.  
Doctorul se duce acasa şi urineaza intr-o sticluta, apoi o pune sa faca acelasi lucru şi 
pe nevasta-sa, pe fiica-sa, ba chiar şi pe pisica lor. Apoi duce sticluta cu cocktailul de 
urina la computer.  
Dupa doua ore primeste rezultatul: Sotia dvs are sifilis, fiica dvs este gravida in luna 
a patra, pisica nu are nimic, iar dvs n-o mai frecati in baie, ca-i locul stramt şi vă 
loviti la coate 
23. Un roman şi un japonez se plimba.  
Romanul il intreaba pe japonez: - Ma, tu acolo, in Japonia, cate ore lucrezi? 
- Eu lucrez 8 ore. Da tu?  
- Pai şi eu tot asa. Da' pentru cine lucrezi? intreaba romanul.  
- Pai 2 ore pentru patron, 2 ore pentru mine, 2 ore pentru imparat şi 2 ore pentru 
Japonia. Da' tu pentru cine lucrezi? intreaba japonezul  
- Pai 2 ore pentru patron, 2 ore pentru mine, imparat n-avem şi ce treaba am eu cu 
Japonia!  
24. Un turist japonez aterizeaza pe aeroportul Otopeni. Ia un taxi din fata 
aeroportului şi se indreapta spre Bucuresti. Cand ies pe DN 1, o motocicleta îi 
depaseste in mare viteza.  
- Moto Kawasaki, foarte rapida. Made in Japan ! îi spune el soferului.  
Merg in continuare, peste cateva minute o masina trece ca o furtuna pe langa ei.  
- Auto Toyota, foarte rapida. Made in Japan ! spune japonezul din nou mandru.  
Ajung la Inter: 
- 120 euro, îi cere soferul.  
- O-la-la! Foarte scump!!! 
Soferul îi raspunde: 
- Masina de taxat, foarte rapida. Made in Japan ! 
25. Intra un student la examen şi fara discutii pune pe masa o sticla de whisky. 
Examinatorul priveste şi spune: 
- Satisfacator.  
Studentul mai scoate o cutie de ciocolata. Examinatorul: 
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- Bine.  
Studentul pune deasupra şi un stilou aurit de firma. Examinatorul: 
- Excelent, - şi pune nota.  
Studentul strange totul de pe masa şi spune: 
- Acum vă rog sa ma scuzati dar mai am de dat şi fizica. . . . .  
26. Parinte, este adevarat ca in rai se joaca tenis? 
Nu stiu, dar ma interesez şi îţi spun.  
A doua zi: Fiule am aflat care este situatia cu tenisul şi am o veste buna şi una rea: 
cea buna este ca in rai intr-adevar se joaca tenis, vestea rea este ca maine ai meci. . .  
27. Un viermisor mic traia cu mamica lui intr-un rahat.  
Intr-o zi el o intreaba: 
- Mamico, noi putem trai intr-un mar? 
- Da fiule! 
- Dar intr-o gutuie? 
- Da fiule! 
- Atunci de ce traim intr-un rahat? 
- Pentru ca asta-i tara noastra fiule!!!  
28. Un barbat abordeaza o femeie foarte frumoasa intr-un hipermarket:  
- Nu vă suparati, mi-am pierdut sotia prin magazin. V-ar deranja dacă am sta de 
vorba pentru cateva minute?  
- De ce?  
- Pentru ca de fiecare data când vorbesc cu o femeie frumoasa, sotia mea apare de 
nicaieri. . .  
29. Un grup de turisti ajunge la Marele Canion sa admire ecoul.  
Prima data striga englezul: - I LOVE YOU ! 
Ecoul raspunde: I LOVE YOU 
Apoi striga francezul: - JE T'AIME! 
Ecoul: JE T'AIME! 
Mai pe la sfarsit striga şi chinezul: - HOAN TING TONG TO HUI !! Ecoul: CE, MA?  
30. Inginerul agronom catre badea Vasile: 
- Bade, cu metoda asta invechita nu o sa obtii nici cinci kile de pere din pomul asta!! 
- Ai dreptate, e prun. . .  
31. Sunt inca in pat şi nu-mi pot lua gindul de la tine, de la noaptea trecuta. . . Mi-as 
dori atit de mult sa te strivesc la pieptul meu! In noaptea calda, ai venit la mine pe 
neasteptate. . . şi ceea ce s-a intamplat a lasat in mine senzatii de neuitat. Ai aparut 
de nicaieri şi fara sa-ti fie teama sau rusine, te-am surprins atingind trupul meu gol. 
. . mi-ai simtit indiferenta şi m-ai muscat fara mila, innebunindu-ma. . . ne-am 
zvircolit toata noaptea intr-un joc nebunesc! In zori am adormit in sfirsit, obosit. . . 
Astazi, cind m-am trezit, te-am cautat indelung, dar nu te-am mai gasit. . . 
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cearsafurile cazute de pe pat sint singurele martore ale noptii trecute. In noaptea 
asta ma voi preface ca dorm şi te voi astepta sa reapari. . . tantar nenorocit!!!  
32. Un englez, un American şi un arab se lauda cu familiile lor intr-un bar. Englezul 
zice: "Am 10 copii acasa şi dacă as mai face unul as avea o echipa de fotbal!" "Eeii", 
spune americanul, "eu am 15 copii acasa şi dacă ma mai fortez o data imi fac o 
echipa de fotbal american!" In sfarsit, arabul zice: "Eu am 17 neveste acasa". Face o 
pauza in timp ce soarbe tacticos din pahar. "Dacă imi mai iau una, imi fac teren de 
golf!"  
33. Sotul ideal e cel care, atunci când isi gaseste nevasta in dormitor cu amantul, 
spune: -Nu vă deranjati, continuati ! 
Amantul ideal e cel care poate sa continue !  
34. Care este cel mai bun exemplu de globalizare? Raspuns: Moartea printesei 
Diana! Intrebare: Cum asa ???? Raspuns: O printesa engleza cu un amant egiptean, 
are un accident intr-un tunel francez, intr-o masina germana cu motor olandez, 
condusa de un belgian, beat cu wiskey scotian, urmarita fiind indeaproape de 
paparazzii italieni pe motociclete japoneze. Printesa era tratata de un doctor 
american cu medicamente braziliene. Si chestia asta îţi este trimisa de un roman 
care foloseste tehnologia lu' Bill Gates iar tu o citesti pe o clona de IBM care 
folosesc cipuri taivaneze, cu monitor corean, asamblate de muncitori din Banglades 
intr-o fabrica din Singapore, transportata cu vapoare de indieni, şi descarcate de 
rromi  
35. Care sunt cele 3 mari crize din viata unui barbat ?  
R. Pierderea nevestei, a locului de munca şi prima zgarietura pe masina.  
36. I. Cum se numeste un barbat inteligent, sensibil şi frumos ?  
R. Un zvon.  
37. Băi Ioane, ştii tu ce-i un lator? 
- Nu ştiu, băi Ghiţă! Dar cum îţi intră în cap cuvintu' ăsta? 
- Păi, uite, a zis fecioru' lu' vecinu' meu că-şi ia un cal cu lator.  
38. Mergea un tip cu maşina pe o şosea şi la un moment dat intră într-o porţiune 
fără asfalt, plină cu noroi moale şi i se înfundă maşina. . . La cîteva minute, apare un 
ţăran cu doi boi după el. . .  
- Fiule, te-am prins. . . îmi dai 50 de para şi ţi-am scos Mertz-ul de aici! 
- Gata, frate.  
Mă rog, leagă ţăranu' boii, îi scoate maşina şi spune mulţumit: 
- Apăi, tată, asta e a 10 maşină pe care o scot din noroi azi! 
- Păi, bine, tataie, şi de muncit pămîntul cînd îl munceşti? Noaptea? 
- Nu, dragă, noaptea pun apă aici, în groapă. . . . . . . . .  
39. Un ţigan îşi conducea Mercedesul şi deodată face pană de cauciuc. Se dă jos din 
maşină să schimbe roata. Un alt ţigan apare şi îl întreabă: 
- Ce faci aici, mîncaţi-aş? 
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- Păi scot roata.  
Atunci al doilea ţigan sparge parbrizul şi spune satisfăcut: 
- Gata, frate, eu iau casetofonul.  
40. Un bãrbat lua micul dejun la ora 8 dimineaþa, un sandvis şi o cafea, când vede 
trecand pe strada o procesiune de înmormântare foarte neobisnuitã.  
Un sicriu negru mare era urmat la cativa pasi de un alt sicriu negru mare.  
În spatele celui de-al doilea sicriu mergea un bãrbat solitar cu un imens câine 
pitbull tinut in lesa. În spatele lor mergeau insiruiti aproximativ 200 bãrbati tristi.  
Privitorul nu a putut sã-si stãpâneascã curiozitatea, s-a apropiat de bãrbatul care 
ducea câinele şi l-a intrebat: 
- Domnule, stiu cã este un moment foarte nepotrivit sã vã deranjez, dar ce tragedie 
s-a intamplat ? A cui este înmormântarea? 
Bãrbatul a rãspuns: 
- Ei bine, în primul sicriu se aflã sotia mea.  
- Ce a pãtit? 
-Câinele meu a atacat-o şi a omorât-o.  
- Si cine se aflã în al doilea sicriu? 
- Soacra mea. Ea încerca sã o ajute pe sotia mea, dar câinele s-a repezit şi la ea şi a 
omorât-o.  
A trecut un moment solemn de liniste între cei doi bãrbati.  
- Domnule, pot sã vã cer împrumut câinele? 
- Sigur ca da. . . asezati-va şi dvs la coadã. . .  
41. Cica seful de sectie îi strange pe politai la un loc şi le spune:  
- Bai, maine sa veniti imbracati frumos, ca mergem la "Nunta lui Figaro".  
A doua zi vin politistii toti imbracati la costume, cu neveste, copii, cadouri, flori. 
Cand îi vede seful de sectie se ia cu mainile de cap şi le zice:  
- Ma, idiotilor, nu mergem la nunta propriu-zis, "Nunta lui Figaro" este o opera 
maaa, teatru, opereta intelegeti ?!  
La care ei:  
- Si ce te superi asa, sefu`, dumneata când ai venit la "Lacul Lebedelor" cu unditele, 
noi am zis ceva? 
DILEME 
1. Toti barbatii sunt al dracului de ocupati.  
2. Desi sunt ocupati, au timp de femei.  
3. Desi au timp de femei, nu prea îi intereseaza de ele.  
4. Desi nu prea îi intereseaza femeile, tot timpul au una langa ei.  
5. Desi tot timpul au una langa ei, se mai dau şi la alta sau altele.  
6. Desi se mai dau la alta sau altele, îi enerveaza dacă femeia cu care sunt îi 
paraseste.  
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7. Desi femeia cu care sunt îi paraseste, tot nu invata din greselile pe care le fac (si 
tot se mai dau la altele). 1. Pentru o femeie, este tot timpul importanta securitatea 
materiala.  
2. Desi este important sa supravietuiesti din punct de vedere material, ele tot 
timpul isi cumpara haine scumpe.  
3. Desi tot timpul isi cumpara haine scumpe, niciodata nu au cu ce sa se imbrace.  
4. Desi ele spun ca nu au niciodata cu ce sa se imbrace, tot timpul se imbraca 
frumos.  
5. Desi tot timpul se imbraca frumos, haina pe care o pun pe ele este doar "o carpa 
veche".  
6. Desi ele zic ca este doar o "carpa veche", se asteapta de la tine sa le faci 
complimente.  
7. Desi tu incerci sa le faci complimente, ele nu te cred niciodata.  
 
42. Într-o unitate de tancuri, unei grupe de proaspeti recruti li se prezintã pentru 
prima oarã un tanc. Plutonierul comandant de grupã începe sã le explice: 
- Tancul este de tip T-55, fabricat în URSS. Are cineva vreo întrebare? Nimeni nu 
întreabã nimic. Pe tanc, se aflã instalat un aruncãtor de grenade calibrul 120. Are 
cineva vreo întrebare? Nimeni nu întreabã nimic.  
- Tot pe tanc avem o statie de comunicatii radio. Are cineva vreo întrebare? Un 
soldat ridicã mâna timid.  
- Da, soldat, spune! 
- Tovarãse plutonier, statia radio e pe lãmpi sau pe tranzistori? 
- Bãi, pentru tâmpitii ca tine o sã repet: este pe tanc! 
43. Doctorul cãtre proaspãtul amputat: 
- Domnule am pentru dumneavoastrã o stire bunã şi una rea.  
- Care-i aia rea? 
- Ti-am amputat piciorul sãnãtos. . .  
- Si aia bunã? 
- Piciorul bolnav se vindecã! 
44. -Domnule farmacist, otrava de soareci pe care mi-ati dat-o e foarte bunã! 
-Cum adicã? 
-Le-a plãcut foarte mult! Au mâncat-o toatã, ba s-au şi îngrasat pânã-ntr-atât, încât 
n-au mai încãput pe vechile gãuri, asa cã pisica i-a prins pe toti.  
45. La maternitate: 
Un ardelean, un oltean şi un moldovean stãteau în sala de asteptare a unei 
maternitãti. La un moment dat, se stinge lampa şi ca un fãcut toate damele lor nasc 
dintr-odatã. Dupã ce vine curentul, apare moasa şi zice: 
- Vã rog sã ne scuzati, dar, în zarva care a fost pe întuneric, s-au schimbat copii şi 
trebuie sã apelam la înþelegerea şi spritul dv. practic în a identifica copiii cui 
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apartin. Asa cã, domnule, îi spune ardeleanului, vã rog sã poftiti şi sã ne spuneti 
care credeti ca e al dumneavoastrã? 
Ardeleanul intrã şi se uitã la copii.  
- Ãsta-i, spune el, arãtând spre un copil care era negru.  
- Cum, domnule, chiar ãsta credeti ca e al dumneavoastrã? De ce nu luati pe unul 
din cei doi albi? 
- Dar ce? Credeti cã imi trebuie un moldovean sau un oltean? 
46. Un oltean, inginer agronom, scolit la Bucuresti şi în strãinãtate, se destãinuie 
reporterului de la TV ci mult naduf în glas: 
- Anul trecut am semãnat varza pe 5 hectare dar au mâncat-o omizile. Anul acesta 
am semãnat 10 hectare şi iar au mâncat-o omizile! 
- Si ce mãsuri ati luat? întreabã reporterul TV.  
- Anul viitor o sã punem varzã pe 20 de hectare. Sã se sature blestematele! 
47. De ce sta un grup de politisti în fata unei scoli ajutatoare? 
E întîlnirea de zece ani.  
48. O fata s-a dus la mare. . .  
Nici ea nu s-a odihnit, nici pe altii nu i-a lasat.  
49. Dacă tatal tau nu este milionar, nu ai nici o vina.  
Dar dacă nici socrul tau nu este milionar, atunci nu ai nici o scuza! 
50. Intr-o noapte, la spital, o asistenta blonda il scoala pe pacientul 
care dormea un somn adanc şi îi spune: 
-Treziti-va, am uitat sa vă dau somniferul! 
51. Mai rau decât o pietricica in bocanc poate fi doar un firicel de nisip in 
prezervativ.  
52. Vorbeau un american, un francez şi un roman cum afla ei dacă îi insala 
nevestele: 
Francezul zice : 
-Eu vin acasa şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal zice ca nu, şi eu o intreb dar 
cu. . . şi zic orice nume, ce ai facut ? şi ea imi povesteste ! 
Americanul zice: 
-Eu vin acasa şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal zice ca nu, şi eu îi spun ca nu-i 
ai dau nici un ban şi ea imi povesteste totul ! 
Romanul zice: 
-Eu vin acasa şi sun intai la vecina şi o fac curva şi ea incepe: "eu curva? dar 
nevasta-ta care. . . . . . " 
53. Un cuplu era in vacanta in Pakistan.  
La un moment dat, fiind la cumparaturi, au intrat intr-un mic magazin de sandale.  
Din interior au auzit pe cineva cu accent pakistanez zicand: 
- Strainilor! Va rog, intrati! Poftiti in umila mea pravalie! Cei doi au ascultat 
indemnul.  
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Pakistanezul le spuse: 
- Am niste sandale speciale de care voi doi sunt sigur ca ati fi interesati. Cu ele se 
poate face sex salbatic, cum face o mare camila a desertului. Sotia era fascinata de 
relatarea pakistanezului, dar sotul ei simtea ca nu are nevoie neaparata de ele, 
considerandu-se un maestru al sexului, asa incat il intreaba pe vanzator: 
- Cum ar putea niste sandale sa imi mareasca potenta ? 
Pakistanezul a replicat : 
- De ce nu le incerci şi vezi de unul singur ? 
Ei bine sotul, dupa ce s-a consultat un pic cu sotia lui, s-a hotarat in cele din urma sa 
le incerce. Imediat ce şi le-a pus in picioare, privirea lui a devenit salbatica. Era ceva 
ce sotia lui nu mai vazuse de multi ani - putere sexuala pura. Cat ai clipi din ochi, 
sotul l-a impins pe pakistanez, l-a aruncat pe masa şi a inceput sa traga cu 
nerabdare de pantalonii tipului.  
In tot acest timp pakistanezul zbiera, cat il tinea gura : 
- LE-AI PUS INVERS !! LE-AI PUS INVERS !! 
54. Bula se duce la doctor şi i se plinge: 
-Doctore, sunt homosexual.  
-Vai de mine. . . Si eu nici macar nu m-am pieptanat! 
55. Intrebare: Ce-i alba şi are 30 cm? 
Raspuns: nimic, toata lumea stie ca, dacă are 30 cm, este neagra! 
56. Un cioban pastea cele 100 de oi intre doua parcele de porumb şi cum statea el 
sprijinit in toiag şi medita vine proprietarul şi il intreaba: 
-Ce faci mai ciobane pe pamantul meu? 
-Nu vezi, pasc oile. . .  
-Vezi ca esti obraznic, poate îţi fut una! 
La care ciobanul îi raspunde: 
-Poti sa le futi pe toate, eu doar le pazesc. . .  
57. Doi politisti intra intr-un compartiment al trenului: 
-Arme? Bani? Droguri? 
-Nu, multumesc. O cafea, vă rog. . .  
58. In autobuz, Alabama, 1960.  
Se rascoala negrii, ca vor sa stea şi ei in fata, sa mai stea şi albii in spate.  
Incepe scandal, tipete, paruiala, pana se enerveaza soferul.  
- Ba, ia gata cu galagia! Ete smecheria dracului, la mine in autobuz v-a gasit. . . Ba, pe 
mine nu ma intereseaza, pentru mine sunteti toti ALBASTRI.  
Acum, toata lumea la locurile lor: albastru deschis in fata, albastru inchis in spate! 
59. Moare toata lumea de pe pamant şi se duce in Rai. Dumnezeu vine şi spune: 
- Vreau ca barbatii sa formeze doua cozi. Una cu barbatii care in timpul vietii si-au 
dominat nevestele şi una cu barbatii care au fost dominati de ele. Iar nevestele sa 
plece cu Sf. Petru.  
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Zis şi facut. Cand D-zeu se uita din nou, femeile plecasera şi barbatii formasera 
doua linii. Coada celor dominati de neveste avea peste 100 km, iar coada celor care 
isi dominasera nevestele era compusa dintr-un singur om.  
D-zeu se enerva: 
- Ar trebui sa vă fie rusine! V-am creat dupa chipul şi asemanarea mea şi v-ati lasat 
tinuti sub papuc! Priviti-l pe singurul meu fiu care a stiut sa stea drept şi m-a facut 
sa fiu mandru de el! Spune-le, fiul meu, cum ai reusit sa fii singurul barbat din 
aceasta coada? 
- Nu stiu, nevasta-mea m-a pus sa stau aici. . . .  
60. Un medic isi aduce studentii in vizita la un ospiciu. Se opresc la un salon unde 
era un barbat cu priviril e ratacite.  
- Vedeti, acest barbat si-a pierdut mintile fiindca femeia cu care trebuia sa se 
casatoreasca l-a refuzat.  
- In urmatoarea rezerva il vom vizita pe cel care a luat-o !61. Soacra vine acasa şi 
spune: - Astazi am fost la coafor.  
Ginerele: - Si nu era deschis? 
62. Stewardesa Tarom catre un calator: 
- Doriti cina? 
- Ce pot sa aleg? 
- Da sau nu 
63. Ambasadorul irakian la Natiunile Unite tocmai a terminat un discurs şi iese pe 
hol, unde se intalneste cu presedintele Bush. Isi strang mainile şi irakianul zice:  
- Stiti, am şi eu o intrebare.  
- Excelenta, dacă pot sa vă ajut o sa o fac cu mare placere, raspunde Bush.  
- Fiul meu se uita la filmul asta, Star Trek, şi acolo sint şi rusi, şi negri, şi asiatici, dar 
niciodata arabi. La care presedintele Bush rade, se apleaca la urechea irakianului si-
i sopteste:  
- Pai asta e din cauza ca actiunea se petrece in viitor. . .  
64. Doi tineri pe o banca in parc, intr-o noapte cu luna.  
- A cazut o stea, zice ea. Pune-ti in gand o dorinta.  
- Mi-am pus; sopteste el.  
- Si ce mai astepti? 
65. Fata cuminte, ma culc la 22:00, ma trezesc la 06:00, nu beau, nu fumez, nu ma 
droghez, nu-mi insel prietenul, nu ma duc la discoteca. Dar şi când ies din puscarie. . 
. . . . . . .  
66. Intra un popa intr-un restaurant, se aseaza la masa. Cheama ospatarul şi il 
intreaba: - Fiule, balena aveti? - Nu, parinte. - Casalot aveti? - Nu, parinte. - Rechin 
aveti? - Nu, parinte. - Atunci da-mi o costita de porc afumata şi Dumnezeu mi-e 
martor ca am vrut sa mananc peste.  



1315 

 

67. Un nebun scapa de la sanatoriu. Noapte. Se pune pe urmarit o femeie. Femeia 
simte ca e urmarita, nebunul dupa ea. Tipa grabeste pasul, nebunul dupa ea, fuge 
disperata fuge ca şi cum ar fi urmarita de apocalipsa fuge de parca toata viata ei ar 
fi fugit, fuge fara sa vada nimic, fara sa gandeasca, fara sa simta, dar fuge disperata 
şi lacrimile îi curg siroaie şi îi cad pantofii şi i se rup hainele. Nebunul fuge dupa ea 
şi o prinde. O propteste de un perete, se uita atent şi cu o privire criminala la ea, se 
uita in ochii femeii care erau mai mult morti decât vii. Femeia era asa de speriata 
incat aproape ca nu mai respira. El o intreaba: -Esti vie? Cu o ultima licarire de 
speranta şi cu glasul deznadajduit ea îi raspunde: -Da. la care nebunul: -Si atunci de 
ce nu faci struguri? 
68. Ce e o discheta care ia viagra? - hard disk ! 
69. Tanar frumos, student, nu beau, nu fumez, am o masina beton, casa cu 12 
camere, parinti bogati, nu vreau nimic, doar ma laud.  
70. Un scotian aduce acasa un cos plin cu capsuni ; ia una din ele şi o da fiului sau 
zicand: 
- Poftim fiule, restul sunt la fel ! 
71. Doua vecine se intalnesc dimineata  
- ce e cu tine draga, esti bolnava ?  
- de ce ma intrebi ?  
- pai am vazut doctorul iesind de la tine azi dimineata. . . :-ss  
- şi eu am vazut iesind 3 soldati de la tine dar nu te-am inrebat dacă a izbucnit 
razboiul  
72. La facultatea de biologie, examen despre miriapode. Profesorul are un insectar 
in care sunt doar parti din insecte: un piciorus, o aripioara, o antena. . etc.  
studentul e rugat sa recunoasca specia. Dupa 3 incercari nereusite profesorul il 
anunta ca are nota 2 şi ca il asteapta la toamna.  
pleaca studentul suparat, insa când sa iasa pe usa profesorul intreaba :  
-Hei, care e numele tau ?  
La care studentul, bagand un picior pe usa :  
-Ghici !  
73. Pe autostrada un cuplu se certa din cauza infidelitatii lui.  
intr-un moment de nervi ea scoate un cutit şi îi taie scula iubitului şi o arunca pe 
geam. Aceasta aterizeaza pe parbrizul masinii din spate in care era un domn şi fiica 
sa de 14 ani, apoi zboara mai departe. . .  
Fetita, nelamurita isi intreaba tatal :  
- Ce a fost aia taticule ?  
Tatal, nedorind sa îi explice acum fiicei sale despre reprodutie, etc raspunde :  
- Cred ca era o insecta ceva. . . nu sunt sigur.  
La care fetita :  
-Orice ar fi fost. . . ai vazut ce ditamai p*** avea ?!? 
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74. In padurea cu alune,  
Aveau casa trei pitici.  
Vine pupaza şi spune: 
- Simptomatic, idiosincrazia dilematica îsi reverbereaza atenuant ecourile absconse 
protoarmonice din spatele semitranscendent şi disonant al obscurantismulu 
incandescent de sorginte medievala, capsulând filonul crepuscular sincretic şi 
aluziv 
metempsihotic al transmigratiei alchimice înspre circumvolutiunile interioare ale 
epocii istorice care tind sa formeze adevarate supape paleontologice înspre 
propensiunea paradigmelor de orientare paseista". . .  
Pupaza a fost ucisa cu bestialitate de cei trei pitici.  
75. Trei femei, una logodita, una casatorita şi o amanta stateau de vorba despre 
relatiile lor şi au hotarat sa-si uluiasca barbatii. . . In acea seara toate trei s-au 
imbracat sexy, purtand pantofi cu tocuri cui, corset de piele şi o masca pe ochi. Ziua 
urmatoare s-au intalnit din nou. . . Fata logodita a spus: 
- Aseara, când logodnicul meu a ajuns acasa, m-a gasit imbracata cu corsetul de 
piele, pantofii cu tocuri cui de 7 cm şi masca. Mi-a spus "Esti femeia vietii mele, te 
iubesc". . . dupa aceea am facut dragoste toata noaptea.  
Amanta s-a laudat şi ea: 
- Si la mine a fost incredibil! Ne-am intalnit in biroul lui. Purtam corsetul de piele, 
tocuri cui foarte inalte, masca şi o pelerina. Cand am descheiat pelerina, n-a scos 
nici un cuvant. Am facut doar sex ca nebunii toata noaptea! 
In cele din urma, femeia casatorita si-a spus şi ea povestea: 
- Eu am trimis copiii la mama, m-am pregatit, m-am echipat cu corsetul de piele, 
pantofii cu tocuri cui şi masca pe ochi. Sotul meu s-a intors de la lucru, a luat 
telecomanda şi o bere şi a spus: 
- Hei Batman, ce-avem la cina? 
76. Nasterile sunt de trei tipuri: 
1) spontane - când nevasta naste la o luna dupa casatorie.  
2) tardive - când naste nevasta la doi ani de la moartea sotului.  
3) extrauterine - când naste servitoarea.  
77. O pereche sarbatoreste Nunta de Fier: casatoriti de 65 de ani! 
Ea: mare şi solida - el: mic şi plapind.  
Printre invitati se afla şi un reprezentant de presa.  
- Ia spuneti-mi, o intreaba el pe sarbatorita, cum ati facut toti acesti ani? 
- A, de fapt foarte simplu: eu am hotarit ce trebuia sa faca sotul meu iar el a facut! 
Dacă nu, il pocneam peste dovleac! 
- Si Dvs. ? il intreaba el pe sot, - care au fost cei mai frumosi ani ai dvs. din timpul 
casniciei? 
- Cei 10 ani de prizonierat in Rusia. . . . . .  
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78. Vreme de 26 de ani lungi şi luminosi, sotia mea şi cu mine am fost perfect 
fericiti! 
- Si apoi ? 
- Apoi ne-am intalnit. . .  
79. Un sofer este oprit de un politist. Prefacandu-se uimit, soferul il intreaba pe 
politist: 
-Mergeam prea repede? 
-Nu, zburati prea jos! 
80. - Dragul meu, in curand vom fi trei. . .  
- Asta e o veste buna! raspunse el sarutand-o 
- Mama a obtinut divortul şi vă veni sa locuiasca cu noi. . .  
81. Intr-o dimineata, pe treptele Universitatii de Medicina şi Farmacie din Cluj 
rasare un penis.  
Pe la sase-sase jumate, il vede femeia de serviciu  
Ce curios, gandeste ea: 
-Al lu` Vasile portaru` nu-i, al lu`Ghita de la cantina nu-i, al 
lu`Gheorghe de la centrala nu-i. . . Nu stiu al cui e! 
Pe la opt-opt şi jumatate, urca scarile şi asistenta. Se opreste, curioasa, si-l studiaza 
cu atentie, facand calcule: 
- Al decanului Ionescu nu-i, al profesorului Dumitrescu nu-i, al studentului Popescu 
iara nu-i. . . Nu stiu al cui e! 
Pe la zece-zece şi jumatate, urca treptele şi o studenta la Medicina 
. Vede chestia si, curioasa se opreste. Se uita de aproape, o intoarce cu tocul pe toate 
partile, dupa care conchide: 
- No ca asta nu-i din Cluuuuuj! 
82. Un barbat surprins la amanta de catre sot sare de la etajul 5.  
In cadere se gindeste: "Nu puteam sa stau acasa cu nevasta. . . sa maninc un gratar. . 
. sa beau un sprit. . . . şi cine stie poate sa fac şi sex. " 
Cade cu noroc pe o capitza de iarba proaspat cosita din spatiul verde al blocului şi 
cugeta: 
"Doamne cum e omul. . . . numai doua secunde am fost disperat şi cate prostii mi-au 
trecut prin cap. . . " 
83. Intr-o farmacie, patronul vede un tip rezemat de perete.  
Il intreaba pe vanzator: 
-Ce-i cu tipul ala? Ce are? 
Vanzatorul:- A venit sa-i dau ceva pentru tuse. N-am gasit siropul de tuse, asa ca i-
am dat o sticla de laxativ 
Patronul:- Esti tampit! Cum sa-i dai laxativ pentru tuse? 
Vanzatorul:- Ooo, uita-te la el!. Ii este frica sa mai tuseasca! 
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84. - Doamnelor şi domnilor, avionul nostru se vă prabusi in ocean şi in jur e plin de 
rechini. Luati de sub scaune vestele de salvare şi cutiuta cu crema. Trebuie sa vă 
ungeti pe corp, impotriva rechinilor.  
- Si nu ne mai mananca ? 
- Ba da, dar cu scarba.  
85. Itic şi Strul erau prieteni. Moare Strul. Itic da un anunt la "mica 
publicitate": "Strul mort".  
Functionara îi spune : 
- Oricum, se taxeaza minimum 4 cuvinte, deci mai puteti adauga ceva.  
Itic se gindeste şi scrie: "Strul mort, vand Trabant". . .  
86. Tatal lui Strul e evreu şi maica-sa tiganca. Intr-o zi vine Strul acasa şi zice: 
- Mama, eu sunt mai mult evreu sau mai mult tigan? 
- Nu stiu Strul, zise mama. Du-te intreaba-l pe taica-tau! 
- Unde-i tata? 
- In sufragerie isi cauta moneda de 100 de lei care a pierdut-o ieri! 
Se duce Strul la taica-sau şi il intreaba: 
- Tata, poate poti tu sa-mi dai un raspuns la intrebarea asta. Eu sunt 
mai mult evreu sau mai mult tigan?  
- Nu stiu, dar de ce intrebi? 
- Un baiat de pe strada noastra isi vinde bicicleta, iar eu nu stiu ce sa fac. . Sa incerc 
sa ma tocmesc sau sa astept pana la noapte ca sa i-o fur. . .  
87. - Domnule doctor, sotia mea ma considera nebun.  
- De ce? 
- Findca, eu, dupa ce beau cafeaua, mananc ceasca.  
- Cum?! Mananci ceasca cu totul? 
- Nu, ramane numai toarta.  
- Chiar ca esti nebun. . . . , toarta e cea mai gustoasa! 
88. Bin Laden ajunge la portile Raiului. Sf. Petru deschide, il vede si 
exclama terifiat: 
"TU? Tu vrei sa intri aici?" La care Bin Laden, sec: 
"Am zis eu ca vreau sa intru? Aveti doua minute sa iesiti cu totii" 
89. Suferiti cumva de vise erotice? intreaba doctorul un pacient.  
- Nu sufar, domnule doctor. Chiar imi fac placere! 
90. Intr-o seara, toti fratii Alinutei radeau, doar Alinuta plangea.  
- De ce plangi Alinuta? intreaba tatal.  
- Fratii mei au aruncat-o pe mama de la balcon! spuse Alinuta printre 
suspine.  
- Si tu de ce plangi? 
- Nu am vazut faza!. . .  
91. Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun. Dupa o zi intreaga de 
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stat in frig, una dintre ele îi spune celeilalte: 
- Auzi, n-ar fi mai bine sa luam unul asa, fara globuri? 
92. - Alo?! Ghicitoarea Mama Omida? 
- Da, manca-ti-as! 
- Ghici cine-i! 
93. La usa suna un tigan şi intreaba: 
- Nu aveti cumva vreo vechitura de care v-ati putea lipsi? 
- Stai putin s-o chem pe soacra-mea!94. I: Cum s-a numit soacra lui Adam? 
R: Adam nu a avut soacra. El traia in paradis. 95. Se intalnesc 2 babe pe ulita: 
- Ce faci tzatzo? 
- Vin de la posta.  
- Ai luat pensia? 
- Eee, am luat o p. . . . a.  
- Si eu ca proasta am luat pensia! 
96. - Ce face un tigan când il pui la calculator ? 
- Cauta in Recycle Bin! 
97. Doi serpi, amanti, un el şi o ea. Ea catre el: 
-sssseptimiu, ssseptimiu! ssssspune-mi ceva ssssexi.  
-ssssula.  
-sssspune-mi cu p.  
-sssupa! 
98. Pe patul de moarte sta intins un mos de 80 de ani, sot, tata, bunic, strabunic. I se 
apropie sfarsitul şi de jur imprejurul patului sta toata familia:sotia, toti copiii şi toti 
nepotii şi cativa stranepoti. Toti asteptau in liniste şi deodata batranul se trezeste şi 
spune: 
-Trebuie sa vă spun un secret mare! Aveam de toate:masini bune, femei frumoase, 
multi prieteni şi un cont mare in banca. Intr-o zi mi-a spus un prieten ca trebuie sa 
ma insor, ca sa am o famile ca altfel nu o sa aibe cine sa-mi dea un pahar cu apa pe 
patul mortii. Ei şi asa m-am insurat şi viata mea s-a schimbat radical. In loc sa merg 
la discoteca cu femei. . stau acasa şi ma uit la seriale, cu sotia. Masina o folosesc 
doar ca sa duc şi aduc copiii de la scoala şi sa mergem impreuna in concediu, la 
mare. Toti bani din banca s-au dus pe scolile voastre. Zilele frumoase şi libertatea 
mea. . . le-a luat vantul! Si acum când stau intins şi astept la moarte stiti ce e cel mai 
rau din toate? 
-Ce, dragul noastru tata?il intreaba cu totii 
-Nu mi-e sete!!!! 
99. Stii cum se cheama un caine fara picioare?  
- Nu se cheama ca oricum nu vine. . .  
100. Stii cum se saluta somalezii?  
- Ce vant te aduce pe aici frate? 
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101. Ce face un caine in desert? 
- Face pe el ca nu gaseste un copac.  
102. Ce au facut stramosii nostri dupa ce au trecut Dunarea? 
- Si-au uscat hainele. . .  
103. Care este varianta scurta la Scrisoarea a III-a ? 
- Tu esti Mircea? 
- NU! 
104. Vine Ion acasã de la oras şi zice cãtre Maria, hotãrît: 
- Marie, stinge lumina, trage perdelele şi treci în pat iute! 
- Mã Ioane, da' mai am de lucru. . .  
- Dac-am zis, am zis! 
Vede Maria cã n-are încotro, se conformeaza. Se pune şi Ion în pat, trage plapuma 
peste ei şi zice: 
- No, acum Marie, sã-ti arãt ce ceas cu fosfor mi-am cumpãrat! 
105. Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici ?? 
- Da, fiule sunt aici! 
- Nevasta, esti aici?? 
- Da, barbate, sunt aici! 
- Copii sunteti aici ?? 
- Da tata, suntem aici 
- Toata lumea e aici ?? 
- Da, toti suntem aici ! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie????? 
106. Ce scrie pe usa unui scotian? 
"Nu sunati, ies din 5 in 5 minute" 
107. Cum a aparut sirma de cupru ? 
Doi scotieni au gasit simultan un penny. . .  
108. Cum recunosti casa unui scotian ? 
Este singura care are hartie igienica la uscat.  
109. - John! Mergi şi cere vecinului un ciocan.  
- Tata, vecinul zice ca nu are ciocan. A avut unul de imprumut, dar 
l-a restituit stapanului.  
- Da-l dracului de zgarcit ! Du-te-n casa şi adu-l pe-al nostru ! 
110. Un scotian plecat in provincie îi scrie sotiei: 
- Vezi, am uitat sa-ti spun, când nu privesti la nimic sa scoti 
ochelarii ca sa nu-i uzezi.  
111. Sotia unui scotian, o femeie de o zgarcenie rara, se pomeneste cu 
sotul ei venind acasa in fuga, fericit: 
- Mary, am castigat la loterie 5000 de lire ! 
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Femeia se intuneca la fata, apoi intreaba: 
- Da? Si cat a costat biletul???? 
112. Care este cea mai Fair-Play galeria de fotbal din lume ? 
Cea a scotienilor! Nu arunca cu NIMIC pe stadion ! 
113. O pereche scotiana in varsta sta la gura sobei. La un moment dat 
femeia exclama: 
- John, ai putea şi tu sa ma duci odata la film ! 
- Dar draga mea, am mai fost! 
- Da, dar intre timp au inventat sonorul! 
114. Ce diferenta este între un teolog şi un geolog? 
- De la cer la pàmânt !"  
 
115. Cica unu' moare şi ajunge in Infern. Acolo descopera ca exista cate un infern 
pentru fiecare tzara.  
Merge in infernul german şi intreaba: 
- "Ce ti se face aici ?" 
- "Pai. . . te pun astia pe scaunul electric pentru o ora, pe urma te aseaza pe un pat 
de cuie pentru inca o ora, şi restul zilei te biciuieste diavolul german".  
Omului nu-i place ce aude şi incearca iadul rusesc:  
-"Ce ti se face aici ?" 
- "Pai. . . , te pun cei de aici pe scaunul electric pentru o ora, pe urma te aseaza pe un 
pat de cuie pentru inca o ora, şi restul zilei te biciuieste dracul rus".  
Pe urma verifica infernul american, francez etc, şi primeste raspunsuri 
asemanatoare. Apoi ajunge la iadul romanesc şi descopera ca este o coada foarte 
mare la intrare.  
- "Ce ti se face aici ?"  
- "Pai. . . , esti pus pe scaunul electric pentru o ora, pe urma te aseaza pe un pat de 
cuie pentru inca o ora, şi restul zilei te biciuieste dracul roman".  
- "Pai, este cam la fel ca in celelalte parti, de ce vrea atata lume sa intre ?" 
- "Pentru ca scaunule electrice nu merg şi nimeni nu vine sa le repare, cuiele din 
paturi au fost furate sau folosite la altceva, iar dracii romani sunt toti fosti senatori, 
oameni politici samd, asa ca vin, semneaza de prezenta şi se duc toti la bar !" 
116. I: Care este antidotul la Viagra? 
R: Cocolino, o face moale şi pufoasa.  
117. Scufita rosie: 
- Bunico, de ce ai ochii asa mari? 
- Bunico, de ce ai urechile asa mari? 
- Bunico, de ce ai dintii asa mari? 
Bunica: 
- Hai gata, ca ma enervezi. Pune lupa aia pe masa şi cara-te la ma-ta! 
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118. Cum se numeste fiul a doi homosexuali? 
R: Baiat de baiat.  
119. Un tata scotian le spune copiilor sai: copii, dacă sunteti cuminti saptamana 
asta, duminica vă duc la cofetarie sa vedeti cum mananca lumea prajituri.  
120. Cum incepe o reteta in cartile de bucate scotiene? 
- Se imprumuta. . .  
121. Ion şi Maria in pat: 
-Ioane dormi? 
-Nu.  
-Ma iubesti? 
-Dorm.  
122. In timpul razbouiului cu nemtii, Bula satul de atata zgomot şi balamuc s-a 
hotarat sa se ascunda intr-o fantana pana la incetarea razboiului şi semnarea 
tratatului de pace. . . zis şi facut. Se arunca Bula in fantana şi in caz ca apare vreun 
neamt il imita precum ecoul. Sta o buna bucata de timp pana ce apare un neamt 
insetat. Neamtu se uita in fantana şi zice: 
- E cineva acoloo ? 
-E cineva acoloo ? 
-Mai bine ma duc in paduricee ! 
-Mai bine ma duc in paduriecee ! 
-Mai bine arunc o grenadaa ! 
-Mai bine te duci in paduriceee ! 
123. Ce este un atlet pentru canibali? 
R: Fast food.  
124. Mos Craciun vine la copiii din Somalia: 
- De ce sunteti chiar asa de slabi, dragii Mosului? 
- Pai dacă nu mancam. . .  
- Cine nu mananca, nu primeste cadouri! 
125. Un tip intra intr-o farmacie. Multa lume, inghesuiala.  
- Nu vă suparati, vă rog sa ma lasati sa intru in fata ca am pe cineva la pat.  
Oamenii cumsecade îi fac loc şi ajunge la ghiseu.  
Tipul se apleaca la ghiseu şi spune: 
- 3 prezervative vă rog.  
126. Un tip intra intr-o faramacie şi le intreaba pe farmaciste: 
- Aveti peste? 
Farmacistele se uita buimace la el şi nu-i raspund nimic.  
- Aveti peste? - revine el.  
- Domnule, dumneata nu vezi ca aici este farmacie? - indrazneste una.  
- Eu v-am intrebat dacă aveti peste! - insista el.  
- Nu domnule, n-avem peste! - raspunde una mai aroganta.  
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- Atunci, de azi, eu sunt pestele vostru! 
127. Doi electricieni pe un stalp de inalta tensiune. Unul 
din ei vede o batranica trecand pe acolo şi i se adreseaza: 
- Ne dati, vă rog frumos, sarma aia rosie? 
Batranica ridica sirma şi le-o da, la care electricianul îi spune celuilalt: 
- Vezi, ti-am zis eu ca aia rosie e nulul!? 
Si inginerii scriu poeziiIntr-o balta neagra,  
Patru ochi luceste.  
Ce sa fie oare? 
Cred ca e doi peste.  
 
Pe un camp cu viorele 
Crestea numai ghiocei.  
Si-a venit mandrele mele 
Si le-a cules ei pe toti. Creste iarba, iarba deasa 
Perpendicular pe casa.  
Vine calul şi o paste. . .  
Alta iarba se dezvolta. Tara mea cu rauri multe 
Si cu frunze şi cu flori.  
Ai in tine-o populatie 
De mai multi locuitori. Si din bolovani cu apa 
S-au format inspre apus,  
Muntii tai de incretire 
Orientati cu varfu-n sus.  
 
the best !!!!!!!!!!!!!! 
*Trece lebedele-n zare.  
Eu ma uit, ele dispare. . . * 
128. Cum poti face fericit un barbat în pat?  
- Mutand televizorul in dormitor.  
129. Care este deosebirea dintre un elvetian bogat şi unul sarac?  
- Cel sarac isi conduce singur Mercedesul. 130. O tigara scurteaza viata cu 2 minute. 
O sticla de bere scurteaza viata cu 4 minute.  
Dar o zi de munca scurteaza viata cu 8 ore !!!  
131. Definitia fidelitatii: lipsa ocaziilor favorabile.  
132. Diferenta dintre erotism şi perversiune:  
- erotism este sa mangai femeia cu o pana;  
- perversiune este s-o mangai cu toata gaina.  
133. Scotianul la spovedanie 
Un scotian insurat se duce la spovedanie si-i spune preotului: 
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- Parinte, aproape ca am avut o aventura cu o alta femeie! 
- Cum adica, "aproape"? intreaba preotul.  
- Pai, ne-am dezbracat, ne-am frecat bine unul de altul, dar apoi ne-am oprit.  
Preotul este revoltat: 
- A te freca unul de altul este ca şi cum ai fi bagat-o inauntru! Nu trebuie sa te mai 
vezi cu femeia aceea. Ca penitenta, trebuie sa spui 5 rugaciuni şi sa pui 50 de lire 
sterline in cutia milei.  
Scotianul iese din confesional, spune rugaciunile şi apoi se duce la cutia milei. Sta 
putin langa ea şi da sa plece.  
Preotul, care-l urmarea cu privirea, fuge dupa el si-l avertizeaza: 
- Te-am vazut! N-ai pus banii in cutie! 
Scotianul raspunde, uimit: 
- Da, parinte, dar am frecat banii de cutia milei şi - asa cum tocmai mi-ai spus - este 
ca şi cum i-as fi bagat inauntru! 
134. -Cum poti sa dai libertate femeilor?  
-Largind bucataria.  
135. -Cum se numesc dacii care gandesc?  
-Gandaci.  
136. -De ce are ciocanitoarea cioc?  
-Sa nu dea cu capul de copac 137. -Ce e alb cu negru şi locuieste in Sahara?  
-Un pinguin ratacit.  
138. -Ce face broasca la biblioteca?  
-Sta in usa.  
139. -De ce are veverita coada in spate?  
-Pentru ca in fata e ea!  
140. -De ce are rinocerul corn?  
-Pentru ca nu a gasit chifla.  
141. -Toti barbatii sunt nebuni?  
-Nu. Unii raman burlaci.  
142. -Poate o femeie sa-l faca pe un barbat milionar?  
-Da, dacă el e miliardar.  
143. Nu po's'nteleg de ce am fost adus la pol. . politie! exclama un betiv, plin de 
indignare! 
- Pentru bautura! îi raspunde ofiterul de serviciu.  
- Pai, de ce nu zici asa? Adu-mi un coniac! 
144. La medic: 
- Schiopatati când e umezeala in atmosfera? 
- Nu, când merg.  
145. In spital este adus un tip cu o fractura craniana. Sora medicala completeaza 
fisa şi intreaba: 
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- Casatorit? 
- Nu, am avut un accident.  
146. Ea: - Cum ai sa traiesti fara mine? 
El: - Mai ieftin.  
147. Sf. Petru a vrut sa puna un gard in RAI şi a chemat trei constructori pentru a 
estima costul. Primul, un rus a zis ca aceasta constructie face 5000 $. Sf. Petru l-a 
intrebat : - De ce? Rusul a raspuns: - 2000 pentru materiale şi 3000 manopera. Al 
doilea, un italian a spus ca totul costa 10000 $ la care Sf. Petru a intrebat: - De ce? 
Italianul a raspuns : - 2000 pentru materiale şi 8000 manopera, deoarece sunt cel 
mai bun constructor din lume. Al treilea, un roman a spus : - 25000$ … la care Sf. 
Petru a intrebat: - Dar de ce asa mult ? Romanul a raspuns: - 10000 pentru tine, 
10000 pentru mine şi 5000 pentru rus sa faca gardul.  
148. Suna cineva la usa. Tipul deschide usa. La intrare o moarte mica, asa cam 
de douazeci de centimetri inaltime, cu coasa şi parpalac negru.  
- Vai, Doamne, vaaaai!  
- Stai lejer, am venit dupa hamster! 
149. Trei tipi: un roman, un tigan şi un ungur pescuiesc. La un moment dat li 
se incurca unditele şi prind toti 3 un pestisor de aur.  
Pestisorul le zice ca din cauza ca toti 3 l-au scos din apa vă indeplini o singura 
dorinta la fiecare.  
Ungurul zice eu vreau ca toti ungurii sa fie in Ungaria şi sa fie bogati şi fericiti. 
Dispare.  
Tiganu zice eu vreau ca toti tiganii sa fie in India fericiti, bogati. Dispare.  
Romanu' se uita in toate partile şi il intreba pe pestisor:  
- Ungurii is in Ungaria?  
- Da.  
- Toti?  
- Da.  
- Si tiganii in India ?  
- Da.  
- Toti?  
- Da  
Se uita la pestisor şi zice:  
- Mie da-mi o cola light.  
150. La ora de gramatică, se analizează propoziţia "Iată, vaca are coadă".  
Cum analizeaza Bulă:  
- Iată este subiect pentru că este scris cu literă mare şi este început de 
propozitie. Vaca este atribut pentru că asa îi zice mama fiicei ei. Are este 
conjunctie pentru că leagă cuvîntul vacă de coadă. Coada este predicat pentru 
că se miscă.  
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151. O tanara se adreseaza vanzatoarei de la un magazin de cosmetice:  
- As dori ca barbatul meu sa imi acorde mai multa atentie. Aveti cumva un 
parfum care miroase ca un computer? 
152. Un tragic incendiu a distrus ieri biblioteca personala a "politicianului" şi 
patronului de la Steaua, Gigi Becali. Ambele sale carti au fost mistuite de 
flacari.  
Purtatorul de cuvant al omului de afaceri a declarat ca acesta este cu atât mai 
afectat, cu cat nici nu apucase s-o coloreze pe cea de-a doua. . .  
153. Dupa ce loveste un pieton, masina isi continua drumul inca vreo 10 
metri. . . Soferul scoate capul pe fereastra şi tipa: - Fii ba atent!!! 
Pietonul se ridica repede, speriat, impleticindu-se şi intreaba: - De ce, dai inapoi? 
154. Ce fredoneaza un arab intr-un autobuz plin cu americani? "TOATA LUMEA,  
TOATA LUMEA, SARE ACUM CU MINE !!!" 
155. Merge un schelet la medic. Medicul: Acuma se vine? 
156. Inaintea unei operatii, medicul: 
-Cati ani ati spus ca aveti? 
La care pacientul, un pic fricos: 
-Fac 46 peste 2 saptamani.  
Doctorul, putin amuzat: 
-Imi place optimismul dumneavoastra.  
157. Cum trece un EMO fraudulos granita? In mai multe pungi de plastic! 
158. Un tip bine intalneste o tipa, la fel de buna, şi vrea sa o ia de nevasta pe loc, 
orbit de frumusetea ei.  
"Dar nu stim nimic unul despre celalalt", spune ea 
"Dar nu-i nimic, aflam pe parcurs, ne descoperim incetul cu incetul", o linisteste el.  
Asa ca ea a acceptat, s-au casatorit, şi au plecat in luna de miere intr-o superba 
statiune in Hawaii.  
Intr-o dimineata, pe când erau la plaja pe marginea piscinei, el se ridica de pe 
sezlong,  
se catara la trambulina de 10 metri şi executa o saritura surub cu 2 intoarceri la 90 
de grade 
si o rotatie completa, apoi o intrare perfecta in apa la aterizare.  
Dupa inca vreo cateva demonstratii, se intoarce inapoi pe sezlong ca şi cum nimic 
nu s-ar fi intamplat.  
"Ai fost incredibil, iubitule", il intampina ea, inca surprinsa de reperezentatie.  
"Am fost campion olimpic la sarituri. Vezi, ti-am spus ca ne vom cunoaste incetul cu 
incetul. " 
Ea se ridica de pe sezlong, intra in piscina şi incepe sa inoate.  
Dupa 50 de lungimi de bazin, fara pauza, se intoarce inapoi pe sezlong, nearatand 
nici un fel de oboseala.  
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"Wow, incredibil, te pomenesti ca şi tu ai fost campioana la vreo proba de 
rezistenta la inot" 
"Nu", spune ea, "am fost curva in Memphis dar lucram pe ambele maluri ale 
fluviului Mississippi " 
159. Merg Ianos şi Pista printr-o padure intunecata. Merg ce merg, şi pica Ianos 
intr-o groapa adanca. Incearca Pista sa-l scoata din groapa, da' geaba, asa ca Ianos 
incepe sa strige dupa ajutor. Pac! Apare un tip imbracat in negru, pelerina neagra, 
palarie neagra, masca neagra la ochi, din doua miscari şi trei sarituri, il scoate pe 
Ianos din groapa. Inainte sa plece, isi lasa amprenta pe un copac: un "Z" mare cu 
sabia in coaja copacului. Ianos, neincrezator: 
- Zoli ? 
160. De ziua lui, Ion primeste o pusca noua de vanatoare. Dornic sa o incerce, 
pleaca la vanatoare de ursi. Ajuns in padure, vede un urs. Pune pusca la ochi, 
tinteste, trage, ursul cade mort. Ion se apropie de urs, il misca cu piciorul. . . cand. . . 
simte o bataie pe 
umar. Se intoarce şi ce vede? Un mare urs brun care îi spune: 
- Ioane, Ioane, situatia e nasola. Tocmai l-ai omorat pe varul meu. Acum ai doua 
optiuni. . . ori te sfasii şi te omor, ori facem sex! Ionsta, se gandeste. . . pana la urma: 
- Bine mah ursule, asta e. Facem sex.  
Dupa ce termina, Ion pleaca mai mult mort decât viu acasa.  
Sta la reanimare 2 saptamani, dupa care, dornic de razbunare, se 
intoarce in padure. Cauta ursul brun, il gaseste, il omoara si. . . simte 
pe umar o bataie. Se intoarce. . . vede un urs grizzly care îi spune: 
- Ioane, situatia e nasola. Ursul brun pe care tocmai l-ai omorat era 
varul meu. Acum ai doua optiuni. . . ori te sfasii şi te omor, ori facem 
"wild sex"! Ion sta, se gandeste şi cu jumatate de gura (stiind ce ise intamplase 
in urma cu 2 saptamani) îi raspunde: 
- Bine mah ursule, asta e. Facem sex salbatic.  
Dupa partida de sex salbatic Ion sta in reanimare 3 luni.  
Si de data asta isi jura ca se vă razbuna.  
Se intoarce in padure, cauta ursul grizzly, il omoara si. . . DA. . . o alta 
bataie pe umar. Cand se uita in spate, un urs polar urias care îi spune: 
- Ioane, acum intre noi fie vorba. . . nu-i asa ca tu nu vii aici pentru 
vanatoare?! 
161. Merge Ion cu bicicleta sa treaca granita in Republica Moldova. Pe spate are doi 
saci mari. Il opreste vamesul si-i spune:  
- Ia stai, ba! ce ai in saci?  
- Nisip, bre.  
- Mai vedem noi.  
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Si vamesul îi taie sacii, si, ce sa vezi, nisip. Totusi il tine pe Ion peste noapte şi 
trimite nisipul la laborator. Rezultatul: nimic altceva decât nisip. Ion este lasat liber 
şi i se dau alti saci noi cu nisip.  
Peste doua zile Ion se intoarce pe bicicleta cu alti doi saci pe spate. Vamesul iar il 
opreste, cauta in saci, şi ce gaseste? Nisip.  
Povestea se repeta pana cand, intr-o zi, vamesul se intalneste cu Ion intr-o 
carciuma din Iasi şi il intreaba:  
- Bre, io stiu ca tu faci contrabanda cu ceva, da nu stiu cu ce, şi nu mai pot sa dorm 
noaptea ca tot la asta ma gandesc. Ia, zi, ca nu spun la nimeni, cu ce faci ma 
contrabanda?  
Ion, dupa ce mai bea putin din tuica, spune sec:  
- Cu biciclete.  
162. Un studiu sociologic arata ca barbatii, in general, ies la baut din doua motive: 
1 N-au nevasta 
2 Au nevasta 
163. Un cetatean opreste un taxi: 
- Du-ma şi pe mine un milimetru!  
- Hai dom'ne, nu ma lua la misto!.  
- Dacă te-as fi luat la misto, ti-as fi spus "cu opriri".  
164. Ieri seara stateam cu nevasta-mea de vorba despre eutanasiere şi i-am spus: 
sa nu ma lasi niciodata sa stau intr-o stare vegetativa, sa fiu dependent de niste 
masini şi alimentat cu lichide.  
Dacă o sa fiu vreodata ntr-o astfel de stare, te rog sa debransezi toate aparatele care 
ma tin in viata. Si atunci ea s-a ridicat, a inchis televizorul şi calculatorul şi mi-a 
aruncat berea la chiuveta.  
Invidioasa femeie! 
165. La Auschwitz un rus, un polonez şi un american sint inchisi in camera de 
gazare. Dau nemtii drumul la gaz, dupa jumatate de ora deschid usa şi ramin 
stupefiatzi, cei trei stateau pe jos şi jucau poker.  
Soldatul neamt: 
- Cum de n-ati murit ??? 
Rusul: 
- Eu am lucrat toata viata la furnale şi gazul asta e nimic fata de ce inghiteam la 
servici.  
Polonezul: 
- Eu am lucrat toata viata in mina de carbune şi gazul asta e nimic fata de ce respiri 
in subteran.  
Americanul:  
- Eu sint narcoman. . . . şi hotaraste-te, ori inauntru ori afara, dar inchide usa aia 
odata ca iese gazul.  
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166. Americanii, japonezii şi romanii isi doteaza fabricile cu un ceas inteligent, cu 
cuc.  
 
America  
Ora 8: Cucu-cucu, bine-ati venit la lucru ! 
Ora 12: Cucu-cucu, pauza de lucru !  
Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru !  
 
Japonia 
Ora 8: Cucu-cucu, deja sunteti la lucru?  
Ora 12: Cucu-cucu, continuati lucru' !  
Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru !  
Ora 20: Cucu-cucu, plecati vă rog de la lucru !  
 
Romania 
Ora 8: Cucu-cucu, a venit careva la lucru? 
Ora 12: Cucu-cucu, a inceput cineva lucru?  
Ora 16: Mai e cineva la lucru? 
167. Profesorul de matematica Grigore Moisil, la o ora de matematica, dupa ce a 
citit prostiile pe care le-a debitat unul dintre studenti intr-o lucrare, il cheama pe 
studentul respectiv la el, il pupa pe frunte şi zice: 
- Tu poti sa te lauzi la toata lumea ca profesorul Grigore Moisil te-a 
pupat in cur, ca asta nu-i cap.  
168. O mama isi dojeneste fiul: 
- Aha, deci in Spania nu vrei sa te duci; in Italia nu vrei sa te duci; fotbal, nu stii sa 
joci. . .  
Bine ma, atunci da la facultate. . . sa ajungem de rasul blocului. .  
169. Servitoarea vine fasneata la stapana casei si-i cere o marire de salariu. -Dar ce-
ai facut tu draga sa meriti o marire de salariu, intreba aceasta iritata! -Pai calc mai 
bine decât dumneavaoastra! -Da??!! Cine ti-a zis asta? -Sotul dumneavoastra! -Si 
gatesc mai bine decât dumneavoastra? -Da??!! Cine ti-a zis asta? -Sotul 
dumneavoastra! -Si fac sex mai bine decât dumneavoastra! -Cine ti-a zis asta??? 
Sotul meu??, urla furioasa la culme stapana casei. -Nu doamana. Asta mi-a spus-o 
gradinarul! 
170. Trei osence, foste prietene din copilarie, colege de jcoala mai tirziu, se'ntilnesc 
dupa mai multzi ani, deja mature.  
Dupa'mbratzijarile de rigoare, "Ce mai faci?", etc. , se intreaba reciproc: - D-apoi tu, 
Marie, luatu-te-ai?  
- Luat, dara.  
- Si, cum-ui?  
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- D'apoi, drajile mele, mi-am luat un ficior mindru, chipej, puternic, numa' ca are un 
betejug!  
- Dusu-l-ai la doftor?  
- Dus.  
- Si, ce-o zis doftoru'?  
- O zis ca-i surd de-o ureke!  
- No, las', k nu-i bai, doar nu treb'e sa auda toate cele! - D-apoi tu, Anuta, tu luatu-te-
ai? 
- D-apoi, cum?!  
- Si-al tau, cum-ui?  
- Doamn[i]e, k al meu îi k o catana, mer'e tantoj pe ulita şi îi tare ca un taur, frumos 
ca Soarile, da' are un betejug!  
- Dusu-l-ai la doftor?  
- Dus.  
- Si, ce-o zis doftoru'?  
- O zis ca-i kior de un ochi, nu vede bine!  
- No, las', k nu-i bai, doara nu treb'e sa vada kiar toate cele! - D-apoi tu, Minodora, tu 
luatu-te-ai?  
- Pai, tu fetilor, eu mi-am luat un ficior cum nu sa mai ezixsta pe suprafatza 
Pamintului! Pai, al meu îi cit bradul, îi dejtept, puternic ca un urs, frumos ca o 
icoana, da' are s-al meu un betesug!  
- Da' ce betesug are, bata-l norocu'?  
- Pai, al meu dimineata ma f. . . , la amiaz' ma f. . . , seara ma f. . . iara! 
- Si, dusu-l-ai la doftor?  
- Dus.  
- Si, ce-o zis doftoru'? 
- O zis ca n-are tzinere de minte.  
171. - De ce nu scade pretul la carburant proportional cu evolutia pretului barilului 
de 
petrol? 
Oficial Petrom: 
- Nu putem scadea preturile mai mult de atât. Si asta din cauza nenorocitilor de la 
Apa Nova, care au marit preturile la apa pe care noi o punem în benzina.  
172. Era Titi matriterul angajat la uzinele Roman din Brasov. Intr-o zi vine seful si-i 
spune: 
"Titi, fa şi tu curat pe aici ca maine vine primarul şi vreau sa fie luna aici" 
"Sigur sefule, se poate?!" 
A doua zi vine primarul da mana protocolar cu seful lui Titi, când il vede pe Titi il ia 
il pupa. . . oricum se saluta ca doi vechi prieteni. . . Seful moare de ciuda. . . Dupa un 
timp vine iar seful si-i spune: 
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"Titi fa şi tu curat pe aici ca maine vine presedintele şi vreau sa fie luna aici" 
"Sigur sefule, se poate?!" 
A doua zi vine presedintele se saluta protocolar cu seful lui Titi şi cu ceilalti 
angajati, când ajunge la Titi se iau se pupa sa imbratiseaza ca 2 foarte buni prieteni. 
. . Normal ca seful lui Titi moare de ciuda. şi îi spune lui Titi: 
"Bah Titi manca-ti-as norocul, de unde il stii tu pe presedinte mah?" 
"Asta nu-i nimic, il stiu şi pe Papa de la Roma. . . " 
Fac ei imprumut la banca, ceareuri peste ceareuri şi pleca la Roma. . . Acolo in piata 
Sf Petru era Papa la balcon şi saluta multime. . . când il zareste pe Titi. . . îi face cu 
mana şi il cheama la 
balcon. . . Acolo se pupa ei se imbratiseaza ca 2 prieteni la catarama care nu s-au 
mai vazut de mult timp. . . Titi stiind ca il asteapta seful pe afara isi ia ramas bun de 
la papa şi pleaca. . . Jos isi gaseste seful cu spume la gura zvarconlindu-se: 
"Ce-ai patit sefule. . . ce s-a intamplat?" 
"Pai au venit 2 japonezi la mine şi m-au intrebat: 
Cine-i tipul ala la balcon cu Titi matriterul?" 
173. Î: Ce are 6 picioare, un IQ de 100 şi miroase a bere? 
R: Trei barbati în fata televizorului la meciul de fotbal. . .  
174. Î: De ce barbatii sunt ca şi betele de chibrit? 
R: Dacă îi aprinzi îsi pierd capul. . .  
175. Intrebare: De ce umbla politistii cu apa in portbagajul de la masina? 
Raspuns: Sa nu moara sirena. . .  
176. Radio EREVAN 
- Ce este luna de miere ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Este un concediu pe care il capata barbatul inainte de a lucra pentru noul sef. La 
Radio Erevan se intreaba: 
- Este adevarat ca suntem inferiori americanilor, tehnic, economic şi militar? 
- In principiu da dar este destul de dificil sa le facem clar acest lucru. . . La Radio 
Erevan un tanar intreaba: 
-Ce este de preferat sa am o sotie frumoasa şi sa profite şi altii de farmecele ei sau 
sa am una urata şi sa ma bucur numai eu de ea? 
-Va raspundem tot printr-o intrebare: Ce este mai bine, sa aveti un tort frumos şi sa 
manance şi prietenii din el sau sa aveti un "rahat" şi sa-l consumati singur?La Radio 
Erevan se intreaba: 
-Pot femeile sa simuleze orgasmul? 
-Da dar barbatii pot simula toata relatia. . . La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cum se numeste femeia care stie intotdeauna unde-i este sotul ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Vaduva. La Radio Erevan, un ascultator amarat din Romania intreaba: 
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- De ce trebuie sa strangem cureaua in tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gat. La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce se dau jos barbatii din pat noaptea ? 
Radio Erevan raspunde: 
- 2% pentru a merge la toaleta, 3% sa manance ceva, 95% sa plece acasaLa Radio 
Erevan, un ascultator intreaba: 
- Este placut sa fii al doilea sot al unei vaduve ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Bineinteles ca nu ! Dar şi mai groaznic e sa fii primul. La Radio Erevan, o 
ascultatoare din Anglia intreaba: 
- Exista vreo diferenta intre un englez potent şi un italian impotent? 
Radio Erevan raspunde: 
- Nici una !La Radio Erevan, o ascultatoare intreaba: 
- Poate iesi ceva din relatia intre o femeie desteapta şi un barbat prost? 
Radio Erevan raspunde: 
- Desigur ! O pensie alimentara. La Radio Erevan, un copil intreaba: 
- Nene, de ce toate magazinele din Bucuresti au gratii la ferestre ? 
Radio Erevan raspunde : 
- Ca sa se obisnuiasca patronii cu puscaria 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de ani, iar astazi omul nu 
traieste mai mult de 100 de ani ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Deoarece, intre timp, medicina a progresat foarte mult ! 
La Radio Erevan, o tanara ascultatoare intreaba: 
- De ce multe fete se casatoresc cu batrani, care inoata in bani ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Fiindca sunt foarte miloase ! Vor sa-i scape de la inec ! 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cum se trece de la capitalism la socialism ? 
Si, mai ales, cum se poate trece de la socialism la capitalism ? 
Radio Erevan raspunde: 
- De la capitalism la socialism se poate trece prin revolutie ; iar 
de la socialism la capitalism cel mai bine se poate trece prin 
agentiile de turism.  
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Ce s-a intamplat atunci, când Nero a dat foc Romei ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Toate firmele de asigurari din oras au dat faliment.  
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La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce multi soferi intra cu masinile lor in copaci ? 
Radio Erevan raspunde: 
Din superstitie: sunt convinsi ca, dacă ciocnesc lemnul, le poarta noroc ! 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cum se imbraca eschimosii ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Repede ! 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce romanele politiste sunt scrise, cu mici exceptii, numai de 
barbati ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Fiindca femeile nu stiu sa pastreze un secret pana la capat.  
La Radio Erevan, o ascultatoare intreaba: 
- Si totusi, ce credeti dumneavoastra despre barbati ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Toti sunt la fel, doar salariile lor difera ! 
La Radio Erevan, un ascultator fidel intreaba: 
- Cum este viata unui barbat fara nevasta ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Mai ieftina.  
La Radio Erevan, un tanar logodnic intreaba: 
- Care poate fi cea mai mare deceptie a unui logodnic? 
Radio Erevan raspunde: 
- Sa ceara mana fetei şi sa primeasca piciorul tatalui.  
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cand a folosit Lenin pentru prima data expresia: 
" Invatati! Invatati! Invatati ! " 
Radio Erevan raspunde: 
- Cand a vazut carnetul de note a lui Stalin.  
La Radio Erevan, un copil intreaba: 
- Cand e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Cand doarme paznicul.  
La Radio Erevan, o ascultatoare intreaba: 
- Ce este un corp transparent ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Ceva prin care se poate vedea. Exemplificam: gaura cheii ! 
La Radio Erevan, un copil intreaba: 
- Cat poate trai o camila fara sa bea apa ? 
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Radio Erevan raspunde: 
- Pana moare.  
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce poarta chirurgii manusi ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Ca sa nu li se gaseasca amprentele.  
La Radio Erevan, un ascultator intreaba : 
- La ce varsta barbatul poate fi major şi poate face ce vrea ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Nu stim ce sa vă raspundem. Nimeni nu a apucat aceasta varsta.  
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Ce este un " titlu onorific " ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Titlu onorific este atunci, când sotia spune: 
" Sotul meu este capul familiei ". . .  
La Radio Erevan, un copil intreaba: 
- Nene, de ce toate magazinele din Bucuresti au gratii la ferestre ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Ca sa se obisnuiasca patronii cu puscaria. . .  
La Radio Erevan, un sofer din Romania intreaba: 
- O Dacie poate lua o curba de 90 de grade cu o viteza de 120 de 
kilometri pe ora ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Bineinteles ca poate, dar numai o singura data. . .  
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Care a fost cel mai nefericit şi ghinionist om de pe glob ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Iuri Gagarin, pentru ca dupa ce a inconjurat globul pamantesc de 
sapte ori, tot in URSS a cazut.  
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Ce poate face o femeie cu sotul ei, care se uita tot timpul dupa fuste? 
Radio Erevan raspunde: 
- Va sugeram sa-l trimiteti intr-o vacanta in. . . Scotia.  
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cati miliardari sunt in Romania ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Oricum, pana sa ne intrebati dumneavoastra, au mai aparut cativa.  
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce costa divortul atit de mult? 
Radio Erevan raspunde: 
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- Pentru ca merita!  
177. Un tip beat la un bar cere la chelner sa îi serveasca 3 cafele. - Trei 
cafele?- Da, una pentru mine, una pentru tine şi alta pentru ma-ta. A 
doua zi, acelas tip beat cere la acelasi chelner:- Trei cafele. . - 
Trei?. . . - Da. . TREI. . . . una pentru mine, una pentru tine şi alta 
pentru ma-ta. Chelnerul nu a mai putut sa se abtina, a sarit peste masa 
si l-a snopit in bataie pe betivan. O zi mai tarziu, apare tipul plin de 
vinatai la bar. Chelnerul ironic il intreaba:- Trei cafele?. . . . - Nu -Raspunde 
betivanul- Doar doua: una pentru mine şi una pentru ma-ta.  
Pentru tine nu, ca pe tine te agita. 178. Intuneric. . . gonesti cu masina cu o viteza 
constanta. . . in stanga ta este o prapastie, in dreapta ta, paralel cu tine merge o 
autospeciala de pompieri cu aceeasi viteza ca tine. In fata ta galopeaza un elefant la 
fel de repede care este mai mare decât masina ta şi nu poti sa-l depasesti. In spatele 
tau te urmareste un elicopter foarte aproape de sol. Elefantul şi elicopterul isi 
mentin viteza. Ce faci, ca sa scapi din situatia asta?!!! 
R: Te dai jos din carusel şi altadata sa nu mai bei ca porcul. . .  
 
179. Examen la medicina. Un singur tip şi 30 de gagici in grupa. Intra 
prima.  
- Ce se mareste pana la 20 de ori când este excitata? 
- Hihihi, hahaha! 
- Iesi afara, ai 4! 
Intra a doua.  
- Ce se mareste pana la 20 de ori când este excitata? 
- Hihihi, hahaha! - Iesi afara, ai 4! 
Intra toate, li se pune aceiasi intrebare şi toate iau 4. La sfarsit intra tipul şi i se 
pune aceiasi intrebare. - Ce se mareste pana la 20 de ori cind este excitata? - Pupila 
- Bravo ai 10, du-te şi spune la proastele alea de-afara ca "hihihi şi hahaha" se 
mareste intre 5 şi 8 
ori.  
 
180. Un terorist intra intr-un petshop la parterul unui zgarie nori şi striga:  
- Am o bomba, in 30 de secunde sa fiti toti afara!  
La care din fundul magazinului se aude o broasca testoasa:  
 
- Esti chiar bulangiu, bah !!! 
181. La tribunal un El şi o Ea se cearta pentru custodia fiicei lor.  
-Eu am adus-o pe lume cu durere, mie mi se cuvine custodia.  
Judecâtorul catre sot: 
-Argumentul dumneavoastra care este? 
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Omul reflecteaza un moment, apoi zice calm: 
-Domnule judecâtor, dacă dumneavoastra bagati o moneda intr-un automat de 
racoritoare şi iese o sticla de Pepsi, a cui e sticla, a masinii sau a dumneavoastra? 
182. O tipa vine la o vrajitoare: 
183. - Doi barbati, Ion şi Gheorghe, ma iubesc amândoi şi vor sa ma ia în casatorie. 
Spune-mi, cine vă fi norocosul? 
Vrajitoarea se uita în globul ei de cristal, în carti, şi spune: 
- Norocosul vă fi Gheorghe: te vei casatori cu Ion.  
183. - Cum îţi e insurat? 
- N-am voie sa beau, n-am voie sa intarzii, n-am voie sa intorc capul pe strada. . . .  
- Cred ca regreti mult pasul facut.  
- Nici asta n-am voie! 
184. La psihiatru: - Felicitari domnule Bula, faceti progrese, tratamentul da 
rezultate!- Astea numiti dumneavoastra progrese? Cu sase luni in urma eram 
Napoleon, iar acum - un nimeni. . . 185. Cum recunosti un barbat cu SIDA? Mor 
femeile dupa el…. 186. Doua blonde: Prima o intreaba pe cea de-a doua:  
- Auzi fata, care crezi tu ca e mai departe: Luna sau Londra? 
- Hellllooooo fata. . . vezi tu Londra de aici???187. Trei babe catolice stateau la taifas 
şi se laudau fiecare cu ce nepoti au.  
Prima: - Nepotul meu e episcop şi când intra intr-o casa toata lumea il saluta cu 
"Inaltimea Ta!"  
A doua: - Nepotul meu e cardinal şi când intra intr-o casa toata lumea il saluta cu 
"Luminatia Ta!"  
A treia: - Nepotul meu e stripper şi când intra intr-o casa toate femeile exclama: 
"Dumnezeule 
188. Vine un rus la Louvre, la muzeu, se opreste in fata la tabloul cu Mona Lisa, il 
chema pe directorul muzeului si-i spune: 
- Domnule, cat costa asta? 
La care directorul: 
- Nu-i de vanzare. . .  
Rusul: Domnule, am intrebat cat costa! 
Directorul, ca sa scape de el: 
- 400 milioane de euro.  
Rusul: Ia 400 milioane şi da-l jos! 
Directorul il da jos şi vrea sa i-l dea. La care rusul: 
- Acuma scoate-l din rama! 
Directorul: Cum sa-l scot, domnule, e patrimoniu international, nu pot! 
Rusul: domnule ti-am dat 400 de miloane pe el, il scoti din rama! 
Directorul se executa.  
Rusul: Acuma scrie pe el "La multi ani, Yura"! 
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Directorul revoltat: 
- Cum sa scriu, domnule, pe el, ca il distrug! 
Rusul: ti-am dat 400 de milioane pe el, scrii ce am zis! 
Directorul ia un marker şi scrie "La multi ani, Yura!" 
Dupa care rusul scoate mobilul, suna pe cineva şi spune: 
- Serghei, eu am gasit felicitarea - tu cumperi cadoul! 
189. Un student ia nota 4 la examenul Logica şi îi propune profesorului: 
- Dacă vă pun o intrebare logica şi nu-mi raspundeti imi mariti nota? 
- Profesorul: Da.  
- Ce este ilogic dar legal, logic dar ilegal şi totodata ilogic şi ilegal? 
Se gandeste profesorul. . . . nu stiu, şi îi mareste nota.  
Studentul raspunde: - Ca dvs aveti 60 de ani şi sunteti casatorit cu una de 24 - este 
ilogic dar legal; ca sotia dvs are un amant de varsta ei - este logic dar ilegal; 
ca dvs îi mariti nota amantului sotiei - este şi ilogic şi ilegal.  
190. Intr-o zi la papa la Vatican vine directorul firmei "Coca-Cola"si îi spune papei: 
D: Parinte, dacă schimbi rugaciunea "Tatal Nostru" din "Tatal nostru care esti in 
ceruri, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . painea noastra cea de toate zilele" in "cola noastra cea 
de toate zilele", îţi dau 100. 000 de dolari 
P: Nu, fiule, Biserica nu imi ingaduie asa ceva 
A doua zi, vine din nou directorul: 
D: Parinte, dacă schimbi doar UN CUVANT, mare lucru, îţi dau un milion de dolari.  
P: Nu, fiule, nici gand(papa statea putin pe ganduri) 
A doua zi: 
D: Parinte, dacă schimbi "Tatal Nostru" din "Tatal nostru care esti in ceruri, . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . painea noastra cea de toate zilele" in "cola noastra cea de toate zilele, îţi 
dau o suta de miliarde de dolari (pe un ton exasperat) 
Papa sta putin pe ganduri, apoi isi suna secretara: 
P: Auzi, mai, cat mai avem contractul cu fabrica de paine?? 
191. Iisus, foarte ingrijorat din cauza consumului de droguri, trimite apostolii dupa 
diferite droguri, sa le aduca pentru a le analiza. Dupa doua zile: 
- Cine e?  
- Sunt Pavel! Iisus deschide usa.  
- Ce ai adus Pavele?  
- Hasis din Maroc!  
- Foarte bine! Intra.  
- Cine e?  
- Sunt Luca! Deschide usa Iisus.  
- Ce-ai adus Luca? Marijuana din Columbia!  
- Foarte bine!  
- Cine e?  
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- Matei sunt!  
- Ce-ai adus Matei?  
- Cocaina din Bolivia!  
- Excelent fiule!  
- Cine e?  
- Ioan!  
- Ce-ai adus Ioane?  
- Heroina din New York!  
- Bravo!!!  
- Cine e?  
- Andrei!  
- Ce-ai adus Andrei?  
- LSD din Amsterdam!  
- Excelent !!! Haide intra 
- Cine e? - Iuda sunt! Iisus deschide usa.  
- Ce-ai adus Iuda?  
- FBI !!! TOATA LUMEA MAINILE SUS!!! 
192. In tramvai:  
- E cineva fara bilet acolo, in fund?  
- Eu, dar mi-l bag imediat! 
193. Un rocker ajunge dimineata acasa beat manga, şi da peste maica-sa in 
bucatarie.  
- Mamaaaaaaaaa! Mi-e raaaaaauuuuu….  
- Ce sa-ti dau dragul mamii ca sa-ti treaca?  
- Pune-mi o manea, sa vars! 
194. Un barbat intra intr-un magazin de animale şi incepe sa se plimbe  
printre custi. Merge el ce merge şi vede intr-o cusca o maimuta care costa 5000$. 
Uimit se duce la vanzator: * Domnule. . . ce stie maimuta asta sa faca pentru cei 
5000$?  
* PaI stie Windows95, 98, 2000, stie Word, C++, Visual Basic şi stie sa se joace la 
calculator!  
* Hmm. . . buna maimuta. . . merita! Pleca el sa se mai plimbe şi vede intr-o cusca o 
maimuta care costa 10. 000$. * Ce stie dom'le maimuta asta sa merite 10. 000$?  
* Pai stie Linux, Unix, Corel, C++, Autocad. . .  
* Wow!Nici eu nu stiu toate astea. . . . . merita cu adevarat! Se mai plimba el ce se 
mai plimba şi vede intr-o cusca o maimuta cu 20000$. Neincrezator il intreaba pe 
vanzator: * Dar maimuta asta ce stie?  
* Nu am vazut-o facand nimic. . . dar celelalte doua îi zic Project Manager! 
195. Doi bebelusi la cresa:  
- Tu ce esti, baiat sau fata?  



1339 

 

- Baiat.  
- Dar de unde stii?  
- Dacă iese infirmiera îţi arat.  
Iese infirmiera, la care acesta isi ridica paturica:  
- Uite, am sosetute albastre 
196. Q: De ce sunt îmbrăcate miresele în alb?  
A: Pentru că deobicei albul este culoarea în care se livrează majoritatea 
electrocasnicelor.  
197. Gluma sadica: 
Gigel vine acasa zgiriat tot pe fata, pe git, pe miini.  
- Doamne sfinte, ce s-a intimplat ?? 
- Am facut hora in jurul bradului.  
- Pai, şi de ce esti zgiriat in halul asta? 
- Eram putini! 
198. Cele cinci porunci ale vietii (valabile la serviciu): 
1. Sa nu gandesti.  
2. Dacă gandesti, sa nu spui.  
3. Dacă spui, sa nu scrii.  
4. Dacă scrii, sa nu semnezi.  
5. Dacă semnezi, sa nu te miri.  
199. Ultimul proverb: 
'Oricat de jos ar cadea dolarul, apleaca-te şi ia-l!' 
 
200. Psihiatrul intreaba.  
- Au mai existat in familia dumneavoastra cazuri cu boli mintale? 
- Da, acum trei ani sora mea a refuzat sa se casatoreasca 
cu un american miliardar. . .  
201. Ce face o blonda in desert? 
R: Sterge praful.  
 
202. O femeie cauta o carte in bibloteca.  
Sotul o intreaba: 
- Ce cauti draga? 
- Stii unde-i cartea aia 'Cum sa traim pana la 140 de ani' ? 
- Da, tocmai am aruncat-o. . . . .  
- De ce ? 
- Incepuse ma-ta s-o citeasca ! 
 
203. - Ioane, cumparatu-ti-ai masina? 
- Cumparat, Vasile! 
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- Ce culoare? 
- Pai ma Vasile, ai vazut ceriul la apusu' soarelui? 
- Vazut-am! 
- E, tot ase ni, numa' ca verde.  
204. Parintii vin acasa, intra in camera copilului şi vad iesind 
de sub perna un colt de revista. Curiosi, scot revista şi vad cu stupoare ca e pentru 
sado-masochisti. Dupa un timp lung de gandire, tatal spune, incet: 
- Eu zic sa nu-l batem. . .  
 
205. Soacra isi invita ginerele la masa. Ginerele foarte 
suspicios, accepta invitatia. Pe masa, diferite salate, preparate din carne de pui, 
porc, cartofi vreo 3 feluri, deserturi, bere rece, vin, . . . La un moment dat soacra iese 
la bucatarie. Ginerele apuca o bucatica de carne şi i-o da pisicii. Asta dupa 2, 3 
crampe cade inerta sub masa. Nervos tare, ginerele apuca o cratita goala şi când 
intra soacra îi trage una de o lasa lata pe jos. La care pisica de sub masa: - 
YEESSSSSSS!!!!!! 
206. La inmormantarea unui cardiolog, jale mare. . . Sicriul, in forma de inima, este 
asezat intr-o groapa in forma de inima, pe care sunt puse coroane in forma de 
inima. . . Pe fundalul unei muzici divine, un om incepe sa rada isteric.  
- De ce razi, domnule? Esti chiar atât de nesimtit?!?. . . Cum poti sa razi la 
inmormantarea unui asemenea om?!?  
- Pai, pentru o clipa, m-am gandit la inmormantarea mea!. . . Stiti, eu sunt. . . 
ginecolog!. . .  
207. O baba viseaza intr-o noapte ca Dumnezeu vorbeste cu ea şi îi promite ca o sa 
mai traiasca 35 de ani, pentru ca a fost credincioasa…  
A doua zi - baba la o clinica de chirurgie estetica cere: lifting, liposuction, silicoane, 
vopsea blonda, etc. . .  
Ce mai, dupa doua zile cu banii de inmormantare era ca Pamela Anderson!  
Iese din clinica şi o calca un autobuz.  
La poarta Raiului intreaba: - Doamne, dacă mi-ai mai promis 35 de ani, de ce m-ai 
omorat?  
- Pana mea! Nu te-am mai recunoscut.  
208. Un tip este sunat şi i se spune ca sotia sa a facut un accident de masina. Ajunge 
tipu' la spital.  
Pe sala, un doctor:  
- Dom' doctor stiti ceva de sotia mea ? 
- A suferit multe lovituri la cap şi e posibil sa stea in coma 1 an.  
- Nu-i nimic dom' doctor o ingrijesc, o spal, e sotia mea, o iubesc.  
- Dar dupa coma asta sunt sanse 50% sa pice intr-o coma mai profunda de 3 ani.  
- Nu-i nimic dom' doctor o iubesc mult pe sotia mea.  

http://cade.yahoo.com/
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- Dar dupa coma asta sunt sanse 90% sa pice intr-o coma şi mai adanca de 5 ani.  
- Nu-i nimic.  
La care doctorul il intrerupe: 
- Hai, ba, ca am glumit. A murit! 
209. O familie de tineri casatoriti evrei, in concediu in Tirol intr-un hotel de 5 stele, 
all-inclusive. Vine ultima zi şi distractia trebuie platita. La receptie: - Receptioner: 
Buuun! Camera cu pat dublu, 6 zile, 450 euro - Evreu': OK! - Receptioner: Sauna, 49 
euro - Evreu': Nu folosit. -Receptioner: Da, dar ati fi putut sa o folositi! - 
Receptionerolarium, 57 euro - Evreu': Ce aia Solarium? Nu folosit. - Receptionera, 
dar ati fi putut sa-l folositi! - Receptioner: Terenuri de tenis şi piscine 180 euro - 
Evreu': Nu jucat tenis, nu facut baie. - Receptioner: Da, dar ati fi putut sa faceti! La 
plecare: - Evreu': Bun, acum tu dai la mine 500 euro, ca mi-ai f***-o pe Fatima - 
Receptioner: Ce esti nebun? - nici macar n-am atins-o! - Evreu': Da, dar ai fi putut s-
o faci 
210. Tu nevasta, este adevarat ca ai avut mai multi barbati inainte sa te mariti cu 
mine?  
- Mai barbate ! Mancare buna ai ? 
- Am ! 
- Haine curate ai ? 
- Am ! 
- Azi noapte ti-a placut ? 
- Mi-a placut ! 
- Da’ alaltaieri-seara ti-a placut ? 
- Si inca cum !… 
- Pai cum crezi tu ca se invata toate astea, la fara frecventa ?! 
211. Un barbat şi sotia lui aveau probleme acasa şi si-au aplicat tratamentul 
tacerii. La un moment dat, barbatul si-a dat seama ca in ziua urmatoare avea 
nevoie ca sotia sa sa-l trezeasca la ora 5. 00 pentru un zbor de afaceri.  
Nedorind sa fie primul care sa rupa tacerea (si sa 
piarda), a scris pe o bucata de hartie "Te rog sa ma trezesti la ora5. 00 “ şi a 
lasat biletul unde stia ca sotia sa o sa-l gaseasca. In dimineata urmatoare, 
barbatul se trezeste şi descopera ca este ora 9. 00 şi ca a pierdut avionul. 
Furios, tocmai se pregatea sa se certe cu sotia lui ca nu l-a trezit, când a 
observat un biletel langa pat: 
"Este ora 5. 00. Trezeste-te !".  
Concluzia: barbatii nu sunt echipati pentru genul acesta de intreceri.  
Se poate ca Dumnezeu a creat barbatul inaintea femeii, dar intotdeauna 
exista o ciorna inainte de capodopera !!!! 
212. Un orb cu mana pe razatoare: "Cine dracu a scris prostia asta?" 
213. Un pescar se plimba pe malul apei. Vede pestisorul de aur: Pestisorul îi spune: 
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- Dacă imi dai drumul îţi indeplinesc o dorinta. Deci care tie dorinta? 
- Stii pestisorule mie mie frica de apa. . . Contruieste un pod pana in Hawai! 
- Imi ceri ceva chiar şi pentru mine imposibil! Mult beton, ciment, etc, etc. Zi alta 
dorinta! 
- Fa-ma sa inteleg femeile! 
Pestisorul. . . Dupa o jumatate de ora de gandire. . .  
- Pe cate benzi? Pe doua, sau pe patru???? 
214. In sala de operatie: - Anestezie. - De-a noastra sau de import? - De import. - De 
import s-a terminat. - Atunci de-a noastra. - Nani, nani. . .  
215. La un ospiciu, toti nebunii stateau agatati care de lustra, care de grilajele de la 
ferestre, sau pe pereti. La un moment dat, apare doctorul şi spune: 
- A venit toamna! 
Toti nebunii cad jos, numai doi raman suspendati in continuare.  
- Voi nu ati auzit ca a venit toamna? intreaba doctorul.  
- Noi suntem conifere !!! 
216. Un vibrator şi o banana pe o noptiera se pregateau pt sex. Banana il intreaba 
pe vibrator: 
-E pentru prima oara? 
Vibratorul: 
-Nu.  
Banana: 
- Si atunci de ce tremuri asa? 
217. La piata Ion vinde un cocos. Un cumparator il intreaba: - Da gainile le calca? -
Calca gaini, rate, hulubi, curcani, chiar şi porci! 
- Atunci de ce il vindeti? 
- De la o vreme se uita chioris la mine. . .  
218. POEZIE DE DRAGOSTE ADEVARATA 
I love you atât de tare 
incat I believe ca mor 
you are so incantatoare 
oh my dear cat te ador! 
When I go la brat cu tine 
ma simt very magulit 
caci are looking toti la mine 
oh, I'm so fericit! 
All ar fi atât de bine. . .  
but you see, nu-i chiar asa 
caci I tell ce simt in mine 
Do you want sa fie asa? 
Dar tu smile şi smile intruna 
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and I think ca spui traznai 
please don't face pe nebuna 
si mai look in ochii mei 
Understand? I love you draga 
cum the hell sa-ti mai vorbesc 
you are totul pentru mine 
and I want sa te intalnesc 
But is difficult, vezi bine 
caci your mother e pe faza 
si din five in five minute 
carefully te controleaza 
Ca for ca s-ajung la tine,  
ca in Shakespeare, "Juliet" 
I Romeo love pe tine 
give me scara din boschet. . .  
.  
219. Intr-o buna zi, la poarta raiului, bate un tip foarte ofticat. . . . . .  
Sfintu Petru il ia de-o parte: 
- Ce-i fiule, care e problema? 
- Pai, nu se poate domle, uita-te la mine, am 35 de ani, sanatos, puternic, nu fumez, 
nu beau, nu sunt casatorit. . . seara ma culc linistit şi dimineata ma trezesc mort, in 
ceruri? Trebuie sa fie o greseala! 
- Mmmm, nu s-a mai intimplat pina acum, da, in fine, sa vedem. . . cum zici ca te 
cheama fiule? 
- Manivela, Grigore Manivela. . .  
- Si ce meserie zici ca ai avut ? 
- Mecanic auto. . .  
- Aha, gata, uite, am gasit fisa ta. . . pai s-a lamurit fiule, uite, aici scrie ca ai murit de 
batrinete ! 
- De batrinete ?!?? cum de batrinete ? 
- Pai da, ca am insumat orele de manopera din facturile tale, şi a iesit ca ai peste 100 
ani. . .  
220. Albert Einstein moare şi ajunge in Rai, unde afla ca inca nu i s-a pregatit 
camera in care vă sta. Portarul îi spune ca vă trebui sa astepte intr-un dormitor, pe 
care vă trebui sa-l imparta cu mai multe persoane. Einstein spune ca nu este nici o 
problema, asa ca este condus in camera provizorie. Aici Einstein este prezentat 
colegilor de camera.  
- „El este primul tau coleg. Are un IQ de 180!"  
- „Excelent. Vom discuta despre matematica", spune Albert.  
- „Aceasta este cel de-al doilea coleg. Are un IQ de 150"  
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- „Perfect. Vom discuta despre fizica!", spune Albert.  
- „Acesta este cel de-al treilea coleg. IQ-ul lui este 100".  
- „Foarte bine. Putem vorbi despre piese de teatru!", spune Einstein. In acel 
moment o alta persoana vine şi îi strange mana lui Einstein şi îi zice:  
- „Eu sunt ultimul coleg de camera. Imi pare rau, dar IQ-ul meu este de doar 80".  
Einstein îi zambeste şi îi spune:  
- „Deci, cum crezi ca vor evolua dobanzile pe viitor?".  
221. Cum sa-i pui pe candidati in posturile potrivite: 
Luati candidatii pe care vreti sa-i plasati şi puneti-i intr-o camera in care se afla o 
masa şi doua scaune. Lasati-i singuri doua ore, fara sa le dati nici o instructiune. 
Intoarceti-va dupa ce s-a scurs timpul, sa vedeti ce fac.  
- dacă au demontat masa, puneti-i la departamentul Inginerie 
- dacă numara mucurile de tigari din scrumiera, trimiteti-i la Financiar 
- dacă tipa şi dau din maini, sunt buni la Productie 
- dacă vorbesc cu scaunele, un loc potrivit pentru ei ar fi la Personal  
- dacă nici macar nu ridica privirea când intrati in camera, plasati-i la Serviciul 
Securitate 
- dacă incearca sa vă spuna ca situatia nu este atât de proasta pe cat pare, trimiteti-i 
la marketing 
- dacă au plecat devreme, puneti-i la Vanzari  
- dacă dorm, au stofa de manageri. .  
222. Discutie intre un doctor şi o pacienta: 
- Domnule doctor, zise femeia disperata, cat mai stau asa? Ati uitat ca de trei minute 
stau cu limba scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta in liniste.  
223. O moldoveanca in gara: 
- Un bilet la Viseu! 
- 80. 000 de lei.  
- Aoleu, mai ghini fac in sacosi !!!! 
224. Gheorghe: Ba, Ioane, tie îţi plac femeile grase? 
Ion: Nu.  
Gheorghe: Tie îţi plac femeile cu fundul mare? 
Ion: Nu, mai.  
Gheorghe: Tie îţi plac femeile cu celulita? 
Ion: Nu, mai.  
Gheorghe: Atunci de ce te culci, mai, cu nevasta-mea? 
225. Vine Goghi acasa şi in carnetu' de note are 2 la educatia fizica.  
Tacsu: - Goghi, cum dracu' tu baiat sportiv, care şi acasa faci sport şi te ridici la bara 
ai 2 la educatia fizica? 
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Goghi: - Profu' de educatie fizica zice, Goghi ridica un picior, eu ridic un picior, dupa 
aia zice Goghi ridica-l pe celalalt, şi eu zic pai crezi ca po' sa stau in pula, şi mi-a pus 
2.  
Tacsu: - Bravo Goghi, bine ai facut! 
A doua zi vine Goghi acasa se uita tac-su in carnetu' de note are 2 la literatura.  
Tacsu: - Goghi, cum ma tu baiat destept, care citesti toata ziua ai 2 la literatura? 
Goghi: - Profu' de literatura ne-a pus sa compunem cate o poezie, şi eu am compus 
Cocosel cu gatul gol 
bate toba prin ocol 
Bate dimineata tare 
Nu lasa copii sa doarma, fututul de cocos 
Tacsu: - Brava Goghi chiar ca e futut cocoselu dacă nu lasa copii sa doarma 
A treia zi ajunge acasa de la scoala şi îi spune tatalui: 
- Am luat 2 la matematica azi. . . . .  
- Ce s-a intamplat? 
- Pai m-a intrebat profesorul 'Cat fac 3 x 2?' şi eu am spus '6' 
- Pai. . e corect.  
- Stiu, dupa care m-a intrebat 'Cat fac 2 x 3?' 
- Si care pula mea e diferenta? 
Asta am spus şi eu. . .  
Vine a 4-a zi Goghi acasa şi îi zice lu tacsu ca l-a dat afara de la scoala de tot.  
-Pai de ce? 
- Pai m-au chemat in cancelarie, intru eu acolo când ma uit : profu' de matematica, 
profu' de educatie fizica, profu' de literatura şi profu' de geografie 
- Pai ce pula mea cauta profu' de geografie acolo? 
- Pai asta i-am intrebat şi eu.  
226. Se uita Ion peste gard şi il vede pe Vasile jucand tenis cu Agassi. Batea Vasile la 
Agassi de nu-i venea sa creada.  
- Ba Vasile, domnu ala nu-i Agassi?  
- Ba da mai Ioane.  
- Si tu stii tenis, ma?  
- Stiu ma Ioane, mai bine n-as sti. No ia ca iara l-am batut.  
-Apoi cum sa face ma, ca nu te-am vazut niciodata. ( Agassi terminat, il roaga sa mai 
joace o partida)  
-Du-te in fundu' gradinii, acolo-i un broscoi, ala-ti indeplineste orice dorinta, numa 
vezi de vorbeste mai tare cu el ca-i cam surd.  
Se duce Ion la broasca şi îi spune ca vrea mult aur. Cand ajunge acasa constata ca in 
batatura avea un taur. Se plange la Vasile:  
- Surda tare broscuta ta, am vrut mult aur şi mi-a dat un taur.  
- Si tu crezi ca eu am vrut sa fiu tare-n tenis? 
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227. Un cuplu mergea cu masina pe un drum de tara fara sa-si spuna un cuvant. O 
discutie anterioara se transformase in cearta şi niciunul dintre ei nu voia sa se dea 
batut. Trecand prin dreptul unui grajd cu magari, capre şi porci, sotul intreaba 
sarcastic:  
- Neamuri de-ale tale?  
- Da, raspunde femeia, socri şi cumnati. . .  
228. Salvamarul unei piscine se apropie de un baietel:  
- Trebuie sa te amendez pentru ca ai facut pipi in bazin!  
- Dar toata lumea face pipi in bazin, nene!  
- S-ar putea, zise salvamarul, dar nu de pe trambulina! 229. Vine Ion la Gheorghe şi 
il intreaba:  
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi?  
Gheorghe:  
- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropii de ea şi o intreb: "Ce avem 
astazi, lapte sau carne?" 
230. Moldovenii s-au hotarat sa faca o fabrica de cauciucuri.  
Dupa ce au facut-o, stateau ei in dilema cum sa numeasca fabrica. Zise unul:  
- Hai sa-i zicim "pi buni", ca am auzit ca italienii au o fabrica "pi reli" şi li merji tari 
ghini! 231. O fetita se duce la un magazin de animale şi intreaba "Va log, aveti 
iepulasi dlagalasi ?". Inima vanzatorului se topeste brusc. Se aseaza pe vine langa 
fetita, şi o intreaba "Vlei un iepulas dlagalas alb, sau unul dlagalas moale şi neglu şi 
pufos ? Sau poate pe cel dlagalas şi maloniu de acolo?". Fetita se inroseste, se 
leagana putin pe calcaie, isi pune manutele pe genunchi, se apleaca in fata şi 
raspunde in soapta. . . . . . . " Cled ca pe pitonul meu il doale in cul de cale. . . . . ".  
232. Atacul de Cord" şi "Comotia Cerebrala" stau pe zidul cimitirului şi fac 
conversatie.  
O baba trece prin apropiere.  
Zice Atacul de Cord: 
-Asta-i a mea! Pocneste din degete şi baba cade moarta de infarct.  
Trece dupa un timp o blonda pe acolo. Zice Comotia Cerebrala: 
-Asta-i a mea! Si pocneste din degete, şi pocneste, şi pocneste, şi pocneste, şi 
pocneste. . .  
233. Bush il suna pe Basescu pe firul rosu: 
- Traianel! Nu ma lasa! In urma crizei economice cu care ne confruntam America a 
ramas fara toate fabricile de prezervative. O adevarata catastrofa pentru poporul 
american! 
- Jorjel, - raspunde Base, - tu stii ca poporul roman este totdeauna gata sa-ti sara in 
ajutor. Vom face tot ce sta in puterile noastre.  
- Tot ce te rog, - zise Bush, - este sa ne trimiti 1 milion de prezervative cat mai 
curand posibil.  
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- Da, vom rezolva imediat, - il linisteste Basescu 
- Minunat, - se bucura Bush, - da' ai putea sa mai faci ceva? 
- Ce anume? 
- Prezervativele sa fie cu dunga albastra, sa aiba lungimea 20 cm şi diametrul de 5 
cm? 
"Ia te uita ce penisuri la americanii astia !!" nu-si putu stapani un gand invidios 
Basescu. . . . . dar cu glas tare el zise: 
- Fleacuri, Jorjel! 
Imediat dupa convorbirea cu Bush Base il suna pe responsabilul cu producerea 
prezervativelor: 
- Asculta, avem o comanda urgenta. Trebuie sa facem 1 milion de prezervative şi sa 
le expediem la Washington.  
- Puteti considera ca deja a fost executata comanda! - raspunse omul.  
- Mai e o mica problema, - zise Base, - prezervativele sa fie cu dunga albastra, sa 
aiba lungimea de 20 cm şi diametrul de 5 cm.  
- Asta-i simplu de facut, -spuse responsabilul.  
Mai este ceva? 
- Da, - spuse Base, - pe fiecare prezervativ sa se tipareasca vizibil "MADE IN 
ROMANIA. MEDIUM SIZE".  
234. Un tip elegant intra intr-un renumit magazin de bijuterii insotit de o 
superba domnisoara. Impreuna, aleg un colier de 50. 000 de euro pentru ea.  
Fara ezitare, omul scoate carnetul de cecuri şi il completeaza cu suma respectiva. 
Vanzatorul era un pic incurcat, deoarece suma era considerabila şi era prima data 
când îi vedea pe cei doi.  
- Am sentimentul ca vă ganditi in sinea dumneavoastra dacă cecul are acoperire sau 
nu.  
- Hmmm, pai. . . , da. . .  
- Astazi e sambata şi banca mea este inchisa dar iata cum propun safacem: eu vă las 
cecul completat, iar bijuteria ramane la dumneavoastra in magazin. Luni vă duceti 
la banca, incasati cecul şi apoi trimiteti colierul prin curier domnisoarei, zise omul 
in timp ce se sorbea din ochi cu tanara.  
Bijutierul, satisfacut de aceasta propunere, accepta. Cand se duce luni la banca, 
insa, stupoare: cecul nu avea acoperire. Consternat, bijutierul telefoneaza clientului 
care îi spune: 
235. Recent a fost efectuat un sondaj de opinie in Italia, in care intrebarea era: 
"Credeti ca sunt prea multi straini in tara?"Rezultatele au fost dupa cum urmeaza: 
20% dintre respondenti au spus "Si" 
10% dintre respondenti au spus "No" 
70% dintre respondenti au spus: "E, pe dracu" 
236. Ce mai zice omul la betie  
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La 3 noaptea vine John acasa beat mort, injurand, cu urme de batalie.  
Se-mpleticeste-n hol, varsa pe mocheta, mai darama cateva obiecte neidentificate, 
pe cateva le sparge, ajunge cu fruntea-n usa dormitorului, in cele din urma cumva 
e-n pat şi adoarme. Dimineata se trezeste intr-o atmosfera idilica. prin geamul 
deschis se aud pasarelele, alaturi pe noptiera e o aspirina, miroase a curat. Se scoala 
buimac, pe oglinda bilet: 'Scumpul meu, buna dimineata, ai micul dejun in 
bucatarie. Eu m-am dus la cumparaturi. Sarutari, Frida. ' 
Din ce in ce mai nedumerit porneste spre bucatarie. Peste tot e curatenie 
desavarsita, in hol arde o lumanare parfumata, nici urma de boratura pe mocheta. 
In bucatarie, copilul isi termina micul dejun,  
Cu oarecare timiditate, John chestioneaza copilul: 
-Ce s-a intamplat de fapt azi-noapte, fiule? 
-A, pai ai venit pe la 3 foarte beat.  
-Si? 
-Ai vomat de mocheta. . .  
-Si?! 
-Ai spart vaza aia frumoasa de la bunica şi te-ai dat cu capul de usa dormitorului. . .  
-Si?!! 
-Si pe urma mama te-a tarat in pat.  
-Si?!!! 
-Si a-nceput sa te dezbrace, dar, când sa-ti desfaca pantalonii, tu ai zis: *'Lasa-ma 
cucoana-n pace, ca-s om insurat' * 
237. Alinuta la scoala: 
-Unde se gaseste cel mai mult zahar din lume, Alinuta? intreba invatatoarea 
-Pai, in Zahara.  
-Bine Alinuta, da acolo e praf.  
-Da ce, am zis ca-i cubic?. . . 238. Culmea manelistilor 
Sa conduci o mashina fara numar. . . fara numar. . . fara numar. . .  
239. Paradoxul existentei: 
Pe zi ce trece apar tot mai multi homosexuali, cu toate ca ei intre ei 
nu se inmultesc! 
240. Intrebare: - Ce credeti, cine sunt mai inteligenti: femeile sau barbatii? 
Raspuns: - Desigur, femeile! Ati vazut vreodata o femeie care sa se casatoreasca cu 
un barbat numai pentru faptul ca alesul sau are picioare lungi? 
241. Prezicatoarea catre o studenta: 
- In viata d-tale in curand o sa apara un barbat tanar; vă fi foarte 
dragut, cu ochi albastri, obrajii roz, dar cu par putin şi vă cantari 4 kg. . .  
242. - Tata, am doua vesti: una buna şi una proasta.  
- Zi-o pe aia proasta.  
- Aseara am fost la un bal de homosexuali.  
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- Si aia buna? 
- M-au ales regina balului! 
243. Un curios se opreste in spatele unui pescar.  
- Ei, cum merge? Musca sau nu? Ati prins vreunul? 
- Da, adineaori am prins pe unul care ma batea la cap şi l-am aruncat in rau.  
244. Un betiv povesteste:. . . şi cum ziceam, am ajuns aseara acasa, ma 
dezbrac, intru in baie şi deodata aud. . . . "Atentie, se inchid usile! 
Urmeaza statia Timpuri Noi cu peronul pe partea dreapta. " 
245. Doi nebuni in curtea unui azil.  
- De ce tragi de sfoara aia? 
- Am incercat s-o imping dar se indoaie.  
246. Sotia, nervoasa, îi deschide usa sotului, care traznea de la o posta a alcool: 
- Presupun, urla ea, ca ai un motiv foarte serios sa vii acasa la 6 dimineata! 
- Da, am, raspunde sotul, micul dejun! 
247. Diferenta intre fumatori şi nefumatori 
- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat?  
- Exista! Mortul care n-a fumat e mai sanatos!.  
248. D-le doctor, cum a murit Ion?  
Nu stim inca. Tot ce stim este ca la autopsie s-a zbatut mult. .  
249. "Mare concurs: "cea mai ermetica masina". Vin cei de la Peugeot cu ultimul 
model. Comisia intreaba: 
- Ati facut testul cu pisica?  
- Nu, cum testul cu pisica? 
- Nu-i nimic, il facem acum. Bagam o pisica inauntru. . . Dupa doua zile pisica moare, 
nu mai avea aer.  
- Intr-adevar este ermetica. Vine ultimul model de BMW, comisia intreaba: 
- Ati facut testul cu pisica?  
- Nu, cum se face acest test? 
- Bagam o pisica inauntru. . . Dupa o zi pisica moare. Nu mai avea aer. Este intr-
adevar cea mai ermetica masina. Vin şi cei de la Logan. Comisia intreaba: 
- Ati facut testul cu pisica?  
- Da!  
- Si cum l-ati facut?  
- Pai am bagat pisica inauntru şi pe unde scotea capul, chituiam 
250. In cimitir, groparul sapa linistit şi din când in când mai tragea şi din tigara. La 
un moment dat vede cum dintr-un mormant iese o mana.  
Sapa şi fumeaza in continuare linistit. Nu dupa mult timp din pamant iese mortul cu 
totul. Groparul sapa şi fumeaza in continuare linistit.  
Mortul incearca sa il sperie. Groparul sapa şi fumeaza in continuare linistit.  
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Vede mortul ca nu are ce sa-i faca, se indreapta spre gardul cimitirului şi vrea sa 
sara. Dintr-o data se trezeste cu ditamai lopata dupa ceafa. Groparul: 
- Radem, glumim, da' nu parasim incinta" 
251. Ionel şi Marioara erau amandoi pacienti intr-un spital de boli mintale.  
Intr-o zi, pe când se plimbau pe langa piscina spitalului, Ionel a sarit brusc in apa, a 
inotat pana la fund şi a ramas acolo.  
Marioara a sarit repede sa-l salveze. A inotat şi ea pana la fund şi l-a scos pe Ionel 
din apa.  
La auzul acestei fapte eroice, asistenta sefa a ordonat ca Marioara sa fie externata 
din spital, deoarece o considera acum stabila mintal.  
Asistenta s-a dus la Marioara sa-i dea vestea şi i-a spus: 
- Marioara, am o veste buna şi una rea.  
Vestea buna este ca vei fi externata; din moment ce ai fost capabila sa reactionezi in 
mod rational la o criza şi sa salvezi viata unui alt pacient, am ajuns la concluzia ca 
fapta ta dovedeste o deplina sanatate mintala.  
Vestea rea e ca Ionel, pacientul pe care l-ai salvat, s-a spanzurat cu cordonul de la 
halat in baie. Imi pare nespus de rau, dar a murit.  
La aceasta, Marioara raspunse: 
- Nu s-a spanzurat. L-am pus eu acolo sa se usuce. Cand pot deci sa merg acasa? 
252. La o banca din Ardeal, un taran se adreseaza celui din fata sa la rand, un mare 
patron spilcuit şi fandosit, intrebandu-l cat e ceasul. Acesta îi raspunde: 
- Du-te ma', tarane, de langa mine!. . . Tu nu vezi ca parc-ar sta un vultur langa un 
rahat?!?. . .  
Atunci, taranul îi raspunde: 
- No, bine!. . . Atunci io o sa-mi cam iau zborul!. . .  
253. Maria şi Ion la aniversarea celor 25 de ani de casatorie. . . La un moment dat, in 
timpul mesei festive, Maria îi adreseaza lui Ion o mica intrebare, soptita la ureche:  
- Auzi, ma' Ioane, acuma zi-mi şi mie ce gen de femei îţi plac tie: cele frumoase sau 
cele inteligente? 
Fara a sta prea mult pe ganduri, Ion îi raspunde, tot soptit: 
- Niciunele dintr-astea doua, tu Marie!. . . Stii bine ca io te iubesc numa' pe tine!. . .  
254. - Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da? 
- Desigur, scumpa mea.  
- Aseara, când tu nu erai, am auzit cum tata îi spunea dadacei 'Ingeras'. Ea când o sa 
zboare?  
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata.  
255. Doi pensionari stateau in parc pe o banca, când vad o blonda. Unul dintre ei 
spune: 
-Vezi blonda aia? 
Moare dupa mine! Celalalt raspunde: 
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-Cum asa ? 
Primul pensionar: 
-Ca doar n-o sa moara inaintea mea ! 
256. Un pitic intra intr-o farmacie şi cere o aspirina. Farmacista il intreaba: 
- Sa v-o impachetez? 
- Nu, multumesc. O s-o rostogolesc. . .  
257. Cine e ?  
- Politia!  
- Si ce vreti ?  
- Sa vorbim!  
- Cati sunteti ?  
- Doi.  
- Pai vorbiti intre voi. . . "  
 
258. - Mama, dacă o sa fiu o fata cuminte cind o sa fiu mare, o sa am şi eu un sot?  
- Da, fetita mea.  
- Si dacă nu o sa fiu o fata cuminte?  
- Atunci o sa ai mai multi. . .  
 
259. Un betiv şi o blonda se intalnesc pe strada. Betivul spune:  
- Proasto!  
Iar blonda spune:  
- Betivule!  
La care betivul zice:  
- Da, dar mie maine-mi trece!  
260. Miezul noptii. Un betiv se leagana din gard in gard, când e oprit de un politist.  
- Actele la control, vă rog şi sa-mi spuneti unde mergeti! Betivul se uita lung şi 
raspunde:  
- Ma duc la o conferinta despre efectele nocive ale alcoolului şi despre riscul 
betivilor de a deveni ratati.  
Politistul se uita la el fix şi intreaba:  
- La ora asta? Cine tine o conferinta despre asa ceva la miezul noptii?  
- Nevasta-mea şi mai mult ca sigur şi soacra-mea.  
 
261. Bunicul vanator povesteste nepotului:  
- Sus in munti am fost atacat de o haita de opt lupi!  
- Bunicule, dar anul trecut când mi-ai povestit erau numai patru lupi!  
- Anul trecut, draga, erai prea mic pentru a afla adevarul!. . .  
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262. Un soldat statea in post când apare sergentul care-i spune pe un ton superior:  
- Bai, ai grija ca trebuie sa vina generalul. Cand apare anunta-ma.  
Peste zece minute apare iar sergentul care intreaba:  
- Ma, a venit generalul?  
- Nu, domnule sergent.  
- Cand vine sa ma anunti.  
- OK.  
Peste o ora vine generalul. Soldatul il intreaba:  
- Tu esti generalul?  
- Da.  
- Ai dat de belea, de când te asteapta domn sergent!  
 
263. I: Cum se poate explica pe scurt teoria multimilor?  
R: Dacă intr-o camera sunt trei oameni şi cinci din ei ies afara, atunci trebuie sa 
intre doi in camera pentru ca asta sa fie din nou goala.  
 
264. Pacea interioara  
Va spun şi voua asta, pentru ca la mine a functionat.  
Vazand un simplu anunt, am ajuns sa citesc un articol in ziar care mi-a adus, in 
sfarsit, pacea interioara.  
In articol scria: "Poti obtine pacea interioara dacă termini toate lucrurile pe care le-
ai inceput! "  
Asa ca, azi dimineata, am terminat o sticla de vodca, una de vin rosu, ce mai 
ramasese in sticla de Jack Daniels, cutia de Distonocalm de pe noptiera şi o cutiuta 
cu bomboane. Si, la naiba, deja ma simt mult mai bine!  
Trimite asta tuturor celor care vor sa-si gaseasca pacea interioara. . .  
265. Fetele in ziua de azi in liceu invata doar 2 litere şi 2 cifre A 4 şi X 5, incepand 
cu facultatea invata inca 2 cifre şi o litera Q 7 şi X 6. Din cauza crizei financiare 
incepand cu anul universitar 2009-2010 se vă schimba programa la facultati şi se 
vor invata 4 litere: RA T B. . . . . .  
266. Doua sotii de politisti stau de vorba. Una zice: 
- Draga, sotul meu are post langa o florarie. Niciodata nu mi-a adus vreo floare. . .  
- Si ce? Al meu are post langa conservator. O conserva n-am vazut pana acum. . .  
267. Soţ şi soţie la poarta Raiului. Sf Petru le repartizează un bungalow pe o plajă 
perfectă: 
- Aveţi teren de golf şi tenis şi dacă vă e foame, puteţi merge la oricare din barurile 
din apropiere. Totul e gratis.  
Soţul catre soţie: 
- Ai văzut? ! Dacă nu erai tu cu tărâţele tale şi fulgi şi fibre. . . puteam ajunge aici 
acum 10 ani! 
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268. Secretul unei casnicii durabile  
Un cuplu celebra 50 de ani de casnicie. Armonia şi linistea din familia lor erau 
celebre in tot oraselul, asa ca un reporter de hotaraste sa realizeze un interviu.  
-Cum se face ca de 50 de ani nu v-a vazut nimeni certandu-va sau macar ridicand 
tonul unul la altul?  
-Secretul este la inceputul casniciei, in luna de miere. Ne-am hotarat sa o petrecem 
la o cabana superba pe creasta muntilor şi am inchiriat doi magarusi pentru a 
ajunge acolo impreuna cu bagajele noastre. La un moment dat, magarusul sotiei 
mele s-a impiedicat şi au cazut. Sotia mea, desi se lovise, i-a spus animalului pe un 
ton calm "1 la mana". Magarul s-a ridicat şi am continuat drumul. Dupa un timp, s-a 
impiedicat din nou.  
Sotia mea i-a spus, cu aceeasi voce egala "2 la mana".  
Ne-am continuat calatoria, magarul s-a impiedicat a treia oara. Atunci sotia mea a 
scos un revolver şi a impuscat magarul in cap. Am facut criza de isterie. I-am spus 
ca e nebuna sa procedeze asa de crud cu bietul animal, ca trebuie sa consulte un 
psihiatru.  
Sotia mea s-a intors catre mine, m-a privit in ochi şi mi-a spus calm "1 la mana". A 
fost prima şi ultima data când ne-am certat. . .  
269. Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca in paradis, deoarece ei ar fi 
ignorat marul şi ar fi mincat sarpele.  
 
270. -Vecine, sunt distrus. Nevasta ma insala! Mi-a zis aseara ca a dormit la Nuti.  
-Si? 
-Pai la Nuti am dormit eu! 
271. Doi tipi la inchisoare. Primul intreaba:  
- Cîţi ani ţi-au dat?  
- 15!  
- Pentru ce?  
- Am spart cîteva geamuri la serviciu.  
- Dar unde lucrai?  
- Pe un submarin. . .  
272. Basescu se scoala dimineata la vila de la Scrovistea.  
Afara ninsese, totul era feeric. Iese in prag, se intinde, cand, deodata incremeneste: 
pe zapada imaculata era scris cu urina: Maine vei muri!  
Agitatie, Politie, SRI, SIE, DIE, etc. Cercetari, probe, amprente. A doua zi vine seful 
SRI:  
- Au venit doua probe de la laborator şi am o veste proasta şi una foarte proasta 
pentru dumneavoastra.  
- Zi-o pe ai proasta  
- Au iesit probele de urina şi urina e a lui Boc  
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- Oamenii mei! Oamenii mei au tradat! Ce veste poate fi mai proasta decât asta?  
- A iesit şi proba grafologica; scrisul e a lui Tariceanu. . .  
273. Doua buci vorbeau: - Auzi, dacă tot petrecem atata 
timp impreuna, nu ar fi mai bine sa ne casatorim? 
- Ce rost are? Nu vezi ca ne despartim pentru orice cacat? 
274. Invatatoarea: Cum poate o persoana sa faca atât de multe greseli 
intr-o singura zi? 
Ionel: Ma trezesc devreme dimineata. . . .  
275. In fatza portii raiului, statea un popa şi un sofer de autobuz. .  
Vine Sfantu' Petru şi zice:  
- Tu, soferule, poti sa treci, iar tu, parinte, mai asteapti.  
Popa, indigat: 
- Cum asa? Sf. Petre. Eu, care mi-am inchinat toata viata bisericii!. . .  
- Ei, si?. . . La tine in biserica, toata lumea dormea, iar la el in autobuz, toata lumea 
se ruga!  
276. Intai ianuarie. Telefon de la o prietena:  
- Mariuco, la multzi ani! Cum ai petrcut anul nou? 
- Ca de obicei, in pat.  
- Si, a fost multa lume? 
277. Vine badea Gheorghe la un SSIF sa investeasca la bursa si-i zice la broker:  
-Domnucule, vreau sa investesc şi eu pe bursa asta, da mai intai explica-mi şi mie pe 
intelesu' meu, asa ca la tara, cum vine chestia asta cu bursa?  
Brokeru':  
-Apoi cum sa-ti explic bade. Sa zicem ca ai o suma de bani şi eu îţi recomand sa 
cumperi gaini. Gainile fac oua şi ouale se clocesc şi ies pui. Si puii ajung gaini şi fac 
alte oua, care se clocesc şi ies alti pui şi tot asa pana ti se umple ograda de oua, pui, 
gaini. Apoi vine o vreme grea cu furtuna, ploi şi inundatii si-ti ia toate gainile şi puii 
din ograda şi atunci zici: Ba ce fraier am fost ca n-am luat ratze.  
278. Organul sexual masculin a cerut o crestere de salariu pe urmatoarele 
considerente : 
- lucreaza la mare adancime; 
- lucreaza cu capu_n jos; 
- lucreaza in mediu cu umiditate ridicata; 
- lucreaza la temperaturi ridicate; 
- nu are ventilatie sau aer conditionat la locul de munca; 
- nu are weekend_uri şi nici concedii de odihna; 
- nu are liber dacă lucreaza ore suplimentare; 
- are un loc de munca cu conditii periculoase, care de multe ori pot cauza boli 
profesionale.  
Cererea i_a fost refuzata din urmatoarele motive : 
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- nu are studii; 
- nu munceste 8 ore neintrerupt; 
- nu raspunde prompt la toate solicitarile; 
- dupa o scurta perioada de activitate adoarme la locul de munca; 
- nu lasa curatenie la locul de munca şi nu dovedeste fidelitate.  
279. La interviul pentru angajare: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu.  
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze. . 
.  
280. - De cati misogini e nevoie ca sa insurubeze un bec la bucatarie? 
- De nici unul, ca proasta aia poate sa gateasca şi pe intuneric.  
281. Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba:  
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine ma sfatuiti? 
282. Intrebare: De cati programatori e nevoie pentru a schimba un bec?  
Raspuns: De niciunul. . . e o problema hardware 
283. Sotia unui informatician:  
-Draga, du-te la magazin şi ia salam. Dacă au oua, ia zece.  
Programatorul ajunge la magazin:  
-Aveti oua ?  
-Da.  
-Atunci dati-mi 10 salamuri. . .  
284. Se duce Fat Frumos sa omoare balaurul fioros. Ajunge la grota, paseste darz, 
apare balaurul cu doua capete. Fat Frumos scoate sabia şi i le taie. Imediat cresc 
alte 4 capete in loc. Fat Frumos le taie şi pe aceastea şi alte 8 capete rasar imediat. 
Le taie pe astea 8, cresc alte 16. Le taie şi pe aceastea şi deodata cresc 32. Munceste 
Fat Frumos sa taie toate cele 32 de capete, pac! 64. Taie. Apoi 128. Taie. Apoi 256. 
Taie. Apoi brusc balaurul muri. De ce? Era un balaur pe 8 biti!  
285. Un programator merge la un altul sa-i ceara bani imprumut.  
- Cat sa-ti dau? 
- 500 de dolari.  
- Stii ce? Iti dau 512 sa fie rotund. . .  
286. Merge pe strada o doamna cam plinuta. De ea se apropie un cersetor: 
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic.  
- Ehee, dacă as avea şi eu asa vointa. . .  
287. Anunt la matrimoniale: "Caut sotie"  
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!"  
288. Un mos de 119 şi nevasta de 109 merg la tribunal sa divorteze.  
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- Judecâtorul: da de cati ani sunteti casatoriti? 
- Apoi au trecut 80 raspunde mosul 
- Judecâtorul: Da de cati ani nu vă mai intelegeti? 
- Pai de 50, domn judecâtor 
- Judecâtorul: Si atunci ce ati asteptat pana acu'? 
- Sa moara copiii şi sa nu sufere, raspunse mosul.  
289. Dacă o persoana ajuta un hot inainte de a savarsi un furt, se numeste 
COMPLICE si 
va plati pentru asta. Dacă o alta persoana ajuta un hot dupa ce a savarsit fapta, se 
numeste AVOCAT şi este platit pentru asta.  
290. Trei ingineri discuta intre ei despre natura corpului uman. Unul din ei zice: - E 
clar ca a fost conceput de un inginer mecanic: articulatiile, oasele pt. sustinere. - Nu 
cred, zice altul, a fost facut de un inginer electronist: toate conexiunile nervoase, 
sistemul nervos, … Al treilea: - Nu se poate! Mai mult ca sigur a fost gandit de un 
inginer constructor, numai 
ei pot sa plaseze o zona cu deseuri toxice langa o zona recreativa! 
291. Un politist plictisit opreste un sofer care depasise viteza cu 5 km şi îi spune, 
foarte plin de el: -D-le, uite, ca sa nu zici ca-s rau, dacă imi pui o intrebare la care nu 
stiu sa 
raspund, te iert de amenda! Soferul sta o clipa pe ginduri şi il intreaba pe politist: - 
In ce luna se nasc negrii? 
Dupa un sfert de ora de chinuiala mentala, politistul recunoaste: - D-le, m-ai prins! 
Nu stiu! Te iert de amenda, dar spune-mi şi mie raspunsul! – E simplu! In luna a 
noua! Soferul pleaca, iar politistul opreste urmatorul sofer care i se pare ca a calcat 
pe bec. Si îi spue acestuia: - Domle, dacă stii sa raspunzi la intrebarea pe care ti-o 
voi pune, te iert de amenda! -Sunt de acord sa incerc! - Ia spune-mi tu mie, in ce 
luna se nasc negrii! - 
Nu stiu, dle politist! - Ei, vezi ca esti prost! Iti spun eu: in luna septembrie! 
292. Meci România - Rusia. Câstiga România. Se primeste o telegrama de la rusi: 
Ati câstigat! Stop. Felicitari! Stop. Petrol. Stop. Gaze. Stop.  
293. Un politai opreste in trafic o masina suspecta. Se trece la controlul actelor şi 
bineinteles, şi de neevitat al portbagajului, cum se obisnuieste in politia rutiera 
romana. La control se gasesc mai multe canistre cu lichid. - Ce ai dom'le in aceste 
canistre?intreaba politaiul. - Apa, domnu sef, apa, ce sa fie??! - Ba, tu ma minti!!! la 
care soferul ca sa fie crezut îi ofera şi politaiului sa guste ca sa se convinga de 
adevarul spus de el.  
Politaiul bea cana de apa şi pleoscaie multumit. - Da' ba, bine, poti pleca. . La 
intoarcere, soferul trece iar pe langa politai, care de data asta se decide sa il opresca 
iar şi sa-l intrebe de ce transporta apa la atatia kilometri distanta, şi care e spilu' la 
afacerea asta?  



1357 

 

- Baa!! Da' ce totcari tu apa de la atata drum??? Ha??? - Hapai, domnu sef, asa e 
obiceiul pe la noi. . . sa duci cat mai departe apa cu care se spala mortu'. . . .  
294. Un bãrbat merge cu liftul. La un moment dat, intrã o femeie.  
Dupã douã etaje, femeia opreste liftul, se uitã cochet la el, îsi dezbracã 
bluza şi sutienul şi le aruncã pe jos.  
- Hai, fã-mã ca sã mã simt ca o femeie.  
Bãrbatul se gandeste putin, îsi dezbracã cãmasa, o aruncã pe jos şi spune: 
- Hai, spal-o şi calc-o.  
295. Culmea eternitatii: 
Patru blonde, in patru masini, intr-o intersectie nesemaforizata! 
296. Un vierme îi spune prietenei sale: 
- Dacă nu te mariti cu mine, ma arunc in fata gainii! 
297. O femeie facea cumparaturi la un supermarket.  
Cumpara o cutie de lapte 2%, un carton de oua, o cutie de suc de portocale,  
o cutie de cafea, o salata şi niste costita afumata. In timp ce le descarca 
la casa, vine un tip beat in spatele ei şi se uita indelung la produse. Apoi 
spune: 
- Tu traiesti, mai mult ca sigur, singura! 
Femeia se uita contrariata la produsele pe care le cumparase şi nu intelege 
de unde a tras betivul concluzia.  
- Ai perfecta dreptate, sunt singura, dar de unde ti-ai dat seama? 
- Pentru ca esti urâta!!! 
298. De ce au pierdut albanezii razboiul? 
Era arcasul bolnav! 
299. Cine a inventat casatoria? 
Evreii: au gasit o modalitate de a face sex fara bani.  
300. Doi scotieni treceau prin fata unui bar. Unul dintre ei intreaba: - Bei o bere? 
- Da.  
- Atunci du-te şi bea-o mai repede, ca eu te astept afara.  
301. La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Exista femeia perfecta ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Nici noua nu ne plac filmele Science Fiction! 
302. Un betiv care raspandea un miros ingrozitor de bautura ieftina şi care cara cu 
greu un sac murdar se urca in autobuz şi se aseaza langa un preot catolic cu un 
aspect foarte onorabil.  
Scoate din sac o sticla de bautura aproape goala din care bea satisfacut pana la 
ultima picatura. Arunca sticla pe culoar şi scoate din sac un ziar.  
Dupa cateva minute de lectura i se adreseaza preotului: 
- Scuzati-ma, parinte, stiti cumva din ce motive se ajunge la spondiloza? 
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- Desigur, raspunde preotul, care simtea o neplacere crescanda, pe un ton de o 
politete rece şi sarcastica. Factorii care duc la spondiloza sunt: o viata dezordonata, 
tovarasia unor femei de calitate indoielnica, consumul exagerat de tutun şi alcool, 
betii care se termina cu nopti petrecute in bordeluri, toate astea duc la spondiloza… 
- Uuuaaauuu! N-as fi crezut niciodata… raspunde betivul şi se intoarce la ziarul sau.  
Preotul, milos de felul lui, dupa ce se gandeste la cele spuse, se adreseaza din nou 
betivului, de data asta pe un ton bland şi impaciuitor: 
- Scuza-ma, n-am vrut sa te jignesc, de când suferi de spondiloza, fiule? 
- Eu? Nu, parinte… eu niciodata n-am suferit de asa ceva. Tocmai am citit in ziar ca 
Papa are spondiloza.  
303. Dacă o pocnesti, se cheama maltratarea femeii. Dacă te pocneste ea, e 
autoaparare. Dacă iei o decizie fara sa o intrebi, esti nesimtit. Dacă ea ia o decizie 
fara sa te consulte, e femeie emancipata. Dacă îi ceri sa faca ceva ce nu îi place, e 
dominare masculina. Dacă te roaga ea, îi faci o favoare. Dacă apreciezi formele unei 
femei şi lenjeria sumara, esti pervers. Dacă nu, esti homo. Daca-i oferi flori, 
urmaresti ceva. Dacă nu, esti magar. Dacă esti mandru de realizarile tale, esti plin 
de tine. Dacă nu, esti lipsit de ambitie. Dacă o doare capul, e obosita. Dacă te doare 
pe tine, n-o mai iubesti. Dacă vrei sa faci dragoste prea des, esti obsedat. Dacă nu, ai 
pe altcineva. Si vă mai intrebati de ce mor barbatii mai repede. . .  
304. Un vanator intra intr-un magazin de profil.  
- Pantaloni de camuflaj aveti?  
- Avem, dar nu-i gasim! 
305. De pe o stanca inalta cad jos doi alpinisti - un optimist şi un pesimist.  
Pesimistul: - Eu cad ! 
Optimistul: - Eu zbor !  
306. Osama Bin Laden isi deschide o companie de transport aerian! Mesajul de 
intampinare:"Osama Bin 
Laden Air Lines vă ureaza drum BUM!!!!  
307. Vine un tip cu un copil la doctor: - Doctore, copilul meu are un an, dar pana 
acum inca nu a deschis ochii mai bine.  
Doctorul: - Cred ca ochii trebuie sa-i deschideti d-stra. Copilul e chinez.  
308. Intr-o zi, la usa unei batrane suna un domn, elegant imbracat, cu un aspirator 
in mana. Nici nu apuca batrana sa deschida, ca tipul incepe:  
- As dori sa vă prezint cel mai performant aspirator. . . (in timp ce vorbea, arunca pe 
covorul din holul casei o cantitate considerabila de balegar, explicand Stati linistita; 
dacă acest aspirator nu curata TOT ce se afla pe covor, promit ca mananc eu ce 
ramane!  
Dupa ce asculta toata povestea, tremurand de nervi, batrana îi raspunse:  
- Sper sa ai pofta; nu am curent de azi-dimineata!. . .  



1359 

 

309. Un angajat intra in biroul sefului, smulge cablul telefonic din perete, îi arunca 
hartiile pe jos, îi toarna cafeaua pe cap şi da sa-l bata pina colegii din birou striga:  
"Opreste-te Ghita, noi am glumit, nu ai castigat la loto. . . "  
 
310. Unul suna la pompieri: 
-Alo, pompierii? 
-Da! Care este problema? 
-Imi arde de joaca!  
311. Inspectoratul General al Politiei. Comandantul:  
- Baieti, la noi in tara au inceput sa vina tot felul de straini şi ni s-a cerut sa vă 
supunem unui examen de cunostinte generale. Vi se cere sa cunoasteti capitalele 
tarilor mai importante. Asa ca luati doua saptamani de permisie şi invatati 
capitalele.  
Se duc politistii acasa, se pun cu burta pe carte şi se intorc peste doua saptamani. 
Seful îi intreaba: 
- Ati invatat capitalele? 
- Daaa. . . .  
- Bine, ia sa-mi spuna cineva ce capitala are Marea Britanie.  
Peste politisti se lasa o tacere grea. Se aude o voce timida din sala: 
- Bine, sefu', dar dumneavoastra ne-ati spus sa invatam capitale de tari, nu de mari.  
312. Cand esti satul pana peste cap de munca ta şi esti pe punctul de a face o 
depresie şi crezi ca la munca nimic nu functioneaza cum ti-ar placea, fa urmatorul 
lucru: 
Du-te la prima farmacie pe care o gasesti şi cumpara un termometru rectal 
"Johnson & Johnson" (doar aceasta marca, nu alta). Desfa-l şi citeste cu atentie 
instructiunile. O sa gasesti urmatoarea fraza in instructiuni : 
- fiecare termometru rectal "Johnson & Johnson" a fost testat PERSONAL in fabrica 
noastra".  
Atunci inchide ochii şi repeta cu voce tare de cinci ori: "sunt multumit/a ca nu 
lucrez in departamentul "Calitate" al "Johnson&Johnson" şi dupa aceea poti sa razi 
şi sa te intorci fericit la munca. . . .  
313. Soacra, pe patul de moarte, catre ginere: 
- Sa repari pendula aia de pe perete… 
- O repar mama soacara, o repar, dumneata concentreaza-te acolo…  
314. Profu zice: "Baiete din pacate pentru tine nota pe care o ai incepe cu P. 
Banuiesc ca stii ce nota e, nu?" 
Studentul: "Pinci?"  
315. Un parlamentar iese agale din sala de sedinte şi se 
intalneste cu un coleg din opozitie care se plimba pe hol si-l intreaba soptit: 
- Nici tu n-ai somn? 
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316. Toti oamenii de stiinta jucau pititea in Rai. Se pune Einstein şi incepe sa 
numere.  
Toti se ascund pe unde gasesc, numai Newton ia o creta, traseaza un patrat cu 
latura de 1 m şi se asaza in mijlocul lui. Dupa ce termina de numarat, Einstein se 
intoarce si, bineinteles il vede pe Newton : 
Einstein: Te-am vazut. Tu esti Newton.  
Newton : Imi pare rau, dar nu sunt eu.  
Einstein: Cum adica nu esti tu? Te cunosc f bine.  
Esti Newton.  
Newton : Ia priveste mai atent. Ce vezi? 
Einstein: Tu in mijlocul unui patrat cu latura de 1 m.  
Newton : Pai şi ce inseamna Newton pe metru patrat? 
Einstein: Pascal.  
Newton : Pai vezi, el e! 
317. Intrebare: Ce-ti inspira un tigan fara maini? 
Raspuns : Incredere. . .  
318. Cum te numesti ?, intreaba medicul.  
- Popopopa Mamamamarin.  
- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, iar ala care mi-a scris certificatul de nastere era un cretin. . .  
319. In anul 2008, vine Dumnezeu la Noe, care traia linistit in Australia si-I zice:- 
Noe, pamantul s-a umplut de rautate şi oamenii M-au uitat. Vreau sa-mi 
construiesti o noua Arca, pentru ca Potopul vă veni iar. Sa iei din fiecare specie cate 
un exemplar mascul şi femela. Ai la dispozitie 6 luni de zile!Dupa 6 luni se uita 
Dumnezeu pe pamant si-l vede pe Noe plangand in gradina. -Noe !!! Sunt pe cale sa 
incep Potopul, unde este Arca ???-Iarta-ma Doamne, dar lucrurile s-au mai 
schimbat intre timp. . . Am nevoie de autorizatie de constructie. Ma tot cert cu un 
inspector, pentru un sistem antiincendiu, vecinii m-au dat in judecâta pentru ca am 
incalcat planul de urbanism construind Arca in gradina mea şi astfel am incalcat 
normele de inaltime.  
Apoi compania de electricitate a cerut sa pun ipoteca pe Arca in vederea acoperirii 
costurilor de transport şi de mutare a liniilor de inalta tensiune ce trebuie date la o 
parte din calea Arcii pentru a fi lansata la apa. Degeaba le-am spus eu ca vă veni 
marea la mine, ca nu m-au crezut.  
Sa fac rost de lemn, a fost o alta problema. Este interzis sa tai lemn din padurile 
invecinate deoarece acolo traieste bufnita cu pete care-i o specie protejata. Am 
incercat sa-i conving pe ecologisti ca tai lemnul tocmai pentru a salva bufnita, dar 
nici n-au vrut sa stea de vorba cu mine.  
Cand am inceput sa adun animalele, am fost dat in judecâta de un grup de activisti 
pentru protectia animalelor. Ei sustineau ca tin animale salbatice sechestrate 
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impotriva vointei lor, şi de asemenea au sustinut ca sa pun atatea animale intr-un 
spatiu atât de mica, inseamna cruzime asupra lor.  
Apoi Ministerul Mediului, au spus ca nu am voie sa construiesc Arca pana când 
reprezentantii lor nu fac un studiu de mediu şi implicatiile pe care Potopul Tau le 
poate avea asupra mediului. Inca am un proces in derulare cu Ministerul Muncii, 
deoarce inca nu m-am hotarat cate minoritati ale grupurilor etnice sa angajez pe 
santier iar Blocul Sindical nu ma lasa sa-mi folosesc la constructie copiii mei 
deoarece nu fac parte din Sindicat şi nu au certificare ISCIR pentru constructia de 
Arce.  
Ca sa fie totul şi mai rau, Fiscul, mi-a confiscat toate posesiile deoarce sustin ei ca 
vreau sa parasesc tara cu specii de animale pe cale de disparitie.  
Deci Doamne iarta-ma dar, imi trebuie pe putin 10 ani ca sa fac tot ce mi-ai zis. . . 
Dintr-o data cerul se lumina, norii disparura, iar soarele din nou aparu stralucitor 
pe cer. -Doamne, sa inteleg ca nu ne mai distrugi lumea ?-Nu Noe, se pare ca mi-a 
luat-o guvernul inainte. . .  
320. Muma Padurii iese la plimbare, cu un corb asezat pe umar. Pe drum,  
vrajitoarea intalneste un tanar ratacit si, patrunsa de valul primavaratic, îi spuse 
acestuia: 
-Dacă recunosti faptura de pe umarul meu, îţi voi darui o noapte de dragoste.  
-Tanarul se concentreaza şi zice: 
-Un bou! La care vrajitoarea: 
-Un bou esti tu, dar treaca de la mine. . . .  
321. BANCURI STIINTIFICE: 
Ce este un urs polar ? 
Un urs rectangular care are sistemul de coordonate schimbat. Ce-i zice un vector 
altui vector ? 
"Ai un moment ?"Un statistician este o persoana care, stand cu picioarele pe ghiata 
si 
cu capul intr-un cuptor, zice ca se simte in medie bine.  
Un fizician, un inginer şi un matematician calatoresc in acelasi 
compartiment intr-un tren prin Scotia.  
La un moment dat vad o oaie neagra.  
"Aha, zice fizicianul, vad ca in Scotia toate oile sunt negre!" 
"Nu chiar, zice inginerul, se poate zice ca unele oi scotiene 
sunt negre. " 
"Ba nu, raspunde matematicianul, tot ce putem spune este ca in 
Scotia exista cel putin o oaie cu una din laturi neagra !" 
322. Bula la scoala. Invatatoarea îi intreba pe toti:  
- Ce ne da porcul? 
Un elev raspunde: 
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- Carne! 
- Ce ne da gaina? 
- Oua! raspunde un altul.  
- Ce ne da vaca? 
La care Bula : 
- Teme pentru acasa. . .  
323. Mai copile, se plange maica-ta ca vorbeste cu tinesi tu n-o asculti.  
- Pai sa vezi, taticule. . .  
- Lasa scuzele! Spune-mi cum de reusesti ?! 
324. Ion sta intins sub un pom, priveste pasarile de deasupra capului sau şi vaca ce 
paste in apropierea sa.  
- Nu-i bine oranduita lumea asta, gandeste el insinea sa. Acestei mici pasari i s-a dat 
o libertate prea mare, pe când vaca sta legata cu o sfoara.  
La un moment dat, pasarea îi face drept in cap.  
- Doamne, esti totusi intelept! Dacă era vaca in copac. . .  
325. Un indian navajo statea langa un agent de vanzari pe o banca in parc. . .  
Intre ei se afla o punga mare de hartie. . . indianul fixa de ceva timp punga de hartie.  
- Vrei sa stii ce e in punga? intreaba agentul de vanzari.  
Indianul dadu afirmativ din cap.  
- E o sticla de vin, am luat-o pentru nevasta-mea.  
Indianul tacu o vreme, apoi zise, dand afirmativ din cap de mai multe ori:  
- Bun schimb ai facut. . .  
326. Sotul catre sotie: "Ai vazut-o, draga, pe tanara aceea care zambea la mine?" 
Sotia: "Nu-i nimic iubitule şi pe mine m-a bufnit rasul când te-am vazut prima oara. 
. . " 
327. Pe o strada intunecata mergea o tipa. La un moment dat aude pasi in urma ei. 
Cind se uita tipa vede o aratare apocaliptica cu bratele desfacute la maximum, ochii 
holbati, mers poticnit, nasul turtit, buzele strivite. . .  
Ingrozita, tipa ia o piatra şi o arunca spre monstru: 
"Zaaaaang!". La care monstrul: 
- 'Tu-i mama lui de geam, ca de-o saptamina incerc sa ajung cu el acasa!  
 
328. Naufragiaza un vapor. Un pasager se apropie inot de capitan si-l intreaba: 
- Capitane, cat avem de inotat pana la cel mai apropiat pamant? 
- Trei kilometri.  
- In ce directie? 
- In jos. . . !  
 
329. Lucrare scrisa intr-o clasa de fete, cu subiectul: 
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Abordati intr-o maniera concisa, urmatoarele trei teme: 1)Religie. 2) Sexualitate. 
3)Mister. Doar urmatoarea lucrare a obtinut nota maxima, 10: 
"Dumnezeule! Sunt insarcinata! Cu cine?"  
 
330. Doua blonde mergeau pe strada, iar una dintre ele exclama: 
- Uita-te la cainele ala cu un ochi! Cealalta blonda isi acopera un ochi şi zice: - Unde?  
 
331. Un om vede un urs suit intr-un visin. Il intreaba: 
- Ce faci acolo? - Mananc cireste.  
- Pai cum sa mananci cirese, tu nu vezi ca stai intr-un visin? 
- Mi-am adus de-acasa.  
 
332. Electricianul spitalului intra la Reanimare şi le spune bolnavilor cu masca de 
oxigen pe fata: 
- Baieti, luati o gura mare de aer ca tre' sa schimb niste sigurante. . . .  
333. Un avion rusesc se prabuseste in Alaska. Pilotul se salveaza dar il prind 
americanii. La sediul CIA, interogatoriu: 
-Bai tavarisci, ce sistem de radiolocatie folositi voi? 
-!?! 
-Bai tavarisci, ce sistem de propulsie aveti, bai? 
-!?! 
-Bai tavarisci, dacă nu ne descrii aparatura de bord. . . te fac arsice! 
Il iau doi malaci la tabacit, dar rusul nimic. Dupa o vreme când la un schimb de 
prizonieri ajunge rusul acasa, il intreaba colegii: 
-Ia spune Ivan cum a fost in captivitate la americani? 
-Bai baieti, puneti mana pe carte şi invatati aparatura de bord, ca dacă vă prind 
americanii şi nu stiti, vă tabacesc de trei ori pe zi! 
 
334. - Tata, am luat 4 la Mate. . Jmac o palma ! - Tata, am luat 4 la Fizica ! Jmac o 
palma ! - Am luat 10 la Muzica ! Jmac o palma. - Dar am luat 10 ! - Iti mai arde şi de 
cintat!!!! 
 
 
335. Ion afla ca mai are de trait doar 24 ore. Ii spune sotiei şi îi propune sa mai faca 
o 
data dragoste. Ea este de acord. Peste 6 ore, Ion îi spune din nou: - Iubito, stii, mai 
am doar 18 ore de trait. Crezi ca am putea sa mai facem dragoste inca o data? Sotia 
este din nou de acord. Cand se duce la culcare, se uita la ceas şi vede ca acum au 
mai ramas doar 8 ore. Atunci îi spune sotiei: 
- Iubito, te rog. . . inca o data inainte sa mor.  
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- Bineinteles, dragul meu! Apoi sotia se intoarce cu spatele şi adoarme. Ion, agitat, 
nu poate adormi! Vede la un moment dat ca au mai ramas 4 ore. O trezeste pe sotie: 
- Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi ca am putea. . . Sotia se ridica şi spune: 
- Uite care e treaba Ioane, eu trebuie sa ma trezesc maine dimineata, tu nu !!!  
 
336. Un tip este arestat şi dus la sectie deoarece vindea oamnenilor elixirul 
nemuririi. La sectie, politistii afla ca individul nu numai ca pacaleste oamenii, dar 
este şi recidivist, fiind arestat pentru aceeasi cauza in 1625, 1794, 1856, 1928 şi 
2006. . .  
 
337. - Buna ziua! 
- Buna ziua, domnule politist! 
- Dumneata, tinere domn, pe gheatza asta conduci cu 70 km pe ora? Vrei sa ajungi la 
spital? 
- Da! 
- Bravo, frumos raspuns! Esti smecher? 
- Nu! Sunt doctor! 
 
 
338. Examen de fizica la politie. Subiectul: Fenomenul ionizarii. La sfarsitul 
examenului il intreaba unul din politisti pe colegul lui de banca din 
timpul examenului: 
- Ma tu ai stiut? 
- Perfect!- raspunde acesta.  
- Sa-ti dea D-zeu sanatate zice primul, inseamna ca am stiut şi eu, pentru ca am 
copiat cuvant cu cuvant de la tine.  
Enervat şi ingrijorat politistul care stiuse îi spune celuilalt: 
- Idiotule, cum ai putut face una ca asta, acum o sa ne prinda şi o sa ne pice pe 
amandoi!! 
- Fii serios, îi raspunde cel care copiase, n-o sa se prinda nimeni pentru ca am mai şi 
schimbat şi eu pe ici pe colo. De exemplu unde tu ai pus ION, eu am pus 
GHEORGHE! 
339. Politistul, cu rasuflarea taiata sare intr-o masina şi îi ordona soferului: 
- Repede, urmareste masina din fata noastra, nu cumva sa o scapi din vedere! 
- Fiti linistit, sunt tractat de ea.  
340. Un terorist ameninta personalul unui avion cu pistolul: 
- Teroristul: "Va-mpusc dacă nu duceti avionul laTeheran. " 
- Personalul: "Stai calm, nu mergem deloc la Teheran. " 
- Teroristul: "Va impusc, voi n-auziti?" 
- Personalul: "Tu nu intelegi ca acest avion nu are cum sa mearga la Teheran?" 
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- Teroristul: "Am un pistol, ce nu e clar? Si acest avion VA merge la Teheran!" 
- Personalul: "Stai dom'ne calm, in fata este un domn cu o bomba care vrea sa 
mergem la Beirut. " 
341. Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman. Dupa impact, tipul ia o barca si 
vasleste disperat sa se salveze.  
-Unde pleci dom'le ca mai sunt femei aici? 
-Lasa-ma in pace omule, mie de femei imi arde acum? 
342. Un arab intra intr-un bar din America. Se duce la barman şi spune: 
- Ahrem bahra mahji Coca Cola ! 
La care barmanul foarte nelamurit: 
- Un pahar mare şi rece cu ce??? 
343. Doi lilieci isi faceau siesta, atarnati intr-un copac cu capul in jos.  
"Auzi, care a fost cea mai naspa zi din viata ta?" 
"Cand am avut diaree". . .  
344. Care sunt cele 3 faze ale sclerozei? 
- Faza intai:intri la toaleta, îţi faci treaba şi uiti sa tragi apa.  
- Faza a doua: intri, tragi apa şi uiti de ce ai intrat.  
- Faza a treia: intri, termini treaba, tragi apa, dar uiti sa-ti dai jos pantalonii.  
345. La un bordel. Vine unu. La intrare o secretara: 
-Cu ce putem sa vă servim? 
-Cu o fetita dacă se poate.  
-Nici o problema, cum doriti sa fie:blonda, bruneta, roscata? 
-Sa fie blonda.  
-OK mergeti la camera 14.  
La camera 14 alta secretara: 
-Sunteti aici pentru o fetita blonda. OK. Cum doriti sa fie:cu ochi albastii, verzi, 
caprui? 
-Sa fie verzi.  
-OK mergeti la camera 14A.  
La 14A alta secretara.  
-Sunteti aici pt. o blonda cu ochi verzi. OK. Cum doriti sa aiba sânii: mari, medii, 
mici.  
-Domne'sa fie medii.  
-OK mergeti la 14B.  
La 14B alta secretara: 
-Sunteti aici pt. o blonda cu ochi verzi şi sâni medii. OK. Cum doriti sa fie: inalta, 
potrivita, scunda.  
Asta in fierbere: 
-Eu imi bag p**a in bordelul vostru, am venit aici sa f*t nu sa fiu plimbat.  
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-Domnule vă rugam sa vă calmati. Stiti noi suntem un bordel nou infintat, curve nu 
avem, dar organizarea vă place?  
 
346. Cam acelasi lucru 
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul in timpul unei 
partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi securitate personala in timp ce esti f. 
. . t.  
347. Cugetare a filozofului chinez Chang Ying Yue: 
Cel care, toata ziua 
E activ ca o albina,  
E puternic ca un taur,  
Munceste precum un cal,  
Si care seara se-ntoarce rupt de oboseala precum un caine,  
Ar trebui sa consulte un veterinar, caci este foarte probabil sa fie un BOU.  
348. Nervul optic-anal 
Stiati ca in corpul omenesc exista un nerv care face legatura intre globul tau ocular 
şi anus?  
Se numeste Nervul Optic Anal, şi este responsabil de viziunea cacacioasa despre 
viata.  
Dacă nu credeti, incercati sa vă smulgeti un fir de par din fund, sa vedeti cum vă dau 
lacrimile. . .  
349. Intra un cowboy in salon şi vede o femeie frumoasa. Nu stie cum sa intre in 
vorba cu ea. Scoate pistoalele şi îi impusca pe toti, dupa care o intreaba: 
-Si ce faci tu aici. . . singurica? 
350. Sotul şi sotia aveau un caine rau. Se hotarasc sa scape de el. Sotul ia cainele se 
urca in masina şi il duce la cateva strazi distanta, il lasa acolo. Se intoarce sotul 
acasa şi peste 2 ore, hop şi cainele la usa.  
A doua zi, se urca sotul in masina, ia cainele şi il duce in alt cartier. Se intoarce 
acasa, peste 2 ore, iar apare cainele la usa.  
A treia zi, ia asta cainele il baga in masina, da ture prin oras, o ia pe tot felul se 
strazi, se invarte. . . Lasa cainele se urca in masina şi pleaca.  
Peste 2 ore suna telefonul in casa. Raspunde nevasta. . .  
Sotul: - Nevasta, s-a intors cainele acasa? 
- Da, s-a intors.  
- Da-l la telefon ca m-am pierdut. . . .  
351. BANCURI CU OLTENI 
- Stiti de ce au oltenii camasile in patratele?- Ca sa zica: 'Mario, scarpina-ma la C7' 
!!! 
- De ce vorbesc oltenii cu perfectul simplu? - Fiindca sunt simpli şi perfecti! 
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- De ce au oltenii steag in fata casei? -Fiindca li se falfaie de aia care spun bancuri 
despre ei.  
- De ce isi iau oltenii doua pietre cind merg la culcare? -Cu una sting becul, iar cu 
cealalta verifica dacă au inchis fereastra.  
- De ce arabii au camile, iar romanii olteni? -Arabii au ales primii.  
- Cum recunosti un oltean la o nunta?? -Are cel mai nou trening 
- De ce sunt oltenii muzicieni ? - Pentru ca dorm pe 'sol' şi vorbesc cu 'fa'.  
- De ce au oltenii soba in mijlocul casei ? -Ca sa zica şi ei ca au incalzire centrala.  
- Dacă puricii ar straluci ca licuricii, atunci Craiova s-ar vedea din avion ca Las 
Vegas-ul 
- Cum isi fac oltenii gardurile? -Pun cate un stalp şi scriu 'etc. ' 
- Ce au facut prima oara oltenii când au vazut o groapa ? -Au sapat pe langa ea sa o 
scoata!!!. . . .  
- Cum vopseste olteanul gardu??? -Repede, repede ca sa nu se termine vopseaua.  
- Cum se recunoaste un oltean dintr-un grup de persoane? - Strigi 'sefule' iar el este 
singurul care intoarce capul. . .  
- De ce plimba olteanul nevasta cu roaba prin pivnita? - CA SA INVETE SA MEARGA 
CU METROUL 
- De ce vor oltenii sa aiba vaca precum girafa ? - Ca sa pasca la vecini şi s-o mulga ei.  
- Ce au facut oltenii când au vazut prima oara un vapor ? - Au bagat capul sub apa 
sa-i vada rotile! 
- De ce imperecheaza oltenii cioara cu pestele? - Ca sa aiba icre negre 
- Ce face olteanul când nu are ce face ? - Se dezbraca şi isi pazeste hainele.  
- De ce au oltenii capul mic ? - Pentru ca gindesc concentrat.  
 
Aflat la o ruda in Bucuresti, un oltean iese dimineata pe balcon sa-si scuture 
rogojina. Din neatentie, cade. Speriati, trecatorii se aduna in jurul lui. Ce s-a 
intimplat ? intreaba unul. -- Nu stiu, neica. Abia picai şi eu, raspunde olteanul.  
352. Si vreti sa spuneti ca sotul dumneavoastra s-a spânzurat? O întreaba 
judecâtorul pe tânara vaduva.  
--Da, domnule judecâtor, raspunde aceasta.  
--Si cum explicati atunci multimea de cucuie pe care le are?  
--S-a spânzurat cu un elastic.  
353. Doua blonde mergeau pe strada, iar una dintre ele exclama: - Uita-te la cainele 
ala cu un ochi! Cealalta blonda isi acopera un ochi şi zice: - Unde? Unde? 
354. Avocat: Domnule doctor, cate autopsii ati efectuat pe cadavre? 
Martor: Toate autopsiile mele le-am efectuat pe cadavre.  
355. Avocat: Pe ce data este aniversarea dumneavoastra? 
Martor: 15 iulie.  
Avocat: Ce an? 
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Martor: In fiecare an. 356. Un tanar scotian suna la HOT LINE: 
- Buna iubitule, spune tipa.  
- Buna scumpo, raspunde el.  
- As face orice pentru tine. . . , continua tipa.  
- Bine, atunci inchide şi suna-ma tu! 
357. Ora 3 dimineta, dupa aniversarea a 20 de ani de la casatorie. . . Ea, vesela, 
strange masa, fredonand; el, machit, picoteste in fotoliu.  
Ea: - Iti aduci aminte, draga, de-acum 20 de ani?. . . Am iesit din biserica. . . El: - Aha. 
. .  
Ea: - Eu am alergat in parc. . . Tu ai venit dupa mine. . .  
El: - Aha. . . Ea: - M-ai ajuns din urma. . . M-ai strans de mijloc. . .  
El: - Da, fir-as al dracu'!. . . Mai bine te strangeam de gat! Tot 20 de ani luam, da' 
acum eram liber. . . .  
358. Steve era burlac, traia acasa cu tatal lui şi lucra in „bussiness”-ul familiei.  
Cand a aflat ca urma sa mosteneasca o avere de la tatal lui - care era bolnav şi urma 
sa moara curand - Steva s-a gandit ca are nevoie de o sotie cu care sa se bucure de 
avere.  
Intr-o seara, la o intalnire de afaceri, a vazut o femeie frumoasa cum nu mai vazuse 
pana atunci. Se apropie de ea, se prezinta politicos si-i spune: 
- Stiu ca arat ca un om obisnuit, dar in scurt timp tatal meu vă muri şi eu voi 
mosteni 20 de milioane de dolari.  
Impresionata, femeia îi cere adresa şi telefonul pe care Steve i le da cu mare placere 
şi cu mare speranta.  
Peste o saptamana, femeia visurilor lui Steve devine mama lui vitrega.  
Concluzia:  
Femeile sunt mult mai bune când e vorba de planuri financiare dacat barbatii!!! 
359. Cica un doctor avea o amanta, şi dupa vreo 6 luni de la ultima lor aventura,  
vine tipa şi îi spune: - Am pus-o, sunt insarcinata şi nu mai pot sa fac nimic. - Asta e, 
îi raspunde doctorul, fa-l ca vedem noi cum ne descurcam.  
Dupa ce naste tipa au ei grija un timp de copil, pana vine un popa la consult: 
- Dom' doctor, ma doare burta rau de tot.  
- Imediat îţi fac o injectie şi te rezolv parinte. Ii face doctorul un somnifer, iar când 
se trezeste popa, vede un copil langa el.  
- Ai nascut parinte! 
- Binecuvantat fie Domnul, am nascut, îi al meu si-l iau acasa.  
Dupa vreo 20 de ani popa tragea sa moara şi isi cheama fiul la capatii.  
- Mai baiete, hai sa-ti spun secretul vietii tale: - Eu nu sunt tatal tau, eu sunt mama 
ta. - Tatal tau e clopotarul! 
360. Seful echipei de Formula 1 Ferrari si-a concediat tehnicienii şi in locul lor a 
angajat tigani din Romania pentru ca scot rotile de 3 ori mai repede. Mai tarziu i-a 
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parut rau. E drept ca fata de timpul obisnuit desfaceau rotile in 3 secunde insa in 
cele 7 secunde 
ramase au revopsit caroseria, au schimbat seria de fabricatie şi au vandut-o drept 
Honda.  
361. Cand esti inteligent şi când esti intelept? 
Esti inteligent dacă nu crezi decât jumatate din ceea ce auzi; esti intelept dacă stii 
care jumatate! 
362. Intra Bond intr-un bar, se uita. . . lume, inghesuiala.  
La un moment dat, un loc la o masa la care statea un tip. Se asaza pe scaun şi se 
recomanda: 
- Bond, James Bond.  
La care ala se uita piezis: 
- Damme, Van Damme, Claude Van Damme, Jean Claude Van Damme. . .  
363. Se intalneste Bula cu un prieten. Bula il intreaba: 
- Ce faci maine ? 
- Pai merg cu fiul meu sa lansam un zmeu. Dar tu? 
- Ceva asemanator. Facem o excursie la munte cu soacra-mea. . .  
364. Bancul recesiunii in Romania 
Doctorul american spune: “La noi in America medicina e asa de avansata, ca 
scoatem un rinichi de la unu', il transplantam la altu' şi dupa 6 saptamani ala deja 
isi cauta de lucru!” 
Doctorul german raspunde: “E nimica toata, la noi in Germania scoatem un plaman 
de la unu', il transplantam la altu' şi dupa 4 saptamani ala deja isi cauta de lucru!” 
Doctorul rus spune: “Nici asta nu-i mare scofala, la noi in Rusia scoatem 1/2 de 
inima de la unu', o transplantam la altu' şi dupa 2 saptamani amandoi deja isi cauta 
de lucru! » 
Se scoala doctorul roman şi raspunde: “N-avem ce sa comparam, toti sunteti 
inapoiati fata de noi: la noi in Romania am luat unul fara creier şi fara inima, l-am 
pus ministru de finante şi acum toti isi cauta de lucru “.  
365. Bancuri cu BULA  
Bula, un baietel de 3 ani, in timp ce face baie, isi examineaza testiculele şi intreaba: 
- Mami, astia sunt creierii mei? 
Mama îi raspunde: 
- Nu inca, dragul meu!Sfarsit de semestru. Bula e gata sa ramana corigent la chimie. 
Profesorul incearca sa scoata ceva de la el, da' asta era tufa de Venetia. Pana la 
urma profesorul, enervat 
si plictisit, îi zice: 
- Te trec dacă imi raspunzi la o intrebare simpla. Ce este clorura de sodiu? 
-. . .  
Profesorul (enervat la culme): 
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- Ce pune ma, tac-tu, dimineata pe oua? 
- Pudra de talc!Bula in armata.  
- Bula, ce este patria? 
- Nu stiu.  
- Esti prost. Vasile ce este patria? 
- Patria este mama mea.  
- Corect. Bula ce este patria? 
- Patria este mama lui Vasile.  
- Idiotule, patria este şi mama ta, ai inteles? 
- Inteles.  
- Ce ai inteles? 
- Ca sunt frate cu Vasile.  
 
Bula se intoarce acasa foarte trist, dupa ce plecase sa ceara mana prietenei sale. 
Vazandu-l suparat, tatal sau il intreaba: 
- Ce s-a intamplat Bulisor, te-a refuzat? 
- Da. . . . Mi-a tras şi o palma ! 
- Cum asa? Nu i-ai spus cum te-am invatat eu? 
"Draga mea, timpul se opreste in loc pentru mine când privesc in ochii tai!" 
- Vai! Asta era! Am gresit formularea. I-am spus:  
"Ai fatza de mi se opreste ceasul!"Bula sta pe peron sa plece la armata. Cu el, mama-
sa şi gagica-sa. Ambele vor o poza de la el. Din pacate Bula are numai o poza la el, 
poza care a facut-o in acea vara la nudisti. O rupe in doua: partea de sus o da 
prietenei şi partea de jos mamei sale stiind ca asta e cam mioapa şi nu o sa-si dea 
seama.  
Ma-sa se uita un timp la poza şi zice: 
- Da, da exact ca tac-su! Nebarbierit şi cu cravata care îi sta stramb. . .  
 
Ce fapte bune ati facut in vacanta? intreaba diriginta.  
- Eu am salvat o fata de la viol, se lauda Bula.  
- Bravo tie. . Cum ai reusit? 
- Am convins-o. . . La scoala: 
- Copii, sa presupunem ca as baga mana in buzunarul unui om şi i-as lua banii. Ce ar 
insemna ca sunt? 
- Bula: Ministru de finante. . .  
 
-Eu copiez, tu copiezi, el copiaza. Ce timp este, Bulisor? 
-Timpul tezelor domnu` profesor! 
Bula şi taica-sau: 
- Ce mai e nou pe la scoala, fiule? 
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- Ah ! Misto !  
- Da !? Cum asa ?  
- Pai mi-au prelungit contractul pentru clasa a V-a! 
366. Un bărbat merge la psihiatru: 
- Doctore, soţia mea e infidelă. În fiecare seară merge la barul pescarilor şi agaţă 
bărbaţi. Chiar mai rău, se culcă cu oricine o întreabă! Înnebunesc! Ce crezi că ar 
trebui să fac? 
Doctorul răspunde: 
- Relaxează-te, respiră adânc şi încearcă să te calmezi. Acum spune-mi, unde mai 
precis e barul acesta?  
367. Un tip gonea pe autostrada cu mult peste viteza legala. Vazand girofarul unei 
masini de politie in oglinda, se gandeste: 
"Am o masina buna şi pot sa dispar". Asa ca accelereaza şi urmarirea incepe. Cand 
acul kilometrajului ajunge la capatul cursei, vazind ca totusi nu poate sa scape de 
politist, barbatul se gandeste ca ar fi mai bine sa renunte şi trage pe dreapta. 
Politistul se apropie de masina şi spune: 
- Asculta, baiete. Am avut o zi groaznica şi vreau sa ajung acasa.  
Inventeaza o scuza buna ca sa te las sa pleci. Tipul se gandeste putin şi raspunde: 
- Acum trei saptamani, sotia mea a plecat cu un politist. Cand te-am vazut in spatele 
masinii, am crezut ca vrei sa mi-o aduci inapoi.  
368. Un preot explica la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva.  
- Pãrinte, il întrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute.  
- Asculta, zise preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseazã. Eu vorbesc in 
general.  
369. Sf. Petru şi Dumnezeu faceau analiza anului 2008.  
Ajungand la Romania Sf. Petru il intreaba pe Dumnezeu: 
- Doamne Dumnezeule, de ce ai data atata apa la romani? 
Ai nenorocit toate zonele tarii! 
La care Dumnezeu spune: 
- Dacă au vrut marinar la conducerea tarii! 
370. Blonda, frumoasa, desteapta, picioare inalte 1. 55, piept frumos, fara 
silicoane, bust şi fund perfect pentru dvs, buze fierbinti care ard de gingasie, maini 
catifelate care doresc sa simta caldura trupului tau, curata, bun simt, virgina, şi 
nevinovata, vind camion.  
371. Un politist la o agentie CEC: 
- Am o suma depusa. . . Pot s-o scot? 
- Desigur, îi raspunde functionara de ghiseu.  
Dupa inmanarea banior şi dupa ce politistul a numarat banii, acesta intreba: - Acum 
pot sa-i depun inapoi? 
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- !?? 
- Am vrut doar sa vad dacă sunt toti.  
372. Ion şi Marie pe veranda: 
(Ion)-Tu, Marie tu te-ai gandit vreodata cum e sa fi barbat? 
(Marie)-Nu Ioane, da tu? 
373. In bere e putere. In vin e sanatate. In cognac e distinctie, iar in apa sint 
microbi. . .  
374. Nu stiu ce sa ma fac, domnule doctor. Casatoria mea a intrat intr-un impas.  
- Cum asa?  
- Pai, sotia mea nu ma poate suferi cind sint beat, iar eu n-o pot suferi cind sint 
treaz.  
375. Dialog intre trei nebuni.  
Primul: Eu sunt trimisul lui Dumnezeu!!! 
Al doilea: Ba eu sunt trimisul lui Dumnezeu!!! 
Ultimul: Sunteti amandoi nebuni? Nu am trimis pe nimeni!!! 
376. Doi politisti gasesc trei grenade intr-o groapa.  
- Ce ne facem cu ele? 
- Le ducem la sectie.  
- Si dacă explodeaza una pe drum? 
- Spunem ca am gasit doar doua… 
377. doi tipi, beau bere. Unul îsi spune pacatele:  
- Mai tii minte, anul trecut cînd nu ai luat prima?  
- Da.  
- Eu am facut-o. Dar tii minte ca ai primit mustrare?  
- Tin minte.  
- Tot e din cauza mea.  
Atunci al doilea spune:  
- Tii minte, acum doi ani, cînd a nascut nevasta-ta?  
- Tin minte.  
- E din cauza mea. . .  
378. Cica luni dimineata, la prima ora, în biroul maistrului vidanjor suna telefonul.  
-"Alo, alo, dom'le, la intersectia strazilor Parpalache cu Groapa Neagra s-a-nfundat 
un canal şi e nenorocire. . Locatarii din patru blocuri sînt în suferinta. Refuleaza, 
dom'le. " 
-"OK, OK, venim imediat. " 
Apoi maistrul catre ucenic: 
-"Baiete, adu trusa de scule. " 
Cara ucenicul din greu trusa.  
-"Nu aici, baiete, la masina ca plecam pe teren. " 
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Tîrîie ucenicul trusa la masina. Ajung ei la locul cu pricina, ridica maistrul capacul 
si. . . canalul plin ochi cu cacat.  
-"Baiete, adu trusa de scule de la masina. " 
Cara ucenicul din greu trusa lînga canal.  
-"Baiete, fii atent la mine. " 
Îsi sufleca maistrul mînecile, coboara în canal, îsi tine nasul cu mîna si. . . capul la 
fund. Iese dupa vreun minut.  
-"Cheie de pais'pe. " Ia cheia întinsa si. . . capul la fund. Dupa alt minut. .  
-"Sarpele. " Ia capatul sarpelui si. . . . capul la fund.  
Dupa înca vreun minut se aude zgomotul specific şi canalul se goleste de cacat.  
Iese maistrul mîndru pe margine, se sterge cu dosul palmei pe obraji şi frunte, se 
scutura, îl bate parinteste pe umar pe ucenic si-i spune.  
"Baiete, asculta aici la mine. Sa pui mîna sa-nveti meserie ca alfel toata viata numa' 
o sa cari la trusa aia de scule. " 
379. Iese Leul nervos din vizuina şi se repede la vulpe:  
. . Ia spune draga, cine e regele animalelor ?  
- Tu, tu, tu esti, maria ta, se lingusi vulpea. . .  
Mai merge şi da peste lup:  
- Ia zi gustere, cine e regele animalelor, ca-ti mananc ficatii acu'!  
- Doar tu, Maria ta, zice lupul, galben de frica.  
Mai merge el. . . Intr-o poiana elefantul manca linistit niste iarba:  
- Ia zi ma, umflatule, cine e regele animalelor, ca-ti scot inima şi ti-o arat.  
Elefantul il prinde cu trompa de cap, il izbeste de vreo 3 copaci si-l lasa lat in 
mijlocul drumului, pascand in continuare netulburat. Dupa juma de ora de lesin, 
Regele se trezeste mormaind: 
- Frate. . . dacă nu stii, nu stii şi gata, nu trebuie sa devii violent acu'. .  
380. De ce s-a inventat ciocolata alba? 
-Ca sa se murdareasca şi negrii la gura.  
381. Nevasta BLONDA a unui detinut în audienta la directorul penitenciarului: 
- Domnule director, am venit aici sa vă rog sa-i dati barbatului meu o munca mai 
usoara.  
- Dar, doamna, barbatul dv. lipeste etichete pe sticle, deci nu vad în asta un lucru 
greu.  
- Nenorocitul, mie mi-a zis ca sapa un tunel.  
382. O tipa merge la un chirurg plastician:  
- Doctore, mi-am pierdut urechile intr-un accident, vă rog ajutati-ma!  
- Nicio problema, vă montez o pereche de urechi de la o blonda. . . Va deranjeaza?  
- Nu, nu cred, sunt tot urechi.  
Trece o luna, dupa care femeia se intoarce la cabinet dezorientata. Doctorul o 
intreaba mirat:  
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- Ce s-a intamplat, n-auziti bine?  
- Ba da, aud perfect, dar. . . Nu-nteleg nimic! 
383. Maria il striga pe Ion:  
- Ioane, hai in casa, ca ploua!  
- Lasa, stau afara, ca ploua şi aici! 
384. Undeva, pe langa Polinezia, a naufragiat un vas de croaziera.  
Doi bastinasi gasesc o revista "Playboy" aruncata de valurile puternice pe mal.  
Unul dintre ei zice: "Ai dracu', ce lista de bucate aveau astia!!!" 
385. Anul Nou, in parculetul din fata blocului, un brad impodobit cu zeci de 
beculete multicolore.  
Trece un caine maidanez şi zice:  
- Io-te. . . , astia mi-au tras lumina la buda!. . .  
386. Intr-un apartament Al unui bloc select de locuinte locuieste o fata batrana. O 
vecina o intreaba mereu de ce nu se casatoreste, de ce nu-si gaseste şi ea un barbat 
cumsecade.  
- De ce?, raspunde batrana domnisoara. Doar am un caine, un papagal şi o pisica. 
Astea-mi sunt destule pana peste cap.  
- Dar, aceste animale nu pot tine loc de sot.  
- Cum sa nu? Cainele maraie mereu, papagalul injura toata ziua, iar pisica-I plecata 
toata noaptea.  
387. Un urs la farmacie:  
- 50 de prezervative, vă rog.  
Doi iepuri, in spatele lui, radeau de se prapadeau. Ursul îi vede, se intoarce nervos 
la farmacist:  
- 52! 
388. „Cioc, cioc" la Poarta Raiului. Sfintul Petru deschide. In fata usii, nimeni. Peste 
5 minute, iar „cioc-cioc". Sfintul Petru iar deschide, se uita in jur, nimeni. Iar „cioc-
cioc". De data asta, Sfintul Petru era pregatit dupa usa, smulge usa cu putere şi mai 
apuca sa-l vada pe unul care disparea rapid. - Care te tii de prostii şi bati pe la usa şi 
te joci cu nervii mei! Nesimtitule! La care omul, cu tristete in glas, departindu-se in 
viteza: - Ce sa faaac, dacă ma tot resusciteaza astiaaaaa. . .  
389. Domnule, de ce costa un kilogram de creier de savant 12. 000 lei şi unul de 
creier de politist 23. 000 lei? 
- Dumneata ai idee cati politisti a trebuit sa taiem ca sa strangem un kilogram de 
creier? 
390. Doi ardeleni in gara, la ghiseul de bilete:  
- Domnisoara, doua bilete.  
- Da, sigur, pana unde? 
- Gheorghe, îi spunem? 
- Nu.  
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- Domnisoara, doua bilete, vă rog.  
- Sigur, dar dacă nu-mi spuneti unde mergeti, nu stiu cat sa vă cer.  
- Gheorghe, îi spunem? 
- Apai, spune-i.  
- Noi merem la nunta.  
391. Un ardelean, Ion, care voia sa plece in Germania il intreaba pe un vecin de-al 
lui ce sa faca deoarece nu stie limba germana.  
- Nu-i bai. Limba germana-i ca la noi, doar ca tre' sa vorovesti mai rar.  
Zis şi facut. Ajunge Ion la Hamburg, intra intr-un bar şi spune: 
- Bu-na zi-ua! 
- Bu-na - raspunde barmanul la fel de rar.  
- Da-ti-mi şi mi-e o be-re.  
- Po-f-tim be-rea.  
Dupa primele inghitituri Ion spune: 
- Eu su-nt de la Tu-r-da. Tu de un-de es-ti? 
- To-t di-n Tu-r-da.  
- Na. . . pai atunci de ce vorbim nemteste? 
392. Doi ardeleni se intalnesc pe strada: 
- De ce esti amarat, Ioane? 
- Cum sa nu fiu amarat dacă mi-o murit un bou. . .  
- Eh, nu-ti fa griji ca ase ne-om duce unu' dupa altu'. . .  
393. In tren, pasagerii catre ardelean: 
- Trage geamul, tataie, ca e tare rece afara.  
Ardeleanul trage geamul: 
- Na, acu-i mai cald afara?! 
394. Un batrinel surd se duce la doctor, care-i potriveste un dublu aparat 
auditiv modern şi îi reda auzul in intregime.  
Dupa o luna se-ntoarce batrinelul la control şi doctorul il asigura ca totul e 
perfect : cred ca şi familia ta e multumita, acum ? intreaba el.  
- Sa-ti spun drept, inca nu le-am spus : stau şi ascult ce vorbesc. . . deja mi-am 
schimbat testamentul de 3 ori. . .  
395. - Ce mai face barbatul tau? 
- Ce-i spun eu.  
396. Politia rutiera la locul accidentului discutand despre importanta purtarii 
centurii de siguranta: 
- Uitati-va la acest om care nu a purtat centura: cap rupt, matze pe parbriz, ochi in 
pomi, fara maini. . . In schimb, uitati-va la cel care a purtat centura. . . parca-i viu !!! 
397. Doi programatori nu se mai vazusera de mult timp: 
- Ce mai zici? Care mai e viata ta? 
- Default. . .  
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398. In Bucuresti, un autobuz tocmai se pregatea sa inchida usile şi sa plece din 
statie. Soferul vede un om alergand disperat spre autobuz şi il asteapta. Omul 
ajunge şi il 
intreaba pe sofer: 
- Ce masina e asta? 
- Iveco! zice soferul şi pleaca. . .  
399. Un tip isi cumpara o masina noua, ajunge acasa şi o parcheaza in fata blocului. 
Lasa in geam un anunt aviz hotilor de masini pe care scrie urmatoarele "nu spargeti 
nu am casetofon" a doua zi ca tot omul se trezeste sa mearga la munca. In locul in 
care a parcat masina gaseste o caramida, sub ea un bilet: "nu-i bai, ca îi punem noi" 
! 
400. Pilotul unui avion catre turnul de control: - Ma aflu la 700 km de pamant, la 
1300 de m deasupra apei şi mi se termina combustibilul. Astept instructiuni.  
Turnul de control catre pilot: - Repeta dupa noi: " Tatal nostru care esti in ceruri. . . . 
" 
401. Optimistul: Vai, vom ajunge cu totii sa cersim. . .  
Pesimistul: Dar de la cine?  
 
402. Fluturasul zbura voios, ca de obicei, din floare-n floare.  
La un moment dat, una-i zice: 
- Mai fluturasule, ce mi-ai facut ieri? Ca nu mi-a mai venit fotosinteza. . .  
403. Un gay ajunge, suprinzator, in Rai. Vorbind cu un inger, îi zice acestuia:  
- Vezi ca ti s-au desfacut sireturile.  
Ingerul se apleaca, iar homosexualul il "executa" pe la spate.  
Dupa doua avertismente incalcate, este trimis in Iad.  
Coboara cu un ascensor şi devine tot mai fierbinte, jos vine dracul sef şi il preia, iar 
insotitorul, un apostol, promite sa revina sa-l vada cum se descurca dupa o luna.  
Cand se implineste luna, apostolul coboara şi constata ca in lift e tot mai frig, iar in 
Iad deja este frig de se facusera turturi de gheata.  
Contrariat, intreaba:  
- Ce faceti, de ce nu ard focurile Iadului?  
Dracul sef raspunde furios :  
- Incearca tu sa te apleci, sa pui lemne pe foc!  
 
404. Profesoara catre elevi:  
- Vasilica, ce-i tatal tau? - Gunoier. - Nu se spune gunoier, ci lucrator la Salubritate.  
- Petrica, ce-i tatal tau? - Gropar. - Nu se spune gropar, ci lucrator la Pompe 
Funebre.  
- Ioane, ce e tatal tau? - Cioban! - Nu, mai, Ioane, se spune Indrumator Pastoral.  
- Bula, ce-i tatal tau? - DJ la Mystic Club. - Cum adica? - Clopotar la biserica. . .  
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405. Un pitic intra intr-un bar şi striga "vreau şi eu un suc"! Sare el ce sare. . . dar tot 
nu vede dupa tejghea şi tot striga "vreau şi eu un suc, vreau şi eu un suc"! Se 
enerveaza şi se duce dupa tejghea. Acolo vede alt pitic sarind şi strigand: "cola sau 
fanta, cola sau 
fanta"? 
406. Doi hoti eliberati din penitenciar au terminat banii repede. S-au gîndit cum sa 
faca rost de bani. Sa sparga o banca? Nu au sculele necesare.  
Sa sparga un magazin? Poate nu gasesc suficienti bani. S-au hotarît sa sparga ceva 
la care nu se asteapta nimeni: Sectia de Politie !  
Ajung în biroul comandantului şi deschid fisetul. În primul sertar, valuta.  
- Nu luam valuta ca e înseriata! 
Al doilea fiset e plin cu bijuterii.  
- Nu le luam ca bijuteriile sînt sub urmarire! 
Al treilea fiset: un dosar plin cu amprente.  
- Asta îl luam şi facem bine şi la prietenii nostri! A doua zi, ofiterul de serviciu 
raporteaza comandantului ca a fost spart biroul.  
- Ce au luat, valuta? 
- Nu.  
- Bijuteriile? 
- Nu.  
- Atunci ce? 
- Condica de prezenta a Sectiei. . . ! 
407. Un client intr-un restaurant: - Chelner! - Da, vă rog! - Puteti sa-mi mai prajiti 
putin puiu', ca-mi mananca toata salata! 
408. Moare un programator şi, după moarte, ajunge în Iad. După o săptămînă, sună 
Satana la Dumnezeu: - Doamne, ce nebun mi-ai trimis, a distrus toate cazanele, a 
ucis toţi dracii, aleargă prin tot Iadul şi strigă în gura mare "Unde-i ieşirea spre 
nivelul 2?" 
409. Copilul catre mama : 
- Mami, dar unde se duc toti oamenii dupa ce mor? 
- La OTV, scumpule ! 
410. Trei vulturi faceau bungee jumping. Sare unu de pe stinca cade vreo 100 
de metri şi cu 5 metri inainte de sol deschide aripile. sare al doilea, sare al  
treilea. . . .  
- Mama ce cool a fost, zice unu', hai sa mai sarim odata.  
Sus apare ursu.  
- Bai ce faceti voi aici? 
- Bungee jumping.  
- Vreau şi eu! 
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- Pai hai sari.  
Sare ursu odata cu vulturii şi dupa vreo 50 de metri un vultur il intreaba pe 
urs:  
- Ba da tu ai aripi?  
- Nu, n-am. . .  
- Mama ce cool e ursu'! 
411. Un rabin a slujit la Templu timp de 20 de ani. Ca sa-l rasplateasca, 
comunitatea il trimite intr-o excursie in Hawaii. Cand ajunge in camera de 
hotel, o tanara foartefrumoasa şi goala statea intinsa in pat. Revoltat, pune 
mana pe telefon şi suna acasa: 
- Nu aveti pic de respect pentru pozitia mea? Sunt rabin. Asta e o dovada crasa 
de nesimtire şi lipsa de respect!  
Auzind acestea, tanara, rusinata, incepe sa se imbrace. Dupa ce a terminat  
de vorbit la telefon, rabinul i se adreseaza:  
- Tu unde pleci? Nu pe tine sunt suparat!  
412. O blonda apetisanta citea o carte in parc, pe banca. Bula se apropie de ea  
cu gand s-o agate.  
- Ce carte cititi, doamna? intreba el.  
- Teoria amorului. Aici scrie ca cei mai virili barbati sunt evreii şi indienii.  
- Doamna, dati-mi voie sa ma prezint: Itic Winnetou. . .  
413. Copiii stateau la rand pentru a servi pranzul in cantina unei scoli  
gimnaziale catolice. Pe un colt al mesei era o gramada mare de mere. 
Maicutele lipisera pe tava cu merele un bilet pe care scria "Ia doar unul, 
Dumnezeu te supravegheaza". Putin mai in fata, la capatul celalalt al mesei se 
afla o gramada mare de prajituri cu ciocolata. Unul dintre copiii a scris un 
bilet "Ia cate vrei, Dumnezeu supravegheaza merele".  
414. Un politai statea intr-o intersectie mare pe bulevardul Magheru şi 
conducea circulatia gesticuland şi fluierand foarte elegant. La un moment dat 
apare masina politiei cu girofarurile in functiune şi opreste in fata artistului 
de politai. . . .  
- Sa traiti dom. colonel, sunt sergent Bucica la postul. . . .  
- Ma dobitocule mars acasa şi schimba-te, te vede o lume intreaga aici in 
mijlocul capitalei, nu vezi ca ai o cizma neagra şi una alba ?  
- Permiteti sa raportez: şi acasa tot asa le am ! 
415. Culmea frustrarii sexuale: sa te masturbezi şi sa-ti dai seama ca nu esthi  
genul tau! 
416. Pe masura ce un elegant pachebot se apropia de o insula, un tip cu barba, 
in zdrente, descult, devenea din ce in ce mai agitat pe insula, facea focuri,  
sarea de colo colo, urla. . .  
- Ce-i asta? intreaba unul dintre pasageri.  
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- Habar n-am, zice capitanul. Da de fiecare data când trecem p-aici parca 
innebuneste!"  
417. In padure se deschide un supermarket. Toate animalele se aseaza la 
coada:  
lupul, vulpea şi ursul ajung mai la urma. Deodata apare iepurele şi vrea sa  
treaca de urs, care era ultimul. Ursul suparat il ia pe iepure la bataie. In cele 
din urma iepurele scapa şi vrea sa treaca mai departe, dar da de vulpe care 
suparata ca iepurele vrea sa o ia inaintea ei il ia la bataie. Iepurele scapa şi de 
vulpe şi ambitionat vrea sa treaca şi mai in fata dar da de lup care vrea şi el 
sa-l ia la bataie. Atunci iepurele suparat şi invinetit se ridica şi incepe sa 
strige:  
- Sa mor io dacă mai deschid magazinul azi! 
418. Un canibal la o morga:  
- Vreau şi eu un om.  
Administratorul ingrozit:  
- Vai domnule, nu se poate asa ceva! 
- Va rog, vin dintr-o calatorie obositoare. Macar o mana!  
- Nu se poate, domnule. Oamenii vin, iau mortii, îi ingroapa sau îi  
incinereaza.  
- Atunci da-mi şi mie niste cenusa sa-mi fac un ness 
419. Poezie in Franceza:  
Je m'appelle Vasile Mure  
Je veni de la padure  
Je gasi nevasta-n pat  
Se randez cu-n alt barbat  
Quand je preparai ciomagu'  
Mon amie sarise gardu'  
Il tombeau dans la urzici  
Sur son cur numai basici!! 
420. Mosul tigan, citind ziarul exclama catre baba:  
-Aci scrie ca o bomba atomica costa doua milioane de dolari.  
-Doamne da, sa cada una la noi in gradina  
 
421. Preotul suna la usa. Dinauntru se aude o voce cristalina:  
-Tu esti, ingerasule?  
-Nu, raspunse slujitorul Domnului, dar lucram la aceeasi firma!  
 
422. Doua blonde stau de vorba:  
- Fata, mi-am luat şi eu o perie de WC.  
- Si cum e?  
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- Hartia igienica e mai buna.  
423. Tata, imi cumperi, te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu camera 
video, GPRS şi cu aplicatii java şi mp3? 
- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalti copii? 
424. – Ce are motanul tau, draga? Toata dupa-amiaza a alergat de pe un acoperis pe 
altul. Doar n-a innebunit?!!! 
– Nu, draga, ieri l-am castrat iar acum umbla sa-si contramandeze intalnirile!. . . .  
425. Pe inserat, taranul Ion sedea pe prispa casei rasfoind ziarul Times, fumand o 
havana şi savurand un whisky. . . .  
La un moment dat, dinspre grajd se aude vocea Mariei, nevasta-sa: 
- Ioane, vino sa mulgi vaca! 
La care, Ion, dupa ce scutura scrumul, soarbe o inghititura şi intoarce pagina la ziar, 
zice alene: 
- Don't disturb me! 
Mai tarziu, Maria: 
- Ioane, haide ma sa mulgi vaca asta, ca bate din copite!! 
Ion, la fel: 
- Let me cool! 
In cele din urma apare Maria, facuta foc, cu mainile in solduri: 
- Ioane, mulge ma vaca ca trage sa rupa lantu'! 
Calm, taranul Ion scutura trabucul, impatureste ziarul, mai trage un gat din bautura 
şi in sfarsit zice: 
- Baby, let me tell you something: I think you've got an obssesion!!! 
426. Un american şi un roman stau de vorba.  
Americanul spune mandru: - We have George W. Bush, Stevie Wonder, Bob Hope 
and Johnny Cash!  
Romanul spune şi el: - We have Traian Basescu, no wonder, no hope, no cash… 
427. Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara. Vine directorul acasa, 
nevasta îl ia în primire: 
-Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
-N-am bagat de seama.  
-Ochii ce culoare au? 
-N-am observat. . .  
-Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
-Foarte repede.  
428. Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele mai grele 
intrebari, dar acesta raspunde la toate. In cele din urma, profeorul il intreaba:  
- Vezi pe drum un sac de minte şi unul de bani. Pe care il iei?  
- Pe cel cu bani.  
- Eu l-as lua pe cel cu minte.  
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- Fiecare cu ce n-are. . .  
429. Doi preoti s-au decis sa mearga la mare in vacanta. De asemenea, au hotarat sa 
faca din asta o adevarata vacanta şi prin urmare au convenit sa nu poarte nimic ce 
le-ar 
putea trada apartenenta la clasa clericilor. . . . . . De indata ce au ajuns acolo, au 
intrat intr-un magazin şi au cumparatcamasi ultra-colorate, pantaloni scurti, 
sandale şi ochelari de soare.  
In dimineata urmatoare, s-au dus la plaja, imbracati in hainele lor turbate. Pe când 
stateau tolaniti in sezlonguri, savurand fiecare bauturica, soarele şi peisajul, o 
blonda mortala, topless şi cu mini-bikini venea catre ei leganandu-si ametitor 
soldurile. Bietii preoti au ramas cu ochii holbati pe "dotarile" incredibile ale femeii. 
Cand sa treaca pe langa ei, ea le-a zambit şi le-a spus:  
- Buna dimineata, Parinte! Apoi s-a indepartat. Cei doi au ramas blocati. Cum oare 
si-a putut da seama blonda ca ei sunt preoti?  
A doua zi, s-au dus din nou la magazin şi si-au luat niste haine mai socante decât 
cele din ziua precedenta. Si astfel, cei doi s-au asezat iarasi pe plaja in sezlonguri, 
bucurandu-se de atmosfera de vacanta. Dupa un timp, aceeasi blonda superba, 
topless, purtand un tanga minuscul, se indreapta catre ei. Din nou, le zambeste, le 
adreseaza cate un "buna dimineata, Parinte" şi se indeparteaza.  
Unul dintre preoti, nu mai poate suporta şi striga: 
- Doar o clipa, domnisoara.  
- Da, raspunde aceasta.  
- Uite, noi chiar suntem preoti, dar, pentru numele Domnului, spune-ne, cum ai 
putut sti ca suntem preoti fiind imbracati asa?  
- Parinte raspunde ea, sunt eu, maica Aglae! 
430. Medicul catre pacient: 
- Aveti o boala contagioasa extrem de rara. O sa fiti mutat intr-o camera separata şi 
acolo veti minca numai pizza şi clatite.  
- Si astea ma vor ajuta sa ma fac bine? 
- Nu, dar asta-i singura mincare care incape pe sub usa. . . . . . . . . .  
431. De ce sunt barbatii ca ceapa?  
Dacă dai jos invelisul îţi vine sa plangi. . .  
 
432. Un american şi un rus se laudau:  
Americanul:  
- Bai, la noi e super. . . când trece Bush, toata lumea arunca cu fructe in el, il scuipa, 
il injura, etc etc. . .  
Rusul:  
- Ba, la noi es i mai misto. Cand trece Putin, toata lumea se pisa pe el. . . care mai de 
care. . .  
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Americanul:  
- Ei, hai sa fim seriosi; am exagerat şi eu putin. . . Il injuram dar mai in soapta. . . 
aruncam spre el. . . dar nu il atinge nimeni. . .  
Rusul:  
- Ei, pai şi noi am exagerat putin. . . Intr-adevar, ne pisam, dar nu ne dam pantalonii 
jos. . .  
433. Doi betivi facuti varza zac pe zapada. Deodata, se apropie un Saint-Bernard 
urias, cu un butoias de rom la gat.  
- Ia uita-te, vine cel mai bun prieten al omului!, zice unul.  
- Da, şi ia uite ce caine mare il aduce!!! 
434. Caine genial 
Un macelar vede in magazinul sau un caine cu o bancnota de 10$ şi un bilet pe care 
scria "10 antricoate de miel, vă rog". Amuzat de situatie ia banii, pune antricoatele 
intr-o punga, in gura cainelui şi inchide repede magazinul. Il urmareste pe caine şi 
vede cum se opreste la culoarea verde a semaforului, se asigura in ambele sensurii 
traverseaza in statia de autobuz. Cainele verifica lista cu orarul şi se aseaza pe 
banca. Cand autobuzul apare, se uita sa verifice numarul autobuzului, apoi se urca.  
Macelarul il urmeaza perplex. Dupa un timp, cainele se aseaza in fata, se pune pe 
labele din spate şi apasa butonul 'stop', iar macelarul il urmeaza afara. Cainele 
alearga pana in fata unei case şi lasa punga la intrare. Se intoarce pe alee, mai face o 
cursa şi latra catre usa. Si latra. Si latra. Nici un raspuns. Atunci sare pe perete, 
alearga in jurul gradinii, se bate cu capul de geam, sare şi asteapta din nou la usa. 
Un tip masiv iese injurand şi bombanind cainele. Macelarul incepe sa strige la tip 
'ce faci mai? Cainele asta e un geniu. . . . !!! Stapanul îi raspunde " geniu pe naiba. . . e 
a doua oara pe saptamana asta când isi uita cheia” 
435. Barbatul nu este complet pana nu se casatoreste.  
Pe urma este terminat.  
436. I. Ce este un copil complexat? 
R. Un copil cu mama reala şi tata imaginar.  
437. Cum a murit Hitler? A facut infarct când a vazut factura de la gaz. . . . .  
438. De ce atunci când cineva vorbeste cu Dumnezeu, aceasta se 
numeste 'rugaciune', dar când Dumnezeu vorbeste cu cineva se 
numeste 'schizofrenie'? 
439. Isi cumpara ursul masina, frane, curbe, claxoane prin padure!!!!! Sa vada lumea 
ca si-a luat masina! 
La o cotitura. . . vulpea. . . facea autostopul. (Niste picioare pe vulpe. . . mama, 
mama!) 
Cand o vede ursul, pune o frana de se da cu capul de parbriz. . . . dar o intreaba asa, 
in scarba: 
- Ce vrei fa? 
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- Ursule nu fi jigodie. . . du-ma şi pe mine pana la autostrada! 
- Bine fa, urca-te! 
Ursul conduce cu o mana, sa o impresioneze pe vulpe!  
Cand ajunge la autostrada, vulpea: 
-Ursule, acum ce fac? Iti dau 100. 000 de lei sau imi dau chilotii jos? 
Ursul se gandeste putin şi zice: 
- Da, fa, suta incoace! Si pleaca. . .  
Acum, in timp ce conducea, se gandea ursul:  
"A dracu' vulpe, ce credea, ca mi se potrivesc chilotii ei ?!" 
440. Munteanul soseste cu intarziere la impartirea darurilor, iar dumnezeu îi 
spune: 
-Imi pare rau de tine, nu mi-a mai ramas decât frumusetea şi prostia, fiule, ce sa-ti 
fac? Alege-ti.  
-Apai, Doamne frumusetea îi trecatoare.  
441. I :Ce trebuie sa aiba un barbat pentru a fi perfect? 
R: Aur in buzunare, argint la creier şi otel in pantaloni! 
442. Stau la bar in localul meu preferat. . . deodata intra pe usa cea mai frumoasa 
femeie pe care am vazut-o vreodata. . .  
Ma gandesc cum sa intru cu ea in vorba şi comand o sticla de sampanie.  
Trimit chelnerul la masa ei, cu sticla şi un biletel dacă doreste sa bem impreuna.  
Ea citeste biletelul şi imi zambeste, scrie ceva şi imi trimite mesajul prin chelner.  
Pe bilet sta: ' onorate Domn, dacă as bea cu dvs. din aceasta sticla, artrebui ca in 
garajul dvs. sa existe cel putin un Mercedes, pe contuldvs. cel putin un milion, in 
pantalonii dvs. ar trebui sa fie 17cm, iar o vila in Insulele Canare ar fi de asemenea 
de dorit. ' 
Eu citesc zimbind şi scriu inapoi 
'draga Doamna, in garajul meu se afla un Ferrari, un Porsche şi unMercedes, pe 
fiecare din cele 8 conturi ale mele se gasesc cate 2 milioane, am case de vacante in 
Bali, Florida şi Elvetia. . . . . . insa niciodata - nici pt. cea mai frumoasa femeie din 
lume - nu as lasa sa mi se taie 6 cm. . . asa ca vă rog trimiteti-mi sticla inapoi! 
443. Am citit un interviu cu Toni Grecu, in care era intrebat: 
- Ce ai face dacă o femeie ti-ar face avansuri?  
Raspunsul mi s-a parut genial:  
- M-as feri, pentru ca dupa avans intotdeauna urmeaza lichidarea. . .  
444. - Alo ?  
- Da !  
- Institutul international de astrofizica, spectroscopie nucleara, prospectiuni 
intergalactice, studiul quasarilor şi determinarea universurilor ciclice cu structura 
toroidala? 
- Da, noi suntem !  
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- Cu Gogu de la cazane, vă rog.  
445. Un motan se plimba pe camp. O vaca il intreaba:  
- Asa mic şi deja ti-a crescut mustata?  
- Si tu, asa mare şi tot fara sutien! 
446. Ion vede pe soacra sa mergand cu bicicleta:  
- Unde mergi mama draga?  
- La cimitir.  
- Si cine aduce bicicleta inapoi? 
447. O trupa de politisti se aduna in jurul sefului.  
- Atentiune! - zice sefu', incepem operatiunea! Potriviti-va ceasurile! E 11:48.  
Pentru cei care au afisaj digital: betisor, betisor, scaunel, om de zapada. . .  
448. Baietelul unui inginer ridica nasul din cartea pe care o citea şi il intreaba:  
- Tata, ce-i aia "pompa"?  
La care inginerul ia imediat o foaie de hartie şi incepe sa-i explice:  
- Uite aici: e un cilindru, cu un piston inauntru, care are o valva prin care fluidul 
trece intr-un singur sens etc. Si-i spune principiile presiunii, notiunea de vacuum şi 
toate celelalte, pentru ca intr-un final sa-l intrebe:  
- Dar de unde ai aflat tu de pompa ?  
- Pai uite aici, in cartea de istorie scrie ca Cezar a intrat cu mare pompa in Roma !! 
449. Bunica mea a fost o femeie dura. A ingropat trei soti, cu toate ca doi numai 
motaiau. . .  
450. Exista o lume mai buna dar este foarte scumpa.  
451. AVOCATUL : Cum s-a incheiat primul dumneavoastra mariaj ? 
MARTORUL : Prin moarte 
AVOCATUL : Si prin moartea cui s-a incheiat ? 
MARTORUL : Incercati sa ghiciti ! 
452. Diferente de mentalitate 
Reprezentantii mai multor natiuni se intalnesc intr-un restaurant.  
Toti au cerut cate un pahar de vin, dar când au adus vinul, in fiecare pahar era o 
musca.  
- Neamtul a cerut alt vin in acelasi pahar.  
- Englezul - vin nou in pahar nou.  
- Finlandezul a scos musca şi a baut vinul.  
- Rusul a baut vinul cu tot cu musca. .  
- Chinezul a mancat musca, dar nu a baut vinul.  
- Evreul a prins musca şi a vandut-o chinezului.  
- Romanul a baut trei sferturi de pahar şi a cerut sa-i fie schimbat.  
- Norvegianul a prins musca şi s-a dus la pescuit.  
- Irlandezul a maruntit musca şi i-a trimis paharul englezului.  
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- Americanul a inceput proces impotriva restaurantutlui şi a cerut 65 mil dolari 
daune morale.  
- Scotianul a prins musca de gat şi a zis: - Chiar acum sa scuipi tot ce ai baut!!! 
453. Doi ardeleni, Gheo şi Toader vin la Bucuresti şi se opresc in fata Operei.  
- Ma Gheo, ai fost vreodata la opera ? 
- Neam de neamul meu n-o fost !  
- Nici eu ! Hai sa merem inauntru! Cumpara ei bilete, intra şi iau loc. La un moment 
dat, Toader:  
- Ma Gheo, ma, da' pe mine ma taie, ma ! Ma duc sa ma cac !  
- Du-te mai !  
Toader dispare şi se intoarce exact la terminarea actului intai. Isi intreaba amicul :  
- No, cum o fost pana amu ?  
- Apai sa vezi : S-o deschis cortina şi acolo pe scena era un pom, o pajiste şi o banca. 
. . Iar pe banca, o femeie, care, la un moment dat a inceput sa zbiere la noi! Da' 
zbiera de mama focului! Apoi a venit un barbat mandru, care urla şi el cat il tinea 
gura. . . . Apoi ei au plecat, ai aparut tu, te-ai cacat la umbra pomului, pe urma s-o 
inchis cortina si-amu, iaca, asteptam sa vedem ce-o mai fi. . .  
454. Cam asa e romanu” : 
Un american, un rus şi un roman sunt prinsi de un trib de salbatici din Africa şi 
condamnati la moarte. Au totusi trei sanse sa scape:  
* Sa plateasca 100$  
* Sa incaseze 100 de lovituri de bici pe spinare  
* Sa manance o galeata de rahat  
- Americanul zice "100$ nu e mult pentru mine", plateste şi scapa.  
- Rusul zice "noi bani nu avem, pentru Mama Rusia suport orice" şi alege biciul. E 
batut groaznic, scapa mai mult mort decât viu.  
- Romanul zice "100$ e mult, bataie nu am chef, ca uite rusul era sa o mierleasca, 
aduceti galeata cu rahat !". Si incepe sa manance. Dupa ce trece de jumatate e asa de 
scarbit ca renunta, "nu mai pot, mai bine ma bateti".  
Dupa 70 de lovituri de bici e plin de sange şi zice: "Ia mai da-o dracului, ce, 100 $ m-
au facut pe mine " ? 
 
455. Pe perioada crizei economice guvernul roman vă asigura slujbe pentru someri.  
Ele vor fi oficiate joia şi sambata de preoti, episcopi şi mitropoliti.  
456. O vaduva se intereseaza de preturi la pompele funebre: 
- Avem servicii incepand de la 10 milioane in sus.  
- Si nu faceti reduceri dacă asiguram noi florile şi mortul? 
457. Un domn revine din Canada dupa 30 de ani in orasul natal.  
Acolo, nostalgic, se duce la un restaurant pe care-l stia de demult.  
Intra omul, se aseaza la masa şi asteapta. Vine chelnerul si-i da meniul.  
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Omul refuza politicos meniul, ia lingura din dreapta sa şi incepe sa o miroasa.  
Dupa 2 minute zice: "Simt ca aveti ciorba de perisoare, ciorba de 
fasole şi supa de taitzei, iar specialitatea casei este ciorba de burta".  
Chelnerul ramane perplex. "De unde stiti, domnule?".  
"Se simte pe lingura, are miros mai puternic de ciorba de burta, deci aia se 
serveste mai des, e specialitatea voastra. As dori o portie".  
Urmeaza felul 2, chelnerul da sa-i zica omului ce poate alege dar acesta din 
nou il opreste, ia furculita şi o miroase. Dupa 2 minute zice : "Serviti antricot 
de porc, friptura de pui la rotisor şi sarmalute, dar specialitatea dvs sunt 
micii cu mustar".  
Chelnerul din nou perplex, merge la bucatarie, ia o lingurita, o cheama pe 
doamna 
Lenutza, batrana bucatareasa si-i baga linguritza in chiloti.  
Revine cu linguritza la masa şi il intreaba pe client: "Ia hai sa vedem domnule, 
dacă stiti şi ce desert avem".  
Clientul ia lingurita, n-o miroase nici 5 secunde şi striga: "Cum?? 
Lenutza mai lucreaza aici?" 
458. Pe o strada din Israel, se întampla un accident rutier. Un turist iese de pe 
carosabil şi da cu masina într-un pom.  
Omul se tîraste afara din masina şi ramîne întins în iarba. Un evreu trece prin 
apropiere. Se duce la accidentat şi întreaba 
- Sînteti asigurat ? 
- Da, raspunde acesta cu greu.  
- Aveti o asigurare şi pentru persoanele aflate în masina? 
- Daaaa. . . .  
- Aveti ceva împotriva dacă îmi ravasesc putin hainele şi ma întind lînga 
dumneavoastra?!! 
459. Un barbat afla ca in urmatoarea saptamana vă fi foarte ocupat datorita 
problemelor de serviciu. Asa cum era normal, isi anunta sotia: 
- Draga mea, voi primi vizita unor parteneri de afaceri şi trebuie sa îi conduc prin 
tara. O sa lipsesc o saptamana! 
- Atunci, dacă tot lipsesti… am auzit despre o excursie foarte interesanta in Grecia, 
as vrea sa merg şi eu… 
Ca orice barbat intelegator, sotul aproba excursia. Seara merge… unde credeti? Sa-
si anunte şi amanta… 
- Imi pare rau, dar trebuie sa plec o saptamana prin tara! 
- Iubitule, dacă tot pleci, nu-mi platesti o excursie in Grecia? 
Fiind, asa cum am spus, un barbat intelegator, a aprobat şi cea de a doua excursie… 
Dupa o saptamana, sotul revine şi observa ca sotia este foarte incantata de excursie.  
- Ei, cum a fost? 
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- Extraordinar, am vizitar foarte multe locuri interesante, am aici ceva fotografii… 
Barbatul o observa cu surprindere in poze pe amanta.  
- Ce s-a intamplat, o cunosti? 
- Nu… Doar mi s-a parut cunoscuta… dar nu! 
- Ah, sa stii ca femeia asta s-a culcat cu toti barbatii din excursie, şi nu au fost 
putini… 
Omul nostru inghite in sec şi seara merge la amanta.  
- Ei, cum a fost? 
- Extraordinar, multumesc! Hai sa îţi arat fotografiile! In unele dintre ele, 
binenteles, barbatul isi recunoaste sotia.  
- O cunosti? 
Barbatul neaga, bineinteles.  
- Ei, sa stii ca asta a fost ceea mai tampita din toate femeile de acolo! A fost singura 
care a venit cu sotul! 
460. Studenta sustine examenul la Economie. . Subiectul : teoria economica a lui 
Adam Smith. Profesorul, in varsta, observa ca studenta nu are idee despre teoria 
economica şi dorind, totusi, s-o promoveze o intreba: 
- Dar care este prenumele lui Smith? 
Fata se uita in sala - poate vreun coleg îi vă sopti, Dar in zadar.  
- Hai amintiti-va, este atât de simplu! 
Fara rezultat. Profului I se face mila de studenta şi parinteste o intreaba: 
- Atunci, spune-mi: cum il chema pe primul barbat? 
Fata rosind şi evident rusinata raspunde: 
- Petrica.  
461. Proverb canibal „Toti oamenii sunt la fel de buni”  
 
462. Ce credea cainele lui Pavlov despre stapanul lui: 
- Uite, domnule, ce reflex conditionat pe batranul asta. . . . când se aprinde 
lumina, imi aduce de mancare. . . !  
463. Un tip se duce la medic. Livid la fata el îi spune medicului ca are o mare 
problema: 
- D-le doctor, mi s-a albastrit un testicul! Medicul da si-l controleaza, îi face analize 
şi concluzioneaza ca trebuie neaparat sa-l taie. Il incurajeaza pe barbat ca celalalt 
testicul vă face treaba singur, fara probleme. Dupa un timp, tipul se intoarce la 
medic cu aceeasi problema, ingrozit de-a dreptul. I se albastrise şi celalalt.  
Din nou analize peste analize. Medicul ajunge la aceeasi concluzie: 
- Trebuie scos şi al doilea. Cu greu, doar ca sa scape cu viata, tipul accepta castrarea 
definitiva. Dupa un timp se intoarce din nou la medic: 
- D-le doctor, mi s-a albastrit şi penisul!!! La care medicul: 
- N-o fi de la blugi??? 
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464. Un betziv langa o reclama Pepsi: 
-Ba, yo am auzit de beti manga, dar de beti Pepsi, nu!! 
465. Cineva suna la usa, iar barbatul deschide. . . Moartea, in fata lui, îi spune: 
- Am venit dupa viata ta! 
Barbatul o striga pe nevasta-sa: 
- Viata mea, te cauta cineva. . . . ! 
466. Cineva suna la usa, iar barbatul deschide. . . Moartea, in fata lui, îi spune: 
- Am venit dupa viata ta! 
Barbatul o striga pe nevasta-sa: 
- Viata mea, te cauta cineva. . . . ! 
467. Seful unui magazin angajeaza un vanzator. Il ia deoparte şi îi zice:  
- Trebuie sa stii ca eu am un sistem: dacă un client imi cere un lucru eu reusesc sa-l 
fac sa cumpere doua. Acum te invat. Intra in magazin o doamna:  
- Buna ziua, as vrea un spay Pronto. Seful se duce in spate şi se intoarce cu un spay 
Pronto şi cu un Vetril.  
- Ma scuzati, eu vroiam doar Pronto.  
- Vedeti doamna, odata ce stergeti de praf mobila se vă vedea ca aveti geamurile 
murdare.  
- Bravo, aveti dreptate, le cumpar pe amandoua!  
Vezi, zice seful noului angajat, asa se face.  
Intra o a doua doamna:  
- Buna ziua, as dori o sticla cu Vetril. Seful se duce in spate şi se intoarce cu o sticla 
de Vetril şi cu un spray Pronto.  
- Ma scuzati, eu v-am cerut doar un Vetril.  
- Draga doamna, dacă dumneavoastra curatati geamurile o sa se observe imediat 
urmele de degete pe mobila.  
- Aveti dreptate, cumpar tot!  
Seful catre noul angajat: urmatoarea clienta e pentru tine.  
- Buna ziua, as dori o cutie cu Tampax. Vanzatorul se duce in spate şi se intoarce cu 
o cutie de Tampax, un Vetril şi un Pronto.  
- Cred ca ati gresit, v-am cerut doar o cutie cu Tampax.  
- Stiu, o intrerupe vanzatorul, dar vazand ca saptamana asta nu se face sex, n-am 
vrea sa facem un pic de curatenia in casa? 
468. Itzic lucra pt Saddam. La un moment dat Saddam are accident, are nevoie de 
transfuzie urgenta, singurul cu aceeasi grupa: Itzic.  
Itzic speriat se duce la rabin şi il intreaba ce sa faca.  
- Fiule da-i sange, e şi el om ca şi noi, faci o fapta buna, salvezi o viatza. . .  
Isi revine Saddam şi il umple pe Itzic de bogatzii, masini, femei.  
Se repeta intamplarea, iar se duce Itzic la rabi, acelasi raspuns, Ii da iar sange şi 
când se vindeca Saddam îi trimite cadou un buchet de flori şi o sticla cu vin.  
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Se mira Itzic, asta este!!  
Se repeta a treia oara toata intamplarea, Saddam îi trimite o scrisoare de 
multumire.  
Itzic foarte confuz se duce la rabin: 
- Pai bine mai rabi, prima oara averi, apoi o sticla cu vin. . . ma rog, da' acu' pur şi 
simplu o felicitare?? doar i-am salvat viata, a treia oara, nu?? 
- Vezi tu Itzic, deja dupa prima transfuzie, a inceput sa aiba din sangele nostru!! 
469. Un milionar American îşi aminteşte cum a devenit el milionar: 
- Cînd am fost băiat, am venit în America. În buzunar nu am avut decît 2 cenţi. Am 
cumpărat 2 mere murdare, le-am spălat, şi le-am vîndut cu 4 cenţi fiecare. Apoi am 
cumpărat pe aceşti bani 4 mere, şi Le-am vîndut cu 8 cenţi fiecare. . . . .  
- Şi ce-a urmat după aceasta? 
- După aceasta a murit mătuşa mea, şi mi-a lăsat o avere de 1 milion de dolari.  
 
470. Pe casa bunicilor se asează o barză. Bunica şi cei trei nepoti aflati în 
curte admiră frumoasa pasăre.  
- Copilasi, aceasta este barza, harnica pasăre care aduce copiii de la mari 
depărtări! 
Copiii susotesc: 
- Ce facem? Îi spunem cum apar copiii sau o lăsăm să moară fără să stie?  
471. Tiganca: Valeu, tigane!. . . E un paianjen pe perete!. . .  
Tiganu': Da' ce-ai vrea, fa, sa fie?!?. . . Un Rembrandt?!?. . . .  
 
472. Un preot mergea cu masina pe sosea. La un moment dat vede un magar mort 
pe partea carosabila. Nu mai merge mult şi intalneste un echipaj de politie.  
Trage pe dreapta şi spune politistilor: 
-Vedeti ca la cateva sute de metri este un magar mort pe sosea.  
La care politistii raspund razand: 
- Parinte, ce spuneti, cum sa-l ingropam cu preot sau fara preot? 
- Nu stiu fiule, eu doar am anuntat familia. . . .  
473. Ce a zis Dumnezeu dupa ce a creat barbatul ? Pot sa fac ceva mai mult !!! 
474. Ce-i face pe barbati sa alerge dupa femei cu care nu au de gand sa se 
casatoreasca? Practic, este acelasi imbold care-i face pe caini sa alerge dupa masini 
pe care nu au de gand sa le conduca. . . . . . . . .  
475. O blondă ia cina împreună cu soţul ei: "Auzi iubitule, mi-a spus azi un coleg de 
serviciu un banc cu blonde. Atat am râs, de era să cad jos din pat!" 
476. Trecea Kant, marele filozof, pe langa o stâna din Românica: 
- Pastore ancestral, ale tale sunt aceste mirifice ovine care se autofurajeaza pe acest 
mioritic plai? 
Ciobanul, sprijinit in bata şi dand din cap îi raspunse: 
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- Indubitabil! 
477. Cand sotia intra in casa, sotul o intreaba: 
- Ei, ai reusit sa bagi masina in garaj? 
- Da, raspunde ea vizibil jenata, cum sa-ti spun. . . . cea mai mare parte din ea. . 
.  
478. - Mai Gheo, gasit-ai tu vreodata barbati straini la tine in sifonier? 
- Mai Ioane, n-am gasit nici un strain, toti erau romani.  
479. Trei betivani merg pe sina de cale ferata :- Aoleu, ce de scari in blocul asta. . . - 
Si ce rece e balustrada. . . - Ia sssst, auzi, vine şi liftul. . .  
480. Un ardelean e oprit de un politist, care îi spune: 
- Dati-mi numele şi prenumele.  
- Ai innebunit? Si eu pe urma cum ma mai numesc? 
481. Ce trebuie să-i faci unui hipopotam cu diaree? Loc, muuuult loc!!! 
482. - Cioc-Cioc! 
- Cine este? 
- Marean.  
- Care "Marean"? 
- Care este! 
483. Animalele se plimba cu avionul. Rata îi da o palma ursului şi spune: 
- Da, ba, o tigara! 
Ursul se executa. Dupa 5 minute iar: 
- Da, ba, un foc! 
Ursul îi da. Din spate, vulpea sa se dea şi ea rotunda, îi da o palma ursului şi îi cere o 
tigara. Ursul se enerveaza, ia rata şi vulpea şi le arunca pe geam. La care rata catre 
vulpe, desfacandu-si aripile: 
- Vulpe, stii sa zbori? 
- Nuuuuu! 
- Si atunci de ce te spargi in figuri prin avion? 
484. La implinirea varstei de 16 ani, mama lui Bula considera ca acesta e suficient 
de mare si-i cere sotului ei sa-i dea primele explicatii in legatura cu viata sexuala.  
- Spune-i şi tu cum e la pisici, la caini şi la alte animale! il sfatuieste ea.  
- Bula, mai tii minte când am fost cu tine la tara? 
- Da, tata.  
- Cand am luat fetele popii şi le-am dus in hambar? 
- Da, tata.  
- Stii ce le-am facut de au inceput sa chicoteasca? 
- Cum sa nu, tata.  
- Ei bine, asa e şi la caini, la pisici şi la alte animale.  
485. Zi obisnuita de lucru: Te trezesti, Nokia, Colgate, Nesscafe, Hochland, Orbit, 
Renault, Compaq, Epson, Nokia, Nokia. McDonalds, Coca-Cola, Orbit. Compaq,  
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Epson, Nokia, Nokia. Renault. Tuborg. Tuborg-Tuborg-Tuborg-Tuborg. Nokia. . .  
Nokia. Durex-Durex. Colgate, Te culci.  
486. Sotia pleaca in interes de serviciu. Sotul il scoala pe copilas de dimineata,  
ii pregateste micul-dejun, il ia de mana sa il duca la gradinita.  
La gradinita educatoarea îi spune ca acest copil îi este necunoscut. Il duce la o a 
doua gradinita, şi la a treia. Cand ies de la a patra gradinita, copilul îi spune: 
- Taticule, inca o gradinita şi gata, ca eu astazi chiar intarzii la scoala! 
487. Ce putem face in caz de alarma atomica?  
- Va spalati, vă puneti un rand de haine noi şi vă indreptati incet, incet, spre cimitir.  
- Dar de ce incet, incet?  
- Ca sa nu creati panica.  
 
488. Gheorghe şi Vasalie stau pe prispa casei. Dupa deal, la orizont, apare un 
deltaplan. Vasalie îi zice lui Gheorghe: 
- Iete, ba, ce pasaroi pa cer. Asta ne mananca oile.  
- Lasa, zice Vasalie, il aranjez eu. Vasalie ia pusca şi trage un foc.  
- Ai nimerit-o, ma? 
- Nu stiu, zice Vasalie, dar vad ca la om i-a dat drumul. . . .  
489. Exact ca in balada populara MIORITA, pe un imas isi pasteau oile trei ciobanei, 
cu trei turme de miei: Unul moldovean, unul vrancean şi altul ungurean.  
Stateau ei rezemati in bate şi discutau teme majore ale civilizatiei mondiale. . . . Vine 
vorba de limbi straine.  
- Baciul moldovean: Parerea mea este ca cea mai grea limba este limba engleza.  
Uite, de exemplu, ei scriu SHAKESPEARE şi citesc "sheikspir".  
- Aiurea, spune baciul vrancean, cea mai grea limba este franceza! 
Ei scriu BAUDELAIRE şi citesc "bodler". . . .  
Baciul ungurean nu se rabda şi sare şi el: 
- Cum pote la voi se vorbeste ase? Voi ce fel de rumuni esti? Cel mai greu limbe este 
rumuneste. . .  
In rumuneste se scri CABANA VALEA MURESULUI, dar se citesti "keskemet 
domokos polvon". . . . . . . .  
490. Copilul catre mama: 
- Mama, eu de la cine am luat inteligenta? 
- De la taica-tu, ca eu inca o mai am pe a mea! 
491. O cearta in familie. Sotia il loveste pe sot. Acesta se ascunde sub pat. Sotia 
incearca sa-l scoata:  
- Iesi!  
- Nu ies!  
- Iesi!  
- Nu ies!  
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- Iesi!  
- Auzi, cine e stapan in casa?! Dacă am spus ca nu ies, inseamna ca nu ies!!!  
492. Toti elevii scriu cu asiduitate la lucrarea "Ce as face dacă as fi patron?". Unul 
singur sta cu mainile la piept şi mediteaza.  
- Marinescule, tu nu scrii?  
- Nu, domnule profesor, astept sa-mi vina secretara ! 
493. Un om mergea linistit prin desert când deodata ia o palma. Se uita in dreapta, 
in stanga, in spate, nimeni. Se uita in sus: senin.  
Mai merge şi iarasi ia o palma. Se uita in dreapta, in stanga, in spate, nimeni. Se uita 
in sus: senin.  
Merge mai departe: la fel, iarasi ia o palma. Se uita in dreapta, in stanga, in spate, 
nimeni. Se uita in sus: senin.  
Si uite asa a luat trei palme din senin.  
494. Un tip isi baga capul pe usa frizeriei şi il intreaba pe frizer cat timp are pana 
poate sa fie şi el tuns, fiind o zi foarte aglomerata, frizerul se uita in jur şi 
raspunde:"cam doua ore" şi tipul pleaca instant.  
Peste cateva zile acelasi tip intra in frizerie şi intreaba cat are pana poate sa fie 
tuns, fiind o zi şi mai aglomerata, frizerul se uita in jur şi raspunde:"cam trei ore" 
tipul inchide usa şi pleaca.  
Peste cateva zile acelasi intra in frizerie şi intreaba cam in cat timp poate fi tuns, 
frizerul se uita in jur şi raspunde:"cam o ora jumatate" tipul se intoarce şi iese din 
frizerie. Frizerul, deja curios, il roaga pe Ion: "bai Ioane du-te un pic dupa el ca vine 
de ceva timp şi tot intreaba cat timp are pana sa fie tuns dar nu se intoarce 
niciodata" 
Ion pleaca in urma tipului. In jumatate de ora Ion intra in frizerie razand in hohote. . 
Frizerul il intreaba:"ei, şi unde se duce tipul asta dupa ce pleaca de aici?" 
Ion in genunchi de ras, cu lacrimi in ochi, rosu la fata se uita la frizer şi îi raspunde: 
"La tine acasa !" 
495. Lucrarea de licenţă a iepuraşului 
Într-o zi însorită, iepuraşul, aşezat la o masă într-o poiană din pădure, scria 
de zor. Trecând pe acolo, coana vulpe, îl vede atât de preocupat şi devine 
curioasă: 
- Ce faci tu acolo, iepuraşule? 
- Îmi scriu lucrarea de licenţă.  
- Li. . . ce?! 
- Lucrarea de licenţă, tanti vulpeo. Uite, tocmai încep lucrarea de cercetare privind 
posibilitatea ca în viitor iepurii să mănânce vulpile.  
- Ştii că ai haz, urechiatule?! Păi cum o să mă mănânci tu pe mine, aşchimodie care 
tremuri şi când îţi vezi umbra? Mă crezi năroadă! 
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- Află că asta e o cercetare ştiinţifică şi, dacă nu mă crezi, vino deseară la vizuina 
mea să te convingi.  
A doua zi dimineaţa, toţi care treceau prin faţa vizuinii iepuraşului au văzut cu 
stupoare că blana vulpii stătea întinsă la uscat şi s-au mirat foarte. Între timp, 
iepuraşul s-a pus din nou pe scris. Mai pe la prânzişor, hop şi lupul, aflat cu oarece 
treburi prin poiană. Dă cu ochii de iepuraş şi se minunează: 
- Ia te uită ce chestie! Te-a apucat scrisul! Şi ce scrii tu acolo, iepuraş mic, pufos şi 
fricos?! 
- Îmi scriu lucrarea de licenţă, domnu’ lup, şi tocmai am trecut la cercetarea 
propriu-zisă, prin care studiez cum îi vor mânca iepurii pe lupi şi nu invers.  
- Fugi d-acilea, bree viteaz la fugă ce eşti! Ştii că-mi placi?! Şi cum ai să mă mănânci 
tu pe mine, par exemplu?! 
- Să ştii că nu mă joc. Asta e o cercetare ştiinţifică serioasă şi, dacă vii deseară pe la 
mine la vizuină, am să-ţi arăt.  
În ziua următoare animalele pădurii au văzut că la vizuina iepuraşului, lângă blana 
vulpii, era întinsă şi blana lupului. De uimire a fremătat pădurea, iar zvonul a ajuns 
şi la urechile lui moş Martin. Nevenindu-i să creadă o asemenea nefăcută, ursul a 
lăsat baltă rugii de zmeură şi a pornit spre locul unde iepuraşul nu mai dovedea cu 
scrisul.  
- Ce faci tu acolo, piticanie?! Zice lumea că scrii prostii ca-n basme! 
- Ba scriu lucrarea de licenţă şi tocmai am ajuns la concluzia cercetării, prin care 
demonstrez că, în scurt timp, iepurii te vor mâncă până şi pe tine.  
- Hai că-i bună rău chestia asta. Şi de unde mă rog o să începeţi să mă mâncaţi, bă, 
morcovarule?! De la coadă?! 
- E o cercetare ştiinţifică importantă şi, dacă ai curaj, vino deseară la vizuina mea şi-
am să-ţi arăt de unde te vom mânca! îi răspunse, umflându-se în blană, iepuraşul.  
A doua zi, lângă cele trei blănuri – a vulpii, a lupului şi a ursului – râdeau de se 
prăpădeau iepuraşul şi leul care, bătându-l pe umăr pe iepuraş, i-a spus: 
- Ai văzut, pămpălăule?! N-ai vrut să mă crezi, dar uite colea dovada că nu contează 
tema, ci coordonatorul! Aud?! 
496. Un belgian, un francez şi un roman (Iliescu) sunt chemati la interviu pentru o 
slujba bine platita in Londra.  
− Vreau sa-mi formulati o fraza care sa contina urmatoarele cuvinte : GREEN, PINK, 
YELLOW.  
Belgianul spune : 
− I wake up in the morning, I eat a yellow banana, a green pepper and in the 
evening I watch the Pink Panther on TV.  
Francezul spune : 
I wake up in the morning, I see the yellow sun, the green grass and I think to myself 
I hope it will be a pink day.  
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Iliescu spune şi el :− I wake up in za morning, and i hear za phone : green… green… 
green… so i pink up the phone and I say … Yellow? 
497. De ce dau manelistii din fund şi rockerii din cap? 
-Fiecare scutura ce are… 
498. Soţul tău e în continuare gelos fără motiv? 
- Nu.  
- Nu mai e gelos? 
- Ba da. Dar acum are motiv.  
499. Se duce Gigi Becali la pescuit cu lanseta de platină, fir de mătase şi ac de 
diamant. După câteva momente, surpriză de proporţii! Prinde un peştişor de aur: 
"Ştii, sunt peştişorul ala de aur cu 3 dorinţe. . " La care Gigi: "Bine fie, ce vrei?" 
500. Doi calculatorişti împătimiţi vorbesc pe mess: 
- Ai văzut? Ninge afară! 
- Dă un link să văd şi eu.  
501. Vine limuzina să-l ia pe Papă de la aeroport. şoferul ia bagajele şi le pune în 
portbagaj. Papa aşteptă şi nu se urcă. . . .  
- Sfinţia Ta, vă rog să poftiţi.  
- Ştii fiule, pe mine nu mă lasă niciodată nimeni să conduc maşina. . . Lasă-mă de 
data asta tu, te rog.  
- Sfinţia ta, e imposibil. Mi-aş pierde slujba.  
- Te rog, şi să ştii că sunt extrem de generos. . .  
Şoferul până la urmă cedează. Papa la volan. 120 Km la oră.  
Şoferul: 
- Sfinţia Ta, vă rog, puţin mai uşor, ne prinde poliţia.  
Papa nimic. 160 Km la oră. În spate apare maşina poliţiei.  
Poliţistul le face semn să oprească. Papa lasă geamul în jos. Poliţistul rămâne cu 
gura căscată. . . Se întoarce la maşină. Ia staţia: 
- Sunt 1435. Dă-mi-l pe şefu. . .  
- Care-i treaba, bă? 
- Şefu, nu ştiu ce să fac. Am prins pe cineva cu 160 la oră.  
- Arde-l.  
- Nu cred că pot, e tare.  
- Cine e, primaru? 
- Nuu, mai important.  
- Un guvernator, senator ceva? 
- Şefu, e mai tare! 
- Cine? 
- Cred că-i Dumenzeu că Papa-i conduce maşina.  
502. Un proprietar de Trabant în magazinul de piese auto: 
- Pentru Trabantul meu aş dori două ştergătoare de parbriz.  
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La care vânzătorul: 
- Este în ordine. Găsesc că e un schimb cinstit. . .  
503. Cinci chirurgi discută despre care pacienţi sunt cei mai buni de operat. Primul 
chirurg zice: "Îmi place să am contabili pe masa mea de operaţii, pentru ca atunci 
când îi tai, totul înăuntru este numărat. " Al doilea spune: "Mda, dar să-i vezi pe 
electricieni! Totul în interiorul lor este codificat pe culori. " Al treilea chirurg spune: 
"Nu, eu sunt convins că bibliotecarii sunt cei mai buni; totul în ei este în ordine 
alfabetică. " Intervine şi al patrulea chirurg: "Ştiti, mie îmi plac muncitorii din 
construcţii. . . aştia întotdeauna înteleg când îţi mai rămane câte ceva în plus la 
sfârşit şi când lucrarea durează mai mult decât ai spus că vă dura la început. " Însă 
al cincilea chirurg le-a închis gura la toţi: "Greşiti total. Politicienii sunt cei mai uşor 
de operat. Nu au sânge în vene, nu au inimă, nu au coloană vertebrală, iar capul şi 
fundul sunt interschimbabile. " 
504. Anul 2009. . . Criza Financiară Mondială. . . În SUA firma Ford a concediat 1. 
000 angajaţi. . . În Franţa firma Renault a concediat 2. 000 angajaţi. . . În Germania 
firma VolksWagen a concediat 3. 000 angajaţi. . . În Japonia, pentru a se alinia 
politicii mondiale, firma Toyota a scos din priză 4. 000 de roboţi.  
505. - Soţia mea susţine că e mai bine să consumi legumele crude.  
- Nici soţiei mele nu-i place să gătească.  
506. Doi naufragiaţi reuşesc cu greu să ajungă pe o insulă pustie.  
- Suntem pierduţi! 
- Nu-ţi face griji, ne găsesc ei! 
- Crezi? 
- Sunt sigur! Am datorii de peste un milion de euro! 
507. Doi şoricei, într-o sală de cinematograf, ronţăiau banda unui film.  
- Îţi place?, întreabă un şoricel.  
- Nu prea, răspunde al doilea. Mai mult mi-a placut cartea!  
508. Un ceh merge la oftalmolog, care îi arată pe tablă literele: C Z W N O S T A X C 
Z.  
- Poţi să citesti asta? îl întreabă doctorul.  
- Dacă pot sa citesc? Chiar îl cunosc pe tip! 
509. Doi stau de vorbă:  
- Auzi, mă, ce e ăla şah?  
- Bă, şahu' e piesele alea care le băgăm noi în pungă când jucăm table.  
510. Ce rezultă din încrucisarea unui peştişor auriu cu un rechin? 
Un peşte care îţi vă îndeplini ultimele trei dorinţe. . .  
511. - Nu ştiu ce să fac cu soţul meu, doctore. Vorbeşte în somn.  
- Da, este un lucru neplăcut… 
- Neplăcut? Puţin spus! Alaltăieri râdea de el tot Senatul.  
512. Un turist se adresează unui ţăran: 
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- Spune uncheşule, care este cel mai rapid drum spre Bucureşti? 
- Sunteţi pe jos sau cu maşina? 
- Cu maşina.  
- Atunci, după părerea mea, cu maşina e mai rapid! 
513. Un beţiv povestea:  
- Eeee şi cum mergeam eu liniştit spre casă, deodată simt că cineva mă calcă pe 
mână! 
514. La tribunal: 
Soţul: “Intru în casă şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat, geamul deschis, mă uit 
pe geam şi văd pe unul în chiloţi, alergând. Iau noptiera şi arunc după el”.  
Soţia: “Era cald. M-am dezbrăcat, am deschis geamul. Văd cum intră soţul meu 
furios şi fără să zică ceva aruncă cu noptiera prin geam”.  
Victima: “Eu sunt sportiv. Alerg în fiecare zi pe acel traseu. Întorc capul şi vad cum 
zboară o noptieră spre mine. . . ”.  
Martorul: “Eu nici nu ştiu ce caut aici!!! Stăteam liniştit în noptieră. . . ” 
515. Un bărbat supărat sună la pompieri ca să raporteze un incendiu în cartier.  
Operatorul îl întreabă:  
- Cum ajungem acolo?  
Bărbatul răspunde:  
- Pai nu mai aveţi maşinile alea mari şi roşii? 
516. Doi ardeleni intră într-un bar. Ion îl întreabă pe Vasile: 
- No, mă, ce eşti aşa de supărat? 
- Apăi abia aştept să ajung acasă şi să rup chiloţii muierii.  
- D-apăi ce ai, mă, cu chiloţii femeii? 
- Apăi mă, aşe mă strâng, că de-abia pot mere cu ei pe stradă. . . .  
517. In fata unui dozator de cafea un politist observa cum un tip introduce o fisa, 
apasa un buton; tipul isi ia cafeaua şi pleaca.  
Curios, politistul introduce şi el o fisa, apasa un buton si-i cade cafeaua.  
Foarte fericit acesta isi schimba toti banii in fise şi incepe sa le introcuca in dozator. 
.  
Tot baga fisa, apasa pe buton, lua cafeaua, o punea deoparte şi iar baga o fisa, şi tot 
asa in continuare.  
La un momendat un tip de la coada ce se facuse intre timp îi spune: 
- Hai dom’le, odata! Ca m-am saturat de când stau aici.  
La care politistul îi raspunde: 
- Ce vrei ba, te oftici ca am noroc şi castig? 
518. La un sanatoriu în Somalia, se aude o voce: 
- Sooorrraaaa, un paianjen! 
- Vin imediat! zice sora, care era ocupata… 
Mai trece putin timp.  
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- Sooorrraaaa, un paianjen! 
- Vin imediat! zice sora, care era înca ocupata.  
Mai trece putin timp.  
- Unde ma tarasti, monstrule?! 
519. In avion: un domn şi o fetita.  
Domnul zice: Ce-ar fi sa stam de vorba?, se pare ca timpul trece mai repede 
conversand.  
- Bine, zice fetita inchizand cartea pe care abia o deschisese, despre ce ati dori sa 
vorbim? 
- Pai, zice domnul, o tema interesanta ar fi despre fizica atomica nu crezi? şi surade 
superior.  
- De acord, dar intai vreau sa vă intreb ceva: O vaca, un cal şi o oaie mananca acelasi 
lucru - iarba, dar oaia excreta niste bilute, vaca o placinta, iar calul niste mingi 
uscate. Cum vă explicati fenomenul? 
- Habar n-am, zice domnul, minunandu-se de inteligenta fetitei.  
- Atunci cum vreti sa vorbim de fizica atomica dacă nici despre cacat nu stiti 
nimic??? 
520. Un preot şi un cantor stateau pe marginea unei sosele cu o pancarta in mana 
pe care scria "Sfarsitul e aproape. Caiti-va!" Pe langa ei, treceau masini şi imediat 
dupa fiecare masina se auzea o busitura şi o explozie. Dupa o vreme, cantorul 
intreaba: "Parinte, nu crezi ca ar fi mai bine sa scriem pe pancarta "Podul din fata 
este rupt" ?? 
521. Intr-o catastrofa nefericita mor 100. 000 de romani. Europa sare imediat cu 
ajutoare umanitare: -Franta: 100 tone de haine -Anglia:1 milion de lire sterline -
Germania:1000 tone de medicamente -Austria:10 tone de alimente -Italia:100. 
000de romani 
522. Intra o tipa goala intr-un bar şi comanda un whisky.  
Vine barmanul, şi o priveste de sus pana jos.  
Tipa il vede şi il intreaba: 
- Nu ai mai vazut o femeie goala pana acum?! 
La care barmanul raspunde: 
- Nu e asta problema. . . Ma intreb de unde o sa scoti bani pentru bautura ! 
523. O vulpita prin padure. . .  
La un moment dat, dintr-un tufis se aude: 
- Cucuriguuuuuuu. . . Cucuriguuuuuuu. . . !!! 
Atenta, incearca sa localizeze tufisul. . . din nou: 
- Cucuriguuuuuuu. . . Cucuriguuuuuuu. . . !!! 
Se apropie de tufis: 
- Cucuriguuuuuuu. . . Cucuriguuuuuuu. . . !!! 



1398 

 

Sare in tufis şi pret de vreun sfert de ora, se aud tot felul de zgomote ciudate şi 
ritmice.  
La un moment dat, din tufis apare un urs tragandu-si pantalonii şi care cugeta: 
"Mai, ce bine e sa stii o limba straina!!!" 
524. La examenul de penal general, profesorul se adreseaza unei studente sexi: 
- Sunt multumit de raspunsurile primite, dar acum o intrebare pentru nota 10: 
- "Cum s-ar chema faptul. . . . dacă eu as indrazni sa bag mana pe sub rochita 
dumneavoastra?" 
- Hartuire sexuala.  
- Foarte bine. . . , dar dacă dumneavoastra ati baga mana in pantaloni la mine? 
- Profanare de morminte. . .  
525. De 8 martie vine un inginer cu un buchet imens de trandafiri la director: 
- Dom' director, sa traiti, la multi ani, pentru dv. cel mai mare buchet de 8 martie!!! 
- Baa, tampitule! Ai innebunit? Pai de 8 martie se dau flori la femei si. . . ce, am fata 
de femeie? 
- Nu, dom' director, . . . da' sunteti totusi cea mai mare curva din institutie! 
526. O blonda mergea pe strada cu bluza descheiata, lasand sa i se vada un san.  
Un politist o opreste şi o intreaba: 
- Doamna, stiti ca vă pot da amenda pentru expunere indecenta? 
- De ce, domnule politist? intreaba blonda.  
- Pentru ca aveti bluza descheiata şi vi se vede sanul. . .  
- O, Doamne! exclama blonda, mi-am uitat copilul in autobuz! 
527. Care este diferenta dintre o femeie şi un barbat? 
- Femeia are nevoie de un singur barbat care sa îi îndeplineasca toate dorintele.  
- Barbatul are nevoie de toate femeile sa îi îndeplineasca singura dorinta. . .  
528. Intra o fata draguta la farmacie şi o intreaba pe farmacista: 
- Aveti de vanzare prezervative foarte mari? 
- Desigur ca avem, vreti sa cumparati? 
- Nu, dar nu-i asa ca nu o sa vă suparati dacă am sa astept aici pana intra cineva sa 
cumpere? 
529. Bula face rost de o tigara cu marijuana. Iese pe balcon şi o aprinde. Trage 2-3 
fumuri. . . NIMIC! 
- Ptiu, am dat şi o groaza de bani pe ea şi nimic.  
Deodata prin fata îi trece un glob mare de foc.  
- Ce dracu se intampla, dau astia cu bombe? 
Mai sta şi fumeaza, injurand ca nu are nici un efect, când iar îi treceprin fata un alt 
glob mare de foc.  
- Ce dracu'? Enervat stinge tigara şi intra in casa.  
- Pe unde ai fost mama? il intreaba maica-sa.  
- Am fumat o tigara pe balcon.  



1399 

 

- Timp de doua zile???? 
530. O femeie a apelat la un chirurg plastic sa-i reduca dimensiunile buzelor 
vaginale deoarece sunt  
prea mari şi falfaitoare. De rusine, a insistat ca operatia sa fie tinuta secreta, 
medicul fiind de acord.  
Dupa operatie, trezindu-se din anestezie, a gasit 3 trandafiri asezati cu grija pe 
noptiera. Indignata,  
si-a sunat imediat medicul: 
- Parca v-am rugat sa nu spuneti nimanui despre operatia mea! 
Medicul i-a spus ca a indeplinit intocmai dorinta ei de confidentialitate şi ca primul 
trandafir  
e de la el: 
- M-a intristat gandul ca treceti prin asta de una singura. . .  
- Si al doilea trandafir? 
- Al doilea trandafir e de la asistenta mea. Din simpatie, pentru ca şi ea suferit 
aceasta  
procedura cu ceva timp in urma.  
- Dar al treilea trandafir? 
- Al treilea e de la un domn de la sectia de arsi de deasupra. A vrut sa vă 
multumeasca pentru  
noile lui urechi.  
531. Dumnezeu îi cheama pe Bush, Bin-Laden şi Basescu in paradis şi le spune ca 
trebuie sa se intoarca la propriul popor şi sa le zica ca pentru urmatorii 20 de ani 
vor trebui sa curete excremente ca pedeapsa.  
Bush merge la ai sai şi le spune: 
- Am o veste proasta şi o veste buna pt voi. Vestea buna este ca Dumnezeu exista şi 
prostii aia de musulmani credeau in cineva care nu exista. Iar vestea proasta este ca 
vă trebui sa curatam excremente pt urmatorii 20 de ani.  
Bin- Laden mere la ai sai şi zice: 
- Am 2 vesti proaste pentru voi. Prima e ca Dumnezeu exista şi noi credeam in ceva 
ceva ce nu exista. Iar a doua este ca vă trebui sa curatam excremente pentru 
urmatorii 20 de ani.  
Basescu mere la ai sai şi zice: 
-Am doua vesti bune pentru voi. Prima este ca tata îi bine şi vă saluta pe toti. Iar a 
doua este ca avem locuri de munca pt urmatorii 20 de ani.  
532. Un mosneag de nouazeci de ani statea pe o banca in parc, plingind. Un tip trece 
pa linga el si-l intreaba de ce plinge. Printre lacrimi, batrinul raspunde: 
- Iubesc o fata de douazecisicinci de ani. . .  
- Si ce-i rau in asta? intreaba tinarul.  
Continuind sa plinga, mosul raspunde: 
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- Nu intelegi. . . In fiecare dimineata, inainte ca ea sa plece la lucru, facem dragoste. 
In pauza de prinz vine acasa, imi pregateste masa şi apoi facem din nou dragoste. 
Seara vine acasa cit de repede poate şi mai facem o repriza de sex. Iar dupa cina, 
toata noaptea facem dragoste incontinuu.  
- Bine, dar ai o relatie pe care si-ar dori-o orice barbat, mai ales la o virsta asa de 
inaintata. De ce plingi? 
Printre lacrimi, batrinul raspunde: 
- Am uitat unde stau. . .  
533. Bula bate la vecinul sau in poarta: 
- Vecine, cainele tau a muscat pe soacra-mea azi! 
- Ma Bula, tu nu esti serios, cum asa, ca asta nu musca niciodata. E bland şi cuminte, 
da' am sa am grija sa vad de el. Ia zi, ce despagubire vrei? 
- Vreau sa-mi vinzi cainele! 
534. - Domnule, se adreseaza un betiv catre un trecator, fiti vă rog bun şi numarati-
mi cucuiele. . .  
- Unu, doi. . . patru. . . sapte. . . oho! Ai o colectie impresionanta. . . zece, unsprezece. . 
. .  
- Unsprezece?. . . Va multumesc! Gata! Mai am doi stalpi şi un zid. . . . şi am ajuns 
acasa 
535. Baciu Gheorghe statea rezemat in bata şi privea in zare.  
- Ce faci, bace Gheorghe, sazi şi cugeti? 
- Ba, numa’ sad! 
536. In curtea unei biserici lucra mesterul Gigel. Si bate el un cui intr-o scandura, 
când la un moment dat isi da ditamai ciocanul peste deget. Incepe Gigel: 
- Sa-mi bag ***, f***-** m*** ma-tiiii de ciocaaaaan…. şi tot asa … injuraturi la greu. 
Moment in care il aude un popa şi îi zice: 
- Fiule, nu e frumos sa injuri in biserica.  
Apoi il ia cu lectura… şi intr-un final îi zice: 
- De acum incolo când mai ai accidente, nu injura, spune: “Apara-ma Doamne!” 
A doua zi, Gigel taia cu fierastraul o bucata de lemn. Taie el, taie, cand, la un 
moment dat, scapa fierastraul şi isi taie un deget.  
Gigel: 
- Apara-ma Doamne! 
In acel moment, degetul taiat se ridica de pe jos şi se sudeaza la loc pe mana, ca prin 
miracol.  
La care popa: 
- SA-MI BAG ***!!! 
537. Manifestatie mare, mare (unii stiu despre ce e vorba). Lumea striga: 
- Ceausescu, PCR! Ura! Ura! 
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Unul singur, mai amarat, sta mai in spate şi nu spune nici un cuvant. Un om de 
ordine (citeste securist) se apropie de el şi il intreaba: 
- Ce faci tovarase, de ce nu strigi ura? 
- Sunt ragusit, raspunde cel interpelat, dar ura e aici, in suflet.  
538. 10 Motive ca sa te duci dezbracat la munca: 
1. Seful tau zbiara tot timpul: “Vreau sa-ti vad fundul aici la ora 8!” 
2. Profiti de radiatiile emise de monitor pentru a tebronza pe tot corpul.  
3. “Mi-ar placea sa contribui şi eu, dar mi-am uitat portofelul in pantaloni!” 
4. E un mod original de a demonstra tuturor ca nu esti dotat doar intelectual.  
5. Poti sa îţi adaugi in sectiunea profesionala, pe CV-ul şi asa exagerat, “Dansator 
exotic”.  
6. Vrei sa vezi dacă e intr-adevar ca in vis.  
7. Colegii nu-ti mai fura pixurile dupa ce au vazut unde le tii.  
8. Distragi atentia de la faptul ca ai mai venit şi beat la serviciu.  
9. Da un sens cu totul nou expresiei “Iti sta parul aiurea!” 
10. Nu-ti fura nimeni scaunul! 
539. S-au adunat intr-un loc trei francezi. Au baut sampanie, cognac. Au fumat un 
trabuc, au mai baut o cafea. Intr-un cuvant, s-au relaxat civilizat şi au plecat acasa in 
liniste.  
S-au adunat intr-un loc trei rusi. . Au baut vodka şi alcool dublu rafinat. S-au luat la 
bataie, dupa care s-au dus fiecare la casele lor. Intr-un cuvant, s-au relaxat civilizat 
şi au plecat acasa in liniste.  
S-au adunat intr-un loc trei arabi. Au aruncat in aer o masina, un hotel şi un 
supermarket, au  
deturnat un avion, l-au ciocnit de un zgarie-nori, au detonat 3. 000 kg TNT. . . total 
3458 victime. Iata  
ce face omul când n-are voie sa bea! 
540. Un inspector de la Fisc vine la sinagoga in control, se uita pe registre şi 
concluzioneaza catre rabin:  
-Domnule, veniturile dvs sunt mici şi impozitul la fel. Cum reusiti dvs sa traiti cu 
niste incasari asa de mici?  
-Noi aici reciclam TOTUL şi ne multumim cu putin.  
-Chiar totul?  
-Tot.  
-Si picaturile de la lumanari?  
-Da, le strangem şi le trimitem la o fabrica de lumanari şi din când in când ne trimit 
o lumanare.  
-Bineeee. Si firmiturile de pe masa le reciclati? Intreaba agentul in zeflemea. . .  
-Da. Le strangem şi le trimitem. Din când in când primim o punga de pesmet.  
-Buuuun. Da cu pieile de preputz de la circumcizie ce faceti? Si pe ele le reciclati?  
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-Da. Le strangem, le trimitem la Fisc şi din când in când ne trimit cate-un Pulica asa 
ca dvs sa ne controleze.  
 
541. Un evreu din Rusia primeste permisiunea de a emigra in Israel. . .  
La granita, rusii îi controleaza bagajul şi gasesc impaturit intre haine un bust al lui 
Lenin si-l intreaba: 
- Ce e asta? 
Evreul:  
- Ar trebui sa intrebati CINE e asta, nu CE e asta. . . asta e Lenin, cel care a pus bazele 
socialismului şi a adus bunastarea poporului rus. . şi l-am luat ca amintire a zilelor 
de prosperitate. . .  
OK, il lasa rusii sa treaca.  
Pe aeroport in Tel Aviv, granicerii gasesc bustul lui Lenin şi intreaba:  
- Ce e asta?  
Evreul:  
- Ar trebui sa intrebati CINE e asta nu CE e asta. Asta e Lenin, nenorocitul din cauza 
caruia am parasit eu Rusia şi l-am luat cu mine ca sa am pe cine sa blestem in 
fiecare zi.  
Il lasa şi astia sa treaca. . .  
Tipul se duce acasa, pune bustul pe raftul unei biblioteci şi la o petrecere organizata 
de familie cu ocazia sosirii sale, un nepot vede bustul şi intreaba:  
- CINE e asta?  
La care evreul îi raspunde:  
- Ar trebui sa intrebi CE e asta, nu CINE e asta. Raspunsul e: 10 kg de aur! 
 
542. Se duce Maria la mama ei, si-i spune: 
- Mama! Nu ma mai marit cu Ion ca-i impotent.  
Mama zice: 
- Sa vezi ce-i fac, dacă il prind! Mie mi-a zis ca-i electrician. . . . .  
543. Dorinta imposibila 
Un rapidist da peste lampa lui Aladin. O freaca el şi din ea iese un duh, gata sa-i 
indeplineasca o dorinta. Rapidistul zice: 
- Fa-l pe puradelul de fiul meu cel mai inteligent om de pe planeta.  
Duhul raspunde: 
- Asa ceva e imposibil. Uite-te la el, e retardat mintal, jegos, plin de paduchi, nici nu 
stie sa scrie, sa citeasca. E prea greu. Ai vreo alta dorinta? 
- Atunci fa sa castige Rapidul campionatul.  
La care duhul se scarpina in cap şi zice: 
- Ia adu-l pe fiul tau sa mai ma uit o data la el. . .  
544. O voce disperata la telefon, la ora 5 dimineata: 
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- Alo! Salvarea? 
- Da.  
- Veniti repede caci in curte e un nebun ce suna din goarna şi ne dispera pe toti.  
- Imediat, dati-ne adresa! 
- UM 04032 
545. Caporalul e cam miop de felul lui:  
- Drepti! Asta e valabil şi pentru tine, tu ala cu boneta rosie, din spate!  
La care Bula:  
- Domnule caporal, permiteti sa raportez, sa traiti, ala e un hidrant!  
- Fie ce-o vrea el! Aici trebuie sa asculte şi cei cu facultate!  
546. Doi indieni mergeau prin padure cand, la un moment dat, ei vad in zare fumul 
care se ridica de la un foc.  
Primul, nestiind codul, intreaba:  
- Ce spune mesajul?  
- Nimic important, sunt doar reclame. . .  
547. Dupa 50 de ani de casnicie, el moare. La scurt timp moare şi ea şi ajunge in rai, 
unde-l vede pe el.  
- Dragule, ce bine-mi pare sa te regasesc! 
- Lasa-ma-n pace! Contractul a fost foarte clar: “Pana ce moartea ne vă desparti”.  
548. LA RESTAURANT: 
Să vă pun şi nişte ciupercuţe? 
- Nu, mulţumesc, mie-mi place să le culeg singur! 
- Cum doriţi! Pot să vi le risipesc pe podea. . .  
549. Iliescu a ajuns la Londra, a sunat la “room-service” şi a spus ” TU TI TU TU TU 
TU”. Nimeni nu a inteles nimic şi au cerut ajutor de la ambasada Romana. A venit un 
traducator oficial şi in sfarsit a aflat ce vrea Iliescu: “2 ceaiuri la camera 222″.  
550. Un politist vine-ntr-o zi acasa cu un televizor ultimul racnet.  
- De unde ai televizoru’ ? intreaba sotia.  
- L-am castigat la un concurs organizat de politie.  
- Ce fel de concurs ? 
- De matematica.  
- Si ce v-au dat de facut ? 
- “Cat fac 5×5?” Iar eu, cu 17, am iesit pe locul trei.  
551. Dupa ce Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva, le-a zis: 
- Imi mai raman doar doua haruri. Unul este arta de a face pipi din picioare si. . . .  
- Eu!!! Eu!!! Eu!!! Eu il vreau, te rog, Doamne, te rooog, te rooog!!!!!! intrerupse 
Adam imediat. Asta mi-ar simplifica viata in mod substantial. . . .  
Eva accepta, dand din cap şi zise ca lucrul acesta nu avea atata importanta pentru 
ea. Dumnezeu îi dadu lui Adam primul dar.  
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Adam urla de bucurie, alerga prin gradina raiului, facu pipi langa toti copacii, pe 
urma alerga şi pe plaja, facand desene pe nisip cu pisul lui. . .  
Dumnezeu şi Eva il contemplau in tacere pe barbatul nebun de fericire. . .  
Dupa un timp Eva se intoarse catre Creatorul Suprem si-l intreba: 
- Care e celalalt dar, Doamne? 
- Creier, Eva, creier. . . .  
552. –Alo, domnu” IT ? 
-Da.  
-Vino pana la noi! 
-De ce? 
-Nu mai merge imprimanta! 
-Ce nu face? 
-Nu mai are curent! 
-Cum?! 
-Da, nu mai are curent!! Imi apare pe calculator mesajul: “current printer is 
unavailable“-  
553. - Iubitule, de ce alergi mereu la fereastra de cite ori incep sa cant? 
- Ca sa vada vecinii ca nu te bat. . . .  
554. Ce sunt doi somalezi în sacul de dormit: 
Twix! 
555. Ofiterul de la centrul de recrutare il intreaba pe Bula: 
-Recrut, ce-i cu ochiul dumitale? 
-E un ochi artificial. .  
-Si din ce e un ochi artificial? 
-Din sticla, domnule ofiter.  
-Da, logic trebuie sa şi vezi prin el! 
556. Fiul unui seic studia in Bucuresti. Intrebandu-l parintii cum se simte, le-a 
raspuns ca in general bine, dar se jeneaza un pic când el vine cu Mercedesul S500 la 
scoala, iar profesorul lui coboara din tramvai.  
Peste cateva zile primeste un cec de 1 milion de dolari şi o telegrama: 
"Nu ne face numele de rusine! Cumpara-ti şi tu un tramvai!. . .  
 
557. La facerea lumii, Dumnezeu, pentru a-i ajuta pe oameni să prospere, a hotărât 
să dea printr-o "Lege Divină" fiecărei naţii câte două virtuţi. Astfel, El i-a facut : 
- pe elveţieni - ordonaţi şi respectuoşi faţă de legi;  
- pe nemti - disciplinaţi şi raţionali; 
- pe englezi - perseverenţi şi studioşi; 
- pe japonezi - muncitori şi răbdători; 
- pe unguri - hotărâţi şi buni meseriaşi; 
- pe francezi - culţi şi rafinaţi; 
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- pe spanioli - veseli şi ospitalieri. . . . . . . . . . . . şamd.  
Când a ajuns la români, I-a spus îngerului consilier care-şi nota: 
- românii vor fi inteligenţi, cinstiţi şi buni politicieni. .  
Dupa ce a publicat-o în "Monitorul Celest", îngerul a remarcat: 
- Doamne, ai dat tuturor popoarelor câte două virtuţi, iar românilor trei. Oare în 
acest fel, nu cumva ei îi vor depăşi şi exploata pe toţi ceilalţi ? 
- Aoleu, aşa e ! Ai dreptate ! Atunci să revenim cu o "Ordonanţă". Pentru că virtuţile 
Dumnezeieşti, odată acordate, nu se mai pot lua înapoi, precizez că nimeni nu vă 
putea avea şi folosi mai mult de două virtuţi, în acelaşi timp !" 
Şi astfel, se explică de ce românii. . .  
- care sunt inteligenţi şi cinstiţi, în nici un caz nu fac politică; 
- cei care sunt cinstiţi şi fac politică, in mod sigur nu sunt inteligenţi; 
- care fac politică şi sunt inteligenţi, categoric nu sunt cinstiţi ! 
558. Intrebare: - Ce este haosul?  
Raspuns: - Nu dam raspunsuri la intrebari din agricultura.  
559. Doi nebuni sunt eliberati de la ospiciu pe cautiune. Ajung ei la un hotel şi unul 
face pe lumanarea. Celalalt spuse:  
-Ma, stai jos ca il sun pe doctor! 
Ala nimic.  
Il suna pe doctor sa îi spune:  
-Domnule doctor, asta sta lumanare! 
-Si ce daca? 
-Da eu nu pot sa dorm cu lumina aprinsa! 
560. A fost odata un evreu intelept. Si zicea el ca totul se poate reduce la ce ai in 
cap. Îl chema Solomon.  
Dupa el, a venit un alt evreu intelept. Si zicea el ca totul se poate reduce la ce ai in 
inima. Il chema Iisus.  
Dupa el, a venit un al treilea evreu intelept. Si zicea el ca totul se poate reduce la ce 
ai in stomac. Il chema Marx.  
Dupa el, a venit un al patrulea evreu intelept, şi a zis ca totul se poate reduce la ce ai 
intre picioare. Il chema Freud.  
La sfarsit, a venit un alt evreu, mai intelept decât toti (pe nume, Einstein) şi a zis: 
"Totul e relativ" 
Dupa ce a examinat-o temeinic pe domnisoara, ginecologul spune: 
- Deci, când vă vedeti sotul asta-seara. . . - Nu sunt maritata domnule doctor! 
- Atunci, când vă vedeti logodnicul. . . . - Nu sunt nici logodita. . .  
- Sa zicem atunci, prietenul. . . - Nu am nici un prieten si, pana acum, nu am avut 
nimic cu vreun barbat! 
Ganditor, doctorul se duce la geam şi priveste in zare. Saturandu-se sa stea cu 
picioarele in sus, duduia intreaba: 
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- La ce priviti atât de atent domnule doctor? 
- Astept un pic! Ultima data când s-a intamplat ceva asemanator, a aparut la rasarit 
o stea! 
 
 
Un avocat cu o cariera de succes isi parca masina sa Lexus nou-nouta in fata 
oficiului şi parcand masina se grabi sa se laude in fata colegilor sai. Pe când se dadu 
jos din masina un camion trecu in viteza pe langa el şi facu 
praf usa de pe partea soferului. Avocatul suna imediat la 911 şi in mai putin de 5 
minute aparu şi politia. Inainte ca politistul sa poate deschide gura avocatul incepu 
sa tipe isteric ca masina lui era cumparata doar de o zi, ca nu mai era acum buna de 
nimic indiferent cat ar incerca cei de la service sa o faca ca inainte. Dupa ce avocatul 
se opri sa respire politistul se uita cu dispret şi mila la avocat şi îi spuse:  
-Nu imi vine sa cred cat puteti fi de materialisti voi avocatii. Va preocupa atât de 
mult averea voastra ca uitati ce este mai important in viata.  
-Cum poti sa zici asa ceva, replica avocatul  
-Dumnezeule, pai tu nici macar nu realizezi ca odata cu portiera camionul ti-a 
smuls şi bratul stang? 
-Dumnezeule!!! Tipa avocatul. . . Unde mi-e Rolex-ul?? 
 
 
Subsemnatul Penisul, cer o marire de salariu din urmatoarele considerente 
 
* Fac munca fizica 
* Muncesc la adancimi mari 
* Ma arunc cu capul inainte in tot ce fac 
* Nu imi iau liber duminica sau in sarbatori legale 
* Lucrez intr-un mediu umed 
* Lucrez intr-un mediu intunecat şi prost ventilat.  
* Lucrez in temperaturi ridicate 
* Prin munca mea sunt expus la boli contagioase 
 
Cu respect,  
 
Penisul 
 
____ 
 
Stimate Penis,  
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In urma analizarii cererii Dvs. şi tinand seama de argumentele expuse, 
administratia a respins cererea Dvs. din urmatoarele motive 
 
* Nu lucrati 8 ore/zi incontinuu.  
* Adormiti la intervale scurte de munca.  
* Nu urmati intotdeauna ordinele directiunii.  
* Nu stati intotdeauna la locul de munca şi ati fost vazut deseori vizitand alte locatii 
* Nu luati initiativa.  
* Trebuie sa fiti presat şi stimulat pentru a incepe munca.  
* Lasati multa mizerie in urma Dvs. la sfarsitul turei.  
* Nu vă supuneti intotdeauna regulilor de protectie a muncii, ca de exemplu 
purtarea hainelor de protectie corespunzatoare.  
* Veti intra la pensie cu mult inaintea varstei de 65 de ani.  
* Suntei incapabil sa lucrati doua schimburi la rand.  
* Uneori parasiti locul de munca inainte sa vă indepliniti sarcinile trasate 
 
Si ca şi cum asta nu ar fi indeajuns, sunteti vazut mereu intrand şi iesind de la locul 
de munca carand doua colete suspicioase.  
 
Cu sinceritate,  
 
Directiunea 
 
La BAC se prezinta elevi cu diferite pregatiri. Intra primul foarte pregatit şi iese 
radios:  
- Cum a fost, il intreaba ceilalti?  
- Ei, ca intre profesori.  
- Adica?  
- Ei intrebau, eu raspundeam, ne completam. Intra al doilea şi la iesire aceeasi 
intrebare:  
- Cum a fost?  
- Ca de la profesori la elev: ei intrebau, eu raspundeam, ma mai ajutau ei. Intra al 
treilea şi la iesire:  
- Cum a fost?  
- Ei, cum sa fie, ca intre popi.  
- Cum asa?  
- Pai ei intrebau, eu imi faceam cruce, eu raspundeam, ei isi faceau cruce.  
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O discutie între doi copii în camera lor. Baietelul catre fetita: - Ce-i vei cere lui Mos 
Craciun anul acesta? - O papusica Barbie. Dar tu ? - Eu îi voi cere un Tampax. - 
Tampax ? Ce e asta ? -. . . habar n-am, dar zic astia la 
televizor ca daca-l folosesti poti merge la plaja sau la piscina în fiecare zi, sa mergi 
cu bicicleta, sa dansezi, sa alergi, sa faci o multime de lucruri. . . fara ca nimeni sa-si 
dea seama! 
 
O conducatoare auto este oprita de politie pentru exces de viteza. - Doamna, 
permisul de conducere vă rog. - Nu-l mai am, mi l-a luat un coleg de-al dv. acum 3 
saptamani, pe motiv ca eram chipurile beata la volan. . . - Aha, actele masinii atunci. 
- Nu-i masina mea, dar marturisesc ca am luat-o din parcare la Mall, unde am gasit-
o cu usa deschisa şi cheile in contact. . . - Aha! Ati furat masina! - Dacă dv. vreti sa 
formulati asa. . . , dar sa stiti ca parca am vazut actele in portiera unde e şi pistolul. - 
Pistoool, ce pistol, doamna??!! - Pai pistolul cu care a fost impuscat proprietarul 
masinii şi pe care l-am pus in portiera dupa ce am pus cadavrul in portbagaj. - 
Cadavrul,  
doar nu vreti sa-mi spuneti ca aveti un cadavru in portbagaj. . . . - Ba da, ies şi vi-l 
arat. . . . - Doamna, nu vă miscati din loc! Politistul cere ajutor prin walkie-talkie, 
dupa 5 minute ajung alte masini ale politiei acolo şi unul dintre superiori se apropie 
de doamna cu pricina. - Doamna, imi aratati permisul vă rog? - Da poftiti (si-i pune 
in mina permisul) - A cui e masina? - A mea, poftiti actele. - Imi dati voie sa ma uit in 
portiera sa vad dacă aveti acolo un pistol? - Bine-nteles, dar nu am nici un pistol (si-
i deschide usa - la care nimic. . . ) - Inca ceva, doamna pot sa vad şi portbagajul? - 
Desigur (nici acolo nimic). - Pai acum nu mai inteleg nimic, colegul care m-a chemat 
a spus ca aveti un cadavru in portbagaj, un pistol in portiera, masina furata. . . . La 
care doamna: - Si pariez ca a zis şi ca 
circulam cu exces de viteza. . .  
 
Jurnalul ei: Sambata seara mi s-a parut ca se purta ciudat. Facusem planuri sa 
mergem la un bar ca sa bem ceva. Fusesem la cumparaturi cu prietenele mele toata 
ziua şi am crezut ca era suparat ca am intarziat. Nu a zis nimic.  
Conversatia nu incepea, asa ca am propus sa mergem undeva unde sa putem vorbi 
in liniste. A fost de acord dar era in continuare tacut şi absent.  
L-am intrebat ce nu era in regula. A spus ca e totul ok. L-am intrebat dacă era 
suparat pe mine. dacă tacerea lui era din vina mea. Mi-a spus ca nu are legatura cu 
mine şi sa nu imi fac probleme. In drum spre casa i-am spus ca 
il iubesc, el doar a zambit şi a continuat sa conduca. Nu imi pot explica 
comportamentul lui. Nu inteleg de ce nu mi-a spus "si eu te iubesc". . . . .  
Cand am ajuns acasa, am simtit ca l-am pierdut, ca şi cum nu ar mai fi dorit sa aiba 
de a face cu mine niciodata. Pur şi simplu statea şi se uita la televizor. Parea atât de 
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distant şi absent. In final m-am hotarat sa merg sa ma culc. Dupa vreo 10 minute a 
venit şi el in pat, şi spre surprinderea mea a fost receptiv la mangaierile mele, şi am 
facut dragoste. Dar tot nu era el. am simtit ca era distras şi cu gandul in alta parte. 
Am simtit ca nu mai rezist asa ca m-am hotarat sa il confrunt, dar el adormise deja.  
 
Am inceput sa plang cu cearsaful in dreptul gurii pentru ca nu vroiam sa-l trezesc şi 
am plans, şi am plans, pana am adormit şi eu. Sunt disperata. Nu stiu ce sa ma fac. 
Sunt aproape sigura ca se gandeste la alta. Viata mea e 
un dezastru. " 
 
Jurnalul lui: 
 
Azi Poli a pierdut in deplasare, dar macar am futut.  
 
 
 
Un tip gonea pe autostrada cu mult peste viteza legala. Vazand girofarul unei 
masini de politie in oglinda, se gandeste: \"Am o masina buna şi pot sa dispar\". 
Asa ca accelereaza şi urmarirea incepe. Cand acul kilometrajului 
ajunge la capatul cursei, vazind ca totusi nu poate sa scape de politist, barbatul se 
gandeste ca ar fi mai bine sa renunte şi trage pe dreapta.  
Politistul se apropie de masina şi spune: - Asculta, baiete. Am avut o zi groaznica şi 
vreau sa ajung acasa. Inventeaza o scuza buna ca sa te las sa pleci. Tipul se gandeste 
putin şi raspunde: - Acum trei saptamani, sotia mea a plecat cu un politist. Cand te-
am vazut in spatele masinii, am crezut ca vrei sa mi-o aduci inapoi! 
 
Un batrînel intra într-un magazin: - Naftalina sub forma de bile aveti? - Da! - Vreau 
şi eu 2 pungi. Dupa o ora vine din nou: - Naftalina sub forma de bile aveti? - Da! - 
Mai vreau şi eu 4 pungi. Dupa alta ora vine din nou: - 
Naftalina sub forma de bile aveti? - Da! - Vreau tot stocul. Vînzatorul: - Mai mosule, 
cred ca ai o gramada de molii acasa. . . - Nu, am numai una. – Si pentru o molie iei 
tot stocul? Mosul, tremurînd: - Pai ce sa fac, taica,  
daca nu o nimeresc? 
 
 
 
 
 
S-a dus popa sa se spovedeasca. Si a primit canon sa faca o fapta buna.  
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Mergand el spre casa, a vazut masina rabinului, care era vecin cu el, plina de noroi. 
"Am sa-i spal masina", s-a gîndit popa. Si i-a spalat-o. A doua zi, cînd sa plece în 
oras, îl vede pe vecinul sau, rabinul, sub masina popii 
taind cu un fierastrau teava de esapament a masinii. - Pai ce faci, vecine? 
Eu îti spal masina şi tu mi-o distrugi pe a mea? - Pai ce, a raspuns rabinul, dacă tu 
mi-ai botezat-o, eu sa nu ti-o tai împrejur? 
 
O femeie se întoarce acasa dimineata. Barbatul o întreaba unde a fost pîna 
la ora aia, la care femeia raspunde ca a dormit la cea mai buna prietena a 
ei. Barbatul da telefon la 10 cele mai bune prietene ale sotiei. Nici una 
nu-i confirma ca a dormit noaptea la ea. . . Se întoarce barbatul dimineata 
acasa. Femeia îl întreaba unde a fost pîna la ora aia. El raspunde ca a 
dormit acasa la cel mai bun prieten. Femeia telefoneaza la 10 cei mai buni 
prieteni ai sotului ei si, din toti, 8 îi confirma ca într-adevar noaptea 
precedenta sotul ei a dormit la ei, iar ceilalti 2 insista ca înca se afla 
acolo. . .  
 
O blonda în benzinarie îsi umfla roata de la masina prin teava de esapament.  
O vede o alta blonda care-i spune sotului ei: - Ce proasta, nu vede ca are 
geamurile deschise? 
 
Scumpule, zice sotia. . . . . . mai tii minte stiucile alea pe care le- ai prins 
asta vara, când ai fost la pescuit cu prietenul tau Vasile? - Sigur ca da,  
iubito. - Ei bine, una din ele a telefonat sa te anunte ca ai devenit tata! 
 
O femeie la vreo 30 de ani, dupa ce si-a rezolvat treburile în capitala de 
judet, voia sa ajunga acum acasa şi nu mai avea bani. Se apropie de un 
taximetrist şi îi spune: - Uite, tre' s-ajung şi eu în Trescovenii de Sus,  
dar nu am bani. . . Cum ajungem acolo ne socotim noi. - Bine, las' ca ne 
socotim noi pe drum!, zice taximetristul. Dupa vreo ora, opreste 
taximetristul pe un câmp, ia o patura din portbagaj şi o asterne pe lucerna.  
Femeia, îngrijorata, îi zice: - Vai, dar nu pot sa fac asta, sunt maritata,  
am acasa doi copii! - Si ce? Si eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am 
si 40 de iepuri de hranit, asa ca taci şi rupe lucerna. . .  
 
O familie de viermi traia intr-un rahat. Micul vierme o intreaba pe mama 
lui: - Mama, noi am putea trai intr-un mar ? - Da, fiule, am putea trai 
intr-un mar. - Mama, noi am putea trai intr-o banana ? - Da, fiule, am putea 
trai intr-o banana. - Atunci, mama, de ce traim intr-un rahat ? - Pentru ca 
suntem patrioti şi asta e tara noastra fiule.  
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Trei berze participa la o conferinta. Una intreaba: - Ce ati mai facut 
zilele astea? ? Prima barza: - Eu am adus pe lume doi gemeni draguti! A doua 
barza: - Eu am adus pe lume niste tripleti! A treia barza: - Eu am speriat 
doi studenti!! 
 
Americanii au inventat un computer medical foarte performant. Doctorii o cam 
bagasera pe maneca: Asta ne ia painea de la gura! Unul din doctori, mai 
smecher de felul sau, le spune celorlalti confrati. - Las' ca-i vin eu de 
hac! Se duce la computer. Acesta intreaba: - Ce vă doare?. Doctorul spune - 
Ma doare-n cot!. Computerul raspunde: - Dati o proba de urina şi dupa doua 
ore pentru rezultat. Doctorul se duce acasa şi urineaza intr-o sticluta,  
apoi o pune sa faca acelasi lucru şi pe nevasta-sa, pe fiica-sa, ba chiar si 
pe pisica lor. Apoi duce sticluta cu cocktailul de urina la computer. Dupa 
doua ore primeste rezultatul: - Sotia dvs are sifilis, fiica dvs este 
gravida in luna a patra, pisica nu are nimic, iar dvs n-o mai frecati in 
baie, ca-i locul stramt şi vă loviti la coate! 
 
Unul la 7 dimineata, sub balcoanele unui bloc, zbiera din toti bojocii: - 
Nutii! Nuutiii! Nici un raspuns. Iarasi : - Nutii! Nuutiii! Tot nici un 
raspuns. Iarasi : - Nutii! Nuutiii! Catadicseste unul sa deschida : - Ce tot 
vrei ma, de zbieri asa la 7 dimineata? - Nuti s-a sculat? - Nu mi s-a 
sculat! 
 
Un ardelean stabilit in America vine in concediu in satul natal si-l roaga 
pe tac-su sa-i cheme pe toti satenii sambata la caminul cultural, sa-i 
cinsteasca. . . Sambata, toata suflarea petrece pana spre ziua şi la plecare 
"americanul" da fiecaruia cate un plic cu 100 de dolari. Urmatorul an din 
nou "americanul" face concediul la tara, din nou petrecerea a caminul 
cultural cu toti satenii şi plicul cu 100 de dolari. Satenii multumiti 
asteptau sa vina urmatorul an, caci deja devenise o traditie. . . Vine şi anul 
urmator, "americanul" prezent, se intalnesc la caminul cultural, petrec pe 
cinste, dar, la plecare, in plic, Vasile şi Gheorghe gasesc doar cate 50 de 
dolari si-l intreaba pe american de ce a scazut "donatia". Acesta le 
raspunde ca are copii la facultate, a venit şi criza globala şi nu-si mai 
poate permite acum o cheltuiala mai mare. Vasile îi zice lui Gheorghe: - 
Hai, ba, Gheo, sa plecam, ca nesimtitul asta isi tine copiii la facultate pe 
banii nostrii. . . . .  
 
Vine primul fiu acasa: "Tata, da-mi cinci milioane ca am lasat-o pe una 
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gravida". Vine şi al doilea fiu: "Tata, da-mi sapte milioane ca am lasat-o 
pe una gravida". Vine şi fiica: "Tata, am ramas gravida". Tatal: "In sfarsit 
se mai şi incaseaza!" 
 
O familie de tineri merge in vizita la niste prieteni mai in varsta. Se 
aseaza la masa sa manance. Batranul îi zice sotiei: 
 
- Luceafarul meu, adu felul intai. Dupa ce termina batranul zice: 
 
- Frumoasa mea, adu felul doi. Dupa ce termina, batranul îi zice sotiei: 
 
- Iubirea mea, adu desertul. Dupa masa femeile merg la bucatarie iar 
barbatii raman singuri. Tanarul il intreaba pe batran: - Cum de reusesti 
dupa atatia ani sa-i mai spui cuvinte asa frumoase? 
 
- Sa mor de mai stiu cum o cheama! 
 
 
 
Maria şi Ion in pat. Ion, intins pe tot patul, sforaia.  
 
- Ioane, spuse Maria somnoroasa. Ioane, da-te pe jumatatea ta.  
 
- Ioane. . . trezeste-te! Da-te pe jumatatea ta! 
 
La care Ion: 
 
- Jumatatea mea esti tu! 
 
 
 
Bula avea o colega de birou buna în draci, dar din pacate nedisponibila. O 
sorbea din priviri în fiecare zi şi crapa de necaz ca nu-i poate face nimic.  
Într-o zi ajunge atât de frustrat încât se duce direct la ea şi îi spune 
deschis în fata: - Esti o femeie superba şi îmi doresc foarte mult sa te am 
macar o data. Uite, dacă ma lasi o singura data sa ti-o pun, îti dau 500 de 
euro. Tipa refuza fara sa stea pe gânduri. Bula insista, explicându-i ca 
totul se vă termina repede: - Eu stau în spatele tau, arunc banii pe podea,  
tu te apleci sa-i iei şi pâna i-ai ridicat eu am şi terminat treaba. Tipa 
sta şi se gândeste o secunda, dupa care spune ca trebuie sa se consulte cu 
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prietenul ei şi îl suna. Aluia, când aude despre ce e vorba, îi sticlesc 
ochii si-i vine o idee: - Cere-i 1000 EURO şi ridica rapid banii de jos, asa 
nu vă avea timp nici macar sa-si dea pantalonii jos. Gagica e de acord si 
accepta propunerea. Dupa vreo jumatate de ora prietenul ei începe sa-si faca 
griji nemaiprimind nici o veste şi la un moment dat o suna el s-o întrebe ce 
s-a întâmplat. Tipa raspunde gâfâind si, printre gemete, îi spune: 
"Nemernicul a folosit monede. . . ".  
 
Un cuplu era in vacanta in Pakistan. La un moment dat au intrat intr-un mic 
magazin de sandale. Vinzatorul le spuse: - Am niste sandale speciale de care 
voi doi sunt sigur ca ati fi interesati. Cu ele se poate face sex salbatic,  
cum face o mare camila a desertului. Sotul simtea ca nu are nevoie neaparata 
de ele, considerandu-se un maestru al sexului, asa incat il intreaba pe 
vanzator: - Cum ar putea niste sandale sa imi mareasca potenta? Pakistanezul 
a replicat : - De ce nu le incerci şi vezi de unul singur ?Sotul, s-a 
hotarat in cele din urma sa le incerce. Imediat ce şi le-a pus in picioare,  
privirea lui a devenit salbatica. Era ceva ce sotia lui nu mai vazuse de 
multi ani - putere sexuala pura. Cat ai clipi din ochi, sotul l-a impins pe 
pakistanez, l-a aruncat pe masa şi a inceput sa traga de pantalonii tipului.  
In tot acest timp pakistanezul zbiera: - LE-AI PUS INVERS ! LE-AI PUS 
INVERS!!! 
 
Doi romani se hotarasc sa incerce sa duca "la negru", la vanzare, in 
strainatate, o veverita. Ajunsi la granita, se lovesc de problema: - unde 
ascudem veverita? Unul dintre ei vine cu solutia: - bagati-o in chiloti! Zis 
si facut. Incep trecerea frontierei şi când totul parea ca şi finalizat,  
tipul cu veverita nu mai rezista si. . . tipand, scoate afara din chiloti 
veverita. Ca atare, cei doi sunt prinsi şi bagati la inchisoare. In linistea 
celulei, cel cu ideea brilianta il intreaba pe faptas: - Tousi, ce s-a 
intamplat de nu ai mai putut rezista inca doi metri pana treceam dincolo? 
Impricinatul raspunde: - Mai, atata timp cat veverita a crezut ca peni. . .  
meu este o craca pe care sa stea sa se odihneasca, totul a fost ok. Dupa 
aceea, atât timp cat veverita a crezut ca oule mele sunt nuci, totul a fost 
acceptabil. A devenit ceva mai greu când veverita a crezut ca fundul meu 
este o scorbura, dar a fost suportabil şi acest lucru. Cand s-a hotarat insa 
sa duca nucile in scorbura, nu am mai putut rezista! 
 
Întorcîndu-se de la coasa, badea Gheorghe îl vede pe Ion, cu un cercel baban în nas, 
plimbîndu-se pe ulita. . .  
- Da' bine, ma, Ioane, ma, tu porti cercel, ma?  
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- No, d'apai. . .  
- Da' bine, ma, Ioane, ma, te credeam om serios. . .  
- No. . .  
- Da' bine, ma, Ioane, de cînd ti-ai pus tu cercel, ma?  
- D-apai, de când l-o gasit Maria în patul nostru. . . ma!  
 
 
Ion isi cumpara de la Cluj un binoclu. Gheo il intreaba cei ala.  
Ion: - E un instrument cu care poti sa vezi pina hat departe şi toate lucrurile le vezi 
ca şi cum ar fi langa tine.  
Gheo: - Ma, nu se poate asa ceva!  
Ion: - Ba da, ma. Uite, aseara, stateam la mine in curte şi te vedeam ce te mai jucai 
cu nevasta-ta, cum o mai alergai, cum o mai iubeai. . .  
Gheo: - Vezi ca nu-i bun da nimica? Pai. . . eu aseara nici n-am fost acasa!  
 
 
Sotul vine acasa din delegatie şi sotia are trei barbati in casa. Nu stie unde sa-i 
piteasca asa ca îi baga repede in trei saci şi îi pune pe balcon. Sotul vrea sa-si 
aprinda o tigara şi vede sacii astia şi intreaba: -Ce e cu sacii astia? -A fost mama ta 
in vizita şi ne-a adus cate ceva. . . Sotul da un picior la primul sac şi dinauntru se 
aude: -Guit, Guit! Sotul zice: -A, un purcelus. . . e bine! Da un picior la al doilea sac şi 
aude: -MUU, MUUUUUU - a, un vitelus. . . Da un picior la al treilea sac şi nimic. Mai 
da inca un picior şi mai tare şi nimic. Ia o lopata şi incepe sa dea in sac cu ea. 
Deodata sacul se deschide şi iese un tip revoltat rau: -IN P**A MEA, DACA TAC. . . . 
INSEAMNA CA TI-A ADUS MATA CARTOFI!  
*** 
Un sot, satul de sotia sa care-l tot intreba cum arata, îi cumpara o oglinda mare, ca 
sa se vada in ea din cap pana in picioare.  
Asta a mers un timp, dar acum îi punea aceleasi intebari, stand in fata oglinzii. O 
data, proaspat iesita de la dus, se plangea ca are sanii prea mici.  
Sotul, care de obicei tacea, îi spune : 
- Dacă vrei sa-ti creasca sanii, ia o bucata de hartie igienica şi freac-o intre ei cateva 
secunde in fiecare zi.  
Femeia se repede, ia o bucta de hartie şi se apuca sa o frece intre sani: 
- In cat timp o sa-mi creasca? 
- Va dura cativa ani!.  
Sotia se opreste: 
- De unde stii tu ca dacă frec o bucata de hartie igienica intre sani, acestia imi vor 
creste in cativa ani? 
- Cu fundul a mers, nu-i asa?  
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*** 
- Aveti prezervative? 
- In primul rand, îi raspunde farmacista enervata, prezervativele nu sunt pentru 
copii şi in al doilea rand sa-i spui lui taticu' sa vina singur sa şi le cumpere pentru ca 
sunt de diferite marimi! 
Copilul: - In primul rand, prezervativele nu sunt pentru copii ci sunt impotriva 
copiilor şi in al doilea rand nu o sa-i spun nimic lui tata pentru ca sunt pentru 
mama. . . . . care vă pleca la statiune şi marimea inca nu o stie!. . .  
*** 
Sotul vine acasa si-o prinde pe sotie cu amantul in pat. . .  
Socat intreaba: 
- Ce se intampla aici? 
Sotia se uita la amant şi zice: 
- Ti-am spus ca-i prost?!!  
*** 
Cineva suna la usa, iar barbatul deschide.  
Moartea în fata lui îi spune: 
- Am venit dupa viata ta! 
Barbatul se întoarce si-o striga pe nevasta-sa: 
- Viata mea! Pe tine te cauta!  
*** 
Sotul asteapta langa salonul de infrumusetare.  
Dupa un timp indelungat iese de acolo sotia sa. .  
El se uita la ea, respira adanc şi spuse : bine, macar ai incercat !  
*** 
Sotul ajunge acasa la 5 dimineata :  
Nevasta :  
- Unde ai fost, Superman?  
- Pai, sa vezi, am fost cu niste clienti in oras. . .  
- Si ai stat cu ei pana la 5 dimineata, Superman?  
- Pai, da, am reusit sa obtin un contract si. . .  
- Si dupa aia ce ai mai facut, Superman?  
- Pai, am fost sa bem ceva la un bar. . .  
- Si pe urma, Superman?  
- Pai, am fost la un bar de streaptease, asa au vrut clientii, dar a fost foarte urat şi 
plicticos. Da de ce imi tot zici "Superman"?  
- Pai doar Superman isi mai poarta chilotii peste pantaloni!  
*** 
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Doi bebelusi in salonul de nou nascuti: - Tu ce esti, baiat sau fetita? - Baiat. - Dar de 
unde stii? Dacă iese infirmiera îţi arat. Iese infirmiera, moment in care acesta isi 
ridica paturica: - Uite, am sosetute albastre!  
*** 
Francezii au facut niste sapaturi arheologice şi au gasit la vreo 50 m adancime 
resturi de fire de cupru.  
Dupa ce au fostcercetate cu atentie de oameni de stiinta, s-a tras concluzia ca 
stramosii francezilor, Galii, pusesera lapunct o retea de telefonie subterana.  
La aceasta neasteptata veste, nemtii, ca sa nu ramana mai prejos, au inceput şi ei sa 
sape şi pe la 70 m adancime au gasit nisteresturi de sticla de unde, dupa alte 
cercetari, au ajuns la concluziaca stramosii lor, Gotii, pusesera la punct o retea 
subterana de fibre optice.  
Cercetatorii romani au inceput şi ei sa sape, si cum pana la 100 m nu au gasit nimic, 
au ajuns şi eila concluzia cadacii comunicau wireless.  
***  
- Ioane, cumparatu-ti-ai masina? 
- Cumparat, Vasile! 
- Ce culoare? 
- Pai ma Vasile, ai vazut ceriul la apusu' soarelui? 
- Vazut-am! 
- E, tot ase ni, numa' ca verde.  
*** 
Stiai ca in corpul omenesc exista un nerv care face legatura intreglobul tau ocular şi 
anus?  
Se numeste Nervul Optic Anal, şi este responsabil de viziunea cacacioasa despre 
viata.  
Dacă nu credeti, incercati sa vă smulgeti un fir de par din fund, savedeti cum vă dau 
lacrimile. . .  
*** 
Bulaajunge acasa de la scoala şi îi spunetatalui:  
- Sa vezi ce-am patit. .  
- Ce s - a intamplat?  
- Pai ma intrebat profesorul "Cat fac 3 x 2?" sieu am spus"6"  
- Pai. . e corect  
- Stiu, dupa care ma intrebat "Cat fac 2 x 3?"  
- Si care p. . . mea e diferenta?  
- Asta am spus şi eu. . . şi mi-a dat nota 2  
***  
Dacă vă este frica sa nu vă ingrasati, incercati sa beti  
inainte de fiecare masa 100 g de cognac.  
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Cognacul, precum se stie din batrani, atenueaza teama  
*** 
Cu siguranta nu stiati ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Singurul aliment ce nu se deterioriaza este mierea.  
- Inparlamentul britanic, care numara 650 de membri, sunt doar 400 de locuri. Cine 
intarzie trebuie sa stea in picioare  
- Un melc poate dormitrei ani.  
- Greutatea tuturor furnicilor de pe Terra este mai mare decât greutatea tuturor 
oamenilor.  
- Crocodilul nou-nascut estede trei ori mai mare decât oul din care a iesit.  
- Ursii polari sunt stangaci.  
- Creierul barbatilor este organizat fie pentru avorbi, fie pentru a asculta. Nu le pot 
face pe amandoua in acelasi timp. Asta  
inseamna ca dacă un barbat vorbeste, el a surzit, nu mai poate auzi nimic. Cand 
vorbeste, o femeie poate auzi in acelasi timp. Deci, atunci când o femeie vorbeste cu 
un barbat, trebuie sa-l lase sa termine ce are de spus, altfel el nu poate auzi nimic.  
- Deschide un document nou inWord şi scrie =rand(200, 90), apoi apasa Enter. 
Microsoft e gata sa"plateasca milioane" pentru cel care poateoferi explicatia. 
Incearca!!!!!!!!!!!!!! Propozitia: "The quick brown fox jumps over the lazy dog" 
foloseste fiecare litera aalfabetului.  
- Puricele poate sari peste de 350 de orilungimea trupului sau. Este ca şi cum un om 
ar sari peste un teren defotbal.  
- Inima unei balene albastre este la fel de mare cat o masina.  
- In Marea Britanie, din 99 de oameni accidentati moare 1, in Germania, din 60 de 
oameni accidentati moare 1, iar in Romania, din 3 oameni accidentati moare 1. .  
- Sunt mai multe gaini decât oameniin lume.  
- CocaCola poate fi folosita şi pentru a curata parbrizul masinii tale când se 
murdareste la drum lung şi ai ramas fara lichid de spalare. .  
- Pentru a desprinde orice fel de hartii, guma sau silicon, lipite pe orice suprafata de 
sticla, umezeste zona respectiva cu CocaCola. .  
- Apelul de urgenta este 112 peste tot in lume. Acest numar poate fi apelat şi dacă ai 
tastele blocate. . Incearca!  
- Opersoana normala este cu circa 6mm mai lunga noaptea. Corpul uman se 
lungestein timpul noptii.  
- Zilnic, avem in jur de 70 000 deganduri.  
- Un creier uman genereaza mai multe impulsuri electrice intr-o zi decât toate 
telefoanele din lume.  
- Cat dedestept este piciorul tau drept? Incearca asta !Este de la un chirurgortoped. 
Iti vă pune mintea in incurcatura şi vei  
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continua sa incerci din nousi din nou, pentru a vedea dacă esti mai destept decât 
piciorul tau, dar nuvei reusi. . . .  
1. . timp ce stai la birou in fata calculatorului, ridica piciorul drept de pe podea şi fa 
cu el cercuri in sensul acelor de ceasornic.  
2. Acum, in timp ce faci asta, deseneaza cifra "6" in aer cumana dreapta. Piciorul isi 
vă schimba sensul de rotatie. Inainte desfarsitul zilei vei incerca din nou, dacă nu ai 
facut-o deja. Trimite astaprietenilor, sa fie şi ei frustrati  
- Nu se poate stranuta cu ochiideschisi.  
- Un stranut iese din gura cu o viteza depeste 965 m/h. .  
- Cuvantul cimitir vine din grecescul koimetirion, care inseamna "dormitor"  
sau dacă stiati, nu strica sa vă reamintiti  
*** 
Intrebare la Radio Erevan: (o ascultatoare intreaba)  
- Am auzit ca inima bate ca un ciocan. Dacă bate la fel ca un ciocan. . . . de ce nu i se 
zice ciocan şi i se spune inima?  
Raspuns:  
- Cum ati prefera sa vi se zica: "Iubito, te iubesc din toata inima!" sau "Iubito, te 
iubesc din tot ciocanul!?" 
***  
Doi golani patrund noaptea in dormitorul calugaritelor de la un schit. Din intuneric 
se aude vocea uneia dintre ele:  
- Iarta-i, Doamne, ca nu stiu ce fac!  
- Poate al tau, zice cealalta, al meu stie ce face !!!  
***  
"Fata cuminte, ma culc la ora 22. 00, ma trezesc la 06. 00, nu beau, nu fumez, nu ma 
droghez, nu-mi insel prietenul, nu ma duc la discoteca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dar şi 
când o sa ies din puscarie. . . . . . " 
***  
Bula, la 4 ani, pe olita. . . fuma. Taica-su vine si-i zice:  
- Ce faci, ma, fumezi?  
- Lasa-ma-n pace.  
- De la 4 ani?  
- Deja mi-am inceput şi viata sexuala.  
- Unde?  
- La gradinita.  
- Cu cine?  
- Nu mai stiu, ma, ca eram beat pulbere.  
***  
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Ionel şi Marioara erau pacienti intr-un spital de boli mintale. Intr-o zi, Ionel sare 
brusc in piscina spitalului şi e pe cale sa se inece. Marioara il salveaza. La auzul 
faptei lui asistenta a ordonat ca Marioara sa fie externata.  
- Marioara, am o veste buna şi una rea. Cea buna este ca vei fi externata, iar cea rea 
e ca Ionel s-a spanzurat cu cordonul de la halat in baie.  
La aceasta, Marioara raspunse:  
- Nu s-a spanzurat. L-am pus eu acolo sa se usuce.  
***  
Intr-un oras din Transilvania, pe o straduta dosnica, un ungur zace intr-o balta de 
sange, ciuruit de 40 de gloante, plus doua cutzite'nfipte'n spate şi un tarnacop in 
gat. Dupa identificarea actelor defunctului şi dupa ce studiaza atent şi indelung 
cadavrul, criminalistul [roman] trage concluzia: 
- O asemenea sinucidere cumplita nu mi-a mai fost dat sa vad in viata mea! 
***  
O prostituata merge la ginecolog. Doctorul o intreaba: 
- Domnisoara, aveti pierderi mari in timpul menstruatiilor? 
- Ei, şi inca cum!!. . . . Doua-trei sute de euro pe zi!. . .  
***  
RABORD GONFIDENDZIAL!  
Jefu, ajuns la Romania ! Nu avut probleme la vama, furat bagaj din aeroport.  
Noroc cu dolar american. . . . . jumatate dadut la taxi, jumatate furat tigan din 
buzunar.  
Intalnit frate Ahmed. Foarte de treaba frate Ahmed.  
Mers la restaurant, mancat egler. Foarte bun, facut zalmonela! 
Ajuns la spital. . . . . doctor durut la cur.  
Mutat cu frate Ahmed. Nu curge apa la robinet. . . . aduce mult aminte de casa mea 
din desert.  
Facut plan bomba antrax. . . . . dar antrax scump la Romania.  
Apoi facut plan bomba bum bum. Vazut la televizor explodat camion azotat de 
amoniu. Jefu, azotat de amoniu face mare bum, facut frica la mine!  
Vrut inchiriat avion sa prabusit in cladire. . . . dar vazut la televizor MIG 21 prabusit 
de unul singur.  
Jefu, romani astia nu se joaca. . . . crime, violuri, e teroristi rau! 
Coborat pana la magazin dar nu ajuns bine şi explodat butelie la parter.  
Cacat pe mine de frica! 
Jefu, eu intoarce inapoi acasa! Nu nevoie de teroristi la Romania ca are ei 
destui!!!!!!!!!! 
***  
Sună la uşă. Tipu' deschide uşa. Pe preş o moarte mică, aşa de douăzeci de 
centimetri înălţime, cu coasă, oase albe, parpalac negru. . .  
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-Vai Doamne, vaaaai mi-a sosit ceasul ? 
-Stai lejer, am venit după hamster. .  
***  
Un tânăr logodnic: Care poate fi cea mai mare decepţie a unui logodnic ? 
Radio Erevan : Să ceară mâna fetei şi să primească piciorul tatălui.  
***  
Un tip se duce la medic. Livid la fata el îi spune medicului ca are o mare problema: 
- Dle doctor, mi s-a albastrit un testicol! 
Medicul il controleaza, îi face analize şi concluzioneaza ca trebuie neaparat sa-l taie. 
Il incurajeaza pe barbat ca celalalt testicol vă face treaba singur, fara probleme. 
Dupa un timp tipul se intoarce la medic cu aceeasi problema, ingrozit de-a dreptul. I 
se albastrise şi celalalt. Din nou analize peste analize. Medicul ajunge la aceeasi 
concluzie: trebuie scos şi al doilea. Cu greu, doar ca sa scape cu viata, tipul accepta 
castrarea definitiva. Dupa un timp se intoarce din nou la medic: - Dle doctor mi s-a 
albastrit şi penisul!!! La care medicul: - Auzi mai!N-o fi cumva de la blugi ??? 
*** 
O nimfomana super-bogata da un anunt intr-un ziar international: 
"Nimfomana, ofer 1. 000. 000$ celui care imi vă oferi 100 de orgasme intr-o 
noapte". A doua zi se prezinta 
la ea un american: 
- Eu sunt rau, da' rau de tot si-am sa te rup in doua! 
Si trece americanu la treaba si-i da bataie o data, de 10 ori, de 20 de ori. . . când îi 
moare "problema".  
A treia zi vine un rus: 
- Cucoana, fii pregatita de ce-i mai rau! Beau o vodca şi tin-te bine!. . . şi incepe 
rusul: o data, de 10 ori, 20, 30. . . 70 şi il lasa şi pe el "treaba".  
Intr-un tarziu vine şi un moldovean: 
- Domnita draga, mai e valabil anuntul cela? 
- Normal ca mai este! 
- Apai, bine, c-am venit şi io sa te dezmierd oleaca, da' am o problema: nu stiu diloc 
sa numar.  
- Pai, nu-ti fa probleme, la fiecare orgasm tragem o linie cu creta pe podea.  
- Apai bine atunci. . .  
Si incepe şi moldoveanul sa "traga la vasle", de 10 ori. . . 30. . . 70. . . 90. . . 
Nimfomana se sperie si-si Spune in gand: "Mai, da' cum sa-i dau eu nespalatului 
astuia 1. 000. 000$ şi am şi obosit". Si incepe sa triseze: 91, 91, 93, 93, 93, 93.  
- Dar bine, cucoana, dar n-o mai fost 93 o data? 
- Nu, ma tarane.  
- Bineeee cucoana. Stii ce zic ieu, domnita draga, vezi ca ne-am incurcat. asa ca hai 
sa stergem totul şi s-o 
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luam da la capat! 
*** 
Ion se trezeste intr-o dimineata cu o mahmureala ingrozitoare dupa o noapte 
petrecuta la o petrecere de afaceri. Se chinuie sa-si deschida ochii şi primul lucru pe 
care il vede sunt doua aspirine asezate langa un pahar cu apa pe noptiera. Si langa 
el, un trandafir rosu! Ion se ridica din pat si-si vede hainele curate şi calcate. Se uita 
prin camera şi vede ca totul e in ordine perfecta şi luceste de curatenie. La fel e şi in 
restul casei. Ia aspirinele, se sperie când se uita in oglinda din baie şi vede un ochi 
vanat şi in cele din urma observa un bilet pe masa pe care scria: "Dragul meu, micul 
dejun e in cuptor. Eu am iesit la cumparaturi. Te iubesc!!" Se taraste pana in 
bucatarie şi vede ca intr-adevar il asteapta micul dejun aburind şi ziarul de 
dimineata. Fiul lui e şi el in bucatarie. Ion il intreaba: 
- Fiule, ce s-a intamplat azi-noapte? 
- Pai, ai ajuns acasa beat dupa 3 dimineata şi ai luat-o razna. Ai rupt masuta din 
sufragerie, ai varsat pe coridor şi ti-ai facut un ochi vanat când ai dat cu capul de 
usa.  
- Atunci de ce este totul intr-o ordine atât de perfecta, atât de curat, am primit un 
trandafir rosu şi micul dejun ma asteapta pe masa? 
- Ah, asta-i simplu, îi raspunde fiul. Mama te-a tarat pana in dormitor şi când a 
incercat sa-ti dea jos pantalonii i-ai spus: 
"Lasa-ma in pace, tarfa ce esti, sunt insurat!" 
 
Morala: 
Masuta rupta - 300. 26 lei 
Micul Dejun - 10. 20 lei 
Trandafirul rosu - 5. 00 lei 
Aspirinele - 0. 50 lei 
Sa spui lucrul potrivit la momentul potrivit. . . de nepretuit!  
 
*** 
In Grecia antica Socrate(469-399 DC), era foarte mult laudat pentru intelepciunea 
lui  
Intr-o zi, marele filozof s-a intalnit intamplator cu o cunostinta care alerga spre el 
agitat şi care i-a spus: 
'Socrate, stii ce-am auzit tocmai acum, despre unul dintre studentii tai?' 
'Stai o clipa, ' îi replica Socrate. 'Inainte sa-mi spui, as vrea sa treci printr-un mic 
test. Se numeste Testul celor Trei. ' 
'Trei?' 
'Asa este, ' a continuat Socrate. 'Inainte sa-mi vorbesti despre studentul meu, sa 
stam putin şi sa testam ce ai de gand sa-mi spui.  
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Primul test este cel al Adevarului. Esti absolute sigur ca ceea ce vrei sa-mi spui este 
adevarat?' 
'Nu, ' spuse omul. 'De fapt doar am auzit despre el. ' 
'E-n regula, ' zise Socrate. 'Asadar, in realitate, tu nu stii dacă este adevarat sau nu.  
Acum sa incercam testul al doilea, testul Binelui. Ceea ce vrei sa-mi spui despre 
studentul meu este ceva de bine?' 
'Nu, dimpotriva. . . ' 
'Deci, ' a continuat Socrate, 'vrei sa-mi spui ceva rau despre el, cu toate ca nu esti 
sigur ca este adevarat? 
Omul a dat din umeri, putin stanjenit.  
Socrate a continuat. 'Totusi mai poti trece testul, pentru ca exista a treia proba-
filtrul Folosintei. Ceea ce vrei sa-mi spui despre studentul meu imi este de folos?' 
'Nu, nu chiar. . . ' 
'Ei bine, ' a conchis Socrate, 'daca ceea ce vrei sa-mi spui nu este nici Adevarat, nici 
de Bine, nici macar de Folos, atunci de ce sa-mi mai spui?'  
Omul era invins şi s-a rusinat.  
Si astfel Socrate nu a aflat niciodata ca nevasta-sa il insela cu studentul respectiv !!! 
*** 
Culmea infidelitatii : sa ai aceeasi amanta la a 4-a sotie.  
*** 
Doi economisti mergand spre casa vad un rahat pe trotuar.  
- Dacă il mananci îţi dau un milion, zice primul. Acesta il mananca, dar mergad mai 
vede unul si-i zice celuilalt: 
- Dacă il mananci şi tu îţi dau un milion. Primul economist mananca şi el.  
Pe drum au mancat fiecare cate zece rahati şi la despartire unul zice: 
- Am mancat atata rahat şi suntem fiecare la banii lui. Ce folos? Celalalt raspunde: 
- Da, dar am avut rulaj de douazeci de milioane! 
*** 
Sotul asteapta langa salonul de infrumusetare.  
Dupa un timp indelungat iese de acolo sotia sa. El se uita la ea, respira adanc şi 
spuse: 
- Bine, macar ai incercat. . .  
*** 
Doua prietene stau de vorba la birou. . .  
- Mai nu stiu ce sa mai fac, am o durere cumplita de gat.  
- Ah, nici o problema, îţi recomand un remediu sigur. Eu de cate ori ma doare gatul, 
fac sex oral cu sotul meu şi a doua zi nu mai am nimic.  
- Serios? 
- Da. A doua zi, la birou. . . prietena cea bolnava apare foarte zambitoare. . .  
- Ei, cum te mai simti? 
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- Extraordinar. . . ai avut dreptate, remediul recomandat de tine functioneaza 
perfect. . . doar ca sotului tau nu-i venea sa creada ca a fost ideea ta. .  
*** 
Bula in armata. Capitanul: 
- Toata lumea la sapat! Cine e mai bun la matematica din voi? 
Bula: 
- Eu! 
Capitanul: 
- Bine Bula! Tu o sa extragi radacinile! 
 
*** 
Presedintele Bush il intreaba pe seful CIA: 
- Cum naiba de stiu evreii tot ce facem, inainte chiar sa actionam?  
Generalul îi raspunde: 
- Domnule Presedinte, evreii au o expresie: `Vus tutuh?` (adica `ce se-ntampla?`). 
Cand se-ntalnesc, si-o adreseaza unul altuia - şi asa stiu tot!  
Bush se decide sa verifice personal dacă asa stau lucrurile. Se deghizeaza in evreu 
habotnic, cu palarie, perciuni şi tot ce trebuie şi se duce intr-un cartier evreiesc din 
Brooklyn. Vede un evreu batran cu tichiuta in cap si-l intreaba in soapta: 
- Vus tutuh?  
Batranul, tot in soapta, îi raspunde: 
- Umbla Bush prin Brooklyn. . .  
*** 
- Gainile astea sunt de la noi sau din strainatate? - intreaba un ardelean la piata.  
- Dar de ce vă intereseaza, vreti sa le mancati sau sa le tineti de vorba? 
*** 
Protejati mediul!!!  
Un licurici prin padure, se tânguieste de moarte:  
- Ai de p**a mea. . . . aaai de p**a mea. . . La un moment apare Bondarul: 
Lic: - Aiii de p**a mea !. . .  
Bd: - Ce ai Licurici, de vorbesti asa urât ? 
- Lasà-mà, Bondare, aaai de p**a mea!. . .  
- Ce ai, mah, Licurici, ce ai pàtit ? 
- AAAAi de p**a. . .  
- Zii, mah! 
- Mergeam eo asearà prin padure. . . . AAAi de p**a mea. . . şi vad o licuricioaic{ 
stràlucitoare, mânca-ti-as, super bunà. . . asa pàrea. . .  
- Si, şi ? 
- Si m-am dus, şi io excitat, ca orice licurici viril, deh, sa i-o trag. . .  
- (Ner{bdator) Si, şi ? 
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Lic: Si, sà-l f. . . pe àla care mai aruncà tigàri aprinse prin padure !! 
*** 
*/Doua doamne discuta:/* 
*/-Spune-mi dragut-o. Ce inseamna sex? 
-Sex este când te fardezi putin, intrii la bar, faci ochi dulci unui 
tanar, el te invita la cateva paharele, te culci cu el, şi el iti 
lasa pe masa ceva bani. . . . .  
- Si ce inseamna sex bun? 
-Sex bun este când te fardezi putin, intrii la bar, faci ochi dulci 
unui tanar, el te invita la cateva paharele, te culci cu el, şi el 
iti lasa o multime de bani pe masa. . . .  
--- Si ce inseamna dragoste? 
- Ah, dragostea este o inventie evreeasca ca sa nu-ti plateasca.  
*** 
Gheorghe şi Vasalie stateau pe prispa casei.  
Dupa deal, la orizont, apare un deltaplan. Vasalie îi zice lui Gheorghe:  
-Iete, ba, ce pasaroi pe cer. Asta ne mananca oile.  
-Lasa, zice Gheorge, il aranjez eu. Gheorghe ia pusca şi trage un foc.  
-Ai nimerit-o, ma?  
-Nu stiu, zice Gheorghe, dar vad ca la om i-a dat drumul.  
*** 
Trei femei, una logodita, una casatorita şi o amanta stateau de vorba despre 
relatiile lor şi au hotarat sa-si uluiasca barbatii… In acea seara toate trei s-au 
imbracat sexy, purtand pantofi cu tocuri cui, corset de piele şi o masca pe ochi. Ziua 
urmatoare s-au intalnit din nou… 
 
Fata logodita a spus: 
- Aseara, când logodnicul meu a ajuns acasa, m-a gasit imbracata cu corsetul de 
piele, pantofii cu tocuri cui de 7 cm şi masca. Mi-a spus “Esti femeia vietii mele, te 
iubesc”… dupa aceea am facut dragoste toata noaptea.  
Amanta s-a laudat şi ea: 
- Si la mine a fost incredibil! Ne-am intalnit in biroul lui. Purtam corsetul de piele, 
tocuri cui foarte inalte, masca şi o pelerina. Cand am descheiat pelerina, n-a scos 
nici un cuvant. . Am facut doar sex ca nebunii toata noaptea! 
In cele din urma, femeia casatorita si-a spus şi ea povestea: 
- Eu am trimis copiii la mama, m-am pregatit, m-am echipat cu corsetul de piele, 
pantofii cu tocuri cui şi masca pe ochi. Sotul meu s-a intors de la lucru, a luat 
telecomanda şi o bere din frigider şi a spus: 
- Ia zi Batman, faci şi tu ceva de mancare? 
*** 
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Un tip se hotaraste sa-si cumpere o mascota. Merge la un magazin specializat, şi 
plimbandu-se vede un papagal atarnand de un bat, cu capul in jos. Se opreste, se 
uita la el şi zice cu voce tare: 
-Ce-o fi patit papagalul asta? 
-M-am nascut asa, sunt un papagal fara picioare.  
-Ptiu, drace! mi se pare ca pasarea asta a inteles ce ziceam şi mi-a raspuns.  
-Sigur ca da, sunt un papagal total inteligent şi foarte cult.  
-A, da? atunci raspunde-mi la asta: cum te tii de bat dacă n-ai picioare? 
-Bine, vezi mi-e un pic rusine, dar acum ca m-ai intrebat. . . Folosesc penisul, il dau 
de cateva ori dupa bat. . . nu se vede fiindca-l acopar cu penele.  
-Incredibil! Intr-adevar poti intelege ce zice lumea şi raspunde? 
-Desigur! Vorbesc romana, spaniola şi engleza. Pot conversa fara probleme aproape 
despre orice: politica, religie, fotbal, chimie, filozofie şi sunt expert in ornitologie. 
Ar trebui sa ma cumperi, sunt o companie excelenta.  
Se uita omul la pret, 200$.  
-Prea mult pentru mine! 
-Ssst, il cheama papgalul facandu-i semn cu o aripa sa se apropie.  
Nimeni nu ma vrea fiindca n-am picioare. Ofera-i patronului 20$. Plateste tipul 20$, 
ia papagalul şi merge acasa. Trec saptamanile, papagalul se dovedeste a fi foarte 
gratios, interesant, un bun prieten, chiar da sfaturi bune, omul e fericit. Intr-o zi 
când ajunge acasa de la munca, papagalul îi face iar semn cu aripa sa se apropie.  
-Nu stiu dacă sa-ti spun sau nu, e despre nevasta-ta şi postas. . .  
-Cum?! 
-Bine, azi dimineata când a venit postasul, nevasta-ta l-a intampinat cu un sarut pe 
gura. Purta lenjerie intima.  
-Si?! 
-Dupa aceea, postasul a intrat şi a inceput s-o mangaie. . . .  
-Sfinte dumnezeule! Si mai ce? 
-I-a scos sutienul. . . chilotii. . . s-a asezat in genunchi şi a inceput s-o sarute pe toate 
partile incepand de la sani, coborand. . . coborand. . . pe la buric, in jos. . . in jos. . .  
Papagalul tacu un timp.  
-Si ce s-a intamplat? Ce s-a intamplat? Vorbeste papagal nenorocit! 
-Imi pare rau, dar nu mai stiu. Mi s-a sculat şi am cazut de pe bat.  
*** 
Doctorul american spune: "La noi, in America, medicina e asa de avansata, ca 
scoatem un rinichi de la unu', il transplantam la altu' şi dupa 6 saptamani ala deja 
isi cauta de lucru!" 
Doctorul german raspunde:"E nimica toata; la noi, in Germania, scoatem un plaman 
de la unu', il transplantam la altu' şi dupa 4 saptamani ala deja isi cauta de lucru!" 
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Doctorul rus spune: "Nici asta nu-i mare scofala; la noi, in Rusia, scoatem 1/2 de 
inima de la unu', o transplantam la altu' şi dupa 2 saptamani amandoi deja isi cauta 
de lucru!" 
Se ridica doctorul roman şi raspunde: "N-avem ce sa comparam, toti sunteti 
inapoiati fata de noi; la noi, in Romania, am luat unul fara creier şi fara inima, l-am 
pus ministru sanantatii şi acum toti isi cauta de lucru. " 
*** 
Un preot locuia langa o manastire şi avea 10 gaini şi un cocos. Cocosul din când in 
când disparea, dar aparea pana seara. Ultima data când a zburat nu s-a mai intors şi 
preotul, primul lucru duminica in biserica, a intrebat lumea: 
- As vrea sa stiu dacă cineva are un cocos?. . . şi toti barbatii s-au sculat in picioare. . 
.  
- Nu, nu, nu, am vrut sa intreb dacă cineva a vazut un cocos?. . . şi toate femeile s-au 
sculat in picioare. . .  
- Nu, nu, nu, nici asta n-am vrut sa stiu, vreau sa stiu dacă cineva de aici a vazut un 
cocos care nu-i apartine?. . . şi jumatate din femei s-au sculat in picioare. . .  
- Nu, nu, nu, nici asta n-am vrut sa stiu, vreau sa stiu dacă cineva a vazut cocosul 
meu?. . . şi toate maicutele s-au sculat in picioare.  
*** 
Un barbat surprins la amanta de catre sot, sare de la etajul 5.  
In cadere se gindeste: “Nu puteam sa stau acasa cu nevasta… sa maninc un gratar… 
sa beau un sprit…. şi …. cine stie …. poate sa fac şi sex ?!?. ” 
Cade cu noroc pe o capitza de iarba proaspat cosita din spatiul verde al blocului şi 
cugeta: “Doamne cum e omul…. numai doua secunde am fost disperat şi cate prostii 
mi-au trecut prin cap…” 
*** 
Un tip da sa traverseze strada…O voce suava in spatele lui: 
-Nu traversa! 
Omul nu traverseaza şi in fata lui accident groaznic, trece un autobuz pe rosu, 
pietonii mor toti etc.  
Ajunge omul la gara, da sa cumpere un bilet la tren, aceeasi voce: 
-Nu cumpara bilet la trenul asta! 
Omul nu cumpara, şi a doua zi afla ca trenul a deraiat şi au murit toti calatorii.  
-Doamne, îţi multumesc ca ai grija de mine, spune omul cu voce tare.  
-Nu este Domnul, sopteste vocea suava, sunt eu, ingerul tau pazitor! 
-Ingerul meu pazitor! (se mira omul), stii, tare mult mi-am dorit sa te vad, nu ai 
putea sa te transformi intr-o giza, un fluture or something? Un fluture vine şi se 
aseaza in palma omului.  
Omul striveste in pumn fluturasul, mormaind printre dinti: 
-Unde erai mai *oaie când m-am insurat?? 
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Un tanar de 18 ani statea toata ziua pe net: chat, sex virtual, site-uri porno, etc. Intr-
o zi bunicul, satul deja de ineptiile nepotului vine şi îi zice: 
- Auzi, nepoate, eu când eram de varsta ta am fost cu prietenii la Viena. Am intrat in 
primul bordel, am mancat tot ce-am gasit pe-acolo, am ras toata bautura, apoi am 
mers sus şi am f***t toate curvele, apoi când am coborat ne-am pisat pe mesele şi 
pe barul de la parter şi am plecat fara sa platim.  
Alui mic îi place ideea şi dispare de acasa o saptamina. Cand se intoarce era tot 
vanat, cu mina şi piciorul in gips.  
- Ce-ai patit nepoate, il intreaba mosul.  
- Am fost cu prietenii la Viena. Am intrat in primul bordel. Am mancat tot ce-am 
gasit pe-acolo, am ras toata bautura, apoi am mers sus şi am f***t toate curvele, 
apoi când am coborat ne-am pisat pe mesele şi pe barul de la parter, iar când sa 
plecam fara sa platim au aparut 4 gorile şi ne-au batut de ne-am *** pe noi.  
- Auzi, nepoate, da’ cum te-ai dus tu la Viena? 
- Pai, am mers cu Omnia Tours. Da’ tu bunicule? 
- Eu? Cu rusii in ‘45! 
In noaptea nuntii, mireasa îi spune mirelui ei: 
- Dragul meu, stii ca eu sunt virgina şi ca nu stiu mare lucru despre sex.  
Ai putea sa-mi explici inainte sa trecem la fapte? 
- Bine, draga mea. Uite, sa ne inchipuim ca partea mea intima este un prizonier, iar 
a ta o inchisoare. E simplu de tot: luam prizonierul şi il bagam la inchisoare.  
Zis şi facut. Dupa ce se consuma evenimentul, mirele se tolaneste in pat multumit 
de sine. Mireasa, zambind de fericire şi multumita tare de prima ei experienta 
intima, il anunta suav: 
- Iubitule, se pare ca prizonierul a evadat de la inchisoare.  
- Atunci trebuie sa-l arestam din nou. Se conformeaza omul si, la final, da sa se 
odihneasca. Mireasa, zambind de satisfactie îi zice iar: 
- Dragule, iar a scapat prizonierul! 
Adunandu-si ultimele puteri, barbatul se ridica şi trece iar la fapte.  
Dupa ce termina, nu-si mai doreste decât sa aiba parte de un somn bun. Mireasa, il 
bate incetisor pe umar şi îi spune: 
- Iubituleee… iar a scapat… 
- Draga mea, stii ceva?! Asta nu e o sentinta pe viata!!!! 
*** 
Un barbat şi sotia lui aveau probleme acasa şi si-au aplicat tratamentul tacerii. La 
un moment dat, barbatul si-a dat seama ca in ziua urmatoare avea nevoie ca sotia 
sa sa-l trezeasca la ora 5. 00 pentru un zbor de afaceri. Nedorind sa fie primul care 
sa rupa tacerea (si sa piarda), a scris pe o bucata de hartie “Te rog sa ma trezesti la 
ora 5. 00 ; şi a lasat biletul unde stia ca sotia sa o sa-l gaseasca. In dimineata 
urmatoare, barbatul se trezeste şi descopera ca este ora 9. 00 şi ca a pierdut 
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avionul. Furios, tocmai se pregatea sa se certe cu sotia lui ca nu l-a trezit, când a 
observat un biletel langa pat: “Este ora 5. 00. Trezeste-te!”.  
Concluzia: barbatii nu sunt echipati pentru genul acesta de intreceri.  
*** 
Remedii casnice  
1. Dacă vă inecati cu un cub de gheata, nu intrati in panica. Pur şi simplu turnati apa 
clocotita pe gat şi problema se vă rezolva instantaneu.  
2. Sunteti neindemanatic şi vă taiati frecvent atunci când tocati legume? Pur şi 
simplu rugati pe altcineva sa tina legumele atunci când le taiati.  
3. Scandalurile cu sotia referioare la scaunul ridicat de la toaleta pot fi evitate prin 
folosirea chiuvetei.  
4. Pentru hipertensivi: pentru reducerea tensiunii, vă puteti taia şi sangera pentru 
cateva minute. NU uitati sa folositi un timer.  
5. Dacă aveti o tuse urata, folositi doze mari de laxative. Astfel, vă va fi frica sa 
tusiti!  
*** 
Era o baba in statia de tramvai şi cum nu vedea prea bine, intreaba o tinara ce nr. 
are tramvaiul care vine. Tinara îi spune ca este nr 13. La care baba îi zice: -Eeee lasa 
ca stiu io ce scriu astia, ca acum vreo doua zile treceam pe linga un gard şi scria 
P*LA şi cind am intrat era depozit de lemne.  
*** 
Rusii sunt intrebati:  
Cu ce masina calatoriti prin oras? Raspuns: cu Lada!  
Cu ce masina calatoriti la vila ? Cu Moskvici!  
Cu ce masina calatoriti la mare? Cu Volga!  
Si cu ce masina calatoriti in strainatate? Cu tancurile! 
*** 
Bula in China se ia la bataie cu un ninja. Se bat ei ce se bat şi se hotaresc sa dea 
fiecare o lovitura. Care da cel mai tare e mai bun.  
"Bang" ninja una in gura lui Bula-doarme 2 zile şi când se trezeste intreaba: 
-Ce-a fost asta? 
-"Cheia dragonului"! 
Dupa aia, Bula "bang" una in gura chinezului. Se trezeste ninja peste 2 saptamani: 
-Ce-a fost asta?? 
-Cheia franceza! 
*** 
Dimineata, tatal le spune baietilor: 
- Azi noapte, nu stiu care bulangiu, ne-a furat vaca. . .  
Baiatul mai mic: 
- Daca-i bulangiu inseamna ca-i mic de statura.  
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Baiatul mijlociu: 
- Daca-i mic de statura, trebuie sa fie Tica Slutu din Tandarei.  
Hai sa mergem la Tandarei. Au ajuns la Tandarei, l-au gasit pe Tica Slutu şi i-au tras 
o cafteala strasnica. Dar ala nu le da vaca - zice ca n-a furat-o el. L-au mai caftit o 
data dar tot degeaba. Au ajuns la judecâta. Judecâtorul îi intreaba: 
- Dar de ce credeti voi ca e mina lui Tica Slutu? 
- Cum de ce, raspund fratii, a furat vaca, deci e bulangiu. E bulangiu, deci e mic de 
stat. Dacă e mic de stat, e din Tandarei, ca acolo toti sint mici de stat. Iar dacă e din 
Tandarei, e clar ca e Tica Slutu. . .  
- Interesanta logica, zice Judele. Dar ia spuneti-mi voi (si le arata o cutie), ce am eu 
in cutiuta asta? 
- E o cutie patrata, - observa tatal.  
- Inseamna ca-nauntru e ceva rotund, - zice mezinul.  
- Dacă e rotund inseamna ca-i oranj, - cugeta mijlociul.  
- Daca-i oranj, e clar ca-i o portocala, - conclude fratele mai mare.  
Judecâtorul scoate din cutie o portocala, uitindu-se ginditor la Tica: 
- Asculta, Slutule, nu te mai incontra atita. Da-le astora vaca-napoi!. . .  
*** 
Doi prieteni se intalnesc dupa ceva vreme. Unul din ei avea un ochi vanat.  
- da' ce-ai patit intreaba celalalt? te-ai lovit cumva? 
- nu, e de la tuse.  
- cum asa, de la tuse? pai ce, de la tuse ti se invinetesc ochii? 
- pai. . . am tusit in sifonier 
*** 
Bula in armata primeste o scrisoare de la nevasta-sa. O deschide in fata colegilor şi 
toti incep sa rada.  
-Auzi, Bula de ce nu e scris nimic pe foaie? Ce nevasta-ta nu stie sa scrie? 
-Nu ba, suntem certati şi nu vorbim.  
*** 
Doi ardeleni in gara, la ghiseul de bilete: 
-Domnisoara, doua belete.  
-Da, sigur, pana unde? 
-Gheorghe, îi spuniem? 
-Nu.  
-Domnisoara, doua belete, vă rog.  
-Sigur, dar dacă nu-mi spuneti unde mergeti, nu stiu cat sa vă cer.  
-Gheorghe, îi spuniem? 
-Apai, spune-i.  
-Noi merem la nunta.  
*** 
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"Va spun un lucru strict secret 
M-am abonat la internet 
In prima zi de stat pe chat 
9 gagici am agatat 
 
Si le-am chemat la 7 fix 
La barul din cartierul X 
Cand le-am zarit pe toate 9 
Doamne, parc-am intrat la ZOO 
 
Prima-i bruneta cu par drept 
Pe maini, pe fatza şi pe piept 
Si m-a privit zimbind usor 
Trantita intr-un carucior 
 
A doua insa m-a uimit 
Cu nasul ei cel ascutit 
Putea sa taie castraveti 
Dintr-un judetz in alt judetz 
 
A treia mi-a rinjit cuminte 
Cu gura fara nici un dinte 
C-un jet de stropi s-a prezentat : 
"Salut, sunt Silvia Scarlat" 
 
A patra tipa cred c-avea 
Vreo 4 tone şi ceva 
Din fusta-i stramta de nailon 
Faceai trei huse la camion 
 
Pe-a cincea n-o vedeam de loc 
Doua grisine-n virf c-un smoc 
Spre mine când s-a indreptat 
De la efort a lesinat 
 
A sasea-i buna, ma incita 
Insa de-a saptea e lipita 
Vai ce mirifice fapturi 
Trei maini, un ochi şi doua guri 
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A opta arata beton 
Proptita-n carja si-n baston 
La 83 de ani si-un pic 
Mi-a zis c-ar vrea sa-i fiu gagic 
 
A noua tipa, dragii mei,  
Te dizolvai in ochii ei 
"Eu sunt Marina" mi-a soptit 
O noapte-ntreaga ne-am iubit 
 
Acuma dacă vreti sa stiti 
De ce am ochii obositi 
Si merg mai cracanat putin 
Marina mea era… Marin! " 
 
Poftim cultura!  
*** 
O femeie goala in fata oglinzii: 
- Cand ma uit vad o persoana grasa şi ridata.  
Am mare nevoie de un compliment. . . repede! 
El: - Ai vederea foarte buna.  
*** 
Intrebare pentru toti: Unde are prezervativul codul de bare? 
Raspuns pentru cei care nu stiu: inseamna ca nu il rulati pana la cap! 
*** 
Soţia unui programator îl trimite la alimentară: 
- Dragă, cumpără şi tu un salam şi dacă au şi oua, ia 10.  
Se duce acesta la alimentară: 
- Daţi-mi vă rog un salam. Dar ouă aveţi? 
- Da.  
- Atunci daţi-mi 10 salamuri.  
*** 
Un urs batran il invata pe unul tanar: 
- Omul trebuie atacat in asa fel incat sa aiba timp sa te vada şi sa reactioneze.  
- De ce? 
- Sunt mai gustosi dupa aceea, nu mai au k k in ei.  
*** 
- De ce latră câinii la roţile maşinilor? 
- ??! 
- Tu ce ai face dacă WC-ul ţi s-ar învârti? 
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*** 
La 3 dimineata se aude o bataie in usa. Se scoala sotu, când deschide usa, sta unu' 
zambind: 
- Ce vrei mah, e ora 3 dimineata!! 
- Scuze, n-ati putea sa ma impingeti?! 
- Du-te bah de aici, la 3 dimineata? şi îi inchide usa in nas, şi se duce inapoi in pat 
langa sotie.  
Sotia il intreaba: 
- Cine a fost la ora asta? 
- Pai unu, cica vrea sa-l imping 
Sotia se ridica intr-un cot: 
- Ti-aduci aminte când ai avut pana la motor, şi nu te-a impins nimeni şi ai stat 4 
ore pe magistrala, ti-era greu sa dai o mana de ajutor? 
- Bine, zise sotul. Isi trage repede o pereche de pantaloni şi iese afara, afara cam 
ceata, şi incepe sa strige: 
- Bah unde esti? 
Se aude un glas: 
- Aici!! 
- Unde aici? 
- Aici, in leagan! 
*** 
3 barbati se laudau cu cadourile cumparate pt sotii.  
Zice primul: 
- Eu i-am cumparat ceva care ajunge de la 0 la 100 in 6 secunde.  
Ceilalti: 
- Woow, inseamna ca e o masina tare.  
- Da, un Porsche negru, fiindca sotiei mele îi place negrul şi se potriveste cu tinutele 
ei.  
Al doilea zice: 
- Eu i-am luat ceva ce ajunge de la 0 la 100 in 4 secunde.  
- Nu se poate, zic ceilalti, precis e un ferrari 
- Ba da, raspunde tipul, un Ferrari rosu, pt ca se potriveste cu tinuta sotiei mele. Al 
treilea nu zicea nimic dar pentru ca tot insista astialalti, zice şi el: 
- Eu i-am luat ceva ce i se potriveste perfect la tinuta şi ajunge de la 0 la 100 in mai 
putin de o secunda.  
Astialalti mirati: 
- Nu se poate, doar masina mai rapida decât Ferrari nu este… 
- I-am cumparat un cantar ….  
*** 
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Trei ingineri, un japonez, un american şi un român la o licitatie pentru construirea 
unui pod.  
Japonezu: - Dom'le, noi pornim constructia de pe ambele maluri in acelasi timp. In 
felul asta castigam timp şi intalnirea o facem cu ajutorul GPS-ului, cu eroare de 
centimetri.  
Americanu: - Noi pornim constructia de pe ambele maluri in acelasi timp. In felul 
asta castigam timp şi intalnirea o facem cu ajutorul LASER-ului, cu eroare de cativa 
milimetri.  
Românu: - Noi pornim constructia de pe ambele maluri in acelasi timp.  
- Pai si? Spune comisia. Cum vă intalniti la mijloc? 
- Pai dacă ne intalnim bine. Dacă nu, o sa aveti doua poduri.  
*** 
Americanii fura planurile unui avion rusesc. Aduna o echipa americana sa il 
reconstruiasca dupa planuri. Lucreaza astia ce lucreaza, sudeaza, lipesc din greu şi 
in final le iese un tractor.  
Conducerea e nemultumita şi aduna o echipa de japonezi. Lucreaza şi astia din 
greu, sudeaza, lipesc, asambleaza şi dupa sfortari supraomenesti le iese un tractor.  
Conducerea e disperata şi aduna o echipa de romani. Intra romanii in treaba, 
sudeaza, lipesc, asambleaza şi in final, le iese un avion.  
Conducerea: Incredibil! Sintem impresionati de munca voastra, celorlalte echipa le-
au iesit tractoare. Voi cum ati facut? 
Romanii: Si noua tot tractor ne'a iesit, da' l-am luat la pila.  
*** 
O femeie la vreo 30-33 ani, dupa ce si-a rezolvat treburile in capitala de judet voia 
sa ajunga acum acasa şi nu mai avea bani.  
Se apropie de un taximetrist şi îi spune: 
- Uite tre' s-ajung şi eu in Trescovenii de Sus, dar nu am bani. Cum ajungem acolo 
ne socotim noi.  
- Bine, las' ca ne socotim noi pe drum!, zice taximetristul.  
Dupa vreo ora, . . . opreste taximetristul pe un camp, . . . ia o patura din portbagaj şi 
o asterne pe iarba. Femeia ingrijorata îi zice: 
- Vai dar nu pot, sunt maritata, am acasa doi copii!  
- Si ce? Si eu sunt insurat, am femeie, am copii, dar am şi 40 de iepuri de hranit, asa 
ca taci şi rupe iarba!!!!! 
*** 
Un tip vine la doctor sa-l vindece de balbaiala.  
- Da`cu ce te ocupi dumneata ? 
- E-eu cresc ga-ga-ini ! 
- Pentru asta nu-i nevoie sa vorbesti cursiv, merge si-asa.  
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- Pai pai, eu chem di-dimineata ga-gainile sa le dau boabe: pi pi pi ! Si vin cinci mii 
de ga-gaini. Seara iar: pi pi pi, maninca. Apoi, le zic sa plece la cul-culcare. Se duc 
toate, afara de una. Ii zic: Du-du-te de te culca! Nu vrea. Iar: Du-te la culcare, iar nu 
vrea.  
Ma enervez si-i zic: Du-du-te-n pi-pi-pi. . . Si iar vin cinci mii de gaini. . .  
*** 
Un tip, tinar militar, venea acasa mereu noaptea tirziu şi zdrang, zdrang cu cizmele 
de perete dupa ce le descalta. Intr-o zi, vecinul: 
- Auzi, vecine, te rog mult, nu mai izbi dracului cizmele alea de cite ori vii acasa ca 
ma tii asa de luni de zile şi ma tot trezesti in miez de noapte.  
Vine militarul a doua zi, iar noaptea tirziu, zdrang prima cizma si-si aminteste: 
"Aoleo, am uitat de vecinu'. Ia s-o pun eu p-asta usurel jos. Sper ca nu l-oi fi trezit 
deja. "  
Dupa vreo ora, vecinu' la usa astuia: "Mai nenorocitule, izbeste naibii şi cizma 
ailalta sa ma pot culca odata. "  
*** 
-Taticule, tie ti s-a indeplinit vreo dorinta din copilarie? 
- Sigur ca da! Toata lumea ma tragea de par şi visam sa fiu chel.  
*** 
De pe o stanca inalta cad jos doi alpinisti - un 
optimist şi un pesimist.  
Pesimistul: - Eu cad !Optimistul: - Eu zbor ! 
*** 
Bula la scoala. Cum era ziua invatatoarei fiecare dintre copii vine pe rand şi îi da un 
cadou.  
Vine Ionescu, fiul brutarului, şi îi intinde o cutie.  
Invatatoarea o ia, o agita putin şi zice :  
- Sunt franzele nu ?  
- Da. Raspunde Ionescu.  
Vine Stanescu, fiul macelarului, şi îi intinde o cutie. invatatoarea o agita usor. . 
miroase cutia şi zice:  
- Cotlete de porc nu ?  
- Da. Raspunde Stanescu.  
Vine Bula, tatal lui avea un magazin de bauturi alcoolice, şi îi intinde o cutie. 
Invatatoarea agita cutia de 2 ori şi observa ca 
dintr-un colt incepe sa picure. Pune degetul pe cutie apoi il baga in gura şi zice :  
- E vin alb nu ?  
- Nu. Raspunde Bula 
Invatatoarea pune iar degetul pe cutie şi apoi il baga in gura şi zice:  
- Hmmm. . . e sampanie nu ?  



1435 

 

- Nu. Zice Bula.  
- Ma dau batuta. Ce e ?  
- Un catelus  
*** 
In fata circului, plang doi clovni:  
- Ce ati patit?  
- A murit elefantul!  
- Si il iubeati asa de mult?  
- Nu, dar ne-au pus sa-i sapam groapa!  
*** 
O blonda gaseste masina in parcare cu portiera infundata, vine un trecator, 
binevoitor şi o sfatuieste sa sufle pe teava de esapament dacă vrea ca usa sa ajunga 
la forma initiala. Fata se apuca de treaba. Vine alta blonda(naturala).  
-Ce faci fata acolo? 
Prima îi explica ca ce şi cum.  
-Pai fa asa nu o sa reusesti niciodata.  
-De ce? 
-Pai draga nu vezi ca ai uitat geamurile deschise! 
*** 
Doi electricieni pe un stalp de inalta tensiune. Unul din ei vede o batranica trecand 
pe acolo şi i se adreseaza: 
- Ne dati, vă rog frumos, sarma aia rosie? 
Batranica ridica sirma şi le-o da, la care electricianul îi spune celuilalt: 
- Vezi, ti-am zis eu ca aia rosie e nulul!? 
*** 
Un tip se duce intr-un restaurant şi o intreaba pe ospatarita: 
- Ce imi recomandati astazi? 
- Chilli, spune ea, dar domnul de linga dv. a luat ultima portie.  
- Bine, atunci voi bea doar o cafea.  
In timp ce astepta cafeaua, il vede pe cel de linga el ca terminase de mincat, dar in 
fata lui mai era o farfurie neatinsa de chilli. Astfel ca il intreaba: 
- Scuze, mai mincati portia aia? 
- Nu, vă rog, serviti-va! 
Astfel, tipul nostru se apuca bucuros sa infulece. Cind ajunge pe la jumatatea 
farfuriei, gaseste un soarece mort in mijlocul mincarii. La vederea lui, i se face 
greata şi vomita tot chilliul inapoi in farfurie. Tipul de linga el zice: 
- Da, tot numai pina acolo am ajuns şi eu! 
*** 
La un curs de sexologie, profesorul: 
- In timpul actului sexual la oameni, temperatura corpului creste cu un grad! 
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Si in acest moment se adreseaza unui student care motaia dupa o noapte 
nedormita: 
- Repetati! Ce am spus eu? 
Studentul, in totala deruta, se ridica. Colegii, care cum poate, cu mainile, cu 
pantomima, cu soapte îi "sufla" raspunsul: 
- In timpul actului sexual la oameni, temperatura corpului creste cu un grad! 
Profesorul: - Corect! Stati jos! 
Studentul se aseaza şi imediat atipeste. Profesorul: 
- In timpul actului sexual la pasari, temperatura corpului creste cu doua grade.  
Si din nou se adreseaza aceluias student: 
- Repetati, vă rog! 
Studentul sare in picioare şi asteapta disperat sa i se sufle raspunsul. Intreaga aula 
imita actul sexual, cu mainile sugereaza miscarea aripilor, cu degetele arata cifra 2. 
Convins ca şi de data asta a inteles ce i se sufla, cu fata luminata de un ranjet, 
studentul nostru spune: 
- Iar ca temperatura corpului sa se ridice cu doua grade, trebuie sa se reguleze de sa 
le mearga fulgii! 
*** 
- Sa stiti, d-le doctor, ca barbatul meu ma inseala! 
- De unde stiti? 
- Am patru copii şi nici unul nu seamana cu mine. . .  
*** 
Un tip tot adormea la biserica. Nevasta-sa il intreaba pe preot ce poate face. Preotul 
îi da un ac şi îi zice sa il intepe când mai adoarme. Vine şi slujba. Popa intreaba in 
biserica: 
- Cine este salvatorul nostru? adoarme tipu. . . nevasta-sa il inteapa, şi asta striga 
indurerat: 
- ISUSE! 
Popa il felicita. Peste 10 minute iar adoarme. Popa intreaba iarasi: 
- Cui slujim noi in biserica asta? tipu, intepat, sare iar: 
- Doamne DUMNEZEULE! 
Popa iar: 
- Bravo! Mai trece un timp. . . Popa iar intreaba: 
- Si ce i-a zis Eva lui Adam, inainte de ai darui al 99-lea copil??? Lumea tace. . . asta 
cu ochii intredeschisi, intepat din nou, urla: 
- Dacă mai bagi chestia aia odata in mine ti-o rup şi ti-o bag in fund! 
Dupa care se aude corul bisericii: AMIN !  
*** 
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Stefan cel Mare, după o bătălie crâncena, reuseste sa scape cu viata, împreuna cu un 
mic grup de osteni. Pe urmele lor oastea otomana, câta frunza şi iarba. În depărtare 
se vede o pădure. Stefan: 
- În pădure! 
Când ajung în pădure, Stefan comanda: 
- Toata lumea sus în copaci! 
Peste o leaca de vreme, ostenii în copaci, agătati de craci, încep sa se nelinistească: 
- Mai stăm asa, Măria Ta?! 
- Mai stati mă, ca abia acum întră turcii în pădure! 
Peste un timp, iară: 
- Sa mai stăm, Măria Ta? 
- Mai stati, mai stati ca acuma trec pe sub noi! 
- Da', Măria Ta, . . . dar măcar caii putem sa-i lăsam jos?!  
*** 
In timpul unei dezbateri la Senat, cineva din sala striga: 
-Da' stingeti odata luminile alea, ca sa putem dormi şi noi! 
-Nu, nu! Inca nu le stingeti, nu am terminat de citit ziarul! 
*** 
Se face o cercetare la nivel national cu privire la primele ce vor fi primite cu ocazia 
sarbatorilor de Paste. Printre participanti un arhitect, un avocat şi un rezident.  
 
Operatorul de interviu: - Buna ziua! Ce aveti de gand sa faceti cu prima pe care o 
veti primi cu ocazia sarbatorilor? 
Arhitectul: - Pai o sa investesc intr-o casa.  
Operatorul de interviu: - Si restul? 
Arhitectul: - Ma gandesc sa cumpar şi o masina.  
 
Operatorul de interviu: - Buna ziua! Ce veti face cu prima pe care o veti primi cu 
ocazia sarbatorilor? 
Avocatul: - O sa-mi cumpar o masina noua, super dotata.  
Operatorul de interviu: - Si restul? 
Avocatul: - Cred ca o sa-mi iau şi o barca cu motor pentru pescuit.  
 
Operatorul de interviu: - Buna ziua! Pe ce veti cheltui prima pe care o veti primi cu 
ocazia sarbatorilor ? 
Rezidentul: - Cred ca o sa-mi cumpar un pulover.  
Operatorul de interviu: - Si restul? 
Rezidentul: - … Restul sper sa-l puna mama! 
*** 
Intrebare: In ce se transforma un arici care ia viagra? 
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Raspuns: In buzdugan (sau in Buzdugan?) 
*** 
Sotia se pregateste sa prajeasca un ou ochi, cind tocmai se intoarce sotul acasa şi 
incepe sa tipe: 
- ATENTIE!!! ATENTIE!!! MAI MULT ULEI!!! AVEM NEVOIE DE MAI MULT ULEI!!! O 
SA SE ARDA!!! ATENTIE!!! INTOARCE-L, INTOARCE-L, INTOARCE-L!!! HAI!!! 
ATENTIE!!! AI INNEBUNIT? ULEIUL O SA SE TERMINE!!! O, DOAMNE 
DUMNEZEULE, SAREA!!! NU UITA SAREA!!! 
Sotia, deja enervata la culme de tipetele sotului, il intreaba: 
- De ce tipi asa? Crezi ca nu sint in stare sa prajesc un ou??? 
Barbatul raspunde foarte calm: 
- Asta ca sa-ti faci o idee de cum ma simt eu cind conduc masina şi tu stai linga mine 
… 
*** 
In spital este adus un tip cu o fractura craniana.  
Sora medicala completeaza fisa şi intreaba: 
- Casatorit? 
- Nu, am avut un accident.  
*** 
- Ce mai face barbatul tau? 
- Ce-i spun eu.  
*** 
2 miriapozi, el şi ea, se giugiuleau. Dupa 3 ore de oftaturi, zice el: - Hai, nu fi rea, 
spune-mi intre care picioare o ai?  
*** 
Furtuna pe mare, ceata deasa, valuri mari. Cel mai nou portavion USA naviga prin 
acest infern şi la un moment dat vede o lumin pe directia de mers.  
Portavionul USA: "Catre vaporul din prova babord sunte-ti pe directia noastra de 
mers vă rugam schimbati directia" 
Raspuns: " Nu putem, ocoliti voi" 
Portavionul USA: "Schimbati directia de mers de urgenta altfel ne vom lovi" 
Raspuns " Nu putem ocoliti voi" 
Comandantul portavionului nervos "Suntem portavionul USA Ronald Reagan cea 
mai mare nava de lupta de lume dati-va la o parte altfel o sa vă scufundam" 
Raspuns" Noi suntem farul de la intrarea in port faceti cum vreti!" 
*** 
Radio Erevan: 
-Ce face zb zzzb zzzzb ? 
-O albina care da înapoi.  
*** 
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Dialog în pat: 
- Dragul meu, tu mã iubesti? 
- Da' tu ce crezi cã fac aici? Flotari? 
*** 
De ce caraie cioara in zbor? 
Schimba vitezele.  
*** 
Scufita Rosie beata moarta in intr-un sant la marginea padurii intr-o splendita 
dimineta de vara dupa o petrecere la casa piticilor. O vaca o vede şi se gandeste ca 
poate i-ar prinde bine Scufitei un pic de lapte bun şi proaspat direct de la sursa. Se 
apropie cu ugerul de Scufita Rosie şi o indemna sa suga. Scufita Rosie deschide pe 
jumatate ochii vede ugerul şi spune: 
- O. K. baieti, da pe rand. . . .  
*** 
De ce fug unii tiganii dupa salvare in noaptea de inviere? 
Vor sa pupe crucea! 
*** 
Ion se intalneste cu un matematician, un economist şi un contabil si-i intreaba: 
- Cat fac unu şi cu unu? 
Matematicianul îi raspunde: 
- Exact doi.  
Economistul raspunde 
- Poate doi.  
Contabilul se uita in stanga şi in dreapta şi spune in soapta: 
- Cat vrei sa faca? 
*** 
Intra o fata draguta la farmacie şi intreaba farmacista: 
- Aveti prezervative foarte mari de vanzare? 
- Desigur ca avem, vreti sa cumparati? 
- Nu, dar vă suparati dacă am sa astept aici pana intra cineva sa cumpere?  
*** 
Americanii inventeaza un robot superviril. Se iau prin tragere la sorti trei femei 
pentru testare: o frantuzoaica, o spanioloaica si-o romanca. Intra frantuzoaica. 
Dupa o ora iese din camera: 
- Oui, c'est superb !!!!!! 
Dupa alte 2 ore iese spanioloaica: 
- OLEEEE !!!!.  
Intra romanca. Dupa sase ore specialistii sparg usa crezand ca robotul a omorat 
femeia. O gasesc pe romanca fugarind robotelu prin camera: 
- Firi'al dreq', ma minti ca nu mai ai baterii, da de fugit cum poti sa fugi !?  
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*** 
Un cuplu celebra 50 de ani de casnicie. Armonia şi linistea din familia lor erau 
celebre in tot oraselul, asa ca un reporter de hotaraste sa realizeze un interviu.  
- Cum se face ca de 50 de ani nu v-a vazut nimeni certandu-va sau macar ridicand 
tonul unul la altul? 
- Secretul este la inceputul casniciei, in luna de miere. Ne-am hotarat sa o petrecem 
la o cabana superba pe creasta muntilor şi am inchiriat doi magarusi pentru a 
ajunge acolo impreuna cu bagajele noastre. La un moment dat, magarusul sotiei 
mele s-a impiedicat şi au cazut amandoi. Sotia mea, desi se lovise, i-a spus 
animalului pe un ton calm: "Prima data". Magarul s-a ridicat şi am continuat 
drumul. Dupa un timp, s-a impiedicat din nou. Sotia mea i-a spus, cu aceeasi voce 
egala: "A doua oara". Ne-am continuat calatoria, magarul s-a impiedicat şi a treia 
oara. Atunci sotia mea a scos un revolver şi a impuscat magarul in cap. Am facut 
criza de isterie. I-am spus ca e nebuna sa procedeze asa de crud cu bietul animal şi 
ca trebuie sa consulte un psihiatru. Sotia mea s-a intors catre mine, m-a privit in 
ochi şi mi-a spus calm: "Prima data". A fost prima şi ultima data când ne-am certat. . 
.  
*** 
Un tip viziteaza o fabrica de diverse produse din latex.  
Prima data a remarcat masina de produs biberoane, datorita zgomotului de "fssss-
pac" pe care il facea.  
Ghidul explica: 
- Acel fasait este cauciucul pe care-l injecteaza, iar "pac"-ul este dat de intepatura 
care i se face in varf.  
Ceva mai incolo intra in sectia de produs prezervative.  
Un zgomot infernal şi aici: "fsss-fsss-fsss-pac".  
Intrigat, omul nostru intreaba: 
- Bine-bine, am inteles de ce face "fsss", dar de ce se mai aude şi "pac"? 
- Normal, aparatul functioneaza ca şi cel de produs biberoane, la al patrulea 
prezervativ îi trage o gaura.  
- Asta-i buna! Dati gauri la prezervative? 
- Da! Face bine la afacerea cu biberoane! 
*** 
Un american şi un roman stau de vorba.  
Americanul spune mandru: - We have Barack Obama, Stevie Wonder, Bob Hope and 
Johnny Cash! 
Romanul spune şi el: - We have Traian Basescu, no wonder, no hope, no cash 
 
P. S. : Oare asta se intimpla fiindca majoritatea alegatorilor la ei vorbesc engleza şi 
la noi nu ?!? 
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*** 
Un musulman habotnic moare şi ajunge in rai. E extrem de excitat - o viata intreaga 
asteptase sa-l intalneasca pe Mahomed!. . . La poarta raiului da peste un tip cu 
barba. Plin de emotie şi infrigurare, omul nostru il intreaba:  
- "Mahomed?"  
- "Nu, fiul meu, eu sunt Sf. Petru. Mahomed e mai sus" îi raspunse barbosu', aratand 
catre o scara care ducea spre un nor superior. Habotnicul incepe sa urce cu greu 
scara. In fine, intalneste un alt individ cu barba şi i se adreseaza plin de speranta:  
- "Mahomed?"  
- "Nu, eu sunt Moise. Mahomed e mai sus. " Habotnicul urca sprinten mai departe, 
in ciuda urcusului abrupt, plin de euforia revelarii faptului ca reprezentantul 
evereilor se afla la un nivel inferior fata de Profet. . . Ajunge la urmatorul nor si-l 
intreaba respectuos (dar plin de subintelesuri) pe barbosul intalnit in cale:  
- "Mahomed?"  
- "Nu, eu sunt Hristos. . Mahomed e mai sus. . . " In ciuda efortului depus, fata i se 
lumineaza - dandu-si seama ca tocmai are dovada clara a superioritatii islamului 
fata de crestinism. . . Habotnicul se taraste mai departe, cu ultimele puteri, şi ajunge 
la ultimul nor, adresandu-i-se individului (tot cu barba, dar mult mai) impunator 
din fata sa:  
- "Mahomed?"  
- "Nu, fiule, eu sunt Dumnezeu! Dar tu arati cam extenuat, doresti o cafea?"  
- "Dacă se poate, vă multumesc din suflet. " Tragandu-si un pic sufletu', habotnicul 
continua:  
- "Sincer sa fiu, trecand peste faptul ca m-asteptam sa vă prezentati drept Allah, n-
as fi putut banui vreodata ca n-o sa-l intalnesc pe Mahomed aici. . . ". Dumnezeu îi 
linisti imediat, spunandu-i:  
- "Dar Mohamed este aici, chiar la acelasi nivel cu mine!. . . ", dupa care se-ntoarse 
batand scurt din palme: - "Mahomed - doua cafele!". . . .  
*** 
El şi ea în pat.  
Sună telefonul.  
Ea răspunde.  
După ce ea se întoarce, el întreabă:  
- Cine a fost?  
- Soţul.  
- Atunci plec.  
- Stai liniştit. .  
A zis că mai stă încă o oră, fiindcă a ieşit la o bere cu tine!  
*** 
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Soţia: E bună ciorba?  
Soţul: Ai chef de ceartă?  
*** 
Doi prieteni se întâlnesc dimineaţa, la cafea.  
Unul din ei are un ochi vânăt.  
- Ce-ai păţit la ochi?  
- M-a lovit nevasta.  
- De ce?  
- I-am vorbit cu "TU". .  
- Doamne, iartă-mă, dar ce fel de relaţie aveţi voi în familie de te-a lovit  
pentru atâta lucru?  
- Păi aseară, pe când mâncam, mi-a zis:  
"Ştii, dragă, noi n-am mai făcut sex de trei luni".  
Şi eu i-am răspuns:  
"Poate TU. . . "  
*** 
Criza financiară este atât de gravă în acest moment, încât femeile sunt nevoite să se 
căsătorească din dragoste.  
*** 
Un înţelept a fost întrebat ce crede în legatură cu realizările tehnologiei moderne. .  
El a răspuns prin următoarea poveste:  
"Un profesor distrat a întârziat la seminarul pe care trebuia să-l ţină. Dându-şi 
seama de întârziere, el a sărit într-un taxi şi i-a strigat  
şoferului:  
-Grăbeşte-te, grăbeşte-te! Cu viteză maximă!  
În timp ce taxiul rula cu o viteză nebună pe şosea, el şi-a dat seama că nu i-a spus 
şoferului în ce direcţie să o ia.  
De aceea, i-a strigat acestuia:  
-Ştii în ce direcţie te îndrepţi?  
-Nu domnule, dar merg cu viteză maximă!. . . "  
*** 
O discuţie între doi copii în camera lor.  
Băieţelul către fetiţă:  
- Ce-i vei cere lui Moş Crăciun anul acesta?  
- O păpuşica Barbie. Dar tu?  
- Eu îi voi cere un Tampax.  
- Tampax? Ce e asta?  
-. . . habar n-am, dar zic ăştia la televizor că dacă-l foloseşti poţi merge la plajă sau la 
piscina în fiecare zi, să mergi cu bicicletă, să dansezi, să  
alergi, să faci o mulţime de lucruri. . . fără ca nimeni să-şi dea seama!  
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*** 
Dialog la Oficiul pentru Plasarea Forţei de muncă.  
- Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă. .  
- Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru. .  
- Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.  
- Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.  
- Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. .  
Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit?  
- Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare. . .  
*** 
Un bărbat supărat sună la pompieri ca să raporteze un incendiu în cartier.  
Operatorul îl întreabă:  
- Cum ajungem acolo?  
Bărbatul răspunde:  
- Pai nu mai aveţi maşinile alea mari şi roşii?  
*** 
La un fotograf au venit mai multi chinezi pentru a se fotografia. .  
Fotograful se gandi:  
'De ce sa-i mai fotografiez, dacă seamana leit unul cu altul?  
O sa le dau aceeasi fotografie!'.  
Cand primesc fotografiile, un chinez ia fotografia, se uita lung la ea şi spune:  
- Nu e fotografia mea.  
- Cum nu e a ta? - intreaba fotograful, nu e fatza ta?  
- Fatza e a mea, dar camasa nu.  
*** 
Undeva in Australia :  
Cand am ajuns la varsta de pensionare, m-am prezentat la oficiul de pensionare de 
care apartin.  
Doamna de la tejghea mi-a cerut actele personale, sa-mi verifice varsta.  
Am cautat prin buzunare, dar mi-am dat seama ca le-am uitat acasa.  
Am spus ca ma intorc mai tarziu şi aduc actele de identitate.  
La care doamna:  
"Descheiati-va camasa"  
Am descheiat-o, şi au aparut firele de par caruntite de pe piept.  
"Aceste fire carunte sunt destule dovezi" mi-a spus femeia şi a preluat formularele 
completate.  
Ajuns acasa, i-am povestit foarte agitat neveste-mi cele intamplate la oficiul de 
pensii.  
La care nevasta-mea:  
"De ce nu ti-ai dat jos şi pantalonii? Puteai primi şi pensie de handicapat!"  
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*** 
-Ce fel de restaurant este acesta?  
Supa nu mai este, tocanita nu mai este, salata nu mai este.  
Ada-mi, te rog, paltonul.  
-Nici paltonul nu mai este.  
*** 
Doua blonde la dus:  
-Da-mi te rog samponul tau!  
-Dar ai unul langa tine. . .  
-Stiu, dar asta e pentru par uscat, şi eu am parul ud!  
*** 
Gigi Becali este intrebat:  
-Cainele dvs. este de rasa pura?  
-Pura.  
-Are şi arbore genealogic?  
-Nu e nevoie, il foloseste pe cel din curte!  
*** 
Dacă o persoana ajuta un hot inainte de a savarsi un furt, se numeste complice şi vă 
plati pentru asta. . . . .  
Dacă o alta persoana ajuta un hot dupa ce a savarsit fapta, se numeste avocat şi este 
platit pentru asta.  
*** 
Soacra, pe patul de moarte, îi comunica ginerelui ultimele dorinte:  
-Sa repari (tuseste fara putere) pendula aia de pe perete. . . .  
-O repar, mama soacra, o repar. Dumneata concentreaza-te acolo. . .  
*** 
Un tip facand o vizita in Bucuresti, nu gaseste loc la hotel şi apeleaza la o casa 
particulara unde raspunde o baba.  
-Maica, eu te cazez, dar casa mea este modesta.  
Uite, in camera asta dorm eu, iar in cealalta vitzica mea.  
Te rog sa alegi tu.  
Tipul alege cu batrana in camera.  
Dimineata, tipul plateste şi vrea sa plece.  
Baba doreste sa i se serveasca un ceai şi zice:  
-Vitzica, adu tu ceainicul, mama!  
La asta intra in camera o tipa superba.  
Se recomanda:  
-Vitzica.  
La care tipul zice:  
-Boul de Ionescu!  
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*** 
Pe patul de moarte sta intins un batran de 80 de ani, sot, tata, bunic şi strabunic.  
I se apropie sfarsitul şi in jurul lui sta toata familia: sotia, copiii, nepotii şi cativa 
stranepoti.  
Toti asteptau in liniste şi deodata batranul spune:  
-Trebuie sa vă spun un secret mare! Aveam de toate: masini frumoase cu care 
cutreieram lumea, femei frumoase cu care ma distram, prieteni, şi multi bani.  
Intr-o zi mi-a spus un prieten ca trebuie sa ma insor sa am o familie ca altfel nu vă 
avea cine sa-mi dea un pahar cu apa când voi fi pe patul de moarte.  
Asa m-am insurat şi viata mea s-a schimbat, nu am mai umblat prin baruri şi 
discoteci, ci am stat acasa cu sotia şi ne-am uitat la seriale.  
Masinile le-am folosit pentru concedii cu familia şi ca sa aduc copiii de la scoala. 
Banii s-au dus pentru familie.  
Si acum când stau intins şi astept moartea, stiti ce este cel mai rau dintre toate?  
-Ce, dragul nostru tata?  
-NU MI-E SETE!!!  
*** 
Ca sa verifice pe nevasta-sa cat de mult tine la el, intr-o buna zi Vasile se preface ca 
a murit.  
Nevasta-sa:  
Cu ce sa-l imbrac?  
Sa-i pun costumul asta nou?. . . lasa ca-i bun şi treningul!  
Cu ce sa-l incalt? Sa-i pun pantofii astia noi?. . . . . lasa ca-s buni şi tenisii!  
Il pune in sicriu şi incepe sa jeleasca:  
-Unde te tuci Vasileeeeeeee?  
Unde te duci Vasileeeeeeeee??!!!  
Din sicriu, Vasile:  
-La stadion, ca asa m-ai imbracat!!!!!!!  
*** 
Legea lui Slous: 
Dacă îndeplineşti o sarcină prea bine, vei rămâne cu ea pe cap.  
 
Legea lui Franko privind locul de muncă: 
Dacă-ţi place ceea ce faci, probabil că faci ceea ce nu trebuie.  
 
Prima capcană a geniului: 
Nici un şef nu vă păstra un subaltern care are dreptate tot timpul.  
 
Legea lui Raphel referitoare la afaceri: 
Cu cât angajaţii au mai puţin de lucru, cu atât vor lucra mai încet.  
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Maxima biroului: 
Telefonul nu sună niciodată când nu ai nimic de făcut.  
 
Legea lui Otto: 
Întotdeauna faci ceva lipsit de importanţă când seful trece pe la biroul tău.  
 
Legea lui Chapman: 
Dacă nu poti sa-ti termini treaba in primele 24 de ore, lucreaza noaptea.  
 
Regula lui Harry: 
Când nu ştii ce să faci, mergi grăbit şi ia-ţi o mină îngrijorată.  
 
Concluzia coridorului: 
Poţi să te duci oriunde dacă ai o mină serioasă şi duci cu tine un dosar.  
 
7 miracole la bărbaţi: 
1. Toti barbatii sunt al dracului de ocupati.  
2. Desi suntem ocupati, avem vreme de femei.  
3. Desi avem vreme de femei, nu prea ne intereseaza de ele.  
4. Desi nu prea ne intereseaza femeile, tot timpul avem una langa noi.  
5. Desi tot timpul avem una langa noi, ne mai "dam" şi la alta sau altele.  
6. Desi ne mai dam la alta sau altele, ne enervam dacă femeia cu care suntem ne 
paraseste.  
7. Desi femeia cu care suntem ne paraseste, tot nu invatam din greselile pe care le 
facem (si 
tot ne mai dam la altele).  
 
7 miracole la femei: 
1. Pentru o femeie, este tot timpul importanta securitatea "materiala".  
2. Desi este important a supravietui din punct de vedere material, ele tot timpul isi 
cumpara haine 
scumpe.  
3. Desi ele tot timpul isi cumpara haine scumpe, niciodata nu au cu ce sa se imbrace.  
4. Desi ele spun ca nu au niciodata cu ce sa se imbrace, tot timpul se imbraca 
frumos.  
5. Desi tot timpul se imbraca frumos, haina pe care o pun pe ele este doar "carpa 
veche".  
6. Desi ele zic ca este doar o "carpa veche", se asteapta de la tine sa le faci 
complimente.  
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7. Desi tu incerci sa le faci complimente, ele nu te cred niciodata. . !  
 
Sunt femei care, in loc sa-i faca sa sufere pe mai multi barbati, asa cum e firesc, se 
concentreaza asupra unuia pana il extermina  
Acestea se numesc "fidele". .  
 
In momentele dificile ale vietii trebuie sa ridici capul, sa scoti pieptul in fata şi sa 
spui cu hotarire. . .  
"Acuma chiar ca am pus-o!" 
 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidela şi îţi trece prin cap sa te arunci 
de pe balcon,  
adu-ti aminte ca. . . ai coarne, boule, nu aripi! 
 
Sexul e ca jocul de carti: dacă n-ai o partenera buna, ar fi bine sa ai macar o mana 
buna.  
 
Psihiatrii zic ca una din patru persoane are o deficienta mintala.  
Dacă esti cu inca trei pieteni şi nu ai observat nimic ciudat, atunci. . . trebuie sa 
incepi sa-ti faci probleme! 
 
Dacă esti in stare sa zambesti când ceva merge rau. . . inseamna ca ai gasit un 
tampit pe care sa arunci vina.  
 
Ca sa-ti atingi obiectivele trebuie sa fii un pic visator. . . Asa ca nu mai pierde 
vremea, lasa totul 
deoparte şi du-te sa te culci! 
 
Femeile sunt exact ca traducerile: cele bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune.  
 
Dacă intr-o zi viata îţi intoarce spatele. . . prinde-o de fund!!! 
 
Dacă intr-o zi simti un gol mare in stomac. . . maninca, pentru ca sigur ti-e foame! 
 
Un tip şi o tipa fac dragoste. El îi spune:  
-Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o sa-ti spun Eva.  
Ea îi raspunde: 
-Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o sa-ti spun Peugeot.  
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Cand un barbat deschide portierele masinii sotiei sale de un lucru poti fi sigur: ori 
masina e noua ori femeia! 
 
Casatoria serveste la impartirea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata dacă 
ai fi ramas singur 
 
-Nevasta-mea ma saruta de fiecare data când vin acasa.  
-Asta da afectiune! 
-Aş. . . E investigatie! 
 
Nevasta isi surprinde sotul in bucatarie cu un plici de muste in mana.  
Il intreaba: 
- Ce faci mai aici? 
- Omor muste. . .  
- Si ai omorat vreuna? 
- Trei masculi şi doua femele.  
- Dar cum le recunosti? 
- Masculii i-am omorat pe o cutie de bere iar femelele pe telefon. . .  
 
Secretara noua 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara.  
Vine directorul acasa, nevasta il ia in primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama.  
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat.  
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede.  
 
 
BANCURI CU OLTENI 
Un oltean e condamnat la moarte prin electrocutare. Când este aşezat pe scaunul 
electric, întrebat fiind care-i e ultima dorinţă, el răspunde: 
– Să mă ţineţi de mână.  
 
– De ce râd oltenii când fulgeră?  
– Cred că sunt fotografiaţi.  
 
– De ce stau oltenii cu târnăcopul în faţa televizorului? 
– Dacă se strică un canal, să sape repede altul.  
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Un oltean se hotărăşte să se apuce de paraşutism şi se duce la un club. Acolo este 
urcat într-un avion. La momentul potrivit, se deschide uşa şi el se aruncă. Trage de 
sfoară, dar nimic. În cădere, trecând pe lângă alţi olteni, care zburau în sus, îi 
întreabă:  
– Hei, voi nu ştiţi cum se deschide o paraşută? 
La care ceilalţi răspund:  
– Nu, dar tu ştii cum se face grătar la butelia cu gaz? 
 
– De ce aleargă oltenii, în noaptea de Înviere, după ambulanţă?  
– Ca să pupe crucea.  
 
– De ce îşi iau oltenii două pietre, în pat, când merg la culcare?  
– Cu una sting becul, iar cu cealaltă verifică dacă au închis fereastra.  
 
ALŢII 
 
Un român şi un ţigan sunt condamnaţi la moarte prin spânzurătoare. Organizatorii 
execuţiei, neavând nimic amenajat, îi duc pe malul unui râu, cu gând să-i spânzure 
de creanga unui arin, care atârna deasupra apei.  
Îl leagă pe român cu frânghia şi-i dau drumul. Dar laţul se desface, condamnatul 
cade în apă, înoată până la malul opus, iese şi fuge.  
Ţiganul: 
– Mânca-v-aş, pă mine să mă legaţi bine, că io nu ştiu să înot.  
*** 
O femeie la vreo 30-33 de ani, după ce şi-a rezolvat treburile în capitala de judeţ, 
voia să ajungă acum acasă şi nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist şi îi 
spune: 
- Uite, tre’ s-ajung şi eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani. . . Cum ajungem acolo 
ne socotim noi.  
- Bine, las’ că ne socotim noi pe drum!, zice taximetristul.  
După vreo oră, opreşte taximetristul pe un câmp, ia o pătură din portbagaj şi o 
aşterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice: 
- Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii! 
- Şi ce? Şi eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am şi 40 de iepuri de hrănit, aşa 
că taci şi adună lucernă.  
*** 
Doua femei asteapta la usa paradisului dupa moartea lor. Prima o intreaba pe 
cealalta:  
-Cum ai murit?  
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-Inghetata zice cea de-a doua.  
-Ah, oribil, spune te rog cum este sa mori inghetata?  
-Tremuri, degetele te dor, dar dupa un timp devi calma ca şi cum ai adormi. . . .  
-Si tu. . . cum ai murit?  
-Eu am facut stop cardiac. Credeam ca barbatul ma inseala şi m-am decis sa termin 
odata cu minciunile. Am intrat in casa in plina ziua şi l-am gasit la televizor. Am 
cautat peste tot dar nu era nimeni, la subsol, in dormitor, in viteza dar totul era 
curat. Am urcat la etaj dar nici acolo nimic. . . In final am urcat in pod dar nu 
reusisem decit citeva scari sa urc şi am facut stop cardiac.  
Femeia cealalta zice:  
-Nenorocire şi Durere ! Dacă ai fi verificat in congelator, azi eram amandoua in 
viata ! 
*** 
Studiu despre sex: 
 
Dupa multe studii, cercetatorii au reusit sa calculeze exact cantitatea de energie 
consumata in timpul unei partide de sex: 
 
Dezbracarea (ei): 
- cu consimtzamantul ei 12 calorii 
- fara consimtzamantul ei 187 calorii 
 
Desfacerea sutienului: 
- cu amandoua mainile 8 calorii 
- cu o singura mana 12 calorii 
- cu dintzii 85 calorii 
 
Punerea prezervativului: 
- cu erectie 6 calorii 
- fara erectie 315 calorii 
 
Preliminarii: 
- incercarea de a gasi clitorisul 8 calorii 
- incercarea de a gasi punctul G 92 calorii 
 
Pozitzii: 
- misionarul 12 calorii 
- 69 culcat 78 calorii 
- 69 in picioare 112 calorii 
- roaba 216 calorii 



1451 

 

- pe la spate 326 calorii 
- candelabru italian 912 calorii 
 
Atingerea orgasmului: 
- adevarat 112 calorii 
- fals 315 calorii 
 
Dupa orgasm: 
- stat in pat 18 calorii 
- ridicare imediata 36 calorii 
- incercarea de a-i explica (ei) de ce v-ati ridicat imediat 816 calorii 
 
Obtzinerea unei a doua erectzii pentru persoane intre: 
- 20 - 29 de ani 36 calorii 
- 30 - 39 de ani 80 calorii 
- 40 - 49 de ani 124 calorii 
- 50 - 59 de ani 972 calorii 
- 60 - 69 de ani 2916 calorii 
- peste 70 de ani? (cercetarile continua) 
 
Imbracatul de dupa act: 
- cu calm 32 calorii 
- in graba 98 calorii 
- cu tatal ei batand la usa 1218 calorii 
- cu sotzul ei batand la usa 3415 calorii 
- cu sotzia dumneavoastra batand la usa 9815 calorii.  
*** 
Depinde de punctul de vedere al fiecaruia!! 
 
Un tip cu amanta in pat. . . . la un moment dat suna cineva la usa.  
Amanta calma îi spune sa fie linistit ca e sotul, dar rezolva ea! Se duce la usa 
deschide şi spune: "AAA Iubi ce bine ca ai venit. . . du şi tu gunoiul" şi îi pune galeata 
de gunoi in mana. . . sotul pleaca.  
Amantul se imbraca, pleaca linistit şi când coboara gandeste. . . . . "Si frumoasa şi 
desteapta. . . "  
Ajungand acasa suna la usa, deschide sotia şi îi spune "AAA Iubi ce bine ca ai venit! 
Du şi tu gunoiul asta !!! "  
Ia galeata, coboara scarile şi in sinea lui zice: "Si urata şi cu tupeu!" 
*** 



1452 

 

Dupa multa vreme, Popescu isi scoate nevasta la restaurant. . Cand isi lasa 
pardesiele, garderobiera zambeste:  
– Buna seara, domnule Popescu!  
Nevasta il interogheaza imediat:  
– De unde te stie asta!? Tu ai mai fost aici fara mine!  
– Nu, draga, a fost femeie de serviciu la noi la firma!  
Se asaza. Vine chelnerul:  
– Buna seara, domnule Popescu, la aperitiv ca de obicei?  
Sotia se face vanata:  
– Aha! Te cunoaste şi stie şi ce-ti place!  
– Da, sigur, a lucrat la noi la bufet, dar s-au facut restructurari.  
Scena se repeta cu tot personalul din restaurant, inclusiv portarul care le cheama 
un taxi. In masina femeia explodeaza:  
– Tu ma crezi proasta, adica eu nu-mi dau seama ca. . . , vorbind intr-un torent tot 
drumul, pana ce soferul se intoarce razand:  
– Don’ Popescu, pe cinstea mea, din cate curve am dus cu dv. , asta-i cea mai a 
dracului!  
*** 
Un ungur se duce la un restaurant. Cand chelnerul vine sa-i ia comanda, îi spune 
- Te rog sa dai la mine una la muie 
-? 
- Te rog sa dai la mine una la muie 
- Dar cum sa fac asa ceva? Nu pot 
- Sa chemi la mine pe sef de sala 
Seful de sala se prezinta şi primeste aceeasi solicitare 
- Noi ne respectam clientela, domnule, nu pot sa vă onorez comanda 
Ungurul izbucneste isteric 
- Dacă nu dati imediat la mine una la muie, eu fac scandal 
Seful de sala ezita cateva clipe, apoi ridica din umeri şi satisface cererea clientului, îi 
arde una in mufa 
A doua zi, la tribunal, judecâtorul il intreaba pe seful de sala 
- De ce l-ati lovit pe reclamant 
- Pai, pentru ca el mi-a cerut, sa-i dau una la muie 
Ungurul sare revoltat 
- Nu este adevarat! El dat la mine una la muie, sora cu moartea, dar eu cerut una 
lamuie, sora cu portocala! 
*** 
Vii de la serviciu. Sau de la magazinul din colţ. Sau, pur şi simplu, de la baie.  
Nevastă-ta/amică-ta e întinsă pe pat şi plînge de se zguduie pereţii.  
Rămîi perplex. “Ce s-a întîmplat?”.  
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Răspunde printre sughiţuri: “Nu s-a întîmplat nimic”. “Dar ce ai?”. “N-am 
nimic”. “Atunci, de ce plîngi?”. “Nu plîng”.  
 
Iată o situaţie banală, din viaţă. Cum procedăm? 
În primul rînd, nu se părăseşte sub nici un motiv încăperea. Dacă te scapă la baie, 
rabzi. Dacă sună 
telefonul, îl laşi să sune. Dacă e cutremur, măcar o să ai şi tu un motiv să plîngi. Dar 
nu părăseşti 
încăperea. Dacă o faci, o să aibă extrem de des ocazia să-ţi amintească faptul că ai 
lăsat-o singură şi că 
nu ţi-a păsat deloc de suferinţa ei.  
 
Nu-ţi faci de lucru prin cameră. Ştii că n-o ajuţi niciodată la curăţenie. Ce, acuma te-
a apucat hărnicia? 
Nu bei, nu fumezi. Ar însemna că te plictiseşti şi că abia aştepţi să termine cu 
bocitul. N-o respecţi deloc.  
Nici să nu te gîndeşti să deschizi vreo carte. Ar fi cea mai clară dovadă a nesimţirii 
tale să-i întorci spatele şi să citeşti.  
 
Nu deschizi televizorul. Dacă ai şansa să fie deja deschis, nu schimbi canalul. Te uiţi 
discret, că dacă seprinde s-ar putea să-l stingă.  
Stai întins pe spate, cu privirea în tavan, ca un găndac. Nu te poţi întoarce. N-ai voie 
să adormi. După ce nevastă-ta/amică-ta a terminat cu bocitul şi, în fine, se ridică, 
mai rămîi cel puţin zece minute în aceeaşi poziţie. Ai grijă să se vadă pe faţa ta că 
suferi.  
 
În următoarele ore, vorbeşti doar dacă trebuie. Şi, oricum, cu voce scăzută. Nu uita 
că în casa aia s-a suferit recent.  
*** 
Trei ardelence, foste prietene din copilarie, colege de şcoala mai tarziu, se 
intalnesc dupa mai multi ani, deja mature.  
Dupa'mbraţişarile de rigoare, "No, ce mai faci, tu?", se intreaba reciproc:  
- D-apoi tu, Marie, luatu-te-ai?  
- Luat, dara!  
- No, si, cum-ui?  
- D'apoi, drajile meli, mi-am luat un fişior mandru, chipeş, puternic, numa' că 
are un beteşug, no!  
- Dusu-l-ai la doftor?  
- Dus.  
- Si, ce-o zis doftoru'?  
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- O zis ca-i surd de-o ureche!  
- No, las', că nu-i bai, doar nu trebe sa auda toati şele!  
- D-apoi tu, Anuta, tu luatu-te-ai?  
- D-apoi, cum?!  
- Si-al tau, cum-ui?  
- Doamne, că al meu îi ca o catana, mere tantoş pe ulită şi îi tare ca un taur, 
frumos ca Soarele, da' are un beteşug!  
- Dusu-l-ai la doftor?  
- Dus.  
- Si, ce-o zis doftoru'?  
- No, o zis ca-i chior de-un ochi, nu vede bine.  
- No, las', că nu-i bai, doară nu trebe sa vadă chiar toate şele!  
- D-apoi tu, Minodora, tu luatu-te-ai?  
- Pai, tu fetilor, eu mi-am luat un ficior cum nu s-a mai iezistat pe suprafaţa  
Pamântului! Păi, al meu îi cât bradul, îi deştept, puternic ca un urs, frumos ca 
o icoana, da' are ş-al meu un beteşug!  
- Da' ce beteşug are, bata-l norocu'?  
- Păi, al meu dimineata ma fute, la amiaz' ma fute ş'apai seara ma fute iara!  
- Si, dusu-l-ai la doftor?  
- Dus.  
- Si, ce-o zis doftoru'?  
- O zis ca n-are ţinere de minte.  
*** 
Undeva in Australia : 
Cand am ajuns la varsta de pensionare, m-am prezentat la oficiul de 
pensionare de care apartin. Doamna de la tejghea mi-a cerut actele 
personale, sa-mi verifice varsta. Am cautat prin buzunare, dar mi-am dat 
seama ca le-am uitat acasa. Am spus ca ma intorc mai tarziu şi aduc actele de 
identitate. La care doamna: "Descheiati-va camasa"Am descheiat-o, şi au 
aparut firele de par caruntite de pe piept.  
"Aceste fire carunte sunt destule dovezi" mi-a spus femeia şi a preluat 
formularele completate.  
Ajuns acasa, i-am povestit foarte agitat neveste-mi cele intamplate la oficiul 
de pensii. La care nevasta-mea: "De ce nu ti-ai dat jos şi pantalonii? Puteai 
primi şi pensie de handicapat!  
*** 
E august, un mic oras pe malul marii. . . , in plin sezon, ploua torential de citeva zile, 
orasul arata de parca ar fi parasit. Toti au datorii şi traiesc din credite. Din fericire 
vine un rus bogat la un mic hotel cochet. Vrea o camera. Pune o bancnota de 100$ 
pe masa receptionerului şi se duce sa vada camerele. Seful hotelului ia repede 
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bancnota şi se duce repede sa plateasca datoriilela macelar. Acesta ia bancnota şi se 
duce repede sa-si plateasca datoria la crescatorulde porci. Acesta la rândul lui se 
grabeste sa-si plateasca datoriile la cel ce-ilivreaza furaje pt. porci. Cel cu furajele 
insfaca bancnota şi alearga la prostituata pe care nu o maiplatise demult. In 
timpurile astea de criza pina şi ea ofera servicii pedatorie! Prostituata ia bancnota 
in mina şi se grabeste spre hotel, unde fusese cu clientii ultimele dati şi unde 
ramasese datoare. In acest moment coboara rusul, dupa ce a inspectat camerele, 
spune ca nici ocamera nu-i place, isi ia bancnota şi paraseste orasul. Nimeni nu a 
cistigat ceva, insa intregul oras traieste acum fara datorii sipriveste optimist in 
viitor! 
*** 
Un ascet isi dedica toata viata lui D-zeu, traind in pustiu, hranindu-se cu radacini, 
toate cu gandul la rasplata viata de apoi pentru viata sa de pe pamant intru D-zeu. 
Vine şi fericita zi in care moare (dupa atatea radacini zi de zi, era de asteptat). Urca 
frumos pe tunel, trece de lumina, ajunge la poarta Raiului, cu Sf. Petre cu ceaslovu-n 
fata. Da sa intre in Rai, sigur pe el. Sf. Petre îi bareaza drumul:  
- Ho, sefu', incotro?  
- Pai in Rai, eu sunt ascetu' Senie.  
- Pai, hai sa verificam ce zice ceaslovu'.  
Cauta Sf. Petre la sectiunea "Asceti"  
- Senie. . . Senie. . . Nu, n-am nici un Senie la "Asceti".  
- Cum n-aveti nici un Senie. Cauta la sfinti.  
- Senie. . . Senie. . . Nu, nu-i nici un Senie nici la "Sfinti". Ascetu', din ce in ce mai 
agitat şi enervat:  
- Cauta la "Mucenici", la "Credinciosi cu merite deosebite", la mama ma-sii.  
Trebuie sa fiu undeva acolo! Sf. Petre cauta prin tot ceaslovu. . . Nimic. Senie 
daramat. . .  
- Toata viata pierduta. . . Am mancat la radacini de mi-a venit rau, mi-am dedicat 
toata viata lui D-zeu. . . Pentru ce?!  
Sf. Petre il ia impaciuitor de dupa umeri şi îi zice.  
- Ma, vezi norisoru' ala de acolo. Ala mic, alb şi pufos?  
- Da. . . , zice Senie printre hohote de plans.  
- Zambeste, ma, esti la Camera Ascunsa !  
*** 
Doi ardeleni stau de vorba la o palinca. La un moment dat unul zice:  
- Auzi ma, dacă io i-as trage-o lu' nevasta-ta, ce inseamna ca am fi?  
Cumnati? Cuscri? Rude? Sau ce? La care celalalt sta juma' de minut pe ganduri şi 
apoi raspunde:  
- Ma, io cred ca am fi chit.  
*** 
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Un urs alearga dupa un iepure.  
Ursul: " Am sa te prind, iepure idiot. "  
Iepurasul: " Ba s-o crezi tu ! "  
Amandoi traverseaza un camp şi la un moment dat le iese inainte o broscuta 
magica. . . .  
Broscuta: Stop ! Sunt broscuta magica şi pot sa vă indeplinesc 3 dorinte fiecaruia. 
Cine incepe?  
Ursul: " Eu, ca sunt cel mai mare!"  
Broscuta: " Ia sa te aud ursule, care este prima ta dorinta?  
Ursul: " Vreau ca toti ursii din padure sa fie femele, in afara de mine!"  
Broscuta: " Nici o problema ! Si tu, iepurasule, ce îţi doresti?"  
Iepurasul: " Eu vreau o casca de motocicleta. "  
Ursul uitandu-se mirat la iepuras : " Pe bune ca esti prost, stii? "  
Broscuta: " Nici o problema, dorinta ta e realitate, uite-ti casca. Si tu, ursule, care e a 
2 a dorinta? "  
Ursul: " Vreau ca toti ursii din padurile vecine sa fie femele. "  
Broscuta: " Nici o problema ! Iepurasule, care este a doua dorinta a ta?"  
Iepurasul: " Eu vreau o motocicleta de inaltimea mea, super puternica, ultra turbo. "  
Broscuta : " Poftim. "  
Ursul uitandu-se cu mirare la iepuras: " Nu, dar ori o faci intentionat, ori esti 
extraordinar de prost. . . . ?"  
Broscuta: " Bun, acum gata cu cearta, hai sa terminam cu dorintele. . "  
Ursul: " Ultima mea dorinta este ca toti ursii din univers sa fie femele!  
Broscuta: " Dorinta îţi este indeplinita, ursule. Iar tu iepurasule, care e ultima ta 
dorinta?  
Iepurasul isi pune casca, urca pe motocicleta sa, demareaza din tromba şi tipa, 
intorcandu-se: "Vreau ca ursul sa fie homosexual !  
*** 
Un tip se rataceste intr-o padure, când vede o casuta mica şi amarata. . Ciocane la 
usa, şi este intampinat de un mosulet chinez de vreo 120 de ani.  
Tipul: "Buna ziua, m-am pierdut, puteti sa ma gazduiti şi pe mine in seara asta?"  
Mosul: "Bineinteles, cu o singura conditie, dacă te atingi de fiica-mea voi folosi cele 
trei mari torturi chinezesti pe tine!"  
Tipul: "Nici o problema", gandindu-se ca fiica-sa trebuie sa aiba şi ea cel putin 100 
de ani.  
Inainte de cina, apare fiica mosului, bineinteles, buna cu draci, şi incepe sa-i faca 
ochi dulci tinarului. Asta isi aduce aminte de cuvintele mosului şi se duce la culcare 
singur. In timpul noptii, nu mai rezista şi merge in camera la tipa.  
Toata aventura se petrece şi se culca, mort de oboseala dar super fericit. Se trezeste 
simtind ceva pe piept.  
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Deschide ochii şi vede un bolovan mare pe piept cu un biletel atasat: "Tortura 
chinezeasca nr. 1:"Bolovan mare pe piept". Se gandeste tipul. . "Naspa moment, da 
dacă asta e tot ce îi poate pielea nu e problema".  
Pune mana pe bolovan şi da sa-l arunce pe geam. Intre timp vede un alt bilet: 
"Tortura chinezeasca nr. 2: Bolovan legat de testiculul stang" Se uita repede pe 
geam şi vede ca bolovanul aproape a ajuns jos. Se gandeste repede. . . "Mai bine 
niste oase frante decât fara un testicul" şi se arunca pe geam.  
In timpul sariturii vede un al treilea bilet: "Tortura chinezeasca nr. 3: testiculul 
drept legat de pat".  
*** 
Bula vroia sa se urce in avion cu un pui de gaina, mic, galben şi piuitor, ca sa il 
aduca cadou lui Bulisor.  
-Domnule, zise stewardesa cea urita şi batrina a Taromului, nu e voie cu animale in 
avion!!!  
Se intoarse Bula in aeroport, se duse la WC, puse puisorul in chiloti şi urca liber in 
avion.  
Locul lui era linga o calugarita tinara şi frumoasa. De atita uitat la bulanele ei, 
adormi Bula visind la ea. Deodata, puisorul iese din chilotii lu' Bula, scoate capul 
prin slitul pantalonilor şi incepu sa piuie.  
Calugarita speriata incepu sa-l zgiltie pe Bula: -Scoala domnule, scoala repede. . .  
Speriat, Bula tresarii uitindu-se in toate directiile:  
-Ce e, unde, ce. . . ce s-a intimplat!!????  
Zise calugarita:  
-Omule, nu am deloc experienta in problemele astea, dar am impresia ca vi s-a spart 
un ou. . . . .  
*** 
Ion, dupa ce vede o caseta porno îi spune Mariei :  
- No, Marie hai sa-mi sugi. . . .  
- Nu pot ma Ioanie ca mi scarba !  
- Apai punie şi tu ceva pe ea sa nu-ti mai fie scarba.  
Incepe Maria şi pune pe penis : dulceata de caise, dulceata de visine, gem de prune, 
miere, frisca şi in varf îi pune o capsuna. Dupa ce termina Maria de ornamentat, Ion 
zice :  
- No, acu' las' ca mi-o sug singur! 
*** 
Trei mosi pe o banca. Trece o tipa bine. .  
Primul mos:  
- Mama ce-as mai pupa-o pe asta !  
Al doilea:  
- Eee, eu as şi pupa-o şi as şi pipai-o!  
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Al treilea:  
- Eeee. . eu as şi pupa-o. . . as şi pipai-o. . . . . si. . . . parcă mai era ceva. . . .  
*** 
Doi miriapozi, (la noi la Dolhasca i-ar zice omida) el şi ea, se giugiuleau.  
Dupa 3 ore de oftaturi, zice el: 
- Hai, nu fi rea, spune-mi, intre care picioare o ai? 
*** 
In anul 2009, vine Dumnezeu la Noe, care traia linistit in Romania si-i zice: 
- Noe, pamantul s-a umplut de rautate şi oamenii M-au uitat. Vreau sa-mi 
construiesti o noua Arca, pentru 
Ca Potopul vă veni iar. Sa iei din fiecare specie cate un exemplar mascul şi femela. 
Ai la dispozitie 6 luni de zile! 
Dupa 6 luni se uita Dumnezeu pe pamant si-l vede pe Noe plangand in gradina.  
-Noe !!! Sunt pe cale sa incep Potopul, unde este Arca??? 
-Iarta-ma Doamne, dar lucrurile s-au mai schimbat intre timp. . . . Am nevoie de 
autorizatie de constructie. Ma tot cert cu un inspector, pentru un sistem 
antiincendiu, vecinii m-au dat in judecâta pentru ca am incalcat planul de urbanism 
construind Arca in gradina mea şi astfel am incalcat normele de inaltime.  
Apoi compania de electricitate a cerut sa pun ipoteca pe Arca in vederea acoperirii 
costurilor de transport şi de mutare a liniilor de inalta tensiune ce trebuie date la o 
parte din calea Arcii pentru a fi lansata la apa. Degeaba le-am spus eu ca vă veni 
marea la mine, ca nu m-au crezut.  
Sa fac rost de lemn, a fost o alta problema. Este interzis sa tai lemn din padurile 
invecinate deoarece acolo 
Traieste bufnita cu pete care-i o specie protejata. Am incercat sa-i conving pe 
ecologisti ca tai lemnul tocmai pentru a salva bufnita, dar nici n-au vrut sa stea de 
vorba cu mine.  
Cand am inceput sa adun animalele, am fost dat in judecâta de un grup de activisti 
pentru protectia animalelor.  
Ei sustineau ca tin animale salbatice sechestrate impotriva vointei lor, şi de 
asemenea au sustinut ca sa pun atatea animale intr-un spatiu atât de mica, 
inseamna cruzime asupra lor.  
Apoi Ministerul Mediului, au spus ca nu am voie sa construiesc Arca pana când 
reprezentantii lor nu fac 
Un studiu de mediu şi implicatiile pe care Potopul Tau le poate avea asupra 
mediului. Inca am un proces in derulare cu Ministerul Muncii, deoarce inca nu m-
am hotarat cate minoritati ale grupurilor etnice sa angajez pe santier iar Blocul 
Sindical nu ma lasa sa-mi folosesc la constructie copiii mei deoarece nu fac parte 
din Sindicat şi nu au certificare ISCIR pentru constructia de Arce.  
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Ca sa fie totul şi mai rau, Fiscul, mi-a confiscat toate posesiile deoarce sustin ei ca 
vreau sa parasesc tara 
Cu specii de animale pe cale de disparitie.  
-Deci Doamne iarta-ma dar, imi trebuie pe putin 10 ani ca sa fac tot ce mi-ai zis. 
Dintr-o data cerul se 
lumina, norii disparura, iar soarele din nou aparu stralucitor pe cer. -Doamne, sa 
inteleg ca nu ne mai 
distrugi lumea? 
-Nu Noe, se pare ca mi-a luat-o guvernul inainte. . .  
*** 
O femeie foaaarte urata intra intr-un magazin impreuna cu cei doi fii ai ei.  
Un barbat o intreaba: Sunt gemeni?  
Contrariata femeia îi raspunde: Nu. . . unul are 3 ani şi unul are 10 ani. Dar de ce 
intrebati? 
Fara un motiv anume. . . . dar. . . imi este imposibil sa cred ca cineva v-a tras-o de 
doua ori.  
*** 
Sfîrşitul scrisorii tatălui din Scoţia: 
Am vrut să-ţi mai trimit ceva bani, dar, din păcate, plicul era deja inchis. .  
*** 
Pe o stradă din Scoţia, se întamplă un accident rutier.  
Un turist iese de pe carosabil şi dă cu maşina într-un pom.  
Omul se tîrăşte afară din maşină şi rămîne întins în iarbă. Un scoţian trece prin 
apropiere. Se duce la accidentat şi întreabă: 
- Sînteţi asigurat? 
- Da, răspunde acesta cu greu.  
- Aveţi o asigurare şi pentru persoanele aflate în maşină? 
- Daaaa. . . .  
- Aveţi ceva împotrivă dacă îmi răvăşesc puţin hainele şi mă întind lîngă 
dumneavoastră? 
*** 
Un scoţian îi scrie fiului său: Îţi trimit zece lire, cît ai cerut.  
Dar ţine minte: zece se scrie cu un zero, nu cu doi.  
*** 
Cum începe o reţetă în cărţile de bucate scoţiene? 
Se împrumută. . .  
*** 
Un scoţian tăia o creangă din copacul din faţa casei, se dezechilibrează şi în cădere 
o strigă pe soţia lui: 
- Dragă, astăzi gateşte doar pentru tine, eu mănînc la spital! 
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*** 
Fiul meu vă datorează bani pentru un costum pe care i l-aţi făcut acum trei ani, îi 
spuse croitorului un scoţian care tocmai intrase în magazin.  
- Şi dumneavoastră aţi venit să-mi daţi banii, nu-i aşa? 
- Nu! Aş dori să-mi comand şi eu un costum în aceleaşi condiţii.  
*** 
De ce în Scoţia în fiecare castel se află cîte o stafie?  
Este mult mai ieftină decît un sistem de alarmă. . .  
*** 
Un scoţian, întîlnind un doctor şi fiind cam răcit s-a gîndit că e momentul să profite 
de întamplare şi să obţină o consultaţie gratuită 
- Dumneata, doctore, ce faci cînd eşti răcit? întreabă scoţianul.  
- Tuşesc, răspunde medicul.  
*** 
Un scoţian împreună cu soţia şi copilaşul merg la un concert de muzică clasică.  
Plasatoarea îi spune:  
- Dacă cumva copilaşul zbiară, trebuie să părăsiţi sala.  
Bineînţeles banii pentru bilete îi veţi primi înapoi. . .  
Către sfîrşitul concertului, scoţianul i se adresează soţiei: 
- Mai e mult? 
- Cîteva minute doar. . .  
- Bine, atunci smuceşte-l un pic pe junior. . .  
*** 
Un romancier la modă primeşte următoarele rînduri de la un admirator scoţian: 
"Ultima dv. carte mi-a plăcut atît de mult, încat eram gata-gata s-o cumpăr!" 
*** 
Fiul unui scoţian, aflat în armată, îi scrie tatălui său: 
"Am cunoscut o fată frumoasă, vreau să mă însor cu ea, trimite-mi două lire ca să-
mi fac o fotografie cu ea, să ţi-o trimit ca să ştii şi tu cum arată".  
La cîteva zile, tatăl îi trimite o liră, cu următoarea scrisoare: 
"Trimite-mi poza fetei, pe tine te cunosc".  
 
*** 
La noi inca nu a ajuns obsesia aceasta, insa in tarile mai dinspre occident, şi in A 
merica in special, lumea nu mai poate rosti niciun cuvant fara sa se gandeasca 
stresat şi disperat dacă a fost sau n-a fost "politically correct". De la folosirea 
termenului de "persoane cu dizabilitati" in loc de "handicapati" pana la sintagme 
hilare nu este decât un pas. Iata un ghid haios de vorbire corecta.  
Cum sa vorbesti despre femei şi sa fii "politically correct"  
1. Nu este o "papusa" sau "pisi" ci este o "persoana inzestrata cu sani"  
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2. Nu este "usuratica" ci este "accesibila orizontal"  
3. Nu este o "blonda proasta" ci o "o persoana cu parul deschis care s-a abatut de la 
calea informatiei"  
4. Nu este o "fosta" ci este o "persoana de a carei companie m-am bucurat"  
5. Nu te "sacaie" ci devine "repetitiva verbal"  
6. Nu este o "prostituata de pe centura" ci este un "furnizor cu preturi mici"  
7. Nu "gateste prost" ci este "compatibila cu cuptorul cu microunde"  
8. Nu "poarta prea multe bijuterii" ci este "ingreunata metalic"  
9. Nu este "narcisista" ci este "excesiv de preocupata de calitatile sale"  
10. Nu "s-a ingrasat' ci "a depasit pragul metabolic"  
11. Nu este "grasa" ci este "provocat orizontala"  
12. Nu "flirteaza" sau "amageste" ci "se angajeaza in simulare artificiala"  
13. Nu este "anorexica" ci "proeminenta scheletic"  
14. Nu "uraste fotbalul" ci este "ignoranta din punct de vedere atletic"  
15 Nu este "rece" sau "frigida" ci este "inaccesibila termic"  
16. Nu "are straturi de fard" ci a atins o "saturatie cosmetica"  
 
Cum sa vorbesti despre barbati şi sa fii "politically correct"  
1. Nu este un "alcoolic" ci a dezvoltat "o capacitate de a depozita alcoolul"  
2. Nu este un "dansator prost" ci este un "mult prea caucazian"  
3. Nu "se rataceste tot timpul" ci "investigheaza destinatii alternative"  
4. Nu "cheleste" ci este intr-o "regresie pilozitala"  
5. Nu se poarta ca un "cretin" ci a dezvoltat o "descrestere a capacitatii creierului" 
*** 
Banc 
Doua calugarite au iesit de la manastire ca sa vanda prajituri.  
Una era sora Matematica (M), şi cealalta sora Logica (L).  
M: Se apropie noaptea şi suntem inca departe de manastire.  
L: Sora, ti-ai dat seama ca ne urmareste un barbat de peste o jumatate de ora?  
M: Da, ce o vrea de la noi?  
L: Este logic. Vrea sa ne violeze.  
M: Oh Doamne! Calculez ca dacă continuam sa mergem in acest ritm, ne vă ajunge 
in 15 minute. Ce putem face?  
L: Unicul lucru logic pe care il putem face este sa mergem mai repede !!!  
M: Nu cred sa functioneze asta !!!  
L: Bineinteles ca nu, pentru ca şi el a facut ultimul lucru logic pe care-l putea face, a 
inceput şi el sa mearga mai repede !!!  
M: Si acum, ce vom face? O sa ne ajunga intr-un minut.  
L : Unicul lucru logic pe care il putem face este sa ne separam, d-voastra o luati pe 
acolo şi eu pe aici; nu vă putea sa ne urmareasca pe amandoua!  



1462 

 

Atunci, barbatul s-a decis s-o urmareasca pe sora Logica. . Sora Matematica a ajuns 
la manastire preocupata de ceea ce i s-o fi intamplat sorei Logica, dar dupa un timp 
a sosit şi sora Logica.  
M: Sora Logica!!. Multumesc lui D-zeu ca ati ajuns cu bine. Povestiti-mi ce s-a 
intamplat?.  
L: S-a intamplat ceea ce era logic. Barbatul nu putea sa ne urmareasca pe 
amandoua, asa ca a optat pentru mine.  
M: Si, ce s-a intamplat dupa aceea?  
L: Ceea ce era logic. Am inceput sa fug cat mai repede, şi el dupa mine, la fel.  
M: Si?  
L: Din nou ceea ce era logic. M-a ajuns.  
M: Dumnezeule, şi d-voastra ce ati facut?  
L: Am facut ceea ce era logic, mi-am ridicat fusta.  
M: Dumnezeule, şi omul ce a facut?  
L: Si el a facut ceea ce era logic, si-a dat jos pantalonii  
M: Oh, nu!. . Ce s-a intamplat dupa aceea?  
L: Pai nu este logic sora? O calugarita cu fusta ridicata fuge mult mai repede decât 
un barbat cu pantalonii in vine !  
PERSOANELE CARE AU AVUT GANDURI MURDARE PRIMESC CA "PEDEAPSA" 20 
AVE MARIA SI 10 TATAL NOSTRU  
O zi buna!  
*** 
Tineri casatoriti:  
Ea: Draga, tu nu te gandesti toata ziua decât la sex; nu am putea discuta putin 
despre literatura, arta, . . . . .  
El : Bine. . . ai citit Balzac? 
Ea: Nu.  
El: OK, atunci hai in pat.  
***  
Inspectie la scoala. Un tigan sta in penultima banca.  
Inspectorii se aseaza in spatele lui, in ultima banca.  
Profesoara pune intrebari, tiganul tot cu mana pe sus.  
In sfarsit il pune şi pe el sa raspunda.  
- Doamna, sa mor io, ce picioare şi tatze misto haveti.  
- Nesimtitule, cum îţi permiti?Ai nota 2 şi iesi afara, magarule! 
In timp ce se ridica din banca, se intoarce la inspectori:  
- Ba, astia cu inspectia, nu mai soptiti, minca-v-as, dacă nu stiti! 
***  
Cavalerul pleaca la lupta, pune centura de castitate sotiei, o incuie is lasa cheia celui 
mai bun prieten, cu conditia sa o deschida numai dacă el nu vă reveni din lupte 
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dupa trei ani inseamna ca a fost ucis. Atunci doamna poate fi preluata de acest 
prieten şi îi poate deschide centura. Incaleca şi pleaca la pas.  
Dupa ceva timp, vede in spatele lui venind in viteza un calaret, apropiindu-se vede 
ca e cel mai bun prieten, care il ajunge şi fara sa-si traga rasuflarea îi spune: Mi-ai 
dat alta cheie!!! 
***  
Ion isi cumpara de la Cluj un binoclu. Gheo il intreaba ce-i ala.  
Ion: - E un instrument cu care poti sa vezi pina hat departe şi toate lucrurile le vezi 
ca şi cum ar fi langa tine.  
Gheo: - Ma, nu se poate asa ceva! 
Ion: - Ba da, ma. Uite, aseara, stateam la mine in curte şi te vedeam ce te mai jucai 
cu nevasta-ta, cum o mai alergai, cum o mai iubeai. . .  
Gheo:- Vezi ca nu-i bun de nimic? Eu aseara nici n-am fost acasa! 
***  
- Doamna, stiti ca sotul dvs. vă inseala? 
- Bineinteles, stiu cu cine, stiu unde şi cand, dar nu mi-am dat seama cu ce. . .  
*** 
Sugestie: 
" Va rog terminati o data cu stirile difuzate pe banda din josul ecranului TV ! 
Soacra-mea crede ca e karaoke şi canta tot buletinul de stiri !" 
***  
- Un sofer este oprit de un politist. Coboara asta din masina ofticat si-l intreaba pe 
politist: 
- Mergeam prea repede? 
- Nu, zburati prea jos! 
***  
Un arab scutura un covor de la etajul 4. Un trecator il intreaba: 
- Ce are, nu porneste? 
***  
O blondã îl întâlneste pe Ali în fata unui magazin.  
Ali tinea o maimutã în mânã şi i-o da blondei: 
- Auzi, asta e o Rhesus Balubadaris şi este foarte rarã.  
Sã ai grijã de ea pânã ies din magazin.  
Blonda o ia în brate şi asteaptã. O altã blonda vine, se uitã la maimutã şi o întreabã 
pe blonda cu maimuta: 
- Auzi fatã, ce e asta? 
- Un Rhesus Balubadaris.  
- Pãi şi de la cine îl ai? 
- De la Ali.  
- Pãi, draga, nu puteai şi tu sã faci un chiuretaj 
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*** 
Bancul zilei: Motive pentru care îi suntem datori mamei  
 
1. Mama m-a invatat SA APRECIEZ O TREABA BINE FACUTA  
"Dacă vreti sa vă omorati intre voi, mergeti afara. De-abia am terminat de facut 
curat"  
 
2. Mama m-a invatat ce e RELIGIA  
"Roaga-te sa iasa pata aia din covor"  
 
3. Mama m-a invatat ce e LOGICA  
"Pentru ca asa am zis eu, de-aia"  
 
4. Mama m-a invatat MAI MULTA LOGICA  
"Dacă cazi de pe leagan si-ti rupi gatul, nu te mai iau cu mine in oras" 
 
5. Mama m-a invatat ce e IRONIA  
"Plangi in continuare, şi o sa-ti dau eu motive pt. care sa plangi"  
 
6. Mama m-a invatat ce e CONTORSIONISMUL  
"Uita-te la murdaria de pe ceafa ta "  
 
7. Mama m-a invatat ce e VREMEA  
"Camera ta arata de parca a trecut o tornada prin ea"  
 
8. Mama m-a invatat ce e IPOCRIZIA  
"Dacă ti-am zis o data, ti-am zis de un milion de ori: Nu exagera!"  
 
9. Mama m-a invatat despre CICLICITATEA VIETII  
"Eu te-am facut, eu te omor!"  
 
10. Mama m-a invatat despre SCHIMBAREA COMPORTAMENTULUI  
"Nu te mai comporta ca taica-tau"  
 
11. Mama m-a invatat ce e INVIDIA  
"In lume sunt milioane de copii mai putin norocosi care nu au parintii la fel de 
minunati cum ai tu"  
 
12. Mama m-a invatat ce e ASTEPTAREA  
"Asteapta numai pana ajungem acasa"  
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13. Mama m-a invatat ce inseamna A PRIMI  
"O sa ti-o primesti când ajungem acasa"  
 
14. Mama m-a invatat ce e UMORUL  
"Cand o sa-ti tai degetele de la picioare jucandu-te cu masina de tuns iarba, sa nu 
alergi plangand la mine"  
 
15. Mama m-a invatat CUM SA DEVIN UN ADULT  
"Dacă nu mananci legume, nu o sa mai cresti niciodata"  
 
16. Mama m-a invatat ce e GENETICA  
"Esti exact ca taica-tau"  
 
17. Mama m-a invatat despre ARBORELE MEU GENEALOGIC  
"Inchide usa dupa tine. Ti de pare ca te-ai nascut intr-un cort?"  
 
18. Mama m-a invatat ce e INTELEPCIUNEA  
"Cand o sa fii de varsta mea, o sa intelegi"  
 
19. Si preferata mea, mama m-a invatat ce e JUSTITIA  
"Intr-o buna zi, o sa ai şi tu copii. Si sper ca o sa fie exact ca şi tine" 
*** 
Radio Erevan raspunde ! 
 
Un ascultator tanar: Ce este aia logodna? 
Radio Erevan : Un fel de arest preventiv inainte de a fi condamnat pe viata.  
 
Un tanar ascultator: Azi ma insor. Puteti sa-mi dati un sfat? 
Radio Erevan : Deja este prea tarziu.  
 
Un ascultator: Este adevarat ca in viata trebuie sa-ti invingi 
inamicul cu propriile lui arme? 
Radio Erevan : Sunteti un copil, stimate domn ! Ati incercat sa 
purtati vreodata sutien sau portjartier? 
 
Un ascultator:De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de an i, iar astazi omul nu 
traieste mai mult de 100 de ani? 
Radio Erevan : Deoarece, intre timp, medicina a progresat foarte mult ! 
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Un ascultator: Cum se numeste femeia care stie intotdeauna unde-i este sotul? 
Radio Erevan : Vaduva.  
 
Un viitor ginerica: Ce este luna de miere? 
Radio Erevan : Este un concediu pe care il capata barbatul inainte de a lucra pentru 
noul sef.  
 
Un tanar ascultator, mai nestiutor de felul lui : Este bine sa ramai celibatar? 
Radio Erevan : Depinde de ce vrei sa faci in viitor tinere: preferi sa cosi ciorapi sau 
sa speli vase? 
 
Un ascultator: De ce fetele lasa ochii in jos când barbatii le fac declaratii de 
dragoste? 
Radio Erevan : Vor sa vada dacă declaratiile sunt sustinute de ceva concret.  
 
Un grup de ascultatori: De ce in China femeile merg in urma barbatului, iar in 
America se intampla mai rar lucrul acesta? 
Radio Erevan: In China, când o femeie merge in urma sotului inseamna ca-l 
respecta. . In SUA, când o femeie face acelasi lucru, inseamna ca-l urmareste.  
 
Un tanar şi naiv ascultator intreaba: Exista vreo asemanare intre un urs polar şi o 
fata mare? 
Radio Erevan : Da, una foarte mare. Amandoua speciile sunt pe cale de disparitie.  
 
Un tanar sot: Exista sotie ideala? 
Radio Erevan : Desigur ! Este sotia care reuseste sa-si scoata sotul din incurcaturile 
pe care nu le-ar fi avut dacă nu era insurat.  
 
Un ascultator: Dacă dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria? 
Radio Erevan : Mahmureala de a doua zi dimineata ! 
 
Un ascultator: Exista femeia perfecta? 
Radio Erevan : Nici noua nu ne plac filmele SF ! 
 
Un ascultator: Cine a inventat valsul? 
Radio Erevan : Bineinteles ca Lenin, prin istorica sa lucrare: "Un pas inainte, doi 
pasi inapoi".  
 
Un grup masiv, revoltat, de ascultatori: De ce in Turcia şi in alte tari arabe, barbatii 
au voie sa aiba mai multe neveste şi noi nu avem voie? 
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Radio Erevan : Ca sa se deosebeasca de celelalte popoare, unde o femeie are mai 
multi barbati.  
 
Un ascultator amarat din Romania : De ce trebuie sa strangem cureaua in vremuri 
de tranzitie? 
Radio Erevan : De gat.  
 
O tanara ascultatoare, nevinovata şi pudica: De ce multe fete se casatoresc cu 
batrani care innoata in bani? 
Radio Erevan : Fiindca sunt foarte miloase ! Vor sa-i salveze de la inec ! 
 
Un ascultator, mare admirator al sexului frumos: Care parte a femeii este cea mai 
calda? 
Radio Erevan: Palma: cum îi pui o bancnota de 100 de dolari in palma, cum se 
topeste ! 
 
Un tanar ascultator: Ce este anatomia? 
Radio Erevan : Este ceea ce avem cu totii, dar se vede mai bine la femei.  
 
Un ascultator: Este adevarat ca in Erevan se imparte la toata lumea masina 
Moskvici? 
Radio Erevan : Stirea este adevarata ! Numai ca nu in Erevan, ci in Tbilisi, şi nu 
Moskvici, ci Volga, şi nu se impart, ci se confisca.  
 
Un ascultator: Cum se trece de la capitalism la socialism? Si, mai ales, cum se poate 
trece de la socialism la capitalism? 
Radio Erevan : De la capitalism la socialism se poate trece prin revolutie; iar de la 
socialism la capitalism cel mai bine se poate trece prin agentiile de turism.  
 
Un ascultator are o dorinta: Va rog sa-mi spuneti cel mai scurt şi mai interesant 
banc !  
Radio Erevan: Cu placere, domnule ascultator din Romania ! Iata acest banc: "Un 
student si-a cumparat un apartament !" 
 
Un ascultator: Prin ce a ramas celebru Razboiul de 100 de ani? 
Radio Erevan : Prin faptul ca atunci a aparut centura de castitate şi meseria de 
lacatus mecanic ! 
 
Un ascultator: Exista vreo asemanare intre istorie şi sutien? 
Ra dio Erevan : Desigur ! Una foarte mare ! Amandoua deformeaza realitatea ! 
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Un ascultator: De ce se dau jos barbatii din pat noaptea? 
Radio Erevan : 2% pentru a merge la toaleta, 3% sa manance ceva, 95% sa plece 
acasa.  
 
Un ascultator glumet: Am sa vă spun o ghicitoare, sa vad dacă puteti sa-mi 
raspundeti. Iata ghicitoarea mea: Intr-o incapere sunt patru insi din care numai 
unul lucreaza. Ghici, ce e? 
Radio Erevan : Grea ghicitoarea, dar noi putem sa vă raspundem: trei functionari şi 
un ventilator ! 
 
Un ascultator: Cum se imbraca eschimosii? 
Radio Erevan : Repede ! 
 
Un ascultator: De ce romanele politiste sunt scrise, cu mici exceptii, numai de 
barbati? 
Radio Erevan : Fiindca femeile nu stiu sa pastreze un secret pana la capat.  
 
Un ascultator: Ce este statistica? 
Radio Erevan : Este ceva asemanator costumului de baie: arata multe, dar ascunde 
esentialul ! 
 
O ascultatoare: Si totusi, ce credeti dumneavoastra despre barbati? 
Radio Erevan : Toti sunt la fel, doar salariile lor difera ! 
 
Un copil: Nene, ce face gaina dupa ce a ouat? 
Radio Erevan : Publicitate ! 
 
Un ascultator: Si ce este, totusi, un alcoolic? 
Radio Erevan : O persoana care bea mai mult decât medicul sau de familie ! 
 
Un ascultator: De ce numarul oamenilor este mai mare decât cel al maimutelor? 
Radio Erevan : Pentru ca in pat este mai comod decât in copac.  
 
Un ascultator: Exista in viata unei femei 10 ani cu adevarat frumosi? 
Radio Erevan : Absolut ! Cei dintre 28 şi 30 de ani.  
 
O ascultatoare din Anglia : Exista vreo diferenta intre un englez potent şi un italian 
impotent? 
Radio Erevan : Nici una ! 
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Un ascultator: Cand se opreste o romanca din vorbit? 
Radio Erevan : La doua ore dupa deces.  
 
Un ascultator din Romania : In aceste vremuri grele pentru tara, este recomandabil 
sa ne intoarcem cu fata spre Occident? 
Radio Erevan : Nu, in nici un caz ! Dacă v-ati intoarce cu fata spre Occident, 
fundurile voastre ar straluci spre Turcia, care atât asteapta.  
 
Un ascultator: Prin ce se deosebeste o parasuta rupta, de un prezervativ gaurit? 
Radio Erevan : In primul caz vom avea un om mai putin printre noi, iar in celalalt 
un om in plus.  
 
O ascultatoare: Poti ramane insarcinata de la distanta? 
Radio Erevan : Se poate, dacă distanta este mai mica decât lungimea.  
 
O ascultatoare: Este adevarat ca barbatii cer femeilor acelasi lucru? 
Radio Erevan : Nu, nu este adevarat ! Unii cer şi bani.  
 
Un ascultator fidel: Cum este viata unui barbat fara nevasta? 
Radio Erevan : Mai ieftina.  
 
Un tanar logodnic: Care poate fi cea mai mare deceptie a unui logodnic? 
Radio Erevan : Sa ceara mana fetei şi sa primeasca piciorul tatalui.  
 
Un ascultator: Cand a folosit Lenin pentru prima data expresia:"Invatati ! Invatati ! 
Invatati !" 
Radio Erevan : Cand a vazut carnetul de note al lui Stalin.  
 
Un ascultator: Exista vreo imprejurare in care barbatul isi da seama ce-i fericirea? 
Radio Erevan : Da, o singura imprejurare, dupa nunta, dar atunci e prea tarziu.  
 
Un ascultator: Este adevarat ca in Rusia porumbul creste cat stalpii de telegraf? 
Radio Erevan : Desigur, cu o precizare: nu la fel de inalti, ci la fel de rari.  
 
O ascultatoare: O femeie poate fi violata in timp ce alearga? 
Radio Erevan : Niciodata ! o femeie cu fusta ridicata fuge mai repede decât un 
barbat cu pantalonii in vine ! 
 
O ascultatoare: Cum este zebra? Alba cu dungi negre sau neagra cu dungi albe? 
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Radio Erevan : Da.  
 
Un ascultator: Ce poti face când doctorul îţi interzice sa te apropii de votca? 
Radio Erevan : Bei votca de la distanta, cu paiul.  
 
Un ascultator: Poti sa te descurci cu sexul slab? 
Radio Erevan : Da, dar e de preferat sa fie tare.  
 
Un copil: Cand e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor? 
Radio Erevan : Cand doarme paznicul.  
 
O ascultatoare: Ce este un corp transparent? 
Radio Erevan : Ceva prin care se poate vedea. Exemplificam: gaura cheii ! 
 
Un ascultator: Ce este un an lumina? 
Radio Erevan : Pe noi nu ne intereseaza, noi platim consumul lunar.  
 
Un copil: Cat poate trai o camila fara sa bea apa? 
Radio Erevan : Pana moare.  
 
Un batranel: Ce pot sa-i dau unei fete tinere şi frumoase, ca sa pot sa o imbratisez? 
Radio Erevan : Cloroform.  
 
Un ascultator: Cine a fost Cristofor Columb? 
Radio Erevan : Primul socialist: nu stia unde merge, habar n-avea unde se afla şi 
toate acestea pe banii contribuabililor.  
 
Un ascultator: Exista vreo asemanare intre supa şi femeie? 
Radio Erevan : Bine inteles ! Nici una nu trebuie lasata sa se raceasca.  
 
O ascultatoare: Poate iesi ceva din relatia dintre o femeie desteapta şi un barbat 
prost? 
Radio Erevan : Desigur ! O pensie alimentara.  
 
Un ascultator: Ce este un "titlu onorific"? 
Radio Erevan : Titlu onorific este atunci când sotia spune: "Sotul meu este capul 
familiei". . .  
 
Un ascultator: O femeie poate ramane insarcinata de la vant? 
Radio Erevan : Da, dacă vantul bate dinspre cazarma. . . .  
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Un copil: Nene, de ce toate magazinele din Bucuresti au gratii la ferestre? 
Radio Erevan : Ca sa se obisnuiasca patronii cu puscaria. . . .  
 
Un sofer din Romania: O Dacie poate lua o curba de 90 de grade, cu o viteza de 120 
de kilometri pe ora? 
Radio Erevan : Bineinteles ca poate, dar numai o singura data. . .  
 
O bunicuta: Nepotelul meu are 11 ani. Pot sa incep sa-i fac educatie sexuala? 
Radio Erevan : Puteti, dacă vreti sa aflati noutati.  
 
Un ascultator: Care a fost cel mai nefericit şi ghinionist om de pe Glob? 
Radio Erevan : Iuri Gagarin, pentru ca, dupa ce a inconjurat globul pamantesc de 
sapte ori, tot in URSS a cazut.  
 
Un ascultator: Prostia este ereditara? Eu asa cred.  
Radio Erevan : Nu-i frumos, tinere, sa vorbesti urat despre parintii tai.  
 
Un ascultator: Si boii se insoara, nu-i asa? 
Radio Erevan : Da, domnule ! Numai boii. . .  
 
Un ascultator: Ce pot sa fac pentru a scapa de cainii care ma simt de la o distanta de 
un kilometru, când vreau sa sparg o casa? 
Radio Erevan : O baie. . .  
 
O ascultatoare: Este adevarat ca 80% dintre barbati isi inseala nevestele in 
America? 
Radio Erevan : Da, este adevarat ! Restul şi le inseala in Europa.  
 
Un ascultator: Este adevarat ca femeile iubesc paturile tari? 
Radio Erevan : Nu, nu este adevarat ! Femeile iubesc paturile in care este ceva tare. . 
. .  
 
Un ascultator: Mai poate fi actuala vechea deviza leninista: "Invatati! Invatati ! 
Invatati !"? 
Radio Erevan : Da, dar in forma: "Inhatati ! Inhatati ! Inhatati ! 
 
Un ascultator: Ce poate face o femeie cu sotul ei care se uita tot timpul dupa fuste? 
Radio Erevan : Va sugeram sa-l trimiteti intr-o vacanta in. . . Scotia.  
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Un ascultator: Cati miliardari sunt in Romania? 
Radio Erevan : Nu stim, dar pana sa vă raspundem au mai aparut cativa.  
 
Sotul tocmai termina de citit "Barbatul casei", o carte care îi invata pe barbati cum 
sa se impuna in relatia cu sotia. Vine direct la nevasta-sa si, proptindu-se in fata ei, 
îi spune : 
- De acum inainte sa-ti intre in cap ca eu sunt barbatul in casa asta şi cuvintul meu e 
lege!!! Ai inteles? Acum vreau sa-mi prepari cina, sa ma servesti, dupa care vreau 
ceva la desert. Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa ma relaxez. 
Dupa baie, ghici cine ma imbraca şi imi face freza!!??  
Nevasta îi raspunde:  
- Aia de la pompe funebre?! 
***  
Undeva, in sudul Statelor Unite, traia un preot tinar şi foarte talentat, cu o 
congregatie numeroasa. Intr-o zi, la sfirsitul unei slujbe, spune:  
- Fratilor, am auzit niste zvonuri foarte urite! Toata lumea ingheata.  
- Cineva dintre voi a raspindit zvonul ca as fi membru al Ku-Klux-Klanului! Nu este 
adevarat! Il rog pe vinovat sa iasa in fata şi sa-si marturiseasca minciuna.  
O tipa superba se ridica de pe rindul din fata şi zice:  
- Parinte, nu stiu cum s-a intimplat una ca asta! Eu n-am zis decit ca esti un 
adevarat vrajitor sub cearsaf!  
***  
La un interviu:  
- Si acum, dacă aveti cumva vreo intrebare despre firma noastra. . .  
- Pai. . . m-ar interesa sa stiu cam cati oameni lucreaza in firma dumneavoastra.  
- In general, cam un sfert. . .  
***  
Care este cea mai tare valuta? intreaba invatatoarea.  
- Euro, Dollar, Lira sterlina! striga elevii.  
- Ciocanul libanez! zice Bula.  
- Ce??? Nici nu exista asa ceva, de unde ai auzit asa ceva? intreaba invatatoarea.  
- Pai a zis sor-mea ca dacă libanezul îi mai da doua ciocane isi a apartament!  
***  
Seful povesteste o anecdota. Toti rad in hohote, in afara de unul.  
- Tu de ce nu razi? il intreaba colegii.  
Nu mai are nici un rost! De maine nu mai lucrez aici!  
***  
Porcusorul isteric stătea cocotat într-un visin din 
livadă.  
Vine paznicul si-l întreabă:  
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- Bă, ce cauti acolo?  
- Mănânc cirese!  
- Care cirese, mă, că ăsta-i visin!  
- Mi-am adus de acasă!  
*** 
Doua Blonde povestesc !! :  
- Am sa-ti relatez un fapt cu totul şi cu totul ciudat, draga, dacă stii sa pastrezi un 
secret. De o saptamana, sambata trecuta mai precis, suna cineva la mine la usa.  
Deschid si, in fata usii, un barbat tanar, inalt şi frumos ma intreaba:  
- Ion, sotul dumneavoastra, este cumva acasa?  
- Nu! spun eu. La care ma ridica in brate, ma duce in dormitor, ma pune pe pat şi 
mi-o trage sanatos. Luni a aparut din nou. S-a intamplat acelasi lucru. Si marti, şi 
miercuri. Mor de curiozitate, oare ce doreste acest barbat de 
la SOTUL MEU?  
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria. . .  
Maria: ajutoooor!  
Gheorghe: taci fa, ca pot şi singur! 
*** 
Patru barbati stau de vorba la o sticla de vin. Se ajunge inevitabil la performantele 
sexuale.  
Primul: Eu fac sex cu nevasta-mea o data pe luna.  
Al doilea: Eu de doua ori pe luna.  
Al treilea: Eu o data pe saptamana.  
Al patrulea: Eu de doua-trei ori pe saptamana.  
Primul catre al patrulea: Da' tu nici n-ai nevasta! 
Al patrulea: Aah, pai nu despre a ta era vorba? 
*** 
Paragraful pierdut din Geneza 
 
Dumnezeu l-a întrebat pe Adam:  
 
"Ce se întâmplă cu tine?" 
Adam a răspuns că nu avea pe nimeni cu care să mai schimbe din când în când câte 
o vorbă.  
Dumnezeu i-a spus că o să îi facă lui Adam o companie, şi că aceasta vă fi o femeie. .  
Dumnezeu a zis:  
"Această persoană blândă şi suavă vă aduna şi prepara hrană pentru tine iar atunci 
când vei descoperi hainele, ea o să ţi le spele.  
Ea vă fi întotdeauna de acord cu orice decizie pe care o vei lua.  
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Ea îţi vă face copii şi nu îţi vă cere niciodată să te trezeşti în mijlocul nopţii ca să ai 
grijă de ei.  
Ea nu te vă cicăli şi vă fi prima care vă admite că a greşit atunci când tu nu vei fi de 
acord cu ceva.  
Ea nu vă avea niciodată dureri de cap şi îţi vă da în mod liber dragoste şi pasiune 
ori de câte ori vei avea nevoie de ele. " 
Atunci Adam L-a întrebat pe Dumnezeu:  
"Şi cât o să mă coste o astfel de femeie?" 
Dumnezeu a răspuns:  
"Un braţ şi un picior".  
La care Adam a întrebat:  
"Şi ce pot să primesc dacă dau doar o coastă?" 
. . . . . . . . . . . restul, este o istorie pe care o cunoaştem bine cu toţii.  
*** 
Bula şi cu Strula erau prieteni. Pleaca Strula in Germania şi isi cumpara un aparat 
de masturbat. Il vede şi Bula, pleaca şi el in Germania si-si cumpara şi el unul. 
Ajunge acasa, si-l pune, are un orgasm, doua, nu se mai oprea…  
Il suna Bula disperat pe Strula: 
- Bai Strula, zi-mi cum se opreste aparatul, ca mor aici !  
- Are un buton galben? 
- Da. .  
- Are un buton verde? 
- Da !  
- Are un buton rosu? 
- Nu.  
- Ai belit-o, e aparatul de muls vaca, pana la 20 de litri nu se mai opreste.  
*** 
La prezentarea buletinului meteo, in platou s-a auzit o flatulatie sanatoasa.  
Meteorologul anunta vremea: 
- Atmosfera este incarcata. . . şi dacă continua sa se mai incarce mult, o sa ploua cu 
rahat.  
*** 
Ingrijorati de numarul mare de atacuri ale ursilor asupra oamenilor din vara asta, 
Ministerul apelor şi Padurilor din Alberta a publicat un mesaj de avertizare catre 
turistii montani in care se prezentau 3 masuri de baza in evitarea "conflictelor" cu 
usrsul grizzly şi anume: 
1. circulati doar in grupuri şi fiti siguri ca aveti asupra Dvs. un clopotel care sa faca 
zgomot evititand intalnirea tet-a-tet cu ursul !  
2. aveti asupra Dvs. un spray cu piper cu care sa puteti spray-a ursul in cazul unei 
întalniri tet-a tet !!  
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3. este foarte important sa puteti face diferentierea dintre fecalele de urs negru 
(care nu ataca omul) şi grizzly (care e cel periculos). Fecalele de urs negru contin 
urme de afine, conuri de brad şi blana de animale mici (gen veverita) in timp ce 
fecalele de crizzly contin urme metalice de clopotei şi miros a piper ! 
*** 
La Radio Erevan se intreaba: 
-Este adevarat ca in Romania. . .  
-Da, este adevarat.  
*** 
Intrebare la radio Erevan din partea romanilor: 
-Cand vom avea şi noi bomba atomica? 
Raspuns din partea rusilor: 
-Cand vă vom da-o noi! 
*** 
La Radio Erevan se intreaba: 
- Este adevarat ca suntem inferiori americanilor, tehnic, economic şi militar? 
- In principiu da dar este destul de dificil sa le facem clar acest lucru. . .  
*** 
La Radio Erevan un tanar intreaba: 
- Ce este de preferat sa am o sotie frumoasa şi sa profite şi altii de farmecele ei sau 
sa am una urata şi sa ma bucur numai eu de ea? 
- Va raspundem tot printr-o intrebare: Ce este mai bine, sa aveti un tort frumos şi 
sa manance şi prietenii din el sau sa aveti un "rahat" şi sa-l consumati singur? 
*** 
Intrebare la Radio Erevan dupa accidentul de la Cernobil: 
- Se poate sa îţi cada dintii dupa accidentul de la Cernobal? 
- In principiu da dar mai ales dacă nu îţi tii gura. . .  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cum se numeste femeia care stie intotdeauna unde-i este sotul? 
Radio Erevan raspunde: 
- Vaduva.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator amarat din Romania intreaba: 
- De ce trebuie sa strangem cureaua in tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gat.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator din Rusia intreaba: 
- Cum se clasifica femeile? 
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Radio Erevan raspunde: 
- Pe meleagurile dumneavoastra astfel: 10 la suta mame, 10 la suta doamne, 10 la 
suta curve. Iar restul de 70 la suta, mama Doamne, ce mai curve.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Este placut sa fii al doilea sot al unei vaduve? 
Radio Erevan raspunde: 
- Bineinteles ca nu ! Dar şi mai groaznic e sa fii primul.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Poti sa te descurci cu sexul slab? 
Radio Erevan raspunde: 
- Da, dar e de preferat sa fie tare.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cati miliardari sunt in Romania? 
Radio Erevan raspunde: 
- Oricum, pana sa ne intrebati dumneavoastra au mai aparut =ativa 
*** 
Un client intra întra la BCR.  
- As dori sa plasez o jumatate de milion de dolari la dumneavoastra, sopteste 
clientul bancherului.  
- Puteti sa vorbiti normal, domnule", raspunde bancherul.  
- La noi în banca nu trebuie sa-ti fie rusine ca esti sarac. " 
*** 
Rai versus Iad 
În Rai: Bucatarii sunt francezi, politistii englezi, mecanicii germani, amantii italieni 
şi bancherii elvetieni.  
În Iad: 
Bucatarii sunt englezi, polistii germani, mecanicii francezi, amantii elvetieni şi 
bancherii italieni.  
*** 
În prima zi, Dumnezeu a creat soarele, asa ca Diavolul a contraatacat şi a creat 
arsurile solare.  
În a doua zi, Dumnezeu a creat sexul. Ca raspuns, Diavolul a creat casatoria.  
În a treia zi Dumnezeu a creat un economist. Aici i-a fost mai greu Diavolului, dar 
dupa ce a stat şi s-a  
gândit mult, Diavolul a creat al doilea economist.  
*** 
Stiu ca sunt prost, dar când ma uit in jur ma simt mult mai bine! 
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*** 
- Sa vă pun şi niste ciupercutze? 
- Nu, multzumesc, mie-mi place sa le culeg singur! 
- Cum doritzi! Pot sa vi le risipesc pe podea. . .  
*** 
Patru prieteni, un arhitect, un chirurg, un anestezist şi un politician s-au intalnit la o 
discutie şi au decis sa stabileasca care dintre ei are cea mai veche meserie din lume.  
Chirurgul a inceput sa-si sustina cauza: 
- Biblia spune ca Domnul a luat o coasta de la Adam şi a creat femeia, iar asta dragii 
mei presupune talentul celui mai iscusit chirurg, Asa ca rezulta ca meseria mea e 
cea mai veche din lume.  
- Sa zicem ca ai dreptate, spune anestezistul. Totusi, inainte de a efectua operatia, 
pacientul trebuie adormit, iar asta necesita talentul celui mai iscusit anestezist. 
Asadar, cred ca meseria mea poate fi considerata cea mai veche.  
- Sa zicem ca aveti amandoi dreptate. Totusi, inainte de orice nu a existat decât 
haosul. Totul a trebuit sa fie planuit, schitat şi construit, iar asta necesita talentul 
celui mai iscusit dintre arhitecti.  
Auzind acestea, politicianul îi priveste cei 3 prieteni şi le spune: 
- Si totusi, dragii mei, cine credeti ca a creat haosul? 
*** 
Inaintea unei operatii, chirurgul isi intreaba 
pacientul: 
-Ce vârsta aveti? 
-Peste o luna voi implini 40 de ani.  
-Bravo, imi place tare mult optimismul tau, da’ esti cam =ncapatanat! 
*** 
- Ca romanu' nu-i nici unu', unde-s multi putea fi unu!!  
- Fie piinea cit de rea, tot ti-o fura cineva  
- Cine NE viziteza ne face ONOARE, cine NU, PLACERE.  
- De urata nu-i frumoasa, da'i desteapta, proasta dracu  
- Ne nastem goi, uzi şi flaminzi. De abia dupa aceea lucrurile se îrautatesc.  
- Cand nevasta tace, sa n-o-ntrerupi.  
- In viata sunt doua cuvinte care deschid multe usi: "trage" şi impinge"  
- Omul intelept îsi face vara sanie şi iarna o pune pe foc.  
- Cine fura azi un ou şi se lasa prins. . . e bou!!!  
- Proverb marinaresc: "Iubeste-ti copilul ca şi cum ar fi al tau"  
- Nicio fapta buna nu scapa nepedepsita!  
- Cum îţi asterni, cum vine altul şi se culca in locul tau.  
- Dacă totul a iesit bine, inseamna ca ai gresit undeva.  
- Mama prostilor e mereu gravida. . .  
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- Mai bine burtos de la bere decât cocosat de la munca!  
- Cand ai intrat in rahat pana la nas, tine-ti gura inchisa.  
- Nu esti beat atata timp cat poti sta intins pe podea fara sa te sprijini.  
*** 
O femeie isi intreaba sotul ce ar vrea pentru micul dejun: - Niste ochiuri cu sunca? 
Suc de grapefruit şi o ceasca de cafea?  
El refuza: - Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare.  
La pranz, ea il intreaba din nou: - O ciorbica de burta? Un gratar cu cartofi prajiti? 
Niste berici?  
El refuza: - Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare.  
Seara la cina, ea vine din nou cu oferta: - O slaninuta buna cu ceapa rosie? Un pic de 
telemea cu rosii? Niste vinut?  
El refuza: - Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare.  
Ea explodeaza: - Atunci da-te dracului jos de pe mine ca eu mor de foame! 
*** 
Doi colegi stau de vorba: 
- Ai auzit? A murit sefu'.  
- Da. Si ma tot intreb cine a mai murit odata cu el.  
- De ce? 
- Pai scria in anunt ca "odata cu el a murit unul dintre cei mai capabili angajati ai 
firmei noastre. . . "  
*** 
- Popescule, de ce vii asa tarziu?!!! 
- Pai, mi-ati spus ieri sa-mi citesc ziarul acasa. . .  
*** 
Un patron catre altul: 
- Cum de angajatii tai sunt mereu asa punctuali? 
- Simplu: am 30 de angajati şi 20 de locuri de parcare.  
*** 
La Biroul de Resurse Umane: 
- Ne pare rau, dar nu vă putem angaja, pentru ca nu avem ce sa vă dam de lucru.  
- Pai, asta n-ar fi asa de grav. . .  
*** 
Seful catre secretara: 
- Cine ti-a spus ca doar pentru ca te-am … de cateva ori ai dreptul sa lenevesti toata 
ziua?  
- Avocatul meu.  
*** 
La interviu: 
- Sunteti casatorit? 
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- Nu.  
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze. . 
.  
*** 
Un tanar absolvent al sectiei de Management era foarte incantat de postul pe care 
se angajase intr-o importanta companie multinationala. . In prima zi suna la Bufet, 
tipand in receptor:  
-"Adu-mi o cafea! Si viteeeeeza!!!"  
La celalt capat al firului raspunde o voce grava:  
-"Cred ca ai format un numar gresit; stii cu cine vorbesti, neam de cretin?"  
-"Nu", raspunde tanarul angajat.  
-"Eu sunt Directorul General, imbecilule!!!" 
-"Dar tu stii cu cine vorbesti, dobitocule?" tipa tanarul mai tare ca prima data.  
-"Nu" raspunde Directorul surprins.  
-"Perfect!". . . şi inchide.  
*** 
Doi politisti gasesc trei grenade intr-o groapa.  
1:-Ce ne facem cu ele? 
2:-Le ducem la sectie.  
1:-Si dacă explodeaza una pe drum? 
2:-Spunem ca am gasit doar doua.  
*** 
Unul, la 7 dimineata, sub balcoanele unui bloc, zbiera din toti bojocii:  
- Nutzii! Nuutziii! 
Nici un raspuns. Iarasi : 
- Nuztii! Nuutziii! 
Tot nici un raspuns. Iarasi : 
- Nutzii! Nuutziii! 
Catadicseste unul sa deschida : 
- Ce aia ma-tii vrei, ma, de zbieri asa la 7 dimineata?  
- Nutzii s-a sculat? 
- Nu mi s-a sculat! 
*** 
Care este diferenta dintre o blonda şi o oglinda? 
O blonda se abureste mai repede.  
*** 
Doua blonde ies dintr-un bar, şi una îi zice celeilalte: 
-Auzi, eu am uitat sa fac pipi!  
-Lasa ca te invat io.  
*** 
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O blonda ajunge la serviciu plangand in hohote.  
Seful o intreaba ingrijorat ce a patit la care ea raspunde: "Azi dimineata am primit 
telefon şi am aflat ca mama a murit".  
Seful o consoleaza: "De ce nu te duci tu acasa azi sa te odihnesti? Si-asa nu avem de 
lucru prea mult".  
Blonda refuza spunand ca mai bine lucreaza ca sa mai uite de necaz.  
Dupa 2 ore seful trece pe langa biroul ei şi o aude plangand şi mai tare. "Ce s-a mai 
intamplat?", o intreaba.  
La care ea raspunde: "Tocmai a sunat sora mea şi mi-a zis ca şi mama ei a murit".  
*** 
De ce nu au blondele notiunea timpului? 
Pentru ca se culca la unu şi se scoala la altul.  
*** 
Ce inseamna o suvita neagra in parul unei blonde? 
O speranta! 
*** 
O blonda isi cumpara un Porche ultimul tip, rosu. . . misto ce mai. Pe drum i se strica 
masina şi ca orice sofer deschide capota şi vede ca nu mai are motor (astea au 
motorul in spate). Speriata, nu stie ce sa faca, dar când colo opreste alt Porsche 
rosu, alta blonda. Intreaba: 
-Ce ai patit?  
-Nu stiu, cred ca mi-am pierdut motorul pe drum. . .  
-Nu-ti fa griji ca am eu unul de rezerva in portbagaj.  
*** 
Un englez, un american şi un arab stau de vorba despre familiile lor intr-un bar.  
Englezul:  
- Am 10 copii acasa şi dacă as mai face unul as avea o echipa de fotbal! - Eeiii, spune 
americanul, eu am 15 copii acasa şi dacă ma mai fortez o data imi fac o echipa de 
fotbal american!  
In sfarsit, arabul:  
- Eu am 17 neveste acasa.  
Face o pauza in timp ce soarbe tacticos din pahar.  
- Dacă imi mai iau una, imi fac teren de golf!  
*** 
Un tip îsi revine dintr-o coma profunda de 7 luni. În tot acest timp, sotia lui a stat 
zilnic lînga patul lui. La câteva zile dupa ce si-a revenit, îsi cheama sotia:  
- Draga mea, ai fost alaturi de mine în toate nenorocirile prin care am trecut: cînd 
am fost concediat, m-ai sprijinit enorm; cînd afacerea mea a dat faliment, ai fost 
lînga mine; cînd am fost împuscat, ai stat alaturi de mine; cînd ne-am pierdut casa, 
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ai fost tot lînga mine; cînd sanatatea mea s-a subrezit, m-ai sprijinit permanent. Stii 
ceva?  
- Ce sa stiu, dragul meu? întreaba ea zîmbitoare.  
- Cred ca îmi porti ghinion!  
*** 
Un timid intra intr-un bar şi vede o femeie frumoasa. Cam dupa o ora, facandu-si in 
sfarsit curaj, se duce la ea şi o intreaba sfios:  
- Hm, te deranjeaza dacă stam de vorba?  
Ea îi raspunde tipand cat o tin plamanii:  
- Nu, nu ma culc cu tine!  
Toti cei din bar au izbucnit in ras. Barbatul se intoarce la masa sa, plin de indignare. 
Dupa cateva minute, femeia se duce la el şi se scuza. Zimbind îi spune:  
- Imi cer scuze ca te-am pus intr-o astfel de situatie. Vezi, am terminat psihologia şi 
studiez comportamentul oamenilor in situatii jenante. Atunci barbatul se rasti la ea 
cat putu de tare:  
- Cat? 200 de dolari?  
*** 
Un tip mai pe seara face autostopul. Il vede pe unul cu o caruta venind pe sosea şi il 
intreaba:  
- No bade departe-i Clujul?  
- Da` apoi nu-i departe!  
Urca tipul in caruta adoarme şi mai spre dimineata se scoala şi intreaba:  
- Bade da unde-i Clujul?  
- No acu-i departe!  
*** 
Intr-un autobuz, care este ultra aglomerat, urca doi studenti, unul pe usa din fata, 
celalalt pe usa din spate. Cel din fata striga catre cel din spate:  
- Costele, unde are ma femeia parul cret?  
In spate sunt doua doamne grase şi simandicoase, care se foiesc nelinistite, vadit 
deranjate de ce ar putea raspunde Costel. In picioare langa doamne - un politist.  
- Sub brat - raspunde Costel.  
- Si mai unde au par cret? Doamnele se foiesc din nou.  
- In cap.  
- Si mai unde, ma?  
Una din doamne:  
- Domnule politist, vă rog luati atitudine, e impardonabil!  
Politistul raspunde plin de el:  
- Lasati, doamna, numai sa pronunte el cuvantul "pizda", ca-i fut una cu pulanu' 
peste coaie, de-l ustura si-n cur vreo doua zile!  
*** 
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Merge o baba bolnava la doctor şi îi spune:  
- Dom' doctor, ma simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma.  
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi îi zice:  
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de noroi din Techirghiol.  
- O sa ma vindece doar baia cu noroi?  
- Nu, dar trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul! 
*** 
Un bulldog merge pe strada si, deodata, ajunge în dreptul unui gard pe care scrie: 
"Câine rau!"  
Suna el la poarta şi îi raspunde un câine mititel.  
- Ma-ta-i acasa? 
- Nu. .  
- Tactu-i acasa? 
- Nu! 
- Atunci cine-i câinele rau? 
- Eu, ca nu pap tot din farfurie. . .  
*** 
Badea Gheo sta pe munte un an, strange banuti la chimir şi apoi coboara in oras sa 
se distreze. Din pacate nimereste intr-un club de gay şi travestiti.  
Alege o "fata" şi merg la asta acasa.  
- Fa-te comod, te servesc cu o bere, ceva, il intreaba tipul.  
- Da, zice Gheo. Gay-ul merge la frigider şi realizeaza ca Gheo nu intelege fenomenul 
şi se intoarce zicind.  
- Stii, de fapt eu nu am clitoris, intelegi? 
- Bine, zice Gheo, atunci ada-mi o Hainiken.  
*** 
Vine un tip cu un prunc la doctor: 
-Doctore, copilul meu are un an, dar pana acum inca nu a deschis ochii.  
Doctorul: 
-Eheei ! Cred ca ochii trebuia sa-i deschizi dumneata. Copilul e chinez. . .  
*** 
Ion moare.  
La inmormantare preotul o intreaba pe Maria:  
- Vrei sa-l pupi inainte sa-l bagam inauntru?  
Ea explodeaza in lacrimi:  
- Asa imi spunea mereu şi el. . .  
*** 
La NASA soseste unn OZN acoperit complet cu aur. Din el coboara un extraterestru 
mic, verde, dar cu antenele din aur. Este luat la intrebari, cercetat: 
- De unde vii tu? 
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- De pe Marte.  
- Si toti aveti acolo farfurii zburatoare din aur? 
- Da.  
- Shi toti aveti acolo antene din aur? 
La care extraterestrul: 
- Numai noi, evreii. . .  
*** 
Doi evrei au magazinele alimentare vis-a-vis. Intr-o zi apare la primul afisat ca are 
zahar de vanzare cu 3000 lei/kg. A doua zi celalalt se infurie şi pune un afis pe care 
apare 2800 lei/kg. A treia zi primul pune din nou un pret mai bun: 2600 lei/kg. A 
patra zi al doilea afiseaza un pret de 2400 lei/kg. In sfarsit in a cincea zi primul se 
duce in pravalia celui de-al doilea.  
-Dar, ia spune cum poti sa scazi pretul in asa hal ca vom da faliment amandoi ! Noi 
luam zaharul cu 2450!  
-Eu nu cred ca voi da faliment pentru ca nici nu am zahar de vanzare!!! 
*** 
Un evreu se afla pe patul de moarte si-i spune singurului sau fiu: 
- Isaac, mai am putin şi mor şi vreau sa stii ca cele 7 vile, 3 blocuri, 30 de taxiuri, 
fabrica de imbracaminte, cele 2 ferme, 8 magazine, bijuteriile, titlurile bancare, 
valorile, sculpturile. . .  
- Da, tata, mi le lasi? 
- Ti le vand ieftin, foarte ieftin!!! 
*** 
Un american, un neamt, un evreu şi un negru prin padure. . . Cade o omida pe 
american acesta o arunca pe neamt, neamtul pe evreu, evreul pe negru; negrul o ia 
şi o mananca.  
Cade alta omida pe american. O arunca pe neamt, neamtul pe evreu, iar evreul spre 
negru: 
- Cat dai pe o omida?! 
*** 
Domnul Schlesinger venea spre casa la 3 dimineata. La 50 de metri venea spre el un 
alt om. Neavand ce face incepe sa se gandeasca: 
De la servici nu vine ca-i prea tarziu. La servici nu merge ca-i prea devreme. Atunci 
vine de la curve.  
Dar in orasul asta sunt doar trei curve: Rachela, Ella şi nevasta-mea. .  
De la Rachela vin eu. Ella e in spital cu sifilis. Atunci vine de la nevasta-mea. Dar la 
nevasta-mea merg doar trei oameni: 
Eu, dar eu sunt aici.  
Seful meu, dar nu e el ca il cunosc.  
Si domnul Goldstein pe care nu il cunosc.  
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Se apropie de omul care venea spre el, trei pasi, doi, unul şi spune: 
- Buna dimineata domnule Goldstein! 
- Buna dimineata, dar de unde ma cunoasteti? 
- Eh. . . . judecâta logica. . .  
*** 
S-au întâlnit la o bere un indian, un arab şi un evreu, şi s-au apucat ei sa 
povesteasca cum l-a ajutat pe fiecare Dumnezeul lui.  
Indianul spune ca în timpul unei inundatii cumplite s-a rugat lui Buddha şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri în jurul lui s-a facut senin.  
Arabul povesteste cum în desert când era mort de sete i s-a rugat lui Allah şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri în jurul lui a început sa ploua.  
Vine şi evreul care povesteste ca in ziua de sabat când iesea din sinagoga a vazut pe 
jos un portofel plin cu bani şi i s-a rugat lui Dumnezeu sa-l ajute sa nu pacatuiasca 
tocmai de sabat. . . . şi pe o raza de 20 de metri în jurul lui s-a facut Miercuri! 
*** 
Cica Itzic şi Rashela aveau 10 copii. Nu mai aveau destula mancare sa dea la toti 
puradeii asa ca s-a gandit Itzic sa faca economie in familie.  
Intr-o seara si-a adunat plozii şi le-a zis: 
- Bai, care nu mananca asta-seara primeste 5000 de shekeli.  
Aia urla de fericire, şi sar sa-si primeasca banii. Se culca nemancati şi asteapta cu 
infrigurare dejunul de a doua zi dimineata.  
A doua zi puradeii fug la Itzic sa ceara de mincare. Itzic sta un pic, se gandeste şi 
zice: 
-Eh, acum cine vrea sa manance, da cei 5000 de shekeli înapoi. . .  
*** 
Itic şi Strul erau prieteni. Moare Strul. Itic se duce la mica publicitate sa dea un 
ferpar. Scrie: "Strul mort".  
Functionara îi spune: 
- Oricum se taxeaza pe minimum 4 cuvinte.  
Itic se gandeste şi scrie: "Strul mort. Vand Trabant". . .  
*** 
Invatatoarea la scoala organizeaza un concurs care are ca premiu o cutie mare de 
bomboane. .  
- Cine stie care a fost omul despre care s-a vorbit cel mai mult de-a lungul istoriei? 
Ionel: 
- Lady "D" 
- Da Ionel, şi Lady "D" a fost un personaj cunoscut dar nu despre ea este vorba. 
Altcineva! 
Maria: 
- Bill Clinton! 
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- Intr-adevar Bill Clinton este un personaj cunoscut, este presedintele celei mai 
puternice tari din lume, dar nu despre el este vorba. .  
Itic: 
- Iisus Hristos! 
- Bravo mai Itic! Asa este. Totusi spune-mi şi mie de când pana când tu stii de Iisus 
Hristos. Parca voi sunteti cu Moise? 
- Moise e Moise, business is business!!! 
*** 
Un evreu se duce la rabin, şi îi spune: 
- Rabbi, nu stiu ce sa ma fac cu fiul meu, pentru ca desi l-am crescut în spiritul 
religiei mozaice şi am avut grija ca el sa respecte mereu caile şi legile iudaice, mi-a 
spus ca vrea sa devina crestin. Cu ce am gresit? 
La care rabinul raspunde: 
- E interesant ca ma intrebi tocmai pe mine, pentru ca şi eu l-am crescut pe fiul meu 
cat am putut de bine, şi l-am ingrijit, şi am avut grija sa respecte CALEA, dar şi el 
mi-a spus ca vrea sa devina crestin.  
- Bine, şi ce ati facut? 
- Am cautat raspunsul la Dumnezeu.  
- Si? 
- Si El mi-a raspuns: "E interesant ca ma întrebi tocmai pe mine, pentru ca şi eu. . . " 
*** 
Un evreu in Manhattan la volan, invartindu-se in jurul buildingului unde in 5 min. 
urma sa semneze contractul vietii lui, disperat ca nu gaseste un loc de parcare. 
Ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, te rog gaseste-mi un loc de pracare ca sambata vin la sinagoga şi donez 
2-3 mii de $. Trec 2-3 min, nimic. . Ridica din nou ochii spre cer: 
- Doamne, te rog din suflet, fa-mi rost de un loc de parcare ca vin sambata la 
sinagoga şi donez 5-6 mii, 8 mii nu mai conteaza suma, doar ajuta-ma cu un loc de 
parcare. Moment la care o masina parcata mai in fata iese de pe locul de parcare, 
omul nostru face volan drepata intra in parcare, ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, nu mai e nevoie, mersi frumos, s-a rezolvat! 
*** 
Într-un avion de pasageri, zburau pentru prima data împreuna un pilot evreu şi 
copilotul care era chinez. Dupa o buna bucata de timp în care nu si-au spus nimic 
unul celuilalt, evreul rupe tacerea: 
- Sa stii ca eu vă urasc pe voi, chinezii! 
- De ce? îl intreaba surprins chinezul. .  
- Pentru ca i-ati atacat pe americani la Pearl Harbor! 
- Nu noi am fost, aia au fost japonezii!!! 
- Chinezi, japonezi, vietnamezi, pentru mine sunteti toti o apa si-un pamânt! 
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Chinezul înghite în sec dar nu spune nimic.  
Dupa o noua perioada de tacere, chinezul spune: 
- Si eu vă urasc pe voi, evreii! 
- De ce? întreaba jignit evreul.  
- Pentru ca din cauza voastra s-a scufundat Titanicul! 
- Ce prostii vorbesti, Titanicul s-a scufundat pentru ca s-a ciocnit de un iceberg!! 
- Iceberg, Goldberg, Spielberg, pentru mine sunteti toti o apa si-un pamânt! 
*** 
Cica, un evreu moare şi ajunge in rai şi merge la Dumnezeu şi spune: 
- Doamne, vreau sa ma primesti in rai! 
- Bine mai, dar ce-ai facut tu ca sa te primesc in rai? 
- Am dat un leu la un cersetor! 
- Bine, dar nu-i de ajuns! Ce ai mai facut? 
- Am mai dat un leu la un cersetor! 
- Bai, bravo, dar nu-i destul, ti-am mai spus.  
- Doamne, Doamne, dar am mai dat un leu la un cersetor! 
- Petre, da-i lu' asta 3 lei şi da-l nabii afara!!!!!! 
*** 
Doi olteni mergeau pe strada: 
- Ma', Ioane, tu stii ce-i ala un 'beu'? 
- Nu, Marine! Dar de ce ma-ntrebi? 
- Pai, mi-a spus un prieten de-al meu c-a vazut un 'cur-cu-beu'!. . .  
*** 
- De ce esti asa trist? 
- Nevasta-mea. . .  
- Doar n-a murit. . .  
- A, nu. Asa macar stiam unde doarme.  
*** 
Soacra sta de mai multe saptamini la tinarul cuplu.  
Intr-o seara, il intreaba pe ginere: 
- Spune-mi, fiule, nu mai ai nici o carte pe care sa n-o fi citit-o? 
- Da, cum sa nu! Mersul trenurilor.  
*** 
O femeie da un anunt la matrimoniale: "Caut barbat cu urmatoarele calitati: sa nu 
ma bata, sa nu fuga de la mine şi sa fie bun in pat".  
Primeste multe telefoane, dar un tip vine chiar la usa: 
- Buna, sint Bob. Nu am maini, deci n-o sa te bat şi nu am picioare, deci n-am cum sa 
fug.  
- Si de unde stiu eu ca esti bun in pat? 
- Pai nu sunai la usa? 
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*** 
Un tip foarte cochet observa intr-o zi ca este bronzat pe tot corpul cu exceptia 
penisului.  
Asa ca se duce la plaja, se ingroapa tot sub nisip cu exceptia zonei albe.  
Doua batrane se plimbau pe plaja şi observa ciudata excrescenta in nisip. Una din 
ele îi spune celeilalte: 
- Nu exista dreptate pe lumea asta! La 20 de ani ma intrigau, la 30 imi placeau, la 40 
umblam dupa ele, la 50 plateam, la 60 ma rugam. La 70 m-am resemnat in sfarsit 
fara. Acum, am 80 de ani, nenorocitele: cresc ca buruienile şi eu nu ma mai pot 
apleca.  
*** 
Un tip divortat o intalneste la o petrecere pe fosta nevasta impreuna cu noul ei sot.  
Dupa ateva pahare, se duce la noul tip: - Si. . . cum e sa folosesti marfa la mana a 
doua?  
La care celalalt îi raspunde: - Nu-i chiar asa de rau. Dupa primii 5 cm, este 
nefolosita.  
*** 
Bula il intreaba pe taica-su :tata care este diferenta intre practic şi fizic!? Taicasu 
sta se gandeste un pic şi îi spune:du-te şi spune-i lui sorata ce ar face dak vine un 
tip la ea şi ii 
spune, dak îi da 500 de euro, ar face sex cu el? Se duce Bula la sorasa şi o intreaba:  
Fa, dak vine unu la tine şi te intreaba dak te duci cu el pt 500 euro, te duci? 
Sorasa sta şi se uita la Bula şi îi spune: Bineinteles k ma duc.  
Se duce Bula la taicasu şi îi spune k sorasa se duce cu strainu ptr 500 de euro. 
atunci taicasu îi spune sa se duk şi la maicasa s-o intrebe acelasi lucru. se duce Bula 
şi la maicasa şi o 
intreaba: 
Mama, dak vine un strain şi i-ti spune sa te duci cu el ptr 500 de euro, te duci? 
Maicasa se uita la el şi dupa vreo 2 minunte, îi spune: bineinteles k ma duc cu el. .  
Se duce Bula la taicasu şi îi spune ce a zis şi maicasa is il intreaba: 
Am intrebat şi pe soramea şi pe mama şi tot nu inteleg diferenta.  
Atunci taicasu îi spune: Practic. . . . avem 1000 euro, dar fizic. . . . . avem doua curve 
in casa.  
*** 
- Alo? 
- Da ! 
- Institutul international de astrofizica, spectroscopie nucleara, prospectiuni 
intergalactice, studiul quasarilor şi determinarea universurilor ciclice cu structura 
toroidala? 
- Da, noi suntem ! 
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- Cu Gogu de la cazane, vă rog.  
*** 
Un ardelean e oprit de un politist, care îi spune: 
- Dati-mi numele şi prenumele.  
- Ai innebunit? Si pe urma cum ma mai numesc? 
======================== 
Maria zice intr-o zi: 
- Ma Ioane zi şi mie o vorba calda ca de când nu te-am mai auzit. . .  
Ion zice: 
- Marie, arzate-ar focul.  
======================== 
Unele maxime şi legi  
Legea lui Slous: Dacă indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap.  
 
Legea lui Franko privind locul de munca: Daca-ti place ceea ce faci, probabil ca faci 
ceea ce nu trebuie.  
 
Prima capcana a geniului: Nici un sef nu vă pastra un subaltern care are dreptate 
tot timpul.  
 
Legea lui Raphel referitoare la afaceri: Cu cat angajatii au mai putin de lucru, cu atât 
vor lucra mai incet.  
 
Maxima biroului: Telefonul nu suna niciodata când nu ai nimic de facut.  
 
Legea lui Otto: Intotdeauna faci ceva lipsit de importanta când seful trece pe la 
biroul tau.  
 
Legea lui Chapman: Dacă nu poti sa-ti termini treaba in primele 24 de ore, lucreaza 
noaptea.  
 
Regula lui Harry: Cand nu stii ce sa faci, mergi grabit şi ia-ti o mina ingrijorata.  
======================== 
Pleaca in aplicatie o grupa de militari şi una de politai. Neavand mijloace de 
transport mai multe pleca impreuna cu un autocar supraetajat, la parterul 
autocarului ereau militari şi la etaj politai.  
Militari o tineau tot intro veselie bautura şi bancuri cat cuprindea, la etaj politai toti 
cuminti unu nu spunea o vorba. Se duce colonelul de la militari şi spune: 
- Mai da voi ce aveti uite ai mei ce se distreaza şi voi nimic! 
La care politai 
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- Pai ce vă pasa voi aveti sofer, noi nu! 
======================== 
Culmea comertului: 
2+2=3, 50(la cumparare) şi 4, 50 (la vanzare)! 
======================== 
O blonda o intreaba pe alta: 
- Draga, ai folosit vreodata vibratorul? 
- Nu! 
- Nici sa nu-l folosesti ca eu aseara mi-am spart 2 dinti! 
======================== 
Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate? 
- Liceul.  
======================== 
- Domnule doctor, zise femeia, disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu limba 
scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta in liniste.  
======================== 
Doi politisti intra intr-o librarie. Dupa un moment de ezitare, vinzatoarea îi 
intreaba: 
- Ce-i baieti, ploua afara? 
======================== 
La o scoala din SUA, invatatoarea le cere elevilor sa povesteasca un film ce trateaza 
o tema de dragoste.  
- Dintre un barbat şi un barbat? intreaba un elev.  
- Nuuu, raspunde grabita invatatoarea.  
- Dintre o femeie şi o femeie? intreaba o eleva.  
- Nuuu, raspunde ingrijorata invatatoarea.  
- Dar atunci intre cine? intreaba nedumeriti elevii.  
- Intre un barbat şi o femeie, raspunde invatatoarea.  
- Aaa, am inteles, spuse un elev mai dezghetat. Vreti sa tratam un film istoric.  
======================== 
Se face un sondaj international de opinie pentru a se afla cine sunt cei mai buni din 
lume pentru a pastra secretul de serviciu.  
O americanca este prima care isi spune parerea: 
-Sotul meu stie unde lucrez, dar nu stie cu ce ma ocup. Eu nu stiu nici unde lucreaza 
şi nici cu ce se ocupa. Eu nu duc acasa hirtii da la serviciu şi nici el nu aduce acasa 
hirtii de la serviciu.  
Japonezul spune: 
- Eu şi sotia mea lucram in acelasi birou, dar eu nu stiu cu ce se ocupa şi nici ea nu 
stie cu ce ma ocup.  
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In sfirsit, vine şi rindul romanului, care spune: 
- Eu lucrez singur in birou. Nu stiu cu ce ma ocup, dar nici nu ma intereseaza! 
======================== 
Cantitatea de inteligenta pe pamint este constanta. Populatia este in crestere. . .  
======================== 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca in paradis, deoarece ei ar fi ignorat 
marul şi ar fi mincat sarpele.  
======================== 
Inaintea unei operatii, chirurgul isi intreaba pacientul: 
-Ce virsta aveti? 
-Peste o luna voi implini 40 de ani.  
-Bravo, bravo, spune chirurgul, imi place tare mult optimismul dumneavoastra! 
======================== 
Bula la scoala: 
- Tovarasa profesoara, dacă vă spun un banc. . . vă cad tzatzele!. . Dar vad ca-l stiti. .  
======================== 
Intr-o intersectie un BMW îi taie calea unui TRABANT, care avea prioritate. Soferul 
trabantului se ia dupa BMW şi la urmatorul semafor il ajunge din urma, se repede la 
sofer şi dezamagit îi zice. . .  
- Dacă noi astia cu masinile nemtesti nu ne putem intelege. . .  
======================== 
Porcusorul agresiv sta asezat in autobuz.  
Intra o batranica.  
Tremura şi era in mari dureri stand in picioare.  
Porcusorul agresiv o intreaba: 
- Batranico, ai vrea sa te asezi? 
- DA, ar fi foarte dragut.  
- Si totusi ma intreb unde. . .  
======================== 
Ce s-a întîmplat, de ce ai lipsit ieri? 
- Pãi stiti. . a murit bunicul. .  
-Aoleu! Cum asa? 
- Pãi a iesit pe balcon şi a cãzut balconul cu el.  
- Vai, sãracul! Si asa a murit? 
- Nu, cã a reusit sã se prindã de tocul de la geam, dar apoi a alunecat şi a cãzut iar.  
- A, şi a murit? 
- Nu, a cãzut în copacul din curte şi de acolo a fost catapultat pe casã, apoi a 
alunecat şi a tras toatã tigla dupã el.  
- Si asa a murit? 
- Nu, cã s-a prins de burlan. Dar burlanul s-a desprins.  
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- Si asa a murit? 
- Nu, a reusit sã se balanseze şi a intrat în casã prin geamul de la etaj, s-a rostogolit 
pe scari.  
- Si asa a murit? 
- Nu, în cãdere a încercat sã se prindã de balustradã, dar balustrada s-a rupt şi el a 
cãzut în gol pînã la parter.  
- Si asa a murit? 
- Nu, dar l-am împuscat noi, cã ne dãrîma toatã casa.  
======================== 
Canibalul catre copiii sai: 
- Copii, sa fiti cuminti anul asta, ca, dacă nu vine Mos Craciun, n-avem din ce face 
friptura.  
======================== 
La un bal, se duce unu la o tipa: 
- Papusa, dansezi? 
- Da, sigur.  
- Pai, atunci lasa-ma pe mine sa stau pe scaun.  
======================== 
Doi prieteni mor intr-un accident de masina. Unul merge in rai, iar celalalt in iad. 
Intr-o zi, cel din rai se uita In jos si-l vede pe cel din iad stind cu o cutie de bere In 
mana şi cu o blonda pe genunchi.  
Suparat, se duce la Dumnezeu: "Ce-i asta?! Cred ca vreau sa merg in iad; uite-te la 
prietenul meu de acolo!" 
Dumnezeu îi raspunde: "Uite-te mai bine: Cutia are o gaura in fund şi blonda, nu!" 
======================== 
Un caine de paza isi intreaba colegul: 
-Tu nu auzi ceva?. . .  
- Ba da!. . .  
- Si atunci de ce nu latri? 
- Pai atunci nu mai aud nimica. . .  
======================== 
Horea se afla in fata motilor infuriati, inarmati cu furci şi coase.  
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, sa murim noi de foame şi grofii sa huzureasca 
pe spinarea noastra? 
Motii : Nuu, Horea, pe ei! 
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, ca noi sa traim in frig, in cocioabe, in timp ce 
grofii au palate? 
Motii : Nuu, Horea, pe ei! 
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, ca noi sa n-avem nimica, iar grofu sa piarda 
banii nostri pe la jocuri de carti prin cazinourile din Europa? 
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Motii nimic, liniste mormantala! Horea e descumpanit şi se uita la un mot mai 
batrin care intr-un tarziu îi zice: 
- Horea, dragul tatii, nu fi asa maniat, poate ca nu ţi-o intrat carte! 
======================== 
Un tanar intra intr-o farmacie şi o intreaba pe farmacista, o fata tanara, extrem de 
frumoasa: 
- Nu vă suparati, aveti prezervative cu arome? 
Farmacista, extrem de doritoare sa-l ajute: 
- Da, ce aroma sa fie? 
- Ce aroma vă place mai mult 
======================== 
La Radio Erevan, un investitor bursier amarât din Romania întreaba: 
- De ce trebuie sa strangem cureaua în perioada de tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gât.  
======================== 
Intra o blonda la doctor.  
- Ei domnisoara, unde vă inteapa? 
- In masina, dar mi-a promis ca-si face rost de un apartament la bloc.  
======================== 
Un tip ajunge la portile Raiului, in fata lui Sf. Petru. Acesta il intreaba: 
- Ai facut ceva deosebit in viata ta care sa merite sa intri in Rai? 
- Da, ma pot gandi la un singur lucru. Odata, când faceam un drum in Black Hill in 
Dakota, am dat peste un grup de motociclisti duri şi mari şi rai care maltratau o 
tanara. M-am dus direct la ei şi le-am cerut sa o lase in pace dar ei nu m-au ascultat. 
Asa ca m-am dus la cel mai mare, cel mai tatuat şi i-am tras una in cap, i-am 
rasturnat motocicleta, i-am smuls cercelul din nas şi l-am aruncat la pamant.  
Apoi am tipat : 
- Acum, inapoi baieteilor sau veti avea de-a face cu mine ! 
Sf. Petru a fost impresionat.  
- Cand s-a intamplat asta? 
- Acum cateva minute. . .  
======================== 
Un tip dupa ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetelul lui şi începe sa noteze 
ceva. Tipa, suparata, îi spune: "Ce nesimtit esti, ce, eu sunt din alea sa ma treci în 
carnet?". . . "Nu te trec, îi raspunde 
tipul, te sterg!" 
======================== 
Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
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- Dacă da dracu' si-l prind pe unul din voi in dormitorul fetelor, il amendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
======================== 
- Ce mai este nou, Gigi? 
- Sunt suparat, Vasile. Am aflat ca nevasta-mea ma insala.  
- Bine, dar eu te-am intrebat ce mai e nou. . . .  
======================== 
Soţia: Iubitule. . . Ce faci? 
Soţul: Nimic.  
Soţia: Nimic?. . Păi de-o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie.  
Soţul: Căutam data expirării. . .  
======================== 
Sotul vine acasa foarte tarziu si, ca sa nu-l certe sotia, se hotareste sa-i traga o 
partida de sex oral. Se furiseaza in dormitor, se baga sub plapuma şi trece la treaba. 
. . Dupa ce rezolva problema, da 
sa mearga la un dus şi ramane perplex când o vede pe sotia iesind din baie.  
- Tu cum ai ajuns aici?!?. . . striga el.  
- Nu mai striga, ca o trezesti pe mama!. . .  
======================== 
Intrebare: Cum se saluta mai nou romanii când vorbesc la telefon? 
Raspuns: Salutare tie şi ascultatorilor nostrii !!! 
======================== 
Micul Thomas, cel mai bun elev din clasa o intreaba pe invatatoare dacă poate sa-i 
vorbeasca dupa ore. Ea accepta.  
- Ce vrei sa-mi zici Thomas?  
- Cred ca sunt prea inteligent ca sa raman in clasa asta, ma plictisesc!As vrea sa trec 
direct la Liceu.  
Directorul scolii este informat şi il intreaba pe Thomas dacă vrea sa treaca niste 
teste.  
Thomas accepta fara sa ezite şi testarea incepe.  
- Sa vedem Thomas: 3x4?  
- 12  
-- şi 6x6?  
- 36, domnule director.  
- Capitala Japoniei?  
- Tokio!  
Testul continua inca o jumatate de ora, Thomas nu face nici o greseala!  
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La sfarsitul testului, domnul director este multumit dar profesoara intreaba dacă 
poate sa-i puna şi ea cateva intrebari. . Amandoi accepta. Profa incepe:  
- Thomas, vaca are 4 şi eu am 2 ce este?  
- Picioarele, doamna.  
- Corect, ce gasim in pantaloni tai şi nu gasim in ai mei?Directorul se mira de 
intrebare. . .  
- Buzunare, doamna  
- Bine Thomas, unde au femeile parul cel mai cret?Directorul se pregateste sa 
intervina chiar când Thomas raspunde: 
- In Africa, doamna!raspunde copilul fara sa ezite.  
- Ce este moale dar cu mainile unei femei devine tare?Directorul deschide ochii 
mari dar inainte sa vorbeasca, Thomas raspunde:  
- Oja pt unghii, doamna.  
- Ce au femeile şi barbatii in mijlocul picioarelor?  
- Genunchi, doamna!  
- Bine şi ce are o femeie maritata mai larg decât una celibatara? Directorului nu-i 
vine sa creada ce aude.  
- Patul, doamna!  
- Care parte a corpului meu este des cea mai umeda?  
- Limba dumneavoastra, doamna!  
- Ce cuvant care incepe cu litera C. . . . . inseamna ceva care poate sa fie umed sau 
sec şi pe care barbatii le place sa-l priveasca?  
- Cerul! spune Thomas 
Directorul sufla usurat, transpirat decide sa opreasca testul şi spune:  
- Nu o sa te trimit la liceu o sa te trimit direct la Universitate!Chiar şi eu as fi picat 
acest test. . . . .  
 
Morala: 
Odata cu inaintarea in varsta devenim perversi 
======================== 
Medicul catre pacient: 
- Aveti o boala contagioasa extrem de rara. O sa fiti mutat intr-o camera separata şi 
acolo veti manca numai pizza şi clatite. - Si astea ma vor ajuta sa ma fac bine? - Nu, 
dar asta-i singura mancare care incape pe sub usa.  
======================== 
Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman. Dupa impact, tipul ia o barca şi vasleste 
disperat sa se salveze.  
- Unde pleci, dom'le, ca mai sunt femei aici?  
- Lasa-ma in pace omule, mie de femei imi arde acum?  
======================== 
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Doi lilieci isi faceau siesta, atarnati intr-un copac cu capul in jos. "Auzi, care a fost 
cea mai naspa zi din viata ta?"  
"Cand am avut diaree". . .  
======================== 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna la mare, fara 
barbatii lor. La intoarcere, pe una dintre ele au apucat-o remuscarile:  
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori l-am inselat in concediu.  
Bruneta: - Ce idioata!  
Roscata: - Ce curajoasa!  
Blonda: - Ce memorie!  
======================== 
La interviul pentru angajare:  
- Sunteti casatorit?  
- Nu.  
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze. . 
.  
======================== 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba:  
- La cine mergeti?  
Studentul:  
- La cine ma sfatuiti?  
======================== 
- Imprumuta-mi 100$.  
- Am numai 30.  
- Da-mi 30, cu restul de 70 imi ramai dator.  
======================== 
De ce barbatii nu pot avea mai multe neveste?  
- Pentru ca îi protejeaza legea!  
======================== 
Merge pe strada o doamna cam plinuta. De ea se apropie un cersetor:  
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic.  
- Ehee, dacă as avea şi eu asa vointa. . .  
======================== 
Anunt la matri moni ale: "Caut sotie"  
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!"  
======================== 
I: Care e deosebirea dintre bikini frantuzesti şi cei rusesti?  
R: Cei frantuzesti îţi intra in fund, cei rusesti in cizma! 
======================== 
O femeie se plange unui politist:  
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- Domnule politist, tipul acela ma urmareste. Cred ca e beat!. . . . Politistul o masoara 
de sus pana jos şi spune:  
- Aveti dreptate. Cu siguranta este beat!  
======================== 
Un profesor le da elevilor ceva de scris. Bula refuza.  
Profesorul:  
- Singura scuza ca sa nu scrii, e sa ai o boala foarte grava! Bula:  
- De epuizare sexuala ce ziceti? Profesorul se uita la el cateva clipe:  
- Asta nu e scuza, poti sa scrii cu mana cealalta 
======================== 
Fiica în vârstă de 16 ani îşi invită tatăl şi mama să se aşeze pe canapeaua din 
sufragerie pentru a le spune ceva:  
- Mamă, tată, . . . . sunt însărcinată !  
- Cine a putut fi porcul ordinar, nesimţitul, nenorocitul, animalul care şi-a bătut joc 
de tine. Dacă pun mâna pe el în clipa asta, îl omor !!!!! Explodează mama fetei. 
Foarte calmă, tânăra ia un celular şi formează un număr. În mai puţin de 15 minute 
în faţa casei frânează energic un „Ferrarri Scaglieti 512" argintiu şi în mai puţin de 
2 minute, în cadrul uşii apare un bărbat elgant cu părul uşor grizonat, îmbrăcat 
într-un costum „Armani" impecabil, cu un imens buchet de trandafiri în braţe :  
- Iubită doamnă, stimate domn, vă rog. . .  
- Ce să ne mai rogi măgarule, pedofil nenorocit. . . Începe mama. . . .  
-. . . să mă ascultaţi. . . .  
-. . . care ţi-ai bătut joc de fructul tinereţii copilului nostru. . . !!!  
- Condiţia şi poziţia mea socială nu-mi permit să o iau de soţie pe fiica 
dumneavoastră. Dar, dacă copilul născut de aceasta vă fi băiat, vă primi cadou de 
botez o fabrică de piese auto, un supermarket, un restaurant de lux, un apartament 
de 300 mp în centrul Bucureşti-ului, o vilă pe litoral şi o vilă la munte. Dacă vă fi 
fată, vă primi la botez o fabrică de confecţii, o casă de modă „haute couture", un 
supermarket şi deasemeni un apartament şi câte o vilă la mare şi la munte. Dacă 
vor fi gemeni, vor primi câte o fabrică de procesare a cărnii, căte o fabrică de 
produse lactate, câte un apartament şi câte un pachet de acţiuni „Gazprom" fiecare 
în valoare de 5 milioane €.  
Dacă vă pierde sarcina. . .  
- I-o mai tragi odată ! Interveni tatăl. . . .  
*** 
La un examen de fizica. Profesorul foarte prost dispus. Intra prima studenta.  
-Duduie, e vara, sunteti intr-un compartiment de tren şi vă este foarte cald. Ce 
faceti?  
Studenta foarte bucuroasa de simplitatea intrebarii raspunde:  
- Deschid fereastra.  
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- Perfect, vă rog sa calculati viteza cu care intra curentul de aer in compartiment, 
temperatura de afara şi presiunea atmosferica.  
-?!?  
Pica examenul. A doua studenta pateste la fel. Intra şi a treia studenta, care intre 
timp aflase despre ce era vorba.  
- Duduie, e vara, sunteti in tren, in compartiment, şi vă e foarte cald. Ce faceti?  
- Imi dau jos bluza.  
- Dar totusi vă e cald.  
- Imi dau jos fusta.  
- Inca vă e foarte cald.  
- Imi dau jos sutienul, chilotii, tot, raman goala.  
- Si dacă inca vă mai este cald?  
- Domnule profesor, şi sa stiu ca ma f*t cu tot trenul, dar fereastra aia tot nu o 
deschid! 
Un alpinist neasigurat sta sa cada de pe un perete de stanca. Abia se mai tine cu o 
mana deasupra haului. Se uita la cer şi striga disperat:  
- Doamne, e cineva acolooo??!  
Se aude o voce grava:  
- Da, fiule!  
- Ce sa fac, sa nu ma zdrobesc de pamant?  
- Roaga-te sa-ti fie iertate pacatele şi desprinde-te de stanca fara teama.  
Se gandeste putin alpinistul, apoi striga iar:  
- Altcineva mai e acolo???!  
*** 
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta şi o reazema de gard şi 
incepe sa caste ochii in jur.  
Gardianul:  
- Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru. . .  
- No, ca nu-i bai, i-am pus lacat! 
*** 
O blonda cu masina este oprita de un politist.  
- Permisul dvs. , vă rog.  
- Ce e ala?  
- Cartela aceea cu poza dvs.  
Se uita blonda prin geanta, gaseste o oglinda, se uita in ea şi i-o da politistului. 
Acesta priveste la rindul sau in oglinda şi spune:  
- Ma scuzati, nu am stiut ca lucrati in politie.  
*** 
Doi prieteni se intilnesc dimineata la cafea, unul cu un ochi vinat.  
- Ce-ai patit la ochi? il intreaba celalalt.  
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- M-a lovit nevasta.  
- De ce?  
- I-am zis "TU".  
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi in familie de te-a lovit pentru asta?  
- Pai aseara cind mincam mi-a zis: „Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni".  
Si eu i-am raspuns: „Poate TU” 
*** 
Intr-un salon de reanimare, toti pacientii stau cuminti conectati la aparatele de 
mentinere in viata. Electricianul baga capul pe usa şi ziceaieti, luati o gura mare de 
aer ca schimb o siguranta!. . .  
*** 
Motto-ul zilei! 
Dacă cineva ride? rizi cu el impreuna!  
Dacă cineva cinta? cinta cu el impreuna!  
Dacă cineva lucreaza - lasa-l sa lucreze!  
***  
Perle culese de la Academia Trupelor de Uscat - SIBIU 1992-1996 
 
Sa nu mai prind picior de student cu mainile in buzunare!  
O mana criminala a dat cu piciorul in chiuveta.  
Dati-mi o bara metalica din lemn.  
Ce te uiti asa la mine ca la un bou? Ce, ori nu-i asa?  
Am sa vă tin cu ochii in soare pana la 12 noaptea.  
Dacă ti se intampla sa cazi de pe transportor ori mori ori ramai prost. Eu am cazut 
de 3 ori.  
Fa-mi o lista cu el.  
Cand plecati acasa sa nu uitati vreo bricheta aprinsa in dulapuri.  
Sa nu vă dati jos din mersul trenurilor.  
Va doare mana sa bateti 3 pasi de defilare?  
Impartiti suprafata in 3 jumatati egale.  
Lipeste calcaiele pe langa corp.  
Jumatate din batalion stia ca este adunare numai tu nu.  
Bai rahatilor, dacă vin la voi vă mananc !  
***  
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti prost, decât sa vorbesti 
şi sa inlaturi orice dubiu. "  
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se intilnesc pe strada. Mihai il vede pe Cristi ca e cam 
abatut si-l intreaba:  
M : De ce esti asa suparat?  
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C: Uite ma eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat.  
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina?  
C: Niciodata.  
M: Pe luna?  
C: Da din cap negativ.  
M: Pe an?  
C: Iar da din cap negativ.  
M: Pai vezi, rugina.  
***  
Ion şi Maria la maternitate:  
- No Marie, ce avem?  
- Baiat.  
- No, . . . . şi cu cine seamana?  
-. . . Degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti.  
***  
La un concurs de parasutisti intr-o unitate militara, Bula trebuia sa faca saltul cu 
parasuta, la aterizare sa ia bicicleta, dupa care cros de 15Km. Se urca Bula in avion, 
ajunge in zona de parasutare, sare şi trage de comanda. . . . nu se deschide. Mai 
trage o data. . . nimic (futui). . . trage comanda de la parasuta de siguranta. . . tot 
nimic (baga-mi-as). . . mai trage o data. . . nimic. . . dupa care zice: - Parca vad ca şi 
bicicleta e stricata. . .  
*** 
Prin ce se deosebeste un om de o camila?  
- Camila poate sa lucreze o saptamâna fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamâna fara sa lucreze. . .  
***  
Un alpinist neasigurat sta sa cada de pe un perete de stanca. Abia se mai tine cu o 
mana deasupra haului. Se uita la cer şi striga disperat: - Doamne, e cineva 
acolooo??!  
Se aude o voce grava: - Da, fiule!  
- Ce sa fac, sa nu ma zdrobesc de pamant?  
- Roaga-te sa-ti fie iertate pacatele şi desprinde-te de stanca fara teama.  
Se gandeste putin alpinistul, apoi striga iar: - Altcineva mai e acolo???!  
*** 
În curtea taraneasca, una dintre gaini a ouat un ou de jumatate de kilogram. - Ne 
spui şi noua cum ai reusit? o întreaba celelalte gaini. - Secret de familie. - Proiecte 
pe viitor? - Voi oua un ou de un kilogram. Îl întreaba şi pe cocos cum au reusit. - 
Secret de familie. - Si care-ti sunt proiectele pe viitor? - Sa pocesc mutra strutului.  
*** 
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Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la resturant. Farfuria de supa se varsa pe rochia 
ei cea noua. Suparata şi asteptand sa fie consolata de sotul romantic zice: - Uite cum 
arat, ca o scroafa! El raspunde: - Si te-ai mai şi murdarit pe deasupra! 
*** 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidelă şi îţi trece prin cap sa te arunci 
de pe balcon, adu-ti aminte ca. . . ai coarne, boule, nu aripi! 
*** 
Femeile sunt exact ca traducerile: cele bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune.  
*** 
Un tip şi o tipa fac dragoste. El îi spune: 
Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o sa-ti spun Eva. '  
Ea îi raspunde: 'Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o sa-ti spun Peugeot.  
*** 
Fiul: E adevarat, taticule, ca in unele parti ale Africii barbatul nu isi cunoaste sotia 
decât dupa casatorie?  
Tatal: La fel se intampla in toate tarile, fiule ! 
*** 
Cand un barbat deschide portiera masinii sotiei sale de un lucru poti fi sigur: ori 
masina e noua ori femeia! 
*** 
Casatoria serveste la impartirea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata dacă 
ai fi ramas singur 
*** 
Sotia îi spune sotului: 
- Mai bine ma casatoream cu Dracul decât cu tine ! 
- Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange e interzisa! 
*** 
- Tu îţi iubesti nevasta? 
- Cand ne-am luat, o iubeam asa de tare incat imi venea s-o mananc. Acum imi pare 
rau ca n-am mancat-o atunci. Acum e prea tarziu, e atoasa.  
*** 
Nevasta-mea ma saruta de fiecare data când vin acasa.  
- Asta da afectiune! 
- As. . . E investigatie! 
 
Nevasta isi surprinde sotul in bucatarie cu un plici de muste in mana. Il intreaba: 
- Ce faci aici?  
-Omor muste. . .  
-Si ai omorat vreuna? 
-Trei masculi şi doua femele.  
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-Dar cum le recunosti? 
- Masculii i-am omorat pe o cutie de bere iar femelele pe telefon. . .  
*** 
Un barbat punea niste flori la mormantul mult-iubitei sale mame decedate, când 
remarca un alt barbat in genunchi la un mormant. Barbatul parea ca se roaga cu o 
intensitate profunda, repetand: 
-- De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? 
Primul barbat se apropie de el şi îi spuse: 
- Domnule, nu vreau sa ma amestec in suferinta dumneavoastra privata, dar nu am 
vazut niciodata atata durere. Pe cine jeliti? Un copil? Un parinte?  
Indureratul isi aduna gandurile pentru o clipa, apoi raspunse: 
- Primul sot al nevestei mele. . .  
*** 
Secretara noua 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara. Vine directorul acasa, nevasta 
il ia in primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama.  
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat.  
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede.  
*** 
Un tip se plange prietenului sau:  
- Am avut totul. . . bani, o casa frumoasa, o masina faina, dragostea unei femei 
superbe. . . Apoi, dintr-o data totul a disparut in neant. . .  
- Pai, cum asa. . . . ?' intreaba mirat prietenul.  
- A aflat nevasta-mea. . . ' 
*** 
Doi golani patrund noaptea in dormitorul calugaritelor de la un schit. Din intuneric 
se aude vocea uneia dintre ele: 
- Iarta-i, Doamne, ca nu stiu ce fac! 
- Taci din gura, zise cea de linga ea, al meu stie. . .  
*** 
La un ospiciu, toti nebunii stateau agatati care de lustra, care de grilajele de la 
ferestre, sau pe pereti. La un moment dat, apare doctorul şi spune: 
- A venit toamna! 
Toti nebunii cad jos, numai doi raman suspendati in continuare.  
- Voi nu ati auzit ca a venit toamna? intreaba doctorul.  
- Noi suntem conifere! 
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*** 
Intrebare: De ce merg politistii in misiune cu portbagajul plin de apa? 
Raspuns: Li s-a dat ordin sa aiba grija sa nu le moara sirena!. .  
*** 
De ce nu poate o blonda sa scrie numarul 11? Pentru ca nu stie pe care 1 sa-l puna 
in fata 
*** 
Trei tipe stau de vorba:  
Prima:  
- Sa vezi ce am gasit in buzunarele sotului meu aseara. . .  
Celelate:  
- Ce? Ce?  
- Fotografii porno. . .  
- Si ce ai facut cu ele?  
- Nici nu am stat sa ma gandesc, le-am aruncat pe foc.  
A doua:  
- Asta nu-i nimic, eu am gasit in buzunarele sotului meu prezervative. . .  
- Si ce ai facut? Le-ai aruncat pe foc?  
- Ei as, le-am gaurit şi le-am pus la loc.  
Cea de a treia lesina.  
*** 
La moartea unui cardiolog  
Toate erau in forma de inima: florile, coroanele, jerbele, groapa, sicriul. Cand sa 
bage mortul in groapa, un tip din multime incepe sa rada in hohote.  
Preotul se opreste din cantat şi il intreaba: bine domnule, acum te-a gasit şi pe 
dumneata rasul, tocmai in acest moment?  
Tipul îi raspunde: nu vă suparati dar ma gandeam la propria mea inmormantare, 
pentru ca eu sunt ginecolog! 
*** 
Ardelenii 
Doi ardeleni la oras, sunt cazati intr-un hotel la etajul 20, iar liftul nu merge. Se 
apuca ei sa urce pe scari. Pe la etajul 5, Ion catre Gheorghe:  
- Gheo, am sa îţi zic ceva. . .  
- Lasa-ma in amaraciunea mea, imi zici când ajungem. . .  
Dupa inca vreo 7 etaje, Ion:  
- Gheo, trebe sa-ti zic ceva. . .  
- Lasa-ma Ioane, imi zici când ajungem, acu lasa-ma in pace!  
In fata usii, Gheorghe catre Ion, gafaind ca o locomotiva:  
- Ia zi acuma ce voiai sa-mi zici.  
- Am uitat cheia la receptie!. . . . . . . . . . . . . . .  
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Se apuca ei sa coboare Dupa vreo 5 etaje, Ion vrea sa zica ceva.  
- Lasa-ma in pace. Imi zici jos!  
Alte 7 etaje, Ion vrea sa spuna ceva, Gheorghe enervat il opreste. Ajung sleiti la 
receptie, Ion :  
- Mai Gheo, tu chiar nu stii de gluma?? 
*** 
Blonda la volan 
Doua tipe, la volan o blonda, semaforul rosu, se opresc: 
- Mama, vezi ce rosu frumos? 
- Da. . . waw! 
- Da' uite ce galben fain. . .  
- Aha. . .  
- Si ce verde frumos. . .  
- Da, asta chiar e super. . .  
- Aa. . . iar rosu asta. . . L-am mai vazut, hai sa mergem  
*** 
Recruti la politie 
Interviu la o circa de politie pentru recruti. Intra primul, comandatul il intreaba: 
- Como ti cheamo? 
Asta, nimic. . .  
- Iesi afara, ca nu esti bun de nimic. . .  
Mai intra inca unul, iar: 
-Como ti cheamo? 
Asta, nimic nici el. . .  
Intra al trei-lea şi il intreaba şi pe asta: 
- Como ti cheamo? 
La care recrutul raspunde: 
- Perche? 
- Perche şi mai cum? 
*** 
Un chirurg la poarta Raiului  
Un chirurg moare, ajunge la poarta Raiului şi se aseaza la coada.  
Imediat il observa Sf. Petru şi zice 
- Furnizorii, poftiti pe usa din spate, vă rog! 
*** 
O femeie tânara şi extrem de atractiva ia avionul spre casa din Elvetia. In avion, 
alaturi de ea ia loc un preot catolic caruia i se adreseaza imediat:  
- Ma scuzati, Parinte, mi-ati face un mare serviciu?  
- Desigur, Copila mea, cu ce te-as putea ajuta?  
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- Mi-am cumparat un depilator electric excelent; am platit foarte mult pentru el. . 
Depaseste cu mult limita de valoare a scutirii de vama şi ma tem ca mi-l confisca. 
Dar dumneavoastra Parinte, ati putea sa-l treceti la vama ascunzându-l sub 
reverenda.  
- Cu adevarat, as putea sa-l trec, dar te previn ca inca niciodata n-am fost in stare sa 
mint.  
- Dar dumneavoastra aveti o fata atât de cinstia incat nici asa nu vor întreba nimic- 
spuse tânara şi da-du depilatorul preotului descumpanit.  
Dupa aterizare la vama:  
- Parinte, aveti ceva de vamuit?-intreaba ofiterul vamal.  
- Din crestet pâna la brau n-am nimic de vamuit, fiule.  
Acest raspuns bizar trezeste suspiciunea vamesului asa ca întreaba mai departe:  
- Si sub brâu?  
- Pai am ceva magnific facut pentru a servi femeilor, dar nu a fost folosit inca 
niciodata.  
Vamesul râde cu lacrimi:  
- În regula, treceti mai departe! Urmatorul ! 
*** 
Isărescu la frizer :  
Tzâc, tzâc, tzâc! 
Frizeru: Domnu Guvernator, cum mai merge economia? 
Isărescu : mm, bine.  
Tzâc, tzâc, tzâc! 
După câteva minute 
Frizeru: Domnu Guvernator, cum mai merge economia? 
Isărescu : mm, bine.  
Tzâc, tzâc, tzâc! 
După câteva minute. .  
Frizeru: Domnu' Guvernator.  
Isărescu: Auzi, da ce mă tot intrebi? 
Frizeru: Păi când vă întreb vi se ridică părul şi il tai mai bine!!! 
*** 
Un tip se trezeste dimineata, ia ziarul de la usa, se uita pe numerele de la loto şi 
vede ca i-au iesit toate cele sase. Cum avea un serviciu pe care nu îl suporta, pleaca 
tacticos la serviciu, intra în audienta la sef şi îl anunta cu satisfactie ca 
demisioneaza.  
Seful spune ca e alegerea lui, îi multumeste pentru cei peste 20 de ani lucrati în 
firma şi îi da un bonus de despartire de 200. 000 de euro.  
Omul, fericit nevoie mare, în drum spre loterie intra la reprezentanta BMW şi 
cumpara cel mai scump model, în valoare de 200. 000 de euro.  
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Când sa dea banii, este anuntat ca, deoarece este clientul cu nr. 1, 000, 000 primeste 
masina gratis.  
Când e sa ai noroc, ai noroc, zice omul bucuros ca a ramas şi cu cei 200. 000 de euro 
şi are şi BMW nou nout.  
Trece pe la loto, ridica milioanele şi pleaca acasa.  
Sta pe terasa, la o bere şi o vede pe sotia sa venind acasa, cu bicicleta. Moment în 
care trece pe strada o betoniera şi o calca.  
Asta e, zice omul, când e sa ai noroc, ai noroc pâna la capat!" 
*** 
Ion se trezeste intr-o dimineata cu o mahmureala ingrozitoare dupa o noapte 
petrecuta la o petrecere de afaceri. Se chinuie sa-si deschida ochii şi primul lucru pe 
care il vede sunt doua aspirine asezate langa un pahar cu apa pe noptiera. Si langa 
el, un trandafir rosu! Ion se ridica din pat si-si vede hainele curate şi calcate. Se uita 
prin camera şi vede ca totul e in ordine perfecta şi luceste de curatenie. La fel e şi in 
restul casei. Ia aspirinele, se sperie când se uita in oglinda din baie şi vede un ochi 
vanat şi in cele din urma observa un bilet pe masa pe care scria: "Dragul meu, micul 
dejun e in cuptor. Eu am iesit la cumparaturi. Te iubesc!!" Se taraste pana in 
bucatarie şi vede ca intr-adevar il asteapta micul dejun aburind şi ziarul de 
dimineata.  
*** 
Fiul lui e şi el in bucatarie. Ion il intreaba: 
- Fiule, ce s-a intamplat azi-noapte? 
- Pai, ai ajuns acasa beat dupa 3 dimineata şi ai luat-o razna. Ai rupt masuta din 
sufragerie, ai varsat pe coridor şi ti-ai facut un ochi vanat când ai dat cu capul de 
usa.  
- Atunci de ce este totul intr-o ordine atât de perfecta, atât de curat, am primit un 
trandafir rosu şi micul dejun ma asteapta pe masa? 
- Ah, asta-i simplu, îi raspunde fiul. Mama te-a tarat pana in dormitor şi când a 
incercat sa-ti dea jos pantalonii. I-ai spus: "Lasa-ma in pace, tarfa ce esti, sunt 
insurat!" 
 
Morala: 
Masuta rupta - $300. 26 
Micul Dejun - $10. 20 
Trandafirul rosu - $5. 00 
Aspirinele - $0. 30 
Sa spui lucrul potrivit la momentul potrivit. . . . de nepretuit!! 
*** 
Soţia către soţ: 
- Logodnicul lui Lili este mai tandru ca tine, îi spune mereu "perla mea" 
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- El este bijutier. Eu sunt ginecolog. Cum ai vrea sa-ti spun? 
*** 
Intrebare la Radio Erevan:  
De ce are hartia igienica mai multe straturi? Nu era de ajuns unul singur? 
Raspuns:  
In principiu aveti dreptate şi oricum folositi direct doar prima foaie! Dar celelalte 
sunt stocate timp de 6 luni de catre serviciile de specialitate, pentru a putea fi 
accesate de Ministerul de Interne, Ministerul Public, SRI şi SIE.  
Razbunarea fetelor pentru toate bancurile misogine. . .  
*** 
Care-i asemanarea dintre un barbat şi un soarece?  
Amandoi trag la gaura  
*** 
Ce este un sot?  
Un amant care si-a fortat prea mult norocul.  
*** 
Care este asemanarea dintre un barbat şi o telecomanda?  
Ambii sunt simpli, usor de folosit şi de obicei îi gasesti pe langa televizor.  
*** 
De ce ce sunt barbatii ca zapada?  
Nu stii când vin(e), nu stii cati centimetri vă avea, şi nu stii nici cat vă dura. . .  
*** 
Ce isi zice mireasa dupa noaptea nuntii?  
Doamne-ajuta ca nu am aruncat inca vibratorul. . .  
*** 
De ce sunt barbatii ca şi cabinele telefonice?  
Ori sunt "ocupate" ori e "telefonul" defect. . .  
*** 
Cum se numeste un barbat aratos, inteligent, atent şi sensibil?  
Basm. . .  
*** 
De ce sunt barbatii ca ceapa?  
Dacă dai jos invelisul îţi vine sa plangi. . .  
*** 
De ce sunt barbatii imuni la boala vacilor nebune?  
Pentru ca sunt porci. . .  
*** 
De ce exista barbati?  
Pentru ca vibratoarele nu aduc bani in casa. . .  
*** 
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Care e diferenta dinte barbati şi "Pedigree"?  
Pedigree exista şi cu creier. . .  
*** 
De ce barbatii sunt ca şi betele de chibrit?  
Dacă îi aprinzi isi pierd capul. . .  
*** 
Un sot, satul de sotia sa care-l tot intreba cum arata, îi cumpara o oglinda mare, ca 
sa se vada in ea din cap pana in picioare.  
Asta a mers un timp, dar acum îi punea aceleasi intebari, stand in fata oglinzii. O 
data, proaspat iesita de la dus, se plangea ca are sanii prea mici.  
Sotul, care de obicei tacea, îi spune : 
- Dacă vrei sa-ti creasca sanii, ia o bucata de hartie igienica şi freac-o intre ei cateva 
secunde in fiecare zi.  
Femeia se repede, ia o bucta de hartie şi se apuca sa o frece intre sani: 
- In cat timp o sa-mi creasca? 
- Va dura cativa ani!.  
Sotia se opreste: 
- De unde stii tu ca dacă frec o bucata de hartie igienica intre sani, acestia imi vor 
creste in cativa ani? 
- Cu fundul a mers, nu-i asa? 
*** 
Intr-o firma, 4 femei in birou: sefa (nu se specifica ce culoare de par) şi 3 contabile, 
una bruneta, una roscata, şi cealalta blonda. De la o vreme, sefa pleca totdeauna mai 
devreme de la serviciu, sub diverse pretexte. Intr-o zi, se gandesc fetele ca dacă sefa 
pleaca, pleaca şi ele. Zis şi facut, şi cum a iesit sefa pe usa, hop şi ele, sa profite de 2 
ore libere. Bruneta, merge direct la sala de fitness, profitand de faptul ca are timp 
mai mult sa fie in forma. Roscata merge la cumparaturi. Blonda, ca o sotie cuminte 
şi iubitoare, merge acasa, sa profite de 2 ore in plus langa sotul ei iubit. Acasa, insa, 
dupa ce intra, aude zgomote din dormitor, şi când se uita pe furis pe usa, îi vede pe 
barbatu-sau şi pe sefa ei. Tiptil, se strecoara afara din casa fara sa zica nimic şi se 
duce in parc, asteptand sa treaca timpul. . .  
A doua zi, sefa iar dispare cu doua ore inainte de terminarea programului. . . 
Celelalte vor şi ele sa plece, numai blonda statea la birou.  
- Haide, tu nu pleci?  
- Nu, nu plec, ca ieri era cat pe ce sa ma prinda sefa!  
*** 
La angajare, doi canibali promit ca nu vor manca pe nimeni din firma.  
Dupa cateva luni unul dintre ei este chemat la conducere şi dat afara.  
Al doilea canibal se duce la cel dat afara si-l întreabă ce s-a intamplat: 
- Apăi am…. nu m-am putut abţine şi am mâncat contabila.  
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- Mă nenorocitule, cum ai putut fi aşa prost, eu am mâncat până acum trei ingineri 
şi nimeni nu a observat.  
*** 
O tiganca se duce la teatru. La întoarcere, tiganul o întreaba: 
- Cum a fost, fa, la teatru? 
- Stai sa-ti povestesc. La intrare, toata lumea tinea beletele în mîna, Asa ca l-am scos 
şi eu. La usa, unul mi-a rupt beletul. Am vrut sa tip,  
dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat nici io. Am intrat, m-am pus pe scaun şi 
deodata s-a stins lumina. Am vrut sa tip, dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat 
nici io. La un moment dat, ala de statea lînga mine, mi-a bagat mana între picioare. 
Am vrut sa tip, dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat nici io.  
- Lasa asta, fa. Piesa, piesa cum a fost? 
- Mult mai mare decît a ta! 
*** 
Definiţii noi extrase din Moldovian DEX 2008:  
PRUDENT = pastă de dinţi cu extras de prune;  
MONOLOG = olog de un picior;  
BIOLOG = olog de ambele picioare;  
SEXOLOG = olog de 6 picioare (de ex. miriapod sexolog);  
AMÂNAT = fără mâini;  
ÎNCHINARE = transport către China;  
ÎNVINUIRE = procesul de fermentare a mustului;  
ÎNFOCARE = transformare în focă;  
GHINIOANE = variantă moldovenească pentru ardelenescul „Bine, Ioane";  
ÎMPRĂŞTIERE = rezultatul procesului prin care beţivii se fac praştie; 
BIZAR = zar dublu;  
MĂCEL = mac mic;  
MICROSCOP = scop măr 
*** 
Ştefan cel Mare stătea şi se uita la TV. Vine slujitorul său, Vasile, şi îi 
spune:  
- Măria Ta! Măria Ta! Vin turcii!  
- Cât sunt de mari?  
- Apăi sunt mici! Se văd în zare cam de 10 cm!  
- Lasă Vasile că avem timp! Vasile pleacă. După un timp vine iarăşi:  
- Măria Ta! Măria Ta! Vin turcii!  
- Cât sunt de mari?  
- Au crescut copăcel Măria Ta!  
- Lasă Vasile că avem timp! 
Vasile pleacă. După un timp însă vine ţipând:  
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- Măria Ta! Măria Ta! Vin turcii!  
- Cât sunt de mari?  
- Cât mine, cât Măria Ta!  
- Atunci i-a bazooka şi-i împuşcă!  
- Nu pot Măria Ta că-i ştiu de când erau mici! 
*** 
Un somn sanatos nu numai ca prelungeste viata, dar şi reduce ziua de lucru.  
*** 
Un tip intra la stomatolog.  
- Doctore, hai sa facem totul repede fara anestezie. Scoateti dintele şi gata! 
- Dacă ar fi toti pacientii asa ca d-stra! Bine, hai sa incepem. . .  
Tipul striga: 
- Scumpo, intra şi arata-i medicului dintele care te doare.  
*** 
- Baiete, nu-mi arata limba, caci ai sa te imbolnavesti! 
- Cu ce? 
- Cu fractura la mandibula şi contuzie cerebrala.  
*** 
- Alo, iubitule, tu esti? 
- Da, eu sunt.  
- Stii, o sa avem un copil.  
- Ati gresit numarul. . .  
*** 
La un colt de strada, un politist musca un caine. Un trecator se opreste si-i spune 
politistului: 
- Ce-ai domnule cu bietul caine! 
- Ce te bagi domnule! Ce, stii cine a inceput?  
*** 
La spital este adus un tip cu o fractura craniana. . Sora medicala completeaza fisa şi 
intreaba: 
- Casatorit? 
- Nu, am avut un accident!  
*** 
Vine Ion la Gheorghe şi il intreaba: 
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi? 
Gheorghe: 
- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropiu de ea şi o intreb: 
"-Ce avem astazi, lapte sau carne?" 
*** 
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Cand eram mai tanar, uram sa ma duc la nunti. Matusi de-ale mele ma piscau de 
obraz şi ziceau razand: ' ' tu urmezi ' ' 
Au terminat cu porcaria asta când am inceput la inmormantari sa fac şi eu acelasi 
lucru cu ele!  
*** 
Aveti sampon? 
- De oua.  
- Si pe cap cu ce ma spal?  
*** 
Un cetatean opreste un taxi: 
- Du-ma şi pe mine un milimetru! 
- Hai dom ' ne, nu ma lua la misto!.  
- Dacă te-as fi luat la misto, ti-as fi spus "cu opriri".  
*** 
La un bal, se duce unu la o tipa: 
- Papusa, dansezi? 
- Da, sigur.  
- Pai, atunci lasa-ma pe mine sa stau pe scaun.  
*** 
Doua furnici fumau iarba. La un moment dat apare elefantul. Cand il vad, furnicile 
se pun pe ras. Elefantul, mirat, le intreaba: - Ce-ati patit mai?  
- Wahahahaha. . . elefantule, vezi tu firmitura asta de paine?  
- Da.  
- N-ai curaj sa te sui pe ea! Elefantul pune un picior pe ea zi zice:  
- Poftim ca m-am suit!  
- Wahahaha. . . elefantule. . . cat esti tu de mare. . . n-ai curaj sa iei cealalta firmitura 
de paine de pe jos şi sa ti-o pui in cap!  
Elefantul ia şi cealalta firmitura de paine de pe jos şi si-o pune in cap.  
- Wahahahahaha. . . . furnicile se terminau de ras. Elefantul:  
- Ma acum ce mai este?  
Furnicile: - Mamaaaa cata sandvisul  
*** 
Cica trei prieteni, care nu se mai vazusera de atatia ani, se intalnesc intamplator in 
fata unei scoli de soferi. **Din vorba in vorba isi dau seama ca fiecare isi astepta 
consoarta sa-si termine ora de conducere auto. Primul zise suparat:  
- Sotia mea a inceput scoala de o saptamana şi de atunci in fiecare noapte se 
trezeste, pune mana pe "manivela" şi incepe :"inainte, inapoi, inainte, inapoi" de nu 
pot sa dorm toata noaptea.  
Al doilea zise şi el negru de suparare:  
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- Asta nu-i nimic, a mea a inceput scoala de o luna şi de atunci in fiecare noapte se 
trezeste, pune mana pe "manivela" şi incepe: "intaia, a doua, a treia, a patra". La 
marsarier, cel  
putin, imi vine sa-mi iau campii.  
Al treilea, daramat de tot, se uita la ei şi zise:  
- Sunteti mici copii! A mea a inceput scoala de doua luni şi de atunci in fiecare 
noapte se trezeste, se intoarce cu curul la mine şi zice "plinul, vă rog !" *  
*** 
*** 
- Care-i definitia sarutului???  
- Insistenta la etaj ca sa ti se deschida la parter.  
*** 
Dupa o vodca, o blonda ajunge in patul unuia.  
Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul barbat din viata ta? 
Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
*** 
A pierde o sotie e un lucru deosebit de greu.  
In unele cazuri este de-a dreptul imposibil. . .  
*** 
Intr-o noapte, in timp ce un cuplu se pregatea sa adoarma, sotul isi bate incet sotia 
pe umar şi incepe sa îi frece gentil bratul.  
Sotia se intoarce catre el şi spune: 
"Imi pare rau, draga. Am o programare maine la ginecolog şi vreau sa raman 
proaspata. . " 
Sotul, refuzat, se intoarce şi incearca sa adoarma. Dupa cateva minute, se intoarce 
din nou şi incepe iar sa bata usor umarul sotiei. De data asta îi sopteste la ureche: 
"Ai cumva programare şi la stomatolog?" 
*** 
- Nu stiu ce să mă fac, domnule doctor. Căsătoria mea a intrat într-un impas.  
- Cum asa? 
- Păi, sotia mea nu mă poate suferi cînd sînt beat, iar eu n-o pot suferi cînd sînt 
treaz.  
*** 
Un taran intr-o caruta plina ochi, cu un singur magar amarat cu ochelari de cal, care 
nu se urnea deloc, striga frenetic: 
"Di, Murgule! Di Surule! Di Florica! Di Maricica!" 
Intrebat dacă a uitat numele magarului, taranul spuse:  
"Stiu cum il cheama, da vreau sa îi dau impresia ca nu lucreaza singur". . .  



1512 

 

*** 
Marketing agresiv : 
Intr-o zi, la usa unei batrane, suna un domn elegant imbracat, cu un aspirator in 
mana.  
- As dori sa vă prezint cel mai performant aspirator. . . , iar in acelasi moment 
arunca pe covorul din holul casei o cantitate considerabila de balegar, explicand. . .  
- Dacă acest aspirator nu vă curata TOT, promit ca restul il voi manca! 
Batrana, dupa ce asculta toata povestea, îi raspunde: 
- Atunci sper sa ai pofta, ca nu am curent de azi-dimineata! 
***  
O doamna, aflata la volan, vede in fata ei doi barbati catarandu-se pe un stalp de 
telegraf. Trecand pe langa ei, le striga: 
- Hei, nu vă speriati, am carnet de 10 ani de zile! 
*** 
Pe vremea lui Ceausescu, burlacii trebuiau sa plateasca tribut pana la 25 de ani. Un 
tip era foarte suparat, deoarece era impotent şi s-a hotarat sa îi trimita scrisoare lui 
Ceausescu:  
"Ma numesc Ion Caciula, om al muncii fara p**a, de ce sa platesc tribut, dacă eu nu 
pot sa f*t??"  
Dupa cateva zile, primeste raspuns la scrisoare: 
"Domnule Ion Caciula, om al muncii fara p**a, cat ai degete şi limba. . . legea tarii nu 
se schimba.  
*** 
Printr-o fereastra deschisa, se aude un glas de barbat:  
- In casa asta eu comand!!!  
Apoi un glas de femeie:  
- Ia iesi de sub pat şi mai spune o data !!!  
*** 
Doi tipi isi ciocnesc din greseala carucioarele intr-un supermarket.  
Primul tip catre celalalt: 
- Vai, imi cer mii de scuze, ma uitam dupa nevasta-mea !  
Al doilea tip: 
- Sincer, şi eu dupa a mea, chiar incep sa ma ingrijorez, ca nu inteleg pe unde o fi!?. . 
.  
Primul: 
- Pai, cum arata sotia dvs. ? Poate mergem sa le cautam impreuna! 
- Pai, cum sa fie? Inalta, super craci, tatze mari, cur beton, fatza de bagaboanta, buze 
groase, alea, alea, dar a dvs. ? 
- Nu mai conteaza, hai s-o cautam pe a ta !. . . .  
*** 
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O familie de tineri casatoriti evrei, in concediu in Tirol intr-un hotel de 5 stele, all-
inclusive. Vine ultima zi şi distractia trebuie platita  
La receptie: 
- Receptioner: Buuun! Camera cu pat dublu, 6 zile, 450 euro ! 
- Evreu': OK! 
- Receptioner: Sauna, 49 euro! 
- Evreu': Nu folosit.  
- Receptioner: Da, dar e problema voastra, ati fi putut sa o folositi! Solarium, 57 
euro! 
- Evreu': Ce aia Solarium? Nu folosit.  
Receptioner: Da, dar ati fi putut sa-l folositi! Mai departe : terenuri de tenis şi 
piscine 180 euro! 
- Evreu': Nu jucat tenis, nu facut baie.  
- Receptioner: Da, dar ati fi putut sa faceti! 
Face evreul calcule, dar se opreste brusc : 
- Evreu': Buuun, acum scad eu la tine 400 euro, ca mi-ai. . . pe Rashela! 
- Receptioner: Ce esti nebun? Nici macar n-am atins-o! 
- Evreu': Da, dar e problem al tau, ai fi putut sa o faci!. .  
*** 
MONOLOGUL UNEI TIPE PILITE. . . .  
O tipa super eleganta şi frumoasa foc iese dintrun bar cu un indice de alcool in 
sange foarte ridicat (pilita foc, cu o pilieala din alea brutale). . .  
Merge leganandu-se spre masina ei, un BMW al anului, scump ca naiba, şi incearca 
sa-i deschida usa cu cheia, dar starea ei de ebrietate o impiesica şi  
pica pe fund linga usa masinii. . .  
Cu picioarele deschise şi fara chiloti, isi observa pruna şi când o recunoaste  
incepe sa-i vorbeasca: 
Din cauza ta am masina,  
Din cauza ta am bijuterii 
Din cauza ta am bani 
Din cauza ta pot avea barbatul care vreau  
Din cauza ta am. . .  
Deodata incepe sa se pise. . . si. . . duios îi replica: 
Nu, nu plinge, mai, ca nu te cert !!!. . .  
*** 
Intr-un satuc evreiesc din Polonia era o singura vaca şi intr-o zi a incetat sa mai dea 
lapte. Intrand in panica, oamenii au intrebat in dreapta si-n stanga şi au aflat ca ar 
putea cumpara o vaca din Moscova cu 2000 ruble sau una din Minsk, cu 1000 ruble.  
Normal, au ales varianta mai ieftina şi au cumparat o vaca din Minsk. Era o vaca 
superba, dadea mult lapte gras şi toata lumea o indragea. Oamenii s-au hotarat sa o 
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imperecheze pentru a avea mai multe vaci la fel, ca sa nu-si mai faca griji pentru 
provizia de lapte. Au adus asadar un taur şi i-au lasat impreuna. Insa, când taurul 
venea din dreapta sa se urce pe vaca, aceasta se muta la stanga. Cand taurul venea 
din stanga, vaca se muta spre dreapta şi tot asa toata ziua fara nici un rezultat.  
In final, in disperare de cauza, oamenii s-au dus la rabbi sa il intrebe ce sa faca. I-au 
spus povestea: "Rabbi, am incercat o zi intreaga şi n-am reusit. Cand taurul venea 
din dreapta, vaca se muta spre stanga, iar când taurul venea din stanga, vaca se 
muta spre dreapta şi tot asa. . Ce sa facem?" Rabbi s-a gandit un moment şi a 
intrebat: Nu cumva ati cumparat vaca de la Minsk? 
Rabbi, esti fantastic! s-au mirat oamenii. Esti atât de intelept! Noi nu ti-am spus de 
unde am luat vaca. Cum ti-ai dat seama? Trist, rabbi raspunde: 
"Nevasta-mea e din Minsk. " 
*** 
Un cetatean mergea regulamentar pe autostrada, când il trage pe dreapta un 
politist!  
Politistul: Actele la control: 
Cetateanul îi arata actele, care erau in regula. Il pune politistul sa sufle in fiola. . . . 
totul ok. . . Se uita la masina, nimic in neregula!!! 
Politistul, se gandeste ce sa-i faca omului, ca sa nu scape fara amenda. . . . . .  
Politistul: Cum vad ca totul este in regula, am sa vă pun 3 intrebari, şi de 
raspunsurile dv-stra, depinde dacă vă iau permisul sau nu!!  
1` intrebare: dacă mergand noaptea pe Autostrada, vedeti 2 luminite la o distanta 
paralel egala! Ce e? 
Cetateanul: un autoturism! 
Politistul: Gresit! Putea sa fie un Peugeot, Honda, Volvo! 
2` Intrebare: dacă mergand noaptea pe strada, vedeti 2 luminite la distanta 
considerabila de sol, dar paralel egale!! 
Cetateanul: Un Camion! 
Politistul: Gresit! Putea sa fie Scania, Renault, Volvo!! 
3` Si ultima intrebare!: Mergand noaptea pe autostrada, vedeti o luminita! Ce e? 
Cetateanul: O motocicleta! 
Politistul: Gresit. Putea sa fie, o Kawasaky, Honda, Suzuky!  
Asa ca cetateanul ramane fara permis! 
Politistul da sa plece, la care Cetateanul, îi spune: Dl. Politist, Pot sa vă Pun şi eu o 
intrebare? 
Politistul: Bineinteles: 
Intrebare: Dacă noaptea mergand pe autoastrada, vedeti 3 luminite, nici prea 
puternice, nici prea slabe!! Ce sunt! 
Politistul: 3 curve fumand o tigara! 
Cetateanul: Da, dar puteau sa fie Nevasta-ta, Sora-ta şi Ma-ta!! 
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*** 
Iepurasul se plimba linistit prin padure când deodata il vede ursul.  
Asta il prinde, il baga in boscheti si-l violeaza. Dupa ce s-a consumat actul, iepurasul 
nostru se ridica demoralizat de tot şi cu lacrimi in ochi îi spune ursului: 
- Auzi bai, nesimtitule, tie nu ti-e rusine sa te iei de iepurasi lipsiti de aparare, asa ca 
mine? Ia zi, macar ai certificat medical ca n-ai SIDA? 
Ursul se grabeste sa-i scoata hartia, cand, iepurasul cu o fata foarte multumita: 
- Poti sa-l rupi! 
*** 
Pe vremea colectivizarii vine inginerul agronom la badea Gheorghe si-l intreaba  
- Bade cat cosesti pe zi.  
- Apai cam un hectar dacă nu stau deloc.  
- Ia arata-mi şi mie bade cum cosesti.  
Incepe badea Gheorghe sa-i arate cum coseste.  
- Bade Gherghe uite ce m-am gandit. Dacă punem inca o coasa orientata invers se 
dubleaza productivitatea.  
I-au montat omului inca o coasa invers, nu mai avea timpi morti, s-a dublat 
productivitatea.  
Vine din nou inginerul agronom.  
- Bade Gheorghe, ne-am gandit sa-ti punem in spate, agatata de curea o grebla ca sa 
strangi şi fanul din urma ta.  
Zis şi facut eficienta a crescut cu inca 30 %.  
Vine din nou specialistul la badea Gheorghe când cosea pe camp. Cand il vede 
badea Gheorghe o ia la fuga.  
Inginerul il ajunge din urma cu IMS-ul.  
- Bade unde fugi asa ca am venit sa-ti dau Ordinul Muncii clasa intai.  
- Of, m-am linstit. Am crezut ca veniti sa-mi legati un felinar de p *** ca sa pot cosi şi 
noaptea.  
*** 
In acelasi avion sunt Bush, Tony Blair, Ronaldihno, Papa şi un copil. Avionul se 
strica şi incepe sa se prabuseasca. In avion exista patru parasute. Primul care vrea 
sa sara cu parasuta este Bush ‘’ Eu sunt cel mai important om de pe Glob şi trebuie 
neaparat sa sar’’ ia parasuta şi sare. Tony Blair ‘’Eu sunt prim ministrul Marii 
Britaniei. Trebuie obligatoriu sa ma salvez’’ ia parasuta şi sare. Ronaldihno ‘’Eu 
sunt cel mai mare fotbalist. Am picior de aur. O lume intreaga ar suferi dacă as 
muri’’ ia şi el parasuta şi sare. Au ramas Papa şi copilul cu o singura parasuta. ‘’Ia tu 
parasuta, spune Papa. Eu sunt si-asa batran, am trait suficient, tu esti copil, ai toata 
viata inainte’’ ‘’Multumesc mult parinte dar ne putem salva amandoi. Bush a sarit 
cu rucsacul meu’’spune copilul.  
*** 



1516 

 

Un mecanic auto demonta chiulasa motorului unei masini scumpe, când zareste un 
chirurg binecunoscut intrand in atelier. Mecanicul l-a strigat: - Hei, doctore, pot sa-
ti pun o intrebare? Chirurgul, putin surprins, se apropie de mecanic. Acesta se 
ridica, isi sterge mainile şi intreaba: - Doctore, uita-te la acest motor, îi deschid 
inima, îi scot pistoanele, îi scot valvele, repar stricaciunile, apoi le pun la loc si, când 
termin, merge ca nou. Atunci cum se face ca eu am un salariu mic, iar dumneata 
castigi bani grei facand, practic, acelasi lucru? Chirurgul a zambit şi i-a soptit: - 
Incearca sa faci asta cu motorul pornit 
*** 
Un angajat intra in biroul sefului, smulge cablul telefonic din perete, îi arunca 
hartiile pe jos, îi toarna cafeaua pe cap şi da sa-l bata pina colegii din birou striga: 
"Opreste-te Ghita, noi am glumit, nu ai castigat la loto. . .  
*** 
Vand nevasta  
AN FABRICATIE: 1983, Al doilea proprietar, certificat in regula, productie 
autohtona CULOARE: roscata,  
DOTARI (full option): suspensii super, portbagaj mare, faruri bleu-ciel, grila 
radiator rosie bombata, air bag-uri frontale excelente,  
STARE FUNCTIONARE: f. buna, putin uzata (cam de 2 ori pe saptamana; da' duce 
mult mai mult)  
CAI PUTERE: ooh my God !!! ( poa' sa tina o herghelie)  
STARE CAROSERIE: putin atinsa - a fost un mic accident cu un vecin care nu s-a 
asigurat (daca sunt sau nu sunt acasa) şi a intrat in ea; in urma accidentului el a fost 
grav avariat, iar ea a suferit doar niste atingeri de curea pe aripa stanga spate, dar 
cu timpul se repara.  
PRET: negociabil,  
O dau cu tot cu accesorii: unu de 3 ani şi una de 5 ani.  
*** 
Se intalnesc reprezentantii fabricilor de bere Becks, Heineken, Carlsberg şi Guiness.  
Fiecare comanda o bere.  
Cel de la Becks o bere Becks, cel de la Heineken o bere Heineken, cel de la Carlsberg 
o bere Carlsberg iar cel de la Guiness spre uimirea celorlalti cere o Coca-Cola.  
Cei trei intreaba nedumeriti: - Tu nu bei bere? 
Pai dacă voi nu beti bere, atunci nici eu ! 
*** 
1. O celula umana contine 75 MB informatie genetica.  
2. Un spermatozoid 37, 5 MB.  
3. Intr-un mililitru sunt 100 milioane de spermatozoizi. In medie, eliberam, la o 
singura ejaculare, 2, 25 ml in 5 secunde.  
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Deci - logic - latimea de banda a pu*ii:  
(37. 5MB x 100M x 2, 25)/5 = (37. 500. 000 x 100. 000. 000 x 2. 25)/5 = 1 687 500 
000 000 000 
= 1687, 5 TeraBytes/s.  
De asemenea, este cel mai ineficient mod de a folosi un mediu de comunicatie.  
Faci broadcast cu 1687, 5 TB/s cu acelasi set de informatie (redundanta uriasa) cu 
speranta ca poate 37, 5 MB din ei vor ajunge la destinatie.  
In plus, are şi o latenta uriasa, primesti ACK-ul cam in 2 luni, şi raspunsul la cererea 
ta se compune in 9 luni.  
 
Si de cele mai multe ori e doar spam!  
Acum vine intrebarea. . . de ce zice lumea ca "imi merge netul ca o p***" 
*** 
O pustoaica intra la frizerie cu tac'su. Sta langa scaunul frizerului, mancand o 
gogosica, in timp ce tac'su se tunde. Frizerul îi zambeste si-i spune cu amabilitate:  
- Draguta, o sa ai par pe gogosica.  
- Stiu, raspunde ea. O sa-mi creasca şi tatele. . .  
*** 
Test pentru dovada dragostei neconditionate:  
Iti iei nevasta şi cainele şi îi incui in portbagajul masinii. Deschizi portbagajul dupa 
2 ore şi vezi cine se bucura ca te vede. . . .  
*** 
Niste spectatori moldoveni la jocurile olimpice.  
Proba de caiac-canoe. Astia asezati aproape de garla.  
Trece echipajul de pe locul 1, moment in care moldovenii incep sa strige : Mu*e ba!! 
Chizda matii!! etc. .  
Nici un raspuns.  
Trece echipajul de pe locul 2. Moldovenii iar: Sa vă fu`tim ma!! Mu*e!! Etc. . nici un 
raspuns.  
Trece echipajul de pe locul 3. Moldovenii striga: Mu*e ma! Chizda matii!!  
Echipajul de pe locul 3 riposteaza: 
Ba a matii ba!! 
La care moldovenii exclama extaziati:  
Astia sunt!!! HAI ROMANIA !!! 
*** 
Întrebare: - De ce există atâtea organizatii împotriva hainelor de blană şi niciuna 
împotriva hainelor de piele? 
Răspuns: - Pentru că e mai simplu să hărtuiesti femeile bogate decât găstile de 
motociclisti! 
*** 
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Bula la scoala. Cum era ziua invatatoarei fiecare dintre copii vine pe rand şi îi da un 
cadou.  
Vine Ionescu, fiul brutarului, şi îi itinde o cutie.  
Invatatoarea o ia, o agita putin şi zice : 
- Sunt franzele nu? 
- Da. Raspunde Ionescu.  
Vine Stanescu, fiul macelarului, şi îi intinde o cutie.  
invatatoarea o agita usor. . miroase cutia şi zice: 
- Cotlete de porc nu? 
- Da. Raspunde Stanescu.  
Vine Bula, tatal lui avea un magazin de bauturi alcoolice, şi îi intinde o cutie. 
Invatatoarea agita cutia de 2 ori şi observa ca dintr-un colt incepe sa picure. Pune 
degetul pe cutie apoi il baga in gura şi zice : 
- E vin alb nu? 
- Nu.  
Invatatoarea pune iar degetul pe cutie şi apoi il baga in gura şi zice: 
- Hmmm. e sampanie nu? 
- Nu. Zice Bula.  
- Ma dau batuta. Ce e? 
- Un catelus.  
*** 
La un proces plictisitor din cale-afara, când toti aproape ca adormisera, un betiv 
exclama catre procuror: 
- Sa ma pupi in fund! 
procurorul: 
- Afara ! 
betivul: 
- Nuuu ! Aici, sa vada toata lumea ! 
*** 
Mamico, astazi in autobuz, tata m-a pus sa cedez locul unei domnisoare. . .  
- Foarte bine puiu' lu' mama, asa trebuie sa faci!  
- Da mamico, da' io stateam in bratele lu' tata. . .  
*** 
Doi manelisti stau de vorba: - Auzi ma, da ce e ala sah? - 
Ba, sahul e piesele alea care le bagam noi in punga când jucam table.  
*** 
La maternitate, in sala de asteptare stau trei barbati cu sufletul la gura. Iese moasa 
şi il felicita pe primul: 
- Felicitari, aveti gemeni! 
- Doamne, ce coincidenta, eu lucrez la Minessota Twins. . .  
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Dupa o ora iese aceeasi femeie şi îi spune celui de-al doilea: 
- Incredibil, aveti tripleti!!! 
- Nu pot sa cred, ce coincidenta, eu lucrez chiar la 3M Company 
Al treilea lesina.  
- Ce s-a intamplat?intreaba moasa 
- El lucreaza la 7UP. . .  
*** 
Intr-o maternitate nasc o unguroaica, o ardeleanca si-o negresa. Se incurca 
bratarile la copii şi atunci doctorul zice: 
- Sa-l chemam pe ardelean ca-i mai calculat şi dacă isi recunoaste copilul am scapat.  
Vine ardeleanul şi alege copilul negru, la care doctorul zice: 
- Ce faci, bai, esti nebun? Nu vezi ca-i negru? 
La care ardeleanul raspunde: 
- Da, dar unul dintre aia doi e ungur, şi eu nu risc.  
*** 
Intr-o mica ferma, uitata in munti, a fost chemat doctorul ca sa asiste la o nastere. 
Neavand curent electric, fermierul aprinse un felinar in dreptul patului, unde sotia 
sa îi darui un fiu. Nu trecu mult timp şi aparu şi al doilea copilas. Bucurie mare, insa 
vazand ca apare şi al treilea copil, fermierul incepu sa strige: 
- Doctore, sa stingem felinarul, lumina îi atrage.  
*** 
Ion vine de la padure, si-o surprinde in casa pe Maria cu Gheorghe facand sex.  
- Ma, Marie, tie nu ti-e rusine? Eu muncesc ca prostul şi îţi aduc de toate, şi îţi fac pe 
plac. Tu, Marie, tu ma faci de rusine. Si tu, Gheorghe, ma, Gheorghe, macar opreste-
te când vorbesc eu!  
*** 
Un negru in Ceruri 
 
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n san ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiale. . .  
- Numele? intreaba Sfantul Petru.  
- Leonardo Di Caprio, raspunde negrul.  
Sfantul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele.  
- Leonardo Di Caprio, insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea la 
intors.  
Sfantul Petru scoate celularul, il suna pe Dumnezeu si-l intreaba respectuos:  
- Scoate-ma te rog dintr-o dilema, Titanicul s-a scufundat sau a ars?  
*** 
Piticu' in troleibuz 
Un pitic in troleibuz statea langa o domnisoara inalta. Piticu' o intreaba: 
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- Va dati jos? 
- Da, raspunde aceasta.  
- Da' cu ce vă dati ca tare fain miroase!  
*** 
Administratorul 
Sotul: - Mai femeie, administratorul blocului se lauda ca s-a culcat cu toate femeile 
din bloc, cu exceptia uneia. . .  
Sotia: - O fi aia grasa şi batrina de la parter.  
*** 
Veverita lipseste o noapte intreaga de acasa. A doua zi vine toata smotocita, cu 
blana jumulita, vai de ea.  
- Ce s-a intamplat? o intreaba sotul.  
- Pai m-a prins bursucul, m-a dus la el acasa şi 3 zile m-a bursucit intruna.  
- Dar tu lipsesti doar de o zi! 
- Pai am venit numai sa ma schimb şi ma intorc.  
*** 
Ce ar fi lumea fara barbati? 
Plina de femei libere, fericite si. . . grase.  
*** 
Azi am reusit sa nu întîrzii, m-a trezit ceasul desteptator.  
- Dar de unde ai vînataia aceea pe frunte? 
- De la ceas. Nu m-am ferit la timp cind l-a aruncat nevasta-mea. . .  
*** 
Sotia il intreaba pe sot: 
- Ai vazut tipul, care m-a salvat când eu ma inecam? 
- Da, a fost la mine şi si-a cerut scuze.  
*** 
O tanara povesteste unei prietene: 
- Duminica la strand, s-au agatat niste tipi de mine, numai pentru ca imi purtam 
aiurea costumul de baie.  
- Cum adica? 
- In mana. . .  
*** 
Avantaje şi dezavantaje în casatorie: 
Avantaj - Ti se aduce micul dejun în pat.  
Dezavantaj - în fiecare zi de catre aceeasi persoana.  
*** 
Sotia:M-am dus la un hipnotizator care m-a invatat sa stau in fata oglinzii şi sa repet 
"Nu ma doare capul!", "Nu ma doare capul!" şi astfel am scapat de durerile de cap. 
Nu vrei sa te duci şi tu, poate îţi imbunatatesti "performantele" sexuale? 
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Se duce sotul şi cind vine acasa se duce in baie apoi o dezbraca, o arunca in pat şi au 
o distractie de zile mari.  
- Stai asa ca vin imediat! 
Se duce iar in baie, se intoarce şi o fac mai bine decit prima data.  
- Stai asa ca mai vin o data! 
Se duce in baie şi sotia se duce dupa el. Il vede in fata oglinzii spunind:"Ea nu e sotia 
mea !", "Ea nu e sotia mea!".  
*** 
- Tu îti faci rugaciunea la masa, înainte de a începe sa manînci? 
- Nu e nevoie. Nu nevasta-mea gateste, ci eu.  
*** 
Toti oamenii se nasc egali in drepturi. Dupa care unii se insoara. . .  
*** 
Un tanar scotian suna la HOT LINE: 
- Buna iubitule, spune tipa.  
- Buna scumpo, raspunde el.  
- As face orice pentru tine. . . , continua tipa.  
- Bine, atunci inchide şi suna-ma tu! 
*** 
Un scotian aduce acasa un cos cu capsuni. Ia una din ele şi o da fiului sau zicandu-i: 
- Ia fiule! Restul au acelasi gust.  
*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici? 
- Da, fiule, sunt aici! 
- Nevasta esti aici? 
- Da, barbate, sunt aici! 
- Copii, sunteti aici? 
-Da, tata, suntem aici! 
- Toata lumea e aici? 
- Da, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie? 
*** 
Un scotian care avea o sticla de wisky in buzunarul de la pantaloni se impiedica pe 
scari şi cade destul de rau.  
Cand isi revine pune mana pe bunzunarul unde era sticla şi simte ceva ud: 
- Sper ca e sange! 
*** 
Doi scotieni stateau de vorba. La un moment dat unul dintre ei scoate un pieptene 
si, dupa ce si-l trece prin par, il arunca.  
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Al doilea, mirat, il intreaba: 
- De ce l-ai aruncat? 
- I se rupsese un dinte.  
- Pai. . . doar pentru un dinte?. . .  
- Era ultimul.  
*** 
Cum a aparut sarma de cupru? 
Doi scotieni au gasit simultan un penny. . .  
*** 
Un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta in pat langa el. 
Dintr-o data intra in panica şi da fuga pe scari la servitoare: - Daisy, Daisy! Sa fierbi 
un singur ou pentru micul dejun! 
*** 
Cum recunosti casa unui scotian? 
Este singura care are hartie igienica la uscat.  
*** 
Care este sunt cei mai Fair-Play suporteri din lume? 
Scotienii. Nu arunca cu NIMIC pe stadion! 
*** 
Un scotian cumpara un autoturism. Il intreaba pe vanzator: 
- Cat consuma masina? 
- O lingurita la suta.  
- Mare sau mica? 
*** 
Doi scotieni treceau prin fata unui bar. Unul dintre ei intreaba: 
- Bei o bere? 
- Da.  
- Atunci du-te şi o bea mai repede, ca eu te astept afara.  
*** 
Cei 7 pitici la Vatican se intalnesc cu Papa.  
Morocanosul il intreaba pe Papa:  
- Sfintia ta, aveti cumva calugarite pitice in Vatican?  
- Nu fiule, in nici un caz.  
- Dar, Sfintia voastra, in italia aveti cumva calugarite pitice, asa ca noi?  
- Nu fiule, n-avem. .  
In spatele Morocanosului ceilalti pitici isi dadeau palme şi abia se abtineau sa nu 
rada.  
- Sfintia ta, intreaba Morocanosul cu glasul tremurand şi lacrimi in ochi, dar in 
lumea asta exista vreo calugarita pitica asa ca noi??  
- Nu fiule nicaieri in lume nu exista calugarite pitice.  
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La auzul acestei replici ceilalti sase pitici izbucnesc in hohote de ras şi scandeaza:  
- Ai futut un pinguin! Ai futut un pinguin!  
*** 
Un tip bine intalneste o tipa, la fel de buna, şi vrea sa o ia de nevasta pe loc, orbit de 
frumusetea ei.  
"Dar nu stim nimic unul despre celalalt", spune ea 
"Nu-i nimic, aflam pe parcurs, ne descoperim incetul cu incetul", o linisteste el.  
Asa ca ea a acceptat, s-au casatorit, şi au plecat in luna de miere la mare.  
Intr-o dimineata, pe când erau la plaja pe marginea piscinei, el se ridica de pe 
sezlong, se catara la trambulina de 10 metri şi executa o saritura surub cu 2 
intoarceri la 90 de grade şi o rotatie completa, apoi o intrare perfecta in apa la 
aterizare.  
Dupa inca vreo cateva demonstratii, se intoarce inapoi pe sezlong ca şi cum nimic 
nu s-ar fi intamplat.  
"Ai fost incredibil, iubitule", il intampina ea, inca surprinsa de reperezentatie.  
"Am fost campion olimpic la sarituri. Vezi, ti-am spus ca ne vom cunoaste incetul cu 
incetul. " 
Ea se ridica de pe sezlong, intra in piscina şi incepe sa inoate. Dupa 50 de lungimi 
de bazin, fara pauza, se intoarce inapoi pe sezlong, nearatand niciun fel de 
oboseala.  
"Ooo, incredibil, te pomenesti ca şi tu ai fost campioana la vreo proba de rezistenta 
la inot" 
"Nu", spune ea, "am fost prostituata in Braila, dar lucram pe ambele maluri ale 
Dunarii" 
*** 
Sotia ajunge acasa de la cumparaturi si, surprinsa, isi gaseste sotul in pat cu o 
tanara frumoasa. Tocmai când se pregatea sa iasa furioasa din camera, sotia este 
oprita de sotul sau care îi spune:  
- Poate ar trebui totusi sa asculti ce s-a intamplat. . . Venind acasa de la serviciu, am 
zarit pe autostrada aceasta tanara ce parea obosita şi imbracata saracacios. Am 
adus-o acasa şi i-am oferit o friptura din carnea pe care o uitasesi de mult in 
frigider. Era desculta şi atunci i-am dat sandalele tale bune, dar pe care tu nu le mai 
purtai din cauza ca nu mai erau la moda. Ii era frig şi atunci i-am dat puloverul pe 
care ti l-am facut cadou de ziua ta dar pe care nu l-ai purtat niciodata pentru ca nu 
ti se potrivea culoarea. Avea pantalonii sfasiati şi atunci i-am dat o pereche de 
jeansi care îţi ramasesera mici, dar care de altfel erau foarte buni. Si apoi, tocmai 
când se pregatea sa plece, fata m-a intrebat:  
- Mai este ceva ce sotia ta nu mai foloseste? 
*** 
Un tip intra intr-un magazin: "As dori şi eu niste gulas" 
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Vanzatorul: "Sunteti ungur?" 
Asta se enerveaza: "Si dacă ceream strudel ma intrebai dacă sunt neamtz, dacă 
ceream pui seshuan ma intrebai dacă sunt chinez, sau dacă ceream pizza trebuia sa 
fi fost italian?!?" 
"Aaaa, nu" 
"Si atunci de ce ma intrebi daca-s ungur pt. ca am comandat gulas?" 
"Pt. ca aici e magazin de electronice" 
*** 
Un tigan venit din Germania conducea un Mertzan şi deodata face pana de cauciuc. 
Se da jos din masina sa schimbe roata. Un alt tigan aflat in trecere apare şi il 
intreaba: 
- Ce faci aici, manca-ti-as? 
- Pai, scot roata.  
Atunci al doilea tigan sparge parbrizul şi spune satisfacut: 
- Gata frate, eu îi iau casetofonul. . . !!! 
*** 
Client: - I'm lookin' for a gun.  
Owner: - What kind of gun are you lookin' for? 
Client: (pointing at the biggest handgun in the case): - That one looks 
about right.  
Owner: (very surprised): - Why do you need a. 44 magnum? 
Client: - It's for shootin' at cans.  
Owner: (pointing at a small handgun): - Well, this is the perfect size for 
shooting at cans.  
Client (pointing again at the. 44): - Nah, I need this one.  
Owner: - OK, what kind a cans are you shooting at? 
Client: - Mexi-cans. . . Puertori-cans. . . Afri-cans. . . Maro-cans. . .  
*** 
Un taximetrist moare şi ajunge la usa raiului. Sf Petru îi da un toiag de aur acestuia 
şi il invita in Rai. . . dupa cateva secunde ajunge şi un preot la usa raiului, iar Sf 
Petru îi da acestuia un toiag din lemn pur. Preotul se supara şi îi spune: Sf Petre dar 
eu am fost preot, cel dinaintea mea e un simplu taximetrist şi lui i-ai dat mai mult. . . 
Da, fiule, dar tu când ziceai predica in Biserica credinciosii dormeau, pe când 
taximetristul cand 
conducea cum conducea, clientii lui se rugau. . . . Asa ca darul e pe masura. . . . .  
*** 
Sedinta la ferma. Isi spune pasul Gheorghe: 
- Io sunt Gheorghe, grajdarul. Am in dotare o vaca alba, o vaca neagra şi un bou. 
Intr-o zi boul a f**ut-o pe vaca neagra. . .  
Sefa de ferma: 
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- Stai jos nesimtitule. Nu puteai sa folosesti alt cuvant? De exemplu "a regulat-o".  
Sedinta urmatoare: 
- Io sunt Gheorghe, grajdarul. Am in dotare o vaca alba, o vaca neagra şi un bou. 
Intr-o zi boul a re. . . a re. . . a ref**ut-o pe vaca neagra. . .  
- Tampitule, dacă nu ai tinut minte "a regulat-o", puteai sa folosesti o expresie: i-a 
facut o surpriza etc.  
Sedinta urmatoare: 
- Io sunt Gheorghe, grajdarul. Am in dotare o vaca alba, o vaca neagra şi un bou. 
Intr-o zi boul i-a facut o surpriza vacii negre.  
 
Toata lumea rasufla usurata.  
-. . . A f**ut-o pe-aia alba! 
*** 
Suna o blonda la Politie: 
- Mi-au spart masina, mi-au furat totul. . . şi volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul. . . . . .  
Peste 5 min isi da cu palma peste cap şi suna iar la politie: 
- Va rog sa ma scuzati, m-am urcat in spate! 
*** 
Doua blonde stau de vorba. Prima îi spune celeilalte: 
- Stii, ieri mi-am facut testul de sarcina! 
Cealalta foarte cuiroasa: 
- Si au fost grele intrebarile? 
*** 
Inima moldoveanului 
Un moldovean se duce la doftor. Doftorul îi spune: 
- Ai inima dilatata.  
- Da di unde di la tata, e di la mama ! 
*** 
. . . intr-o gradinita din america, educatoarea le promite copiilor 2 $ dacă vor 
raspunde exact la intrebarea: 
"Cine a fost persoana cea mai importanta din istoria omenirii?" 
Se scoala Sean, irlandezul, şi zice ca St. Patrick.  
Gresit, urmatorul la rand! 
Se scoala McQ ueen, scotianul, şi zice ca St. Andrew.  
- Gresit, urmatorul. . .  
Se scoala Shlomo, evreul, şi zice ca Isus Cristos.  
Educatoarea îi da cei 2 $ pentru raspunsul exact, si-l intreaba, totusi, cum se face ca 
evreii il recunosc pe Isus ca cel mai important om din istorie.  
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Raspunsul lui: Eu stiu de fapt ca cel mai tare din istoria umanitatii a fost MOISE, dar 
BUSINESS 
IS BUSINESS! 
*** 
Şeful echipei de Formula 1 Ferrari si-a concediat tehnicienii şi in locul lor a angajat 
tigani din Romania pentru ca scot rotile de 3 ori mai repede. Mai tarziu i-a parut 
rau. E drept ca fata de timpul obisnuit desfaceau rotile in 3 secunde insa in cele 7 
secunde ramase au revopsit caroseria, au schimbat seria de fabricatie şi au vandut-
o drept Honda.  
*** 
"Noile simboluri ale muncii sunt inghetata şi porumbelul - cine nu linge, zboara" 
*** 
Cand esti inteligent şi când esti intelept? 
Esti inteligent dacă nu crezi decât jumatate din ceea ce auzi; esti intelept dacă stii 
care jumatate! 
*** 
Dacă vă este frica sa nu vă ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 100 g 
de cognac.  
Cognac-ul, precum se stie din batrani, atenueaza teama.  
*** 
Un turist la un hotel vorbeste cu receptionerul: 
- Tariful nostru este urmatorul: 100 dolari pe noapte, pat şi micul dejun, sau doar 
10 dolari dacă vă faceti singur patul.  
- Foarte bine, imi aleg varianta sa-mi fac singur patul.  
- OK! Poftiti fierastraul şi ciocanul, ramane doar sa faceti rost de cuie.  
*** 
Stiai ca in corpul omenesc exista un nerv care face legatura intre globul tau ocular 
şi anus? 
Se numeste Nervul Optic Anal, şi este responsabil de viziunea cacacioasa despre 
viata.  
Dacă nu credeti, incercati sa vă smulgeti un fir de par din fund, sa vedeti cum vă dau 
lacrimile. . .  
*** 
Sotul vine acasa si-o prinde pe sotie cu amantul in pat. . . Socat intreaba urlind: 
- Ce se intampla aici !!!? 
Sotia se uita la amant şi comenteaza confidential: 
- Nu ti-am spus eu. . . ca-i cam incet la minte. . . ?!! 
*** 
Intra Bond intr-un bar, se uita. . . lume, inghesuiala. La un moment dat, un loc la o 
masa la care statea un tip. Se asaza pe scaun şi se recomanda: 
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- Bond, James Bond.  
La care ala se uita piezis: 
- Damme, Van Damme, Claude Van Damme, Jean Claude Van Damme. . .  
*** 
Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la restaurant.  
Farfuria de supa se varsa pe rochia ei cea noua.  
Suparata şi asteptand sa fie consolata de sotul romantic ea zice: 
- Uite cum arat, ca o scroafa! 
El raspunde: 
- Si te-ai mai şi murdarit pe deasupra! 
*** 
Un pescar dadea la undita într-un loc unde pescuitul era interzis.  
Un paznic se apropie de el si-i zice: 
- Trebuie sa platiti amenda, aici pescuitul e interzis! 
- Eu nu pescuiesc, îi fac doar baie râmei asteia! zice pescarul ridicând batul din apa.  
- Deh. . . amenda tot trebuie sa platesti, ca râma ta nu are slip şi asta nu e plaja de 
nudisti! 
*** 
Andropauza este mult mai distractiva decât enopauza. La momentul menopauzei 
femeia se ingrasa şi se deprima, pe când barbatii incep sa agate fete tinere şi sa 
cheltuiasca.  
*** 
- Cand a aflat mama lui Duncan Mclaud ca fii-su e nemuritor? 
- Dupa al treilea avort.  
*** 
Un preot ortodox, un preot catolic şi un rabin jucau poker. La un moment dat, in 
toiul jocului, cind pariurile erau cu trei zerouri, vine politia şi îi prinde in flagrant. 
Politistul il intreaba pe preotul ortodox: 
- De ce joci poker, parinte? 
Preotul ortodox raspunde: 
- Eu, poker!?. . . Fereasca Dumnezeu şi Maica Domnului. . .  
Politistul trece la preotul catolic: 
- Sfintia voastra juca poker? 
Preotul catolic ridica ochii spre cer, spuse in gind un Doamne, iarta-ma!" si, apoi, 
raspunde sec: 
- Nu! 
Politistul se intoarse la rabin şi il intreaba şi pe el: 
- Rabine, marturiseste macar tu ca jucai poker! 
La care rabinul ridica din umeri şi raspunse: 
- Cu cine?. . .  



1528 

 

*** 
Vine o femeie la ginecologie impreuna cu copilul ei de 5 ani.  
- Doamna, trebuie sa vă consult, dar copilul trebuie sa astepte afara, zice doctorul.  
- Nu e nevoie, este un mic geniu stie totul in medicina, puteti sa-l intrebati orice.  
Cam nehotarat doctorul se pregateste pentru consultatie, şi se gandeste sa-l testeze 
totusi pe copil. . .  
- Ce fac eu acum? il intreaba direct.  
- Domnul doctor isi pune manusile pentru a nu contracta sau distribui germeni, 
raspunde imediat copilul.  
- Mda. . . raspunde doctorul putin enervat, dar acum ce fac? Mai intreaba el in timp 
ce se uita la femeia urcata pe masa.  
- Acum efectuati un examen vizual asupra vaginului mamei mele, raspunde imediat 
micutul.  
Enervat la culmea doctorul se dezbraca şi incepe o partida de sex cu femeia de pe 
masa. . .  
- Ia mai zi ma, acuma ce mai fac? se rasteste el.  
- Acum iei SIDA! 
*** 
Vineri, pe la prinz, un tip merge la doctor sa ceara o scutire medicala.  
-Ia zi, Ioane, ce necazuri ai, de ce suferi? 
-Domnu'Doctor, cred ca am GLAUCOM ANAL!!! 
-Ba, Ioane, esti timpit!? Ce boala e asta!? 
-Domnu'Doctor, mai pe romineste este ca NU-MI VAD CURU'MERGIND SAPTAMINA 
VIITOARE LA SERVICI. . .  
*** 
In timpul potopului care a avut loc pe pamant, arca lui Noe era gata-gata sa se 
scufunde, clatinandu-se in toate partile. Noe nu gasea nicicum motivul asa ca intr-o 
zi decide sa mearga in vizita la animale.  
Aici descoperi problema: toate animalele faceau sex.  
- Nu se poate asa ceva! Eu vă salvez viata şi asa ma rasplatiti? O sa scufundati arca! 
Toate animalele s-au oprit şi l-au ascultat speriate.  
- De acum inainte fiecare pereche vă primi o fisa cu ziua şi ora la care pot face 
dragoste şi care nu le respecta vă fi aruncat peste bord.  
Dupa cateva zile maimutoiul incepe sa o tachineze pe maimuta: 
- Miercuri la ora 4 vei avea de suferit! 
Timp de trei zile îi spune la fel: 
- Miercuri la ora 4 vei avea de suferit! 
Maimuta nervoasa merge la Noe şi îi povesteste: 
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- Uite Noe, de trei zile maimutoiul ma tot ameninta. Imi zice ca miercuri la ora 4 voi 
avea de suferit. Eu stiu ce se vă intampla in acea zi insa nu se poate sa strige asa in 
gura mare. Ce vor spune prietenele mele? 
Noe merge la maimutoi sa îi ceara socoteala: 
- De ce o ameninti pe maimuta? Cum adica vă avea de suferit? Ia spune-mi! 
- Pai. . . Mi-am pierdut fisa când am jucat pocker cu magarul. . .  
*** 
Barbatul nu este complet pana nu se casatoreste. Pe urma este terminat.  
*** 
Un baietel il intreaba pe tatal lui: 
"Tati cat costa sa te casatoresti?.  
Tatal i-a raspuns: 
"Nu stiu fiule inca platesc".  
*** 
- Tati este adevarat ca in unele parti din Africa, un barbat nu isi cunoaste sotia pana 
nu se casatoresc? 
- Asta se intampla peste tot fiule.  
*** 
Nu am cunoscut fericirea adevarata pana nu m-am casatorit. Pe urma a fost prea 
tarziu.  
*** 
In scrierea de tipar, cifra sapte arata astfel: 7.  
Cand o scriem insa de mana, o taiem cu o linie orizontala. V-ati intrebat vreodata de 
ce? Se spune ca dupa ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte  
sa-i dicteze cele zece porunci, acesta i-a adunat pe oameni sa le vorbeasca despre 
ele. Cand a ajuns la a saptea porunca, "Sa nu ravnesti la nevasta aproapelui tau", cei 
mai multi dintre barbati au inceput sa strige: 
- Taiati saptele, taiati saptele, taiati saptele!!! 
*** 
Niciodata nu te culca nervos. Ramai sa termini cearta.  
*** 
Secretul casniciei perfecte ramane un secret.  
Cand un barbat îţi fura sotia cea mai nasoala revansa este sa il lasi sa o pastreze 
*** 
Nu am mai vorbit cu sotia mea de 18 luni - nu imi place sa o intrerup.  
*** 
Prietena mea mi-a spus sa fiu mai afectiv. Acum am doua prietene.  
*** 
Unui barbat i s-a furat cardul de credit. Nu a depus plangere deoarece hotul 
cheltuia mai putin decât nevasta-sa.  
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*** 
Sotia: "Mai bine ma casatoream cu dracul!" 
Sotul: "Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange este interzisa!" 
*** 
- Ce face un scotian când vede ca îi arde casa? 
- Da beep la pompieri.  
*** 
Un om sparge o Banca şi ia cativa ostateci. Intreaba agresiv pe primul retinut: 
"Spune-mi m-ai vazut jefuind Banca?" Ostatecul raspunde: "Da!"  
Fara sa mai stea pe ganduri, hotul il impusca in cap. Apoi intreaba acelasi lucru pe 
cel de-al doilea ostatec. Al doilea ostatec raspunde: " Eu nu te-am  
vazut, . . . dar te-a vazut nevasta mea.  
*** 
Tupeu este atunci când un barbat se intoarce acasa la 4 dimineata mirosind a 
parfum de femeie, cu urme de ruj pe camasa, intra in casa şi vazand-o pe nevasta-sa 
cu o matura in mana îi zice: 
- Nu te enerva, ca tu urmezi! 
*** 
Un tip se duce la o prostituata. Dupa ce termina treaba, pleaca si, din usa, îi spune 
tipei: 
- Ti-am dat bani falsi! 
La care tipa raspunde: 
- Tu sa fii sanatos. . .  
*** 
Un om avea şi el un teren pe care plantase pepeni, şi când au inceput sa se coaca, ca 
sa nu-i fure nimeni, pune o pancarda pe care scria: 
"Printre acesti pepeni este unu injectat cu cianura".  
A doua zi când se intoarce, gaseste pe pancarda scris: "Acum sunt doi!" 
*** 
Dupa ce loveste un pieton, masina isi continua drumul inca vreo 10 metri. . .  
Soferul scoate capul pe fereastra şi tipa: 
- Fii ba atent!!! 
Pietonul se ridica repede, speriat, impleticindu-se şi intreaba: 
- De ce, dai inapoi? 
*** 
Merge un schelet la medic.  
Medicul: Acuma se vine? 
*** 
Inaintea unei operatii, medicul:  
-Cati ani ati spus ca aveti?  
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La care pacientul, un pic fricos: 
-Fac 46 peste 2 saptamani. Doctorul, putin amuzat: 
-Imi place optimismul dumneavoastra.  
*** 
Dintr-un turn de paza al unui fort din vestul salbatic, santinela striga:  
- Domnule capitan, vin indienii!!! 
- Prieteni sau dusmani? intreaba capitanul.  
- Cred ca-s prieteni, ca vin impreuna!  
*** 
Se intalnesc 2 babe pe ulita: 
- Ce faci tzatzo? 
- Vin de la posta.  
- Ai luat pensia? 
- Eee, am luat o p. . a.  
- Si eu ca proasta am luat pensia!  
***  
Doua babe pe bancuta in cimitir: 
- Auzi, tu cati ani ai? 
- 97! 
- Pai şi te mai duci acasa?  
***  
Doi batranei prin parc: 
- Cum te simti mai Vasile acum la 80 de ani? 
- Ai?! Aaa, acum la 80 de ani? Pai cum sa ma simt, ca un nou nascut. . . ma pis şi ma 
cac pe mine, toata ziua. . .  
***  
Doi mosi stateau pe o banca: 
- Auzi, o vezi pe tipa aia? moare dupa mine! 
- Da de unde stii? 
- Doar n-o sa moara inaintea mea. . .  
***  
In tamvai inghesuiala şi un mosulica de pe scaun i se adreseaza unei domnisoare ce 
statea in picioare: 
- Dacă doriti puteti sa stati la mine in poala.  
Tanara cu tupeu se aseaza. Dupa cateva momente mosul da semne de neliniste şi 
jenat îi spune tinerei: 
- Ati vrea, vă rog frumos sa vă ridicati? Stiti, cred ca totusi nu sunt asa de batran 
cum credeam. . .  
***  
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Un mos intra intr-o farmacie şi cere un prezervativ. Se uita la el pe toate partile şi 
zice: 
- Auzi, cucoana, unul cu miez n-ai, ca numai piele am şi eu?  
***  
Doi mosnegi se intilnesc: 
- Ce mai faci, Vasile? 
- Uite, am fost la femei.  
- Si cum a fost? 
- Mai curat decit la barbati.  
***  
Mergea unu' prin desert, mort de sete.  
La un moment dat, da de un bar pe care scria "Bere Gratis cat cuprinde".  
Nu mai sta pe ganduri; intra şi cere:  
- Barman, repede 2 butoaie de bere, asa, de inceput!  
- Domnule, pentru a servi cata bere poftiti, şi gratis, tre' sa indeplinesti 3 conditii:  
a) tre' sa bei o sticla de tequilla, pe nerasuflate!  
b) in camera din spate avem un crocodil, ce are un dinte cariat; tu tre' sa il scoti!  
c) la etaju' 2 e o femeie nesatula, pe care nimeni şi nimic nu a reusit sa o satisfaca 
pana acum; tu tre' sa te ocupi de ea!  
- Nici o problema, se rezolva.  
Unde e sticla de tequilla?  
Bea asta sticla dintr-o inghititura fara sa clipeasca si, ametit, de alcool intra la 
crocodil. . .  
. . . Zgomote, urlete, sticle sparte, ziduri daramate. . .  
. . . Timp in care toti ceilalti asteptau la usa cu fetele tampe şi intrebatoare.  
La un moment dat se face liniste, se deschide usa, şi iese omu' nostru cu camasa 
rupta, zgariat, plin de sange, si, cu ultimile puteri, zice:  
- Aaa. . . hâc!  
Acu' sa-mi spuneti, hac, unde e femeia aia cu dintele cariat? 
***  
Luna de miere.  
El citeste ziarul in sufragerie.  
La un moment dat simte un miros puternic de ars.  
- Iubito, gatesti sau calci? 
***  
Ratusca la magazin:  
- Aveti piine?  
- Nu.  
- Aveti piine?  
- Nu!  
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- Aveti piine?  
- Nu!!  
- Aveti piine?  
- Nu!!!  
- Aveti piine?  
- Nuuu!!!!!  
- Aveti piine?  
- BAAAAAA!!!  
Dacă ma mai intrebi o data dacă am piine, îţi bat ciocu' in cuie de tejghea!  
- Aveti. . . cuie?  
- NU!  
- Aveti piine? 
***  
Formula 1 Breaking News:  
Seful echipei de Formula 1 Ferrari si-a concediat tehnicienii si, in locul lor, a angajat 
tigani din Romania pentru ca scot rotile de 3 ori mai repede.  
Mai tarziu i-a parut rau.  
E drept ca, fata de timpul obisnuit, desfaceau rotile in 3 secunde, insa in cele 7 
secunde ramase au revopsit caroseria, au schimbat seria de fabricatie şi au vandut-
o drept Honda. . .  
***  
Niste vizitatori se opresc dezorientati in fata unei picturi ciudate.  
Aceasta prezenta nudurile explicite a trei barbati de culoare.  
Sa spunem ca nudurile erau FOARTE explicite, şi ca barbatii erau negri cu totul, in 
afara de unul, cel din centrul picturii, care avea penisul roz.  
Stau, se gandesc, ce naiba inseamna pictura, de ce are individul penisul roz.  
Vine ghidul muzeului şi le explica, timp de o juma' de ora, ca penisul roz semnifica 
mascularea Afro-americanilor intr-o lume predominant alba, şi ca poate insemna şi 
opresiunea fata de homosexuali in societate.  
Pleca ghidul şi se apropie un moshulica de grupul nostru de vizitatori.  
- Vreti sa vă spun ce-nseamna cu adevarat tabloul?  
- Ce te face sa crezi ca ai priceput mai bine ca ghidul?  
- Pai. . . eu l-am pictat!  
Astia nu sunt negri, sunt mineri din Valea Jiului!!  
Iar ala din centru a fost la pranz pe-acasa!!! 
***  
Secolul unu' dupa-Cristos.  
Petru sta langa cruce, se roaga, şi plange.  
- Petre! zice Isus.  
- Da, doamne!  
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- Urca.  
- Cum sa urc, doamne, ca ma omoara romanii.  
- Nu ma face sa zic a treia oara.  
Petru incepe sa se catere pe cruce.  
Soldatul care pazea crucea îi da cu coada sulitei, Petru continua sa urce, soldatul il 
impunge cu sulita, Petru continua sa urce, oamenii îi arunca cu pietre, Petru ajunge 
sus (batut tot şi sangerand).  
- Da, doamne; zi-mi!  
- Petre, de aici se vede casa ta.  
***  
Bula vroia sa se urce in avion cu un pui de gaina, mic, galben şi piuitor, ca sa il 
aduca cadou lui Bulisor.  
- Domnule, zise stewardesa cea urita şi batrina a Taromului, nu e voie cu animale in 
avion!!!  
Se intoarse Bula in aeroport, se duse la WC, puse puisorul in chiloti şi urca liber in 
avion.  
Locul lui era linga o calugarita tinara şi frumoasa.  
De atita uitat la bulanele ei, adormi Bula visind la ea.  
Deodata, puisorul iese din chilotii lu' Bula, scoate capul prin slitul pantalonilor şi 
incepu sa piuie.  
Calugarita speriata incepu sa-l zgiltie pe Bula:  
- Scoala domnule, scoala repede. . .  
Speriat, Bula tresari, uitindu-se in toate directiile:  
- Ce e, unde, ce. . . ce s-antimplat!!???  
Zise calugarita:  
- Omule, nu am deloc experienta in problemele astea, dar am impresia ca vi s-a 
spart un ou. . .  
***  
Bula, soldat, trimite acasa un pachet in care era o grenada şi o notita:  
- Mama, dacă tragi de cuiul asta, primesc invoire o saptamana! 
*** 
La Bula vine un vecin: 
- Auzi ma, Bula, vrem sa tapetam camera de zi, şi e la fel de mare ca a ta.  
Tu când ti-ai tapetat'o, cate suluri ai cumparat? 
- 20.  
- Multumesc.  
Dupa 2 saptamani se intalnesc: 
- Auzi ma, tampitule, am cumparat 20 de suluri şi 7 mi-au ramas in plus.  
- Pai şi mie. . .  
***  
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La scoala:  
- Copii, sa presupunem ca as baga mana in buzunarul unui om şi i-as lua banii.  
Ce ar insemna ca sunt?  
Bula:  
- Ministru de finante. . .  
***  
Bula se duce la o farmacista şi intreaba:  
- Doamna, ce imi puteti da pentru o erectie permanenta?  
- Masa, casa şi 1000 de dolari pe luna.  
***  
Bula, un baietel de 3 ani, in timp ce face baie, isi examineaza testiculele.  
Apoi intreaba:  
- Mami, astia sunt creierii mei?  
Mama îi raspunde:  
- Nu inca, dragul meu!  
Nu inca! 
***  
Invatatoarea verifica dacă elevii si-au facut temele pentru acasa.  
- Gigele, ti-ai facut tema?  
- Nu!  
- Stai jos ai nota 4!  
Dar tu Ionele?  
- Mi-am uitat caietul acasa.  
- Stai jos, nota 4.  
Si tu Bulisor?  
- N-am facut-o, pentru ca fratele meu s-a intors de la inchisoare. . .  
- Aha, vrei sa ma sperii cu el?!!  
Stai jos, ai nota 6! 
***  
- Spune-mi de ce te dai cu faina pe fata? o intreba Bulisor pe bunica. . .  
- Ca sa ma fac frumoasa!  
- Si de ce nu te faci? 
***  
Vine Bula acasa şi o intreaba pe maica-sa:  
- Mama, mama!  
Cum l-ai cunoscut pe tata???  
- Pai. . . era sa ma inec si. . . m-a salvat!. . .  
- Aaaaaaa. . . de asta nu vrea tata sa invat sa inot!!!!! 
***  
Bula la scoala:  
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- Doamna profesoara, am prins 2 iepuri.  
- Vii?  
- Vii!  
- Presupun ca a fost greu!  
Cum i-ai prins?  
Cu o capcana?  
- Nu; regulandu-se! 
***  
Rodica e cea mai uritica fata din clasa.  
Intr-o zi, Bula o intreaba:  
- Rodico, stii ce o sa patesti tu când o sa fii mare?  
- Nu.  
- Nimic! 
***  
Intr-o zi, Ion il intreaba pe vecinul sau Gheorghe:  
- Ba, Gheorghe, poti sa ma ajuti astazi sa tai lemnele astea?  
- Nu se poate, am o boala venerica!  
- Cum?  
Ce boala ai?  
- Ma doare-n p**a! 
***  
Ion pleaca la munca, pe vapor, iar la plecare Gheorghe il roaga sa-i aduca şi lui un 
papagal.  
Dupa un timp, Ion se intoarce, dar, cum a uitat sa cumpere un papagal, îi ia o 
bufnita.  
Cei doi se intalnesc, Ion îi da bufnita lui Gheorghe si-i spune ca e papagal regal.  
O saptamana mai tarziu se intalnesc la o bere, iar Ion il intreaba pe Gheorghe dacă 
papagalul a inceput sa vorbeasca.  
Gheorghe raspunde:  
- Bai, inca nu vorbeste, dar tu stii ce atent se uita? 
***  
- Mai Ioane, de ce te-ai insurat?  
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine.  
- Si acum, cum e?  
- Acum imi place! 
*** 
Ion merge la piata sa vanda un cocos.  
Vine un batranel care parea interesat şi intreaba: 
- E bun cocosul taica? Se pricepe la calcat gaini? 
- Buuun tataie! 
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Calca tot ce prinde; calca gaini, rate, gaste, oi, porci, vaci, a prins odata un vultur şi 
nu l-a iertat. . .  
- Pai si-atunci de ce-l vinzi, omule?!  
- Hmm. . . de la o vreme se uita ciudat la mine.  
***  
Badea Gheorghe era la cosit iarba de pe marginea santului.  
Deodata trece o masina cu viteza şi calca o gaina care mergea pe strada.  
Soferul, speriat, opreste şi incearca sa-si repare greseala, platindu-i omului gaina.  
Ridica de jos gaina moarta şi se duce spre badea Gheorghe, care privea nepasator 
scena, si-i spune:  
- Bade, e a matale gaina asta?  
Badea Gheorghe se uita insistent la gaina şi spune, oarecum incurcat:  
- No!  
Eu n-am gaini asa late! 
***  
Gheo şi Ion mergeau cu trenul de la Cluj la Sibiu.  
Ion rupe tacerea şi zice:  
- Auzi, ma Gheo, tu stii de ce ne hurduca trenu' aista?  
Gheo:  
- Nu stiu.  
Tu stii?  
Ion:  
- Apa' hai sa-ti explic: trenu' aista are la inceput o locomotiva. Stii?  
Gheo:  
- Stiu dara, ca nu sunt prost.  
Ion:  
- N-avem nici o treaba cu ea. Merje lin, fain de tat. Mai departe, dupa locomotiva 
imediat este vagonul cu posta. Stii?  
Gheo:  
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Ne pasa noua de vagonul cela?  
Ion:  
- Nu ne pasa.  
Dupa vagonul cu posta este vagonul ala pentru domni de la oras, din aia cu valize 
patrate. Stii?  
Gheo:  
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Spune mai departe.  
Ion:  
- Nici de ala nu ne pasa. Dupa vagonul domnilor de la oras este vagonul pentru 
palmasi, nevoiasi asa ca noi. Stii?  
Gheo:  
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- Stiu dara, ca nu sunt prost. Spune mai departe. Avem vreo treaba cu el?  
Ion:  
- Oleaca de rabdare.  
Vagonu' nost' are 2 osii: osia din fata (cu care nu avem nici o treaba) şi osia din 
spate, asta pe care sta compartimentul nost'. Stii?  
Gheo:  
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Osia aiasta are vreo taina cu noi?  
Ion:  
- Stai o tira.  
Osia are 2 roti: roata din stanga (care nu ne intereseaza) şi roata din dreapta, pe 
care stam noi. Stii?  
Gheo:  
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Ce-i cu roata de sub noi?  
Ion:  
- Roata aiasta are aria PI x R patrat. Cu PI şi cu R nu avem nici o treaba; pe noi 
patratul 
cela ne hurduca ase! 
***  
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta şi o reazema de gard şi 
incepe sa caste ochii in jur.  
Gardianul:  
- Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru. . .  
- No, ca nu-i bai.  
I-am pus lacat! 
***  
Ion şi Maria mergeau pe strada.  
Maria îi zice lui Ion:  
- Ma Ione, io is lezbi.  
Ion:  
- Ce-i aia?  
Maria:  
- Vezi femeia aia de pe strada?  
Ion:  
- Da, o vad.  
Si cei cu ea?  
Maria:  
- Pai. . . mie imi place de ea şi as vrea sa fac sex cu ea.  
Sta Ion un pic, dupa care zice:  
- Tu, Marie!. . .  
. . . Cred ca şi io is lezbi.  
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*** 
E-mail de la sotie catre sot:  
"Trimite-mi bani, ca altfel incep sa calc "stramb!  
E-mail de raspuns de la sot catre sotie:  
"Calca stramb, şi trimite-mi şi mie niste bani!"  
*** 
Tineri casatoriti;  
-Draga mea eu am regulile mele. Dimineata la ora 8 sa fie micul dejun gata, 
indiferent dacă sunt acasa sau nu. . La ora 13 sa fie pranzul gata, indiferent dacă 
sunt acasa sau nu. Cina sa fie pregatita pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasa 
sau nu. Ai inteles?  
-Da, am inteles. Am şi eu o singura regula; luni, miercuri şi sambata fac sex, 
indiferent dacă esti acasa sau nu. . .  
*** 
Doi prieteni se intalnesc dimineata la cafea, dintre care unul cu un ochi vanat.  
- Ce-ai patit la ochi? il intreaba celalalt.  
- M-a lovit nevasta.  
- De ce?  
- I-am zis "TU".  
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi in familie ca te-a lovit pentru asta?  
- Pai aseara când mancam mi-a zis: "Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni". 
Si eu i-am raspuns:  
"Poate TU. "  
*** 
Omul din Neanderthal o intreaba pe femeia lui:  
- Te culci cu mine?  
- Nu!  
- De ce?  
- Nu am chef! Ia omul paru' şi îi da una zdravana peste cap.  
- Acuma te culci cu mine?  
- Nu!  
- De ce nu!?!  
- Ma doare capul.  
*** 
Trei barbati vorbeau despre viata lor amoroasa.  
Italianul: "Saptamina trecuta, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am 
uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa şi la final ea a gemut 
pentru 5 minute. "  
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Francezul: "Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. 
Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii şi la final ea a tipat 
pentru 15 minute. "  
Romanul: "Ei bine, saptamina trecuta şi eu am facut dragoste cu Maria a mea. Am 
dat-o prin untura, am facut sex şi apoi ea a urlat sase ceasuri. "  
Uimiti, italianul şi francezul il intreaba:  
- Ce naiba ai putut tu sa-i faci muierii de-a tipat 6 ore?  
- Mi-am sters miinile de perdele  
*** 
Trei tipe stau de vorba:  
Prima:  
-Sa vezi ce am gasit in buzunarele sotului meu aseara! Fotografii porno. . . .  
-Si ce ai facut cu ele?  
-Nici nu am stat sa ma gandesc, le-am aruncat pe foc.  
A doua:  
- Asta nu-i nimic, eu am gasit in buzunarele sotului meu prezervative. . . .  
- Si ce ai facut? Le-ai aruncat pe foc?  
- Ei as, le-am gaurit şi le-am pus la loc.  
A treia… lesina… 
*** 
Petre, cioban de meserie, era in armata. Ii trimite un plic sotiei, in care era un 
desen.  
Pe foaie erau desenate o floare, doi copii, o fantana, soare, o baba şi niste bolovani.  
Sotia a descifrat desenul: 
"Floareo, sa ai grija de copii, sa nu cada in fantana, ca te ard, soarele ma-tii, Petre. . . 
" 
*** 
Discutie intre 2 copii : 
Baietelul catre fetita: -Ce-i vei cere lui Mos Craciun anul acesta? 
F: -O papusica Barbie, dar tu? 
B: -Eu îi voi cere un Tampax 
F: -Tampax? Ce e asta? 
B: -. . . Habar n-am, dar zic astia la televizor ca daca-l folosesti poti merge la plaja in 
fiecare zi, sa mergi cu bicicleta, sa mergi la piscina, sa dansezi, sa alergi, sa faci o 
multime de lucruri. . . . fara ca nimeni sa-si dea seama 
***  
Cică mergea licuriciul prin pădure, cu tic verbal: Ai de pula mea. . . . AAAAAi de pula 
mea. . . . La un moment dat se întâlneşte cu Lupu:  
Licuriciu: Aiii de pula mea. . .  
Lupu: Ce ai mah licuriciule, mă înjuri aşa în faţă?  
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Lic: Lasă-mă lupule, AAAAAi de pula mea. . .  
Lupu: Ce ai mah, licuriciule, ce ai păţit?  
Lic: AAAAi de pula. . . . .  
Lupu: ZIii mah !  
Lic: Pai mergeam io aseara prin padure. . . AAAi de pula mea. . . shi vad o 
licuricioaica mancatziash, super buna. . . .  
Lupu: shi, shi?  
Lic: Shi m-am dus, shi io ca omu, deh s-o fut. . . . . . . . .  
Lupul: (Nerebdator) Shi shi?  
Lic: SHI-MI BAG PULA in cine mai arunca tzigari aprinse prin padure !! 
***  
"Nimeni nu moare virgin. . . viata i-o trage fiecaruia cel putin o data!"  
***  
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de servici?" exista un raspuns 
sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu direct. El ma futea la cap şi 
pe mine ma durea in cur!"  
***  
Ierarhia intr-o firma mare:  
- sefi  
- sefuti  
- fututi  
- rasfututi  
- pulimea  
***  
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul in timpul unei 
partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi securitate personala in timp ce esti 
futut.  
***  
Scufita Rosie stia drumul de acum catre casa bunicii şi a luat-o pe unde trebuie. 
Sora-sa, Scufita Verde, nu stia drumul şi a luat-o peste tot. . .  
***  
Este clar ca femeile sunt mai destepte decit barbatii. Ginditi-va :  
cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al barbatilor este 
ciinele.  
***  
Diferenta intre fumatori şi nefumatori  
- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat?  
- Exista ! Mortul care n-a fumat e mai sanatos!  
***  
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O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute şi nevrute cu o catelusa şi il 
intreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, îi raspunde:  
- Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi ciinele incearca sa o duca el acasa.  
- Ahaa. . . e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel postasul o 
ducea in mod sigur la posta. . .  
***  
- Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da?  
- Desigur, scumpa mea.  
- Aseara, când tu nu erai, am auzit cum tata îi spunea dadacei "Ingeras". Ea când o 
sa zboare?  
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata.  
***  
Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta.  
Inteligenta are limitele ei, prostia nu.  
***  
Dragostea e oarba, dar casatoria îi reda vederea.  
***  
Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru casnicie. Casnicia este pretul pe 
care barbatii il platesc pentru sex.  
***  
O femeie poate sa tina un singur secret: virsta ei.  
***  
Numai fetele cuminti isi tin un jurnal. Fetele rele n-au timp.  
***  
Dacă vrei ca sotia sa te asculte cind vorbesti, vorbeste cu alta femeie.  
O sa fie numai ochi şi urechi.  
***  
Intr-o noapte, la spital, o asistenta blonda il scoala pe pacientul care dormea un 
somn adanc şi îi spune: 
-Treziti-va, am uitat sa vă dau somniferul! 
***  
Un tata ingrijorat isi asteapta fiul acasa. Intr-un tirziu soseste, şi este luat la 
intrebari: 
- Unde ai stat pana la ora aceasta? 
- Tata, azi mi-am pierdut virginitatea.  
- Extraordinar! Aseaza-te sa bem un pahar pentru acest eveniment! 
- Putem sa bem, dar nu pot sa ma asez! 
***  
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Franta. Un magazin. O doamna timp de mai bine de o ora isi alege o palarie. 
Vanzatorul îi aduce palarii tot mai multe şi mai multe. In sfarsit doamna se 
hotaraste şi spune: 
- Cred ca o iau pe aceasta. Va rog sa o impachetati. Vanzatorul, tacut, pune palaria 
intr-o cutie.  
- Cat trebuie sa achit? 
- Nimic, doamna. Ati venit cu ea.  
***  
Seara, Ion şi Maria se pregatesc de culcare. Ion iese afara sa se usureze.  
Se intoarce peste citeva minute cu pantalonii uzi. Maria il intreaba: 
- Ploua? 
- Nu, bate vintul.  
***  
Un grup de turisti ajunge la Marele Canion sa admire ecoul.  
Prima data striga englezul: - I LOVE YOU ! 
Ecoul raspunde: I LOVE YOU 
Apoi striga francezul: - JE T'AIME! 
Ecoul: JE T'AIME! 
Mai pe la sfarsit striga şi chinezul: - HOAN TING TONG TO HUI !! 
Ecoul: CE, MA?  
***  
Pe usa unui student din Politehnica inainte de revolutie : 
'Dacă nu sunt la paine cauta-ma la oua'  
***  
Proverb canibal: 
'In orice om exista o parte buna' 
***  
O tipa îi scrie iubitului aflat in armata:  
- Draga John, Nu mai pot continua aceasta relatie. Distanta dintre noi este prea 
mare. Trebuie sa recunosc ca deja te-am inselat de 2 ori de când ai plecat şi nu cred 
ca este corect pentru nici unul dintre noi. Imi pare rau. Te rog sa imi trimiti inapoi 
poza cu mine pe care ti-am trimis-o acum ceva vreme. Cu dragoste, Becky.  
Soldatul cu sentimentele ranite şi ochii inlacrimati le-a cerut tuturor camarazilor 
sai orice fel de poze pe care le au cu iubite, surori sau foste iubite şi amante. Pe 
langa poza cu Becky, John i-a trimis toate celelalte fotografii cu femei frumoase pe 
care le-a strans de la prietenii lui. Le-a strans şi le-a trimis:  
- Draga Becky, imi pare rau dar nu-mi pot aminti cine dracu esti. Te rog sa-ti iei 
poza din teanc.  
***  
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O mama statea in bucatarie in timp ce fiul ei se juca cu trenuletul in living. La un 
moment dat, mama aude trenul oprindu-se şi pe fiul ei spunand: 'Toti pasagerii 
care coborati, duceti-va la mama dracului. Toti ceilalti care mergeti mai departe 
stati in p***a mamii voastre linistiti pe scaune ca pleaca trenu'' Mama stupefiata 
merge in living şi îi spune: 'In casa asta nu se foloseste asemenea limbaj! Acum, 
treci in camera ta şi nu iesi de acolo 2 ore. De-abia apoi te poti juca cu trenuletul din 
nou dar numai dacă nu vei mai folosi asemenea limbaj. ' 
 
Dupa 2 ore, copilul se intoarce din camera şi incepe sa se joace cu trenuletul.  
 
In curand, trenul se opreste la urmatoarea statie şi maica-sa il aude spunand: 'Toti 
pasagerii care trebuie sa coboare, vă rog nu uitati sa vă luati toate bagajele. Pentru 
cei care urcati, vă rugam sa asezati bagajele la locurile special destinate. Va 
reamintim ca nu se fumeaza in compartimente. Va dorim o calatorie placuta şi 
relaxanta alaturi de noi. ' In timp ce mama incepe sa zambeasca, fiul adauga: '. . . iar 
cei care v-ati enervat pentru cele doua ore de intarziere. . . puteti s-o trimiteti in 
p***a ma-sii pe aia din bucatarie. . . '  
***  
Un sofer de tir opreste langa o tipa şi o intreaba:Amatoare de sex oral? Amatoare e 
ma'ta!!! Eu sunt profesionista!!!!  
***  
O blonda se adreseaza altei blonde aflate pe malul opus: 
- Auzi, cum ajung pe malul celalalt? 
- Esti pe malul celalalt! 
*** 
Doua surori, una de 18, cealalta de 10 ani, fac pentru prima oara baie impreuna.  
Cea mica observa ca cea mare are niste par intre picioare.  
- Ce e asta dintre picioarele tale?  
- Par pubian !  
- Si nu te deranjeaza cind te futi? 
***  
Doi studenti de la ASE(tip şi tipa) sunt impreuna intr-o camera de hotel(erau la 
munte). Pe la miezul noptii, studentul zice: 
- Actiunile sunt in crestere! 
- Imi pare rau, dar BURSA este inchisa, raspunde ea! 
Dupa vreo cateva minute, iar: 
- Actiunile cresc tot mai mult! 
- Imi pare rau, BURSA este inchisa! 
Si iar. .  
- Actiunile au atins nivelul maxim! 
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- Imi pare rau, BURSA este inchisa 
Dupa cateva minute, dupa ce se mai gandeste putin, tipa zice: 
- S-a deschis BURSA! 
- Imi pare rau, am vandut actiunile pe sub mana! 
***  
Un oltean merge pentru prima data la oras şi aude şi el de SIDA.  
Merge inapoi in sat şi se duce la gardul vecinului si-l intreaba: 
-Ma, vecine, tu ai SIDA? 
Sta vecinu' nostru şi se gandeste: daca-i spun ca AM, mi-a cere sa-i dau; daca-i spun 
ca N-AM, zice ca nu-s om gospodar: 
După ce se gândeşte răspunde: 
-Am, dar numa' puţin mi-o rămas pe fund.  
***  
Doi olteni şi un ardelean intr-un compartiment de tren: 
merg oltenii o vreme, dupa care zic ardeleanului: 
-Zi doi ! 
Ardeleanul zice: 
-Doi.  
-Sa ne pupi in *** pe amandoi.  
Repeta oltenii faza de vreo cateva ori, şi la sfarsit, ardeleanul zice: 
-Ziceti patru! 
-Patru ! zic oltenii mirati.  
-S-o futeti voi pe mama voastra ! 
-Dar nu se potriveste ! raspund oltenii confuzi.  
-Nu-i nimic, o potriviti voi cu mana.  
*** 
Mi-am sunat seful in dimineata asta sa-i spun ca azi raman acasa, ca nu ma simt 
bine.  
- Ce s-a intamplat? intreaba el.  
- Am o criza de glaucom anal, raspund eu cu o voce stinsa.  
- Da' ce naiba e glaucomul anal?  
- Nu-mi vad fundu' venind la munca azi. . .  
***  
Draga mami şi tati, Ghidul nostru ne-a spus sa scriem acasa ca poate ati vazut la 
televizor inundatia şi sunteti ingrijorati. Suntem bine. Apa a luat doar un cort şi doi 
saci de dormit. Din fericire, nimeni nu s-a inecat pentru ca eram toti pe munte şi il 
cautam pe Cristi. A, da, sun-o pe mama lui Cristi şi spune-i ca totul e bine. Cristi nu 
poate scrie pentru ca si-a rupt mana. Am mers şi eu cu unul dintre jeep-urile 
Salvamont. A fost super. Nu l-am fi gasit niciodata in intunericul acela dacă nu 
fulgera. Ghidul nostru, Victor, s-a enervat foarte tare pe Cristi pentru ca a plecat 
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fara sa spuna nimanui. Cristi zice ca i-a spus, dar era in timpul incendiului, asa ca 
probabil n-a auzit 
Stiai ca dacă pui benzina pe foc, canistra o sa explodeze? Lemnul ud nu ardea, dar 
unul dintre corturi, da. Si hainele noastre la fel. Danut o sa arate ciudat pana îi 
creste parul la loc. Ne intoarcem acasa sambata dacă Victor reuseste sa repare 
masina. Nu a fost vina lui. Franele mergeau bine când am plecat. Victor spune ca la 
o masina atât de veche ceva se strica mereu; probabil de asta nu are asigurare. Mie 
mi se pare o masina misto. Nu se supara dacă i-o murdarim, şi când e cald, ne lasa 
sa stam pe capota ca sa ne mai racorim. Se face destul de cald, cu 13 oameni intr-o 
masina. Ne lasa sa stam şi in portbagaj pana l-a oprit un politist.  
Ghidul nostru e misto. Il invata pe Tudorel sa conduca masina pe drumurile de 
munte, unde nu e trafic. Tot ce vedem pe aici sunt camioane cu busteni. Dimineata 
asta, toti tipii sareau in lac de pe stanci. Pe mine nu m-a lasat, pentru ca nu stiu sa 
inot, iar Cristi avea mana rupta, asa ca ne-a lasat sa mergem cu barca. A fost super. 
Se pot vedea sub apa copacii rupti de inundatie. Victor nu e un scortos ca ceilalti 
ghizi pe care îi stiu. Ne-a lasat sa mergem fara veste de salvare. Trebuie sa petreaca 
mult timp lucrand la masina, asa ca incercam sa nu-i facem probleme.  
Surpriza! Am primit toti insigne pentru ca am trecut cursul de prim ajutor. Cand 
Danut si-a taiat mana cu toporul, am invatat sa coasem vene. Marius şi eu am 
vomitat, dar ghidul nostru zice ca era de la puiul stricat. Ne-a mai spus ca mancarea 
din inchisoare era şi mai rea. Ma bucur ca a iesit de acolo. Zice ca acum a invatat 
cum sa faca lucrurile cum trebuie 
Apropo, ce e un pedofil? Trebuie sa plec acum. Mergem in oras sa ne trimitem 
scrisorile şi sa cumparam vaselina. Nu vă faceti griji. Suntem bine cu totii.  
*** 
Ursul, lupul şi măgarul la cârcima din pădure:  
- O sticlă de votca! Ceru ursul.  
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi.  
-Da, măi băieti! Am o treabă cu o ursoaică şi vreau să fiu tare!  
- O sticlă de votcă! ceru şi lupul.  
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi.  
- Da, măi băieti! Am o treabă cu o lupoaică şi vreau şi eu să fiu tare!  
- O cinzeacă de votcă! ceru şi măgarul.  
- Numai o cincizeacă?! se mirară ceilalti doi.  
- Măi baieti, eu sculă am, beau doar ca să-mi sclipeasca ochii. . .  
________________________________________________  
Merge o baba bolnava la doctor şi îi spune:  
- Dom' doctor, ma simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma.  
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi îi zice:  
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de namol din Techirghiol.  
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- O sa ma vindece doar baia cu namol?  
- Nu, da' trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul  
________________________________________________  
Trei barbati vorbeau intr-un bar despre sex.  
Italianul: "Saptamina trecuta, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am 
uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa şi la final ea a gemut 
pentru 5 minute. "  
Francezul: "Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. 
Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii şi la final ea a tipat 
pentru 15 minute. "  
Romanul: "Ei bine, saptamina trecuta şi eu am facut dragoste cu Maria mea. Am 
dat-o prin untura, am facut sex şi apoi ea a urlat sase ceasuri. "  
Uimiti, italianul şi francezul il intreaba:  
"Ce naiba ai putut tu sa-i faci sotiei de-a tipat 6 ore?"  
"Mi-am sters mainile pe draperiile din sufragerie!"  
________________________________________________  
Un batrân de 75 de ani, merge la spital sa faca o analiza a spermei. Doctorul îi da un 
borcan si-i 
spune:  
- Ia borcanul asta şi vino cu analiza mâine!  
A doua zi, batrânul apare, cu borcanul la fel de curat şi gol ca ziua trecuta. Doctorul 
întreaba ce s-a întâmplat, iar batrânul explica:  
- Stiti, doctore, uite ce-am patit: Prima data am încercat cu dreapta, apoi cu stânga 
şi nimic. Apoi am chemat-o pe nevasta-mea. A încercat şi ea şi cu mâna dreapta, şi 
cu mâna stânga, apoi cu gura: prima data cu proteza, apoi fara proteza şi tot nimic. 
Apoi am chemat-o pe vecina de alaturi: a încercat şi ea şi cu amândoua mâinile şi cu 
gura şi tot fara rezultat. Doctorul 
era socat:  
- Ai chemat-o pe vecina. . . . ????, iar batrânul raspunde:  
- Da şi oricât ne-am chinuit, n-am reusit sa deschidem borcanul!  
*** 
Doctorul Popescu s-a culcat cu una dintre pacientele lui şi se simtea vinovat de 
multa vreme. Oricat de mult a incercat sa uite aceasta intamplare, nu reusea. Era 
mereu coplesit de sentimentul de vina şi de tradare a juramantului profesional. Din 
când in când auzea acea voce calma, din interiorul lui, care-i spunea:  
- Nu te mai stresa; nu esti primul medic care s-a culcat cu o pacienta şi nu vei fi nici 
ultimul. Si esti burlac. Asa ca asta e. . .  
Dar, invariabil, o alta voce il readucea la realitate:  
- Popescule, nu uita ca esti medic veterinar. . .  
*** 
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Cica se duce un tzigan la pescuit cu un Mertz 600 SEL.  
Coboara tziganu din masina, scoate mulineta de aur ultimul racnet cu fir de matase 
naturala şi ac de diamant şi da la peste.  
Cand ce sa vezi minunatie: prinde pestisoru de aur.  
Ptiuuuuu. . . .  
La care pestisoru': - Stii eu sunt pestisoru' de aur cu alea 3 dorintze. . .  
Tziganu: ZII CE VREI.  
*** 
O batranica moare şi ajunge la portile raiului unde se intalneste cu Sf. Petru cand, 
deodata, se aude un urlet groaznic venind dinspre rai. - Vai de mine, ce se intampla 
acolo? Intreaba batranica. - Nu vă faceti griji pentru asta, raspunde Sf. Petru, îi 
gaurim unuia omoplatii sa-i 
montam aripile de inger. Batranica, vadit deranjata de acest fapt, da un pas inapoi 
cand, deodata, se mai aude un urlet. - 
Vai de batranetile mele, dar asta ce-a fost? - Aaaa. . . nu e motiv de ingrijorare, îi 
gaurim unuia capu` ca sa-i montam aureola. Batranica dand din cap in semn de 
dezaprobare spune: - Eu nu pot sa fac asta, ma duc jos in iad. - 
Vai, dar nu puteti face asta, spune Sf Petru, veti fi sodomizata şi violata. Cu un aer 
victorios batranica raspunde: - Da, dar macar am gaurile facute. . .  
*** 
Un tip gonea cu un BMW pe atostrada cu peste 150 km/h ; la un moment dat 
loveste o vrabie.  
Franeaza, se da jos, constata ca vrabia inca mai traieste şi o duce la medic unde îi 
pune atele şi o pune intr-o colivie.  
Dupa cateva zile vrabia isi revine, deschide usor ochii şi vazand gratiile coliviei 
excalma:  
SA-MI BAG P. . A, L-AM OMORAT PE ALA CU BMW-ul  
*** 
Intorcandu-se de la coasa cu caruta plina, Vasile isi mana de zor calul. In faptul serii 
fiind, isi biciuia bidiviul din ce in ce mai tare.  
La un moment dat, satul de atata cotonogeala, calul se opreste in drum, se intoarce 
catre Vasile si, cu o privire plina de expresivitate, îi spune:  
- Mai, Vasile, da-o ma-n aia ma-sii de treaba! Dai in mine ca intr-o vita. Nu te 
gandesti ca sunt şi eu din carne, ca simt fiecare lovitura şi sufar enorm. Ce dracu', 
ma Vasile!  
Auzindu-si calul vorbind, ingrozit, Vasile arunca haturile din maini şi o rupse la 
fuga peste fanete livid la fata.  
Credinciosul lui caine il urma indeaproape.  
La un moment dat, obosit, Vasile se opri şi se aseza pe o piatra. La scurt timp sosi şi 
cainele care, gafaind, îi spuse:  
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- Ba, Vasile, sa fiu al dracului, ce m-a speriat calul ala când a inceput sa vorbeasca  
*** 
Un vanator intra intr-un magazin de profil.  
- Pantaloni de camuflaj aveti?"  
- Avem, dar nu-i gasim!"  
*** 
O batrana intra in cabinetul doctorului.  
- Doctore, zice baba, nu stiu ce sa ma fac, de la o vreme am gaze la stomac, trag 
"vanturi" tot 
timpul. Noroc ca le trag fara zgomot, şi chiar fara miros. Ori şi cat, uneori e 
deranjant. Uite, de când am intrat in biroul dumitale, am tras cel putin 10 bucati.  
- Bine, zice doctorul, îi da niste pastile şi îi zice:  
- Luati pilulele astea de 3 ori pe zi şi veniti luni la control.  
Vine baba dupa o saptamana şi zice:  
- Nu stiu ce mi-ati dat, dar acum "vanturile" mele put ingrozitor, insa au ramas la fel 
de 
silentioase.  
- OK, zice doctorul, acum ca v-am degajat sinusul, hai sa vedem ce putem face cu 
timpanul.  
*** 
Un cioban il intreaba pe celalalt:  
- Cum se spune, mai, funicular sau furnicular?  
- La ce?  
*** 
Dilema unei blonde:  
"Cum se spune corect, Iran sau Irak?!"  
*** 
Un barbat era satul de a mai merge la munca in fiecare zi iar sotia lui sa stea acasa. 
Voia sa vada cu ochii lui ce se petrece in timp ce el muncea din greu la birou, zicand 
astfel: Doamne eu merg la servici in fiecare zi şi muncesc 8 ore pe zi, in timp ce 
sotia mea sta fara nici o grija acasa.  
Vreau ca şi ea sa stie prin ce trec eu zilnic, asa ca, te rog, permite-mi sa facem 
schimb pt o zi. Amin!  
Dumnezeu, in minunata sa intelepciune, i-a indeplinit dorinta.  
Dimineata urmatore, destul de sigur pe sine, barbatul se trezi in pielea sotiei sale. S-
a ridicat, a gatit micul dejun pt partenerul sau de viata, a trezit copiii, le-a pregatiti 
hainele, le-a servit micul dejun, le-a facut pachetele pt scoala, i-a dus la scoala, a 
venit repede acasa, aadunat toate hainelesi a dus hainele la spalat, s-a dus la banca, 
s-a dus la cumparaturisi din nou acasa ca sa lase cumparaturile;apoi a plecat sa 
plateasca cheltuielile lunare. Revenita acasa a curatat cutia pisiciisi a imbaiat 
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cainele. Era deja ora 13. A facut paturile, şi a adunat alte rufe, a aspirat in toata casa, 
a sters praful şi a spalat bucataria.  
A fugit apoi la scoala dupa copii cu care, pe drum, a intrat in discutii contradictorii. 
Acasa a pregatit din nou laptele şi biscuitii pt copiisi s-a ocupat de ei pt ca sa isi faca 
temele. Apoi si-a instalat masa de calcat şi a inceput sa calce uitandu-se cu coada 
ochiului la TV. La ora 16:30 a inceput sa curete cartofii şi sa spele legumele pt 
salata, a gatit carnea de porcsi a pregatit mancarea de cina. Dupa cina, din nou, a 
spalat toata bucataria, vasele, a adunat din nou toata hainele, a facut baie copiilorsi 
i-a pregatit pt culcare. La ora 9 era deja extenuate datorita trebulilor din timpul 
zilei, dar pt ea ziua nu s-a terminat inca… era asteptata in pat de sotul sau pentru a 
face dragoste, lucru pe care l-a facut cu brio, fara ca sa aiba plangeri din partea 
partenerului.  
A doua zi barbatul s-a trezit şi imediat a venit in genunchi inaintea lui Dumnezeu şi 
I-a zis: Doamne, nu stiu la ce m-am gandit când am cerut sa fiu in pielea sotiei 
mele…am gresit asa de mult sa o invidiez pe sotia mea crezand ca sta degeaba acasa 
toata ziua… Te rog, te rog mult, dar te rog, fa schimbarea la loc cum eram! Amin! 
Dumnezeu in infinita Sa intelepciune i-a replicat:Fiule, cred ca ai invatat o lectie 
buna şi bucuros as face schimbarea inapoi…dar vezi tu…va trebui sa astepti 9 
luni…noaptea trecuta tocmai ai ramas gravida şi vă trebui sa şi nasti…. !!!!!!!!!!!!!!! 
Acesta a fost votat mailul anului, dacă esti de acord cu acesta, trimite-l tutuor 
prietenelor tale şi tuturor barbatilor siguri pe importanta lor! 
*** 
Mircea Dinescu - Femei de carieră 
 
Odată, la serviciu, am dat de o colegă nervoasă la toaletă. Ieşise din cabină, îşi 
netezea fusta şi bombănea: "Ştii bancu' ăla cu Iţic?".  
N-am ştiut dacă vorbeşte cu mine, aşa că am mormăit incert, în a şa fel încât, la o 
adică, să reiasă că eu de fapt cântam. A continuat şi m-a scăpat astfel de propria-mi 
mutră buimacă: 
"Cică se ruga Iţic toată ziua la Dumnezeu: dă, Doamne, să c â ştig la loterie! Ajută-
mă, Doamne, să câştig la loterie, hai, Doamne, zău, de ce nu mă ajuţi şi pe mine să 
câştig la loterie?! 
La un moment dat, Dumnezeu, agasat de atâta văicareală, se repede la el: Mă, Iţic, 
pe cuvânt că te-am auzit şi m-am străduit din răsputeri, dar te rog frumos, ajută-mă 
şi tu puţin: joacă la loterie!".  
Am hăhăit cu ea un pic, dar aşteptam legătura dintre banc şi motivul reuniunii 
noastre private. A continuat: "Aşa şi eu, dragă: tocmai am făcut acum un test de 
sarcină care, normal, mi-a ieşit negativ. Am plâns ca proasta, cu fundul pe colac, 
fiindcă mă screm de vreo patru ani să rămân gravidă şi degeaba! După aia însă, 
brusc, mi-a bubuit mintea că de la ciclul trecut n-am mai făcut sex, de fapt! 
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Că eu cu bărbată-miu nu ne întâlnim decât 8 minute pe zi, dimineaţa. Şi, deşi el n-
are nevoie 
decât de patru minute pentru un act sexual, eu tocmai atunci nu pot, fiindcă îmi fac 
părul cu 
drotul, pantofii cu cremă şi botul cu ruj. " 
Verifică-ţi agenda, am putea să ne vedem azi la 1, 45 să luăm lunch-ul şi să facem un 
copil? 
Mă uitam la ea cu ceva ce fusese până de curând admira ţie, dar deja nu mai eram 
sigur: 
femeie de carieră, obsedată de promovare, leafă, autoritate şi performanţă. Vorbea 
jumate-n engleză, jumate-n română, cum se poartă acum, era toată numai taioare, 
promăuşăn, targhet, auărnes, marchet, pablic-rileişăns, plening, risărci, fiidbac. 
Damă spirt, cu părul prins ca madam Ecaterina Andronescu-Abramburica, era deci 
colega-cea-fără-de-cusur, carierista care se temea doar de bomba atomică şi de 
bărbaţii care cred că femeile sunt inferioare. Avea un soţ manager, care-şi făcea al 
doilea doctorat şi chelise prematur din cauza studiului năpraznic şi ambiţiei de a fi 
şef. Aveau bani, lucrau în multinaţionale, umblau numai cu nara pe sus, trosnea 
mândria-n ei. Dar n-aveau copii. Asta lipsea din tabloul perfect. Când au împlinit 30 
de ani au făcut consiliu de familie, cu părinţi şi cu socri cu tot şi au decis să aibă un 
băiat şi o fată, neapărat în ordinea asta. Când au împlinit 34, s-ar fi bucurat s ă aibă 
şi-un pechinez, numai că programul lor de lucru era deja un pact cu diavolul. Ea se 
scula la 7 şi pleca la 7, 42 cu Renault-ul, el se scula la 7, 34 şi pleca la 8, 02, cu 
Volkswagen-ul. Seara, ea venea la 9, 10, comanda pizza, îi lăsa şi lui o felie rece, se 
culca; la 10, 45 venea şi el şi mânca uscătura. Apoi se strecura în pat lângă ea, dar n-
o trezea niciodată pentru sex, fiindcă el trişa; seara nu facea duş, nu mai avea timp. 
Făcea doar dimineaţa.  
Ea văzuse-n filme cum femeile de carieră î-şi făceau test de sarcina la WC-ul firmei, 
deoarece acasă nu mai aveau timp. Ceea ce uita ea de fiecare dată era că numai din 
ovulul ei nu se putea isca nici un făt, mai trebuia şi ceva de le el, parcă. Dar el avea 
de învăţat ca s-ajungă docent, ea avea de ajuns cea mai şefă şi de câştigat bani. 
Copiii nu apăreau, iar cuscrii făceau deja consilii numai între ei, hotărau ceva, însă 
rezoluţia rămânea nerostit ă, telefonul tinerilor suna degeaba, iar la celulare nu 
răspundeau, erau în miting. Pe ea, ovulaţia o prindea numai în brainstormingul 
pentru campania de relansare a brandului.  
Iar el tot nu ştia ce e aceea ovulaţie, deşi pe vremuri, când erau studenţi şi 
obişnuiau să 
mai şi trăiască, ea îi desenase două ovare şi nişte puncte pe care le înghesuiau alte 
puncte,  
cu coadă.  
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Femeile s-au opintit câteva secole să ajungă egale cu bărbaţii, iar acum nu mai ştiu 
cum să scape de acest groaznic privilegiu. Muncim ca nişte tâmpite, îi mulţumim 
patronului că ne dă şansa extraordinară de a lucra şi-n weekend, ca să ne afirmăm 
şi să ne ţinem de deadline.  
Şefii pleacă de vineri la prânz şi-i mai vezi luni după-masă, când se deşteaptă din 
mahmureli de cinci stele. Timp în care ai deosebita onoare de a le ţine locul, că de-
aia ai dat atât din coate şi-ai făcut ulcer de când mănânci numai kebab în chiflă, la 
serviciu, ca să ajungi femeie de nădejde. Firma te-a răsplătit cu două dioptrii 
suplimentare, dar miopia asta e semnul triumfului tău personal. Noaptea visezi 
color Acrobat Reader, Outlook şi Power Point, coşmarul ţi-e împicăţit de guguloaie 
de foldere galbene pe care scrie "urgent", "campanie", "scheme", "rapoarte". În 
somn, butonul Delete nu merge, nu scapi de pătrăţici şi te trezeşti ţipând. Nu pentru 
că te înnebunesc folderele, ci pentru c ă e deja 7, 30 şi la 8 trebuie să fii la firmă şi-ai 
dormit strâmb şi-ţi stă bretonul ca o bidinea. Scuză-mă, te las puţin pe fir, că mă 
cere unul de nevastă. . .  
Munca e bună numai când ţi-aduce un franc cinstit în buzunar şi mai ales, îţi dă şi 
răgazul să-l cheltuieşti. Sistemul suedez prevede că trebuie să ameţeşti muncind 
cinci zile pe săptămână şi să ameţeşti în bar două zile pe săptămână. Ăsta e raportul 
minim rezonabil. Carierismul e plăsmuirea bolnavă a unor filme imbecile de la 
Hollywood, care insinuează că o femeie poate face orice, dacă vrea ea: ajunge 
imediat director executiv, naşte trei pui vii pe care îi hrăneşte cu lapte praf, soţul o 
iubeşte leşinant, deşi o vede cam şase ore pe săptămână (sau poate tocmai de-aia), 
iar el, deşi e neurochirurg şef la Memorial Hospital, nu e stresat deloc, face mâncare 
la copii, spală vase şi-o aşteaptă pe ea cu maşina la firmă, seara. Pardon, noaptea. 
Nu se ştie când operează el pe creier şi mai face şi lecţii cu ăia mici, dar ea, nevasta, 
are de predat patru rapoarte zilnic, de zbierat la trei brokeri şi de convins opt 
clienţi să investească.  
Femeile care au văzut-o pe Diane Keaton în "Baby Boom" se las ă drogate de gândul 
inept al unui perpetuum mobile. Au senzaţia că se poate orice. Că soţul, copilul, 
ciobănescul german şi siameza aşteaptă oricât; ei latră la unison cu mândrie c ă au 
o directoare în familie.  
Când ambii soţi muncesc deopotrivă, ajungi să le înţelegi masochismul, până la 
urmă. Pericolul dospeşte abia când femeia de carieră are acasă un inginer care 
scapă la 4, 00 de la uzină, apoi vrea mâncare cu sos, maieuri cât de cât curate şi 
puţin sex. Muncind ca o disperată ca să nu cumva să fie promovată alta în locul ei, la 
o adică, femeia se înscrie deja la divorţul part-time şi facilitează hârjoana 
extraconjugală a bărbatului constrâns de hormoni.  
Când consta ţi că fetiţa ta îi spune "mamă" soacră-tii (care nici nu te-a vrut de noră, 
fiindcă nu păreai gospodină şi uite că ştia ea ce ştia) şi bâzâie c ă pe bona o iubeşte 
cel mai mult de pe lume, e cam târziu s ă-ţi dai demisia. Copilul nu înţelege că tu 
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crăpi muncind ca să aibă el garsonieră-n Bucureşti când termin ă liceul (dacă l-o 
termina, că tu n-ai timp să-i verifici lecţiile). Copilul vrea să stai lângă el, caldă, 
pufoasă, atentă, să simtă dragostea ca pe o pernă de pluş. Dar tu, care-ai răspuns la 
celular şi-n clipa când te cerea ăla de nevastă şi i-ai spus lui "da", acoperind o 
secundă telefonul cu palma, apoi te-ai scuzat din gene şi ai continuat să vorbeşti cu 
şeful de secţie la telefon, nu prea înţelegi cum vine chestia asta cu renunţatul la 
carieră de dragul familiei. Mircea, fă-te că trăiesti! Apropo, când ţi-ai închis ultima 
dată telefonul, ca să vezi un film fără să te deranjeze nimeni? Nu e cazul, că pe 
vremea când ai văzut tu ultimul film încă nu se inventaseră telefoanele cu On şi Off, 
erau numai fixe cu roată şi fir cârlionţat.  
Am chiulit şi-am să chiulesc cu voluptate de la muncă, întotdeauna. Chiuleşte şi tu, 
salvează-ţi viaţa, femeie! Atât cât se poate. Ia bunul simţ, în doze homeopatice. S ă 
ştii numai tu. Cele mai frumoase petice de viaţă le-am căpătat fugind de 
răspundere. Cea mai bună bere pe care am băut-o în via ţa mea n-a fost la Praga, ca 
lumea bună, ci în Herăstrău, când o tăiasem de la şedinţa de redacţie, lăsând vorbă 
că mi s-a spart ţeava de calorifer şi m-au chemat vecinii să strâng apa. Mi-a rămas 
în cap ( şi mie, ca atâtor altora) gafa de la TVR, de la Revoluţie, când habar n-aveau 
că intraseră deja în direct şi cineva i-a zis lui Dinescu: "Mircea, fă-te că lucrezi!". Şi 
Mircea a ascultat. Şi a ajuns departe. Până când vom pricepe omeneşte tâlcul 
acestui îndemn vital, vom continua s ă ne prefacem că trăim.  
*** 
- Satul era amenintat de viitura. Toata lumea alerga disperata sa-si salveze bunurile 
şi pe ei nsisi din calea prapadului, numai Ion, mai credincios din fire, nu se agita 
deloc.  
Vecinii lui il intreaba: 
- Ce faci, Ioane? Nu vezi ca vin apele peste noi?!? Fugi, salveaza-te! 
- Nici nu ma gandesc! Eu stau aici cuminte, ca ma salveaza Dumnezeu. . .  
Zis şi facut. Vin suvoaiele peste sat. Ion, se urca pe acoperisul casei şi sta şi asteapta.  
Un grup de oameni trece pe langa casa lui intr-o barca de salvare.  
- Ce faci, Ioane, acolo sus? Sari in barca, ca ai sa te ineci! 
- Nu, raman aici! Dumnezeu e mare şi puternic şi ma vă salva! 
- Treaba ta! 
Mai sta ce mai sta, îi ajunge apa pana la genunchi; trece şi cea de-a doua barca pe 
langa el.  
- Hai, Ioane, sari in barca şi salveaza-te! 
- Nu, nu! Dumnezeu e mare şi ma vă salva! 
- Ma, Ioane, esti nebun, hai odata, ca te ia apa! 
- Nu! 
Pleaca şi a doua barca şi apa îi ajunse pana la piept.  
La cea de a treia barca, povestea se repeta.  
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Apoi, Ion moare inecat şi ajunge in Rai.  
Ajuns la portile Raiului, furios nevoie mare, bate cu putere şi cere sa fie lasat sa 
vorbeasca cu Dumnezeu.  
- Pai bine, Doamne! Eu ma rog atata la tine. . . îţi dau toata increderea mea şi tu ma 
lasi sa mor?!? 
- Cum ziceai ca te cheama? intreaba Dumnezeu.  
- Ion.  
Cauta Dumnezeu in registrul lui şi gaseste numele lui Ion.  
- Mai, Ioane, nu stiu cum sa-ti spun. . . dar la mine aici figureaza ca ti-am trimis trei 
barci! 
***  
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura in fiecare mana.  
 
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ in aceeasi seara.  
 
Mersul la biserica nu te face credincios, asa cum statul intr-un garaj nu te face 
masina. . .  
 
Judecâta buna vine in urma experientelor rele, iar acestea vin in urma judecâtii 
rele. (Biblia zice sa nu judeci. . . ) 
 
Experienta este un lucru minunat: îţi permite sa recunosti o greseala, atunci când o 
repeti.  
 
Este mai usor sa obtii iertarea, decât permisiunea.  
 
Constiinta este aceea care sufera, atunci când restul partilor finite tale se simt atât 
de bine.  
 
Greutatea normala: nu trebuie sa cantaresti mai mult decât frigiderul tau.  
 
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii - nu li se intampla prea des.  
 
Dacă trebuie sa alegi intre doua rele - alege-l pe cel pe care nu l-ai mai incercat 
pana atunci.  
 
Nu testa niciodata adancimea apei, cu ambele picioare.  
 
Dragostea "eterna" dureaza 3 ani.  
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Nu te baga in lumea drogurilor; suntem şi asa destul de multi acolo 
 
A avea constiinta curata inseamna a avea memorie proasta.  
 
Cel care se naste sarac şi urat are mari sanse ca, atunci când o sa creasca, sa isi 
dezvolte ambele calitati.  
 
Cei cinstiti sunt inadaptatii societatii.  
 
Pestele care lupta impotriva curentului. . . moare electrocutat.  
 
Nu este important sa castigi! Este important sa-l faci pe celalalt sa piarda.  
 
Nu sunt complet inutil! Cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.  
 
A gresi este omeneste. A da vina pe altul este şi mai omeneste.  
 
Cel mai important nu este "sa stii"! Mai important este sa ai telefonul celui care stie.  
 
Eu nu sufar de nebunie! Ma bucur de ea in fiecare minut.  
 
Este bine sa lasi bautura. Mai rau este sa uiti unde ai lasat-o.  
 
Banii nu fac fericirea, o cumpara gata facuta.  
 
Inteligenta ma urmareste, dar eu sunt mai rapid.  
 
Fugi de tentatii, dar incet, ca sa te poata ajunge.  
 
Exista o lume mai buna, dar este foarte scumpa.  
 
A studia insteamna a te indoiesti de inteligenta colegului de birou.  
 
Dacă o pasarica ti-a soptit ceva, inseamna ca ai innebunit, pentru ca pasarelele nu 
vorbesc.  
 
Munca nu a omorat niciodata pe nimeni, dar de ce sa risti? 
 
Alcoolul omoara incet-incet. Nu conteaza. Ce, te grabesti? 
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Exista doua cuvinte care îţi deschid multe usi: "trage" şi "impinge".  
 
De ce sa bei şi sa conduci, când poti sa fumezi şi si zbori? 
 
Nu bea la volan! Te lovesti de ceva şi se varsa bautura.  
 
Se spune ca inotul face bine la silueta. . . Spun cei care n-au vazut inca balena.  
 
Orice barbat are nevoie de o femeie, fiindca sunt o gramada de lucruri pentru care 
nu poti sa faci guvernul vinovat.  
 
Sa cuceresti o femeie şi sa nu povestesti la prieteni, e ca şi cum ai trece Pacificul 
inot in secret.  
 
Fiecare al cincelea om e chinez. Si noi suntem cinci in familie, deci cineva e chinez. 
Poate tata sau mama, poate frate-meu mai mare Costel, sau frate-meu mai mic Ho-
Xiao-Pen. Eu cred ca-i Costel.  
 
M-am sculat cu stangul. Mi-am imbracat camasa, s-a rupt nasturele, am luat 
servieta, i s-a rupt toarta, deja mi-e frica sa ma duc la buda. . .  
 
Prieteni sunt acele persoane care te iubesc cu toate ca te cunosc bine.  
 
Nu-ti cumpara nimic ce are coada sau toarta. Va trebuie sa lucrezi cu ele.  
 
In momentele dificile ale vietii trebuie sa ridici capul, sa scoti pieptul in fata şi sa 
spui cu hotarare: "Acum, chiar ca-s terminat!".  
 
Psihiatrii zic ca una dintre patru persoane are o deficienta mintala.  
 
Dacă esti cu inca trei amici şi nu ai observat nimic ciudat, atunci nu te gandi la 
chestia asta! 
 
Dacă esti in stare sa zimbesti când ceva merge rau, este pentru ai gasit un tampit pe 
care sa arunci vina.  
 
Ca sa-ti realizezi obiectivele, trebuie sa fii un visator. . . Asa ca nu mai pierde 
vremea, lasa totul balta şi du-te sa te culci! 
 
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala, distreaza-te cu cea care o ai la indemana!.  
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Nevasta e persoana ce-i mereu langa noi sa ne ajute in rezolvarea marilor 
probleme, pe care nu le-am fi avut, dacă n-ar fi fost langa noi.  
 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidela şi îţi trece prin cap sa te arunci 
din balcon, adu-ti aminte ca ai doar coarne, nu şi aripi! 
 
Femeile sunt ca traducerile: cele mai bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune.  
 
Dacă intr-o zi simti un gol mare in stomac. . . mananca, caci sigur ti-e foame! 
***  
Un tip foarte singur a hotarat ca viata ar fi mai misto dacă ar avea un animal de 
companie. Asa ca s-a dus omul nostru la un pet store şi i-a spus managerului ca 
vrea sa cumpere un animal "aparte". Dupa cateva discutii a cumparat intr-un final 
un miriapod (o insecta cu 100 de picioare), care venea 
intr-o cutie mica, alba, pe care s-o foloseasca pe post de casa.  
Se duce tipul acasa, gaseste un loc potrivit pentru cutie şi se gandeste ca ar fi 
frumos sa inceapa "relatia" ducandu-si noul companion la un bar sa 
bea ceva.  
Asa ca a intrebat miriapodul din cutie: "Vrei sa mergi cu mine pana la Frank's sa 
bem o bere?"  
Dar. . . nici un raspuns, asta l-a deranjat pe tipul nostru, dar a asteptat cateva 
minute şi a intrebat din nou: 
"Ce-ar fi dacă am merge la bar sa bem o bere impreuna?"  
Dar. . . iar. . . nici un raspuns de la noul sau prieten şi tovaras. Asa ca a mai asteptat 
cateva minute gandindu-se la situatia respectiva. S-a hotarat sa mai intrebe inca o 
data, de data asta apropiindu-se de "casa" miriapodului şi urland:  
"Hey, tu de-acolo! Vrei sa mergem la Frank's sa bem o bere impreuna?"  
O voce subtire se auzi din cutie. . .  
"Te-am auzit şi prima oara! Ai in p…a mea rabdare, imi pun pantofii!!!" 
***  
Muma Padurii iese la plimbare prin tinutul proaspat inverzit, cu un corb asezat pe 
umar.  
Pe drum, vrajitoarea intalneste un tanar ratacit si, patrunsa de valul primavaratic, îi 
spune acestuia: 
- Dacă recunosti faptura care sade la mine pe umar, îţi voi darui o noapte de 
dragoste!!!! 
Tanarul vede cat de urata este, se "concentreaza" şi zice: 
- Un bou?. . .  
La care vrajitoarea: 
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- Nu!. . . . . . dar treaca de la mine.  
***  
Intr-un camin, doi tipi se duc la dusuri, dar isi dau seama ca au uitat sapunurile. Asa 
ca unul din ei se intoarce in pielea goala, in fuga, in camera ia doua sapunuri şi fuge 
spre dusuri. Pe culoar se intalneste cu 3 blonde. Ca sa nu se faca de ras, se preface 
ca e statuie. Ajung tipele in dreptul lui şi incep sa comenteze. - Ce o fi asta? intreaba 
una. A doua, uitandu-se la penisul tipului, zice: - Poate ca ar trebui sa tragem de 
manerul asta. Trage ea şi tipul scapa un sapun. - Aaa, ia uite, e distribuitor de 
sapunuri, zice prima. - Ooo, sa încerc şi eu, zice a doua şi trage şi ea pana când tipul 
scapa şi al doilea sapun. - Acum e randul meu, zice a treia blonda şi incepe sa traga 
şi sa traga şi sa traga. . . Tipa tot trage si, la un moment dat, spune: - Ia uite, are şi 
sapun lichid 
Intr-un teatru, un ins statea intins pe trei scaune. Plasatoarea vine la el şi îi explica: 
- Domnule, nu aveti voie sa ocupati decât un singur loc. . . Individul nici nu se misca. 
- Domnule, insista plasatoarea, nu puteti ocupa decât un loc, vă rog sa eliberati 
celelalte doua locuri. Din nou, nici o miscare. Plasatoarea il cheama pe directorul 
teatrului si-i explica situatia. I se adreseaza şi directorul: - Domnule, vă rog frumos, 
eliberati celelalte doua locuri. Vazand ca nu obtine nici un raspuns, directorul 
cheama un politist. - Cum te numesti, cetatene? il ia tare politistul pe individ. - 
Vasile, raspunde cu vocea stinsa tipul. - Aha, şi de unde esti? - De la balcon, 
raspunde individul cu durere in glas.  
***  
Se intalneste Bula cu un prieten. Bula il intreaba: - Ce faci maine? - Pai, merg cu fiul 
meu sa lansam un zmeu. Dar tu? - Ceva asemanator. Facem o excursie la munte cu 
soacra-mea.  
 
Discutie intre un copilas şi o batranica: - Bunico, bunico, ce bine ca ai venit! - De ce? 
- Pai, a zis şi mama ca numai tu ne mai lipseai! 
 
Dumnezeu il trimite pe Sf. Petru sa vada ce fac studentii in sesiune. Se intoarce Sf. 
Petru şi zice: - Pai aia de la medicina invatza de rup, aia de la drept la fel. . . iar aia 
de la politehnica. . . aia petrec. Nu trece mult timp şi iar este trimis Sf Petru. Se 
intoarce şi tot asa, aia de la medicina invatau de rupeau, aia de la drept la fel infipti 
in carti, la politehnica tot bairam. Se mai intampla faza de vreo cateva ori, in cele 
din urma Dumnezeu zice: - Sfinte Petru ia vezi ce mai fac studentii in sesiune Se 
intoarce Sf. Petru şi da raportul: - Pai doamne aia de la medicina se rup cu invatatul, 
aia de la drept la fel rup randurile. . . . - Si politehnica? intreba Dumnezeu - Pai 
politehnica se roaga. . . - Bun!! Pe astia îi trecem. . .  
***  
Doi olteni in vacanta. La ora 3 dimineata, unul il trezeste pe celalalt: 
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-Marine! 
-Ce? 
-Deschide ochii şi spune-mi ce vezi? 
-Cerul.  
-Si? 
-Si Luna.  
-Si? 
-Si Carul Mare.  
-Si? 
-Si Carul Mic.  
-Si? 
-Si. . . Ioaneee!. . . astia ne-au furat cortu'.  
***  
Standul romanesc, s-a nimerit sa fie vecin cu standul japonez. In delegatia 
romaneasca erau numai olteni. In fiecare dimineata japonezii se sculau la ora 5. 
Faceau curat şi trebaluiau pana noaptea tarziu.  
Oltenii se sculau la pranz si-o tineau tot intr-o petrecere.  
Intr-o buna zi un oltean intreaba un japonez: 
-Ba, ochienatule, de ce munciti ba, voi toata ziua ca niste draci? 
Japonezul:Muncim pentru Japonia. Dar voi de ce vă sculati la pranz si-o tineti tot 
intr-o petrecere? 
Olteanul:Pentru ca pe noi ne doare-n *** de Japonia.  
***  
Q: De ce nu fac oltenii SIDA? 
A: Are şi virusul mindria lui.  
***  
-Ce zic canibalii când citesc un Playboy? 
-Mama, ce meniu!! 
***  
Un canibal calatoreste 
cu avionul. Stewardesa il intreaba:  
-Cu ce vă pot servi? 
-Aduceti-mi mai intai lista pasagerilor.  
***  
Care este culmea increderii in oameni? 
Sa dai muie la o canibala.  
***  
- 'neata, Gheorghe! 
- 'neata, Ioane! 
- Ce faci ma, Gheo? Nu vii sa ma ajuti la lemne? 
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- Nu pot ma Ioane ca is beteag rau. . .  
- No, tulai Doamne, da' ce ai ma Gheo? 
- Boala gre' ma Ioane! 
- Da' ce boala ai ma? 
- Boala venerica. . .  
- Ioi, ma. . . da' cum îi boala asta, ma? 
- Pa' stii tu ma Gheo. . . ma doare'n penis de lemnele tale! 
*** 
La service 
Un tip cu un Trabant vechi se adreseaza unui service modern:  
- Puteti sa-mi puneti airbag-uri la Trabant?  
- Bineinteles-raspunde mecanicul.  
- Dar aer conditionat?  
- Se poate şi asta.  
- Dar ABS?  
- Cum sa nu? raspunde din nou mecanicul.  
- Atunci sa-mi spuneti cit ma costa şi cit dureaza lucrarea.  
- Va costa 5 dolari şi dureaza 1o minute.  
- Va bateti joc de mine? intreaba posesorul de Trabant  
- Dar cine a inceput? 
***  
In avion 
Parintele Ioan trebuie sa mearga la Vatican. El ia avionul.  
Chelnerita din avion il intreaba:  
-Va pot servi cu ceva?  
-Da, cum sa nu, cu un pahar de gin.  
-Sigur.  
-Stati, numai putin, la ce altitudine zburam in momentul de fata?  
-La aproximativ 2. 300m.  
-Atunci da-mi te rog un pahar cu apa ca is prea aproape de Sefu 
***  
Te priveste 
Un hot intra noaptea intr-o casa unde proprietarii erau plecati. Cum tocmai baga 
banii in sac aude o voce: 
- Isus te priveste! 
Se uita el in toate partile şi nu vede nimic.  
Mai incolo baga bijuteriile in sac şi iar aude o voce: 
- Isus te priveste! 
Se uita hotul şi vede un papagal. Papagalul îi zice: 
- Pe mine ma cheama Moise da sa stii ca Isus te priveste. Hotul rade şi intreaba: 
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- Ce tampit isi boteaza papagalul Moise? 
Papagalul: 
- Acelasi tampit care si-a botezat dobermanul Isus. . .  
***  
Gara 
Seara, în Cluj, Janos şi Pista ies de la cârciumă, se aproprie un domn în fugă: 
- Vă rog spuneti-mi unde e gara.  
Janos: Noi nu stie.  
Domnul o ia la fugă pe stradă, dezorientat.  
Pista: Mai Janos, de ce nu spus la el unde gara? Pierde omu' trenul.  
Janos: Lasă la el in plata Domnului, spune că aici de 2000 de ani şi nu stie unde 
gara.  
***  
Porunca 
Dumnezeu coboara pe pamant sa-si aleaga poporul.  
Se duce la tigani: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem, mosule" 
"Dar trebuie sa vă dau o porunca. . . " 
"Da-ne-o, mosule" 
"Sa nu mai furati. " 
"Mersi, mosule, nu ne, intereseaza" 
 
Se duce la italieni: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem. " 
"Dar trebuie sa vă dau o porunca. . . " 
"Da-ne-o. " 
"Sa o lasati mai moale cu femeile. " 
"A, nu, multumim, nu ne mai intereseaza" 
 
Se duce la evrei: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Da. " 
"Dar trebuie sa vă dau o porunca. . . " 
"Cat costa?" 
"?!?!. Pai nu costa nimic. . . . " 
"Da-ne 10!" 
***  
Sotia suparata ca sotul ei isi lua in fiecare zi de lucru şi acasaii spune acestuia: 
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- Draga, nu îţi ajunge cat muncesti la serviciu? Chiar trebuie sa mai  
lucezi şi acasa? 
- Draga mea, dar multa lume isi continua munca de la serviciu şi acasa.  
- Da, dar nu toti sunt medici legisti ca tine !!! 
***  
Calugaritele 
Patru calugarite mor şi ajung in rai. La poarta raiului statea Sf. Petru cu o oala de 
apa sfintita, şi spune: 
-Fetele mele, stiu ca l-ati servit toata viata pe Dumnezeu, insa omul nu e lipsit de 
ispite.  
O ia pe prima calugarita: 
-Fata mea, tu ai atins vreodata o pula? 
-Da sfantule, cu un deget.  
-Spala-te pe deget şi intra in rai.  
O ia pe a doua: 
-Dar tu, fata mea? 
-Eu sfinte, am luat-o in mana.  
-Bine, fata mea, spala-te pe mana şi intra in rai.  
Cand sa o ia pe cea de-a treia calugarita, a patra vine repede in fata: 
-Sfinta, lasa-ma pe mine inainte, te rog!! 
-Pai de ce fata tatei? 
-Pai cum sa ma spal eu pe gura dupa ce-si spala asta fundu'?!?! 
***  
Sofer de Taxi 
Un tip aflat intr-un taxi il bate pe umar pe sofer, ca sa-l intrebe ceva. Soferul striga 
ca din gura de sarpe, pierde controlul masinii, de-abia reuseste sa evite un autobuz 
care vine din directia opusa, intra pe trotuar, şi in sfarsit opreste cu cativa 
centrimetri inaintea unei vitrine! Pentru cateva secunde e liniste totala, apoi soferul 
urla: - Sa nu mai faceti asta niciodata! M-ati speriat de moarte! Pasagerul ramane 
masca şi se scuza cum poate: - Nu puteam stii ca vă speriati asa tare datorita unei 
atingeri pe umar? - E şi greseala mea, spuse soferul ceva mai linistit. Azi a fost 
prima mea zi ca sofer de taxi. Ultimii 25 de ani am fost soferul unei masini de 
pompe funebre! 
***  
Calculatorul 
I: Ce face prima data un tigan dupa ce deschide calculatorul?  
R: Se uita-n Recicle Bin 
***  
CE ESTE SEXUL?  
DUPA MEDICI, ESTE O BOALA: Pentru ca ajungi tot timpul la pat.  
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DUPA AVOCATI, ESTE O INJUSTITIE: Pentru ca intotdeauna este unul deasupra, 
altul dedesubt.  
DUPA POLITICIENI, ESTE DEMOCRATIA PERFECTA: Pentru ca se bucura atât cel de 
deasupra, cat şi cel de dedesubt.  
DUPA ECONOMISTI, ESTE O INVESTITIE PROASTA: Pentru ca e mai mult ceea ce 
intra decât ceea ce iese  
DUPA MATEMATICIENI, ESTE ECUATIA PERFECTA: Pentru ca femeia ridica 
membrul la maxima putere, il inchide intre paranteze, îi extrage factorul comun si-l 
reduce apoi la expresia minima.  
***  
O voce disperata la telefon, la ora 5 dimineata:  
- Alo! Salvarea?  
- Da.  
- Veniti repede! Avem în curte un nebun ce suna goarna şi ne dispera pe toti.  
- Imediat, dati-ne adresa!  
- UM 04032.  
***  
O femeie, inginer de sistem, instala un calculator in retea pentru un coleg.  
Când a ajuns la setarea parolei ea l-a intrebat ce cuvant vrea sa folosesca pentru 
logare. Vrind sa o intimideze, tipul i-a spus "penis".  
Fara sa clipeasca, aceasta a introdus parola dorita, a reintrodus-o pentru 
confirmare, dupa care s-a prabusit pe scaun de râs.  
Curios, tipul se uita peste umar şi vede raspunsul calculatorului:  
PASSWORD REJECTED. . . NOT LONG ENOUGH 
***  
Intr-o sectie comandantul isi strange politistii in sedinta şi le spune: Maine sa veniti 
imbracati frumos ca mergem la Nunta lui Figaro. Intelege toata lumea iar in cea de-
a doua zi vin politistii toti imbracati la costume, cu neveste, copii, cadouri, flori. 
Cand îi vede seful de sectie se ia cu mainile de cap: - Dobitocilor, nu mergem la 
nunta propriu-zis, Nunta lui Figaro este o opera maaa, opereta, teatru, chestii din-
astea intelegeti? Unul dintre politisti: - Sefu’, nu te supara, dumneata când ai venit 
la Lacul Lebedelor cu unditele, noi am zis ceva? 
***  
Sotia unui tip naste o fetita - şi spre mirarea lui fetita se naste negresa - ei fiind 
amandoi albi - Suparat îi cere sotiei explicatii :aceasta îi explica ca ea când era mica 
era prin Africa şi mama ei nemaiavand lapte sa-i dea san - a dat-o la o negresa sa 
suga - şi de aceea a iesit acum copilul negru. Sotul fericit ca a lamurit misterul şi 
totul este ok - pleaca in vizita la parintii lui - Acestia nerabdatori sa vada copilul 
când il vad au un soc - Sotul insa fericit le explica şi lor explicatiile sotiei - la care 
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mama lui îi spune : -Adevarul ca şi eu când ai fost tu mic nu am mai avut san şi am 
completat cu lapte de vaca dar nu credeam ca o sa iesi asa bou!!!. . .  
***  
In loc De. . .  
1. Ma doare-n cur = Privesc problema aceasta cu mari emotii.  
2. Ce-am eu de-aface cu rahatul asta? =N-am fost cooptat de la început în acest 
proiect.  
3. Lucrarea asta e un cacat!! = Ah, o provocare interesanta!  
4. Sefule, poti sa-mi bel. . . . p. . . , eu chestia asta n-o fac! = Din motive tehnice 
rezolvarea acestei lucrari vă întârzia.  
5. Pastele m. . . . , tembelii astia nu mi-au spus nimic! =Cred ca este necesar sa 
îmbunatatim comunicatia în colectivul nostru.  
6. Tâmpita(ul) asta nu-ntelege nimic! = Colegei(colegului) noastre(u) nu i s-au adus 
lamuririle necesare.  
7. Mi-e indifirent, boule! = Din pacate nu vă pot sprijini în finalizarea proiectului.  
8. Am stiut de la-nceput ca vă iesi un rahat! = Scuzele mele, v-as fi avertizat dacă mi 
s-ar fi trasat sarcina.  
9. Idiotul asta face o prostie dupa alta! = Probabil ca n-am gasit înca pozitia cea mai 
potrivita pentru el.  
10. Sântem în rahat!!! =Indicele productivitatii întreprinderii noastre arata o usoara 
scadere.  
11. Vaca(boul) asta n-are habar! =Vom largi cercul competentelor dumneavoastra.  
12. No, iar te-ai culcat cu seful? =Felicitari pentru avansare 
***  
Rebus. . . .  
Doi rebusisti pe o banca:  
- organ sexual la femei?  
- orizontal sau vertical?  
- orizontal.  
- gura.  
*** 
Un oltean şi un moldovean: 
Olteanu'(cantand): M-a facut mama oltean, maaaaaaaa 
Moldoveanu': Da' ce pi*** ma-tii voiai sa te faca ba, ministru? 
***  
- Cum verifica un oltean dacă nevasta-sa e gravida? 
- Ii baga prazul in pasarica şi vede dacă e muscat sau nu!!! 
***  
- Stiti de ce au oltenii camasile in patratele? 
- Ca sa zica: "Mario, scarpina-ma la C7" !!! 
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***  
Marsul oltenilor: " MARS in pi*** ma-tii! " 
***  
- De ce vorbesc oltenii cu perfectul simplu? 
- Fiindca sunt simpli şi perfecti! 
***  
- De ce au oltenii steag in fata casei? 
- Fiindca li se falfaie de aia care spun bancuri despre ei.  
***  
La un targ international, standul romanesc, s-a nimerit sa fie vecin cu  
standul japonez. In delegatia romaneasca erau numai olteni. In fiecare  
dimineata, japonezii se sculau la ora 5, faceau curat şi trebaluiau pana  
noaptea tarziu.  
Oltenii se sculau la pranz si-o tineau tot intr-o petrecere.  
Intr-o buna zi, un oltean intreaba un japonez: 
-Ba, ochienatule, de ce munciti ba, voi toata ziua ca niste draci? 
Japonezul: 
- Muncim pentru Japonia. Dar voi de ce vă sculati la pranz si-o tineti  
tot intr-o petrecere? 
Olteanul: 
- Pentru ca pe noi ne doare-n c** de Japonia.  
***  
Sti care este asemanarea intre olteni şi sateliti? 
Satelitii se plimba printre stele şi oltenii printre fraieri.  
***  
- De ce isi iau oltenii doua pietre cind merg la culcare? 
- Cu una sting becul, iar cu cealalta verifica dacă au inchis fereastra.  
***  
- De ce arabii au camile, iar romanii olteni? 
- Arabii au ales primii.  
***  
Un oltean isi ingroapa soacra langa drum, şi pe placa funerera scrie: 
"Sub aceasta cruce grea,  
Zace scumpa, soacra-mea,  
Calatorii mei iubiti,  
Mai 'ncet, sa n-o treziti" ! 
***  
Cica s-a dus un oltean şi el la Paris. Acolo, aglomeratie mare, se duce  
olteanul nostru la un hotel - acolo nu mai aveau camere. Cu chiu cu vai  
se face rost de o camera, dar in care locuia un negru. . .  
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Vorbeste olteanul cu portarul sa-l scoale la ora 5 A. M. , sa nu piarda  
trenul şi se duce in camera (la negru). Sta olteanul nostru, se uita la  
el, se invartea pe langa el şi tot zicea: 
- Ma, da urat mai e, aoleu, da urat mai esti ma; ce urat e! urat mai e  
omu' asta - mai ce urat e !. . . şi tot asa pana adoarme olteanul nostru.  
Negrul, care stia limba romana, isi pune in gand sa-l aranjeze pe oltean  
si se scoala la 12 noaptea şi îi da cu crema neagra pe fata. . .  
Se scoala olteanul la 5, se uita in oglinda şi exclama: 
- Ma, da' prost este portarul asta! L-a trezit pe negru in loc sa ma  
trezeasca pe mine! 
***  
Doi unguri vin in Craiova. Huiduindu-i vecinii, se gandesc sa mearga la  
primar sa clarifice situatia. Primarul Ii sfatuieste sa treaca Jiul  
inot, sa fie şi ei olteni. . Primul ungur era mai voinic, trece, cel  
de-al doilea il roaga sa-l ajute şi pe el sa treaca. . . Atunci primul îi  
zice: 
- Mama ce oltean ma simt, da-te-n mata de bozgor. . !!! 
***  
- Cum recunosti un oltean la o nunta?? 
- Are cel mai nou trening 
***  
- De ce au oltenii Oltcit, cu stergatorul de parbriz pe dinauntru? 
- Ca sa stearga cojile de seminte.  
***  
- De ce sunt oltenii muzicieni? 
- Pentru ca dorm pe "sol" şi vorbesc cu "fa".  
***  
- De ce au oltenii soba in mijlocul casei? 
- Ca sa zica şi ei ca au incalzire centrala.  
***  
Dacă puricii ar straluci ca licuricii, atunci Craiova s-ar vedea din  
avion ca Las Vegas-ul 
***  
- Cum isi fac oltenii gardurile? 
- Pun cate un stalp şi scriu "etc. " 
***  
Doi olteni taie o bomba cu ferastraul. . . Vine un ardelean şi le spune: 
- Baaa, voi ati inebunit? Nu vă e frica, ba, ca expodeaza?? 
- Nu-i nimic ca mai avem una. . .  
***  
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- Domnule doctor, ma doare capul de nu mai pot, se plinge un oltean la o  
vizita medicala.  
- Dumneata suferi de o boala rara. Esti prea destept şi din cauza asta  
ai scoarta creierului prea incretita. Ca sa-ti treaca durerile trebuie  
sa te operez, ca sa ti-o intind. Cum o vrei, intinsa complet? 
- Neteda ca-n palma, numa' sa nu ma mai doara.  
Zis şi facut. La 2 saptamini dupa operatie, medicul il intreaba: 
- Cum te simti? 
- No, fain! 
***  
- De ce umbla pe strada oltenii de unii singuri şi moldovenii in grup? 
- Moldovenii sint prosti - facuti gramada şi oltenii sint prosti de nu  
au pereche.  
***  
- Ce au facut prima oara oltenii când au vazut o groapa? 
- Au sapat pe langa ea sa o scoata!!!. . . .  
***  
- Cum vopseste olteanul gardu??? 
- Repede, repede ca sa nu se termine vopseaua.  
***  
- Cum fac oltenii laptele praf? 
- Arunca vaca din avion! 
***  
- Cum se recunoaste un oltean dintr-un grup de persoane? 
- Strigi "sefule" iar el este singurul care întoarce capul. . .  
***  
- De ce fug oltenii dupa salvare in noaptea de inviere? 
- Ca sa sarute crucea!!! 
***  
Doi olteni in vacanta. La ora 3 dimineata, unul il trezeste pe celalalt: 
- Marine! 
- Ce? 
- Deschide ochii şi spune-mi ce vezi? 
- Cerul.  
- Si? 
- Si Luna.  
- Si? 
- Si Carul Mare.  
- Si? 
- Si. . . Ioaneee!. . . astia ne furara cortu'.  
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***  
- De ce plimba olteanul nevasta cu roaba prin pivnita? 
- CA SA INVETE SA MEARGA CU METROUL 
***  
- De ce vor oltenii sa aiba vaca precum girafa? 
- Ca sa pasca la vecini şi s-o mulga ei.  
***  
- Ce au facut oltenii când au vazut prima oara un vapor? 
- Au bagat capul sub apa sa-i vada rotile! 
***  
- Cum se deosebeste mirele la o nunta de olteni? 
- Are tenisi noi.  
***  
- De ce imperecheaza oltenii ciora cu pestele? 
- Ca sa aiba icre negre 
***  
- Ce face olteanul când nu are ce face? 
- Se dezbraca şi isi pazeste hainele.  
***  
- De ce au oltenii capul mic? 
- Pentru ca gindesc concentrat.  
***  
Aflat la o ruda in Bucuresti, un oltean iese dimineata pe balcon sa-si  
scuture rogojina. Din neatentie, cade. Speriati, trecatorii se aduna in  
jurul lui.  
- Ce s-a intimplat? intreaba unul.  
- Nu stiu, neica. Abia picai şi eu, raspunde olteanul.  
***  
- De ce fac oltenii mamaliga in tigaie? 
- Ca sa incapa in diplomat.  
***  
Profu' de fizica o intreaba pe Alinuta:  
-Stii care sunt cele doua cuvinte pe care le folosesc cu precadere elevii?  
- Nu stiu.  
-Exact! Astea sunt! 
***  
Nu stiu care este cheia succesului, dar stiu precis care este cheia esecurilor: 
incercarea de a face pe placul tuturor 
***  
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Un om mai maruntel sta trist intr-o crasma, cu o bere in fata. Intra un barbat 
zdravan. Il bate pe cel micut pe umar şi îi bea berea. Micutul incepe sa planga. . . 
Fericit zdrahonul striga la el privindu-l cu mila:  
-Hei, ce te smiorcai asa pentru o bere?  
-Ei, nu numai pentru asta. Uite. . . azi dimineata m-a parasit nevasta, Mi-a golit 
contul in banca. . . mi-a lasat casa goala! Pe urma m-au şi concediat! Nu am vrut sa 
traiesc. . . m-am asezat pe sina de cale ferata şi trenul a trecut pa langa mine! Am 
vrut sa ma spanzur şi s-a rupt franghia! Am vrut sa ma impusc şi s-a blocat 
revolverul! Si acum, imi cumpar o bere din ultimii bani, torn otrava in ea. . . şi vii tu 
şi mi-o bei!. . .  
***  
Bula iese de la munca, pe drum îi zice colegului sau:  
-Cand ajung acasa praf fac chilotii nevesti-mi!  
-De ce ma? intreaba prietenul.  
-Ma strang de mor.  
Cugetari  
***  
Fiecare al cincelea om e chinez. Si noi suntem cinci in familie, deci cineva e chinez. 
Poate tata sau mama, poate frate-meu mai mare Costel, sau frate-meu mai mic Ho-
Xiao-Pen.  
Eu cred ca-i Costel.  
***  
M-am sculat cu stingul. Mi-am imbracat camasa, s-a rupt nasturele, am luat 
servieta, i s-a rupt toarta, deja mi-e frica sa ies sa ma pis.  
***  
Ieri cind am sosit acasa, mi-am gasit nevasta in pat cu un negru şi un vietnamez.  
I-am facut o poza şi am am trimis-o la Benetton, cine stie. . . ?  
***  
Prieteni sunt acele persoane, care te iubesc, cu toate ca te cunosc bine.  
***  
Nu bea la volan!  
Te lovesti de ceva şi se varsa bautura.  
***  
Sa cuceresti o femeie şi sa nu povestesti la prieteni, e ca şi cum ai trece Pacificul 
inot in secret.  
***  
Bunica mea a fost o femeie dura.  
Trei soti a ingropat, cu toate ca doi numai motaiau. . .  
***  
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Orice barbat are nevoie de o femeie, fiindca sunt o gramada de lucruri, pentru care 
nu poti sa faci guvernul vinovat.  
***  
Nevroza este o boala contagioasa. Eu am primit-o de la copiii mei.  
***  
Nu-ti cumpara nimic ce are coada sau toarta.  
Va trebuie sa lucrezi cu ele.  
***  
Se spune ca inotul face bine la silueta. . . . . . spun cei care n-au vazut inca balena  
***  
In timpul unei dispute o femeie îi spune sotului ei: 
Am fost nebuna când m-am maritat cu tine!  
Sotul raspunde:  
Stiu, da' cum şi eu eram indragostit la vremea aceea, nu am observat!  
***  
Fiul: E adevarat, taticule, ca in unele parti ale Africii barbatul nu isi cunoaste sotia 
decât dupa casatorie? 
Tatal: La fel se intampla in toate tarile!  
***  
Curaj şi tupeu 
Curajul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, sa-ti vezi nevasta asteptandu-
te cu un maturoi in mana şi sa o intrebi: "Inca mai faci curat, sau tocmai te 
pregateai sa decolezi?" 
Tupeul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, invaluit intr-un nor de parfum, 
cu urme de ruj pe haine, sa-ti vezi nevasta asteptandu-te cu un maturoi in mana, şi 
sa-i 
spui: "Nu te enerva, tu urmezi. " 
***  
Fiti amabili cu copii vostri pentru ca ei vă vor alege ospiciul.  
***  
Unii oameni iubesc asa de mult femeile lor încât, pentru a nu le uza, se folosesc de 
femeile altora.  
***  
Se spune ca viteza ucide. Imagineaza-ti ca medicina are doua viteze.  
***  
Dacă într-o zi te simti inutil şi deprimat, consoleaza-te cu gândul ca odata ai fost 
spermatozoidul cel mai rapid dintre toti.  
***  
Patronul este ca zapada. Dupa ce dispare se face vremea frumoasa.  
***  
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Viitorul tau depinde de visele tale. In consecinta nu pierde timpul, du-te şi te culca.  
***  
Barbatii ar spune mai putine minciuni dacă femeile ar pune mai putine întrebari.  
***  
Dragostea este ca gripa. Se ia în strada şi se vindeca în pat.  
***  
Modelele mini sunt cadouri întotdeauna apreciate. Exceptie în sex-shopuri.  
***  
Dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una.  
*** 
De luat aminte ! 
"A fost o data un om foarte sarac care avea in schimb un cal foarte frumos, pe care 
dorea sa-l cumpere stapanul castelului.  
Dar de fiecare data, batranul il refuza.  
 
"Pentru mine acest cal nu este doar un animal. Este un prieten. Cum pot sa-mi vand 
prietenul?"  
 
Intr-o dimineata s-a dus la grajd şi a descoperit ca disparuse calul.  
 
Toti satenii au zis, "Ti-am spus doar! Ar fi trebuit sa vinzi calul. Acum a fost furat. Ce 
ghinion teribil. "  
 
"Ghinion sau noroc?" a spus batranul. "Cine poate spune?" 
 
Toata lumea a ras de el. Dar peste 15 zile calul s-a intors, urmat de o intreaga 
herghelie de cai salbatici. A scapat din grajd, a curtat o iapa tanara şi s-a intors cu 
intreg alaiul dupa el.  
 
"Ce noroc!" au strigat satenii.  
 
Batranul şi fiul sau au inceput sa antreneze caii salbatici. Dar, o saptamana mai 
tarziu fiul sau si-a rupt piciorul incercand sa antreneze un cal salbatic.  
 
"Ghinion, " i-au spus prietenii. "Ce-ai sa te faci acum fara ajutorul fiului tau? Esti şi 
asa vai de capul tau. " 
 
"Ghinion, noroc, cine poate spune?"A replicat batranul.  
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Cateva zile mai tarziu armata stapanului pamantului a fortat toti tinerii din sat sa 
devina soldati. Toti in afara de unul. . . . . fiul batranului, care avea piciorul rupt.  
 
"Cat de norocos poti sa fii, " au urlat satenii. "Toti copii nostri merg la razboi, dar tu 
poti sa-ti pastrezi fiul acasa. Fii nostri probabil vor fi ucisi. . . . . . " 
 
Batranul a replicat, "Ghinion, noroc, cine poate sti?" 
 
Viitorul vine spre noi fragmentat. Nu putem sti niciodata ce ne rezerva. Dar dacă 
mentii tot timpul o atitudine pozitiva, usile sanselor  
raman deschise, iar tu vei fi o persoana mai fericita.  
***  
"Tine minte, fericirea nu depinde de ceea ce esti  
sau de ceea ce detii ci doar de ceea ce gandesti. " 
Dale Carnegie 
***  
"Multumirea aduce fericire chiar şi in saracie.  
Nemultumirea aduce saracie, chiar şi in bogatie. "  
Confucius  
***  
Suzuki şi istoria Americii 
 
La o scoala din Los Angeles, in clasa a IV-a se prezinta un nou elev. Invatatoarea, 
Mrs. Smith, il prezinta pe Yoshue Suzuki si-i roaga pe elevi sa-l primeasca cu 
prietenie pe noul lor coleg, proaspat mutat din San Diego cu familia, tatal sau fiind 
promovat de la o fabrica in conducerea unei firme de produse electronice.  
 
Limba nu vă fi o bariera, deoarece Yoshue, ca toti japonezii de varsta lui, vorbeste 
perfect engleza şi a facut şi clasa a III-a la San Diego. Apoi se trece la cele cuvenite 
primei zi de scoala.  
 
- Hai sa vedem ce mai stiti din istorie, spune invatatoarea. Cine a spus "Dati-mi ori 
libertate, ori moartea"? 
Liniste. O clasa cu figuri inexpresive, cu exceptia lui Suzuki, care ridica mana: 
"Patrick Henry, 1775".  
 
- Foarte bine! se bucura Mrs. Smith. Acum, cine a spus "Guvernul poporului, numit 
de popor, pentru popor, nu vă pieri de pe fata Pamantului"? 
Din nou, numai Suzuki stie: "Abraham Lincoln, 1963".  
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Invatatoarea se adreseaza iar intregii clase: "Ar trebui sa vă fie rusine! Suzuki, care 
e de numai un an in America, stie mai multa istorie decât voi!".  
 
Din fundul clasei se aude soptit: "F. . . . -i pe japonezi!".  
- Cine a spus asta? sare ca arsa Mrs. Smith.  
 
Suzuki, imediat cu mana sus: "Generalul MacArthur, Iwo Jima, 1945!".  
Cand mai aude şi asta, un elev din fundul clasei reactioneaza: "Imi vine sa borasc!".  
 
Invatatoarei îi ies ochii din cap: "Cine a mai zis şi asta?" 
Din nou Suzuki: "George Bush, primului ministru japonez in 1991, când i s-a facut 
rau la dineul oficial".  
 
Pe un alt elev il apuca pandaliile: "Numai in gura ti-as da!".  
Suzuki sare din banca cu mana sus: "Bill Clinton catre Monica Lewinski, 1997!".  
 
In clasa se declanseaza isteria. Se aude un strigat: "Suzuki e un rahat!".  
Yoshue nu se da batut: "Valentino Rossi, campion mondial de motociclism, când l-a 
lasat motorul la Imola in 2002!" 
 
Mrs. Smith lesina. Toata clasa se aduna in jurul ei şi cineva spune: "Am intrat in c. . . 
t pana-n gat!".  
"George W. Bush, Irak 2005", sopteste Suzuki.  
 
In clasa intra directorul, atras de strigate: "Ce-i porcaria asta??!! Nu vă mai suport! 
Iesiti toti afara!".  
Suzuki nu pierde ocazia: "Traian Basescu, presedintele Romaniei, catre Radu 
Timofte, Gh. Fulga, Virgil Ardelean şi Ilie Botos, la disparitia lui Omar Hayssam, 
2006!".  
***  
In fata unei usi:  
- Deschide, iubito !  
- Nu pot, sunt dezbracata.  
- Nu-i nimic, sunt singur !  
- Eu nu !  
***  
Printr-o fereastra deschisa, se aude un glas de barbat:  
- In casa asta eu comand!!!  
Apoi un glas de femeie:  
- Ia iesi de sub pat şi mai spune o data !!!  
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***  
El şi ea.  
Ea: Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai?  
El: Ce iubito?  
Ea: Ca vrei sa te casatoresti cu mine.  
El: Analfabeto!  
***  
Un tip şi o tipa fac dragoste. El îi spune: "Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o sa-
ti spun Eva. "  
Ea îi raspunde: "Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o sa-ti spun Peugeot. "  
***  
Barbatul: Nici nu stiu pentru ce porti sutienul, şi asa nu prea ai sani!  
Femeia: Lasa, ca doar şi tu porti chiloti. . .  
***  
Un barbat la librarie: As dori cartea cu titlul "Superioritatea barbatului fata de 
femeie"  
Vinzatoarea: Utopie şi sf-uri la etajul 1 vă rog.  
***  
Fiul: E adevarat, taticule, ca in unele parti ale Africii barbatul nu isi cunoaste sotia 
decât dupa  
casatorie? 
Tatal: La fel se intampla in toate tarile!  
***  
Cand un tanar proaspat insurat are o figura fericita se stie de ce.  
Cand un barbat insurat de 10 ani are o figura fericita, te intrebi de ce.  
***  
In timpul unei dispute o femeie îi spune sotului ei:  
Am fost nebuna când m-am maritat cu tine!  
Sotul raspunde: Stiu, da' cum eram indragostit la vremea aceea, nu am observat!  
***  
Casatoria serveste la partajarea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata dacă 
ai fi ramas singur.  
***  
La un cabinet medical psihiatric intra un individ  
 
-Domnule doctor, am inebunit, am inebunit, AM INEBUNIT!!!!!1 
-Stati domnule, linistiti-va totul vă fi bine; spuneti-mi ce s-a 
intamplat? 
-Aseara am fost la iubita mea. . . . .  
-Si atunci ati inebunit. . . . ???  
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-Nu domnule, nu ;si ne-am iubit şi ne-am sarutat si. . . .  
-Atunci ati inebunit. . . . ????? 
-Nu domnule nu ;si a venit barba-su'si. . . .  
-Ati inebunit. . . . ???? 
-Nu nene, nu, şi am sarit de la balcon 
-Si ati inebunit. . . . ???  
-Nu, nu, şi ma tineam de balustrada, atarnam in jos şi a venit cu 
ciocanul şi mi-a dat peste fiecare deget 
-! Si atunci ati inebunit. . ????? 
-Nu ;a venit cu fierul de calcat şi mi-a dat peste fiecare degetel si. . .  
-Atunci ati inebunit????? 
-Nu nene, nu ;si a venit cu apa fiarta şi mi-a turnat in cap 
-Atunci ati inebunit????? 
-Am inebunit când m-am uitat in jos.  
-Si ce ati vazut???? 
-ERAM LA PARTER 
***  
Un tip îi povesteste unui prieten ce a patit cu o zi in urma: 
- Ma trezesc de dimineata şi plec la serviciu. Cand ies din bloc, exact  
la scara, doi insi il bateau pe unul.  
- Si? 
- M-am gandit: sa ma bag, sa nu ma bag? Dar, tinand cont de faptul ca ma 
grabeam la serviciu, nu m-am bagat. La pranz, in fata restaurantului 
unde servesc de obicei masa, patru il bateau pe unul.  
- Si? 
- Ma grabeam spre masa, asa ca iarasi nu m-am bagat. Seara, când ma 
intorceam acasa, la iesirea din metrou, opt insi il bateau pe unul.  
Acum, nemaiavand nimic de facut, m-am bagat.  
- Si? 
- Mama, ce l-am mai batut pe ala! 
***  
Doi tipi isi ciocnesc din greseala carucioarele intr-un supermarket.  
Primul tip catre celalalt: 
- Vai, imi cer mii de scuze, ma uitam dupa nevasta-mea!  
Al doilea tip: 
- Sincer, şi eu dupa a mea, chiar incep sa ma ingrijorez, ca nu inteleg 
pe unde o fi!?. . .  
Primul: 
- Pai, cum arata sotia dvs. ? Poate mergem sa le cautam impreuna! 
- Pai, cum sa fie? Inalta, super craci, tatze mari, cur beton, fatza de  
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bagaboanta, buze groase, alea, alea, dar a dvs. ? 
- Nu mai conteaza, hai s-o cautam pe a ta !. . . .  
***  
Un cetatean se trezeste dimineata si, uitandu-se in gradina propriei  
case, observa o gorila in stejarul personal. Intrigat suna la Asociatia 
Coboratorilor de Gorile din Copaci care il asigura ca vor trimite un om 
care îi vă rezolva problema. Acesta soseste rapid, fiind dotat cu o bata  
de baseball, o pusca, o pereche de catuse şi un caine Chihuaua.  
Cetateanul nostru, uimit il intreaba ce are de gand sa faca. Omul 
raspunde: 
- Eu voi urca in copac, lovesc gorila, ea cade, cihuaua o musca de  
testicole, gorila isi vă apropria mainile intr-un gest disperat de 
aparare, iar dumneata îi vei pune catusele.  
- Bine, bine, zice cetateanul, dar pusca la ce foloseste? 
In cazul in care cad eu primul din copac, impusti chihuaua.  
***  
Suna un client la Hotline la Microsoft: 
-Am instalat versiunea beta de Windows XP şi de atunci nu mai 
functioneaza Office 2000! 
-Si noi am avut aceeasi problema. . .  
-Si ce ati facut?  
-Am mai instalat o data Windows XP! 
Dupa o ora suna din nou clientul: 
-Acum nu mai functioneaza nimic!!!! 
-Nici la noi. . . .  
***  
Un melc bate la usa unui urs.  
Iese ursul, se zgaieste, nu vede pe nimeni, dupa care se uita in jos si 
da de melc.  
Enervat, il ia pe melc de guler si-l azvarle cat poate de departe.  
Dupa 6 luni se aud iar batai in usa ursului, care iese din casa şi da cu 
ochii de melc.  
Melcul, nervos: "Ia asculta, ma, ce-a fost faza asta de adineauri? " 
***  
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile lapascut.  
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma. . .  
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
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- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata)  
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate şi din când in când ne mai şi 
jucam.  
Ciobanul sta stupefiat.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste. . . Ziaristul se apropie de magar:  
- Ce mai faci, magare? 
- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, ma baga in 
sura. . . Ciobanul cade pe spate.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta?  
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheatza apele!  
***  
Dacă o pocnesti, se cheama maltratarea sotiei. Dacă te pocneste ea, e autoaparare. 
Dacă iei o decizie fara sa o intrebi, esti nesimtit. Dacă ea ia o decizie fara sa te 
consulte, e femeie emancipata. Daca-i ceri sa faca ceva ce nu-i place, e dominare 
masculina. Dacă te roaga ea, îţi face o favoare. Dacă apreciezi formele unei femei şi 
lenjeria sumara esti pervers. Dacă nu, esti homo. Daca-i oferi flori, urmaresti ceva. 
Dacă nu, esti fraier. Dacă esti mandru de realizarile tale esti plin de tine. Dacă nu, 
esti lipsit de ambitie. Dacă o doare capul, e obosita. Dacă te doare pe tine, n-o mai 
iubesti. Dacă vrei sa faci dragoste prea des, esti obsedat. Dacă nu, ai pe altcineva. De 
aceea barbatii mor mai repede decât femeile. . .  
***  
La tribunal se audiaza martorii:  
-Cand ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la etaj, de ce n-ati 
intervenit?  
-Pentru ca am vazut ca inculpatul se descurca şi singur. . .  
***  
Sotia ajunge acasa de la cumparaturi şi isi gaseste sotul in pat cu o tanara frumoasa. 
Tocmai când se pregatea sa iasa furioasa din camera, sotul o opreste şi îi spune: 
- Asculta ce s-a intamplat: venind acasa de la serviciu am zarit pe autostrada 
aceasta tanara ce parea obosita şi imbracata saracacios. Am adus-o acasa şi i-am 
oferit o friptura din carnea pe care o uitasesi de mult in frigider. Era desculta şi 
atunci i-am dat sandalele tale bune, îi era frig şi atunci i-am dat puloverul pe care ti 
l-am facut cadou de ziua ta, dar pe care nu l-ai purtat niciodata. Si când sa plece, 
fata m-a intrebat: 
- Mai este ceva ce sotia ta nu mai foloseste? 
***  
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Bula merge la medic:  
- Domnule doctor, am erectie permanenta. La inceput mi-a placut, dar acum a 
intrecut masura! Medicul il studiaza şi îi scoate cu penseta o furnica, i-o arata si-i 
spune:  
-Asta vă excita!  
-Domnule doctor, vă sunt nespus de recunoscator. Cat vă datorez?  
-Nimic, dar furnica ramane la mine! ***  
In toiul noptii, un individ agitat deschide usa unui taxi care stationa, se pravaleste 
pe bancheta din spate şi striga: 
- Du-ma rapid in Pta Romana! Soferul, care pornise motorul, il opreste si-i spune: 
- Suntem chiar in Piata Romana.  
- Da? Bine, tine 20 de mii. Si data viitoare sa nu mai gonesti ca un dement!  
***  
Intra Itic, intra nu-ti fie frica. Cainele e castrat.  
Da, ce, mie imi e ca ma violeza? Mie imi e ma musca.  
***  
Gaz pentru prietenii mei: 
-Sunt suficiente 11 gauri la stropitoarea de la dus? 
-Categoric, evreii au doar 10 degete la maini 
***  
Dl. Itzic o suna pe dna Goldstein : 
-Alo, sarut-mâna, ce mai faceti? 
-Ce sa fac, sunt singura, sotul e pe teren de-o luna. . .  
-Atunci poate îmi permiteti sa trec pe la dvs. , bem o cafeluta, facem amor. . .  
-Vai, domnule Itzic, credeti ca sunt curva? 
-Da' cine a pomenit de bani? 
***  
Într-un tren, în America, fată în fată, un evreu şi un pastor.  
Mirat, evreul îl întreabă: "De ce purtati gulerul cu spatele în fată?".  
"Pentru că sunt Părinte" îl lămureste pastorul.  
"Si eu sunt părinte, am un copil, însă nu port gulerul astfel".  
"Se poate", răspunde pastorul, "însă eu sînt Părinte pentru mii de oameni".  
"Atunci", răspunde evreul, "poate ar fi mai bine să purtati pantalonii cu spatele în 
fată"! 
***  
Rasela merge la rabin: 
- Rabi, ce sa fac, nu-mi ajunge bărbatu-meu. . .  
- Rasela dragă, ia-ti un amant, dar fii discretă, căci pacea familiei e mai importantă 
ca orice.  
Trece o lună. . .  
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- Rabi, ce mă fac? Mi-am luat amant şi nu-mi ajunge.  
- Rasela, mai ia-ti unul, dar cu discretie.  
Mai trece o lună. . .  
- Rabi, sînt disperată, cu doi amanti şi bărbatul meu şi nu sunt satisfacută.  
- Copila mea, mai caută-ti un bărbat, poate n-ai găsit tocmai amantul potrivit.  
După scurt timp. . .  
- Rabi, mi-am găsit un bărbat o mîndrete, adevărat armăsar, dar nici acesta nu-mi 
ajunge.  
- Rasela, draga mea, cred că nu mai e nimic de făcut, tu esti o femeie bolnavă.  
- Rabi, dă-mi te rog în scris, tîrgul zice că-s curvă. .  
***  
Un popa catolic unul evanghelic şi un rabi merg în drumetie. La un lac se opresc ei 
şi se scalda în costumul lui Adam.  
Dintr-o dat sunt surprinsi de un grup de femei. Îsi iau cu totii hainele şi fug în tufe.  
Popii îsi acopera cu hainele partile rusinoase pe când rabi îsi acopera fata şi fuge în 
spatele celor doi.  
Acestia îl întreaba pe rabi de ce si-a acoperit fata. Acesta raspunde: 
-Da, de fapt eu nu stiu cum e pe la voi, dar cei din parohia mea ma recunosc dupa 
fata. .  
***  
Strul, soldat în armata israeliana. Într-o zi, se prezinta la comandant si-i preda un 
tanc inamic în perfecta stare de functionare. . . Ce mai captura, primeste o 
saptamîna de concediu ca recompensa. Doua zile dupa concediu, se prezinta iar la 
comandant cu un nou tanc în stare şi mai buna. . .  
Comandantul, mirat, îi zice: 
- Mai Strul, îti dau concediul, dar trebuie sa-mi spui cum ai facut. . .  
- Pai, simplu. M-am dus la linia de demarcatie şi am strigat: 
- Ahmed, vrei concediu? 
- Da.  
- Atunci hai sa facem schimb de tancuri. . .  
***  
Itzic se hotareste sa dea un telefon la linia erotica. Apeleaza un numar pe care-l 
citise intr-o revista, asteapta, iar dupa cateva secunde in receptor se aduce un glas 
lasciv de femeie care il intreaba:" Iubitule ce pot sa fac pentru tine?" 
La care Itzic îi raspunde: suna-ma tu! 
***  
Dacă vă este frica sa nu vă ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 50 g de 
cognac. Cognac-ul, precum se stie din batrani, atenueaza teama (MASS) 
***  
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Presedintele Statelor Unite ne-a cerut sa ne unim pentru o cauza comuna tuturor: 
combaterea terorismului. Este bine stiut ca musulmanii se opun consumului de 
alcool şi considera vederea unei femei dezbracate (alta decât nevasta) drept un 
pacat. Din aceasta cauza lansam un apel pentru ca timp de o saptamana, ZILNIC, la 
ora 17. 00, toate femeile sa se dezbrace complet şi sa alerge prin birouri iar toti 
barbatii sa le urmeze cu o bere in mana. Aceasta ne vă ajuta sa detectam teroristii 
care se ascund la noi in firma. Statele Unite vă sunt recunoscatoare pentru efortul 
facut impotriva terorismului. Colaborati! Trimiteti acest mesaj tuturor colegilor de 
la serviciu şi tuturor firmelor partenere! 
***  
Un sot, satul de sotia sa care-l tot intreba cum arata, îi cumpara o oglinda mare, ca 
sa se vada in ea din cap pana in picioare. Asta a mers un timp, dar acum îi punea 
aceleasi intebari, stand in fata oglinzii. O data, proaspat iesita de la dus, se plangea 
ca are sanii prea mici. Sotul, care de obicei tacea, îi spune : "Dacă vrei sa-ti creasca 
sanii, ia o bucata de hartie igienica şi freac-o intre ei cateva secunde in fiecare zi". 
Femeia se repede, ia o bucata de hartie şi se apuca sa o frece intre sani: "In cat timp 
o sa-mi creasca?" "Va dura cativa ani!". Sotia se opreste: "De unde stii tu ca dacă 
frec o bucata de hartie igienica intre sani, acestia o sa imi creasca in cativa ani?" "Cu 
curu` a mers, nu-i asa?? 
***  
Scrisoare 
Draga fiule,  
 
Iti scriu aceste randuri ca sa stii ca îţi scriu. Dacă primesti aceasta scrisoare 
inseamna ca a ajuns cu bine. Dacă nu o primesti, atunci sa ma anunti pentru a ti-o 
mai timite o data.  
Iti scriu incet pentru ca stiu ca tu nu citesti prea repede.  
Acum cateva zile tatal tau a citit ca marea majoritate a accidentelor se petrec la o 
distanta de un kilometru de casa. De aceea ne-am hotarat sa ne mutam mai departe.  
Noua casa este minunata; are şi masina de spalat, dar nu stiu sigur dacă merge. Ieri, 
am bagat lenjeria in ea, am tras de maneta, şi de-atunci n-am mai vazut-o.  
Vremea pe aici nu e foarte rea. Saptamana trecuta n-a plouat decât de doua ori.  
Prima data, ploaia a tinut 3 zile, a doua oara 4 zile.  
A propos de vesta pe care o voiai, unchiul Petre mi-a spus ca dacă o trimitem cu 
nasturi, cum sunt ei grei, o sa coste mai mult; atunci am taiat nasturii şi i-am pus in 
buzunar.  
In sfarsit, l-am ingropat pe bunicu ; l-am gasit când ne-am mutat.  
Era in dulap din ziua in care a castigat la De-a v-ati ascunselea.  
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Sa-ti mai zic ca alaltaieri, a explodat bucataria şi tatal tau şi cu mine am 'zburat' din 
casa. Ce emotie! a fost pentru prima data dupa multi ani când tatal tau şi cu mine 
iesim impreuna undeva.  
A venit doctorul sa vada dacă suntem in regula, şi mi-a pus un tub din sticla in gura. 
Mi-a zis sa nu vorbesc 10 minute. Tatal tau s-a oferit sa cumpere tubul acela.  
Si dacă tot vorbim de taica tau, te anunt ca si-a gasit de lucru, e foarte mandru de 
asta.  
Lucreaza peste aproape 500 de oameni. L-au angajat sa tunda iarba in cimitir.  
Sora ta Julia, cea care s-a casatorit cu sotul ei, a nascut in sfarsit, dar nu stim inca 
sexul copilului. N-as putea inca sa-ti spun dacă esti unchi sau matusa.  
Taica tau a intrebat-o pe sora-ta Lucia dacă mai este insarcinata.  
Lucia i-a zis ca da, in 5 cinci luni de-acum; atunci taica tau a intrebat-o dacă era 
sigura ca era al ei.  
Ea i-a spus sigura ca da. Ce fata sigura, cata mandrie! Asa fata, asa tata! 
Varul tau Paul s-a casatorit şi se roaga in fiecare zi in fata sotiei lui.  
E fecioara! 
Dimpotriva, nu l-am mai vazut pe unchiul Vasile, ala care a murit anul trecut. . .  
Cel mai rau e fratetu ala mic, Ionut. A incuiat masina şi a lasat cheile inauntru.  
A trebuit sa se duca pana acasa sa aduca dublura ca sa ne scoata pe toti de acolo.  
Bine, fiule. Nu pot sa-ti trec adresa pe plic pentru ca n-o stiu.  
De fapt, ultima familie care a locuit aici, a plecat cu numerele pentru a le pune la 
noua adresa.  
Dacă o vezi pe Margareta, transmitei salutarile noastre. Dacă n-o vezi nu-i spune 
nimic.  
Mama ta care te adora,  
Antoaneta  
P. S. Aveam de gand sa-ti pun şi niste bani, dar deja am inchis plicul.  
***  
MASTERAT DE MANAGEMENT ETILIC 
 
PRIMUL TRIMESTRU.  
Originea petrecerilor.  
Alcoholul şi funcţia lui ca lubrifiant social.  
Introducere la Halbă, la Cupă şi la Pahar.  
Avantajele de a bea la mahmureală.  
Matematici Financiare pentru băutori (cum să eviţi sa plăteşti băuturile altora, cum 
să încasezi  
restul "uitat" de chelneri, cum să calculezi bacşişurile, tehnici pentru a evita să 
plăteşti parcarea prelungită şi altele).  
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TRIMESTRUL DOI 
Înghitometrie - I.  
Alcoolul ca înlocuitor al Psihiatrului.  
Certuri la parte.  
Băuturi la Mare - I.  
Băuturi Acasă - I.  
Introducere la manipularea Techilei.  
Mâncăruri şi cântece care nu se potrivesc cu alcoolul.  
Şmecherii de ştiut pentru vremuri de lege Seacă.  
 
TRIMESTRUL TREI 
Înghitometríe - II.  
Importanţa romului la luarea de decizii.  
Alcoolul ca un compliment la meciuri sportive.  
Logistica şi tehnica de înghiţire.  
Consecinţele de a conduce sub efectele alcoolului.  
Şoferul de Rezerva: Cum să ocoleşti să fii unul care pică în capcana de a conduce 
beat.  
Discoteci, cafenele, baruri, crame, cabaret cu show, alambicuri clandestine şi de 
convenienţă.  
Relativitatea frumuseţii la femeii după nivelul de alcool.  
Acelaşi bar: Avantaje şi dezavantaje.  
Teorii despre băutul de unul singur.  
 
TRIMESTRUL PATRU 
Alcoolul pentru frecţii - I.  
Alcoolul ca element auxiliar de sărbători: Tipuri de băuturi în funcţie de sărbătoare.  
Cum să controlezi un om beat.  
Amicii, pseudo-frăţii cumetrii: Diferenţe bazice.  
Lichioruri contrafăcute, mit sau realitate? 
Jurisdicţia beţivului.  
Tehnici înaintate pentru a ascunde duhoarea: Cum să vorbeşti şi să inhalezi în 
acelaşi timp.  
Avantajele de a cunoaşte Barmanul.  
 
TRIMESTRUL CINCI 
Scuze de Bază faţă de Familie (opţional).  
Alcoolul ca mecanism de evadare. Comunicarea, instrument important la orice chef.  
Consecinţele de a bea pe credit.  
Open bar.  
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Cocteiluri pentru bărbaţi şi pentru femei.  
Gânduri de după chef.  
Sentimente de vină - I: Cum să le controlezi şi să le ignori. (Când esti beat nu 
contează) 
 
TRIMESTRUL ŞASE 
Scuzele.  
Munca de Laborator pentru Avansaţi: Alcoolul ca eliberator de tensiuni.  
Etica profesională a băutorului.  
Sentimente de vină - II: Cum să le elimini.  
Tratament pentru beţivanii recalcitranţi.  
Apeluri telefonice la ex-prietene: Avantaje şi Dezavantaje.  
Tehnici de bază pentru vocalizare la Karaoke (opţional).  
Cum să ştergi apelurile de pe celular - Parola de acces (Vital).  
Truda la universitate (băut în grup).  
Pot să fie Anonimi cei Alcoolici? 
Raliul Beţivului include: material didactic şi de sprijin în unele cursuri.  
Periodic se vor realiza activităţi sportive de relaxare ca de pildă: golirea de fond, 
aruncare de mucuri de ţigară, suta de litri plăţi, ridicare de flacon, râgâire, ridicare 
de cot, săritura pe bere şi altele.  
 
LUCRAREA DE LICENŢĂ (Subiect la alegere) 
***  
Un tip se duce la doctor in probleme de cuplu: 
- Domnu’ doctor am o problema acasă.  
- Ce problema? 
- Domne' nu mai am parte de viaţa sexuala? 
- Pai cum adică? 
- Pai totul e monoton, nevasta nu mai vrea sa facem sex şi îmi spune ca s-a saturat 
de aceleaşi 3 minute.  
- Hmmm. . . domne' trebuie să foloseşti şi tu un artificiu, ceva extravagant care sa-i 
redeschidă pofta de sex.  
- Puteţi sa-mi daţi un exemplu? 
- Pai intr-o seara aţi putea sa vă înveliţi penisul in ciocolata. Trebuie să aibă un 
efect. Vă garantez că nevasta dumneavoastră vă fi foarte fericită de acest truc.  
Baga omul bine la cap, pleacă acasă hotărât să încerce.  
A doua zi se întâlneşte iar cu doctorul: 
- Ei, cum a mers? S-a bucurat nevasta? 
- Nevasta ca nevasta. Da ce, a mai avut loc de copii? 
***  
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Doua blonde stau de vorba.  
Prima îi spune celeilalte:  
- Stii, ieri mi-am facut testul de sarcina!  
Cealalta foarte curioasa:  
- Si au fost grele intrebarile?. . . . . . . .  
***  
Dupa 25 de ani de casatorie, intr-o zi mi-am privit sotia şi i-am spus:  
- Iubito, acum 25 de ani stateam cu chirie, aveam o masina ieftina, dormeam pe o 
canapea şi ne uitam la un televizor cu ecran de 14 " alb-negru, dar in fiecare noapte 
adormeam alaturi de o blonda sexy de 25 de ani. Acum avem o casa mare, o masina 
buna, un pat mare un TV color cu plasma. Dar adorm acum cu o femeie de 50 de ani. 
Draga mea, cred ca ai o problema. !  
Sotia mea fiind o femeie inteleapta, mi-a spus :  
- Tu du-te şi cauta-ti o blonda sexy de 25 de ani, ca eu ma voi ocupa ca tu sa stai din 
nou cu chirie, sa conduci o masina ieftina şi sa dormi pe o canapea !!! 
***  
Luni dimineata, vidanjorul se prezinta la ora 8 la slujba, imbracat la costum, 
frumos, cu cravata.  
Suna telefonul. O urgenta pe teren. S-a infundat un canal.  
Vidanjorul pleaca impreuna cu ajutorul sau Vasile, ce cara lada cu scule.  
Vidanjorul se baga in canal, iese plin de rahat şi zice lui Vasile: -Cheia de 16! Ia aer 
in piept, se baga din nou. Iese iara plin de rahat, abia rasufland : - Nu e buna, da-mi-
o pe aia de 18! Iara ia aer in piept, iar intra in canal. Iese iar ! - Nu e buna! Cheia de 
20! Iese iar, abia mai rasuflind, cu rahatii curgand de pe el şi îi zice ajutorului: -Vezi 
ba, Vasile, dacă n-o sa inveti meserie, toata viata ai sa cari lada aia cu scule !! !!  
***  
Barbatul: Nici nu stiu pentru ce porti sutienul, şi asa nu prea ai sani!  
Femeia: Lasa, ca doar şi tu porti chiloti. . .  
***  
In timpul dansului, o melodie lenta, partenerul se uita cu insistenta la decolteul 
partenerei, şi o intreaba: 
- Nu vă suparati, d-na, aveti par pe piept? 
- Nu d-le.  
- Atunci inseamna ca decolteul dumneavoastra este prea adanc.  
***  
Mamico, ce faci goala pe taticu’?  
- Sar pe el ca sa-i dezumflu burta. . .  
- Te obosesti de pomana, fiindca in fiecare dimineata, menajera ingenuncheaza şi i-
o umfla la loc 
***  
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Vreme de 26 de ani lungi şi luminosi, sotia mea şi cu mine am fost perfect fericiti! 
- Si apoi? 
- Apoi ne-am intalnit. . .  
***  
Popescu ajunge obosit acasa de la servici şi isi gaseste nevasta in pat cu medicul 
familiei.  
- Va rog sa nu ma intelegeti gresit, domnule Popescu, spune speriat doctorul, 
masuram temperatura sotiei dumneavoastra. . .  
Popescu isi scoate pistolul.  
-Da? Bine. . . Dar dacă termometrul nu este gradat, vă impusc.  
***  
In timpul dansului, o melodie lenta, partenerul se uita cu insistenta la decolteul 
partenerei, şi o intreaba: 
- Nu vă suparati, d-na, aveti par pe piept? 
- Nu d-le.  
- Atunci inseamna ca decolteul dumneavoastra este prea adanc.  
***  
De ce sunt barbatii mai fericiti. . .  
Isi pastreaza numele de familie.  
Garajul e al lor.  
Ciocolata e doar o alta gustare.  
Pot deveni presedinti de stat.  
Nu sunt niciodata gravizi.  
Pot purta orice tricou la plaja. Pot sa nu poarte nici un tricou la plaja.  
Mecanicii le spun tot timpul diagnosticul corect al vehiculului.  
Nu trebuie sa conduca inca 10 km pana la toaleta urmatoarei benzinarii pt cea in 
care tocmai au intrat e "câh".  
Aceeasi munca, bani mai multi.  
Ridurile sporesc farmecul.  
Rochia de mireasa n-spe milioane, costumul de inchiriat 100$.  
Cei cu care vorbesc nu se uita la pieptul unui barbat.  
O ragaiala este practic anticipata de ceilalti.  
Pantofii noi nu rod, bat, strang picioarele.  
O singura stare de spirit toata ziua.  
Orice conversatie telefonica se termina in maxim 30" 
***  
In momentele dificile ale vietii, trebuie sa ridici capul, sa bombezi pieptul şi sa spui 
cu hotarire:. . . . . "Acum chiar ca-s in rahat pina-n git!!"  
***  
Dacă intr-o zi viata îţi intoarce spatele. . . prinde-o de fund !!! 
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***  
Psihiatrii afirma ca una din patru persoane are o deficienta mintala.  
Dacă esti cu inca trei prieteni şi nu ai observat nimic ciudat la ei, atunci. . . cel ticnit 
esti tu !  
***  
Ce-i greu nu e sa suporti coarnele. . . . . ci s-o intretii pe vaca.  
***  
Dacă esti in stare sa zimbesti când ceva merge rau. . . . . este pentru ca ai gasit un 
tampit pe care sa arunci vina.  
***  
Ca sa-ti atingi obiectivele, trebuie sa fii capabil savisezi. . . Asa ca nu mai pierde 
vremea, trimite totul la dracu' şi du-te sa te culci !!! 
***  
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala. . . distreaza-te cu cea pe care o ai la indemana ! 
***  
Dacă intr-o zi simti un mare vid, mananca. . . . . . . . . . sigur ti-e foame!!!!!  
***  
Dacă ai vointa, poti sa muti şi muntii din loc. Dacă ai creier, îi lasi acolo, ca nu te 
deranjeaza.  
***  
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura in fiecare mana.  
***  
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ in aceeasi seara.  
***  
Judecâta buna vine in urma experientelor rele, iar acestea vin in urma judecâtii 
rele.  
***  
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii: nu li se intampla prea des.  
***  
Este mai usor sa obtii iertarea decât permisiunea.  
---------------------------------------------------------------------------- 
Constiinta este ceea ce sufera atunci când restul partilor fiintei tale se simt atât de 
bine.  
***  
Dacă trebuie sa alegi intre doua rele - alege-o pe cea pe care nu ai mai incercat-o 
pana atunci.  
***  
Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare.  
***  
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Experienta este un lucru minunat: îţi permite sa recunosti o greseala atunci când o 
repeti.  
***  
Da-i unui om un peste şi el vă avea ce manca o zi; invata-l sa pescuiasca şi el vă sta 
pe marginea lacului şi vă bea bere toata ziua.  
***  
Care este culmea puterii de convingere?  
Sa-ti convingi femeia, ca de aia o ai mica şi moale, ca sa n-o doară pe ea! 
***  
Cel mai necinstit lucru, in viaţă, este modul in care aceasta se termină.  
Adică viata e grea si-ti ocupă tot timpul. Ce capeţi la sfârşitul ei? O moarte. Asta ce-i, 
un bonus? Eu cred că ciclul vieţii e de-a-ndăratelea. Ar trebui întâi să mori, apoi să 
mergi într-un azil de bătrâni. Eşti dat afară de acolo pe motiv că eşti prea sănătos, 
te duci, îţi iei pensia, apoi, când începi să lucrezi, primeşti un ceas de aur în prima zi 
de lucru. Munceşti patruzeci de ani până când devii suficient de tânăr. Te-apuci de 
băut, mergi la bairame, şi eşti gata pentru Liceu, apoi şcoala Primară, devii un copil, 
te joci, n-ai responsabilităţi, devii bebeluş, apoi îţi petreci ultimele nouă luni plutind 
cu toate facilităţile după care termini totul intr-un orgasm! 
***  
Hotarare de Guvern Nr. 012345/2006 :  
Datorita cresterii alarmante a numarului de pensionari in raport cu populatia 
activa, incepand cu data de 01. 01. 2007, pensionarii vor avea voie sa treaca pe 
culoarea rosie a semaforului. Dacă nu se constata nici o modificare substantiala in 
raportul pensionari/populatie activa, incepand cu 01. 01. 2008, trecerea devine 
obligatorie.  
***  
Americanii fura planurile unui Logan Diesel.  
 
Aduna o echipa americana sa o reconstruiasca dupa planuri. Lucreaza astia ce 
lucreaza, sudeaza, lipesc din greu şi in final le iese un tractor.  
 
Conducerea e nemultumita şi aduna o echipa de japonezi. Lucreaza şi astia din 
greu, sudeaza, lipesc, asambleaza şi dupa sfortari supraomenesti le iese un tractor.  
 
Conducerea e disperata şi aduna o echipa de romani. Intra romanii in treaba, 
sudeaza, lipesc, asambleaza şi in final, le iese un Logan Diesel.  
 
Conducerea: Incredibil! Sintem impresionati de munca voastra, celorlalte echipe le-
au iesit tractoare. Voi cum ati facut?  
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Romanii: Si noua tot tractor ne-a iesit, da’ l-am luat la pila.  
***  
Un cioban pastea o turma de oi intre doua parcele de porumb şi cum statea el 
sprijinit in toiag şi medita vine proprietarul şi il intreaba: 
-Ce faci mai ciobane aici? 
-Nu vezi, pasc oile. . .  
-Vezi ca esti necioplit, poate îţi f. . una ! 
La care ciobanul îi raspunde: 
-Poti sa le f. . . pe toate eu doar le pazesc. . .  
***  
Un politist vine la serviciu in pielea goala. Superiorul il intreaba  
"Ba, de ce ai venit in pielea goala la serviciu?"  
La care gaborul relateaza urmatoarele: "Dom'sef am fost cu nevasta-mea la o 
petrecere şi am jucat jocuri de societate: S-au stins luminile şi s-a zis "doamnele sa 
se dezbrace", s-au aprins şi asa era. Dupa aceea s-au stins luminile şi s-a auzit 
"Domnii sa se dezbrace" şi asa s-a intimplat. Dupa aceea s-a mai stins o data lumina 
şi s-a auzit "acum la treaba". . . . . . . . Si, iata-ma. . .  
***  
Printr-o fereastra deschisa, se aude un glas de barbat:  
- In casa asta eu comand!!! 
Apoi un glas de femeie: 
- Ia iesi de sub pat şi mai spune o data !!! 
***  
El şi ea.  
Ea: Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai?  
El: Ce iubito? 
Ea: Ca vrei sa te casatoresti cu mine.  
El: Analfabeto! 
***  
Un barbat la librarie: As dori cartea cu titlul "Superioritatea barbatului fata de 
femeie" 
Vinzatoarea: Utopie şi sf-uri la etajul 1 vă rog.  
***  
Cand un tanar proaspat insurat are o figura fericita se stie de ce.  
Cand un barbat insurat de 10 ani are o figura fericita, te intrebi de ce.  
***  
In timpul unei dispute o femeie îi spune sotului ei: 
Am fost nebuna când m-am maritat cu tine!  
Sotul raspunde: Stiu, da' cum eram indragostit la vremea aceea, nu am  
observat! 
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***  
Casatoria serveste la partajarea problemelor pe care nu le-ai fi avut  
niciodata dacă ai fi ramas singur.  
***  
Un cetatean se trezeste dimineata si, uitandu-se in gradina propriei case, observa o 
gorila in stejarul personal. Intrigat suna la Asociatia Coboratorilor de Gorile din 
Copaci care il asigura ca vor trimite un om care îi vă rezolva problema. Acesta 
soseste rapid, fiind dotat cu o bata de baseball, o pusca, o pereche de catuse şi un 
caine Chihuaua.  
Cetateanul nostru, uimit il intreaba ce are de gand sa faca. Omul raspunde: 
- Eu voi urca in copac, lovesc gorila, ea cade, cihuaua o musca de testicole, gorila isi 
vă apropria mainile intr-un gest disperat de aparare, iar dumneata îi vei pune 
catusele.  
- Bine, bine, zice cetateanul, dar pusca la ce foloseste? 
In cazul in care cad eu primul din copac, impusti chihuaua.  
***  
Suna un client la Hotline la Microsoft: 
-Am instalat versiunea beta de Windows XP şi de atunci nu mai functioneaza Office 
2000! 
-Si noi am avut aceeasi problema. . .  
-Si ce ati facut? 
-Am mai instalat o data Windows XP! 
Dupa o ora suna din nou clientul: 
-Acum nu mai functioneaza nimic!!!! 
-Nici la noi. . . .  
***  
Un melc bate la usa unui urs.  
Iese ursul, se zgaieste, nu vede pe nimeni, dupa care se uita in jos şi da de melc.  
Enervat, il ia pe melc de guler si-l azvarle cat poate de departe.  
Dupa 6 luni se aud iar batai in usa ursului, care iese din casa şi da cu ochii de melc.  
Melcul, nervos: "Ia asculta, ma, ce-a fost faza asta de adineauri? " 
***  
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut.  
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma. . .  
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
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- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate şi din când in când ne  
mai şi jucam.  
Ciobanul sta stupefiat.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste. . . Ziaristul se apropie de magar: 
- Ce mai faci, magare? 
- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc)  
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, ma baga in sura. . . Ciobanul cade pe 
spate.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? 
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheatza apele! 
***  
In Bronx, o camera sordida, in semintuneric.  
La o masa sta un negru urias, transpirat, cu o scobitoare intre dinti: Big Leroy.  
Se deschide usa şi apar doi malaci care tarasc dupa ei un individ.  
- Hei, Big Leroy, zice unul. Ti l-am adus pe fiul asta de catea. Seful cel mare zice sa-l 
iei şi sa-l f. . i un pic in dos, sa-l largesti un pic, sa se invete minte sa nu se mai ia de 
oamenii nostri.  
- Lasati-l acolo in colt, ma ocup de el mai tarziu, spuse Big Leroy uitandu-se la 
televizor.  
Malacii dispar iar individul, livid şi tremurand, incepe sa se milogeasca: 
- Va rog, domnule Leroy, vă implor, nu ma sodomizati. Va promit ca am sa spun la 
toata lumea ca ati facut-o, n-o sa stim decât noi doi ca de fapt nu e asa!  
- Taci din gura, vierme! striga Big Leroy şi tipul se face mic in coltul lui.  
Dupa o vreme vin iar cei doi, cu alt nefericit.  
- Big Leroy, seful ti-l trimite şi pe asta. Zice sa îi tai ambele picioare ca sa nu mai 
fuga de oamenii nostri când are de platit datorii.  
- Lasati-l in colt, ma ocup mai tarziu.  
Indivizii pleaca. Dupa inca un timp il aduc pe altul.  
- Big Leroy, seful zice sa il iei pe asta şi sa-i tai putza, sa se invete minte sa nu se mai 
ia de femeile noastre. Si mai zice sa-i tai şi mainile şi limba, sa nu se mai poata 
atinge de nici o femeie in viata lui.  
- Bine, lasati-l acolo in colt, ma ocup mai tarziu.  
Gorilele pleaca.  
La care, din coltul lui, primul adus zice: 
- Domnul Leroy, dacă nu vă suparati, ca sa nu fie vreo confuzie: eu sunt ala cu curul, 
da? 
***  
Super Promotie!!!  
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Razuieste vopseaua de pe 3 BMW-uri şi poti castiga 1000 de injuraturi de mama, 
100 de amenintari cu bataia şi 10 ani de puscarie sau marele premiu, excursie de 5 
stele la reanimare!!! 
***  
Urmatoarele intrebari despre Australia provin de la potentiali turisti in aceasta 
tara. Aceste intrebari au fost puse pe website-ul unei agentii de turism australiene 
iar raspunsurile sunt cele oferite in realitate de catre oficialii site-ului care au, in 
mod evident, simtul umorului.  
 
I: Bate vreodata vantul in Australia? Nu am vazut niciodata la televizor ca ar ploua, 
deci cum cresc plantele?(UK)  
R:Importam toate plantele gata crescute iar dupa aceea doar stam prin preajma 
privindu-le cum mor.  
 
I: voi putea vedea canguri pe strada? (USA)  
R: Depinde cat de mult alcool veti bea.  
 
I; As vrea sa merg pe jos de la Perth la Sydney - pot urma sinele de cale ferata? 
(Suedia)  
R: Sigur, sunt numai trei mii de mile, luati multa apa cu dvs.  
 
I: Este periculos sa umbli prin tufisuri in Australia? (Suedia)  
R: Deci este adevarat ce se spune despre suedezi.  
 
I: Exista ATM-uri in Australia? Imi puteti trimite o lista a locurilor unde se afla 
acestea in Brisbane, Cairns, Townsville şi Hervey Bay? (UK)  
R: Cumva ultimul dumneavoastra sclav a murit?  
 
I: Imi puteti da cateva informatii despre cursele de hipopotami in Australia?(USA)  
R: A-fri-ca este continentul acela in forma de triunghi la sud de Europa. AUSTRALIA 
este insula aceea mare din mijlocul Pacificului care nu are. . . . . sau mai bine nu. 
Sigur, hipopotamii se intrec in fiecare marti noapte in Kings Cross. Veniti dezbracat.  
 
I: In care directie este nordul in Australia? (USA)  
R: Stati cu fata la Sud apoi rasuciti-va cu 180 grade. Contactati-ne când sositi şi vă 
vom da şi restul detaliilor.  
 
I: Pot aduce cu mine tacamuri in Astralia?(UK)  
R: De ce? Folositi-va degetele cum facem şi noi.  
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I: Imi puteti trimite programul Corului de baieti din Viena (Vienna Boys' Choir)? 
(USA)  
R: Austria este tara aceea micuta invecinata cu Germania, a carei. . . . . . sau mai bine 
nu. Sigur, Vienna Boys Choir canta in fiecare marti noaptea in Kings Cross, imediat 
dupa cursa de hipopotami. Veniti dezbracat.  
 
I: Pot purta tocuri inalte in Australia?(UK)  
R: Sunteti politician britanic, nu-i asa?  
 
I: Exista supermarket in Sidney şi laptele se gaseste pe tot parcursul anului? 
(Germania)  
R: Nu, noi suntem o civilizatie pasnica de vanatori/taietori de lemne. Laptele este 
ilegal.  
 
I: Va rog trimiteti o lista a tuturor medicilor din Australia care pot distribui ser 
impotriva veninului de sarpe cu clopotei. (USA)  
R: Serpii cu clopotei traiesc in America, care este locul de unde veniti dvs. Toti 
serpii australieni sunt perfect inofensivi, pot fi prinsi in siguranta şi tranformati in 
animale de casa.  
 
I: Am o intrebare despre un animal faimos in Australia dar i-am uitat numele. Este 
un fel de urs şi traieste in copaci. (USA)  
R:Se numeste urs cazator (Drop Bear). Se numeste astfel pentru ca pica din arborii 
de cauciuc şi mananca creierul oricui trece pe sub acestia. Ii puteti speria 
stropindu-va cu urina umana inainte de a iesi la plimbare.  
***  
Femeia PC 
 
Femeia-Internet: greu de accesat 
Femeia-Server: mereu prea incarcata când ai nevoie de ea 
Femeia-Windows: toti stiu ca are defecte, dar nimeni nu poate trai fara ea 
Femeia-Excel: capabila, dar e folosita doar ptr. cele mai simple activitati 
Femeia-Word: nu o intelege nimeni in intregime 
Femeia-DOS: toti au avut-o odata, dar azi n-o mai vrea nimeni 
Femeia-Virus: vine când o astepti mai putin şi consuma toate resursele 
Femeia-Scandisk: e de mare ajutor, dar nimeni nu stie precis ce face 
Femeia-Screensaver: îţi distrage atentia, dar te binedispune 
Femeia-Harddisk: nu uita niciodata nimic 
Femeia-Joystick: cauzeaza bataturi in palma 
Femeia-Password: crezi ca esti singurul, dar majoritatea "utilizatorilor" o cunosc 



1593 

 

Femeia-E-Mail: din 10 lucruri pe care le spune, 8 sunt de recycle bin 
***  
Ziua ideala a unei femei 
 
08:15 - Trezire prin saruturi şi gadilarea cu ajutorul unei petale de trandafir din 
import.  
08:30 - Masurare pe cantar - 2 kilograme mai putin decât ieri.  
08:45 - Micul dejun in pat (croissant, suc de portocale proaspate).  
Deschiderea cadoului (inel cu diamant de 5 karate ales de partenerul atent).  
08:50 - Stiri la "Shopping channel" (Mari reduceri la "Gucci").  
09:15 - Baie fierbinte in uleiuri mirositoare.  
10:15 - Relaxare usoara prin fitness cu ajutorul unui antrenor personal amuzant şi 
bine cladit.  
10:30 - Ingrijirea tenului, manichiura, spalarea parului, coafatul.  
12:00 - Pranzul cu cea mai buna prietena intr-un restaurant.  
12:45 - Intalnirea fostei prietene a partenerului şi constatarea ca s- a ingrasat cu 7 
kilograme.  
13:00 - Shoping cu cea mai buna prietena (carte de credit nelimitata).  
15:00 - Somnul de dupa masa.  
16:00 - Primirea a 35 de trandafiri de la un admirator secret.  
16:15 - Masajul cu ajutorul unui maseur privat puternic dar tandru care exclama ca 
nicioadata pana acum nu a masat un corp atât de delicat.  
17:30 - Alegerea şi incercarea imbracamintii scumpe şi unicate. O mica parada de 
moda in fata oglinzi.  
19:30 - Cina la lumanari. Dans şi complimente.  
22:00 - Dus fierbinte (singura).  
22:50 - Purtata in brate pana la pat. Cearsafurile proaspat spalate şi parfumate.  
23:00 - Giugiulire.  
23:15 - Adormirea in bratele partenerului.  
 
 
Ziua ideala a unui barbat 
 
06:00 Trezirea.  
06:15 Sex oral.  
06:30 O luuunga distractie satisfacatoare in WC cu ziarul sportiv.  
07:00 Micul dejun: Snitel parizian şi oua, cafea şi tost, pregatite şi servite de slugi 
goale şi blonde.  
07:30 Soseste limuzina.  
07:45 Cateva pahare de whiskey in drum spre aeroport.  
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09:15 Zborul in avionul particular.  
09:30 Limuzina cu sofer pana la clubul de golf (sex oral pe timpul calatoriei).  
09:45 Golf.  
11:45 Pranz: fast food, 3 beri, sticla Dom Perignon.  
12:15 Fumatul trabucului.  
12:30 Golf.  
14:15 Limuzina inapoi pana la aeroport (cateva pahare de whiskey).  
14:15 Zborul spre Monte Carlo.  
15:30 Plecarea la pescuit. Toate fetele de companie sunt goale.  
17:00 Zborul acasa.  
18:45 Relaxare la wc, dus, barbierit.  
19:00 Stiri: Michael Jackson asasinat, marihuana şi filmele porno sunt legalizate.  
19:30 Cina: caviar pentru aperitiv, Dom Perignon (1953), un biftec mare, inghetata 
servita pe sani goi.  
21:00 Coniac şi trabucul in fata unui televizor mare.  
21:30 Sex cu 3 femei (toate trei cu inclinatii lesbiene).  
23:00 Masaj şi scaldatul in jacuzzi cu pizza şi bere.  
23:30 Sex oral pentru Noapte buna.  
23:45 Intins singur intr-un pat imens.  
23:50 Tragerea a 4 'prtzuri', care au schimbat 4 tonalitati şi l-au alungat pe caine 
afara din camera.  
00:00 Adormirea.  
***  
Isi cumpara ursul masina, frane, curbe, claxoane prin padure!!!!! Sa  
vada lumea ca si-a luat masina!  
La o cotitura. . . vulpea. . . facea autostopul ! Niste picioare pe vulpe. . . mama, mama! 
Cand o vede ursul, pune o frana de se da cu capul de parbriz. . . şi o intreaba asa, in 
scarba:  
- Ce vrei fa?  
- Ursule nu fi jigodie. . . du-ma şi pe mine pana la autostrada!  
- Bine fa, urca-te sus!  
Ursul conduce cu o mana, sa o impresioneze pe vulpe!  
Cand ajunge la autostrada. Vulpea: - Ursule, acum ce fac? Iti dau 100. 000 de lei sau 
imi dau chilotii jos?  
Ursul se gandeste putin şi zice: - Da fa suta incoace! Si pleaca! Se da vulpea jos şi in 
timp ce conducea, se gandeste ursul: "A dracu vulpe, ce  
credea, ca mi se potrivesc chilotii ei !!!" 
***  
Un pusti vede pe strada un catel care i-o trajea unei cateluse şi il intreaba pe tatal 
sau ce fac.  
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Tatal, jenat, îi raspunde: - Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi cainele incearca sa o 
duca el acasa.  
Baietelul: - E ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel postasul o 
ducea in mod sigur la posta!! 
***  
Doi golani pătrund noaptea în dormitorul călugăriţelor de la un schit.  
Din întuneric se aude vocea uneia dintre ele:  
- Iartă-i, Doamne, că nu stiu ce fac!  
- Taci din gură, zise cea de lîngă ea, al meu stie. . .  
***  
O tanara intra intr-un bar goala pusca. Comanda un pahar. Barmanul se  
uita lung la ea. Tanara intreaba:  
- Nu ai mai vazut femei goale?  
- Ba da, dar sunt curios de unde scoti bani! 
***  
Moare Bill Clinton şi ajunge in iad. Ca fost sef de stat, Lucifer îi ofera sansa sa isi 
aleaga singur o pedeapsa. Astfel incep sa viziteze camerele de tortura.  
In prima camera era Hitler legat de un stalp iar diavolii aruncau pe el acid sulfuric. 
Clinton spune ca nu-i convine aceasta pedeapsa pentru ca-i prea cruda.  
Lucifer îi mai da o sansa. In a doua camera era Mao intr-un cazan mare cu smoala. 
Normal refuza şi aceasta pedeapsa.  
Mai are o sansa. In a treia camera, Kenneth Starr (procurorul ce a anchetat cazul 
Monica Lewinsky) era legat de maini şi picioare, iar Monica in genunchi in fata lui îi 
facea sex oral.  
Clinton foarte fericit spune:- Da, normal, astfel de pedeapsa imi doresc!  
Lucifer: - Monica, esti libera, ti-am gasit inlocuitor.  
***  
Doi tipi voiau să meargă la baut, dar nu aveau decît un dolar. Unul din  
ei se uita către o tonetă cu hot-dog din apropiere şi subit îi vine  
inspiraþia. Cheltuie dolarul pe hot-dog. Aruncă chifla şi îsi bagă  
hot-dog-ul în pantaloni.  
- Mergem într-un bar, comandăm două beri şi le bem. Cînd barmanul ne vă cere 
banii, eu voi scoate hot-dog-ul pe slit. Tu vei cădea în genunchi şi vei începe să-l 
sugi. Barmanul vă fi asa scîrbit, că ne vă da afară din bar.  
Intră ei într-un bar şi chestia merge ca prin farmec. După al saptelea bar, cînd 
amîndoi erau beti bine, unul din ei începe să se plîngă:  
- Am început să fac vînătăi de cîte ori m-am aruncat în genunchi!  
Prietenul îi răspunse: - Tu zici că ai probleme? Eu am pierdut hot-dog-ul acum 
patru baruri! 
***  
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În sat soseste o învatatoare noua şi tînara. În întîmpinarea ei este  
trimis un tînar aratos. Acesta îi pune frumos bagajele în caruta, si se  
aseaza în fata, lînga domnisoara. La marginea satului vad ei o vaca care  
se împerechea cu un taur.  
Venita de la oras, învatatoarea este profund marcata, si-l întreaba pe  
tînar:  
- De unde stie taurul, ca. . . stii tu. . . deci, cînd este momentul potrivit?  
- Dupa mirosul vacii. . .  
Merg ei mai departe şi vad un cal şi o iapa facînd acelasi lucru.  
- Si calul de unde stie. . . ? întreaba din nou curioasa femeie.  
- Tot dupa miros, cainii, oile. . .  
Ajung ei la noul domiciliu al învatatoarei, descarca bagajele şi baiatul  
îsi ia ramas bun:  
- Toate cele bune!  
- Multumesc pentru ajutor, spune tînara. Mai treci pe la mine dacă ti s-a desfundat 
nasul. . .  
***  
Cica era odata Superman şi zbura deasupra unui zgarie-nori. La un momentdat o 
vede pe Femeia-Fantastica intinsa pe un bloc exact in pozitie, cu picioarele 
desfacute. Superman excitat sta şi se gandeste şi ajunge la o concluzie: 
"Bai, ia uite ce bine arata Femeia-Fantastica! Ce ar fi sa o regulez, ca şi asa sunt 
rapid şi nici nu o sa aibe timp sa-si dea seama ce a fost. "  
Trece Superman in actiune. Femeia-Fantastica tresare şi zice: 
"Ce a fost asta?"  
La care Omul-Invizibil raspunde:"Nu stiu, dar ma ustura dosul de nu mai pot. . " 
***  
Ce este viata? 
Cea mai raspîndita boala transmisa pe cale sexuala.  
 
De ce nu se prea utilizeaza prezervativele de culoare neagra? 
Pentru casubtiaza.  
 
Cum scufunzi un submarin rusesc? 
Il bagi în apa.  
 
Ce face femeia dupa ce face dragoste? 
Seplictiseste.  
 
De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam?  
Ca sa poata vorbi pâna aparea şi Eva.  
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Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in  
casatorie? 
Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata. . .  
 
Cum de stiu femeile sa faca asa de bine sfoara? 
Si cartea se deschide unde e citita mai des.  
 
Cine e optimist?  
Un barbat care, inainte de a pleca intalnire cu o fata, îsi unge fermoarul de la 
pantaloni.  
 
Cine a fost primul barbat care a zis: "E nevoie de o femeie in casa?"  
Mesterul Manole.  
 
Ce facea Mesterul Manole când o zidea pe sotia lui Ana? 
Body-building.  
 
Ce au in comun un trenulet electric şi sanii unei femei?  
Ambele au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult cu ele.  
 
De ce s-a mutat Bula la etajul 10 intr-un bloc fara lift? 
Pentru ca are soacra cardiaca.  
 
Cand se bucura calugarii ca nu sunt casatoriti? 
Cand se spovedesc femeile.  
 
Ce faci dacă afli ca mai ai doar 6 luni de trait? 
Te muti cu socara şi fiecare zi vă parea o eternitate.  
 
De ce un elefant este mare, gri şi zbarcit?  
Pentru ca dacă era mic, alb şi neted, era OB.  
 
De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine? 
Pentru ca nu suporta comparatiile.  
 
Cum se cheama un barbat inteligent in America?  
Turist.  
 
De ce sunt femeile ca vremea? 
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Pentru ca orice ai face, nu poti sa le prevezi sau sa le schimbi.  
 
Ce au in comun toti barbatii care stau singuri intr-un bar?  
Suntinsurati.  
 
De ce a creat prima data Dumnezeu barbatul? 
Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada cum 
lucreaza.  
 
Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie? 
30 de kilograme.  
 
Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
30 de minute.  
 
De ce au prezervativele ambalajul atât de greu de desfacut?  
Ca sa mai ai timp sa te razgandesti.  
 
Care este asemanarea dintre o masina noua şi un sot? 
Ambele functioneaza bine doar in primul an.  
 
La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei?  
Depinde de vechime 
***  
O blonda merge la ginecolog, se aseaza pe scaun, isi desface picioarele şi le pune 
sus.  
Doctorul se uita la ea si-i spune: -Mai sus. . .  
Blonda ridica picioarele mai sus. Doctorul iarasi: -Mai sus. . .  
Blonda ridica mai sus picioarele. Doctorul insista: -Mai sus este ginecologia, aici 
este stomatologia 
***  
Bush la Casa Alba:  
Tarrrr! tlelefonul, rasunde asta, la telefon Ben Laden:  
-Bai am doua vesti una buna şi una rea, pe care vrei s-o auzi mai intai?  
-P-aia buna.  
-Ma predau!  
-Vai! sunt asa de happy, ok, nimic nu mai conteaza dar totusi care cea rea?  
-Vin cu avionul! 
***  
Suna telefonu'; răspunde John  
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- John!  
- Yes, Sir!  
- Uită-te pe geam!  
- Yes, Sir!  
- Ce vezi?  
- Doamna se sărută cu un domn, Sir!  
- John!  
- Yes, Sir!  
- Ia pusca! (John se duce şi aduce pusca lângă telefon)  
- Yes, Sir!  
- Ocheste-l pe domn!  
- Yes, Sir!  
- Trage! (bum)  
- Yes, Sir!  
- Ce s-a-ntâmplat?  
- Doamna a cazut în piscina.  
- Ce piscină, idiotule?!  
- Sir?!  
- Yes, John!  
- Ce număr ati format? 
***  
Examen oral la politehnică, proful super dur.  
Intră primul student, proful îl intreabă:  
- Să zicem ca eşti într-un tren, e foarte cald, ce faci?  
-Deschid geamul.  
- Cu ce viteză intră vântul în compartiment?  
- Nu ştiu. . .  
-Ne vedem la toamnă! La revedere!!!  
Când iese afară studentul le povesteşte şi celorlalţi ce s-a întâmplat acolo.  
Intră apoi o colegă. . . aceeaşi întrebare. Urmează răspunsul:  
- Dau bluza jos.  
- Dar încă e cald, zice profu’.  
- Dau fusta jos.  
- Dar înca e cald. . .  
- Dau sutienul jos.  
- Dar încă e cald. . .  
- Dau şi chiloţii jos.  
- Dar dacă tot e cald?  
- Poate sa mă futa tot compartimentu’ dar eu geamu` nu-l deschid. . . .  
***  
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O femeie se plange alteia ca barba-su nu mai vrea sex şi cum vine acasa o intreaba 
doar: "Ce avem de mancare?". . .  
Cealalta îi zice: - Draga, am avut şi eu problema asta. Nu e grav. . . imbraca niste 
chiloti negri, cu dantela, o palarie neagra, ciorapi negri şi il astepti in usa, sexy asa. . 
. şi se rezolva. . .  
A doua zi se intalnesc din nou:  
- E, cum a fost?  
- Am facut exact cum mi-ai spus, chiloti negri, dantela, palarie sexy. . . ce sa mai. . . 
bomba. . .  
- Si? - Si când a deschis usa mi-a zis: "Zorro, faci şi tu ceva de mancare azi? 
***  
Finala CM de fotbal. Toate locurile sunt ocupate, in afara de unul. Apare un tip si-l 
intreaba pe cel care statea langa:  
- E liber?  
- Da, raspunde tipul.  
- Nu pot sa cred. . . cat de nebun trebuie sa fii ca sa ai un asemenea loc şi sa nu vii la 
meci?  
- Adevarul e ca şi locul asta e al meu. Trebuia sa vin cu sotia mea, am fost la toate 
campionate incepand din 1982, de când suntem casatoriti, din pacate ea a murit.  
- Si nu ati gasit pe nimeni sa vă insoteasca, un prieten, un vecin?  
- Nu, sunt toti la inmormantare 
***  
Un tip firav statea intr-un bar cu o bere in fata. Apare un smecher, îi da doua 
capace, îi ia berea şi o da pe gat. Asta firav incepe sa planga, sa se tavaleasca pe jos.  
Ce ai mah? Plangi pentru o bere, asa barbat esti tu? 
Fii atent. De dimineata m-a parasit nevasta, mi-a golit contul din banca şi mi-a luat 
tot din casa. Dupa-amiaza imi pierd slujba, incerc sa ma arunc in fata trenului dar o 
ia pe alta linie, incerc sa ma spanzur şi se rupe funia, incerc sa ma impusc şi se 
blocheaza pistolul. Cu ultimii bani imi cumpar o bere, torn otrava in ea şi vi tu şi o 
bei. . . . .  
***  
Filosofie! 
O turma de bivoli se deplaseaza intotdeauna cu viteza celui mai incet bivol din 
turma. Cand turma este vanata, de obicei este ucis cel mai slab şi mai din urma 
bivol. Aceasta selectie naturala este benefica turmei ca intreg, pentru ca astfel, prin 
eliminarea celor mai slabi membri, se imbunatatesc viteza şi sanatatea turmei.  
Cam in acelasi mod, creierul uman poate opera doar atât de repede cat îi permite 
cea mai slaba celula. Consumul de alcool, dupa cum se stie, omoara celulele 
creierului, dar in mod normal prima data omoara celulele cele mai slabe. In acest 
mod, consumul regulat de bere distruge cele mai slabe celule cerebrale, facand 
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creierul o masina mult mai rapida şi mai eficienta. Acesta este şi motivul pentru 
care intotdeauna te simti mai destept dupa cateva beri.  
***  
Doctorul catre proaspatul amputat:  
- Domnule am pt. dv. o stire buna şi una rea.  
- Care-i aia rea?  
- Ti-am amputat piciorul sanatos. . .  
-. . . şi aia buna?  
- Piciorul bolnav se vindeca! 
*** 
Barbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VÂNATOAREA, femeia a descoperit 
VÂNATOAREA şi a inventat BLANURILE.  
 
Barbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA, femeia a descoperit 
PICTURA şi a inventat MACHIAJUL.  
 
Barbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSATIA, femeia a descoperit 
CONVERSATIA şi a inventat BÂRFA.  
 
Barbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat JOCUL DE CARTI, femeia a descoperit 
JOCUL DE CARTI şi a inventat DATUL ÎN CARTI.  
 
Barbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MÂNCAREA, femeia a descoperit 
MÂNCAREA şi a inventat DIETA.  
 
Barbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL, femeia a descoperit SEXUL şi a 
inventat DURERILE DE CAP.  
 
Barbatul a descoperit COMERTUL şi a inventat BANII, femeia a descoperit BANII…. 
şi s-a DUS NAIBII TOTUL.  
*** 
Manastire. . . .  
Staretul hotaraste ca trebuie sa se faca un control sa vada cum mai stau calugarii cu 
viciile.  
"Maine toata lumea ia cate un clopotel, il leaga de membru şi se prezinta in curte". 
La momentul intalnirii, staretul aduce o super lady sa faca striptease. Fata incepe sa 
danseze goala. . . . . . . . . nici un zgomot. . . . . . dupa o ora se aude un ding-ding. . . .  
" Aha, iesi din rand pacatosule. . . 2 saptamani de rugaciuni, post negru, stai inchis, 
speli porcii. . . . ".  
Zis şi facut.  
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Dupa alte 3 saptamani acelasi test. De data asta cu doua fete. . . Dupa o ora, ding-
ding, acelasi calugar.  
"Nemernicule, nu te-ai linistit? Meriti biciuit, maine toata lumea-n curte. '" 
A doua zi intalnire mare, pacatosu' in centru. Staretul: "Uitati-va la pacatosu' 
pamantului, merita biciuit, ridicati-i sutana şi treizeci de lovituri". Toata curtea: 
ding-ding-cling-ding-diiing.  
*** 
Pinochio îi zice lui Gepetto: 
-Tata, penisul meu e denivelat şi plin de aschii şi urat si. . . nu am succes la fete!  
-Fiule, când te-am creat, nu am acordat mare atentie acestui lucru, dar du-te la 
magazin şi cumpara niste smirghel şi se rezolva.  
Dupa un timp, Gepetto in intreaba pe Pinocchio: 
Ei fiule, ai rezolvat problema cu fetele? 
-Tata, dupa ce am cumparat smirghelul, cine mai are nevoie de fete?!  
*** 
3 barbati povestesc: 
 
Primul: Mai, când simt ca relatia mea nu mai merge perfect, imi trimit  
nevasta 2 saptamani la tratament la bai in Grecia. Face acolo 
tratamente cu namol, cu ape naturale, cu ultraviolete, când se intoarce 
arata intinerita, zambeste mai mult, este radioasa! Si şi noi suntem un 
cuplu mai fericit!  
 
Al doilea: Mai şi eu, o data pe an imi trimit sotia la o statiune de 
munte in Austria. Face acolo tratamente naturiste, diete naturale, aer 
curat, apa de munte, ozon. Se intoarce dupa doua saptamani mult mai  
radioasa, cu pofta de viata; şi noi suntem un cuplu mai fericit! 
 
Al treilea: Bah, . . . nu stiu. Eu unul imi f*t singur nevasta.  
*** 
Un tanar se intoarce acasa suparat rau, dupa ce plecase sa ceara mana prietenei 
sale. Vazandu-l asa amarat, tatal sau il intreaba: 
- Ce s-a intamplat? Te-a refuzat? 
- Da. . . Mi-a tras şi o palma! 
- Cum asa?! Nu i-ai spus cum te-am invatat eu? "Draga mea, timpul se opreste in loc 
pentru mine când privesc in ochii tai!" 
- Vai! Asa era?! Am gresit formula. . . I-am spus: 
"Ai o fatza de-mi sta ceasul!"  
*** 
Care este pluralul de la sticla? 
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- Cioburi 
*** 
- Care e diferenta dintre o femeie şi o musca? 
- Musca te sacaie numai vara. . .  
*** 
La piata Ion vinde un cocos. Se apropie un cumparator: 
- Cat ceri pe el? 
- Trei sute de mii.  
- Da' gainile le calca? 
- Calca gaini, rate, gaste, curci, . şi cainele, . şi porcu'! 
- Pai de ce il vinzi? 
- De la o vreme se uita lung şi la mine. . .  
*** 
- Prin ce se deosebeste un om de o camila? 
- Camila poate sa lucreze o saptamâna fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamâna fara sa lucreze. . .  
*** 
La un concurs de parasutisti intr-o unitate militara, Bula trebuiasa faca saltul cu 
parasuta, la aterizare sa ia bicicleta, dupa care cros de 15 Km.  
Se urca Bula in avion, ajunge in zona deparasutare, sare şi trage de comanda. . . nu 
se deschide. Mai trage o data. . . nimic (futui). . . trage comanda de la parasuta de 
siguranta. . . tot nimic (baga-mi-as). . . mai trage o data. . . nimic. . . dupa care zice: 
- Parca vad ca şi bicicleta e stricata. . .  
*** 
Ion şi Maria la maternitate: 
- No Marie, ce avem? 
- Baiat.  
- No, . . şi cu cine seamana? 
-. . . Degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti.  
*** 
Dom' doctor, ma simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma.  
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi îi zice: 
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de namol din Techirghiol.  
-O sa ma vindece doar baia cu namol? 
- Nu, da' trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul 
*** 
Cica se duce un tigan la pescuit cu un Mertz 600 SEL.  
Coboara tiganu din masina, scoate mulineta de aur ultimul racnet cu fir de matase 
naturala şi ac de diamant şi da la peste.  
Cand ce sa vezi minunatie: prinde pestisoru de aur.  
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Ptiuuuuu. . . .  
La care pestisoru': - Stii eu sunt pestisoru' de aur cu alea 3 dorintze. . .  
Tiganu: ZII CE VREI.  
*** 
-Un vanator intra intr-un magazin de profil.  
- Pantaloni de camuflaj aveti?" 
- Avem, dar nu-i gasim!" 
*** 
Un cioban il intreaba pe celalalt: 
- Cum se spune, mai, funicular sau furnicular? 
- La ce? 
*** 
Viitorul tau depinde de visele tale.  
DECI - nu pierde timpul, du-te şi te culca!!!! 
*** 
Dacă o pocnesti, se cheama maltratarea sotiei.  
Dacă te pocneste ea, e autoaparare.  
Dacă iei o decizie fara sa o intrebi, esti nesimtit.  
Dacă ea ia o decizie fara sa te consulte, e femeie emancipata.  
Daca-i ceri sa faca ceva ce nu-i place, e dominare masculina.  
Dacă te roaga ea, îţi face o favoare.  
Dacă apreciezi formele unei femei şi lenjeria sumara esti pervers.  
Dacă nu, esti homo.  
Daca-i oferi flori, urmaresti ceva.  
Dacă nu, esti fraier.  
Dacă esti mandru de realizarile tale esti plin de tine.  
Dacă nu, esti lipsit de ambitie.  
Dacă o doare capul, e obosita.  
Dacă te doare pe tine, n-o mai iubesti.  
Dacă vrei sa faci dragoste prea des, esti obsedat.  
Dacă nu, ai pe altcineva.  
De aceea barbatii mor mai repede decât femeile. . . .  
*** 
Omul nu e facut sa munceasca! 
Dovada: faptul ca oboseste.  
*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria îi reda vederea.  
*** 
"Alegerile sunt procedeul prin care oamenii liberi isi aleg stapanii. " Timon din 
Paris 
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*** 
"Egoistul este acel om care nu se gandeste la mine. " Eugene Labiche 
*** 
In vin e puterea.  
In bere e sanatatea.  
In coniac e distinctia.  
. . . iar in apa sunt microbii! 
*** 
Pe o strada, o tiganca batrana vindea seminte cu 5000 de lei cornetul. Un tanar care 
trecea in fiecare zi pe acolo îi lasa cei 5000 de lei, dar nu-si lua niciodata cornetul.  
Intr-o dimineata, tiganca il opreste, incercand sa-i spuna ceva, dar tanarul merge 
grabit mai departe, zicand din mers: 
-Vrei sa ma intrebi de ce nu iau niciodata semintele?  
- Nuu, nuu. . . vreau sa-ti spun ca s-au scumpit la 10000 de lei! 
*** 
Motto-ul zilei de VINERI: 
Dacă cineva rade, razi impreuna cu el! 
Dacă cineva canta, canta impreuna cu el! 
Dacă cineva lucreaza. . . . lasa-l sa lucreze 
*** 
Doi tipi în parc arunca niste coji de pîine la porumbei. Zice unul dintre ei:  
- Uite porumbeii astia sunt ca politicienii! 
-???? 
- Pai cât timp sunt jos îti manânca din palma, dar dacă ajung sus fac pe tine! 
*** 
Un tip suna la Radio Erevan : 
- Alo, Radio Erevan? 
- Da, spuneti! 
- Eu am fost la Moscova, saptamîna trecuta. . .  
- Asa, si. . .  
- Si acolo am gasit pe strada un portofel.  
- Si? 
- Portofelul era al lui Ivan Ivanovici Ivanski, ca avea şi actele.  
- Bine, dom'le, şi ce-i cu asta? 
- Dar în portofel erau şi 2000 de dolari. . .  
- Si vreti sa vi-l gasim sa-i înapoiati. . . ? 
-Nu! Vreau doar sa-i dedic o melodie 
*** 
Presedintele Bush îl întreaba pe seful CIA:  
-Cum naiba de stiu evreii tot ce facem, înainte chiar sa actionam? 
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Generalul îi raspunde: 
- Domnule Presedinte, evreii au o expresie: "Vus tutuh?" (adica "ce se-ntîmpla?"). 
Cînd se-ntîlnesc, si-o adreseaza unul altuia - şi asa stiu tot! 
Bush se decide sa verifice personal dacă asa stau lucrurile. Se deghizeaza în evreu 
habotnic, cu palarie, perciuni şi tot ce trebuie şi se duce într-un cartier evreiesc din 
Brooklyn. Vede un evreu batrîn cu tichiuta în cap si-l întreaba în soapta: 
- Vus tutuh? 
Batrînul, tot în soapta, îi raspunde: 
- Umbla Bush prin Brooklyn. .  
*** 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara.  
Vine directorul acasa, nevasta îl ia în primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama.  
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat. . .  
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede.  
*** 
Sotul se-ntoarce tîrziu acasa si-ncearca sa se bage-n pat fara sa-si 
trezeasca nevasta. Din pacate, nu tine:  
-Ai venit, hai? Cît e ora? 
-10.  
-Cum "zece", dacă eu am auzit pendula batînd unu? 
-Pai si, ce? Vrei sa bata şi zero?! 
*** 
O pereche de octogenari pleaca in vilegiatura, Ajung in statiune la hotel, intra in 
camera. . . Ea zice: 
- Uite draga pe geam se vede o caprioara!! 
El raspunde : 
- Nu e caprioara, e o vaca, şi tu nu esti la geam ci la oglinda !!! 
*** 
Vine unu' la doctor: 
- Doctore, nevasta ma inseala perupte şi totusi nu imi apar nici un fel de coarne. 
Uitati-va şi dvs, netedca'n palma. . .  
- Nu vă faceti probleme, chestia cu coarnele e numai o vorba, nu exista 
cu adevarat.  
- Uf, mi-ati luat o piatra de pe inima, credeamca am lipsa de calciu. . .  
*** 
Tata, care este diferenta dintre prosperitate sicriza? – intreaba Bula.  
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- E simplu fiule. Prosperitate inseamna Mercedes, sampanie, amanta.  
Criza inseamna metrou, sifon, ma-ta. . .  
*** 
De ce s-ainventat ciocolata alba? 
-Ca sa se murdareasca şi negri la gura.  
*** 
Dupa o cina selecta la nistecunoscuti sotia îi spune sotului: 
- Dragule, nu ti-a fost rusine sa te ducide cinci ori cu farfuria dupa mancare? 
- Nu, draga, de fiecare data euspuneam ca este pentru tine.  
*** Celibatarul este atras de toatefemeile, pe când barbatul casatorit 
este atras de toate cuexceptia uneia. . .  
*** 
Merg prin zapada un eschimos şi un geolog. . . La unmoment dat, apare un urs polar. 
Repede, eschimosul se apuca sa-si punaschiurile. Geologul îi spune: 
- Oricum nu vei reusi sa alergi mai repededecât ursul! 
La care eschimosul raspunde: 
- Important este sa alerg mairepede decât tine! 
*** 
La maternitate, in sala de aşteptare trei bărbaţi aşteptau cu sufletul la gură moaşa.  
Iese femeia şi î-l felicită pe primul:  
- Felicitări aveţi gemeni!  
- Doamne ce coincidenţă, eu chiar lucrez la Minessota Twins. . .  
După o ora iese aceeaşi femeie şi spune celui de a-l doilea tătic:  
- Incredibil aveţi tripleţi !!! - Nu pot sa cred, ce coincidenţă, eu lucrez la 3M 
Company!!!  
Nu după mult timp din nou iese aceeaşi femeie. . .  
Când o vede cel de-al 3 lea bărbat cade leşinat. . .  
- Ce s-a întâmplat? întreabă moaşa. . .  
- Eu lucrez la 7up. . .  
*** 
- Ioane, unde duci gastele alea doua? 
- La soacra-mea. Ieri a spus ca si-ar da şi jumatate din viata pentru o gasca! 
*** 
Doi prieteni converseaza: 
- Hei ce-i cu tine? De ce ai un ochi vanat? 
- Ieri am fost la masa la socrii. . .  
-Ei si?. . .  
- Stii doar ca ei sunt credinciosi: inainte de masa a trebuit sa spunem rugaciunea.  
- Si mai departe?. . .  
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- Am facut greseala ca la pasajul "si fereste-ne Doamne de rele" sa ma uit tocmai la 
mama soacra. . .  
*** 
Bula se intalneste pe strada cu un prieten care il intreaba : 
-Bula, am auzit ca ti-a murit soacra. Ia zi ce-a avut? 
-Ceva bijuterii, un televizor color, şi putine economii. . .  
-Nu asta, vroiam sa intreb ce i-a lipsit? 
-Pai masina, o casa sau un apartament proprietate personala. . .  
-Mai Bula! Vroiam sa stiu DE CE a murit.  
-Pai a fost la noi in vizita, eu i-am spus sa mearga in pivnita sa aduca 
cartofi, sa facem piuree şi gratare, ea a cazut pe scari şi si-a rupt gatul.  
-Da! Ce ghinion! Si ce-ati facut atunci? 
-Pai taitei cu branza. . .  
*** 
Era un tip pe la 1 noaptea striga la unul in curte, la tara: 
-Maaaaaaaaaa??? aveti apa, ma? 
-DA 
-Da -mi şi mie 2 galeti !!!! 
-De ce ma? 
-A cazut soacra-mia in fantana şi apa e doar pana la gat!!! 
*** 
La tribunal se audiaza martorii: 
-Cand ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la 
etaj, de ce n-ati intervenit? 
-Pentru ca am vazut ca inculpatul se descurca şi singur. . .  
*** 
Mai zi -mi un banc bun, sa i-l spun şi lu soacra-mea.  
-Da ce-i trebuie lu soacra-ta bancuri? 
-Nu-i trebuie, da la bancul ala pe care mi l-ai spus ieri era sa moara de ras. . .  
***  
Romania Top Ten 
 
"Romania este o tara pe care, cu cat o cunosti mai mult, cu atât o intelegi mai putin. 
" (Jonathan Scheele) 
 
"Imi amintesc ca doi dintre expertii finantisti ai cabinetului PSD se numeau 
Vacaroiu şi Boulean. " (Andrei Plesu) 
 
"Nu am masina, dar merg destul de des cu taxiul. asta e viciul meu, sunt taxicoman. 
" (Radu Cosasu)  
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"Nu m-as duce sa vad un film de Sergiu Nicolaescu nici dacă ar rula in holul blocului 
unde locuiesc. " (Victor Rebengiuc)  
 
"La Ministerul Culturii lucrurile sunt limpezi: un Puric n-are cum sa secerte cu o 
Musca. " (Dan Puric)  
 
"Sunt ruda cu Andrei Ratiu la fel cum e Petre Roman ruda cu autocamioanele 
Roman. " (Ion Ratiu)  
 
"Cand ne-am intors in tara, dupa 1990, la primul concert, Nicu Covacis-a apropiat 
de mine şi mi-a spus: "Tandarica, trebuie sa ne purtam frumos cu copiii astia, cine 
stie cati or fi ai nostri". "(Ovidiu Lipan) 
 
"Exista oameni in acest parlament al Romaniei carora nu poti sa le ridici imunitatea 
nici cu viagra. " (Paula Ivanescu)  
 
"Gigi Netoiu se baga in vorba ca virgula intre subiect şi predicat. " 
(Adrian Paunescu)  
 
"Dacă fotbalul in sala se numeste futsal, ma intreb cum ar trebui sa-ispunem 
fotbalului care se joaca in curte. " (Mihai Stoica)  
*** 
O familie de tineri merge in vizita la niste prieteni mai in varsta. Se aseaza la masa 
sa manance.  
Batranul îi zice sotiei:  
- Luceafarul meu, adu felul intai.  
Dupa ce termina batranul zice:  
- Frumoasa mea, adu felul doi.  
Dupa ce termina, batranul îi zice sotiei:  
- Iubirea vietii mele, adu desertul.  
Dupa masa femeile merg la bucatarie iar barbatii raman singuri. Tanarul il intreaba 
pe batran:  
- Cum de reusesti dupa atatia ani sa-i mai spui cuvinte atât de frumoase, de 
romantice?  
- Sa mor de mai stiu cum o cheama! 
*** 
Pleaca Iisus pe Pamant şi ajunge undeva in Bronx. Langa niste tomberoane, statea 
tolanit un boschetar. Il vede pe Iisus, barbos, imbracat ponosit, il cheama la el si-i 
ofera un hamburger din bocceluta lui. Iisus se uita la boschetar, primeste mancarea 
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şi se bucura. Vagabondul îi intinde şi o sticla sa bea. Iisus e bucuros de asa 
generozitate de la un amarat, iasticla şi se asaza langa el. Vagabondul se uita lung la 
Iisus si-i intinde o tigara. Iisus e foarte incantat de atata bunatate, trage un fum, sta 
cateva clipe şi zice:  
- Omule, esti foarte generos, nu credeam ca mai exista asa oameni. Eu sunt Iisus 
Hristos şi vreau sa-ti indeplinesc o dorinta.  
Vagabondul zambeste la Iisus si-i face semn spre tigara :  
- Meseriasa iarba, nu? 
*** 
Realizezi ca traiesti in anul 2006 fiindca. . . . .  
1. tastezi numarul PIN, fara sa vrei, la cuptorul cu microunde.  
2. de ani de zile nu ai mai jucat solitaire cu carti reale 
3. ai o lista cu 15 numere de telefon ca sa îţi suni familia formata din 3 persoane  
4. trimiti un mail colegului care sta linga tine 
5. ai pierdut contactul cu prietenii fiindca nu ai adresele lor de e-mail 
6. te intorci dupa o zi lunga de lucru acasa şi raspunzi la telefon cu numele firmei  
7. formezi 0 la telefon ca sa primesti informatii 
8. esti de 4 ani la locul tau de munca, dar pentru 3 firme diferite 
10. toate reclamele de la TV arata şi o adresa de web 
11. intri in panica cind realizezi ca ai plecat de acasa fara mobil şi te intorci din 
drum ca sa-l iei 
12. te trezesti de dimineata şi deschizi outlook-ul inainte sa bei cafeaua 
13. inclini capul, ca sa zimbesti ;-) 
14. citesti textul asta şi rinjesti 
15. mai rau, stii deja ca vei trimite mailul acesta mai departe 
16. esti prea ocupat ca sa îţi dai seama ca din lista lipseste punctul 9 
17. te mai uiti o data pe lista, ca sa vezi dacă intr-adevar punctul 9 lipseste. . . . şi 
acum rizi. . . .  
 
Hai, trimite mai departe. . . . : -) asa e, nu?  
 
Apropo: 
Un om de stiinta sud-american a descoperit, dupa cercetari indelungate şi 
complicate, ca persoanele care nu sint sexual active isi citesc e-mail-urile cu mina 
pe mouse.  
 
Acum nu mai are sens sa iei mina de pe mouse, e prea tirziu. . . . . .  
*** 
O batrana statea amarata pe un balansoar, tinand in brate pe motanul 
ei, Gicuta. Deodata apare o zana care-i spune:  
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-Fiindca ai dus o viata cinstita şi ai un suflet bun, îţi voi indeplini  
3 dorinte! 
Sta batrana, se gandeste şi îi spune prima: 
-Vreau sa fiu foarte bogata! 
Zana da cu bata magica, transforma casa in palat şi o umple pe baba de  
bani.  
-Acum vreau sa fiu tanara şi frumoasa!  
O face zana bunesa.  
-Si ultima dorinta: vreau sa-l transformi pe motanu' Gicuta in cel mai 
frumos barbat din lume! 
Zana îi indeplineste şi ultima dorinta şi dispare. Cateva minute bunica  
si Gicuta se privesc in ochi. Bunica e tulburata de cat de frumos poate  
fi Gicuta. Gicuta se ridica, se apropie de ea, se inclina şi îi sopteste 
la ureche: 
-Iti pare rau acum ca m-ai castrat? 
*** 
Femeia este cel mai bun motor pentru ca:  
- se adapteaza la orice piston,  
- se lubrifiaza singura,  
- se porneste cu un singur deget,  
- o data pe luna isi schimba uleiul şi un plin îi ajunge 9 luni 
*** 
Adam şi Eva sunt izgoniti din rai.  
La plecare, ei intreaba:  
- Doamne, cine vă spala vasele??  
Dumnezeu le spune :  
- Va voi pune la o incercare. Va veti sui intr-un copac şi voi da drumul la o pisica 
salbatica sa vă chinuie. Cine vă vorbi primul, acela vă spala vasele toata viata.  
Zis şi facut. Vine pisica şi se urca pana la Eva, o zgaraie pe picioare, o musca, Eva, 
nici un cuvant.  
Trece pisica la Adam. Il zgaraie pe picioare, il musca, se ridica mai sus şi observa 
intre picioare doi motocei.  
Pisica incepe sa se joace cu ei şi la un moment dat, observa ca un soricel ce era ca 
mort, incepe sa se miste şi sa creasca. Si-a luat atunci pozitia de asalt, dar când sa s 
ara, Eva a urlat : 
- Zat !! fir-ai a dracului nu ai voie acolo !!  
De atunci a ramas lege : femeia spala vasele 
*** 
Un om de afaceri intra intr-o noapte intr-un bar, merge la tejghea şi comanda o 
bere buna.  
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- Cat costa?  
- Nimic domnule, e din partea casei.  
- Serios?  
- Da, domnule. Uitati aici şi un sandwich tot din partea casei.  
- Nu pot sa cred asa ceva. . . atunci am sa cumpar macar un pachet de tigari!  
- Nu trebuie domnule, vă dau eu un cartus. . . din partea casei. . .  
- Domnule, eu asa ceva nu am intalnit de când sunt! Ce mod e asta de a face afaceri?  
Din ce castigati voi? Unde este seful tau, vreau sa il cunosc personal!  
- Momentan este sus intr-o camera, cu nevasta mea.  
- Dar ce face acolo cu nevasta dumitale?  
- Cam acelasi lucru ce fac eu acum cu afacerea lui ! 
*** 
I-a vorbit cu TU  
Doi prieteni se intalnesc dimineata, la cafea. Unul din ei are un ochi vanat.  
- Ce-ai patit la ochi?  
- M-a lovit nevasta.  
- De ce? 
- I-am vorbit cu "TU".  
- Doamne iarta-ma, dar ce fel de relatie aveti voi in familie de te-a lovit pentru atata 
lucru?  
- Pai aseara, pe când mancam, mi-a zis: "Stii draga, noi n-am mai facut sex de trei 
luni". Si eu i-am raspuns: "Poate TU. . . " 
*** 
Medicala 
Din ancheta medicala: "Bolnavul a mers spre insanatosire. Dar nu a ajuns. . . " 
*** 
Un bolnav de astm bronsic vine acasa la medic. Deschide sotia tinerica a acestuia.  
- Medicul e acasa? - intreaba bolnavul cu o voce abia deslusita.  
- Nu, zice sotia in soapta, intrati mai repede.  
*** 
Doua calugarite la cumparaturi intr-un magazin alimentar. Una dintre ele o 
intreaba pe cealalta:  
- Ce-ai zice de niste bere? 
- N-ar strica, dar mi-ar fi rusine sa cumpar asa ceva.  
- Nici o problema, rezolv eu. Iau ele o cutie cu 6 beri şi se duc la casa.  
Casierul se uita foarte mirat şi calugarita zice:  
- Asta-i ca sa ne spalam parul.  
Caiserul, fara sa ezite, se apleaca sub tejghea şi pune o punga de covrigei linga bere: 
- Sa nu vă uitati bigudiurile.  
*** 
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Baietelul la cofetarie:  
- Sarumana tanti, aveti Fanta roz?  
- Da puisor, toate avem fanta roz. .  
*** 
- Aicea-i gurita aia scumpa, rosie. . . Aici sanii aceia ca doua mere sanatoase. . . 
Burtica asta plata ca şi Campia Romana. . . Buricul asta rotund şi frumos. . . Aicea-s. . 
. …… 
- Ionele! Ne-o tragem sau facem inventar? 
*** 
Diferentele intre birou şi puscarie:  
1. La puscarie stai mai tot timpul intr-o camera 8x10. La birou stai mai tot timpul 
intr-o camera 6x8.  
2. La puscarie ai trei mese pe zi. La birou ai o gustare pe care o mai şi platesti.  
3. La puscarie ai timp sa meditezi la viata ta. La birou nu ai timp când lucrezi de 
chestii atât de profunde.  
4. La puscarie un gardian deschide şi inchide usile dupa tine. La birou trebuie sa fii 
atent cu cheile când vii şi pleci.  
5. La puscarie poti sa te uiti la televizor. La birou te-ai ars dacă te prinde seful 
facand asta.  
6. La puscarie îţi acorda vizite pentru familie şi prieteni. La birou nu apuci sa suni 
familia şi prietenii.  
7. La puscarie intretinerea o plateste statul şi nu trebuie sa lucrezi.  
8. La birou, dupa ce muncesti, din banii pe care ti-i dau deduci toate taxele şi ce mai 
ramane?. . .  
*** 
Un barbat la spovedanie (umil):  
- Parinte am pacatuit !!! S-a mutat o tipa pe scara cu mine. . . ce mai, am pacatuit 
parinte. . .  
- Zii fiule. . . zii. . . Dumnezeu iarta !  
- Parinte am ajutat-o sa se mute, parinte era imbrcata cu niste colanti si-i intrau 
parinte. . .  
- Zii fiule. . . zii. . . Dumnezeu iarta!  
-. . . şi avea un maieu transparent. . . fara nimic. . . se vedeau sfarcurile parinte. . .  
- Zii fiule. . . zii. . . Dumnezeu iarta !  
-. . . si. . . ce mai AM PACATUIT PARINTEE. . .  
- CUM fiule?. . . CUM?. . .  
- Cu GANDUL parinte ! cu GANDUL !  
- Canon fiule, canon. . . timp de o saptamina sa bei cate o galeata de apa de trei ori 
pe zi !  
-. . . ? Dar de ce atita parinte?  
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- Atata bea un BOU, fiule.  
*** 
Bula in ora de biologie  
Profesoara intreaba:  
- Ce este verde şi sare pe campie?  
Raspuns din clasa:  
- Broasca!  
Profesoara:  
- Corect - dar putea fi şi un greiere. Ce este maro şi sare prin padure?  
Raspuns din clasa:  
- Caprioara!  
Profesoara:  
- Corect - dar putea fi şi un cerb.  
Bula agitat cere permisiunea de a pune şi el o intrebare:  
- Ce este tare când se ia in gura, iar moale şi lipicioasa când se scoate?  
Profesoara ofensata îi trage vreo doua perechi de palme lui Bula care zice:  
- Corect - dar putea fi şi o guma de mestecat!  
*** 
Lantul slabiciunilor  
Un copil de 12 ani intra intr-un bordel, tarand o broasca moarta dupa el:  
- Sarut'manaaa. Vreau şi eu o femeie!  
Matroana, mirata, il intreaba cam ce femeie ar vrea.  
- Vreau o fata cu o boala venerica, dacă se poate! Platesc oricat.  
- Bine, dacă tu vrei. Du-te cu Sandy.  
Se duce copilul cu Sandy, face sex, apoi da sa plece. Matroana il  
opreste:  
- Auzi, spune-mi şi mie, asa, de curiozitate, de ce ai vrut o fata cu  
o astfel de boala?  
- Pai sa vedeti: eu acuma ma duc acasa şi vine baby-sitterul.  
Ei îi plac copiii mici, asa ca mine; si-o sa facem sex. . . O sa ia  
boala. Diseara, tata o duce acasa cu masina. Eu il cunosc pe tata: o  
sa i-o traga pe bancheta din spate. . . Si-o sa ia boala. La noapte o  
sa si-o puna cu mama. Si-o sa ia şi mama boala. . Eu o cunosc pe  
mama: maine o sa si-o traga cu vecinul de alaturi.  
EI BINE, ALA E OMUL CARE MI-A OMORAT BROASCA! 
*** 
O batranica calatorea in fiecare dimineata cu acelasi autobuz şi  
in fiecare dimineata îi dadea soferului o punga mica cu alune.  
Soferul lua punga, multumea şi apoi le manca cu multa placere. Dupa  
cam o saptamana o intreaba soferul pe batranica:  
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- "Bunicuta, alunele is foarte gustoase, de unde le cumparati?" 
- "Oh, stii dumneata tinere, eu mananc cu placere bilute de ciocolata  
Ferrero, dar din pacate nu mai pot sa musc alunele asa ca sug numai  
ciocolata".  
*** 
O calugarita se urca intr-un taxi şi soferul nu o slabeste din  
ochi. Mirata, il intreaba ce are.  
- Maicuta, am şi eu o intrebare, dar nu vreau sa te simti prost.  
- Copilul meu, când ai varsta mea şi ai fost toata viata calugarita,  
ai auzit cate şi cate, nimic nu ma mai poate face sa ma simt prost.  
Spune ce ai pe suflet.  
- Am şi eu o fantezie ce m-a urmarit toata viata. Tot timpul mi-am  
dorit sa ma culc cu o calugarita, zise soferul.  
- Pai ia sa vedem ce putem face pentru tine. Mai intai tre' sa indeplinesti 3 conditii: 
nu trebuie sa fii insurat, doi trebuie sa fii catolic şi trei - eu sunt virgina şi as vrea sa 
raman asa deci trebuie sa facem anal.  
- Perfect!, urla soferul. Nu sint insurat şi sunt şi catolic cat despre a treia conditie 
nici o problema.  
- Pai trage pe dreapta atunci, îi zise calugarita.  
Trage el pe dreapta, se pun ei pe treaba, şi apoi isi continua drumul. La un moment 
dat, incepe soferul sa planga.  
- Ce s-a intamplat? 
- Pai maicuta, am pacatuit. Am mintit. Sunt insurat, am copii şi sunt  
si evreu.  
- Nu-i nimic, zise calugarita, pe mine ma cheama John şi merg la un  
bal mascat.  
*** 
Seara tarziu, o domnisoara buna de tot, mergea pe trotuar, catre  
casa. Un individ, pus pe agatat, o interpeleaza:  
- Domnisoara. . . Singurica, singurica? 
Dupa cativa pasi, iar: 
- Domnisoara. . . Singurica, singurica? 
Dupa alti cativa pasi, iar: - Domnisoara. . . Singurica, singurica? 
Intr-un tarziu urla: 
-Domnisoaraaaaaaaa. . . Singurica, singuricaaaaaaaaaaaa?  
La care femeia, agasata şi plictista total, îi raspunde: 
- DA MAH! Singurica. . . . dar SATULAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 
*** 
Cinci evrei renumiti au stabilit principii de baza: MOISE: Legea e mai presus de 
toate  
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ISUS: Dragostea aproapelui e cel mai important lucru  
MARX: Totul trece prin stomac. . .  
FREUD: Sexul e totul. . .  
EINSTEIN: Totul e relativ. .  
*** 
Draga Mos Craciun,  
de TREI ani îţi comand un camion de pompieri, poate ca anul asta o sa 
gasesti unul!!! 
Multumesc. Luis 
 
Draga Luis,  
ca sa ma ierti ca nici acum nu am un camion de pompieri, îţi voi da 
foc la casa in timp ce dormi. Asa vei avea toate camioanele de 
pompieri pe care ti le doresti.  
Somn usor. Mos Craciun 
 
Draga Mos Craciun,  
pentru anul asta mi-as dori sa-l faci pe tata sa vina inapoi acasa ca 
sa se impace cu mama.  
Mi-e tare dor de el. Juan.  
 
Draga Juan,  
esti tampit sau te faci? Ce vrei, sa stric o relatie super-extra intre taica-tau şi 
secretara lui, când in sfarsit se distreaza şi el cu o gagica adevarata!?!? Iti aduc un 
Lego şi lasa-l in pace pe tac-tu.  
Idiotule. Mos Craciun 
 
Draga Mos Craciun,  
as vrea o bicicleta, un Game-Boy, un tren, un garaj, un poney, o 
chitara, şi un caine.  
Te iubesc. Eusbe 
 
Draga Eusbe, nu vrei in plus şi contul meu din banca, mai zevzecule? 
Pentru ca ti-au dat un prenume asa idiot, parerea mea e ca parintii 
tai nu te iubesc.  
Si nici eu nu te iubesc. Mos Craciun 
 
 
Draga Mos Craciun,  
ti-am lasat sub brad prajituri cu ciocolata şi morcovi pentru reni.  
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Te iubesc. Suzanne.  
 
Draga Suzanne, esti retardata, nu-i asa? Prajiturile cu ciocolata imi 
provoaca diaree, tampito, şi morcovii baloneaza renii, care imi trimit basini in nas 
când sunt in sanie. . . Dacă chiar vrei sa-mi faci 
placere, mai bine lasa-mi o sticla de Chivas, o cutie de trabucuri 
cubaneze şi spune-i maica-tii sa se imbrace in string, ca ma excita.  
Mos Craciun 
 
Draga Mos Craciun,  
TE ROG-TE ROG-TE ROG-te implor-TE ROG-TE ROG, as vrea un catelus, TE ROG-TE 
ROG-te implor. Paquito 
 
Draga Paquito, m-am saturat pana in gat de rasfaturile astea,  
cretinule. Ele pot sa functioneze cu parintii tai, care le tolereaza 
fiindca esti un copil adoptat, din parinti degenerati, dar eu îţi spun du-te dracu`. Vei 
primi o pijama cu dungi ca şi anul trecut, poate te inveti minte.  
*** 
Un negru îi fura masina lui Di Caprio, cu toate actele in ea.  
Dupa cativa km este oprit de o patrula de politie. Politistul cere actele.  
Negrul intinde actele gasite in masina.  
Politistul se uita lung, când la acte când la negru. Apoi isi cheama colegul, 
spunandu-i:  
- Stii, colega, am o nedumerire. . . Titanicul s-a scufundat sau a ars?! 
*** 
In fata unui bloc de 10 etaje se tot aduna lumea şi striga disperata:  
- Criminalule! Criminalule!  
Un tip la etajul 7 se chinuia sa arunce o femeie peste geam! Intr-un final reuseste sa 
o arunce, dar femeia se prinde de balustrada geamului de la etajul 3. Omul coboara 
repede etajul 3 si, dupa o lupta inversunata, femeia cade şi se face tandari. El 
coboara linistit in fata blocului sa infrunte multimea care tot striga:  
- Criminalule! Criminalule!  
La care omul linistit:  
- Stati, ma, ca era soacra-mea!  
Toata lumea:  
- Aaaaaaa!!!  
La care un tip din multime:  
- Ce tupeu avea! Ati vazut cum se tinea de balustrada, bestia?! 
*** 
Nepotul vine in vizita şi o gaseste pe bunica de 80 de ani plangand. . .  
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Nepotul : Ce s-a intamplat? 
Bunica : A murit bunicu' ! 
Nepotul : Pai cum s-a intamplat asa o nenorocire? 
Bunica : Azi dimineata in timp ce faceam sex.  
Nepotul : Dar stiati ca la varsta voastra poate fi fatal. . .  
Bunica : Da, de 5 ani o faceam numai duminica şi atunci in ritmul lent al 
clopotelor de la biserica: la ding - o baga, şi la dong - o scotea! 
Nepotul : Si atunci care a fost problema? 
Bunica : A trecut nenorocitul de postas cu soneria lui de la bicicleta. . .  
*** 
Un sofer ajunge cu masina pe malul unui rau si-l intreaba pe un politist, care 
pescuia, daca-i adanca apa. Acesta-i raspunde ca nu este. Soferul intra cu masina-n 
rau, se scufunda, abandoneaza automobilul, iese cu chiu cu vai din apa si-ncepe sa 
tipe la politai:  
- Ai zis ca apa-i mica şi uite ca era sa ma inec !  
- Pe onoarea mea, acum 10 minute, era mica, au trecut niste rate şi le ajungea abia 
pana la piept !  
*** 
Moş Crăciun intră pe horn într-o casă şi nimereşte în dormitorul unei tinere 
superbe, care dormea goală în pat. Nehotărît, începe să se plimbe de colo-colo prin 
încăpere, zicînd:  
- Dacă o fac, nu voi mai fi primit în cer, dar, dacă nu o fac, nu o să mai pot ieşi pe coş.  
*** 
Promoţie şi super-ofertă !!!!  
Trimite 3 capace de sicriu şi poţi câştiga o excursie pe lumea cealaltă!!  
Răzuieşte ceara de pe 3 lumânări şi trimite SMS la 1421 şi poţi câştiga o 
înmormântare gratuită la Paris!! 
*** 
O blondă se hotărăşte să se cuminţească, aşa că se cuplează cu un băiat cuminte. 
Când, în sfârşit, ajung în pat, tipul îi zice blondei:  
Pot să-ţi zic Ghiocel? 
Da. De ce? 
Păi eşti prima. . .  
Aha, da. . . eu pot să-ţi zic Boeing? 
Da, de ce? 
Păi eşti al 747-lea. . .  
*** 
Care-i diferenţa între un marfar şi o blondă?  
R:În marfar bagi marfă, scoţi marfă. În blondă bagi marfa şi scoţi pasageri.  
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*** 
El şi ea în pat. Suna telefonul. Ea răspunde, şi vine înapoi.  
- Cine a fost? - întreabă el.  
- Soţul.  
- Atunci plec.  
- Stai liniştit. A zis că mai stă încă o oră, fiindcă a ieşit la o bere cu tine.  
*** 
Nuntă mare într-un sat de munte. Tot satul sărbătoreşte, inclusiv Ion studentul, 
viitorul intelectual al satului, inclusiv Maria o fată tânără dar urâtă, handicapată şi 
cam strâmbă.  
Toate fetele mari şi mici din sat roiau pe lângă Ion.  
Nunta e în toi. De atâta atenţie Ion se îmbată puţin mai mult. Maria prinde 
momentul şi-l atrage pe Ion în şură. După lungi insistenţe, deşi îi era lehamite, Ion 
se decide şi fac sex.  
In timpul actului Maria întreabă: 
- Nu-i aşa Ioane că am şi eu ceva frumos în mine? 
- Da ai, dar. . . . imediat o scot !!!!!  
*** 
El: Eu comand o pizza. Vrei şi tu ceva? 
Ea: Nu.  
El: Ok.  
Ea:. . . sau poate. . .  
El: Ei, ce anume? 
Ea: Nu stiu.  
El: Nu stii dacă vrei ceva?  
Ea: Nu.  
El: Ti-e foame? 
Ea: Nu stiu, poate putin.  
El: Ce inseamna poate putin? 
Ea: Inseamna ca nu sunt sigura.  
El: Mie când mi-e foame, eu stiu.  
Ea: Poate o sa-mi fie foame mai incolo.  
El: Deci îţi comand şi tie una.  
Ea: Si dacă totusi nici mai tarziu nu vreau. . .  
El: Atunci n-o mananci.  
Ea: Asta ar fi risipa. . .  
El: Atunci o mananci maine.  
Ea: Si dacă maine nu am pofta de pizza? 
El: Pizza poti sa mananci oricand.  
Ea: Eu nu.  
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El: Atunci alege altceva.  
Ea: Dar nu vreau nimic altceva.  
El: Deci pizza.  
Ea: Nu.  
El: Deci nimic.  
Ea: Ba da.  
El: Cred ca innebunesc.  
Ea: De ce nu-ti comanzi tu ceva. . .  
El: Cum crezi.  
Ea: Dar ia pizza cu sunca.  
El: Dar nu-mi place sunca.  
Ea: Mie da.  
El: Credeam ca trebuie sa-mi comand MIE ceva. . .  
Ea: Pai asa şi faci.  
El: Si atunci de ce cu sunca? 
Ea: In cazul in care mi se face şi mie pofta. . .  
El: Si? 
Ea: Crezi ca vreau sa mananc ceva ce nu-mi place? 
El: Cum adica tu? 
Ea: De ce nu? 
El: Stai un pic: Eu sa-mi comand MIE ceva, ce TU o sa mananci, in cazulin care 
eventual o sa ti se faca foame??? 
Ea: Exact.  
El: Si eu ce-o sa mananc? 
Ea: Pai poate nici n-o sa-mi fie foame. . .  
COMENTARIU: 
Judecâtorul l-a absolvit pe inculpat de acuzatia de omor in stare emotionala, 
acceptand circumstanta de legitima aparare. . .  
*** 
Cateva maxime. . . un pic altfel. . .  
 
1. Dragostea eterna dureaza 3 luni.  
2. Nu te baga in lumea drogurilor. . . . . suntem şi asa destul de multi 
3. A avea constiinta curata inseamna a avea memorie proasta.  
4. Cel care se naste sarac şi urat are mari sanse ca atunci când o sa creasca. . . . sa isi 
dezvolte ambele calitati.  
5. Cei cinstiti sunt inadaptatii societatii.  
6. Pestele care lupta impotriva curentului. . . . moare electrocutat.  
7. Nu este important sa castigi. . . este important sa-l faci pe celalalt sa piarda.  
8. Nu sunt complet inutil. . . . cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.  
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9. A gresi este omeneste. . . totusi, a da vina pe altul este şi mai omeneste.  
10. Cel mai important nu este sa stii!Mai important este sa ai telefonul celui care 
stie.  
11. Eu nu sufar de nebunie. . . . ma bucur de ea in fiecare minut.  
12. Este bine sa lasi bautura. . . . insa rau este sa uiti unde ai lasat-o.  
13. Banii nu fac fericirea. . . . o cumpara gata facuta.  
14. Inteligenta ma urmareste. . . . . dar eu sunt mai rapid.  
15. Fugi de tentatii. . . . . dar incet sa te poata ajunge.  
16. Exista o lume mai buna. . . . . . . . dar este foarte scumpa.  
17. A studia inseamna sa te indoiesti de inteligenta colegului de birou.  
18. Dacă o pasarica ti-a soptit ceva. . . . . atunci inseamna ca ai inebunit pentru ca 
pasarelele nu vorbesc.  
19. Munca nu a omorat niciodata pe nimeni. . . . . . dar de ce sa risti? 
20. Alcoolul omoara incet incet. . . . . . nu conteaza, nu ma grabesc.  
21. Exista doua cuvinte care îţi deschid multe usi. . . . . . trage şi impinge.  
22. De ce sa bei şi sa conduci. . . . când poti sa fumezi şi sa zbori?  
*** 
Accident grav de circulatie.  
Soferii: unul ranit grav, unul ranit usor.  
La sosirea ambulantei, medicul il vede pe soferul ranit usor ca il fute in cur pe 
soferul ranit grav.  
La care intreaba:- Ce faci dom'le, esti nebun? 
- NU. . . doar îi acord primul ajutor! 
- Pai primul ajutor se acorda prin "gura la gura". . .  
- Asa am inceput şi noi, dar ne-am infierbantat… 
*** 
Sotul vine acasa hotarat sa isi tapeze sotia de niste banuti, asa ca-i spune:  
- Draga mea, dacă vrei sa mai facem dragoste, trebuie sa te gandesti şi la mine, asa 
ca, de azi inainte, pentru o partida de sex normala, tariful pe care vă trebui sa-l 
platesti este de 10. 000 de lei. Pentru 50. 000 poti avea o partida super, iar pentru 
100. 000 de lei, una ca-n filme.  
Zis şi facut. Seara, sotia se aseaza in pat, gata dezbracata. Sotul, un pic nedumerit, 
da sa o intrebe ce are de gand, când aceasta îi arata pe noptiera o bancnota de 100 
de mii de lei.  
- Ei, smechero, zice sotul, vrei direct una ca-n filme!  
- Nu iubitule, Nu una ca-n filme, zece normale.  
*** 
In avion, dupa ce s-au oprit motoarele la 10. 000 de metri altitudine:  
- Stimati pasageri, vă rugam sa ramaneti pe locurile dumneavoastra, pentru a usura 
identificarea. . . Multumim  
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*** 
Intra o fata draguta la farmacie şi intreaba farmacista:  
- Aveti in vanzare prezervative foarte mari?  
- Desigur ca avem, vreti sa cumparati?  
- Nu, dar nu-i asa ca nu o sa vă suparati dacă am sa astept aici pana intra cineva sa 
cumpere?  
*** 
Sotul vine acasa foarte tarziu şi ca sa nu-l certe sotia se gandeste sa-i faca o partida 
de sex oral. Se furiseaza in dormitor, se baga sub plapuma şi trece la treaba. Dupa 
ce rezolva problema merge la baie şi ramane perplex când o vede pe sotia sa iesind 
din baie.  
- Tu cum ai ajuns aici?! striga el  
- Nu mai striga ca o trezesti pe mama, spune sotia. . . .  
*** 
Mergeau pe tren un ardelean şi un oltean. . . şi incepe ardeleanul sa manance niste 
slana cu rosii şi cu branza. Si olteanului i se face foame, şi zice in gandul lui "ma, 
dacă intru in vorba cu asta, poate imi da şi mie". Si se hotaraste şi deschide vorba.  
- Pe mine ma cheama Costica.  
La care baciul se uita la el şi zice:  
- Apoi dacă te cheama, du-te. . .  
*** 
O pereche tanara joaca golf. La lovitura data de ea, mingea de golf sparge geamul 
unei case alaturate terenului de golf. Geamul se faramiteaza in mii de bucati. 
Tinerii, constienti de greseala lor, se duc imediat sa comunice proprietarului.  
Suna la usa, dar nu raspunde nimeni. Intra in casa prin usa deschisa a terasei şi vad 
langa geamul spart şi o carafa sparta. Langa carafa sta un barbat bine cu un turban 
pe cap.  
- Dumneavoastra sunteti proprietarul? intreaba sotul.  
Barbatul îi priveste pe tineri şi dupa un timp raspunde:  
-Nu, eu am fost inchis 1000 de ani in aceasta carafa, dar cineva a spart geamul şi 
carafa, cu o minge de golf şi m-a eliberat.  
La aceste cuvinte, sotului i s-a iluminat privirea, spunand:  
- Asa deci, dumneavoastra sunteti spiritul din carafa?  
- Corect, eu vă indeplinesc doua dorinte şi a treia pentru mine.  
- OK! se gandeste sotul şi spune imediat: - Super, deci eu vreau un salar lunar de $1. 
000. 000, neimpozabil.  
Spiritul raspunde:  
- S-a indeplinit! Care este a doua dorinta?  
- Totdeauna sa avem cele mai bune mancaruri şi bauturi fine! 
- Considerati şi aceasta dorinta indeplinita.  
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Si acum dorinta mea, spune spiritul. De 1000 de ani nu am mai vazut o fiinta 
feminina. Deci, doresc sa ma culc cu nevasta ta, care este foarte frumoasa. Tinerii se 
supun şi dupa cateva minute spiritul şi femeia sunt intr-o puternica activitate, timp 
in care sotul se dedica mai departe golfului.  
- Cati ani are sotul tau? intreaba spiritul.  
- 27! raspunde sotia.  
- Ciudat; şi inca mai crede in spirite?  
*** 
Cugetare a filozofului chinez Chang Ying Yue:  
"Cel care, toata ziua e activ ca o albina, e puternic ca un taur, munceste precum un 
cal, si care seara se-ntoarce rupt de oboseala precum un caine, ar trebui saconsulte 
un veterinar, caci este foarte probabil sa fie un bou".  
*** 
Morris se intoarce de la doctor si-i spune sotiei ca doctorul i-a spus ca mai are de 
trait doar 24 ore. In aceasta situatie, Morris îi cere sotiei sale sa faca dragoste.  
Bineinteles, ea e de acord.  
Peste 6 ore, Morris se duce la ea si-i spune: 
- Iubito, stii, mai am doar 18 ore de trait. Crezi ca am putea sa mai facem dragoste 
inca o data? 
Sotia este din nou de acord. Mai tarziu, când se duce la culcare,  
se uita la ceas şi vede ca acum au mai ramas doar 8 ore. Atunci îi spune sotiei: 
- Iubito, te rog. . . inca o data inainte sa mor.  
- Bineinteles, dragul meu, şi fac dragoste pentru a treia oara.  
Apoi sotia se intoarce cu spatele şi adoarme.  
Morris, insa, ingrijorat se tot intoarce in pat,  
neputand sa doarma pana când vede ca au mai ramas 4 ore. O trezeste pe sotia sa.  
- Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi ca am putea. . .  
In acest moment, sotia se ridica şi spune: 
- Uite care e problema Morris, eu trebuie sa ma scol maine dimineata. . . . . tu nu.  
*** 
Un copil la Radio Erevan: 
- E adevarat ca pasarelele se pupa? 
- Da, cu exceptia cucilor, care se sug.  
*** 
La conferinta internationala a mafiotilor. Dupa sedinta il capo di tutti capi in chema 
pe Ivan, seful mafiei rusesti, la el.  
- Auzi Ivane, tu ai vila din asta cu 2 etaje cum am eu? 
- Nu, raspunde Ivan.  
- Dar Mertzane ca ale mele, ai? 
- Nu.  
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- Dar lant din asta gros cat 2 degete, de aur, ai? 
- Nu.  
- Mai, pai ce mafiot esti tu? La congresul urmator sa nu te aud ca nu ai ce ti-am zis 
azi, clar?  
Merge Ivan acasa şi il striga pe servitorul lui, Aliosa.  
- Aliosa!!! Da jos ultimele 3 etaje de la casa, vinde elicopterele şi cumpara Mertzane, 
iar cainele du-l in casa ca lantul lui trebuie sa-l port eu.  
*** 
Sir şi John erau naufargiati pe o insula. Dupa multe luni John vine la Sir tipand: 
- Sir, Sir, se vede un vapor la orizont!!! 
La care Sir îi spune cu un calm tipic englezesc: 
- Linisteste-te John, ce n-ai mai vazut vapoare? 
*** 
I: Care e deosebirea dintre bikini frantuzesti şi cei rusesti? 
R: Cei frantuzesti îţi intra in fund, cei rusesti in cizma! 
*** 
Care-i diferenta intre chilotii bunicii şi chilotii unei adolescente? 
R: La chilotii bunicii trebuia sa desfaci snurul sa vezi curul, iar la adolescenta 
trebuie sa desfaci curul sa vezi snurul.  
*** 
Un tip irascibil la magazin: 
- Doamna, nervi aveti? 
- Nu! 
- Nu-i nimic, vă fac eu. . .  
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut sotie"  
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Merge pe strada o doamna cam plinuta. De ea se apropie un cersetor: 
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic.  
- Ehee, dacă as avea şi eu asa vointa. . .  
*** 
- De ce barbatii nu pot avea mai multe neveste? 
- Pentru ca îi protejeaza legea! 
*** 
Un programator merge la un altul sa-i ceara bani imprumut.  
- Cat sa-ti dau? 
- 500 de dolari.  
- Stii ce? Iti dau 512 sa fie rotund. . .  
*** 
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- Ce face un tigan când il pui la calculator? 
- Cauta in Recycle Bin! 
*** 
Se duce Fat Frumos sa omoare balaurul fioros. Ajunge la grota, paseste darz, apare 
balaurul cu doua capete. Fat Frumos scoate sabia şi i le taie. Imediat cresc alte 4 
capete in loc. Fat Frumos le taie şi pe aceastea şi alte 8 capete rasar imediat. Le taie 
pe astea 8, cresc alte 16. Le taie şi pe aceastea şi deodata cresc 32. Munceste Fat 
Frumos sa taie toate cele 32 de capete, pac! 64. Taie. Apoi 128. Taie. Apoi 256. Taie. 
Apoi brusc balaurul muri. De ce? Era un balaur pe 8 biti! 
*** 
Sotia unui informatician:  
-Draga, du-te la magazin şi ia salam. Dacă au oua, ia zece.  
Programatorul ajunge la magazin:  
-Aveti oua?  
-Da.  
-Atunci dati-mi 10 salamuri. . .  
*** 
O femeie instala un calculator intr-o retea pentru un coleg de lucru. Cind a venit 
rindul setarii parolelor ea l-a intrebat ce cuvint vrea sa folosesca pentru logare. 
Vrand sa o intimideze, tipul i-a spus "penis". Fara sa clipeasca, aceasta i-a introdus 
parola dorita, a reintrodus-o pentru confirmare dupa care era sa se prabuseasca de 
ris in fata monitorului. Curios, tipul i se uita peste umar şi vede raspunsul 
calculatorului: PASSWORD REJECTED. . . . NOT LONG ENOUGH.  
*** 
Ce a zis nevasta lui Bill Gates dupa noaptea nuntii:  
"A fost atât Micro, cat şi Soft!" 
*** 
Intrebare: De cati programatori e nevoie pentru a schimba un bec? 
Raspuns: De niciunul. . . e o problema hardware 
*** 
- Bai Vasile, ce-i ala un "lator"? 
- Nu stiu Ioane! De ce intrebi? 
- Fiindca baiatul lu' Gheorghe a zis ca-si ia un "cal cu lator"! 
*** 
Clientul nostru, stapanul nostru.  
Se deschide un nou magazin. La inaugurare, patronul, le atrage atentia angajatilor: 
- Sa nu care cumva sa aud ca vreun client, unul singur, pleaca nemultumit din 
magazinul meu! 
Scena surprinsa dupa cateva zile in magazin: 
Intra un domn, aparent grabit.  
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- Domnisoara, vă rog, o pereche de manusi! 
- De piele, sau din material sintetic? 
- Nu conteaza, domnisoara, din material sintetic. . .  
- Avem mai multe modele: simple, cu fermoar, cu capsa. . .  
- Nu stiu, cu capsa, nu conteaza. . .  
- Uitati, avem mai multe variante de culori, aveti vreo preferinta? 
- Nu, domnisoara, care-o fi. . .  
- Nu se poate, domnule, vă rog sa mergeti acasa şi sa vă intoarceti cu haina la care 
vreti sa purtati manusile, pentru a putea gasi ceva care sa se potriveasca! 
Chiar atunci intra in magazin un domn ducand un WC in brate, pe care-l tranteste 
nervos in fata vanzatoarei: 
- Alaltaieri v-am adus o mostra de faianta, ieri v-am aratat posteriorul, azi v-am 
adus şi WC-ul. Ce trebuie sa mai fac pentru un sul de hartie igienica?! 
*** 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine ma sfatuiti? 
*** 
O femeie se plange unui politist: 
- Domnule politist, tipul acela ma urmareste. Cred ca e beat! 
Politistul o masoara de sus pana jos şi spune: 
- Aveti dreptate. Cu siguranta este beat! 
*** 
Un profesor le da elevilor ceva de scris. Bula refuza.  
Profesorul:  
- Singura scuza ca sa nu scrii, e sa ai o boala foarte grava! 
Bula:  
- De epuizare sexuala ce ziceti? 
Profesorul se uita la el cateva clipe:  
- Asta nu e scuza, poti sa scrii cu mana cealalta! 
*** 
Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun. Dupa o zi intreaga de stat in 
frig, una dintre ele îi spune celeilalte: 
- Auzi, n-ar fi mai bine sa luam unul asa, fara globuri? 
*** 
Cand am avut 14 ani am vrut sa am şi eu o prietena. La 16 ani mi-am realizat 
dorinta. Am avut o prietena insa nu m-am simtit atras fizic de ea. Student fiind, m-
am imprietenit cu o femeie foarte senzuala, insa sensibila. La cea mai mica 
neintelegere izbucnea in plans şi ameninta ca se sinucide. Am inteles ca am nevoie 
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de o femeie echilibrata cu un carater stabil. La 25 de ani am cunoscut o astfel de 
femeie. Din pacate ea era prea previzibila şi m-am plictisit repede. La 28 de ani am 
cunoscut o femeie foarte temperamentala. Vorbea mult şi cu patos, sarea de la un 
subiect la altul şi era cam certareata de felul ei. Nu am reusit sa tin pasul cu ea. Am 
inteles ca am nevoie de o femeie inteligenta cu caracter puternic, care stie ce vrea şi 
stie cum sa-si realizeze dorintele. Am avut noroc şi am gasit-o. Ne-am casatorit. 
Chestia e ca ea s-a plictisit repede de mine, a cerut divort şi a plecat cu tot ce aveam. 
Astazi, la 40 de ani, caut femei frumoase cu tate mari 
*** 
O blonda vrea sa demonstreze ca blondele sunt destepte. Se duce la un concurs de 
cultura generala : 
Prezentatorul : Cat face 2 ori 2? 
Blonda : 2.  
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
Prezentatorul : Bine.  
Blonda : 3.  
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
Prezentatorul : Bine.  
Blonda : 4  
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
*** 
La interviul pentru angajare: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu.  
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze. . 
.  
*** 
Suna o blonda la Politie:  
- Mi-au spart masina, mi-au furat totul. . . şi volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul. . . . . . Peste 5 min isi da cu palma peste cap şi suna iar la politie:  
- Va rog sa ma scuzati, m-am urcat in spate! 
*** 
Tiganii se muta la bloc. Fata se dezbraca seara, şi se plinge la ma-sa: 
- Mama, sa cumperi perdele ca toti vecinii se uita cind ma dezbrac!  
La care tiganul: 
- Nu-i nimic, lasa ca se dezbraca ma-ta şi atunci o sa ne cumpere ei perdele! 
*** 
O gramada de pescari, cu scule de mii de dolari, momeala de sute de Euro etc. Apare 
un tigan cu un bat de 1. 5 metri, o sfoara şi un ac. Pune o boaba de mamaliga in ac, şi 
arunca. Scoate numai crapi 
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de 4. 5, 5, 7, 10 kile.  
Se uita la ei, si-i arunca inapoi. Restul pescarilor, innebuniti.  
- Mai tigane, dar de când te-ai apucat de pescuit sportiv?  
- Adica cum sportiv, mancatzi-as? 
- Pai prinzi, il arunci, prinzi, il arunci. . .  
- Aaaaa, nu pescuiesc sportiv, îi arunc pentru ca n-am tigaie asa mare acasa. . .  
*** 
Un englez, un American şi un arab stau de vorba despre familiile lor intr-un bar.  
Englezul zice: "Am 10 copii acasa şi dacă as mai face unul as avea o echipa de 
fotbal!" 
"Eeii", spune americanul, "eu am 15 copii acasa şi dacă ma mai fortez o data imi fac 
o echipa de fotbal american!" 
In sfarsit, arabul zice: "Eu am 17 neveste acasa". Face o pauza in timp ce soarbe 
tacticos din pahar. "Dacă imi mai iau una, imi fac teren de golf!" 
*** 
La New York s-a deschis un magazin unde femeile pot alege şi cumpara un sot.  
La intrare sunt afisate regulile de functionare ale magazinului:  
- Poti vizita magazinul O SINGURA DATA!  
- Sunt 6 etaje şi caracteristiciule barbatilor se imbunatatesc pe masura ce urci la 
etajul superior.  
- Poti alege orice barbat de un etaj, sau poti urca la etajul urmator.  
- Nu te poti intoarce la etajul inferior!  
O femeie decide sa viziteze magazinul pentru a gasi un barbat care sa îi tina 
companie  
La etajul unu pe usa este urmatorul afis:  
Acesti barbati au un loc de munca!  
Femeia decide sa merag la etajul urmator  
La etajul al doilea pe usa este urmatorul afis:  
Aceasti barbati au un loc de munca şi iubesc copiii!  
Femeia hotaraste sa urce la etajul urmator.  
La etajul al treilea pe usa este urmatorul afis: 
Acesti barbati au un loc de munca, iubesc copiii şi sunt extrem de frumosi!  
"Wow" isi spune femeia, insa hotaraste sa mearga la etajul urmator.  
La etajul al patrulea pe usa este urmatorul afis:  
Aceasti barbati au un loc de munca, iubesc copiii, sunt frumosi de inebunesti şi 
ajuta şi la treburile din casa!  
Incredibil! exclama femeia. Cu greu pot rezista! Insa decide sa mearga la etajul 
urmator  
La etajul cinci pe usa este urmatorul afis:  
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Aceasti barbati au un loc de munca, iubesc copiii, sunt frumosi de inebunesti şi 
ajuta şi la treburile din casa şi sunt extrem de romantici!  
Femeia este tentata sa ramana şi sa aleaga un barbat, insa pana la urma decide sa 
urce la ultimul nivel.  
La etajul sase se afla urmatorul afis: Esti vizitatoareacu nr. 31. 456. 012 a acestui 
etaj. Aici nu sunt barbati, acest etaj exista numai pentru a demonstra ca este 
imposibil sa satisfaci o femeie. Multumim pentru ca ati ales sa vizitati magazinul 
nostru!  
 
Vis a vis de acest magazin, s-a deschis unul asemanator de unde barbatii isi pot 
cumpara o nevasta.  
La primal etaj sunt femei care sunt inebunite dupa sex.  
La etajul doi sunt femei care sunt inebunite dupa sex şi nu te bat la cap.  
Etajele de la 3 la 6 nu au fost niciodata vizitate de barbati!  
*** 
Un tip statea necajit pe un scaun la bar. Vine prietenul lui şi il intreaba:  
- Ce s-a intamplat cu tine de esti asa distrus?  
- Iti amintesti de fata aia superba de care ti-am povestit data trecuta?  
- Tipa nou angajata la firma?  
- Da, da, cea pe care numai trebuie sa o privesc şi am o erectie puternica.  
- Si ce s-a intamplat?  
- Pai mi-am luat inima in dinti şi am rugat-o sa iesim seara la o cina in oras şi la ora 
8 trebuia sa o iau de acasa.  
- Si, si??  
- Pai ca sa n-o sperii din prima seara mi-am legat p__a de picior şi asa am plecat la 
ea acasa. Am sunat la usa şi a aparut intr-o rochie mini mini cu un decolteu imens. . .  
- Si? ce s-a intimplat?  
- I-am tras un picior in gura. . .  
*** 
În miezul noptii suna telefonul unui doctor. Un glas de femeie:  
- Doctore! doctore! baietelul nostru a înghitit un prezervativ! 
Doctorul ia adresa se îmbraca repede şi când sa iasa pe usa iar suna telefonul:  
- Doctore nu mai trebuie sa veniti! Sotul meu a gasit altul. . .  
*** 
Un om intra in dormitor, cu o capra in brate, sotia lui era intinsa in pat, citind o 
carte.  
Omul spune:  
-Uite draga asta este vaca pe care o f__ când tu ai migrene.  
Sotia raspunde:  
-Dacă n-ai fi asa de prost poate ai realiza ca aceasta este o capra.  
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La care omul nostru zambeste:  
-Dacă n-ai fi asa de proasta ai realiza ca vorbeam cu capra. . . . . .  
*** 
Vine limuzina sa-l ia pe Papa de la aeroport.  
Soferu ia bagajele, le baga in portbagaj (si nu erau chiar putine). Papa sta şi nu se 
urca.  
Soferul: Sfintia Ta, vă rog sa poftiti.  
Papa: Stii fiule, pe mine nu ma lasa niciodata nimeni sa conduc masina. . . Lasa-ma 
de data asta tu, te rog.  
-Sfintia ta, e imposibil. Mi-as pierde slujba.  
-Te rog, şi sa stii ca sunt extrem de generos. . .  
Soferul pana la urma cedeaza. Papa la volan. Talpa. 120 Km la ora.  
Soferu: -Sfintia Ta, vă rog, putin mai usor, ne prinde politia.  
Papa, nimic, baga tare. 160 Km/h. In spate, masina politiei, ding dong, ding dong.  
Papa opreste şi lasa geamul in jos. Vine politaiul, saluta, gura cascata. . . Se intoarce 
la masina de politie. Ia statia.  
-Sunt 1435. Da-mi-l pe sefu. . .  
-Care-i treaba, ba?  
-Sefu, nu stiu ce sa fac. Am prins pe cineva cu 160 la ora.  
-Arde-l.  
-Nu cred ca pot, e tare.  
-Cine e ba, primaru?  
-Nuu, mai important.  
-Un guvernator, senator ceva?  
-Sefu, e mai tare!  
-Cine ba?  
-Cred ca-i Dumnezeu ca Papa-i conduce masina  
*** 
In urma cu opt ani, un cutremur devastator lovea Japonia şi distrugea instalatia de 
apa a orasului Tokyo. Exasperat ca, dupa patru zile de eforturi nebune, n-a reusit sa 
realimenteze orasul, responsabilul cu instalatia s-a sinucis de rusine.  
Nici Banatul n-a fost scutit de reactii: in toiul inundatiilor, seful pompierilor din 
Timis, colonelul Mihai Benga, s-a imbatat de suparare.  
*** 
Miezul noptii, poate spre 3 dimineata. Un tip se trezeste avind un puternic impuls 
de a face pipi.  
Somnoros, se intoarce pe dreapta, in speranta ca îi trece. Nimic.  
Se intoarce pe stinga, dar dupa 5 minute renunta, se ridica anevoie din pat, se duce 
la baie, şi incepe a face pipi, ca omul, de. . . .  
Uitind-se in jos, se adreseaza cu obida organului: 
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- Vezi, eu ma scol cind vrei tu. . . . . . . . . . . . . .  
*** 
Intr-un bar dragut, o tipa superba se apropie de bar si-i face un semn provocator 
barmanului. Asta se prezinta instantaneu:  
-Va pot servi cu ceva?  
Tipa, discret îi face semn sa se apropie.  
-Da, cu ce vă pot ajuta?  
Tipa il cheama şi mai aproape, apoi incepe sa se joace cu degetele pe barba lui. . .  
-Tu esti patronul?  
-Nu, dar. . . Tipa il mangaie sexos pe fata, pe ochi. . .  
-Poti sa transmiti un mesaj patronului tau? şi îi baga barmanului doua degete in 
gura, lasandu-l sa le suga usor, erotic.  
Gagiul excitat tot:  
-Da, sigur, sigur.  
Tipa: -Spune-i ca nu mai aveti hartie igienica la WC  
*** 
Anunt la gradina zoologica:  
"Va rugam nu speriati strutul. . . Podeaua este cimentata. " 
*** 
Doi ursi stau de vorba, inainte de hibernare şi privesc cum frunzele cad din copaci. 
Unul dintre ei zice: 
- Odata şi odata, tot ma trezesc eu mai din timp sa vad cine lipeste frunzele la loc! 
*** 
Intr-o zi iepurasu' era pe marginea unei prapastii şi urla cat putea:  
- Calule, calutule! 
Trece ursul pe langa el si-i zice:  
- Ba, iepure, taci ca ma doare capu'! 
- Calule, calutule!  
- Ma, iepure taci, nu intelegi?!  
- Calule, calutule!  
- Iepure, taci ca te bat de-ti suna apa-n cap! 
- Calule, calutule!  
Nervos, ursu' sare la iepure sa il loveasca, asta se fereste şi ursu' cade in prapastie.  
- Ursule, ursutule 
*** 
Doi purici au castigat la LOTO 6 din 49.  
- Tu ce ai de gand sa faci cu banii castigati? intreaba unul dintre ei.  
- In primul rand, imi cumpar un caine numai al meu. . .  
*** 
Un om vede un urs suit intr-un visin. Il intreaba:  



1632 

 

- Ce faci acolo?  
- Mananc cireste.  
- Pai cum sa mananci cirese, tu nu vezi ca stai intr-un visin?  
- Mi-am adus de-acasa! 
*** 
Doi porci vorbeau intre ei:  
-Mai Ghita, tu ce crezi ca exista dupa Craciun? 
*** 
De ce caraie cioara când zboara? 
Schimba viteza!. . .  
*** 
- Bulisor, tu ce vrei sa faci când vei fi mare? 
- Visez sa fiu miliardar, ca tatal meu.  
- Pai ce, tatal tau e miliardar?  
- Nu, şi el viseaza.  
*** 
- Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate?  
- Liceul.  
*** 
Merg prin zapada un eschimos şi un geolog. La un moment dat, apare un urs polar. 
Repede, eschimosul se apuca sa-si puna schiurile. Geologul îi spune:  
- Oricum nu vei reusi sa alergi mai repede decât ursul! 
La care eschimosul raspunde: 
- Nici o problema! Important e sa fiu mai rapid decât tine! 
*** 
Un tip isi gaseste BMW-ul cu botul praf in parcare. Se uita in jur dupa autorul 
dezastrului şi nimic, in schimb vede un biletel pe parbriz: "Regret ca tocmai mi-am 
bagat carligul de la Dacie in mandretea ta de masina. Iti scriu pentru ca fraierii de 
martori care se uita sa creada ca îţi las adresa, numarul de telefon şi asigurarea. Da` 
sa stii ca eu regret din nou. . . "  
*** 
Bine ati venit la linia telefonica gratuita de psihiatrie.  
Dacă sunteti obsedat, apasati repetat tasta 1.  
Dacă sunteti dependent, rugati pe cineva sa apese tasta 2.  
Dacă suferiti de personalitate multipla, apasati tastele 3, 4 şi 5.  
Dacă sunteti deprimat, nu apasati nimic.  
*** 
O familie de viermi traia intr-un rahat. Micul vierme o intreaba pe mama lui: 
- Mama, noi am putea trai intr-un mar?  
- Da, fiule, am putea trai intr-un mar.  
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- Mama, noi am putea trai intr-o banana?  
- Da, fiule, am putea trai intr-o banana.  
- Atunci, mama, de ce traim intr-un rahat? 
- Pentru ca suntem patrioti şi asta e tzara noastra, fiule.  
*** 
Un barbat la doctor: 
-Doctore, nevasta ma inseala pe rupte şi totusi nu imi apar nici un fel de coarne! 
Uitati-va şi dumneavostra, neted ca-n palma!  
-Nu vă faceti probleme, chestia cu coarnele e numai o vorba, nu exista cu adevarat. . 
.  
-Uf, mi-ati luat o piatra de pe inima, credeam ca am lipsa de calciu.  
*** 
Nasterile sunt de trei tipuri: 
1) spontane - când nevasta naste la o luna dupa casatorie.  
2) tardive - când naste nevasta la doi ani de la moartea sotului.  
3) extrauterine - când naste servitoarea 
*** 
Autobuzul pleaca din statie, iar dupa el alearga o doamna strigand: 
- Oameni buni, opriti vă rog autobuzul ca intarzii la lucru!  
Pasagerii il roaga pe sofer sa opreasca. Doamna se urca şi spune bucuroasa: 
- Am reusit. . . Biletele la control! 
*** 
Examen intr-o scoala din Romania. Profesorul spune: 
- Intrebare de "nota 10": Cum ma numesc?  
Toti tac.  
- Intrebare de "nota 8": La ce obiect aveti examen? 
Toti tac.  
- Intrebare de "nota 5": Ce culoare are manualul nostru? 
Din ultimele randuri se aude o voce:  
- Asta vrea sa ne pice, al dreacu'!  
*** 
La o scoala din SUA invatatoarea le cere elevilor sa povesteasca un film ce trateaza 
o tema de dragoste.  
-Dintre un barbat şi un barbat? intreaba un elev.  
-Nuuu, raspunse grabita invatatoarea.  
-Dintre o femeie şi o femeie? intreaba o eleva.  
-Nuuu, raspunse ingrijorata invatatoarea.  
-Dar atunci intre cine? intreaba nedumeriti elevii.  
-Intre un barbat şi o femeie, veni raspunsul invatatoarei.  
-Aaa, am inteles, spuse un elev mai dezghetat. Vreti sa tratam un film istoric. . .  
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*** 
Cand era insarcinata nevasta-mea, i-am zis: 
- Iubito, dacă arata ca tine, o sa fie magnific.  
La care ea mi-a raspuns: 
- Dacă arata ca tine, o sa fie miracol.  
*** 
Cum te numesti?, intreaba medicul.  
- Popopopa Mamamamarin.  
- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, iar ala care mi-a scris certificatul de nastere era un cretin. . .  
*** 
O soparla şi un koala stateau intr-un copac. . . şi fumau marijuana. . . La un moment 
dat, soparlei i se face sete şi se duce la un rau sa bea apa. In rau era un crocodil. . . 
"Ce-i cu tine ma, de esti asa de ametzita?". . . Soparla îi zice: " Eu şi koala fumam 
marijuana". Se supara crocodilul şi se duce la copac sa il certe pe koala. . . . La copac, 
se uita sus. . . la care koala se uita la el, uimit, şi zice. . . " CATA APA AI BAUT, FA???" 
*** 
Un specialist in calculatoare şi un specialist in automobile se contraziceau: 
Calculatoristul: Eu dacă proiectam automobile, in 10 ani aveau viteza dubla şi 
consumul de combustibil pe sfert! 
Automobilistul: Dacă proiectai tu automobilul, cind apasai pe pedala de frina 
aparea pe un ecran intrebarea: Chiar doriti sa frinati acum? 
*** 
Trei programatori (unul lucra la Windows, unul la Solaris, unul la Linux) la pisoare. 
. .  
Vine cel de la Windows consuma jumate din sapunul lichid, se sterge pe maini cu 
jumate de sul de hartie, şi le zice celorlalti:  
- Ba, pe noi la Microsoft ne invata ca nu conteaza cate resurse consumi, dacă iese 
treaba bine.  
Vine şi cel de la Solaris, se spala şi el da' cu mai putin sapun, se sterge cu mai putina 
hartie şi le zice:  
- Ba, la Sun ne invata ca resursele trebuie economisite dacă functionalitatea 
depaseste 90% 
Vine şi cel de la Linux, nici nu se spala pe maini.  
Ceilalti stupefiati: 
- Cum, tu nu te speli pe maini? 
- Ba, noi programatorii de Linux am invatat sa nu ne pisam pe maini! 
*** 
Medicul mi-a recomandat insistent sa incetez chefurile.  
- Care medic?  
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- Cel de deasupra noastra !  
*** 
-Un politist intra intr-un magazin de articole electronice.  
- Aveti TV color? intreaba el.  
- Da, domnule.  
- Atunci dati-mi unul verde !  
*** 
Sotul îi spune sotiei :  
- Draga mea, vino pana la baie sa vezi cum spal a treia camasa !  
- Vai dragul meu, ce harnic esti ! Ai spalat deja celelalte?  
- Nu, am inceput direct cu a treia. . .  
*** 
De la o vreme, sotul se intoarce tot mai tarziu acasa, uneori lipsind chiar toata 
noaptea. Intr-o zi insa, sotia îi spune furioasa :  
- Esti atât de infidel incat ma indoiesc ca ai fi tatal copiilor  
nostri !  
*** 
- Ce mai este nou, Gigi?  
- Sunt suparat, Vasile. Am aflat ca nevasta-mea ma insala.  
- Bine, dar eu te-am intrebat ce mai e nou. . .  
*** 
-Cum se numeste un licurici care a luat viagra? 
-??? 
-Neon 
*** 
Frizerul il intreaba pe client :  
- Cum sa vă tund ca sa fiti multumit?  
- Gratis !  
*** 
- Ospatar aveti icre? intreaba un client.  
- De care doriti domnule, rosii sau negre?  
- De peste.  
*** 
La serviciul "Personal" se prezinta un barbat.  
- Va rog sa ma angajati, zice el, am 9 copii !  
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci?  
*** 
- Bula, la ce facultate e fie-tu?  
- La Medicina.  
- Vrei sa-l faci doctor?  
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- Nu, macelar, ca-i plac animalele !  
*** 
- Aveti oua de casa? intreaba un client vanzatoarea.  
- Nu domnule, numai de gaina.  
*** 
Un pusti intra intr-un magazin sa ia tigari. Dupa ce il masoara cu privirea, 
vanzatorul il intreaba :  
- Pentru cine cumperi tu un pachet asa de mare? Pentru tatal tau?  
Nu, pentru toata clasa.  
*** 
Directorul unui internat îi previne pe baieti :  
- Dacă da dracu' si-l prind pe unul din voi in dormitorul fetelor, ilamendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro !  
Din spate, o voce timida :  
- Dom' director, da' un abonament cat costa?  
*** 
- Care au fost subiectele la examenul de rezidenta la medicina?  
- Ereditatea, scris şi sex, oral.  
*** 
La miezul noptii, omul isi trezeste nevasta fiindca avea chef sa faca sex. Aceasta, pe 
jumatate adormita, îi spune :  
- Dar de ce trebuie sa ma trezesti, draga? Doar stii unde le gasestipe toate ! 
*** 
Intre prietene :  
- Inchipuieste-ti, Gigi m-a invitat la el sa ascult un CD, dar patul scartia asa de tare 
ca abia se auzea muzica !  
*** 
-Maica stareta surprinde intr-o noapte un barbat care incerca sa sara gardul 
manastirii inapoi in strada.  
- Ce-ai cautat aici, nenorocitule?  
- Am vrut sa fur mancare, dar m-au prins maicutele.  
- Cand? In seara asta?  
- Nu, acum patru saptamani !  
*** 
- Voi barbatii nici nu stiti ce complicata e viata femeilor ! Azi pot fi in bratele 
sotului, iar maine pot ajunge in bratele Domnului !  
- Dar poimane sunteti libera?  
*** 
- Sa stii inculpat ca orice marturie mincinoasa se pedepseste cu -inchisoarea de 
pana la 6 luni !  
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- Da, dar dacă spun adevarul, risc 6 ani !  
*** 
Doua vecine se cearta la gard :  
- Nenorocito ce esti ! Barbatu-meu iar a dormit la tine in noaptea asta !  
Cealalta îi raspunde :  
- Poate la tine doarme ! La mine sta treaz !  
*** 
Se duce un tip la un magazin, cu gandul de a cumpara un sutien pentru prietena lui. 
Nu prea stie cum sa-l aleaga, dar are noroc de o vanzatoare amabila, care incearca 
sa-l ajute:  
-Cum sunt sanii prietenei? Ca doi pepeni?!  
-Mmmm, nu chiar. . .  
-Ca doua mere?  
-Mmmm, nu chiar. . .  
-Ca doua oua?  
-Da, da, ca doua oua. . . dar facute omleta.  
*** 
O pereche pleaca in vacantza pe un lac unde se putea pescui.  
Lui îi placea sa pescuiasca in zori, ea adora lectura.  
Intr-o dimineata el se intoarse dupa citeva ore de pescuit şi hotari sa traga un pui 
de somn. Desi lacul nu-i era familiar ea se hotari sa iasa cu barca. Visli putin, apoi 
relua lectura. Dupa putin apare paznicul in barca lui:  
-Buna ziua, ce faceti aici?  
-Citesc, raspunse ea desi gindea ca e evident.  
-Sinteti intr-o zona unde pescuitul este interzis!  
-Dar nu pescuiesc, nu se vede?  
-Da, dar aveti tot ce vă trebuie. Trebuie sa ma urmati şi vă trebui sa vă amendez.  
-Dacă o faceti vă denunt pentru viol.  
-Dar nici macar nu v-am atins !  
-Dar aveti cu dvs. tot ce vă trebuie ! 
 
Morala: NU contraziceti niciodata o femeie care stie sa citeasca.  
 
Trimiteti asta tuturor femeilor inteligente care au nevoie de un suris şi barbatilor 
despre care credeti 
ca pot suporta realitatea.  
*** 
"Un individ imbracat foarte sobru şi cu doliu in piept, se prezinta 
la o farmacie cu un borcan plin cu cenusa: 
F:- Ce doriti? 
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I:- Fiti vă rog amabila, preparati şi medicamente? 
F:- Da, dati-mi vă rog reteta.  
I:- Stati putin, nu am reteta.  
F:- Atunci nu putem sa vă ajutam!  
I:- Stiti, am o problema putin deosebita. Sunt homosexual. Amantul 
meu a decedat saptamana trecuta şi l-am incinerat. In acest borcan am 
cenusa lui.  
Eu sunt o fire mai romantica şi sensibila, am suferit mult la moartea 
sa şi as dori, dacă se poate, sa-mi faceti din aceasta cenusa niste  
supozitoare" 
*** 
Iacob care locuieste la Tel Aviv îi telefoneaza fiului sau Samuel care a 
emigrat la New York si-i spune: 
- Regret ca-ti stric ziua, dar trebuie sa-ti spun ca eu şi maica-ta 
suntempe cale sa divortam. 45 de ani de suferinta sunt de ajuns.  
- Tata, cum poti sa spui asta??? Si chiar acum inainte de sarbatori! 
strigafiul sau.  
- Nu mai pot s-o vad in fata ochilor, raspunde tatal, ne-am plictisit 
unulde celalalt, şi sunt satul de toata povestea asta, asa ca fa-mi un 
serviciusi sun-o pe sora-ta Anna la Chicago. Si inchiderapid 
telefonul. Disperat, fiul o suna pe sora-sa care ramane masca.  
- Cum vor sa divorteze? La varsta lor?!? Am eu grija de asta. Si-l suna 
direct pe tatal ei si-i spune: 
- N-o sa divortati!. Nu faceti nimic pana când eu şi frate-meu venim la 
voi. M-ai inteles? NIMIC! Si tranteste telefonul.  
Tatal inchide, şi se intoarce spre sotia lui spunandu-i: 
- Totul e foarte bine Rebecca, copiii vin sa-si petreaca sarbatorile cu 
noi şi in plus o sa-si plateasca singuri biletele de avion.  
*** 
I: Ce este un perpetuum mobile? 
R: Este un scotian care alearga dupa un evreu care îi datoreaza 10 
Centi.  
*** 
Sara, i se adreseaza Itzic, afacerile ne merg tot mai bine asa ca am hotaratsa ne 
mutam pravalia mai central. Evident ea este bucuroasa. In 
curand Itzic se hotaraste sa-si ia o masinanoua in locul celei vechi.  
Peste cateva luni, el îi spune: 
- Stii, oamenii cu care suntem noi in legatura stau in cartiere mai bune. . . trebuie sa 
stam şi noi intre ei, asa ca am cumparat un apartament de 8 camere intr-un cartier 
select. Ne vom muta in cateva zile.  
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Evident, ea este foarte fericita. Dupa alte cateva luni Itzic spune: 
- Toate cunostintele noastre au personal de serviciu, afacerile ne merg,  
slava Domnului, asa ca am hotarat sa angajez omenajera, o bucatareasasi un sofer.  
Sara este in culmea fericirii. La una din multele receptii pe care le da familia, Itzic se 
aseaza langa Sara şi îi spune: 
- Stii draga mea, in societatea pe care o frecventam este imposibil sa 
nu ai o amanta. O vezi pe blonda aia inalta care sade pe canapea - e 
amantabancherului Legrand, roscata de langa pian e amanta ministrului 
Dupont. . . iar bruneta care vine spre noi. . . e amanta mea. . .  
- Nu ca sa ma laud, zice Sara, dar a noastra arata cel mai bine! 
*** 
- Ce faci Itzic? mananci in ziua când toti evrei postesc? 
- Auzi, eu nu fac afaceri, nu iau dobanda nu aranjez intalniri, dar nici 
nu postesc! 
- Si nu e mai simplu sa nu mananci o zi? 
*** 
Cica Itzic se foia noaptea in pat neputand sa adoarma. Sotia lui 
Raschelail intreaba agasata: 
- Ce faci draga Itzic de nu poti dormi? 
- Ce sa fac Raschela draga, uite am o datorie de un milion catre vecinul 
nostru Strul, maine e termenul de restituire iar eunu am un ban in casa. Ce ma fac? 
- Bine barbate şi din cauza asta nu poti tu sa dormi? Stai ca am eu solutie pentru 
asta.  
Iese repede la geam şi cum erau casele din mahalalele evreiesti asezate 
in curti stil gang, striga cat poate catre casa devis a vis: 
- Strulica, Strulica. . .  
Acesta iese buimac de somn in cadrul ferestrei şi intreaba nervos ca oriceom 
deranjat din somn: 
- Ce-i femeie, ce ai de scoli oamenii in puterea noptii? 
- Asculta nu trebuia Itzic sa-ti dea maine un milion? 
- Ba da, da' de ce? 
- Ei bine sa stii ca nu are para chioara! 
- Vai de mine şi de mine, şi eu care planificasem banii aceia pentru o 
plata!!Ce ma fac acuma!! 
Raschela se intoarce spre Itztic şi îi spune: 
- Itzic acum poti sa dormi! De acum nu mai doarme el.  
*** 
Un evreu se duce la locul sfant sa se roage: 
- Doamne da-mi doamne 200$ ca mi se duce familia de rapa, imi mor 
copilasiide foame. . . , şi o tot tine asa.  
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La scurt timp mai vine un evreu care incepe sa se roage: 
- Da-mi bunule Dumnezeu o mie de dolari ca mi-au scazut afacerile si 
trebuiesa le pun inapoi pe picioare. . . .  
- Doamne da-mi doua sute pentru copii. . .  
- Doamne da-mi o mie ca afacerile. . .  
- Doamne da-mi doua sute pentru copii. . .  
- Doamne da-mi o mie ca afacerile. . . etc Si tot continua pana când cel 
de-al doilea evreu zice: 
- Ia de aici doua sute de dolari şi lasa-l pe Dumnezeu sa se 
concentreze! 
*** 
Cica Itic şi Rashela aveau 10 copii. Nu mai aveau destula mancare sa dea 
la toti puradeii asa ca s-a gandit Itic sa faca economie in familie.  
Intr-oseara si-a adunat plozii şi le-a zis: 
- Bai, care nu mananca asta-seara primeste 5000 de shekeli. Aia urla de 
fericire, şi sar sa-si primeasca banii. Se culca nemancati şi asteapta 
cu infrigurare dejunul de a doua zi dimineata. Adoua zi puradeii fug 
laItic sa ceara de mancare. Itic sta un pic, se gandeste şi zice: 
- Eh, acum cine vrea sa manance, da cei 5000 de shekeli inapoi. . .  
*** 
In fata unei moschei arabe doi cersetori, unul evreu şi unul arab. Toti 
credinciosii care ieseau de la slujba, il vedeau pe evreu şi bineinteles 
marcau banu' gros şi ostentativ arabului. La un moment dat, apare seicul 
arabilor, Il vede pe evreu, i se face mila si-i spune: 
- Mai omule, du-te şi cerseste in alta parte, nu îţi dai seama ca aici 
nu ai nici o sansa? 
Pleaca evreul şi se aseaza linga un pod, iar dupa citeva minute apare si 
arabul linga el. Se uita unul la altul şi evreul i se adreseaza 
arabului: 
- Auzi ma Itzic cine ne invata pe noi sa facem afaceri. . .  
*** 
Dupa 15 ani, un evreu se intorce in satul sau natal şi este primit de 
catrecei 3 frati ai sai, care aveau niste barbi lungi, pana in podea.  
Evreul le spune: 
- Ce-i cu barbile astea? 
- Pai, atunci când ai plecat, ai luat lama de ras. . .  
*** 
La un dineu, preotul catolic este asezat langa rabin. Se serveste un 
superbcotlet de porc şi preotul îi zice la rabi: 
- Din asta nu o sa mancati? 
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- Evident, nu imi permite religia.  
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti.  
Se termina dineul, la plecare rabi îi zice la preot: 
- Transmitetii salutari doamnei. . .  
- Dar rabi, mie nu imi permite religia. . .  
- Vai, nu stiti ce pierdeti. . . .  
*** 
Rashela îi zice lui Itic: 
- Itzic, m-am gindit bine şi am hotarat sa divortam! 
- Cum asa, mai Rashela, dupa 40 de ani de casatorie! Dar ce-ti veni? 
- Pai tu-ti dai seama, mai Itzic, ca in 40 de ani tu nu mi-ai cumparat 
niciodata nimic? 
- Pai nu mi-ai spus niciodata ca ai avea ceva de vanzare! 
*** 
Se intilnesc doi evrei şi unul îi zice celuilalt: 
- Am auzit ca dai fata de nevasta. E drept? 
- O dau cate oleaca. . . Esti interesat? 
*** 
Un evereu îi da sfaturi fiului lui: 
- Fiul meu, dacă vrei sa fii un bun om de afaceri, trebuie sa fii 
cinstit! Totdeauna trebuie sa-ti tii cuvantul dat! Uita-te la mine: am 
zis ca iau, am luat! Am zis ca dau, am zis! 
*** 
Shloimale ajunge la New-York şi e suparat foc când vede in geamul 
cofetarieilui Haim, prietenul sau din copilarie, anuntul: "Intrarea 
evreilor, strict interzisa".  
Intra in cofetarie, il ia de guler pe Haim si-l dojeneste: 
- Nu ti-e rusine, tu care esti evreu şi ai suferit din cauza 
legionarilor, si ai fost in Transnistria, şi erai sa mori la Auschwitz,  
tocmai tu sapui un anunt ca evreii n-au voie sa intre sa mananceo 
inghetata? 
- Stai, mai, tu ai gustat din inghetata mea? 
*** 
Cele 10 porunci: 
Isus coboara pe pamant sa-si aleaga poporul. Se duce la tigani: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem, mosule" 
"Dar trebuie sa vă dau o porunca. . . " 
"Da-ne-o, mosule" 
"Sa nu mai furati. " 
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"Mersi, mosule, nu ne intereseaza" 
Se duce la italieni: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem. " 
"Dar trebuie sa vă dau o porunca. . . " 
"Da-ne-o. " 
"Sa o lasati mai moale cu femeile. " 
"A, nu, multumim, nu ne mai intereseaza" 
Se duce la evrei: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Da. " 
"Dar trebuie sa vă dau o porunca. . . " 
"Cat costa?" 
"?!?!. Pai nu costa nimic. . . . " 
"Da-ne 10. " 
*** 
In scrierea de tipar, cifra sapte arata astfel: 7.  
Cand o scriem insa de mana, o taiem cu o linie orizontala. V-ati intrebat 
vreodata de ce? 
Se spune ca dupa ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte sa-i dicteze cele 
zece porunci, acesta i-a adunat pe oameni sa le vorbeasca despre ele.  
Cand a ajuns la a saptea porunca, "Sa nu ravnesti la nevasta aproapelui 
tau", cei mai multi dintre barbati au inceput sa strige: 
- Taiati saptele, taiati saptele, taiati saptele!!! 
*** 
Un ateu se plimba prin padure minunandu-se de frumusetile naturii: Ce copaci 
impresionanti! Ce rauri cristaline! Ce animale frumoase! 
La un moment dat, in timp ce se relaxa, omul aude in spatele lui zgomote 
ciudate. Cand se intoarce vede un urs ca-n povesti: mare, frumos, sanatos şi cu 
pofta de mancare. Ingrozit, ateul o ia la fuga, insa ursul avea conditie 
fizica asa ca il urmeaza constiincios. . . Tipul era atât de ingrozit incat la un moment 
dat se impiedica şi cade. Ursul il apucase deja de un picior asa ca omul, paralizat de 
frica, racneste: 
- Doamneeee!!!.  
In secunda urmatoare, timpul se opri, ursul ingheta in pozitia in care se 
afla, padurea ramase neclintita şi o lumina se revarsa din cer. Tipul, socat, auzi o 
voce: 
- Mi-ai negat existenta toata viata, le-ai explicat şi altora ca sunt un 
mit, ai pus toata creatia Mea pe seama intamplarii cosmice. . . vrei acum sa 
te salvez? Pot eu sa te consider credincios cu adevarat? 
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Ateul se uita fix in lumina şi raspunse: 
- As fi ipocrit sa Iti cer brusc sa ma consideri credincios, dar poate ai reusi intr-un 
fel sa devina ursul crestin? 
- Foarte bine, raspunse vocea.  
Lumina disparu, zgomotul padurii reveni. Ursul il elibera din ghearele sale,  
isi impreuna labele din fata şi spuse: 
- Doamne, binecuvinteaza aceste bucate. Amin.  
*** 
Lectia de geografie  
Geografia femeii  
Intre 18 şi 25 de ani, femeia e precum Continentul African :  
jumatate a fost deja descoperita, cealalta jumatate ascunde frumuseti inca salbatice 
şi delte fertile.  
Intre 26 şi 35 de ani, femeia e precum America de Nord :  
Moderna, dezvoltata, civilizata şi deschisa negocierilor in schimbul banilor.  
Intre 36 şi 40 e precum India :  
fierbinte, relaxata şi constienta de propria frumusete.  
Intre 41 şi 50, femeia e precum Franta :  
Usor imbatranita, dar inca atragatoare şi interesanta.  
Intre 51 şi 60, e precum Iugoslavia :  
A pierdut razboiul, e tulburata de fantasmele trecutului, dar se lucreaza la 
reconstructie.  
Intre 61 şi 70, ea e precum Rusia :  
Spatioasa, cu frontiere fara patrula. Stratul de zapada ascunde mari bogatii.  
Intre 71 şi 80, femeia e precum Mongolia :  
Cu un trecut glorios de victorii, dar cu putine sperante de viitor.  
Dupa 81 de ani, ea e precum Afganistan :  
Aproape toata lumea stie unde se afla, dar nimeni nu vrea sa mearga pana acolo.  
Geografia barbatului:  
Intre 15 şi 80, barbatul e precum Cuba:  
Guvernat de un singur membru.  
*** 
Doua curve: 
- Auzi, cica acum este la moda sa o iei in ureche 
- Ei sa stiu ca eu nu sunt de acord cu asta, dacă surzesc? 
- Ei da ce fa, acum esti muta? 
*** 
Stiti de ce blondele prefera anticonceptionalele prezervativelor? Pentru ca se inghit 
mai usor.  
*** 
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Sotia îi spune sotului: 
- Mai bine ma casatoream cu dracul! 
- Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange e  
interzisa! 
*** 
Nevasta-mea ma saruta de fiecare data când vin acasa.  
-Asta da afectiune! 
-As. . . E investigatie! 
*** 
- Tu îţi iubesti nevasta? 
- Cand ne-am luat, o iubeam asa de tare incat imi venea s-o mananc. Acum imi pare 
rau ca n-am mancat-o atunci. Acum e prea tarziu, e atoasa.  
*** 
Doi sotzi faceau dragoste. La un moment dat se aude un ciocanit in usha.  
-Repede fugi pe balcon. A venit barbatul meu. El se duce pe balcon shi dupa un timp 
zice: 
-Nevasta cred ca suntem stresatzi amandoi.  
*** 
Un barbat punea niste flori la mormantul mult-iubitei sale mame decedate, când 
remarca un alt barbat in genunchi la un mormant. Barbatul parea ca se roaga cu o 
intensitate profunda, repetand: 
- De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? 
Primul barbat se apropie de el şi îi spuse: 
- Domnule, nu vreau sa ma amestec in suferinta dumneavoastra privata, dar nu am 
vazut niciodata atata durere. Pe cine jeliti? Un copil? Un parinte? 
Indureratul isi aduna gandurile pentru o clipa, apoi raspunse: 
- Primul sot al nevestei mele. . .  
*** 
Sotul se intoarce din delegatie, isi agata haina in cui si-si saluta sotia cu o strangere 
de mana.  
- Nu mai vrei nici macar sa ma saruti?? 
- Termina cu prostiile draga! Dupa zece ani de casnicie îţi mai arde de orgii? 
*** 
Medicul iese transpirat din sala de operatii. Se întîlneste cu un alt medic care îl 
întreaba ce s-a întîmplat. La care acesta raspunde: - Am avut o operatie foarte grea. 
Pacientul, un politist, nu prezenta activitate cerebrala. I-am deschis calota craniana 
şi nu îmi venea sa cred ochilor. Era goala. Doar un fir de atza. Timp de 4 ore, m-am 
gîndit dacă sa tai atza sau nu. Pîna la urma, am taiat-o. Si ce crezi ca s-a întîmplat? - 
Ce s-a întîmplat? - I-au cazut urechile.  
*** 
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Politistul şi fiul 
Un politist catre fiul lui: 
- Dacă ghicesti citi covrigi am la spate, ti-i dau pe amindoi!  
*** 
O persoana se naste blonda sau devine blonda?  
Se accepta ambele variante, e inuman sa dam vina numai pe parinti! 
*** 
Doua blonde mergeau pe strada, iar una dintre ele exclama: 
- Uita-te la cîinele ala cu un ochi! 
Cealalta blonda îsi acopera un ochi şi zice: 
- Unde? 
*** 
Un indian cu capul lipit de pamînt pe o autostrada americana. Turisti curiosi in 
jurul lui. Indianul: - Chevrolet. . . de sapte ani. . . cu numere de Florida. . . culoare 
alba. . . aripa dreapta lovita. . . patru fete palide. . . La care turistii impresionati:  
- Dumneata auzi atîtea lucruri? 
- Da' pe dracu', acu' cinci minute a trecut peste mine.  
*** 
Un tip se duce la o vrajitoare vestita pentru puterea sa de a dezlega blesteme. Cînd 
îl vede asa amarît, vrajitoarea îi spune:  
- Ei, acum, ca sa te pot dezlega de blestem, trebuie sa-mi spui exact cuvintele care 
te-au legat.  
- "Va declar sot şi sotie. " 
*** 
Doi spioni nemti intra într-un bar din Anglia. Se aseaza la masa şi unul dintre ei 
striga la chelner şi comanda:  
- Two gins, please! Chelnerul raspunde imediat:  
- Dry?  
La care cel ce comandase se ridica revoltat:  
- Nein! Nicht drei! Zwei!  
*** 
Un canibal se muta la oras, iar dupa ceva timp vine maica-sa în vizita. Si, în timp ce 
mîncau, mama zice: 
- Stii, nu prea îmi plac vecinii tai. . .  
- Atunci manînca doar legumele.  
*** 
În paradis, Sf. Petru întîmpina 10 femei moarte în aceeasi zi.  
- Toate femeile care si-au înselat sotii, un pas înainte.  
9 dintre cele 10 femei înainteaza cu un pas. În acel moment, Sf. Petru se întoarce 
catre Dumnezeu:  
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- Si cu surda ce facem? 
*** 
Domnule doctor, ati uitat ca de trei minute stau cu limba scoasa?  
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta în liniste.  
*** 
Un politist da tarcoale unui bar, unde se cam consuma mult alcool, in scopul de a 
prinde cativa soferi piliti. Un client al barului iese, se impiedica şi incepe sa isi caute 
cheile cam vreo cinci minute. Dupa ce le-a gasit, se taraste şi le incearca la vreo 
patru, cinci masini pana ce o gaseste pe a lui. Pana ce a ajuns in masina toti ceilalti 
clienti s-au carat. Politistul il asteapta bucuros sa iasa in strada. Evident il opreste 
pe sofer, îi pune fiola şi stupoare 0, 00 alcool. Politistul complet buimac.  
Soferul in schimb îi spune: 
- In seara asta eu am fost momeala. . .  
*** 
Ea: - Cum ai sa traiesti fara mine? 
El: - Mai ieftin.  
*** 
In spital este adus un tip cu o fractura craniana. Sora medicala completeaza fisa şi 
intreaba:  
- Casatorit? 
- Nu, am avut un accident.  
*** 
La medic: 
- Schiopatati când e umezeala in atmosfera? 
- Nu, când merg.  
*** 
- Fumati? il intreaba medicul pe pacient.  
- Mai degraba as bea ceva, dacă tot sunteti atât de dragut.  
*** 
Nu po's'nteleg de ce am fost adus la pol. . politie! exclama un betiv, plin de 
indignare! 
- Pentru bautura! îi raspunde ofiterul de serviciu.  
- Pai, de ce nu zici asa? Adu-mi un coniac! 
*** 
Doi politai discuta:  
- De ce îti tot freci mîinile?  
- Ca mi-e frig. . .  
- Da' de ce nu-ti bagi mîinile în buzunar?  
- Acolo mi-s manusile.  
*** 
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De ce sta un grup de politisti în fata unei scoli ajutatoare?  
E întîlnirea de zece ani.  
*** 
Era odata un cersetor care se aseza mereu langa o biserica pentru a cersi cu o 
palarie in mana. Intr-o zi vine cu doua palarii. Un domn se apropie de el si-l 
intreaba: 
- Nu vă suparati, de ce aveti doua palarii? 
Cersetorul raspunde: 
- Adevarul este ca mi-a mers atât de bine incat m-am hotarat sa-mi deschid o 
sucursala.  
*** 
Stiu ca sunt prost, dar când ma uit in jur prind curaj! 
*** 
Un tip iese de la cabinetulunui medic şi incepe sa coboare scarile. Cum cobora el 
scarile isiduce mina la frunte şi incepe sa murmure "Balanta, Scorpion, Fecioara. "  
Dupa inca 2 etaje, la fel - " Gemeni, Pesti, Varsator. "  
Tare nedumerit, urca inapoi scarile pina la cabinetuldoctorului şi suna la sonerie: 
- Doctore, doctore, mascuzati, dar nu am retinut exact.  
- Cancer, domnule, Cancer !!! 
*** 
Mai rau decât o pietricica in bocanc poate fi doar unfiricel de nisip in prezervativ.  
*** 
Vechi proverb tibetan: Dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una.  
*** 
Ursul, lupul şi măgarul la cârcima din pădure: 
- O sticlă de votca! ceru ursul.  
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi.  
-Da, măi băieti! Am o treabă cu o ursoaică şi vreau să fiu tare! 
- O sticlă de votcă! ceru şi lupul.  
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi.  
- Da, măi băieti! Am o treabă cu o lupoaică şi vreau şi eu să fiu tare! 
- O cinzeacă de votcă! ceru şi măgarul.  
- Numai o cincizeacă?! se mirară ceilalti doi.  
- Măi baieti, eu sculă am, beau doar ca să-mi sclipeasca ochii. . .  
*** 
Maria era fata batrana a satului şi era foarte mandra de conditia ei. Stiindu-se cu o 
varsta inaintata, se duce la pietrar şi îi spune:  
-Cand oi muri, sa-mi faci o cruce de piatra pe care sa scrie: 
"Sub aceasta pietrisoara 
Doarme-a noastra Marioara.  
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S-a nascut fecioara,  
A trait fecioara,  
Si-a murit fecioara. " 
Dupa cateva luni, moare Maria. Pietrarul nu mai tinea minte ce îi spusese femeia sa 
scrie dar cam tinea minte ce voia sa spuna, asa ca a sapat pe cruce: 
"E Maria dedesubt; şi n-are sigiliul rupt. "  
Pe o strada, o tiganca batrana vindea seminte cu 5000 de lei cornetul.  
Un tanar care trecea in fiecare zi pe acolo îi lasa cei 5000 de lei, dar nu-si lua 
niciodata cornetul.  
Intr-o dimineata, tiganca il opreste, incercand sa-i spuna ceva, dar tanarul merge 
grabit mai departe, zicand din mers:  
-Vrei sa ma intrebi de ce nu iau niciodata semintele?  
-Nuu, nuu. . . vreau sa-ti spun ca s-au scumpit la 10000 de lei! 
*** 
De ce s-a inventat ciocolata alba? 
-Ca sa se murdareasca şi negri la gura.  
*** 
Un tip intra intr-un magazin şi o intreaba pe vanzatoare: 
- Aveti vopsea de oua? 
La care vanzatoarea se uita cu atentie la el, il masoara din cap pana-n picioare, 
zambeste si-i raspunde: 
- Dichisituleee! 
*** 
Un barbat isi cumpara un pachet de Viagra. Papagalul lui, face ce face şi le mananca 
pe toate. Omul. . . ce sa faca cu papagalul? Il baga in congelator sa se racoreasca şi 
uita de el. Dupa cateva ore, isi aminteste de bietul papagal. Cand deschide usa de la 
congelator. . . papagalul tot transpirat!  
- Ce-i cu tine, ca esti de cateva ore in congelator, şi tu transpiri!?  
- Pai, habar n-ai ce obositor e sa cracanezi puii astia inghetati 
*** 
Ar trebui sa-i spui ca e plinutza cand:  
- Atunci când trece prin fata televizorului pierzi trei reclame 
- Atunci când se urca pe cantar, apare mesajul: "Pe rand, baieti!"  
- Atunci când se urca pe cantar, apare mesajul: "Va urma. . . "  
- Luptatorii de sumo par anorexici pe langa ea 
- Nici Gigi Becali nu ar putea plati pentru liposuctia ei 
- E la fel de inalta şi când sta in picioare şi când sta intinsa 
- Are nevoie de foarte putina apa când sta in cada şi de foarte multa vaselina când 
vrea sa iasa din ea  
- Farfuria ei de ciorba e dotata cu un salvamar 
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- Cand merge la restaurant şi primeste meniul spune: "Da, vă rog!"  
- Singurele poze recente pe care le ai cu ea sunt poze din satelit 
- Pe poza ei din pasaport scrie: "Poza se continua pe paginile urmatoare"  
- Cand merge la cumparaturi cu fetele, singurul lucru in care incape este cabina de 
proba  
- Are propriul cod postal 
- Este de 3 ori femeie 
- Singurul lucru care mai este atras de ea este gravitatia 
- Cade de pe ambele parti ale patului. . . simultan 
- Cand a facut bungee jumping, a ajuns direct in iad  
- Cand vorbesti inspre buricul ei, se aude cu ecou.  
*** 
Tu nevasta, este adevarat ca ai avut mai multi barbati inainte sa te 
mariti cu mine? 
- Mai barbate, mai barbate. . . Mancare buna ai? 
- Am! 
- Haine curate ai?  
- Am!  
- Aseara ti-a placut? 
- Mi-a placut! 
- Da' alalta-seara, ti-a placut? 
- Si inca cum!. . .  
- Pai şi cum crezi tu ca se invata toate astea, la fara frecventa?! 
*** 
Un englez, un francez, un chinez şi un roman au o disputa in legatura cu 
nationalitatea lui Adam şi Eva.  
Englezul: - Ei au fost englezi. Numai un gentlemen adevarat poate oferi jumatate 
din singurul mar doamnei sale !  
Francezul : - Nu, ei au fost cu siguranta francezi - numai o frantuzoaica poate sa se 
ofere pentru numai jumatate de mar ! 
Chinezul : - Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranta chinezi deoarece numai unei 
perechi de chinezi le sta in putere sa populeze in asa timp scurt tot pamantul !  
Romanul : - Nu, domnilor, gresiti cu totii, ei erau romani : stateau in fundul gol pe 
pietre, nu aveau decât un mar pe care trebuiau sa-l imparta 
intre ei, dar credeau ca sunt in rai ! 
*** 
Mai Ioane, de ce te-ai insurat?  
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine.  
- Si acum cum e? 
- Acum imi place! 
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*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Ce este un "titlu onorific"? 
Radio Erevan raspunde: 
- Titlu onorific este atunci când sotia spune: "Sotul meu este capul familiei" 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de ani, iar astazi omul nu traieste mai mult 
de 100 de ani?  
Radio Erevan raspunde: 
- Deoarece, intre timp, medicina a progresat foarte mult ! 
*** 
La Radio Erevan, un grup de ascultatori intreaba: 
- De ce in China femeile merg in urma barbatului, iar in America se intampla mai rar 
lucrul acesta? 
Radio Erevan raspunde: 
- In China, când o femeie merge in urma sotului inseamna ca-l respecta.  
In USA, când o femeie face acelasi lucru, inseamna ca-l urmareste.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba:  
- Dacă dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria? 
Radio Erevan raspunde: 
- Mahmureala de a doua zi dimineatza ! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cum se imbraca eschimoshii? 
Radio Erevan raspunde: 
- Repede ! 
*** 
Ion mergea intr-o zi pe camp cu caruta, in spatele carutei mergea şi cainele lui. Se 
supara Ion ca, calul mergea prea incet şi incepe sa dea cu biciul in el. Da o data, da 
de 2 ori, a treia oara se intoarce calul la el şi zice: 
- "Ba Ioane da esti chiar asa…. . "  
Ion se sperie când il aude şi o ia la fuga, şi fuge şi fuge, şi cainele dupa el, şi fuge prin 
padure, cainele dupa el. La un moment dat oboseste şi se aseaza langa un copac 
gafaind, cainele vine şi el tot obosit şi zice: 
- „Ba Ioane. . . ce m-a speriat calul ala când a inceput sa vorbeasca…” 
*** 
George W. Bush face atac de cord şi moare. Ajunge in IAD, unde diavolul il astepta.  
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"Nu stiu cum sa procedez, spune diavolul. Te am pe lista, dar nu mai am nici un loc 
liber. Uite cum facem. Am trei insi care nu au fost chiar asa de rai. Unul dintre ei ar 
putea sa plece sus, iar tu îi vei lua locul. Am sa te las pe tine sa decizi pe cine lasi sa 
plece, ca sa-ti alegi ce loc vrei. "  
George se gandeste ca e chiar bine ca poate sa aleaga, asa ca este de acord cu planul.  
* Diavolul deschide prima usa, iar inauntru, intr-un bazin mare cu apa, Richard 
Nixon se tot scufunda sub apa, apoi revenea la suprafata. Asta era pedeapsa lui. 
"Nu!" spune George. "Ma tem ca nu stiu sa inot prea bine, asa ca nu as rezista sa fac 
asta toata ziua. "  
* In camera urmatoare se afla Tony Blair, cu un baros in mana, spargea piatra. "Nu, 
am o problema la umar, de la golf. Dacă ar fi sa sparg piatra toata ziua, mi s-ar rupe 
bratul pur şi simplu. " 
* In camera urmatoare, Bill Clinton era rastignit pe un birou, iar Monica Lewinski, 
aplecata peste el, facea ce stim cu totii ca stie ea sa faca. Bush priveste, fara sa-si 
creada ochilor, apoi spune: "Da, cred ca as putea sa fac asta. " 
Diavolul zambeste, apoi spune: "In regula, Monica, poti sa pleci. " 
*** 
Furnicuta  
O fabula moderna. . .  
In fiecare zi, in zorii zilei, sosea la serviciu Furnicuta productiva şi fericita. Acolo isi 
petrecea zilele Furnicuta; muncea, muncea cu spor şi canta vesela. Ea era fericita şi 
firma mergea foarte bine. Dar. . .  
Bondarul, directorul general la firma unde lucra Furnicuta, a considerat ca nu era 
posibil ca Furnicuta sa lucreze de capul ei, asa ca a creat postul de Supraveghetor. 
Pentru acesta l-a angajat pe Scarabeu, care avea multa experienta.  
Prima preocupare a Scarabeului supraveghetor a fost sa organizeze munca 
Furnicutei, asa ca a pus-o sa faca rapoarte de activitate zilnice. In curand, a fost 
necesara angajarea unei Secretare pentru a-l ajuta pe Scarabeu la citirea şi 
inregistrarea rapoartelor Furnicutei. Asa ca au angajat o Paianjenita, care organiza 
actele şi raspundea la telefon.  
Intre timp, Furnicuta productiva şi fericita muncea, muncea, muncea. . .  
Bondarul, directorul general, era foarte multumit de rapoartele date de Scarabeu, 
asa ca a mai cerut statistici, indicatoare de gestiune şi pronosticuri. Atunci a fost 
nevoie de angajarea unui Gandac, asistent pentru supreveghetor. . .  
. . . şi a mai fost nevoie de un nou calculator şi de o imprimanta color.  
Curand, Furnicuta productiva şi fericita a inceput sa se planga de toata hartogaria şi 
de toate rapoartele pe care trebuia sa le faca. Cantecul ei nu mai era la fel de vesel 
ca inainte.  
Bondarul, directorul general, vazand aceasta, a considerat ca trebuie sa ia masuri. 
Asa ca a creat postul de sef de departament, acolo unde lucra Furnicuta productiva 
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şi fericita. Postul i-a revenit unui Greier, care si-a facut un birou nou, modern şi 
echipat corespunzator. Noul sef de departament avea nevoie de un asistent, care sa 
il ajute in pregatirea planului strategic şi al bugetului pentru departamentul la care 
lucra Furnicuta productiva şi fericita.  
Furnicuta nu mai canta ca inainte şi era din ce in ce mai stresata.  
Intr-o zi, directorul general, uitandu-se peste cifre, si-a dat seama ca departamentul 
unde lucra Furnicuta nu mai era la fel de rentabil ca inainte.  
Asa ca a angajat-o pe Bufnita, consultant de specialitate, pentru un diagnostic.  
Bufnita a stat 3 luni la firma; in urma studiilor facute a tras urmatoarea concluzie: 
“Departamentul are prea mult personal”. Asa ca, urmand sfatul specialistului, s-a 
facut o reducere de personal. Furnicuta a fost prima pe lista, deoarece era 
nemultumita mereu. . .  
Morala: Nici sa nu-ti treaca prin cap sa fii o Furnicuta productiva şi fericita. E de 
preferat sa fii incompetent şi nefolositor. Incompetentii nu au nevoie de 
supraveghetor. . . toata lumea isi da seama de ce. Si daca, in ciuda “eforturilor” tale, 
esti productiv, sa nu arati - pentru nimic in lume - ca esti fericit. Asta nu ti se vă 
ierta! 
Dar daca, in ciuda celor de mai sus, te incapatanezi sa fii o FURNICUTA 
PRODUCTIVA SI FERICITA, lucreaza pe cont propriu, astfel incat sa nu tii in carca 
bondari, scarabei, paianjeni, gandaci, greieri şi bufnite in felul acesta.  
*** 
O doamna merge la un chirurg estetician pentru un facelift. Dupa ce o consulta, 
doctorul îi spune: OK, pot sa fac acest facelift, dar vă trebui sa reveniti dupa 6 luni 
pentru eventuale retusuri.  
O, nu - zise femeia. Vreau ca totul sa fie facut astazi, sa nu mai trebuiasca sa revin.  
Doctorul se gandeste cateva secunde şi zice: OK, avem o noua procedura pentru asa 
ceva. Va voi monta un mic surub in varful capului şi de fiecare data când apare un 
rid, strangeti usor surubul şi ridul vă disparea.  
Exact asta imi doream - zise femeia fericita. Sunt de acord, sa-i dam drumul.  
Dupa sase luni femeia revine insa in biroul doctorului.  
Cum merge noua procedura? intreba doctorul.  
E groaznic - zise femeia. Ia uitati-va la pungile astea de sub ochi!  
Doamna, acestea nu sunt pungi, sunt sanii dumneavoastra - şi dacă nu lasati 
surubul acela in pace, in curind o sa aveti şi barba.  
*** 
Valabil in toata lumea?!!. . . şi la noi, bine-nteles. . . . . cititi pana la final tradusa şi 
"adaptata" din franceza:  
 
in partidul nostru politic, ne respectam promisiunile  
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doar imbecilii pot crede canoi nu vom lupta impotriva coruptiei pentru ca, un lucru 
e sigur pentru noi: cinstea şi transparenta sint fundamentale  
pt. atingerea idealurilor noastre vom demonstra ca e o mare prostie sa crezi ca 
mafia vă contina sa faca parte din guvern ca in trecut  
va asiguram, fara umbra de indoiala, ca dreptatea sociala vă fi scopul principal al 
mandatului nostru  
cu toate acestea, exista inca oameni prosti care isi imagineaza ca guvernarea sa fie 
posibila in continuare cu aceleasi vechi smecherii politice  
cind ne asumam puterea, facem totul pentru ca sa se termine cu situatiile 
privilegiate şi cu traficul de influenta  
nu suportam in nici un fel ideea ca poporul vă flaminzi  
ne vom indeplini misiunea chiar dacă rezervele economice vor fi complet epuizate  
vom exersa puterea pana ce veti intelege ca incepand de acum  
noi sintem partidul xxxxxxxxxxx, noua politica.  
 
citit de sus in jos, e discursul pentru alegatori  
citit de jos in sus, este ceea ce gindesc ei cu adevarat 
*** 
Un urs batran il invata pe unul tanar:  
- Omul trebuie atacat in asa fel incat sa aiba timp sa te vada şi sa reactioneze.  
- De ce?  
- Sunt mai gustosi dupa aceea, nu mai au rahat in ei.  
*** 
Cica Sf. Petru statea cum sta Sf. Petru la poarta raiului şi astepta musafiri, ca de 
obicei. La un moment dat aude cioc cioc. . . . . deschide poarta, se uita, nimeni. . . . . . . 
. hm Mai trece un timp scurt şi cioc, cioc, cioc. . . . . . iese nimeni. . . . . . "mai sa fie, 
careva are chef de joaca"  
Dupa scurt timp cioc cioc cioc, iese nimeni. . . . "cred ca sunt dracusorii aia de jos şi 
fac misto de mine" Isi ia scaunelul şi se aseaza langa poarta cu mana pe clanta. cioc 
cioc. . . . . deschide brusc poarta şi vede un tip care alerga iute de tot de la poarta 
raiului.  
-Aloooooo, ce tot bati şi fugi ca disperatul inapoi !!! Poate nu te mai primesc deloc 
!!!!  
-Nu vreau sa fac asta dar sunt unii care ma tot. . . . . . resusciteaza. . . . . .  
*** 
Subject: Scufita Rosie : Analiza psihologica 
 
Date: Scufita Rosie este fetita cuminte.  
Analiza: Din start ne dam seama ca este vorba despre o minora de care copiii, in 
rautatea lor, si-au batut joc cu aceasta porecla, probabil din cauza unei caciulite 
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rosii crosetate de mamica ei, pe care fetita o poarta des din cauza unei sensibilitati 
fizice la frig in regiunea craniului. Asadar avem de-a face cu o bolnava 
marginalizata şi descurajata de societatea din jurul ei.  
 
Date: Scufita merge zi de zi cu cosuletul cu mancare la bunicuta care locuieste in 
padure.  
Analiza: Nici o bunica normala nu locuieste in padure. Singura explicatie este ca 
aceasta bunica a primit in urma retrocedarilor cateva hectare de teren impadurit. 
Este stiut ca taranii nu se gandesc mult ca sa prade padurea de lemne, mai ales 
inainte de venirea iernii.  
Asadar aceasta bunica este o scorpie zgarcita care si-a facut casa in padure (oare nu 
tot din lemn taiat fara aprobare de la Ocolul Silvic?) şi sta acolo ca sa-si pazeasca 
avutul. Teoria ca este vorba de o baba ticaloasa se verifica prin faptul ca in loc sa 
plateasca un serviciu de livrare la domiciliu a hranei, a silit-o pe nepoata ei (o fiinta 
neajutorata şi bolnava) sa faca zilnic naveta din oras in padure, fara sa-i pese de 
pericolele la care o expune pe biata fata.  
 
Date: Scufita Rosie se intalneste cu lupul care o descoase in privinta drumului ei.  
Analiza: Deja intram intr-o zona a fanteziei bolnave. Unu la mana ca in Romania 
lupi mai sunt tare putini, doi la mana ca se feresc de om ca de dracu iar trei la mana 
nu vorbesc şi chiar de ar face-o, ar intreba de cel mai apropiat braconier sau 
cadavru bun de rontait.  
Singura explicatie este ca Scufita Rosie s-a uitat atât de mult la Animal Planet incat 
cunoaste obiceiurile lupilor şi le poate intelege scheunaturile.  
 
Date: Lupul o ia inaintea Scufitei care se opreste la cules de flori, isi preface vocea, 
intra la bunica, şi o inghite.  
Analiza: Nu mai stam sa analizam faptul ca multe flori prin padure nu-s, numai in 
luminis. Dar trebuie spus ca nu e frumos sa inveti copiii ca e in regula ca atunci 
când ai o treaba de facut, sa te opresti la cules flori fara sa stii dacă nu-s cumva 
specii protejate şi in consecinta, pe cale de disparitie.  
Lupul in schimb pare un personaj menit sa fie bataia de joc a creatorilor de basme. 
Dacă citim şi "Cei 3 purcelusi" sau "Capra cu 3 iezi" observam un model bine definit. 
Lupul este un individ manat de dorinta perpetua de a navali in casele oamenilor.  
Foloseste toate tertipurile: imita voci şi dacă nu-i iese, vadit frustrat, face casa praf. 
Concluzie: Lupul este comis-voiajorul actual. Bunica musca momeala si-i da 
drumul. Iata cum este prezentata imaginea unei persoane in varsta: o senila care nu 
stie sa faca deosebirea intre un urlet de lup şi glasul propriei nepoate. Cu aceasta 
imagine vor ramane copiii nostri.  
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Date: Lupul se imbraca cu hainele bunicii, se pune in pat unde il gaseste Scufita 
Rosie. O ademeneste prin vorbe sirete sa se apropie şi o inghite şi pe ea.  
Analiza: Asta intrece orice rusine. Sa-l dea pe lup drept travestit, ei asta inca nu am 
mai auzit. Ce fel de minte bolnava poate spune la copii asa porcarii? Iar dialogul 
purtat cu Scufita e plin de aluzii sexuale: toate la lup sunt mari, urechile, labele, 
dintii, şi mai ce?! Iar el raspunde invariabil cu minciuni menite sa o aduca pe Scufita 
in pat langa el. De aici deducem: corupere de minori şi perversiuni sexuale! 
 
Date: Apare vanatorul care impusca lupul şi le elibereaza pe Scufita Rosie şi bunica.  
Analiza: Ce cauta vanatorul in casa bunicii? Doar dacă n-a venit cu gand ascuns. 
Apoi ce cauta la vanatoare de lupi pe proprietate privata? Din doua una: sau e un 
braconier nenorocit sau e un stab mare de la Bucuresti care plateste sume imense 
doar pentru satisfacerea nevoilor sale sadice. In oricare dintre variante, ar trebui sa 
fie infierat de creatorul basmului şi nicidecum glorificat pentru fapta sa mareata.  
 
Finalul povestii este sinistru: lupul zbatandu-se in ghiarele mortii (si ne mai 
intrebam de ce avem copii dereglati din toate punctele de vedere) "elibereaza" cele 
doua femei. Adica avem oroarea sa asistam la aparitia a doua fapturi partial 
digerate care se pare ca nu au murit ci cu nonsalanta isi reiau firul vietii.  
Asemenea inchipuiri a unei minti bolnave se servesc zilnic copiilor intre 2 şi 7 ani. 
Nici nu mai vorbesc despre marea oroare a literaturii mondiale:"Alba ca Zapada" - 
auzi Alba şi ea traieste in padure cu 7 barbati.  
*** 
Despre căsătorie 
Primul an este mai greu, ceilalti sunt imposibili. . . (Isidoro Loi) 
Nu te casatori pentru bani, poti gasi de imprumut mai avantajos. (Proverb scotian) 
Cand o familie de proaspat casatoriti rade, toata lumea stie de ce. (Anonim) 
Cand o familie de zece ani rade, toata lumea se intreaba de ce? (Anonim) 
Dragostea este oarba, dar casatoria indreapta acest defect. (Proverb normand) 
Cand un barbat îi deschide sotiei usa autoturismului, poti fi sigur de un lucru: ori 
masina este noua, ori sotia. (Anonim) 
A doua casatorie reprezinta…. triumful sperantei asupra experientei. (Samuel 
Jonson)  
Sunt indragostit de aceeasi femeie, de 45 de ani. Dacă afla nevasta-mea, ma omoara. 
(Henny Youngman) 
In antichitate, sacrificiile se faceau in fata altarului. Si in prezent e la fel. (Helen 
Rowland) 
Burlacii ar trebui sa plateasca un impozit mai mare; nu este corect ca unii barbati 
sa fie mai fericiti decât altii. (Oscar Wilde)  
*** 
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Un vanator intra intr-un magazin de profil.  
- Pantaloni de camuflaj aveti? 
- Avem, dar nu-i gasim! 
*** 
In tren, pasagerii catre ardelean: 
- Trage geamul sus, tataie, ca e tare rece afara.  
Ardeleanul trage geamul: 
- Na, acu'-i mai cald afara? 
*** 
Moare un video gamer si, dupa moarte, ajunge în Iad. Dupa o saptamâna,  
suna Satana la Dumnezeu: 
- Doamne, ce nebun mi-ai trimis, a distrus toate cazanele, a ucis toti 
dracii, alearga prin tot Iadul şi striga în gura mare "Unde-i iesirea 
spre nivelul 2?".  
*** 
Proverb canibal: Toti oamenii sunt la fel de buni.  
*** 
O pereche sta pe banca in parc.  
Ea catre el: - Pot sa-mi incalzesc miinile intre picioarele tale? 
El : - La urechi nu ti-e frig? 
*** 
Parintii vin acasa, intra in camera copilului şi vad iesind de sub perna 
un colt de revista.  
Curiosi, scot revista şi vad cu stupoare ca e pentru sado-masochisti.  
Dupa un timp lung de gandire, tatal spune, incet: 
- Eu zic sa nu-l batem. . .  
*** 
Femeia: 
pana la 10 ani se culca cu papusile; 
pana la 20 de ani se culca cu visele; 
pana la 30 de ani se culca cu cine vrea; 
pana la 40 de ani se culca cu cine poate; 
pana la 50 de ani se culca cu fereastra deschisa; 
pana la 60 de ani se culca cu usa deschisa; 
apoi moare din cauza curentului.  
*** 
Fiul catre tata a doua zi dupa noaptea nuntii: 
- Tata eu divortez! 
- Ai innebunit, asa repede, ce s-a intamplat? 
- Nu conteaza eu divortez! 
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- Mai fiule, mie poti sa-mi spui, sunt tatal tau, care e problema? 
- Tata, sotia mea este virgina! 
Dupa un timp de gandire spune tatal: 
- Apoi fiule ai dreptate! Ce nu le-a trebuit la altii nu ne trebuie 
nici noua! 
*** 
Un motan se plimba pe camp. O vaca il intreaba: 
- Asa mic şi deja ti-a crescut mustata? 
- Si tu, asa mare şi tot fara sutien. . . ? 
*** 
- Cum te numesti? intreaba medicul! 
- Popopop Mamamamarius.  
- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, dar ala care mi-a scris certificatul era un cretin 
*** 
O blonda comanda pizza.  
- Sa o tai in 6 sau in 12 felii? 
- In 6, ca nu pot sa mananc 12! 
*** 
Sotia vine acasa plangand ca i s-au furat banii din buzunarul camasii.  
- Dar n-ai simtit când hotul ti-a bagat mana in san? o intreaba sotul.  
- Ba da, dar n-am stiut ce intentii avea! 
*** 
- Cred ca am mai avut onoarea sa vă barbieresc, zise frizerul.  
- Nu cred, cicatricea o am din razboi! 
*** 
- Mai Ioane, de ce te-ai insurat? 
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine.  
- Si acum, cum e? 
- Acum imi place! 
*** 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna 
la mare, fara barbatii lor. La intoarcere, pe una din ele au apucat-o 
remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori l-am inselat in concediu.  
Bruneta: - Ce idioata! 
Roscata: - Ce curajoasa! 
Blonda: - Ce memorie! 
*** 
La un interviu: 
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-Si acum, dacă aveti cumva vreo intrebare despre firma noastra. . .  
- Pai. . . m-ar interesa sa stiu cam cati oameni lucreaza in firma dumneavoastra.  
- In general, cam un sfert. . .  
*** 
Doua prietene stateau de vorba.  
-Te-ai uitat vreodata in ochii sotului tau in timp ce faceai sex? 
-Da.  
-Si ce mutra avea? 
-Statea in usa ca prostul!. . .  
*** 
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti 
prost decât sa vorbesti şi sa inlaturi orice dubiu. " 
*** 
Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman. Dupa impact, tipul ia o 
barca şi vasleste disperat sa se salveze. -Unde pleci dom'le ca mai 
sunt femei aici? 
-Lasa-ma in pace omule, mie de f***t imi arde acum? 
*** 
Americanii inventeaza un robot superviril. Se iau prin tragere la sorti 
3 femei pentru teste: o frantuzoaica, o spanioloaica şi o uguroaica.  
Intra prima frantuzoaica. Dupa o ora iese din camera: 
- Oui, c'est superb! 
Dupa alte 2 ore iese şi spaniola asudata: 
- Ole! 
Intra şi unguroaica. Dupa sase ore de stat in dormitor, specialistii 
se decid sa sparga usa ca poate robotelul o fi omorat-o. Deschid usa 
si unguroaica alergand dupa robot: 
- Da, sa fugi mai ai baterii??!! 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut sotie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Doi tipi insurati discutau 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
*** 
Un tip intra in farmacie şi cere un pachet de prezervative.  
- Ce numar doriti? Intreaba farmacista.  
- Nu stiu.  
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- Luati tabla asta cu gauri de diferite marimi şi mergeti la toaleta sa vedeti.  
Dupa minute bune tipul revine.  
- Ei ce numar sa fie? Intreaba farmacista.  
- Da-le dracului prezervative, cat f ace tabla? 
*** 
Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
- Dacă da dracu' si-l prind pe unul din voi in dormitorulfetelor, ilamendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 de Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
*** 
De la o vreme, sotul se intoarce tot mai tarziu acasa, uneori lipsind chiar toata 
noaptea. Intr-o zi insa, sotia îi spune furioasa : 
- Esti atât de infidel incat ma indoiesc ca ai fi tatal copiilor nostri ! 
*** 
Georgeasca vine intr-o zi la birou şi spune: 
- Fetelor, aseara ma bag in pat cu barbatul sa facem şi noi ceva si-ipun mana pe 
testicule. Mai, şi avea niste testicule reci ca gheata. . .  
A doua zi Ioneasca zice şi ea: 
- Fetelor şi eu m-am bagat cu barbatul in pat, i-am pus mana pe testicule şi erau tot 
reci ca gheata. . .  
A treia zi apare şi Popeasca batuta mar, cu ochii vineti, etc.  
- Ce-ai patit draga? 
- Pai ma bag şi eu in pat cu barbatul. Ii pun mana pe testicule şi ce sa vezi?!? 
Fierbinti, fierbinti. Atunci zic: "Draga ce fierbinti sunt testiculele tale, ale lui 
Georgescu şi Ionescu sunt reci ca gheata. . . " 
*** 
Intr-un templu shaolin: 
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenta dintre o perla şi o 
femeie? 
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta in faptul ca perla poate fi insirata pe la 
ambele capete, iar femeia numai pe la un capat.  
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit ca 
unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle.  
*** 
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O tipa frumoasa, blonda şi extrem de apetisanta avea o papagalita, care o imita mai 
mereu. . .  
Cand ajunge acasa ea obisnuieste sa se aseze in fata oglinzii şi zicea "sunt frumoasa, 
sexi şi imi place sa ma f*t". .  
Papagalita la fel repeta dupa ea. . . toate bune. . . intr-o zi vine un preot in vizita : 
- Vai ce papagal frumos aveti. . . dupa care papagalita incepe : "sunt frumoasa, sexi 
şi imi place sa ma f*t" 
Preotul oripilat spune: 
- Vai cum se poate una ca asta, eu am 2 papagali care citesc din biblie şi se roaga 
toata ziua. . . da-mi papagalita mie 2-3 zile. . . sa o reeduc. . . zis şi facut.  
Ajunge papagalita in mijlocul papagalilor preotului şi incepe cum era invatata : 
- "Sunt frumoasa, sexi şi imi place sa ma f*t", la care unul din papagali zice 
- Vezi ba, in p**a mea ca nu ne-am rugat degeaba.  
*** 
Un preot explica la ora de religie:  
-Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva.  
-Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute.  
-Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseaza. Eu vorbesc in 
general. . . . .  
*** 
Un bolnav consulta un doctor pentru durerile sale de stomac. Medicul îi recomanda 
o baie şi un paharel de coniac zilnic.  
Dupa un timp, bolnavul revine la consult: 
-Domnule doctor, cu coniacul a fost usor, dar baia. . . n-am reusit s-o beau toata! 
*** 
Samuel, evreul, se duce la Banca Israeliana.  
- Buna ziua, Samuel, il saluta respectuos angajatul bancii.  
- Buna ziua. Am venit sa solicit un credit de 1 dolar.  
- 1 dolar?? Dar, Samuel, îţi retarg aceasta suma din oricare cont de-al tau, fara nici o 
problema.  
- Nu, eu vreau un credit de 1 dolar, suma pe care o rambursez intr-o luna. Dacă nu-
mi dai creditul, Samuel retrage de la voi toti banii, toate bijuteriile; retag totul.  
- Dar, Samuel. . . Bine, dacă vrei acest credit, ti-l dam. Uite hartiile pe care trebuie sa 
le semnezi.  
- Care este dobanda? 
- 3% pe luna.  
- OK, dar vreau sa-mi las BMW-ul garantie.  
- Nu, Samuel, nu este nevoie. Conturile pe care le ai sunt garantia suficienta.  
- Dacă nu-mi luati drept garantie BMW-ul, eu retrag toti banii de la voi, toate 
inversiunile, bijuteriile, tot.  
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- OK, Samuel, puteti lasa BMW-ul personal drept garantie, timp de 30 de zile, in 
parcarea subterana a 
Bancii.  
- Perfect! 
Samuel se duce fericit acasa si-i spune sotiei sale: 
- Ruth, Ruth, putem pleca linistiti in concediu, am facut rost de parcare cu 1, 03 $ o 
luna intreaga! 
*** 
Un batran sta pe o banca intr-un parc şi se uita mirat la un tanar care avea parul 
vopsit in toate culorile.  
- Care-i treaba, mosule? nu ai facut niciodata ceva deosebit in viata?  
- Pai odata m-am imbatat şi am facut sex cu un papagal şi ma intrebam dacă nu 
cumva esti fiul meu 
*** 
Un om voia sa intre intr-un magazin şi nu avea cu cine sa lase bicicleta. Il roaga pe 
unul de pe strada: 
- Domnule, vreti sa aveti putina grija de bicicleta mea pana ma intorc? 
- Domnule, dar eu sunt parlamentar! 
- Nu-i nimic, am mare incredere totusi. . .  
*** 
O femeie cauta o carte in bibloteca.  
Sotul o intreaba: 
- Ce cauti draga? 
- Stii unde-i cartea aia "Cum sa traim pana la 140 de ani"?  
- Da, tocmai am aruncat-o. . .  
- De ce?  
- Incepuse ma-ta s-o citeasca !  
 
*** 
 
*** 
Un tip tot adormea la biserica. Nevasta-sa il intreaba pe preot ce poate face. Preotul 
îi da un ac şi îi zice sa il intepe când mai adoarme.  
Vine şi slujba. Popa intreaba in biserica: 
- Cine este salvatorul nostru?  
Adoarme tipu. . . nevasta-sa il inteapa şi asta striga indurerat: 
- ISUSE!  
Popa il felicita. Peste 10 minute iar adoarme. Popa intreaba iarasi: 
- Cui slujim noi in biserica asta?  
Tipu, intepat, sare iar:  
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Doamne DUMNEZEULE! 
Popa iar: 
Bravo!  
Mai trece un timp. . . Popa iar intreaba: 
Si ce i-a zis Eva lui Adam, inainte de a-i darui al 99-lea copil??? 
Lumea tace. . . Adormitul, cu ochii intredeschisi, intepat din nou, urla: 
Dacă mai bagi chestia aia o data in mine ti-o rup şi ti-o bag in fund! 
La care parohia:  
 
AMIN! 
*** 
“Cum faci un barbat fericit?" 
 
"1. Gateste-i! 
2. Fa dragoste cu el! 
3. In rest, lasa-l in pace! 
 
Cum faci o femeie fericita?  
 
Trebuie sa fii pentru ea:  
 
1. prieten  
2. societate placuta  
3. iubit  
4. frate  
5. parinte  
6. maestru  
7. educator  
8. bucatar  
9. timplar  
10. instalator  
11. mecanic  
12. electrician  
13. stilist  
14. sexolog  
15. co-insarcinat [n. a. HIHIHI] 
16. psiholog  
17. psihiatru  
18. terapeut  
19. autodidact  
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20. organizator  
21. tata bun  
22. curat  
23. simpatic  
24. atletic  
25. tandru  
26. atent  
27. galant  
28. inteligent  
29. glumet  
30. creativ  
31. puternic  
32. intelegator  
33. tolerant  
34. precaut  
35. ambitios  
36. curajos  
37. credincios  
38. respectuos  
39. pasional  
40. competent  
 
si nu uita :  
 
41. sa-i faci des complimente  
42. sa mergi cu placere la cumparaturi  
43. sa nu exagerezi  
44. sa fii bogat  
45. sa fii rezistent la stres  
46. sa nu te uiti dupa alte femei  
 
si in acelasi timp:  
 
47. sa nu fii gelos  
48. sa-i dai libertate  
49. sa ai o relatie buna cu familia ta, fara s- o neglijezi pe ea  
50. sa o consolezi şi sa-i ridici moralul in momentele dificile  
 
si foarte important:  
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51. sa nu uiti aniversarile a ei şi a celorlalti membri ai familiei, prieteni, aniversarea 
casniciei voastre şi a tuturor prietenilor, aniversarea logodnei voastre si. . . toate 
datele posibile” 
 
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca in cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze sotiei sale centura de castitate. Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba : 
- Punem şi botnitza??? 
*** 
Eu şi sotia mea cunoastem secretul pentru a mentine o 
casatorie solida: 
1. De doua ori pe saptamana mergem intr-un restaurant dragut -companie placuta, 
mancare buna, bem vin. . . Ea merge marti şi joi, eu miercuri şi vineri.  
2. Dormim in paturi separate, eu la Bucuresti, ea la Cluj.  
3. O duc peste tot, dar ea reuseste mereu sa gaseasca drumul inapoi.  
4. Am intrebat-o unde vrea sa mearga pentru aniversarea casatoriei şi mi-a 
raspuns:"intr-un loc unde nu am mai fost demult". I-am sugerat bucataria.  
5. Ne tinem de mana mereu. Dacă nu o fac, incepe sa cheltuiasca.  
6. Are un robot de bucatarie electric, un storcator electric, un prajitor electric şi zice 
ca sunt prea multe in casa, nu are loc de ele unde sa stea. Asa ca i-am cumparat un 
scaun electric.  
7. Mi-a spus ca masina nu merge, ca are apa in carburator. Am intrebat unde e 
masina şi mi-a raspuns: "In lac".  
8. A facut o masca de argila. Pentru doua zile a fost frumoasa foc. Apoi si-a spalat 
masca de pe fata.  
9. A fugit dupa camionul de gunoi, urland: "Sunt in intirziere pt. gunoi?" Soferul i-a 
raspuns: "Nu, salta inauntru!" 
10. Aminteste-ti mereu, casatoria e prima cauza a divortului.  
11. Nu i-am vorbit sotiei timp de 11 luni. Nu indrazneam sa o intrerup.  
12. Ultima cearta ! a fost din cauza mea. A intrebat "Ce e pe televizor?", iar eu i-am 
raspuns: "Praf".  
13. La inceput, Dumnezeu a creat pamantul şi s-a odihnit. Apoi a creat barbatul şi s-
a odihnit. Apoi a creat femeia. Si nici omul, nici Dumnezeu nu s-au mai odihnit 
niciodata.  
*** 
Doi pensionari stateau in parc pe o banca, când vado blonda.  
Unul dintre ei spune: 
-Vezi blonda aia? Moare dupa mine! 
Celalalt raspunde: 
-Cum asa? 
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Primul pensionar: 
-Doar n-o sa moara inaintea mea! 
*** 
Doua blonde ies dintr-un bar, şi una îi zice celeilalte: 
-Auzi, eu am uitat sa fac pipi! 
-Lasa ca te invat io.  
*** 
Intre colegi: 
- De ce nu lucreaza Ionescu saptamana asta? 
- Il inlocuieste pe sefu'.  
*** 
Angajatul catre sef: 
- Mi-ati promis ca imi mariti salariul, dacă sunteti multumit de mine. . .  
- Cum pot fi multumit cu cineva care cere marire de salariu?!* 
*** 
Seful catre secretara: 
- Cine ti-a spus ca doar pentru ca te-am sarutat de cateva ori ai dreptul sa lenevesti 
toata ziua? 
- Avocatul meu.  
*** 
Un patron catre altul: 
- Cum de angajatii tai sunt mereu asa punctuali? 
- Simplu: am 30 de angajati şi 20 de locuri de munca 
*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici?? 
Mama: 
- Da, fiule sunt aici! 
- Nevasta esti aici?? 
Nevasta: 
- Da, barbate, sunt aici! 
- Copii sunteti aici?? 
Copiii: 
- Da tata, suntem aici 
- Toata lumea e aici?? 
- Da mai, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie????? 
*** 
Cica un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta in pat 
langa el. Se sperie, scotianul şi da fuga pe scari la servitoare: 
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"Daisy, Daisy! Sa fierbi un singur ou pentru micul dejun!" 
*** 
- Cum recunosti casa unui scotian? 
- Este singura care are hartie igienica la uscat.  
*** 
Sotia unui scotian, o femeie de o zgarcenie rara, se pomeneste cu sotul ei venind 
acasa in fuga, fericit: 
- Marry, am castigat la loterie 5000 de lire ! 
Femeia se intuneca la fata, apoi intreaba: 
- Da? Si cat a costat biletul? 
*** 
O pereche scotiana in varsta sta la gura sobei. La un moment dat femeia exclama: 
- John, ai putea şi tu sa ma duci odata la film! 
- Dar draga mea, am mai fost! 
- Da, dar intre timp au inventat sonorul! 
*** 
Doi scotieni se intalnesc pe strada.  
- Vrei sa dejunam impreuna? 
- Cum sa nu! raspunde celalalt bucuros.  
- Perfect ! Da telefon sotiei tale şi spune-i sa puna un tacam in plus.  
*** 
I. Cand vă incepe Foamea Mondiala? 
R. Cand vor incepe chinezii sa manance cu lingura.  
*** 
I. Va veni un alt razboi Mondial? 
R. Nu! Dar vă fi o lupta pentru pace, de nu vă mai ramane piatra pe piatra.  
*** 
I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului? 
R. Fiecare a incercat cate o parola.  
*** 
I. Care sunt cele 3 mari crize din viata unui barbat? 
R. Pierderea nevestei, a locului de munca şi prima zgarietura pe masina.  
*** 
I. Ce imbatraneste prima oara la un barbat? 
R. Nevasta 
*** 
I. De cate feluri sunt femeile? 
R. Femeile sant de trei feluri: 
1. -cele cuminti - care se culca numai cu unul,  
2. -tarfele- care se culca cu toti si 
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3. -tarfele dracului- care se culca cu toti, numai cu mine nu! 
*** 
I. Cum clasifica femeile penisurile? 
R. In viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel: 
- In ordine descrescatoare: mic, foarte mic şi ce-i aia.  
- In ordine crescatoare: mare, foarte mare şi NORMALA.  
*** 
I. De ce iau politistii salariu? 
R. Pentru ca prostia se plateste.  
*** 
I. De ce sunt mai multi purici decât oameni? 
R. Pentru ca este greu sa fabrici niste prezervative asa de mici.  
*** 
I. Care e avantajul de a face sex in grup? 
R. Dacă ai treaba, poti sa pleci.  
*** 
I. Ce-i zice un vector altui vector? 
R. "Ai un moment?" 
*** 
I. Care este cel mai periculos loc din lume? 
R. Patul. Acolo mor 80% dintre oameni.  
*** 
I. De ce nu alearga melcul? 
R. De frica sa nu-i falfaie ochii.  
*** 
I. Se poate face dragoste pe tavan? 
R. Da, dar cu conditia sa nu cada plapuma.  
*** 
I. Cum se face intreruperea de sarcina la o gaina? 
R. Se ridica de pe oua ! 
*** 
I. E adevarat ca barbatii impotenti traiesc mult? 
R. Da, dar degeaba.  
*** 
I. Care este melodia indragita a homosexualilor? 
R. O fata mai gasesti, dar un prieten, nu! 
*** 
I. Care este diferenta dintre un somalez şi o minge de ping-pong? 
R. Trei grame.  
*** 
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I. Cum scufunzi un submarin in rusesc? 
R. Il bagi in apa. . .  
*** 
I. De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
R. Ca sa poata vorbi pana aparea şi Eva.  
*** 
I. Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in casatorie? 
R. Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata. . .  
*** 
I. Ce au in comun un trenulet electric şi sanii unei femei? 
R. Au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult cu ele.  
*** 
I. De ce s-a mutat Bula la etajul 10 intr-un bloc fara lift? 
R. Pentru ca are soacra cardiaca.  
*** 
I. Cand stie olteanul ca i-a murit nevasta? 
R. Cand la pat e tot ca inainte, dar in bucatarie se strang vasele murdare.  
*** 
I. Cand e singurul moment când un barbat se gandeste la o cina cu lumanare pe 
masa? 
R. Cand se ia curentul.  
*** 
I. De ce a creat prima data Dumnezeu barbatul? 
R. Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada 
cum lucreaza.  
*** 
I. Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie? 
R. 30 de kilograme.  
*** 
I. Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
R. 30 - 45 de minute.  
*** 
I. La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
R. Depinde de vechime.  
*** 
I. Ce fac pestii când sunt multi? 
R. Bancuri.  
*** 
I. Ce zic ciobanii când se descalta? 
R. A mai trecut un an!* 
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*** 
Pe patul de moarte sta intins un mos de 80 de ani, sot, tata, bunic, strabunic.  
I se apropie sfarsitul şi de jur imprejurul patului sta toata familia: sotia, toti copiii şi 
toti nepotii şi cativa stranepoti.  
Toti asteptau in liniste şi deodata batranul se trezeste şi spune: 
-Trebuie sa vă spun un secret mare! Aveam de toate: masini bune cu care 
cutreieram lumea, femei frumoase cu care ma simteam bine, foarte multi prieteni şi 
un cont mare in banca.  
Intr-o zi mi-a spus un prieten ca trebuie sa ma insor ca sa am o famile ca altfel nu o 
sa aibe cine sa-mi dea un pahar cu apa când o sa fiu pe patul de moarte.  
Ei şi asa m-am insurat şi viata mea s-a schimbat radical. In loc sa merg la discoteca 
cu femei care mai de care mai frumoase am stat acasa şi m-am uitat la seriale cu 
sotia.  
Masinile le-am folosit doar ca sa duc şi sa aduc copiii de la scoala, sa merg la 
cumparaturi sau cel mult sa mergem in concediu.  
Toti bani din banca s-au dus pe scolile voastre, pe hainele şi placerile voastre.  
Zilele frumoase şi libertatea mea. . . le-a luat vantul! 
Si acum când stau intins şi astept la moarte stiti ce e cel mai rau din toate? 
-Ce, dragul noastru tata? il intreaba cu totii curiosi.  
-Nu mi-e sete!!!!! 
*** 
In compartimentul unui tren, un tip sta vizavi de o gagica blonda cu  
sani foarte mari şi o fusta foarte scurta. Desi face eforturi remarcabile sa admire 
peisajul din Valea Prahovei, privirea îi aluneca inevitabil catre coapsele fetei. 
Observa cu usurinta ca tipa nu poarta chiloti şi de atunci peisajul de afara devine 
brusc neinteresant. Tipa il observa şi il ataca imediat: 
Te uiti la pasarica mea? 
- Da, imi cer scuze,  
- Oh nu-i nici o problema! Uita-te cu atentie ca o sa îţi dea un pupic.  
Intr-adevar, cu o incordare foarte naturala, buzele pasaricii fetei îi  
trimit tipului un sarut.  
- O pot face sa clipeasca, zice tipa, şi pasarica clipeste.  
Femeia il invita langa ea. Tipul se muta.  
Femeia il intreaba: 
- Ti-ar placea sa bagi doua degete in pasarica? 
La care tipul  
- Hai, las-o dracului, sa nu-mi spui ca poate sa şi fluiere 
*** 
Traieste fiecare zi, ca şi cum ar fi ultima.  
Apoi, intr-o zi, asa se vă şi intimpla.  
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*** 
Viata mea e ca un film care nu are distributia prea reusita.  
Si nu îi inteleg nici actiunea.  
*** 
Femeile sunt ca medaliile olimpice: trebuie sa lupti pentru ele, apoi îţi atirna de git 
o viata intreaga.  
*** 
Timpul vindeca orice, insa nu e un bun chirurg plastician.  
*** 
Stresul inseamna sa te trezesti urlind, apoi îţi dai seama ca nu dormeai.  
*** 
Un semn sigur ca ai imbatrinit este ca luminarile de pe tort costa mai mult decit 
tortul.  
*** 
Mult mai multi barbati si-ar parasi nevestele, dacă ar sti sa isi faca bagajele.  
*** 
Nu conteaza dacă esti sarac sau bogat. Conteaza sa ai bani!  
*** 
Dacă ti-e foame - maninca sare: o sa îţi fie sete! 
*** 
Nu ma duce pe mine in ispita, gasesc drumul singur.  
*** 
Cum se tine evantaiul. . .  
 
Sotia se trezeste dimineata transpirata toata şi printre gemete ii 
relateaza sotului: 
- Am avut un vis. Un nubian statea langa patul nostru şi ne facea vant cu o frunza de 
palmier. Asa de bine era, ca am avut un triplu orgasm. . .  
Sotul iese vijelie din casa, cumpara un evantai mare de la magazin, apoi cauta pe 
strada un negru mare la care îi da 20 de dolari şi il aduce in dormitor. Ii pune 
evantaiul in brate şi se pune pe treaba cu sotia lui.  
Negrul da din greu la evantai, dar tipa nu ajunge defel la orgasm asa ca il roaga pe 
sot sa schimbe putin rolurile cu negrul. Dupa cateva minute, femeia incepe sa urle 
de placere.  
Sotul se apropie de negru şi îi sopteste la ureche: 
- Ai vazut bai fraiere cum se tine evantaiul? 
*** 
I: Ce intelege un barbat prin a ajuta la curatenie?  
R: Sa-si ridice picioarele pentru ca sotia sa poata da cu aspiratorul. . .  
*** 
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De ce numai 10% din creierul uman contine cod executabil?  
S-a descoperit ca restul sunt comentarii! 
*** 
Dupa ce loveste un pieton, masina isi continua drumul inca 10 metri. Soferul 
opreste, scoate capul pe fereastra şi tipa:  
-Fii mai atent!  
Pietonul se ridica speriat şi intreaba:  
-De ce, dai inapoi? 
*** 
-Doctore, ce ai pentru ridurile mele?  
-Cel mai mare respect! 
*** 
Stiu ca sunt prost, dar când ma uit in jur prind curaj! 
*** 
Leul iese dimineata nervos din casa şi da cu ochii de vulpe:  
-Cine e regele animalelor?  
-Tu, tu, tu esti, maria- ta, zice vulpea infricosata. Mai merge şi da peste lup:  
-Ia zi, cine e regele animalelor?  
-Maria-ta, zice lupul galben de frica.  
Mai merge el şi intr-o poiana da peste elefant, care manca linistit niste iarba:  
-Ia zi, ma, umflatule, cine e regele animalelor?  
Elefantul il prinde cu trompa dupa cap, il izbeste de vreo 3 copaci si-l lasa lat in 
mijlocul drumului. Dupa vreo jumatate de ora, leul se ridica anevoie de jos:  
-Ei, dacă nu stii, nu stii şi gata, nu trebuie sa devii violent! 
*** 
Un tip ajunge la portile Raiului, in fata lui Sf. Petru. Acesta il intreaba:  
-Ai facut ceva deosebit in viata ta care sa merite sa intri in Rai?  
-Da, ma pot gandi la un singur lucru. Odata, când faceam un drum in Black Hill in 
Dakota, am dat peste un grup de motociclisti duri şi mari şi rai care maltratau o 
tanara. M-am dus direct la ei şi le-am cerut sa o lase in pace dar ei nu m-au ascultat. 
Asa ca m-am dus la cel mai mare, cel mai tatuat şi i-am tras una in cap, i-am 
rasturnat motocicleta, i-am smuls cercelul din nas şi l-am aruncat la pamant. Apoi 
am tipat: 
-Acum inpoi, baieti, sau veti avea de-a face cu mine!  
Sf. Petru a fost impresionat.  
-Si când s-a intamplat asta?  
-Acum cateva minute. . .  
*** 
Examen la facultatea de drept:  
-Care este pedeapsa pentru bigamie?  
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-Doua soacre. . .  
*** 
Tu nevasta, este adevarat ca ai avut mai multi barbati inainte sa te mariti cu mine?  
Ea raspunde cu o intrebare:  
-Hm. . . mancare buna ai?  
-Am!  
-Haine curate ai?  
-Am!  
-Aseara ti-a placut?  
-Mi-a placut!  
-Pai şi cum crezi tu ca se invata toate astea, la fara frecventa??! 
*** 
Cineva suna la usa. Pe pres, omul care deschide vede o moarte mica, cam de 
douazeci de centimetri inaltime, cu coasa, parpalac negru si. . . tot tacamul.  
-Vai doamne, vaaaai!!! Mi-a sosit ceasul?  
-Stai linistit, am venit dupa hamster! 
*** 
Un englez, un francez, un chinez şi un roman au o disputa in legatura cu 
nationalitatea lui Adam şi Eva.  
Englezul: - Ei au fost englezi. Numai un gentlemen adevarat poate oferi jumatate 
din singurul mar doamnei sale!  
Francezul: - Nu, ei au fost cu siguranta francezi - numai o frantuzoaica poate sa se 
ofere pentru numai jumatate de mar!  
Chinezul: - Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranta chinezi deoarece numai unei 
perechi de chinezi le sta in putere sa populeze in asa timp scurt tot pamantul!  
Romanul: - Nu, domnilor, gresiti cu totii, ei erau romani : stateau in fundul gol pe 
pietre, nu aveau decât un mar pe care trebuiau sa-l imparta intre ei, dar credeau ca 
sunt in rai! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba:  
-Dacă dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria?  
Radio Erevan raspunde:  
-Mahmureala de a doua zi dimineata. . .  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba:  
-De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de ani, iar astazi omul nu traieste mai mult de 
100 de ani?  
Radio Erevan raspunde:  
-Deoarece intre timp medicina a progresat foarte mult ! 
*** 
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-Dmnule profesor, când se foloseste cuvantul "etcetera"? 
-Atunci când vrem ca lumea sa creada ca stim mai mult decât spunem! 
*** 
Ion şi Maria nu puteau avea copii, asa ca s-au dus la un preot foarte priceput, care 
le-a spus ca trebuie sa se duca la o biserica din Paris şi sa aprinda o lumanare.  
Zis şi facut. Peste 7 ani preotul se hotaraste sa le faca o vizita. Ajunge acasa la ei, 
suna la usa şi deschide usa o fetita.  
-Buna ziua, mama e acasa?  
-Nu, e la spital, la maternitate, s-a dus sa aduca pe lume al saptelea copil!  
-Si tata?  
-Tata s-a dus la Paris sa stinga lumanarea. . .  
*** 
Viata in Irak 
Luni: -Ma bligdizezg.  
Marti: -A venid baiadu vecinului la mine in gurde, mi-a vurad o vaga ji mi-a omorad 
gadzelu.  
Miercuri: -Am omorad eu baiadu.  
Joi: -A venid dadal baiadului la mine gu doada vamilia ji gu doade rudele za ma 
omoare.  
Vineri: -I-am omorad eu be dodzi.  
Sambata: -S-a adunad dod zadul in vadza gazei mele za ma izgoneazga din zad.  
Duminica: -Am omorad eu dod zadul.  
Luni: -Iar ma bligdizezg 
*** 
-Gigele, ti-ai facut tema pentru acasa?  
-Nu.  
-Stai jos, ai nota patru. Dar tu, Ionele?  
-Mi-am uitat caietul acasa.  
-Stai jos. Patru. Si tu, Bulisor?  
-N-am facut-o, pentru ca fratele meu s-a intors de la inchisoare. . .  
-Aha, vrei sa ma sperii cu el? Stai jos, sase! 
*** 
Un tren ciocneste un autobuz plin de calugarite şi mor toate.  
Ajung in Cer şi incearca sa intre pe poarta Raiului, dar Sfintul Petru le spune: 
- Stati pe loc, surori, vă rog asezati-va la coada şi fiecare sa-mi raspundeti la o 
intrebare ca sa vad ca meritati sa ajungeti in rai.  
- Sa vedem, sora Maria, ai atins vreodata penisul unui barbat? 
- Hihihi, doar o data, şi atunci numai cu virful degetului.  
- Bine. Baga degetul respectiv in apa sfintita şi intra!  
- Ia sa vedem, sora Angela, ai atins vreodata penisul unui barbat? 



1674 

 

- Paaaai, da! dar l-am luat numai in mina stinga.  
- Ei bine, baga mina stinga in apa sfintita şi intra! 
Cand, dintr-o data se aude o galagie mare: una dintre calugarite isi facea loc dind 
din coate, impingind pe celelalte surori sa ajunga in fata.  
Dar ce-i cu graba asta, fata mea?, intreba Sfintul Petru.  
- Sfintia Ta! Eu vă trebui sa fac gargara cu apa sfintita, se poate sa fac asta inainte ca 
sora Ioana sa-si bage fundul in apa??? 
*** 
Un tip se duce sa-si cumpere un papagal de la un magazin.  
Intra el, se uita şi vede un papagal frumos care avea legat de fiecare picior cate o 
sforicica. Mirat il intreaba pe vanzator de ce are papagalul sforile legate de picioare, 
la care acesta raspunde: 
"Dacă trageti de sfoara de la piciorul drept, papagalul vorbeste in engleza, daca 
trageti de sfoara de la stangul, vorbeste in franceza. "  
"Vai ce frumos", spuse omul nostru, "si daca-l trag de amandoua odata ce se 
intampla?" 
"O sa cad in cur, bai prostule" raspunse papagalul. . . . . .  
*** 
Un patron de farmacie intra in farmacie şi vede un tip rezemat de perete.  
Il intreaba pe vanzator: 
-Ce-i cu tipul ala? Ce are? 
Vanzatorul:  
-A venit sa-i dau ceva pentru raceala, pentru tuse şi n-am gasit siropul de tuse, asa 
ca i-am dat o sticla de laxativ.  
Patronul:  
-Esti tampit! Cum sa-i dai laxativ pentru tuse? 
Vanzatorul:  
-OOO! Uita-te la el. Ii e frica sa mai tuseasca 
*** 
Omul de pe targa catre infirmieri: 
-Unde ma duceti? 
-La morga.  
-Dar inca n-am murit! 
-Pai, inca n-am ajuns! 
*** 
Vecinii lui Bula au un nou nascut. Din nefericire acesta s-a nascut fara urechi.  
Cand familia lui Bula este invitata la vecini pt. a vedea copilul, tatal lui Bula il ia de o 
parte si-i explica: 
- Copilul asta este marea lor bucurie, il doresc de mult! Dacă spui ceva despre 
urechile lui te bat de te rup! 
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- Am inteles, zice Bula Cand ajung in casa vecinilor şi dau cu ochiide copil, Bula zice 
entuziasmat mamei copilului: 
- Vai ce copil frumos! Mama rasufla usurata.  
Bula continua: 
-Ce manute dragalase, ce picioruse frumoase. . . şi ce ochi frumosi! Ce-a zis doctoru`, 
vede bine? 
Mama: 
Da, vede bine, de ce intrebi? 
-Pentru ca dacă vă trebui sa poarte ochelari, a belit pula !!! 
*** 
Un tip după ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetel şi incepe să mazgaleasca 
ceva. . .  
Tipa, suparata, îi spune:  
- Ce nesimtit esti! Ce maa, eu sunt din alea să mă treci în carnet?  
- Nu te trec, îi răspunde tipul, te sterg! 
*** 
Ion termina Facultatea de Medicina şi se intoarce in satul natal. Acolo medicul 
batran il informeaza ca nu poate sta cu el prima saptamana (cum ar fi trebuit) şi 
pleaca spunandu-i sa fie atent la ce face. Se intoarce peste 7 zile si-l intreaba ce a 
facut. La care Ion îi spune:  
- Prima data a venit o baba ca o durea capul, asa ca i-am dat un calmant. A doua 
oara a venit un copil julit la genunchi, asa ca am curatat rana, am dezinfectat-o şi l-
am pansat. Vineri când sa inchid cabinetul a venit Maria, a incuiat usa, s-a dezbracat 
şi s-a intins pe masa spunandu-mi:  
- Ioane, nu am vazut barbat de trei luni!  
Medicul, cu sufletul la gura, il intreaba pe Ion:  
- Si ce-ai facut?  
- I-am pus picaturi in ochi! 
*** 
La o toaleta publica in State, in dreptulpisoarelor, unul langa altul, Cassius Clay 
siCopilu' Minune.  
In timp ce face pipi, Ali vede ca Adi Copilu' tot scutura, la intervale scurte, din cap.  
Nu rezista şi ilintreaba cu compasiune :  
- Si tu suferi de Parkinson?  
- Nu mancat'as, da' ma stropesti in ureche !!!!  
*** 
O femeie urata, urata, intra intr-un Supermarket cu cei doi copii aisai.  
La in moment dat, un domn se apropie de ea şi o intreaba:  
- Nu vă suparati sunt gemeni?  
Femeia mirata, raspunde:  
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- Nu, unul are 10 ani iar celalalt are 14 ani. Dar de ce ma intrebati?  
- Eram curios, cine dracu a facut sex cu tine, de doua ori.  
*** 
Doi tineri stateau pe o banca.  
Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa tacerea:  
- Nu vrei sa mergem la mine in apartament?  
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!! 
*** 
Doi stirbi faceau sex.  
Ea (super-excitata): Mufcama de fife!!!  
El: Cufe, cu fe?!? 
*** 
Badea Gheorghe sta pe munte un an, strange banuti la chimir şi apoi coboara  
in oras sa se distreze.  
Din pacate nimereste inr-un club de gay şi travestiti, alege o "fata" şi merg la asta 
acasa.  
- Fa-te comod. Te servesc cu o bere ceva, intreaba tipul.  
-Da, zice Gheorghe.  
Merge la frigider gay-ul şi realizeaza ca Gheorghe, nu intelege fenomenul şi se  
intoarce zicind.  
-Stii, de fapt eu nu am clitoris, intelegi?  
-Bine, zice Gheorghe, atunci adu-mi un Haineken.  
*** 
Doi pitici se duc la prostituate.  
Isi ia fiecare cate una şi se duc intr-o camera. Fiind pudici sting lumina şi trec la 
treaba.  
Al 2-lea pitic fiind stresat ca toata noaptea primul pitic a strigat intr-una 1. . 2. . 3. . 
Si!. . . 1. . . 2. . . 3. . . Si!", îi reproseaza celuilalt ca a fost galagios: 
- Din cauza ta nu am putut sa fac nimic, am fost crispat, stateam langa ea in pat, era 
asa frumoasa şi nu am fost in stare sa am nici macar o erectie.  
- Bine ca tu macar ai putut sa te urci in pat… 
*** 
Trei prieteni ies la o bere şi intre alte treburi, vorbesc despre cele mai bune pozitii 
in timpul actului sexual -Unul dintre ei zice: 
- Mie-mi place cel mai mult 69!!!!!  
Altul: - Nimic nu se compara cu pozitia misionarului cu femeia legata de pat!  
Ultimul zice: - Nu e nimic mai provocator decât RODEO SALBATIC!!!!!  
Ceilalti doi prieteni il privesc surprinsi "rodeo salbatic?!!" Ce-o mai fi şi asta? El 
explica:  
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- Sa vedem. . . spuneti-i sotiei sa se aseze in patru labe. . . şi incepeti prin spate, stil 
capra. . . . O data ce lucrurile se incalzesc, lipiti-va pieptul de spatele ei şi soptiti-i 
delicat la ureche: "POZITIA ASTA O INNEBUNESTE PE SECRETARA MEA!!!" Dupa 
aceea, incercati sa vă mentineti deasupra mai mult de 8 secunde 
*** 
3 intrebari un singur raspuns  
- de ce ramane femeia gravida?  
- de ce ramane ursu fara coada?  
- de ce se arde painea?  
 
Rasp: ca n-o scoti la timp  
*** 
- Ce are 2 ochi şi 150 de dinti?  
- Un crocodil.  
 
- Dar ce are 2 dinti şi 150 de ochi?  
- Un autobuz cu pensionari !  
*** 
- Care este diferenta dintre vina şi pacat?  
- E vina sa te culci cu nevasta altuia, dar e pacat sa ratezi ocazia!  
*** 
- Care e asemanarea dintre femei şi uragane?  
- Fierbinti şi umede atunci când vin. Si când pleaca iau case şi masini cu ele !  
*** 
De ce barbatii alearga dupa femei cu care nu au de gand sa se insoare?  
Din acelasi motiv pentru care cainii fug dupa masini pe care nu au de gand sa le 
conduca! 
*** 
Lasare la vatra: SCUTIRE DE SERVICIU MILITAR 
- O cerere de lasare la vatra pe motiv de incompatibilitate legala.  
 
Stimate Domnule Ministru,  
Situatia mea familiala şi familiara, ma determina sa solicit sprijinul Domniei 
voastre in vederea lasarii la vatra.  
Va rog sa analizati cu atentie, ce mi s-a intimplat : 
 
1) Inaintea incorporarii, m-am casatorit cu o vaduva de 44 de ani.  
2 )Dupa scurt timp fiica sotiei mele, desi avea doar 25 de ani, s-a casatorit cu tatal 
meu, pe care l-a indragit la prima vedere cu prilejul casatoriei mele. In urma acestei 
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duble casatorii, tatal meu mi-a devenit ginere fiindca s-a casatorit cu fiica mea, iar 
fata mea vitrega mi-a devenit soacra, ea fiind sotia tatalui meu.  
 
3) De Craciun, sotia mea a nascut un baiat. Baiatul a devenit astfel fratele sotiei 
tatalui meu, deci cumnat cu tatal meu.  
Prin urmare baiatul meu, fiind frate cu soacra mea, mi-a devenit unchi.  
 
4)Culmea face ca in ianuarie anul acesta, şi sotia tatalui meu a nascut un 
baiat, care este pe de-o parte fratele meu (fiind fiul tatalui meu) şi pe de alta parte 
nepotul meu (fiindca este fiul fiicei sotiei mele).  
Am devenit astfel fratele nepotului meu, şi cum sotul unei mame devine tatal 
copiilor ei, şi eu am devenit tatal sotiei mele şi fratele fiului meu.  
Cu alte cuvinte eu sunt propriul meu bunic?!! 
Avind in vedere ca legea interzice ca tatal, fiul şi nepotul sa fie mobilizati in acelasi 
timp, vă rog respectuos, stimate Domnule Ministru, sa ma lasati la vatra.  
 
Contind pe amabilul dvs sprijin şi binevoitoarea dvs intelegere de tata si 
adult, vă rog sa agreati, stimate Domnule Ministru, salutarile mele de Inalta 
consideratie.  
semnatura indescifrabila 
 
PS : Este vorba de o scrisoare veridica expediata de un tinar alsacian Ministrului 
Apararii Nationale Francez ! Cererea sa a fost acceptata, tinarul fiind rapid reformat 
pt urmatorul motiv : stare psihica instabila şi preocupata, tulburari mintale 
agravate de un climat familial perturbat".  
 
*** 
Un arab se duce intr-o discoteca de swinger-i. Isi baga niste whisky, se culca cu 
oricine in stanga şi in dreapta dar din greseala o ia şi in cur.  
A doua zi il cuprind remuscarile şi se duce la moschee, la imam pentru a se confesa :  
- Am fost la femei aseara, m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi din 
greseala am luat-o in cur. . .  
Imamul îi spune ca e foarte grav şi ca dacă vrea sa fie iertat, sa se prezinte a doua zi 
cu 15. 000 de dolari. Arabul pleaca foarte incantat ca vă fi iertat, dar incepe sa se 
gandeasca ca e suma cam mare. Pe drum vede o biserica şi chiar dacă nu e religia 
lui, se gandeste ca poate obtine o iertare de pacate mai ieftina. Intra in confesional 
şi incepe sa povesteasca:  
- Am fost la femei aseara, m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi am şi luat-o 
in cur. . .  
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Popa îi zice : dacă vrei sa fi iertat fiule, vino maine cu 10. 000 de dolari. Arabul 
pleaca mai fericit, dar pe drum vede o sinagoga şi isi zice ca evreii  
sunt foarte buni in afaceri şi poate o sa obtina de la ei un pret mai interesant. Intra 
in sinagoga, il vede pe rabin şi incepe :  
- Rabi, stiu ca nu e religia mea, dar ma gandeam ca poate o sa gasesc iertarea la dvs, 
pentru ca aseara am fost intr-o discoteca de echangisti şi  
m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi din greseala am luat-o in cur. . .  
Rabinul îi zice :  
- Nu-i nici o problema, vino maine cu o sticla de Fanta, una de Cola, ceva sticksuri şi 
covrigei.  
Arabul ramane cu gura cascata:  
- Asta e tot ce trebuie sa fac? Imamul mi-a cerut 15. 000 de dolari, preotul 10. 000, 
iar aici doar cateva sucuri? Sunteti sigur, Rabi?  
Si rabinul îi raspunde :  
- Desigur, asa e la noi, de fiecare data când un arab o ia in cur, organizam o mica 
petrecere ! 
*** 
Intr-o celula un drogat şi un lepros.  
La un moment dat leprosului îi pica o mana. O ia şi o arunca pe fereastra. Drogatul 
se uita ametit la el. Dupa cinci minute, leprosului îi pica un picior. Il ia si-l arunca 
suparat pe fereastra.  
Drogatul, tot ametit, se uita la el. Dupa alte cinci minute leprosului îi pica şi celalalt 
picior. Il ia si-l arunca afara. Moment in care drogatul, sictirit :  
"Te doare-n pix, intr-o juma' de ora esti afara!" 
*** 
O femeie este oprita din trafic de un politist: 
Politistul: Buna ziua.  
Femeia: Buna ziua, ce s-a intamplat?  
P: Ati depasit limita de viteza. Permisul dvs. , vă rog.  
F: Vi l-as da, numai ca nu am asa ceva.  
P: Nu aveti?! 
F: L-am pierdut definitiv pentru conducere repetata in stare de ebrietate.  
P: Aha. . . Imi aratati vă rog actele masinii?  
F: Nu pot.  
P: De ce? 
F: Am furat aceasta masina.  
P: Ce-ati facut?! 
F: Am furat masina şi am ucis proprietarul.  
P: Poftim?!!! 
F: Dacă nu ma credeti, cadavrul este in portbagaj. . . vreti sa il vedeti?  
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In acest moment politistul se retrage incet spre masina sa şi cere ajutoare prin 
radio.  
In 5 minute sosesc la fata locului alte 5 masini de politie.  
Un ofiter superior se apropie de masina femeii cu pistolul pregatit.  
Politistul 2: Doamna, vă rog sa iesiti din masina! 
Femeia iese din automobil.  
F: S-a intamplat ceva, domnule? 
P2: Unul dintre colegii mei mi-a spus ca ati furat aceasta masina şi ca ati ucis 
proprietarul.  
F: Am ucis proprietarul? 
P2: Da. Varog sa deschideti portbagajul.  
Femeia deschide portbagajul, care este gol. . .  
P2: Masina este a dvs. , doamna? 
F: Da. Poftiti actele ei.  
Primul politist ramane perplex.  
P2: Unul dintre colegii mei sustine ca nu aveti nici permis.  
Femeia cauta in poseta, scoate un port-document si-l intinde politistului.  
Aceste il deschide şi studiaza permisul, care este in regula.  
Tipul deja nu mai stie ce sa creada.  
P2: Multumesc, doamna. . . Vedeti, colegul meu mi-a spus ca nu aveti permis, ca ati 
furat masina şi i-ati ucis proprietarul!  
F: Sunt convinsa ca mincinosul v-a spus şi ca mergeam cu viteza! 
Morala: Nu vă puneti cu femeile.  
*** 
Ion şi Maria.  
Se duce Ion la Maria şi îi zice: 
-"Mario, dacă faci dragoste cu mine îţi dau telefonul meu. " 
Maria accepta bucuroasa. Dupa epuizarea actului, Ion da sa plece. Maria de colo: 
-„Ioane, ai uitat de telefon!"  
Ion: 
-"Aahhh, scuze. . . ia şi noteaza: 072. . . "  
*** 
Niste reporteri de la TV merg intr-un sat pentru a face un reportaj, cum isi petrece 
ziua baciu' Ion. Il roaga sa povesteasca ce face in cursul zilei.  
- Da pai, dimineata ma scol, şi trag un pahar de palinca. . .  
- Stai, bacie Ion. Nu vă fi bine sa afla toata tara ca deja la prima ora bei. Spune ca 
citesti ziarul. . .  
- Na, atunce. . . dimineata ma scol, citesc ziarul. Dupa aia dau la porc sa mince, dupa 
care mai citesc inc' un ziar. Pina la prinz lucrez in atelier, in care timp citesc vreo 
doi-trei carti. La masa mai citesc vreo doua reviste, iar seara adun iosagul de pe 
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cimp, dupa care urmeaza presa de seara. Dupa cina ma duc la biblioteca satului cu 
prietenii, iar la 10 cind inchide biblioteca merem cu toata trupa la Costel, ca el are 
tipografie.  
*** 
In lumea dragostei, o singura regula e valabila. Safaci femeia fericita.  
Faci ceva pe placul ei, castigi puncte. Faci ceva ce nu îi place, pierzi puncte.  
Nu primesti nici unpunct pentru ceva la care se asteapta.  
Cu parere de rau, astea sunt regulile.  
Iata un scurt ghid al sistemului depunctare: 
 
INDATORIRI OBISNUITE 
 
* Facipatul (+1) 
* Faci patul, dar uiti pernuta decorativa(-1) 
* Asezi patura peste cearseaful mototolit(-2) 
* Iesi sa cumperi ceva pentru ea (+5) 
*. . Pe ploaie (+8) 
*. . Dar te intorci cu bere (-5) 
* Te scoli din cauza unui zgomot suspect noaptea (+1) 
* Te scolidin cauza unui zgomot suspect noaptea, dar nu era nimic (0) 
*Te scoli din cauza unui zgomot suspect noaptea, şi era ceva (+5) 
*. . Ii tragi una cu facaletul (+10) 
*. . Era catelul ei(-20) 
 
EVENIMENTE SOCIALE 
 
* Stai alaturide ea tot timpul petrecerii (0) 
* Stai alaturi de ea un timp, dupa care mergi la o vorba cu colega (-2) 
*. . Pe colega ocheama Tina (-10) 
*. . Tina, dansatoarea (-20) 
*. . Tina are silicoane (-80) 
 
ANIVERSARI 
 
*O scoti la cina (+2) 
* O scoti la cina, şi nu este un club sport(+3) 
* Ok, e un club sport (-2) 
* Si e noapteacu bufet suedez (-3) 
* E un club sport, noaptea cu bufet suedez, iar pe fata ta sunt pictate culorile 
echipeipreferate (-10) 
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SEARA IN ORAS 
 
* O scotila film (+1) 
* O scoti la un film care îi place ei(+3) 
* O scoti la un film care nu-ti place (+6) 
* O scoti la un film care îţi place tie (-2) 
*. . Se numeste"Robocop" (-3) 
*. . Ai mintit ca era un film despre orfani(-15) 
 
CONDITIA FIZICA 
 
* Ai facutburta (-15) 
* Ai facut burta, dar te antrenezi sa îţi revii(+10) 
* Ai facut burta şi treci la camasi şi pantaloni mai largi(-30) 
* Spui, "Nu conteaza, şi tu ai"(-8000) 
 
MAREA INTREBARE 
 
* Ea intreaba:"M-am ingrasat?" (-5) [Da, pierzi puncte indiferent de raspuns] 
* Eziti cu raspunsul (-10) 
* Raspunzi, ". . Unde?" (-35) 
* Orice alt raspuns (-20) 
 
COMUNICARE 
 
* Cand vorbeste despre problemele ei, te aratiinteresat (0) 
* Asculti, peste 30 minute (+50) 
*Asculti, peste 30 minute, fara sa te uiti la TV (+500) 
* Ea isida seama ca de fapt ai adormit (-4000) 
 
*** 
Am 20 de ani.  
 
Ma trezesc dimineata, ma duc la baie ma spal. Am p. . a sculata.  
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. Incerc cu doua maini, nu pot.  
Am 30 de ani.  
 
Ma trezesc dimineata, ma duc la baie ma spal. Am p. . a sculata.  
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot.  
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Incerc cu doua maini, parca se intampla ceva.  
Am 40 de ani.  
 
Ma trezesc dimineata, ma duc la baie ma spal. Am p. . a sculata.  
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. Incerc cu doua maini, pot.  
Am 50 de ani.  
 
Ma trezesc dimineata, ma duc la baie ma spal. Am p. . a sculata.  
Incerc sa o indoi cu o mana, pot. Incerc cu doua maini, normal, pot.  
Sunt din ce in ce mai puternic! 
*** 
La scoala copiii sunt intrebati "cine îi aduce pe lume?".  
Gigel spune ca barza, Ionel spune ca "barzaul", numai Bula se baga'n 
vorba şi zice:  
- Feribotu', Doamna!  
- Cum "feribotu'", Bula?  
- Pai azi-noapte, dupa ce au inchis lumina şi au crezut ca eu dorm, l-am 
auzit pe tata spunandu-i mamei:  
"Leano, nu mai feri botu' ca iar o sa facem un tampit ca Bula"  
*** 
Doua oltence colege de banca, in timpul tezei la fizica.  
Una sopteste, usor agitata, catre cealalta:  
- Auzi, nu mi-e clar la problema asta cu vitezele, cat fu T1 la tine? 
- Pai. . . cam zece minute, cred. . .  
*** 
Sint inca in pat,  
si nu-mi pot lua gindul de la tine,  
de la noaptea trecuta. . . .  
mi-as dori atit de mult sa te strivesc la pieptul meu! 
In noaptea calda,  
ai venit la mine pe neasteptate. . .  
si ceea ce s-a intamplat a lasat in mine senzatii de neuitat.  
Ai aparut de nicaieri si,  
fara sa-ti fie teama sau rusine,  
te-am surprins atingind trupul meu gol. . .  
mi-ai simtit indiferenta şi m-ai muscat fara mila, innebunindu-ma. . .  
ne-am zvircolit toata noaptea intr-un joc nebunesc! 
In zori am adormit in sfirsit, obosit. . .  
Astazi, cind m-am trezit, te-am cautat indelung,  
dar nu te-am mai gasit. . .  
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cearsafurile cazute de pe pat sint singurele martore ale noptii trecute.  
In noaptea asta ma voi preface ca dorm şi te voi astepta sa reapari. . . .  
tzantzar nenorocit !!! 
Fragment din Eugen Lovinescu 
*** 
Nevasta unui ardelean vrea sa dea divort. Ajunsi in fata judecâtorului, ea spune:  
- De 10 ani sintem casatoriti şi inca nu am facut dragoste!  
Judecâtorul, mirat, il intreaba pe ardelean:  
- Ba, tu ori nu vrei, ori nu poti, ori nu stii? 
Ardeleanul raspunde:  
- De putut, pot; de vrut, vreau, şi de stiut, stiu; dar nu vad de ce atata graba. . .  
*** 
 
Un ardelean vine la bar: 
- Doua sute de votca, in doua pahare.  
Barmanul intreaba: 
- De ce in doua pahare, ca esti singur?  
- Am un prieten plecat in Irak şi mi-a spus sa beau şi pentru el.  
A doua zi la fel, a treia zi la fel şi tot asa pana intro- zi când vine şi cere o suta de 
votca intr-un pahar.  
- Da ce, Doamne fereste ti-a murit prietenul?  
- Nu, m-am lasat eu de baut.  
*** 
Doi ardeleni stau de vorba la o palinca. La un moment dat unul zice:  
- Auzi ma, dacă io i-as trage-o lu' nevasta-ta, ce inseamna ca am fi? Cumnati? Cuscri? 
Rude? Sau ce?  
La care celalalt sta juma' de minut pe ganduri şi apoi raspunde: 
- Ma, io cred ca am fi chit.  
*** 
Un ardelean e oprit de un politist, care îi spune:  
- Dati-mi numele şi prenumele.  
- Ai innebunit? Si pe urma cum ma mai numesc?  
*** 
Maria zice intr-o zi: 
- Ma Ioane zi şi mie o vorba calda ca de când nu te-am mai auzit. . .  
Ion zice: 
- Marie, sa te arda focul.  
*** 
La aniversarea a 20 de ani de casatorie, un ungur cheama la el o familie de prieteni 
romani. La inceputul mesei, gazda tine un toast, incercand sa 
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vorbeasca romaneste cat mai corect:  
- As vre se moltomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoti alaturi de sotia 
me. . .  
- Alaturi de sotia mea, il corecta prietenul roman.  
- Alaturi de sotia te numai de 4 ani.  
*** 
Un ungur la magazin:  
- Este biscuiti? Vanzatoarea:  
- Nu este, sunt!  
Ungurul:  
- Da` rahat sunt?  
Vanzatoarea:  
- Da, esti!  
*** 
Universitatea de Medicina, Cursul de Anatomie.  
Profesorul explica despre nivelul ridicat de glucoza din sperma. O tanara studenta 
ridica mana şi spune:  
- Sa inteleg din ceea ce spuneti dvs ca sperma are la fel de multa glucoza ca 
zaharul!? 
- Exact domnisoara. . .  
- Si cum se face ca nu e dulce?  
- Pentru ca papilele gustative pt dulce sunt in varful limbii şi nu in adancul gatului!. 
. . i-a replicat calm profesorul. . . .  
*** 
Acum douazeci de ani lucram ca şi taximetrist ca sa ma intretin. Cand am ajuns, la 
2:30 AM, cladirea era acoperita in intuneric, doar cu exceptia unei singure lumini la 
o fereastra de la parter. . .  
In asemenea circumstante, multi taximetristi ar claxona o data sau de doua ori, ar 
astepta un minut şi apoi ar pleca. Dar am vazut prea multi oameni care depindeau 
de taxi ca fiind singurul lor mod de transport. Dacă nu mi se parea un pericol, 
intotdeauna mergeam la usa.  
Deci am mers si-am batut la usa. " Doar un minut" raspunse o voce firava, a unei 
persoane mai in varsta.  
Auzeam ceva fiind tras de-a lungul pardoselii.  
Dupa o pauza lunga, usa s-a deschis. O femeie mica de statura, in jur de vreo 80 de 
ani statea in fata mea. Purta o rochie colorata şi o palarie mare cu un material de 
catifea prins pe ea, ca şi o femeie dintr-un film din anii '40.  
Langa ea era o valiza mica de nailon. Apartamentul arata ca şi cum nimeni n-ar mai 
fi locuit acolo de ani de zile. Tot mobilierul era acoperit cu cearsafuri.  
Nu gaseai nici un ceas pe pereti, nici bibelori sau alte lucruri pe rafturi.  
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Intr-un colt era un panou plin cu poze peste care era pus un suport de sticla.  
"Ati putea sa imi duceti bagajul pana la masina?"zise ea.  
Am dus valiza la masina şi apoi m-am intors sa sa o ajut pe femeie. Ea 
m-a luat de brat şi am mers incet spre masina. A continuat sa-mi multumeasca 
pentru amabilitatea mea.  
"Nu e mare lucru" I-am zis eu. " Doar incerc sa-mi tratez pasagerii in felul în care as 
vrea ca mama mea sa fie tratata"  
" Oh, sunteti un baiat asa de bun!" zise ea.  
Cand am intrat in masina, mi-a dat o adresa, şi apoi m-a intrebat: "Ai putea sa 
conduci prin centrul orasului?"  
"Nu este calea cea mai scurta" am raspuns eu rapid.  
" Oh, nu conteza" spuse ea. " Nu ma grabesc. Eu acum merg spre azil. . . ".  
M-am uitat in oglinda retrovizoare. Ochii ei erau scanteitori. . . " Nu mi-a mai ramas 
nimeni din familie. . . " a continuat ea. " Doctorul spune ca nu mai am mult timp. . . "  
In tacere am cautat ceasul de taxare şi l-am oprit. "Pe ce ruta ati vrea sa merg?" Am 
intrebat. Pentru urmatoarele doua ore am condus prin oras.  
Mi-a aratat cladirea unde odata ea lucrase ca şi operator pe lift.  
Am condus prin cartierul unde ea şi sotul ei au locuit când erau proaspat casatoriti. 
M-a dus in fata unui magazin cu mobila care odata fusese o sala de bal unde 
obisnuia sa mearga la dans pe vremea când era fata. Cateodata ma ruga sa opresc in 
fata unor cladiri sau colturi de strada şi sa staau cu ea acolo in intuneric, 
contempland in tacere.  
Cum prima aluzie de soare sa aratat pe orizont, mi-a spus dintr-odata: 
"Sunt obosita. . . Hai sa mergem. " 
Am condus in tacere spre adresa pe care mi-o daduse.  
Era o cladire ieftina, ca şi o casa mica, cu un drum de parcare care trecea pe sub o 
portita. Doi oameni au venit spre taxi cum am şi ajuns acolo. Erau atenti şi 
concentrati aspura fiecarei miscari pe care o facea femeia. Am deschis portbagajul 
şi am dus micuta valiza pana la usa. Femeiafusese deja asezataintr-un scaun cu 
rotile.  
"Cat vă datorez?" a intrebat ea, in timp ce-si cauta portmoneul.  
"Nimic" am zis eu.  
" Dar trebuie şi tu sa te intretii. " 
"Nu vă faceti griji. . . sunt şi alti pasageri" am raspuns eu.  
Aproape fara sa ma gandesc m-am aplecat şi i-am dat o imbratisare. Ea 
m-a strans cu putere. .  
" Ai facut unei femei in varsta un mic moment de bucurie" spuse ea. "  
Multumesc. " 
I-am strans mana şi apoi am plecat in lumina diminetii.  
In spatele meu, o usa se inchisese. . . Era ca şi sunetul de incheiere a unei vieti. . .  
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Nu am mai luat alti pasageri in tura aceea de lucru.  
Am condus pierdut in ganduri. . . Pentru restul zile de-abia puteam vorbi.  
Ce ar fi fost dacă femeia aceea ar fi dat peste un taximetrist manios, sau unul care ar 
fi fost nerabdator sa-si termine tura?. . .  
Ce-ar fi fost dacă as fi refuzat sa iau comanda, sau doar sa claxonez o 
data şi apoi sa plec?. .  
Uitandu-ma in urma. nu cred ca am facut ceva mai important in intreaga 
mea viata. Suntem conditionati sa credem ca vietile noastre se invart in jurul unor 
momente marete.  
Dar adesea aceste momente marete ne iau prin surprindere- frumos 
impachetate in ceea ce altii ar considera ceva putin, ceva neinsemnat.  
OAMENII S-AR PUTEA SA NU-SI AMINTEASCA EXACT CEEA CE  
AI FACUT SAU CEEA CE AI SPUS, DAR INTOTDEAUNA ISI VOR AMINTI CUM I-AI 
FACUT SA SE SIMTA!!! 
Viata aceasta s-ar putea sa nu fie petrecerea pe care o speram, dar cat timp suntem 
aici putem de asemenea sa dansam. In fiecare dimineata când imi deschid ochii, imi 
spun:" Ziua de azi este o zi speciala!" 
Amintiti-va asta, prietenii mei: nu ne mai putem intoarce niciodata inapoi, acesta e 
singurul Show pe care il jucam.  
Trateaza oamenii in felul in care ai vrea TU sa fii tratat !!!!!!!!!! 
N-o sa ai parte de nici o surpriza in 10 zile dacă o sa trimiti acest mesaj la alte 10 
persoane.  
Dar, s-ar putea sa ajuti lumea sa fie putin mai buna şi mult mai intelegatoare prin 
simplu fapt ca-l trimiti mai departe.  
*** 
Dacă vă este frica sa nu vă ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 50 g de 
tarie.  
Taria, precum se stie din batrani, atenueaza frica! 
*** 
Naufragiaza o corabie.  
Un pasager se apropie inot de capitan si-l intreaba: 
- Capitane, cat avem de inotat pana la cel mai apropiat pamant? 
- Trei kilometri.  
- In ce directie? 
- In jos. . . ! 
*** 
Un orb intra in bucatarie şi da de o razatoare. . . la care spune. . . "cine a scris 
porcaria asta? 
*** 
O tanara in tren are dureri de dinti, un tanar de langa ea îi spune : 
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- Dacă o sa vă sarut o sa vă treaca imediat durerea. .  
Un batranel din compartiment : 
- Tratamentul dumitale e bun şi la hemoroizi? 
*** 
Vine o doamna la ginecolog, se aseaza pe scaunul acela, şi desface picioarele şi le 
pune pe stativul ala.  
Doctorul se uita la ea si-i spune: 
-Mai sus. . .  
Doamna ridica picioarele mai sus 
Doctorul iarasi: 
-Mai sus. . .  
D-na ridica inca mai sus picioarele.  
Doctorul: 
-Mai sus e ginecologia, aici e stomotologia! 
*** 
O masina se loveste brutal de o caruta. In urma accidentului, calul şi carutasul sunt 
raniti destul degrav. Un politist apare imediat la locul 
accidentului si, vazand calul chinuindu-se, intr-un acces de mila, il impusca in cap. 
Apoi se indreapta catre carutas, cu pistolul in mana, şi il intreaba: - Si 
dumneavoastra sunteti ranit?  
- Nu! Nu! Doamne fereste! Asa de bine nu m-am simtit niciodata! 
*** 
Suna soneria.  
Sotia disperata se roaga: 
- Doamne fa sa dispara amantul, iar sotul sa nu stie nimic.  
La care un glas din inalturile cerului spune: 
- Bine, fie. . . te scap. . . dar când o sa mori o sa ti se traga de la APA.  
Sotia a fost bucuroasa ca a scapat de amant, gandindu-se ca in ceea ce priveste apa. 
. . vă avea grijasi se vă feri.  
Peste un timp apare o oferta de nerefuzat pentru o croaziera pe mare, împreuna cu 
toate prietenele ei.  
Se duce femeia in excursie, când deodata incepe o furtuna. Femeia iar se roaga: 
- Doamne, stiu ca mi-ai spus ca o sa mor din cauza apei. . . dar acum, gandeste-te. . . 
sunt atatia oameni nevinovati. . . pentru mine o sa omori toti oamenii de pe acest 
vas? 
La care glasul raspunde: 
- De-ai sti de cati ani ma chinui sa vă adun pe toate la un loc. . .  
*** 
- Nenorocire ! Am o nevasta tanara care-i mereu bolnava.  
- Asta nu-i nimic. Eu am una batrana care-i sanatoasa tun. . . .  
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*** 
Rashela îi zice lui Itic: 
- Itzic, m-am gindit bine şi am hotarat sa divortam! 
- Cum asa, mai Rashela, dupa 40 de ani de casatorie! 
Dar ce-ti veni? 
- Pai tu-ti dai seama, mai Itzic, ca in 40 de ani tu nu mi-ai cumparat niciodata nimic? 
- Pai nu mi-ai spus niciodata ca ai avea ceva de vanzare! 
*** 
La serviciul "Personal" se prezinta un barbat.  
- Va rog sa ma angajati, zice el, am 9 copii ! 
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci? 
*** 
Doi prieteni discuta pe strada: 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
*** 
Basescu catre multimea adunata in Piata Victoriei: 
- Am hotarat ca de acum vom munci numai Miercurea! 
Toata suflarea impresionata, aplauda in delir.  
- Intrebari? 
Se ridica unu, se scarpina, tuseste: 
- In FIECARE Miercuri? 
*** 
-Visez sa fiu miliardar ca tatal meu, zice Bulisor.  
-Tatal tau este miliardar? 
-Nu!Si el viseaza.  
*** 
Sotia catre sot:  
- E buna ciorba? 
Sotul: 
- Ai chef de cearta?  
*** 
Soacra vine acasa şi spune: - Astazi am fost la coafor.  
Ginerele: - Si nu era deschis?  
*** 
Stewardesa Tarom catre un calator: 
- Doriti cina? 
- Ce pot sa aleg? 
- Da sau nu  
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*** 
- Mai Bula, ce ati facut azi la chimie? 
-Am preparat materiale explozive.  
-Si miine ce program aveti la scoala? 
-Care scoala?  
*** 
In avion, dupa ce s-au oprit motoarele la 10. 000 de metri altitudine:  
- Stimati pasageri, vă rugam sa ramaneti pe locurile dumneavaostra, pentru a usura 
identificarea. . . Multumim  
*** 
Bula, student, este chemat de decan:  
- Bula, ai fost vazut azi-noapte în caminulfetelor. Pentru asta, trebuie sa platesti, 
conform regulamentului, o amenda de 10. 000 de lei. Dacă mai esti prins o data, 
suma sedubleaza: 20. 000 de lei. Si asa mai departe.  
Bula, spirit întreprinzator, întreaba:  
- Domnule decan, dacă achit în avans pentru tot semestrul, oferitivreun discount? 
*** 
D-le Bush, aveti dovezi ca Irakul are arme de distrugere in masa?  
- Sigur, am pastrat chitantele !  
*** 
Este adevarat ca in urma dezastrului de la Cernobîltoataconducerea centralei 
atomoelectrice s-a sinucis?  
A: Da, in afara secretarului de Partid, care nu a fost gasit acasa!  
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
-Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat.  
-Nu. Eu sunt proprietarul lacului ! - raspunde tatal. . .  
*** 
- Draga mea, cu cine ai stat de vorba aproape o ora la poarta?  
- Cu Vasileasca.  
- Si de ce n-ai invitat-o inauntru? 
- Era grabita. .  
*** 
La ora de psihologie, profesorul isi intreaba elevii:  
-Stiti de ce nu folosesc indienii degetul acesta? intreaba elaratand al treilea deget de 
la mana dreapta.  
Nimeni nu raspunde la intrebare.  
-Fiindca este al meu! 
*** 
-Vecina, am vazut un baiat care a incercat s-o sarute pe fiica dumitale!  
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-Si a sarutat-o? 
-Nu, nu l-a lasat! 
-Atunci nu era fiica mea! 
*** 
-Cum, ti-a fost un prieten atât de bun şi nu te duci la inmormantarea lui?  
-Dar ce, el o sa vina la a mea?! 
*** 
-Fii atent, Gigele! In fata ta e Nordul, la stanga Vestul, la dreapta Estul, ce ai in 
spate?  
-Rucsacul!. . .  
*** 
Un director isi intreaba fiul intors de la bacalaureat:  
-Ei ai reusit? 
-Da, tata! 
-Ce te-a intrebat examinatorul? 
-Cine e tatal meu. . . . . . . . .  
*** 
Ion şi Gheorghe isi pasteau oile pe marginea unei prapastii fara fund. La un moment 
dat, neatent, Ion aluneca şi cade in hau. Speriat, Gheorghe, incepe sa-l strige:  
- Ioaneee!. . . Baaaa, Ioaneeee!. . .  
Ion nu raspunde. . . In sfarsit, dupa un timp, se aude vocea lui Ion:  
- Ceeee-i, ma', Gheoooo. . . ?!?  
- Ma, Ioaneeee, ti-ai rupt vreun picior?!?  
- Nuuu, ma Gheooooo!. . .  
- Ti-ai ruuupt vreo maaana?!?  
- Nuuu, ma Gheooo!  
- Da' ceee-ai patiit, ma?!?  
- Nimic, ma', Gheooo!. . . Ca inca n-am ajuuuns jos!. . .  
*** 
Doi indieni mergeau linistiti pe un deal. . . La un moment dat, in departare zaresc un 
fum gros, intermitent.  
Cel mai in varsta zice:  
- Auzi, ce mesajtransmite fumul ala?  
Atunci, tanarul raspunde:  
- Aaa, nimic!. . . Sunt doar reclame!. . .  
*** 
Un 'baiat-de-baiat' isi cumpara un BMW şi iese cu el in probe pe autostrada 
Bucuresti-Pitesti. . . Pe la viteza de 150km/h îi apare o masina de politie in spate. 
Atunci, tipul se gindeste: 'o calc şi scap'. Totusi, când atinge 200km/h, incepe sa-i 
fie frica şi se opreste. . . Politaiul vine la el si-i zice:  
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- Auzi, ma', da-mi o scuza ca lumea şi te iert!. . . Ca dacă nu 'o calcai' tu asa, nu 
fugeam şi eu cu 200!. . . Si chiar ca mi-a placut!. . .  
- Pai, stii sefu'. . . Mi-a fugit nevasta cu un politai şi -atunci când te-am vazut in 
spatele meu- am crezut ca mi-o aduci inapoi!. . .  
*** 
- De ce oltenii se aseaza in ultimul rand, la cinema?  
- Pentru ca ei stiu foarte bine ca 'Cine rade la urma, rade mai bine'!. . .  
*** 
Un pasager de avion transaltlantic a vrut sa duca rudelor sale un cocos falnic, 
romanesc. Nefiind legal, din cauza 'gripei aviare' şi l-a ascuns in pantaloni!. . . In 
timp ce omul nostru a atipit linistit, pasagera de langa el -o maicuta- s-a asternut la 
citit. . .  
La un moment dat, cocosul si-a scos capul prin slitul omului. . .  
Atunci, maicuta a inceput sa urle ingrozita:  
- Domnule, domnule, treziti-va!. . . Cred ca vi s-a spart un ou!. . .  
*** 
La o casa de nebuni era o celula de 'furiosi', care bateau 'mar' toti paznicii, de îi 
trimiteau direct la 'Urgenta'. Toti tipii solizi ce au fost angajati de-a lungul timpului 
au patit la fel, pana când au angajat un schilod, caruia angajatorii nu-i dadeau nici 
10 minute de viata printre nebuni. . .  
Dupa 2 zile, conducerea spitalului a venit sa vada ce se intampla. Nu mica le-a fost 
mirarea când au vazut ca toti nebunii erau plini de vanatai pe fata şi cu capul spart. 
Atunci, l-au intrebat pe noul paznic:  
- Cum ai reusit, dom'le?  
- Simplu. Am tras cu creta o linie pe dusumea şi le-am spus ca - dacă pot sa treaca 
pe sub ea - le dau drumul!. . .  
*** 
Doi prieteni, manageri a doua intreprinderi falimentare, discuta despre duritatea 
economiei de piata. . . La un moment dat, unul spune celuilalt:  
- Inchipuie-ti, prietene!. . . De jumatate de an nu le mai dau salarii lucratorilor, iar ei 
tot vin la serviciu!  
- Pai, stii ce?!?. . . Ia pune-le tu taxa de intrare!. . .  
*** 
Un student la Politehnica intra la examenul de Matematici si, fara nicio discutie, 
pune pe catedra o sticla de whisky. Examinatorul priveste sticla şi spune:  
- Satisfacator!  
Studentul mai scoate pe catedra şi o cutie cu bomboane de ciocolata fina.  
Examinatorul:  
- Bine!  
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In sfarsit, studentul pune deasupra cutiei cu bomboane de ciocolata şi un stilou 
aurit, de firma. Examinatorul:  
- Excelent!. . . Si- pune nota in catalog şi in carnet.  
Vizibil multumit, studentul strange totul de pe masa spunand:  
- Acum vă rog sa ma scuzati, trebuie sa ma retrag fiindca mai am de dat şi Fizica!. . .  
*** 
Doi prieteni, pe strada:  
- E adevarat ca ai fost plecat o saptamana la mare?  
- Da, asa e!  
- Si, ai avut vreme buna?  
- S-ar putea spune şi asa, pentru ca plouat doar de doua ori!. . .  
- Pai, atunci a fost chiar excelent!  
- Oarecum, pentru ca prima ploaie a tinut trei zile, iar a doua patru!. . .  
*** 
Doi prieteni se intalnesc in strada:  
- Hei, ce-i cu tine? De ce ai un ochi vanat?  
- Pai, ieri am fost la masa la socrii mei. . .  
- Ei, si?!?. . .  
- Stii doar ca ei sunt credinciosi. . . Inainte de masa a trebuit sa spunem  
rugaciunea.  
- Si?!?. . .  
- Pai, am facut greseala ca - la pasajul 'si fereste-ne, Doamne, de rele'- sa ma  
uit tocmai la mama-soacra!. . .  
*** 
Intalnire a patru reprezentanti de fabrici de bere: Timisoreana, Ursus, Ciuc şi 
Tuborg. . . Fiecare comanda cate o bere: cel de la Timisoreana o bere Timisoreana, 
cel de la Ciuc o bere Ciuc, cel de la Tuborg o bere Tuborg iar cel de la Ursus -spre 
uimirea celorlalti- cere o Coca-Cola.  
La care, cei trei il intreaba, total nedumeriti:  
- Ce faci?!?. . . Tu nu bei bere?!?. . .  
- Pai, dacă voi nu beti, atunci nu beau nici eu!. . .  
*** 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi înca în paradis deoarece ei ar fi ignorat 
marul şi ar fi mâncat sarpele.  
*** 
Unu calare pe una îi zice la ureke:  
- Iti place?  
Ea raspunde:  
- Mai tareeeeeee  
La care asta:  
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- ITI PLAAAAAAAAAAAAAAAAACEEEEEEEEEEEEEEEEE????  
***  
Spermatozoizii isi fac un plan de atac.  
Seful lor le spune:  
- Baieti uite cum facem. . . Voi o luati pe partea stanga, voi pe prtea dreapta, iar 
restul vin in spatele meu, in centru.  
Zis şi facut.  
Alearga ei cat alearga, iar dupa un timp comandantul sriga:  
- Stoooooop!!!!  
- Ce-i sefu`, ce-i?  
- Tradare !! Am fost dati in gat!  
*** 
Intrebare: Ce face o femeie dupa ce face sex?  
Raspuns: Deranjeaza. . .  
*** 
Ce fac barbati dupa ce fac sex?  
5% isi aprind o tigara,  
5% se intorc cu spatele la partenera şi adorm iar  
90% se intorc acasa!!  
*** 
Dupa finalizarea unei felatii el ramine f satisfacut; ea cu gura plina.  
- Înghite-o draga mea!  
- Mmm. . . .  
- Te rog iubire inghite-o!  
- Mmm. . . .  
- Dacă ma iubesti un pic atunci o inghiti!  
- Mmm. . . .  
- Ce sa-ti cumpar de ziua ta?  
Urmeaza o înghitire rapida şi “O blana vreau iubitule”.  
*** 
Era un cioban la stana, şi se cam plictisea. Omoara o musca. . . face o laba. . . aprinde 
o tigara şi zice: CRIME, SEX DROGURI şi tot ma plictisesc!!!!  
*** 
Intr-un amfiteatru, in timp ce profesorul preda, se aude de undeva din sala:  
-Sugi pula !!!  
Se intoarce profesorul suparat: 
- Afara!!!  
- Nu, nu, aici sa vada toata lumea!!!  
*** 
Un doctor catre alt doctor:  
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- E ceva in aer care lasa femeile insarcinate!  
- Ce anume?  
- Picioarele lor! 
*** 
Un american şi un roman stau de vorba. Americanul spune mandru:  
- We have George W. Bush, Stevie Wonder, Bob Hope and Johnny Cash! Romanul 
spune şi el: 
- We have Traian Basescu, no wonder, no hope, no cash!"  
*** 
”Felicitari, baiatul meu!", spune unchiul. Sunt sigur ca peste ani, cînd te vei gandi la 
ziua de azi, ti-o vei aminti ca pe cea mai fericita zi din viata ta. "  
"Dar nu astăzi ma insor, abia maine!" proteseteaza nepotul.  
"Stiu", raspunde unchiul. "  
*** 
- Bula, ce ati facut azi la scoala?  
- Am avut ora de chimie, şi am facut o bomba.  
- Si miine ce o sa faceti?  
- Unde? 
*** 
O mama şi fiica ei calatoreau cu un taxi. Fiica vede pe strada niste femei îmbracate 
provocator stând pe marginea strazii uitîndu-se la fiecare masina care trece.  
Mami, intreaba fiica, ce fac doamnele alea acolo?  
Îsi asteapta sotii sa se întoarca de la munca" raspunde mama.  
Hai cucoana, ca's prostituate, intervine taximetristul.  
Dupa cîteva momente de liniste apasatoare, fetita întreaba,  
Mami, prostituatele au copii? 
Desigur, draga mea, de unde crezi ca au aparut taximetristii? 
*** 
Un barbat şi o femeie care nu se cunosteau imparteau acelasi compartiment intr-un 
vagon de dormit. Dupa ce au trecut peste momentul initial de stânjeneala, s-au 
intins sa doarma, el pe patul de deasupra, ea pe cel inferior. In mijlocul noptii, 
barbatul se inclina in lateralul patului, o trezeste pe femeie si-i spune:  
- Imi cer scuze ca vă deranjez, insa imi e foarte frig. Ati putea sa-mi dati vă rog inca 
o patura?  
Femeie se inclina şi ea in lateralul patului si, uitându-se in sus spre el, îi face cu 
ochiul şi îi spune:  
- Am o idee mai buna, ce-ati zice dacă numai pentru noaptea asta ne-am considera 
casatoriti?  
Barbatul, încântat, e de acord, dupa care femeia îi spune:  
- Ia-ti singur o patura, trântor imputit ce esti! 
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*** 
Intr-o zi, o directoare de succes de la resurse umane a fost calcata de un autobuz in 
timp ce se plimba şi a murit. Sufletul ei a fost intampinat la Portile Raiului de catre 
Sf. Petru in persoana.  
- Bine ai venit in Rai. Dar inainte sa te instalezi, se pare ca avem o problema. Vezi tu, 
n-am mai avut niciodata un director de la resurse umane care sa ajunga pana aici şi 
nu suntem prea siguri ce sa facem cu tine.  
- Nici o problema, doar lasati-ma inauntru.  
- As vrea eu, dar am ordine de sus. Vei petrece o zi in Iad şi una in Rai şi apoi vei 
alege in care din ele ai vrea sa-ti petreci eternitatea.  
 
- De fapt eu m-am decis. Prefer sa raman in Rai.  
- Imi pare rau, regulile sunt reguli.  
Si astfel Sf. Petru o pune intr-un lift şi s-a dus direct in Iad.  
Usile s-au deschis şi ea s-a gasit calcand pe iarba verde a unui teren de golf 
minunat. Mai departe era un local şi in fata ei erau toti prietenii ei - directori cu 
care lucrase şi toti o aclamau. Au alergat toti spre ea, au sarutat-o pe ambii obraji şi 
au discutat despre vremurile trecute. Au jucat o runda excelenta de golf apoi seara 
s-au dus in local unde a mancat o cina excelenta formata din friptura şi homari. A 
facut cunostinta şi cu Diavolul care era de fapt un tip de treaba (chiar dragut) şi s-a 
distrat de minune spunand bancuri şi dansand. Toti au dat mana cu ea şi si-au luat 
ramas bun in timp ce se urca in lift.  
 
Urmatoarele 24 de ore şi le-a petrecut in Rai odihnindu-se pe nori şi cantand la 
harpa.  
S-a distrat de minune, şi cele 24 de ore au trecut fara sa-si dea seama.  
 
Sf. Petru a venit şi a luat-o.  
- Deci, ai petrecut o zi in Iad şi una in Rai. Acum alege-ti eternitatea.  
- Nu credeam c-am sa spun asta, adica, in Rai a fost beton, dar cred ca m-am simtit 
mai bine in Iad. Asa ca Sf. Petru a escortat-o la lift, care s-a reintors in Iad. Cand 
usile s-au deschis, s-a gasit stand intr-un peisaj dezolant, pustiu, acoperit cu gunoi 
şi mizerie.  
Prietenii ei erau imbracati in zdrente şi colectau gunoiul in saci.  
Diavolul a venit şi el şi si-a pus bratul in jurul ei.  
- Nu inteleg, spuse femeia tremurand, ieri când am fost aici era un teren de golf şi 
un local unde am mancat homar, am dansat şi m-am simtit bine. Acum nu mai e 
decât pustiu şi gunoi, iar prietenii mei sunt toti mizerabili.  
Diavolul s-a uitat la ea şi a zambit.  
- Ieri te recrutam. Azi esti angajata. . . . . . . . . .  
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*** 
Banana şi vibratorul pe noptieră.  
Banana către vibrator:  
- Este pentru prima oară?  
Vibratorul:  
- Nu! Banana:  
- Şi atunci ce morţii mătii tremuri asa???  
*** 
*Fiscul 
* 
Un evreu nu isi mai platise impozitele de mult timp, gasind mereu metode  
de a pacali fiscul.  
Intr-o zi primeste o citatie sa se prezinte la sediul finantelor pentru a da explicatii 
privind impozitele. Panicat se duce la un prieten care avusese aceleasi probleme sa 
ceara un sfat.  
Prietenul îi zice: 
- "Tot ce pot sa îţi zic e sa te imbraci foarte rau, sa te duci cu hainele rupte, pantofii 
dezlipiti, murdar şi nebarbierit; astfel celor de acolo o sa li se faca mila de tine şi te 
lasa in pace". . .  
Nemultumit de sfat, evreul se duce şi la avocat, care il sfatuieste:  
- "Important e sa lasi impresia de putere şi siguranta. Inchiriaza o limuzina, un 
smoking, un ceas Rolex de aur şi du-te. O sa li se faca frica de tine şi te lasa in pace". 
. .  
Tot nemultumit, evreul decide sa se duca la rabin şi îi povesteste totul: 
- "Rabbi, prietenul mi-a zis sa ma imbrac prost, avocatul sa ma imbrac luxos, nu stiu 
de cine sa ascult". . .  
Rabbi se gandeste un moment şi zice: 
- "Fiule, am sa îţi spun o mica poveste care te vă lamuri. A fost odata o fata tanara 
care trebuia sa se marite. Nestiind cum sa se imbrace in noaptea nuntii, ea s-a dus şi 
i-a cerut sfatul mamei sale. Aceasta i-a zis: Fata mea, imbraca-te cu rochia veche a 
bunicii tale, cea neagra şi lunga, şi incheie-te pana la gat, pune-ti şi un batic in cap 
astfel incat sa nu ti se vada decât chipul. Nemultumita fata i-a cerut ajutorul celei 
mai bune prietene care i-a zis: Imbraca-te cu o lenjerie sexy, parfumeaza-te, 
cumpara-ti o rochie super scurta şi totul vă fi bine.  
Fiule, cred ca povestea asta a mea îţi vă fi de mare folos". . .  
Nedumerit, evreul intreaba: 
- "Bine, rabbi, dar nu inteleg ce legatura are ceea ce tocmai mi-ai spus cu problema 
mea. Nu poti fi mai clar?".  
- "Fiule, nu conteaza cum o sa te imbraci, oricum o sa te futa ala ! ! ! 
*** 
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Scotianul la spovedanie 
Un scotian insurat se duce la spovedanie si-i spune preotului: 
- Parinte, aproape ca am avut o aventura cu o alta femeie! 
- Cum adica, "aproape"? intreaba preotul.  
- Pai, ne-am dezbracat, ne-am frecat bine unul de altul, dar apoi ne-am oprit.  
 
Preotul este revoltat: 
- A te freca unul de altul este ca şi cum ai fi bagat-o inauntru! Nu trebuie sa te mai 
vezi cu femeia aceea. Ca penitenta, trebuie sa spui 5 rugaciuni şi sa pui 50 de lire 
sterline in cutia milei.  
 
Scotianul iese din confesional, spune rugaciunile şi apoi se duce la cutia milei. Sta 
putin langa ea şi da sa plece.  
Preotul, care-l urmarea cu privirea, fuge dupa el si-l avertizeaza: 
- Te-am vazut! N-ai pus banii in cutie! 
 
Scotianul raspunde, uimit: 
- Da, parinte, dar am frecat banii de cutia milei şi - asa cum tocmai mi-ai spus - este 
ca şi cum i-as fi bagat inauntru! 
*** 
Un individ e nevoit sa opreasca masina datorita unei congestii de  
trafic. Deodata, cineva îi bate in geam: 
- Ce s-a intamplat? 
- Teroristii i-au rapit pe cei 322de parlamentari şi cer 10 milioane de 
dolarirascumparare. Altfel ameninta ca îi vor stropi cubenzina şi le vor da foc. 
Acum mergem din masina in masina şi facem o cheta.  
- Bine, zice omul dinmasina. Si cat da fiecare? 
- Cam 5 litri. . .  
*** 
Un tip suna la usa unui apartament. Usa se deschide şi apare o tanara superba. . . .  
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? Fara nici un cuvânt, tipa îi trânti usa în 
nas. A doua zi, tipul iar suna la usa, iar deschide tanara cu pricina. . .  
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? La fel de suparata, tipa îi trânteste usa 
înas.  
Seara discuta cu sotul ei, îi povesteste ce şi cum. Acesta din urma decide sa ramâna 
a doua zi cu ea.  
Bineînteles, soneria se face auzita a doua zi. Doamnadeschide usa şi tipul pune 
obisnuita întrebare: 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? Plina de tupeu, cu sotul ascuns dupa 
usa gata sa intervina, femeia raspunde: 
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- Da! 
- Atunci, vă rog sa faceti sex şi cu sotul dumneavoastra ca sa-mi lase nevasta în 
pace. . .  
*** 
Un tip intra intr-o farmacie. Multa lume, inghesuiala.  
- Nu vă suparati, vă rog sa ma lasati sa intru in fata ca am pe cineva la pat.  
Oamenii cumsecade îi fac loc şi ajunge la ghiseu. Tipul se apleaca la ghiseu şi spune:  
- Vreau şi io 3 prezervative  
*** 
Intr-un salon de reanimare, toti conectati la aparate de mentinere a vietii. 
Electricianul baga capul pe usa :  
- Baieti, luati o gura mare de aer ca schimb o siguranta!  
*** 
Un inginer agronom, oltean scolit la Bucuresti şi in strainatate, se destainuie 
reporterului de la TV cu mult naduf in glas:  
- Anul trecut semanaram varza pa 5 hectarre; dar o mancara omizile. Anul asta 
semanaram 10 hectare şi iar o mancara omizile!  
- Si ce masuri veti lua? intreaba reporterul TV.  
- Anul viitor o sa punem varza pe 20 de hectare. Sa se sature, ' rar ele ale dracului!!!  
*** 
Cica era unu' care mergea prin desert de citeva zile, echipat cu ochelari şi labe de 
scafandru. Si cum mergea el asa, sfirsit de sete şi de foame, de-abia se mai tira, se 
intilneste cu un beduin pe o camila. Il intreaba:  
- Nu vă suparati, cit mai e pina la ocean?  
- Pai, sa mai tot fie vreo 200 de kilometri. . . La care omul rabufneste cu naduf:  
- Sa vă ia dracu cu plaja voastra cu tot!  
*** 
Un politist fugea dupa un infractor. . .  
Dupa 100 m l-a depasit. . .  
*** 
De ce sunt politistii uzi de la genunchi in jos? 
Dupa ce arunca tigara in WC, o sting şi cu piciorul.  
*** 
Un negru se duce la doctor in Africa de Sud. Se plange de dureri in gat.  
Doctorul il pune sa se dezbrace complet dupa care il pune sa mearga in patru labe 
şi sa stea cate putin in fiecare colt al cabinetului.  
Negrul, cam uimit, se executa, dupa care il intreaba pe doctor ce legatura 
are treaba asta cu durerile lui de gat.  
La care doctorul raspunde: 
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- Nu, n-are nici o legatura, dar mi-am cumparat o masa neagra pentru cabinet şi ma 
gandeam unde sa o pun.  
*** 
La închisoare: 
- Tu cum ai ajuns aici? 
- Tinerete fara experienta.  
- Cum tinerete, cînd ai peste 60 de ani? 
- Da, dar avocatul meu avea doar 25.  
*** 
Intre doi cersetori: 
- Ce, acum esti ciung?! 
- Ce sa fac? Cînd eram orb, primeam doar bani falsi! 
*** 
Cei peste trei sute de pasageri aflati într-un Boeing 747, deasupra 
Oceanului Pacific, aud vocea calda a stewardesei: "Va rugam sa vă legati 
centurile de siguranta. Datorita unei defectiuni grave, vom fi obligati sa 
amerizam. Dupa amerizare, veti sari în apa prin locurile speciale.  
Înainte de asta vă veti lua un calduros adio de la pasagerii care nu stiu sa 
înoate. Ne despartim cu speranta ca ati avut parte de o calatorie agreabila. . ".  
*** 
- Este adevarat ca se poate face dragoste cu o femeie de la Cernobîl? 
- Da, este adevarat, dar trebuie sa utilizati un prezervativ de plumb.  
*** 
La un proces legat de evaziunea fiscala dintr-o companie, judecâtorul intreaba : 
- Inculpat, recunoasteti ca Dvs ati incercati sa scapati de plata impozitelor şi taxelor 
prin metoda descrisa mai devreme de comisarul Garzii Finaciare? 
- Sincer, nu, dar şi metoda descrisa de dansul merita atentie. . .  
*** 
Indiferent de viteza pe care o ai când mergi cu masina, cei care merg mai 
incet - dorm la volan, iar cei care merg mai repede - sunt sinucigasi.  
*** 
- Cine este cel mai fericit om de pe pamant? 
- Papa de la Roma.  
- De ce? 
- In fiecare dimineata, când se trezeste, isi vede seful gata rastignit. . .  
*** 
Presedintele unei banci s-a destainuit in mare secret prietenului sau ca docturul l-a 
sfatuit sa plece cat mai repede in strainatate. Prietenul vrea sa concretizeze: 
- Dar ce fel de doctor este acesta - doctor in medicina sau doctor in stiinte juridice? 
*** 
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In cercurile academice mult timp a existat o ipoteza conform careia daca 
Ai pune in fata masinii de scris un milion de maimute, atunci, conform 
Teoriei probabilitatilor, peste catva timp ele vor tasta opera completa "Hamlet".  
Dar, odata cu dezvoltarea Internetului, am aflat ca nu este asa. . .  
*** 
In SUA poti sa faci orice care nu este clar interzis de lege.  
In China poti sa faci doar ce este clar permis de lege.  
In Cuba este interzis sa faci chiar şi ceea ce este clar permis de lege.  
In Romania poti sa faci orice chiar dacă este clar interzis de lege.  
*** 
Mai rau decât o pietricica in bocanc poate fi doar un firicel de nisip in prezervativ.  
*** 
O fetita isi intreaba tatal:- Care-i diferentadintre a excita şi a enerva? 
- Sa-ti dau un exemplu, acum 15 ani mama ta ma excita, acum ma enerveaza.  
*** 
Secretara catre patron: 
-Am doua vesti: una buna, alta rea.  
- Incepe cu cea buna.  
- Nu esti steril.  
*** 
Sotia catre sot: 
- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta? 
- Nici una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine.  
*** 
Sotia isi intreaba sotul: 
- Te-ai casatorit cu mine din dragoste sau din interes? 
- Cred c-a fost dragoste ca nu ma mai interesezi de mult.  
*** 
O femeie goala in fata oglinzii: 
- Cand ma uit vad o persoana grasa şi ridata. As avea mare nevoie de un 
compliment.  
El: - Ai vederea foarte buna.  
*** 
Ea: - Maine aniversam 30 de ani de casnicie. Ce zici, sa taiem porcul? 
El: - De ce, nu e vina lui.  
*** 
I: Care-i definitia fidelitatii? 
R: Ratarea unei ocazii.  
*** 
Un invitat catre vecina sa: 
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- Sampania vă face frumoasa.  
- Dar n-am baut nici o cupa! 
- Se poate, dar eu sunt la a 12-a.  
*** 
Niste turisti la tara: 
Ea: - Iubitule, peisajul asta ma lasa muta.  
El: - Perfect, campam aici.  
*** 
Un inginer moare şi ajunge la portile raiului. Se uita Sf. Petru in catastif, vede ca e 
inginer şi il trimite in iad.  
In scurt timp, inginerul se plictiseste şi incepe sa faca imbunatatiri. Asa ca Infernul 
se face cu aer conditionat, canalizare la wc, scari rulante şi alte smekerii de confort.  
Intr-o zi, il suna Dumnezeu pe Satana sa-l intrebe cum mai merge treaba pe acolo, 
pe jos.  
-Pai cum sa mearga? Foarte bine, avem aer conditionat, canalizare, scari rulante etc. 
Si pun pariu ca in curand inginerul vă aparea cu alte idei inovatoare.  
-Cum? Aveti un inginer acolo? Nu are ce cauta la voi, a fost o greseala! Trimite-l sus 
imediat!  
-Nici gand, imi place sa am in echipa un inginer. Il pastrez!  
-Trimite-l sus sau vă dau in judecâta!  
-Sigur ca da! Si de unde, ma rog, o sa iei tu un avocat? 
*** 
Maria era fata batrana a satului şi era foarte mandra de conditia ei. Stiindu-se cu o 
varsta inaintata, se duce la pietrar şi îi spune:  
-Cand oi muri, sa-mi faci o cruce de piatra pe care sa scrie: "Sub aceasta pietrisoara 
Doarme-a noastra Marioara. S-a nascut fecioara, A trait fecioara, Si-a murit fecioara. 
"  
Dupa cateva luni, moare Maria. Pietrarul nu mai tinea minte ce îi spusese femeia sa 
scrie dar cam tinea minte ce voia sa spuna, asa ca a sapat pe cruce: "E Maria 
dedesubt; Nu are sigiliul rupt. " 
*** 
Patru concurenti la o examinare orala: 
- Va rugam sa ne spuneti care ar fi, dupa parerea dvs. , cel mai rapid lucru din lume. 
. . .  
Primul: 
-. . . Eu cred ca cel mai rapid lucru din lume e gandul. . .  
- Cum asa??!!! 
- Te gandesti la cineva şi nici nu-ti dai seama când o faci. . .  
- Asta asa este. . aveti dreptate. . o sa tinem cont de parerea dvs.  
Al doilea: 
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- Eu as zice ca clipitul e cel mai rapid. . .  
- De ce anume??? 
- Nici nu-ti dai seama când clipesti, atât de rapid e. . .  
- Da. . . interesant. . . apreciem contributia dvs. .  
Al treilea: 
- Dom'le. . . eu sunt de parere ca lumina este cel mai rapid lucru. . .  
- Puteti explica??. . .  
- Da: cum apesi pe intrerupator cum se umple toata camera de lumina. . . adica e 
ceva foarte rapid. . . nici nu-ti dai seama. . .  
- Da. . . foarte interesant. . vă multumim. . .  
Al patrulea: 
- Cum sa vă spun eu. . . dupa parerea mea, diareea e cel mai rapid lucru. . .  
- !!!?????? (consternare) 
- Pai, domnilor. . . aseara m-am cacat pe mine şi n-am avut timp nici sa ma gandesc, 
nici sa clipesc şi nici sa aprind lumina. . .  
*** 
Fabula medievala : 
John era un viteaz cavaler al regelui Arthur dar avea şi el o obsesie pentru frumosii 
sani ai reginei! 
Stia bine ca, dacă i-ar fi atins, ar fi fost condamnat la moarte.  
Intr-o zi, John nu mai rezista şi isi face cunoscuta dorinta lui secreta magului 
Merlin. Baiat orientat, magul gaseste o solutie pentru a satisface dorinta acestuia 
dar numai contra a 1000 monede de aur.  
John accepta fara sa ezite! 
In dimineata urmatoare, magul Merlin prepara o pulbere urticanta şi o pune in 
sutienul reginei, in timp ce ea isi facea dusul. Imediat ce regina se imbraca incepe sa 
simta o mancarime din ce in ce mai mare.  
Regele Arthur il convoaca imediat pe vrajitor, pentru a-i cere un remediu, iar acesta 
îi spune ca doar o saliva speciala, aplicata timp de 4 (patru) ore ar putea trata 
aceasta teribila urticarie. A mai mentionat ca din testele efectuate in laborator, a 
observat ca doar saliva lui John ar avea aceste caracteristici speciale.  
Regele il convoaca imediat pe John, care deja isi luase antidotul pentru pulberea 
urticanta. Asa se face ca John are ocazia de a saruta (la ordinul regelui!), pentru 
cateva ore bune, sanii pe care îi visase dintotdeauna şi pe deasupra vine sarbatorit 
de curte ca un erou ! 
 
Inainte de a se intoarce la mosia lui, John este oprit de vrajitor, care îi reaminteste 
datoria de 1000 de monede de aur. Surpriza, insa, John, deja satisfacut, refuza sa 
plateasca, mizand pe faptul ca magul nu s-ar fi putut confesa, fiind complice la ceea 
ce s-a intamplat.  
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In dimineata urmatoare, insa, magul Merlin pune aceeasi pulbere  
urticanta in chilotii regelui. . . . . . . .  
Morala fabulei: 
PLATITI-VA FACTURILE LA TIMP !. . . .  
*** 
Firma serioasa angajam hacker. Va rugam sa plasati CV-ul pe prima pagina de la 
Microsoft! 
***  
Suna o blonda la Politie: - Mi-au spart masina, mi-au furat totul. . . şi volanul şi 
pedalele şi schimbatorul de viteze, totul. . . . . . Peste 5 min isi da cu palma peste cap 
şi suna iar la politie: - Va rog sa ma scuzati, m-am urcat in spate  
***  
- De ce toarna o blonda apa in tastatura? 
- Ca sa navigheze pe internet. . .  
*** 
Dupa o vodca, o blonda ajunge in patul unuia. Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul barbat din viata ta?  
Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
***  
Un suparat intra intr-un bar: 
- Care vrea bataie? 
Toata lumea terorizata. In sfarsit, se ridica un tip de 2 m pe 2 m şi mai suparat 
decât primul şi spune:  
- Eu! 
- Ei, atunci du-te dupa colt, ca de acolo am luat şi eu! 
***  
Un betiv intra intr-un bar, se opreste in fata unui cuplu şi ragaie.  
Tanarul, furios: 
- Cum indraznesti sa ragai inaintea prietenii mele?  
- Scuze nu stiam ca e randul ei!  
***  
La un proces plictisitor, cind toti aproape ca adormisera, un betiv exclama catre 
procuror:  
- Sa ma pupi in cur!  
- Afara!  
- Nuuu!! Aici, sa vada toata lumea!!  
Ce a zis nevasta lui Bill Gates dupa noaptea nuntii:  
"A fost atât Micro, cat şi Soft!".  
*** 
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Un betiv intra intr-o biserica şi se duce direct la confesare. Intra in cabina şi nu zice 
nimc. Popa, nedumerit, isi drege vocea incercand sa-i atraga atentia omului. Asta 
nimic. Dupa un timp, bate popa de 3 ori in peretele despartitor, la care betivul 
raspunde: - N-are rost sa bati, nici eu nu mai am hartie.  
***  
Bula tocmai iese din sediul militiei judetene şi epuizat, se sprijina de un pom. Un 
trecator se apropie de el, intreband: - Nu vă suparati, nu stiti unde se bate la 
masina? - Nu stiu, pe mine m-au batut manual.  
***  
Doua blonde, una la volan, semaforul rosu, se opresc:  
- Ai vazut ce rosu frumos?!  
- Da. . . superb. . .  
- Da' uite ce galben fain. . .  
- Aha. . .  
- Da' uite ce verde misto. . .  
- Da, asta chiar e super. . .  
-Aaa. . . iar asta rosu, l-am mai vazut, hai sa mergem! 
*** 
Un tanar invita o tanara la dans: 
- Domnisoara, se poate?. . .  
- Desigur, dar mai intai sa dansam.  
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti. . .  
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Vad! 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau:  
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, sansele mele vor 
creste dacă îi voi spune ca am 50?  
- Sansele tale vor creste dacă îi vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat.  
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! - raspunde tatal.  
*** 
Un tip intra intr-o farmacie şi o roaga pe farmacista sa-i dea 10 prezervative. Le ia, 
le arunca pe jos şi incape sa le calce. Farmacista mirata intreaba :  
- Domnule, dar de ce le calcati? 
- Asa m-am lasat şi de tigari ! 
*** 
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- Spune-mi, draga, sotul tau a gasit vreodata barbati straini in sifonier? 
- Nu! Toti erau cunostinte vechi de-ale lui. . .  
*** 
I: Ce-si doresc barbatii şi femeile când se casatoresc? 
R: Barbatul doreste ca femeia sa fie la prima ei dragoste, iar femeia ca barbatul sa 
fie la ultima lui dragoste. . .  
*** 
La 8 ani - O duci in pat şi apoi îi spui o poveste.  
La 18 ani - Ii spui o poveste şi apoi o duci in pat.  
La 28 ani - Nu-i nevoie sa-i spui o poveste ca sa o duci in pat.  
La 38 ani - Ea îţi spune o poveste şi te duce in pat.  
La 48 ani - Tu îi spui o poveste ca sa eviti sa te duci in pat.  
La 58 ani - Stai in pat toata ziua ca sa nu-i asculti povestea.  
*** 
- Imi pare rau, vecine, de nenorocirea care ti s-a intamplat: din cauza focului, ti-a 
murit şi nevasta, şi vaca.  
- Da, sunt amarat. Toti imi spun: lasa, îţi gasesti tu alta femeie, ia-o pe vaduva 
cutare, uite, cunosc eu pe una tare gospodina. Unul n-ar veni sa-mi zica: na, ma, şi 
tie alta vaca. . .  
*** 
Un cuplu apare la un curs de biologie şi pentru ca erau certati, femeia se aseaza in 
primul rand, iar barbatul in ultimul rand. La un moment dat, profesorul zice:  
- Un taur sanatos trebuie sa aiba pana la 12 cuplari pe zi. . .  
Femeia din primul rand: 
- Ma scuzati, domnule profesor, cate? 
- Pana la 12.  
- Repetati, vă rog, pentru ultimul rand! 
Barbatul din ultimul rand:  
- Spuneti-mi, profesore, este vorba de cuplarile cu o singura vaca sau cu 12? 
- Desigur, cu 12.  
- Multumesc ! 
*** 
Un batrîn merge la un vrajitor sa-l întrebe dacă poate sa-l scape de un blestem care-
l urmareste de 40 de ani.  
Vrajitorul îi spune: "Poate, dar trebuie sa-mi spui exact cuvintele care au fost 
rostite asupra ta. "  
Batrînul spuse fara ezitare: "Acum vă declar sot şi sotie!" 
*** 
Doi soti se opresc in statia de taxiuri. Sotia il intreaba pe soferul de taxi: 
- Pana in centru, la Universitate, cat m-ar costa? 
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- 100. 000.  
- Si dacă il luam şi pe sotul meu cu noi, atunci cat m-ar costa? 
- Tot atat.  
La care femeia, uitandu-se la sotul sau cu o umbra de dispret: 
- Vezi, ti-am spus mereu ca nu valorezi nimic! 
*** 
La receptia unui hotel sunt afisate cotele zapezii:  
- Busteni 17 cm  
- Clabucet 21 cm  
- Postavarul 28 cm 
Intra o blonda, citeste, merge la receptioner şi intreaba:  
- Care este camera domnului Postavarul? 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut sotie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!"  
*** 
Doi tipi insurati discutau 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
***  
Un tip intra in farmacie şi cere un pachet de prezervative.  
- Ce numar doriti? Intreaba farmacista.  
- Nu stiu.  
- Luati tabla asta cu gauri de diferite marimi şi mergeti la toaleta sa vedeti.  
Dupa minute bune tipul revine.  
- Ei ce numar sa fie? Intreaba farmacista.  
- Da-le dracului prezervative, cat f ace tabla?  
*** 
Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
- Dacă da dracu' si-l prind pe unul din voi in dormitorul fetelor, il amendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro !  
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa?  
***  
Intr-un templu shaolin: 
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenta dintre o perla şi o 
femeie?  
Maestrul: 
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- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta in faptul ca perla poate fi insirata pe la 
ambele capete, iar femeia numai pe la un capat.  
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit ca 
unele femei se lasa insirate pe la ambele capete!  
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle.  
*** 
O tipa frumoasa, blonda şi extrem de apetisanta avea o papagalita, care o imita mai 
mereu. . .  
Cand ajunge acasa ea obisnuieste sa se aseze in fata oglinzii şi zicea "sunt frumoasa, 
sexi şi imi place sa ma f*t". .  
Papagalita la fel repeta dupa ea. . . toate bune. . . intr-o zi vine un preot in vizita :  
- Vai ce papagal frumos aveti. . . dupa care papagalita incepe : "sunt frumoasa, sexi 
şi imi place sa ma f*t"  
Preotul oripilat spune:  
- Vai cum se poate una ca asta, eu am 2 papagali care citesc din biblie şi se roaga 
toata ziua. . . da-mi papagalita mie 2-3 zile. . . sa o reeduc. . . zis şi facut.  
Ajunge papagalita in mijlocul papagalilor preotului şi incepe cum era invatata :  
- "Sunt frumoasa, sexi şi imi place sa ma f*t", la care unul din papagali zice 
- Vezi ba, in p**a mea ca nu ne-am rugat degeaba.  
*** 
Un preot explica la ora de religie:  
-Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva.  
-Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute.  
-Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseaza. Eu vorbesc in 
general. . . . .  
*** 
Presedintele Bush şi secretarul de stat Colin Powell stateau intr-un bar. Un tip intra 
şi il intreaba pe barman: 
- Nu-s aia presedintele Bush şi Colin Powell acolo la masa? 
- Da, ei sunt, raspunde barmanul.  
Asa ca tipul se duce la ei şi le zice: 
- Ce onoare, ce faceti aici? 
- Planuim al treilea razboi mondial, zice Bush.  
- Serios? Si ce o sa se intample? 
- O sa omoram 140 de milioane de irakieni şi o blonda cu tate mari, zice Bush.  
La care tipul: 
- O blonda cu tate mari? De ce s-o omorati pe blonda cu tate mari? 
Bush se intoarce spre Powell, il bate pe umar şi zice: 
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- Vezi, ba desteptule, ti-am zis eu ca n-o sa-i pese nimanui de 140 de milioane de 
irakieni! 
*** 
Un om cade de pe o schela. . . Singurul martor la accident este un copil.  
Un politist vine si-l întreaba: 
-Ma copile de ce a cazut omul ala de pe schela? 
-Pai l-a batut D-zeu.  
-De ce l-a batut D-zeu? 
-Ca a înjurat. .  
-Da' ce a înjurat? 
-Futu-ti D-zeii matii de copil nu mai scutura schela!!! 
*** 
Doi canibali stau in jurul unui foc. Unul zice: 
-Bai, nu-mi place deloc soacra-ta! 
-Pune-i mustar.  
*** 
Lucrare scrisa intr-o clasa de fete, cu subiectul urmator:  
-Abordati intr-o maniera concisa, urmatoarele trei teme:  
1) Religie.  
2) Sexualitate.  
3) Mister.  
Doar urmatoarea lucrare a obtinut nota maxima 10:  
"Dumnezeule! Sunt insarcinata! Cu cine?"  
***  
Vine un mosulet de 80 de ani la doctor.  
-Domnule doctor, mâine o sa ma însor!  
-Bine, mosule, cîti ani are mireasa?  
-21. . .  
-Doamne, trebuie sa vă avertizez, orice activitate sexuala ar putea fi mortala!!  
Mosuletul sta un pic pe gânduri şi raspunde:  
-Bine, dacă moare. . . moare! 
***  
Doua flori de camp cresc alaturat.  
-Te iubesc, îi sopteste una celeilalte.  
-Si eu te iubesc! Esti de parere sa anuntam o albina? 
*** 
-Ce-i cu dumneata??? Esti orb??? Il intreaba pe sofer pietonul pe care acesta tocmai 
l-a lovit cu masina.  
-Cum adica orb??? Nu vezi ca te-am nimerit? 
*** 
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Un baietel privea atent la un preot care-si repara gardul de la gradina.  
- De ce ma privesti asa de atent, fiule?  
- Vreau sa aflu ce zice un preot cind isi da cu ciocanul peste degete! 
*** 
Datorita intreruperii accidentale a curentului electric intr-un supermarket au 
ramas blocate temporar 4 persoane: doi barbati intr-un lift şi doua blonde pe 
scarile rulante. . .  
*** 
Prietenia intre barbati: Sotul se intoarce acasa dimineata. Sotia il intreaba unde a 
fost toata noaptea. El isi argumenteaza lipsa prin faptului ca a dormit acasa la cel 
mai bun prieten. Femeia telefoneaza la 10 dintre cei mai buni prieteni ai sotului şi 
dintre toti, 8 confirma ca intr-adevar noaptea precedenta sotul ei a dormit acolo. 
Ceilalti 2 insista ca inca se afla la ei.  
*** 
Prietenia intre femei: Sotia se intoarce acasa dimineata. Sotul o intreaba unde a fost 
toata noaptea, la care femeia raspunde ca a dormit la cea mai buna prietena a ei. 
Sotul da telefon la 10 dintre cele mai bune pietene ale sotiei: nici una nu îi confirma 
ca a dormit peste noapte la ea.  
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se-ntilnesc pe strada.  
Mihai il vede pe Cristi ca e cam abatut si-l intreaba:  
-De ce esti asa suparat?  
C: Uite ma eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat.  
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina?  
C: Niciodata.  
M: Pe luna?  
C: Da din cap negativ.  
M: Pe an?  
C: Iar da din cap negativ.  
M: Pai vezi, rugina.  
*** 
CLIENTUL INTREABA:  
 
Acum un an am schimbat versiunea Logodnica 7. 0 cu Nevasta 1. 0 şi am observat 
ca programul a lansat o optiune subita Bebelus1. 0 care ocupa mult spatiu pe hard. 
In instructiuni nu era nimic mentionat.  
 
Pe de alta parte, Nevasta 1. 0 se autoinstaleaza in toate celelalte programe şi se 
lanseaza automat când deschid alta aplicatie, impiedicandu-i executia. Aplicatii ca 
Bere-intre-prieteni 10. 3, Duminica-la-fotbal 5. 0 nu mai functioneaza.  
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Uneori apare un virus - Soacra 1. 0, care blocheza sistemul sau face ca Nevasta 1. 0 
sa se comporte total haotic. Nu reusesc sa dezinstalez acest program şi devine 
insuportabil mai ales când incerc sa lansez aplicatia Duminica-de-dragoste 3. 0.  
 
Se pare ca şi alte fisiere sunt virusate. De ex. : c:/Sex__sambata_dimineata. exe nu 
mai functioneaza deloc. Am vrut sa revin la programul anterior Logodnica 7. 0 dar 
procesul de dezinstalare al programului actual, Nevasta 1. 0 mi se pare complicat 
iar riscurile pt. sistem sunt mari mai ales pt. Bebelus 1. 0 care chiar imi place.  
 
Ma puteti ajuta? Un utilizator disperat.  
 
RASPUNS:  
 
Draga client,  
Nemultumirea Dvs. este frecventa printre utilizatori dar ea se datoreaza unei 
greseli primare de conceptie: Multi utilizatori trec de la orice versiune Logodnica X. 
0 la Nevasta 1. 0 cu speranta falsa 
Nevasta 1. 0 nu e decât un program de divertisment şi utilitati. Dar e vorba de mult 
mai mult :Nevasta 1. 0 e un Operating System complet creat ca sa controleze toate 
aplicatiile Dvs. E aproape imposibil sa 
dezinstalati Nevasta 1. 0 şi sa reveniti la Logodnica X. 0 intrucat exista sisteme 
virusate care fac ca şi acesta sa se comporte precum Nevasta 1. 0 deci nu aveti 
nimic de castigat.  
 
Aceeasi problema şi cu Soacra X. 0. Acesta e un program mai vechi din care deriva 
Nevasta 1. 0 şi comporta multe probleme de compatibilitate. Cu putin noroc, 
sfarseste prin a fi victima unui virus şi dispare in cativa ani.  
 
Unii utilizatori au incercat sa formateze tot modulul şi sa instaleze programul 
Iubita+Nevasta 2. 0 dar asta le-a creat şi mai mari probleme ( a se citi notita de 
prevenire "Pensie alimentara" şi "Custodia copiilor"). Dacă instalati Iubita 8. 0 nu 
incercati sa treceti la Nevasta 2. 0 pt ca problemele vor fi chiar mai mari decât cele 
cu Nevasta 1. 0. Chiar dacă exista şi versiuni Nevasta 3. 0 şi Nevasta 4. 0, acestea 
sunt rezervate specialistilor şi avand un pret ridicat nu le recomandam.  
 
Dacă sistemul cade, vă recomandam Celibat 1. 0 dar ideal e sa pastrati Nevasta 1. 0 
şi sa invatati programul cat mai bine posibil intrucat e foarte sensibil la anumite 
comenzi şi reactioneaza rau la erori de instalare. Asadar, orice eroare aparuta vă fi 
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considerata ca provenind din partea Dvs. şi trebuie sa vi-o asumati. Va sfatuim sa 
activati aplicatiile C:/Scuze/Scuze. exe.  
 
Evitati utilizarea tastelor ESC şi SUPPR care necesita ulterior C:/Scuze /flori. exe. 
Pentru o mai buna utilizare, vă sfatuim sa cumparati şi pack-ul Bijuterii 3. 0, 
Vacante 5. 1. Optiunile Da_draga_mea 2. 7 şi Ai_dreptate_iubire 4. 5 sunt 
indispensabile. Nu instalati sub nici o forma secretara_blonda_in_fusta_mini 2. 0, 
O_prietena 3. 1. Aceste programe sunt incompatibile cu Nevasta 1. 0 şi pot distruge 
sistemul. Functia c:/Sex__sambata_dimineata. exe se vă activa odata cu 
c:/Colier_cu_diamante. exe.  
*** 
Bula se duce la doctor şi i se plinge:  
-Doctore, sunt homosexual.  
-Vai de mine. . . Si eu nici macar nu m-am pieptanat.  
*** 
Pacienta: Gata, domnule doctor, m-am dezbracat complet.  
Unde sa-mi pun hainele? 
D: Aici, peste ale mele. . .  
*** 
Cum se numeste dentistul arab? 
- BLEND AHMED 
*** 
Prin oceanul Pacific trecea un vapor. Unul dintre pasageri îi arata capitanului ca pe 
o insulita e un om zdrentaros care sare şi da din maini. Il intreaba pe capitan: 
- Cine e tipul? 
- Nu stiu, dar de cate ori trecem pe aici se bucura nespus! 
*** 
Un terorist ameninta personalul unui avion cu pistolul: 
Teroristu: Va-mpusc dacă nu duceti avionul la Teheran.  
Personalu: Stai calm, nu mergem deloc la Teheran.  
Teroristu: Va impusc, voi n-auziti? 
Personalu: Tu nu intelegi ca acest avion nu are cum sa mearga la Teheran? 
Teroristu: Am un pistol, ce nu e clar? Si acest avion VA merge la Teheran!  
Personalu: Stai dom'ne calm, in fata este un domn cu o bomba care vrea sa mearga 
la Tel Aviv ! 
*** 
I. Care este diferenta dintre un taur şi un bou? 
R. Taurul poate deveni tata, pe când boul numai unchi.  
*** 
I. Ce fac pestii când sunt multi? 
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R. Bancuri.  
*** 
I. Care este diferenta dintre un frigider şi un wc? 
R. In frigider ouale stau asezate, in wc stau atarnate!  
*** 
I. Cand este un barbat o companie placuta pentru o femeie?  
R. Atunci când barbatul este patronul companiei!!!  
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca in cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze sotiei sale centura de castitate. Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba: 
Punem şi botnita?  
*** 
Doua babe discuta despre sotii lor: 
- Mario, Gheorghe al meu e impotent 100%! 
- Leano, Ion al meu e impotent 300%! 
- Cum asa? 
- A cazut prostul pe scari şi si-a rupt şi degetul şi limba!!!  
*** 
VAMESII 
 
Ajung 5 tipi intr-un Audi A4 la vama iar vamesul le interzice sa intre in tara pe 
motiv ca pe masina scrie 4 şi ei sunt 5.  
Scandal, amenintari. . . vazand tipii ca nu au ce sa faca vor sa vorbeasca cu seful 
vamii sa-l reclame pe vames, la care vamesul raspunde: seful vamii nu poate veni, e 
ocupat cu doi tipi cu un Fiat Uno. . .  
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile spune ba ca nu vrea, ba ca e 
departe de sat şi nu se mai duce.  
Ion vine dupa un timp acasa si-i arata lui Vasile o poza.  
-Stii tu cine-i in poza asta? 
Sta Vasile se uita, se uita şi nu stie sa-i spuna.  
-E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai. . . Stie o lume 
intreaga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu!  
Trece timpul şi vine acasa Ion cu alta poza sa-i arate lui Vasile.  
-Stii tu, Vasile, cine-i in poza asta? 
-Nu, mai Ioane. Cine-i in poza? 
-E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, stie o lume intreaga dar tu nu 
stii, ma, ca nu esti la liceu!  
Dupa un timp vine Ion acasa şi vine randul lui Vasile sa-i arata o poza.  
-Stii tu, mai Ioane, cine-i in poza asta? 
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Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu stie ce sa raspunda.  
-E Gheorghe, din capatul satului, vine in fiecare zi la nevasta-ta, când esti plecat, stie 
tot satul, dar tu nu stii, ca esti la liceu!  
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile spune ba ca nu 
vrea, ba ca e departe de sat şi nu se mai duce.  
Ion vine dupa un timp acasa si-i arata lui Vasile o poza.  
-Stii tu cine-i in poza asta? 
Sta Vasile se uita, se uita şi nu stie sa-i spuna.  
-E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai. . . Stie o lume 
intreaga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu! 
Trece timpul şi vine acasa Ion cu alta poza sa-i arate lui Vasile.  
-Stii tu, Vasile, cine-i in poza asta? 
-Nu, mai Ioane. Cine-i in poza? 
-E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, stie o lume intreaga dar tu nu 
stii, ma, ca nu esti la liceu! 
Dupa un timp vine Ion acasa şi vine randul lui Vasile sa-i arata o poza.  
-Stii tu, mai Ioane, cine-i in poza asta? 
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu stie ce sa raspunda.  
-E Gheorghe, din capatul satului, vine in fiecare zi la nevasta-ta, când esti plecat, stie 
tot satul, dar tu nu stii, ca esti la liceu! 
*** 
Un cersetor in New York : 
- Aaaajutati un biet cersetor orb!. . .  
- Aaaajutati un biet cersetor orb! 
- Si am impresia ca sunt şi negru. . .  
*** 
La baia publica din padure, ursul se uita la  
iepuras şi îi zice: eu cred ca tu faci laba! La care iepurasul se intoarce nervos: 
CE, MA, CE? CE TE INTERESEAZA PE TINE CU CE VITEZA MI-O SPAL EU? 
*** 
Bula in ora de biologie. Profesoara intreaba: - Ce este verde şi sare pe campie? 
Raspuns din clasa: - Broasca! Profesoara: - Corect - dar putea fi şi un greiere.  
Ce este maro şi sare prin padure? Raspuns din clasa: - Caprioara! Profesoara: - 
Corect - dar putea fi şi un cerb.  
Bula agitat cere permisiunea de a pune şi el o intrebare: - Ce este tare când  
se ia in gura, iar moale şi lipicioasa când se scoate? Profesoara ofensata îi trage vreo 
doua perechi de palme lui Bula care zice:  
- Corect - dar putea fi şi o guma de mestecat!  
*** 
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Diriginta lui Bula il cheama pe taica-su la scoala.  
-Domnule Bula, nu mai stiu ce sa ma mai fac cu fiul dumneavoastra! Nu chiuleste, 
dar şi dacă vine la scoala, tot degeaba vine! In clipa de fata e potential corigent la 4 
materii, deci din nou repetent!  
-Doamna diriginta, vă multumesc pentru avertisment. Ajung acasa. . . şi dacă nu-l 
trezesc din bataie cu apa rece, sa nu-mi spuneti mie. . .  
-Domnule Bula, poate nu-i cea mai eficienta metoda, totusi! 
-Aveti dreptate, doamna! Lasati ca vad eu cum fac!  
Ajuns acasa, Bula senior trece la atac: 
-Bulica tata, intzoleste-te ca iesim in lume.  
Il duce pe Bula la un sexi-club. Mama, ce spectacol! Bulica avea ochii ca la rac: 
-Aoleu tata! Ce craci! Ce tzatze! Cin-le-o f*** p-astea?  
-Premiantii, tata, premiantii  
*** 
Unul agata şi el o pipita şi o duce la camera.  
Se dezbraca amandoi, incepe sa o mangaie şi ramane cu un san in mana, femeia 
fiind leproasa. Ralizand toata tragedia şi gandindu-se: "Gata, m-am molipsit de 
lepra",  
sare in sus de groaza şi se catara pe sifonier. Femeia, cum era excitata, il imbie:  
- Ce faci, te hotarasti sa cobori sau ti-o arunc acolo sus?. . .  
*** 
Un om intra in curte la un prieten.  
Bate la usa şi iese cainele. Se ridica in doua piciore şi spune: -Stapanul nu este 
acasa!  
Omul, de spaima, lesina. Dupa cinci minute se scoala si-l intreaba pe caine:  
-Dacă esti caine nu ar trebui sa latri? La care cainele:  
-Ba da, dar nu am vrut sa te sperii. .  
*** 
Soparla şi un urs koala stateau intr-un copac, fumau marijuana. Soparlei i se face 
sete, coboara din copac şi se duce la un rau sa bea apa. La rau, crocodilul vede 
soparla cam confuza si-i zice: -Ce-i cu tine soparlo, de ce esti asa de ametzita? -
Eeeee, io şi koala fumam marijuana in copac. Crocodilul se duce la copac şi urca sa o 
certe pe koala; ajunge la koala, iar asta uimita se uita la crocodil si-i zice: -Cata apa 
ai baut, faaaaaa????!! 
*** 
2 furnicute fumeaza iarba de se fac praf.  
Trece elefantul pe lânga ele şi le intreaba: - Ce pm faceti aici mai furnicutelor?  
Ele se sparg de ras şi îi zic elefantului: - Auzi ma elefantule, punem pariu ca nu  
poti sa ridici frimitura asta de pâine şi sa ti-o pui pe cap! Elefantul ia frimitura  
si o pune pe cap, furnicutele se spargeau de râs - Auzi mai elefantule punem pariu  
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ca nu poti sa calci pe frimitura astalalta! Elefantul calca, la care furnicutele:  
- Sa moara mama, câtamai sandwich-ul 
*** 
Un tanar invita o tanara la dans: 
- Domnisoara, se poate?. . .  
- Desigur, dar mai intai sa dansam.  
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti. . .  
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Vad! 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau:  
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, sansele mele vor 
creste dacă îi voi spune ca am 50?  
- Sansele tale vor creste dacă îi vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat.  
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! - raspunde tatal.  
*** 
Un tip intra intr-o farmacie şi o roaga pe farmacista sa-i dea 10 prezervative. Le ia, 
le arunca pe jos şi incape sa le calce. Farmacista mirata intreaba :  
- Domnule, dar de ce le calcati? 
- Asa m-am lasat şi de tigari ! 
*** 
- Spune-mi, draga, sotul tau a gasit vreodata barbati straini in sifonier? 
- Nu! Toti erau cunostinte vechi de-ale lui. . .  
*** 
I: Ce-si doresc barbatii şi femeile când se casatoresc? 
R: Barbatul doreste ca femeia sa fie la prima ei dragoste, iar femeia ca barbatul sa 
fie la ultima lui dragoste. . .  
*** 
Care-i diferenta dintre femeile cu varsta de 8, 18, 28, 38, 48 şi 58 de ani? 
8 - O duci in pat şi apoi îi spui o poveste.  
18 - Ii spui o poveste şi apoi o duci in pat.  
28 - Nu-i nevoie sa-i spui o poveste ca sa o duci in pat.  
38 - Ea îţi spune o poveste şi te duce in pat.  
48 - Tu îi spui o poveste ca sa eviti sa te duci in pat.  
58 - Stai in pat toata ziua ca sa nu-i asculti povestea.  
*** 
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- Imi pare rau, vecine, de nenorocirea care ti s-a intamplat: din cauza focului, ti-a 
murit şi nevasta, şi vaca.  
- Da, sunt amarat. Toti imi spun: lasa, îţi gasesti tu alta femeie, ia-o pe vaduva 
cutare, uite, cunosc eu pe una tare gospodina. Unul n-ar veni sa-mi zica: na, ma, şi 
tie alta vaca. . .  
*** 
Un cuplu apare la un curs de biologie şi pentru ca erau certati, femeia se aseaza in 
primul rand, iar barbatul in ultimul rand. La un moment dat, profesorul zice:  
- Un taur sanatos trebuie sa aiba pana la 12 cuplari pe zi. . .  
Femeia din primul rand: 
- Ma scuzati, domnule profesor, cate? 
- Pana la 12.  
- Repetati, vă rog, pentru ultimul rand! 
Barbatul din ultimul rand:  
- Spuneti-mi, profesore, este vorba de cuplarile cu o singura vaca sau cu 12? 
- Desigur, cu 12.  
- Multumesc ! 
*** 
Un batrîn merge la un vrajitor sa-l întrebe dacă poate sa-l scape de un blestem care-
l urmareste de 40 de ani.  
Vrajitorul îi spune: "Poate, dar trebuie sa-mi spui exact cuvintele care au fost 
rostite asupra ta. "  
Batrînul spuse fara ezitare: "Acum vă declar sot şi sotie!" 
*** 
Doi soti se opresc in statia de taxiuri. Sotia il intreaba pe soferul de taxi: 
- Pana in centru, la Universitate, cat m-ar costa? 
- 100. 000.  
- Si dacă il luam şi pe sotul meu cu noi, atunci cat m-ar costa? 
- Tot atat.  
La care femeia, uitandu-se la sotul sau cu o umbra de dispret: 
- Vezi, ti-am spus mereu ca nu valorezi nimic! 
*** 
La receptia unui hotel sunt afisate cotele zapezii:  
- Busteni 17 cm  
- Clabucet 21 cm  
- Postavarul 28 cm 
Intra o blonda, citeste, merge la receptioner şi intreaba:  
- Care este camera domnului Postavarul? 
*** 
O fetita isi intreaba tatal:- Care-i diferenta dintre a excita şi a  
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enerva? 
- Sa-ti dau un exemplu, acum 15 ani mama ta ma excita, acum ma enerveaza.  
*** 
Secretara catre patron: 
-Am doua vesti: una buna, alta rea.  
- Incepe cu cea buna.  
- Nu esti steril.  
*** 
Sotia catre sot: 
- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta? 
- Nici una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine.  
*** 
Sotia isi intreaba sotul: 
- Te-ai casatorit cu mine din dragoste sau din interes? 
- Cred c-a fost dragoste ca nu ma mai interesezi de mult.  
*** 
O femeie goala in fata oglinzii: 
- Cand ma uit vad o persoana grasa şi ridata. As avea mare nevoie de un 
compliment.  
El: - Ai vederea foarte buna.  
*** 
Ea: - Maine aniversam 30 de ani de casnicie. Ce zici, sa taiem porcul? 
El: - De ce, nu e vina lui.  
*** 
I: Care-i definitia fidelitatii? 
R: Ratarea unei ocazii.  
*** 
Un invitat catre vecina sa: 
- Sampania vă face frumoasa.  
- Dar n-am baut nici o cupa! 
- Se poate, dar eu sunt la a 12-a.  
*** 
Niste turisti la tara: 
Ea: - Iubitule, peisajul asta ma lasa muta.  
El: - Perfect, campam aici.  
*** 
Patru concurenti la o examinare orala: 
- Va rugam sa ne spuneti care ar fi, dupa parerea dvs. , cel mai rapid lucru din lume. 
. . .  
Primul: 
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-. . . Eu cred ca cel mai rapid lucru din lume e gandul. . .  
- Cum asa??!!! 
- Te gandesti la cineva şi nici nu-ti dai seama când o faci. . .  
- Asta asa este. . aveti dreptate. . o sa tinem cont de parerea dvs.  
Al doilea: 
- Eu as zice ca clipitul e cel mai rapid. . .  
- De ce anume??? 
- Nici nu-ti dai seama când clipesti, atât de rapid e. . .  
- Da. . . interesant. . . apreciem contributia dvs. .  
Al treilea: 
- Dom'le. . . eu sunt de parere ca lumina este cel mai rapid lucru. . .  
- Puteti explica??. . .  
- Da: cum apesi pe intrerupator cum se umple toata camera de lumina. . . adica e 
ceva foarte rapid. . . nici nu-ti dai seama. . .  
- Da. . . foarte interesant. . vă multumim. . .  
Al patrulea: 
- Cum sa vă spun eu. . . dupa parerea mea, diareea e cel mai rapid lucru. . .  
- !!!?????? (consternare) 
- Pai, domnilor. . . aseara m-am cacat pe mine şi n-am avut timp nici sa ma gandesc, 
nici sa clipesc şi nici sa aprind lumina. . .  
*** 
Mai Gheo, gasit-ai tu vreodata barbati straini la tine in sifonier? 
- Mai Ioane, n-am gasit nici un strain, toti erau romani.  
*** 
Ion şi Gheorghe se intalnesc la un colt de strada. Ion il intreaba pe Gheorghe:  
- Unde meri, ma?  
- Nu stiu! Da' tu unde meri, ma? 
- Nu stiu! 
- No, atunci hai p-aci ca-i mai aproape.  
*** 
Ion iese din casa şi il vede peste gard pe vecina-su Gheorghe, care isi batea temeinic 
nevasta.  
- Gheorghe, ce faci, ma? 
- Iote, imi repar masina de spalat.  
*** 
Vine Ion acasa. Intra, dar in casa il vede pe Gheorghe.  
- Ce faci aici, Gheorghe?  
- Astept autobuzul.  
Ion iese. Dar îi vine in minte un gand: "De unde la mine in casa autobuz?". Se 
intoarse, dar Gheorghe nu mai era. "Totusi a venit autobuzul" - se gandi Ion.  
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*** 
Gheorghe il intalneste pe Ion şi îi spune:  
- Stii ca ti-a murit soacra? 
- !!!  
- Ioane, stii ca ti-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, nu ai auzit, ti-a murit soacra! 
- Nu ma face sa rad ca am buzele crapate.  
*** 
Intr-o noapte, pe la ora 2, vine Gheo' la Ion şi incepe sa bata de nebun la geam. Dupa 
vreo jumatate de ora iese Ion adormit şi intreaba:  
- Cine-i? 
- Io, Gheo'! 
- Ce vrei ma, la ora asta?  
- Ioane, ai vopsea verde?  
- Nu! 
- Bine. Si pleaca.  
Dupa vreo doua ore, când tocmai atipise Ion, iar batai in geam.  
- Cine-i?  
- Tot eu, Gheo'!  
- Si acum ce mai vrei?  
- Ti-am adus vopsea verde!  
*** 
Vine Ion la Gheorghe şi il intreaba:  
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi?  
Gheorghe: 
- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropiu de ea şi o intreb: "Ce avem 
astazi, lapte sau carne?"  
*** 
Ion pleaca in concediu, in strainatate, iar la plecare Gheorghe il roaga sa-i aduca şi 
lui un papagal. La intoarcere, Ion, care a uitat sa-i cumpere un papagal, îi ia o 
bufnita si-i spune lui Gheorghe ca e papagal regal. . .  
O saptamana mai tarziu, se intalnesc la o bere, iar Ion il intreaba pe Gheorghe dacă 
papagalul a inceput sa vorbeasca. Gheorghe raspunde: 
- Bai, inca nu vorbeste, dar tu stii ce atent se uita?  
*** 
In momentele dificile ale vietii, trebuie sa ridici capul, sa bombezi pieptul şi sa spui 
cu hotarire:. . . . . "Acum chiar ca-s in rahat pina-n git!!"  
*** 
Dacă intr-o zi viata îţi intoarce spatele. . . . . prinde-o de fund !!! 
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*** 
Psihiatrii afirma ca una din patru persoane are o deficienta mintala.  
Dacă esti cu inca trei prieteni şi nu ai observat nimic ciudat la ei, atunci. . . cel ticnit 
esti tu !  
*** 
Ce-i greu nu e sa suporti coarnele. . . . . ci s-o intretii pe vaca.  
*** 
Dacă esti in stare sa zimbesti când ceva merge rau. . . . . este pentru ca ai gasit un 
tampit pe care sa arunci vina.  
*** 
Ca sa-ti atingi obiectivele, trebuie sa fii capabil sa visezi. . . Asa ca nu mai pierde 
vremea, trimite totul la dracu' şi du-te sa te culci !!!  
*** 
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala. . . distreaza-te cu cea pe care o ai la indemana ! 
*** 
Dacă intr-o zi simti un mare vid, mananca. . . . . . . . . . sigur ti-e foame!!!!!  
*** 
Dacă ai vointa, poti sa muti şi muntii din loc. Dacă ai creier, îi lasi acolo, ca nu te 
deranjeaza.  
*** 
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura in fiecare mana.  
*** 
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ in aceeasi seara.  
*** 
Judecâta buna vine in urma experientelor rele, iar acestea vin in urma judecâtii 
rele.  
*** 
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii: nu li se intampla prea des.  
*** 
Este mai usor sa obtii iertarea decât permisiunea.  
*** 
Constiinta este ceea ce sufera atunci când restul partilor fiintei tale se simt atât de 
bine.  
*** 
Dacă trebuie sa alegi intre doua rele - alege-o pe cea pe care nu ai mai incercat-o 
pana atunci.  
*** 
Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare.  
*** 
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Experienta este un lucru minunat: îţi permite sa recunosti o greseala atunci când o 
repeti.  
*** 
Da-i unui om un peste şi el vă avea ce manca o zi; invata-l sa pescuiasca şi el vă sta 
pe marginea lacului şi vă bea bere toata ziua.  
*** 
Se duce un homosexual la doctor:  
- Dom' doctor, am sida, ce sa fac, ma puteti ajuta?  
- Da baiete. . . . bei 1 litru de lapte, manaci 2 kile de prune nespalate impreuna cu 3 
rosii şi un kilogram de zmeura, o cana mare de apa rece de la frigider, o portie de 
iahnie cu doua beri reci si, la sfarsit, dai pe gat o cana cu iaurt !  
- Si o sa-mi treaca domn doctor?  
- Nu flacau, da' macar in ultimele clipe ai sa intelegi şi tu la ce foloseste curu' ! 
*** 
Organul sexual masculin a cerut o crestere de salariu pe urmatoarele considerente: 
- lucreaza la mare adancime; - lucreaza cu capul in jos; - lucreaza in mediu cu 
umiditate ridicata; - lucreaza la temperaturi ridicate; - nu are ventilatie sau aer 
conditionat la locul de munca; - nu are weekend-uri şi nici concedii de odihna; - nu 
are liber dacă lucreaza ore suplimentare; - are un loc de munca cu conditii 
periculoase care de multe ori poate cauza boli profesionale.  
Cererea i-a fost refuzata din urmatoarele motive: - nu are studii; - nu munceste 8 
ore neintrerupt; - nu raspunde prompt la toate solicitarile; - dupa o scurta perioada 
de activitate adoarme la locul de munca  
*** 
- Domnule, trebuie sa vă transferam la boli infectioase, intr-un 
salon izolat pentru ca suferiti de o boala extrem de rara şi contagioasa.  
Veti trece la un tratament sever cu clatite şi pizza.  
- Si cu astea ma voi face bine? 
- Nu stiu, dar numai astea incap pe sub usa. .  
*** 
Intr-un mic orasel din SUA avocatul acuzarii cheama primul martor, o babuta 
simpatica, si, vazand-o cam emotionata, incepe cu o intrebare de complezenta: 
- Dna Jones, spuneti-mi dacă ma cunoasteti. . .  
- Dacă te cunosc? Dar bineinteles ca te cunosc, domnule Williams, te stiu de când 
erai un baietel! Dar ai fost o mare dezamagire pentru mine. . . Minti, manipulezi 
oamenii si-i vorbesti pe la spate! Si cel mai rau este ca-ti inseli fara rusine nevasta! 
Inmarmurit avocatul incearca sa schimbe discutia şi ingaima: 
- Doamna Jones, dar pe avocatul apararii il cunoasteti? 
- Hmmm ! Desigur ca il cunosc şi pe domnul Bradley. De când il stiu, a fost la fel: 
lenes, bigot şi cam betiv. . . Nu poate avea o relatie normala cu cineva, iar 
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competenta sa ca avocat este indoielnica! Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca-si 
inseala sotia cu trei amante! Una dintre ele este chiar sotia ta ! 
In murmurul salii, judecâtorul le cere avocatilor sa se apropie: 
- Ascultati, bastarzi nenorociti, dacă vreunul dintre voi o intreaba pe baba dacă ma 
cunoaste, vă sparg! 
*** 
SUNT UN PACATOS, PARINTE !!!  
 
La parintele V intila  
Vine-Arvinte, cam sfios  
Si se roaga: - Fie-ti mila  
De un suflet pacatos!  
 
Chiar in saptamina mare  
Cind tot omul e smerit  
Si posteste cu-ndurare,  
Uite, am pacatuit !  
 
-Ai furat? intreaba popa  
-Nu prea sfinte! Fara vrere  
M-am dat raului şi hopa  
In gradina c'o muiere !  
 
-Vai de mine, vai de mine. . .  
Greu pacat ai savirsit. . .  
Insa daca-mi spui cu cine,  
Poate vei fi mantuit.  
 
-Nu pot, a raspuns Arvinte  
Sa-mi fac chinul şi mai greu  
Nu pot s-o divulg Parinte  
Ca ma bate Dumnezeu !  
 
. . . . . . Era'nalta şi frumoasa,  
Parul blond şi ochi de jar,  
Gura dulce, voluptoasa,  
Dintii de margaritar. . .  
 
-Nu cumva ai fost cu Tantzi  
Din Smirdan, de peste drum?  
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-Nu pot s-o divulg ca Domnul  
Ma trazneste chiar acum !  
 
. . . . . Si-avea flori la cingatoare,  
Trup de crin imbobocit,  
Mijlocel de fata mare,  
Numai buna de iubit. .  
 
-Poate-ai fost cu Mitza Creatza  
Cea usoara ca un fulg?  
-Cere-mi tot, ba chiar şi viata,  
Insa nu pot s-o divulg !  
 
. . . . . . Durdulie, 'mbujorata,  
Numai cintec, numai joc,  
Cind te-a strins in brate-odata,  
Ai simtit in vine foc !  
 
-Mai Arvinte-ai fost cu Leana  
Care sade pe Neptun?  
-Oh! Degeaba-mi zgindari rana,  
Fiindca tot nu pot sa spun !  
 
. . . . . O comoara tainuita,  
Fruct in dragoste scaldat,  
Toata plina de ispita,  
Toata plina de pacat!  
 
- Bine, du-te, mediteaza,  
Si vii miine mai dispus,  
Domnul sa te aibe-n paza!  
-Sarut dreapta ! Si s-a dus.  
 
Ajungind in colt, ca vintu'  
S-a-ntilnit cu Calistrat  
Care ntreba: -Ei, Prea Sfintul  
De pacat te-a dezlegat?  
 
-Inca nu ! raspunse Arvinte  
Foarte vesel şi vioi,  
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Dar aflai de la Parinte  
Inca trei adrese noi !  
*** 
Eu şi sotia mea cunoastem secretul pentru a mentine o casatorie solida: 
1. De doua ori pe saptamana mergem intr-un restaurant dragut -companie placuta, 
mancare buna, bem vin. . . Ea merge marti şi joi, eu miercuri şi vineri.  
2. Dormim in paturi separate, eu la Bucuresti, ea la Cluj.  
3. O duc peste tot, dar ea reuseste mereu sa gaseasca drumul inapoi.  
4. Am intrebat-o unde vrea sa mearga pentru aniversarea casatoriei şi mi-a 
raspuns:"intr-un loc unde nu am mai fost demult". I-am sugerat bucataria.  
5. Ne tinem de mana mereu. Dacă nu o fac, incepe sa cheltuiasca.  
6. Are un robot de bucatarie electric, un storcator electric, un prajitor electric şi zice 
ca sunt prea multe in casa, nu are loc de ele unde sa tea. Asa ca i-am cumparat un 
scaun electric.  
7. Mi-a spus ca masina nu merge, ca are apa in carburator.  
Am intrebat unde e masina şi mi-a raspuns: "In lac".  
8. A facut o masca de argila. Pentru doua zile a fost frumoasa foc. Apoi si-a spalat 
masca de pe fata.  
9. A fugit dupa camionul de gunoi, urland: "Sunt in intirziere pt. gunoi?" Soferul i-a 
raspuns: "Nu, salta inauntru!"  
10. Aminteste-ti mereu, casatoria e prima cauza a divortului.  
11. Nu i-am vorbit sotiei timp de 11 luni. Nu indrazneam sa o intrerup.  
12. Ultima cearta ! a fost din cauza mea. A intrebat "Ce e pe televizor?", iar eu i-am 
raspuns: "Praf".  
13. La inceput, Dumnezeu a creat pamantul şi s-a odihnit.  
Apoi a creat barbatul şi s-a odihnit. Apoi a creat femeia. Si nici omul, nici Dumnezeu 
nu s-au mai odihnit niciodata.  
 
*** 
Odata, unui rabin îi este anuntata o inspectie de la Ministerul de Finante. Isi 
pregateste rabinul toate registrele şi in ziua anuntata il primeste pe inspector care 
era un tinerel, plin de ifose.  
- Ia zi, tataie, cum îţi gestionezi tu finantele in sinagoga, esti cinstit sau ba? 
-Se poate fiule, sunt cinstit şi pot justifica tot ce fac pana la ultimul leu.  
-Serios, ia spune tu ce faci cu resturile de paine sfintita care s-au invechit?  
- Le trimit inapoi la brutarie şi din când in când ei imi trimit cate o cutie de pesmet.  
- Mda, suna bine! Da' ia spune ce faci cu resturile de lumanari care raman de la 
slujba?  
- Le trimit inapoi la fabrica de luminari şi din când in când ei imi trimit cate o cutie 
de luminari.  
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- Mda, suna bine! Da' ia spune ce faci cu pielea care ramane de la circumcizii? 
- Pai, o adun intr-o cutie pe care o trimit la Ministerul de Finante şi din când in când 
ei imi trimit cate unu asa ca tine, in inspectie!  
*** 
Labus 
Un tanar isi prezinta logodnica la parinti. La masa, tipei îi vine sa dea un pârţ. Dupa 
cateva secunde se simte un miros… Socrul mare spune: 
- Labus…! 
Fericita fata ca viitorul socru a dat vina pe cainele de sub scaunul ei, îi vine inima la 
loc. Peste cateva minute mai trage una şi tatal baiatului spune mai nervos: 
- Labuuus, ai grija… 
Absolvita de griji, fata mai trage una, la care vine replica: 
- Labus! Pleaca de acolo ca se caca pe tine! 
*** 
Politistul şi automatul de cafea 
Un politist vede un automat, se apropie de el şi baga o fisa. Deodata apare un pahar 
şi începe sa curga cafea. Politistul ia paharul, îl bea şi mai baga o fisa.  
Din nou apare un pahar, curge cafeaua pe care o bea politistul şi actiunea se repeta 
de mai multe ori pâna când in spatele politistului se formeaza o coada destul de 
mare.  
La un moment dat o batrâna îl întreaba pe politist: 
- Domnu politist ne lasati şi pe noi sa bem o cafea, ca de o ora stam la coada !? 
La care politistul indignat raspunde: 
- Ce vrei babo, ti-e ciuda ca câstig… 
*** 
Un pitic in autobuz 
Un pitic in autobuz, zice unei domnisoare: 
- Te dai jos? 
- Da! 
- Cu ce, ca miroase foarte frumos?! 
*** 
Sovietica 
O ascultatoare sovetica ne intriaba dacă este adevarat ca la cinematograful Odeon 
din Chisinau ruleaza filmul erotic “Baba o da soldatului sus”? 
Noi raspundem ca da, insa nu este vorba de un film erotic ci de un film eroic şi care 
nu se chiama “Baba o da soldatului sus” ci “Balada soldatului rus”.  
*** 
Nevasta şi amanta in excursie 
Un om de afaceri afla ca vă primi in vizita posibili parteneri din strainatate şi e 
nevoit sa lipseasca o saptamana de acasa. Normal, isi anunta sotia.  



1727 

 

- Uite care e treaba, vin posibili parteneri de afaceri şi trebuie sa îi conduc prin tara. 
O sa lipsesc o saptamana.  
- Aaa, dacă tot lipsesti - zice sotia - e o excursie in Grecia, vreau sa merg.  
Omul de afaceri, ca orice sot intelegator, aproba excursia. Seara merge sa-si anunte 
şi amanta.  
- Vezi ca trebuie sa plec o saptamana din oras, nu te speria, nu s-a intamplat nimic.  
- Dragule, am vazut o excursie in Grecia, nu mi-o platesti? 
Zis şi facut, eh, ca şi amanta il ajuta la nevoie… 
Dupa o saptamana vine acasa sotul la sotie, aceasta fericita de nu se poate.  
- Ei, cum a fost? - intreaba sotul.  
- Super, fantastic, am fost in foarte multe locuri dragute, vezi ca am aici ceva poze.  
In poze vede afaceristul nostru pe amanta, inghite in sec, sotia, normal, observa.  
- Ce, o cunosti? 
- Nu… Da` de unde! Ddoar mi s-a parut cunoscuta… dar nu! 
- Ah, sa stii ca femeia asta s-a culcat cu toti barbatii din excursie, şi nu au fost 
putini… 
Omul nostru inghite in sec şi seara merge la amanta.  
- Ei, cum a fost? 
- Super, senzational, multumesc, dragut ai fost. Hai sa îţi arat ceva poze. In unele 
poze, binenteles, isi recunoaste afaceristul nostru sotia… aceaasi intrebare de la 
amanta… 
- Ce, o cunosti? 
Raspuns negativ, normal.  
- Ei, sa stii ca femeia asta a fost ceea mai tampita din excursie, inchipuie-ti ca a fost 
singura femeie care a venit cu sotul.  
*** 
Furnica şi elefantul 
Un elefant şi o furnica petrec o noapte împreuna. A doua zi când se trezeste furnica 
gaseste elefantul mort. Plina de necaz spune: 
-Fir-ar sa fie de treaba, pentru o singura noapte de placere trebuie sa platesc o viata 
întreaga sapându-i groapa! 
*** 
Octogenarul la doctor 
Un mos merge la doctor. Acesta îl întreabă: 
- Cum stai cu inima, cu plămînii? 
- Foarte bine.  
- Dar e ceva care te supără? 
- Da, am o problemă: cînd fac sex, aud fluierături în urechi.  
- Ce vîrstă ai mata? 
- 83 de ani.  
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- Păi şi la 83 de ani ce ai vrea să auzi, aplauze? 
*** 
Lectie de gramatica la Tirgu Mures.  
Lectie de gramatica la Tirgu Mures. Profesoara le explica elevilor despre gradele de 
comparatie ale adjectivelor. Dupa ce termina, vrea sa vada ce au inteles copiii şi le 
cere sa dea exemple: 
- Ionel, spune profesoara, da un exemplu de adjectiv la cele trei grade de 
comparatie.  
Se ridica Ionel şi spune: frumos, mai frumos, cel mai frumos.  
- Bravo Ionel, spune profesoara, ai inteles perfect. Ai nota 10! Ia sa vedem acum 
dacă Anisoara a inteles cum e cu gradele de comparatie. Se ridica Anisoara şi spune: 
inalt, mai inalt, cel mai inalt.  
- Bravo Anisoara, ai şi tu un 10.  
- Ia s-o vedem acum şi pe Ildiko.  
Se ridica Ildiko şi incepe: 
- Adanc, mai adanc, ioi!!! 
*** 
Homosexuali 
Doi homosexuali se cearta: 
- Porcule! 
- Boule 
- Nenorocitule 
- Pi*da ma-tii! 
- Tampitule! 
- Sugi p**a! 
- Aha, deci vrei sa ne-mpacam! 
*** 
Sanii 
Opreste un tip o gagica pe strada.  
- Dacă vă dau 100 $ ma lasati sa vă musc sanii? 
- Du-te dom’le de aici, lasa-ma-n pace.  
Se duce tipul dupa colt şi asteapta… când apare tipa : 
- Dacă vă dau 1. 000 $ ma lasati sa vă musc sanii? 
- Hmm… nu dom’le, du-te de aici.  
Se duce tipul dupa urmatorul colt, apare gagica… 
- Dacă vă dau 10. 000 $ ma lasati sa vă musc sanii? 
- Hmm, bine, dar nu aici ca trece lumea… 
Se duce asta cu ea, tipa isi desface bluza şi scoate la iveala o pereche de sani 
superbi. Tipul incepe sa-i mangaie, sa se joace cu ei etc. … la care tipa: 
- Da’ ce faci dom’le, nu-i musti? – Mmm… Neah, costa prea mult! 



1729 

 

 
*** 
Doi betivi ies dintr-un bar. Unul din ei vede un ciine care-si lingea testicolele. Atunci 
betivul zice: 
- Ce n-as da şi eu sa pot face asta. . .  
Celalat betiv spune: 
- Hic. . . hic. . daca-i dai un biscuit cred ca te lasa şi pe tine.  
*** 
Ieri seara stateam cu nevasta-mea de vorba despre eutanasiere.  
Si i-am spus: 
- Sa nu ma lasi niciodata sa stau intr-o stare vegetativa, sa fiu dependent 
de o masina şi alimentat cu lichide; dacă o sa fiu vreodata intr-o astfel de  
stare te rog sa debransezi toate aparatele care ma tin in viata! 
Si atunci ea s-a ridicat, a inchis televizorul şi calculatorul şi mi-a aruncat berea. . .  
*** 
Doctorul: 
- E adevarat ce mi-a spus sotul dumneavoastra? De ce nu vreti sa faceti sex?. .  
- Domnule doctor, sunt foarte chinuita.  
Toata ziua lucrez. Dimineata sar intr-un taxi sa ma duc la serviciu. Cand ajung, 
taximetristul ma intreaba: "Facem socoteala sau. . . " Ca sa fac o economie, aleg 
"sau".  
Ajung la servici, seful imi zice: "Iar ai intarziat. Ce facem, îţi taiem din  
salariu, sau?. . . Binenteles, aleg "sau".  
Dupa lucru, obosita ma urc intr-un taxi şi acelasi lucru. . .  
Doctorul: Ei, ce parere aveti, îi spunem sotului, sau?. . .  
*** 
RADIO EREVAN 
 
I. Cand vă incepe Foametea Mondiala? 
R. Cand vor incepe chinezii sa manance cu lingura.  
 
I. De ce este bine sa mearga soacra la vot? 
R. Ca sa se obisnuiasca cu urna.  
 
I. Va veni un alt razboi Mondial?  
R. Nu! Dar vă fi o lupta pentru pace, de nu vă mai ramane piatra pe piatra.  
 
I. Ce este un salariu?  
R. Un fel de menstruatie: il astepti o luna şi trece dupa trei zile. . .  
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I. E adevarat ca Ceaikovski a fost homosexual?  
R. Da, dar noua ne place din alte motive. . .  
 
I. Cum poti trai doar din salariu? 
R. Nu stim. Nici n-am incercat. . .  
 
I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului? 
R. Fiecare a incercat cate o parola.  
 
I. Este adevarat ca impotenta se poate trata cu lapte?  
R. Da, dacă in ceasca cu lapte se pun şi doua linguri cu ghips.  
 
I. Pot incepe orele de educatie sexuala cu fiica mea de 12 ani? 
R. Da, veti invata lucruri noi şi interesante !  
 
I. Cum clasifica femeile penisurile? 
R. In viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel: 
- in ordine descrescatoare: mica, foarte mica şi ce-i aia.  
- in ordine crescatoare: mare, foarte mare şi NORMALA.  
 
I. De ce iau politistii salariu? 
R. Pentru ca prostia se plateste.  
 
I. Care este avantajul de a face sex in grup? 
R. Dacă ai ceva treaba, poti sa pleci.  
 
I. Ce este un copil complexat?  
R. Un copil cu mama reala şi tata imaginar.  
 
I. Care este cel mai bun anticonceptional? 
R. Un "NU!" hotarat.  
 
I. Care este diferenta dintre un politician şi un iluzionist? 
R. Ultimul recunoaste ca foloseste tot felul de trucuri.  
 
I. Ce face femeia dupa ce face dragoste? 
R. Se plictiseste. . . .  
 
I. De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine?  
R. Pentru ca nu suporta comparatiile.  
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I. Cum se cheama un barbat inteligent in America? 
R. Turist.  
 
I. De ce a creat Dumnezeu barbatul? 
R. Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasa 
 
I. Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie?  
R. 30 de kilograme.  
 
I. Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
R. 30 - 45 de minute.  
 
I. La ce este mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
R. Depinde de vechime.  
 
I. De ce au uraganele nume de femei?  
R. Pentru ca vin umede şi salbatice şi pleaca cu casa şi masina.  
 
I. Ce zic ciobanii când se descalta? 
R. A mai trecut un an!  
 
I. Cand este un barbat o companie placuta pentru o femeie? 
R. Atunci când barbatul este patronul companiei!!! 
 
Intr-o mica asezare se stinge din viata prostituata locului şi lasa mostenire toti 
banii ei repararii sinagogii. Enoriasii, in majoritate, nu vor sa primeasca 
mostenirea. Vezi Doamne ca nu-i cuvios sa primesti banii unei curve. Discutii şi 
discutii, pana ce hotaresc sa se duca la Rabin. Rabinul hotareste ca e voie de primit 
banii.  
- Dar bine, Rebe, de ce, ca doar femeia stii bine cu ce se ocupa?!? 
- Pai, spune rabinul, banii aceia in fond sunt banii nostri, nu? 
*** 
O pereche sta in cabinetul terapeutului.  
Terapeutul: Ce pot face pentru Dvs?  
Barbatul: Sunteti asa de bun şi sa ne priviti in timp ce facem sex?  
Terapeutul se uita mirat la ei dar aproba. Cind perechea a fost gata, terapeutul face 
remarca: Imi pare rau, dar nu am vazut nimic deosebit la Dvs. . şi cere onorarul de 
80 € petru sedinta. .  



1732 

 

In urmatoarele saptamini se repeta povestea, de doua ori pe saptamina vine 
perechea, au sex, platesc 80 €. .  
Peste citeve saptamini intreba terapeutul: Ma scuzati de intrebare, dar ce incercati 
d-vs sa descoperiti?  
Barbatul: Nimic! Dar ea este casatorita, la ea nu putem. Eu sint casatorit, nici la 
mine nu putem. In Holliday Inn vor 150 € pentru o zi, in Radisson 360 €, pe cind 
dacă venim aici, avem un alibi, costa numai 80 € dar şi mai primim de la asigurarea 
medicala 67, 50 € inapoi. . .  
*** 
INTREBARE LA UN EXAMEN DE FIZICA LA UNIVERSITATEA DIN COPENHAGA:  
 
CUM SE POATE MASURA INALTIMEA UNEI CLADIRI CU UN BAROMETRU?  
 
Raspuns student: Se masoara lungimea barometrului, se leaga barometrul cu o 
sfoara şi se coboara de pe acoperisul cladirii; inaltimea cladirii = lungimea 
barometrului + lungimea sforii.  
Studentul a fost dat afara de la examen.  
Studentul a facut contestatie, care a fost acceptata pentru ca s-a considerat ca 
intrebarea nu impunea o anumita solutie. Dar cum raspunsul sau nu putea edifica 
examinatorul asupra cunostintelor de fizica dobandite la cursul respectiv, o noua 
examinare a avut loc.  
Raspuns student: Se arunca barometrul de pe cladire şi se masoara timpul pana la 
impactul cu solul. Inaltimea cladirii = (g*t^2)/2.  
Examinatorul solicita o alta solutie.  
Raspuns student: Dacă este o zi insorita, se aseaza barometrul pe cladire şi se 
masoara umbra de pe sol. Cunoscand lungimea barometrului şi a umbrei, totul se 
reduce la o simpla problema de asemanare.  
Examinatorul solicita o alta solutie.  
Raspuns student: Se leaga barometrul cu o sfoara şi este lasat sa oscileze liber la sol 
şi pe cladire. Cum perioada de oscilatie depinde de acceleratia gravitationala (g), se 
poate masura inaltimea cladirii in functie de variatia "g".  
Examinatorul solicita o alta solutie şi atrage atentia studentului ca este ultima sa 
sansa.  
Raspuns student: Solutia pe care o asteptati de la mine banuiesc ca este masurarea 
presiunii la sol şi pe cladire - presiune care variaza cu inaltimea - şi determinarea 
inaltimii cladirii in functie de variatia de presiune. Dar aceasta este o solutie de-a 
dreptul plicticoasa, de aceea vă mai propun una:  
Se poate propune administratorului cladirii un targ avantajos: Imi puteti spune in 
schimbul acestui frumos barometru care aste inaltimea cladirii. . . ? 
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Studentul acesta a fost Nils Bohr, singurul absolvent al universitatii din Copenhaga 
laureat al premiului Nobel.  
 
*** 
Se duce un tip la biblioteca:- Fiti amabila, vreau şi eu o carte despre 
sinucideri! - Ttt, ca tu n-o mai aduci inapoi!!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
O fetita observa la strand diferenta dintre ea şi un baietel.  
Se duce intr-un suflet la mama ei şi intreaba: 
- Mami mami. . . De ce nu am şi eu asa ceva intre picioare? 
- Rabdare, copila mea, rabdare. . .  
*** 
Un tip si-o tipa, in liftul unui hotel de 5 stele. Cand se intoarce sa  
apese butonul pentru etajul la care dorea sa ajunga barbatul atinge cu 
cotul absolut intamplator, sanii femeii. Ca sa isi ceara scuze, dar sa nu  
fie penibil, tipul zice: 
- Doamna, dacă şi inima dvs este atât de mare precum sanii sunt sigur ca  
ma veti ierta! 
La care, ea: 
- Domnule dacă şi penisul dvs este la fel de tare precum cotul, eu stau la 
camera 214.  
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria. . . . .  
Maria: Ajutoooor !!! 
Gheorghe: Taci fa, ca pot şi singur !!!  
*** 
Trei sentimente:. . .  
Stresul. . . . . este când sotia este insarcinata;  
Tensiune. . . . când amanta este insarcinata şi  
Panica. . . . când amandoua sunt insarcinate.  
*** 
Bula, insotit de alti doi derbedei, se afla in apartamentul unei nimfomane, incercand 
sa satisfaca apetitul sexual al gazdei. La un moment dat, sotul doamnei isi anunta 
sosirea, trantind usa de la parter. In panica, doi dintre amanti apuca sa se imbrace, 
strecurandu-se unul in baie, altul in bucatarie, numai Bula, gol pusca, se ascunde in 
sifonier.  
Cand sotul intra in casa, din baie iese un "mecanic" spunand: 
- Doamna, robinetele sunt in ordine, le-am reparat.  
Imediat, alt "mecanic" iese din bucatarie, raportand: 
- Doamna, aragazul dvs. e reparat ! 
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Cand se minuna inca de ciudatenia tehnicenilor fara scule şi salopeta, din sifonier 
isi face aparitia un handralau in pilea goala, care vazandu-se privit cu ochii cat 
cepele, exclama:  
- Ce, ba, n-ai mai vazut molie?!!! 
*** 
Un ungur un francez, un american şi un roman mergeau cu vaporul. . . la un 
moment dat vaporul se scufunda şi unul dintre ei spune: 
-Ba io m-arunc, zice americanu. . . . LONG LIVE AMERICA!! Si sare. . . .  
Sare şi francezul. . . . VIVE LA FRANCE!! Si se arunca. .  
Sare şi romanul. . . . TRAIASCA ROMANIA!! Si il impinge pe ungur in apa. . . .  
*** 
I: Cand a fost inventat apartheid-ul? 
R: Cand albii i-au banuit pe negri ca ar fi unguri.  
*** 
Un cioban ardelean statea pe iarba, in apropierea unei fantani. Un om  
se duce la fantana cu intentia de a bea.  
- Nu bea, omule, e otravita ! 
- Nem to dom.  
- Apoi bea, dar incet, ca-i rece.  
*** 
Un roman calatoreste cu trenul cu un ungur.  
La un moment dat, ungurul il intreaba pe roman: ce scrie pe geam?  
El îi raspunde: "nu scoateti capul pe fereastra!" 
- Si mai jos? 
- Acelasi lucru dar in franceza.  
- Mai jos? 
- In engleza.  
- Mai jos? 
- In italiana.  
- Dar in ungureste nu scrie? 
- Nu, ca voi aveti voie. . . . .  
*** 
Clasa de maghiari la ora de limba romana.  
- Gyury, spune, te rog, o propozitie! 
- Duminica me duc la pedure.  
- Gyury draga, da nu-i bine.  
- Atunci nu me duc.  
*** 
Stiti ca "O brad frumos" a fost compus de un ungur?  
Dacă era de un roman ar fi fost "Un brad frumos".  
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*** 
I: Dacă in fata ta stau sa se inece un alb şi un negru, pe cine salvezi primul? 
R: Pe negru, albul s-ar putea sa fie ungur! 
*** 
Un negru se duce la oficiul fortelor de munca din Africa de Sud.  
- Buna ziua! As dori un loc de munca.  
- Sigur, cum sa nu, se poate, zise albul. Dar sa stiti ca nu mai avem 
decât un post de director la minele de diamante, dacă vă convine.  
- Bineinteles.  
- Salariul din pacate a mai scazut. Nu mai este 150. 000 de dolari an ci 120. 000.  
- Excelent spuse contrariat negrul.  
- Iar vila unde o sa locuiti nu are decât trei etaje, ne pare rau si 
pentru piscina care este deocamdata in constructie.  
Cat despre limuzina trebuie sa vă multumiti cu un Lincoln pentru ca  
Mercedes-ul s-a stricat.  
- Chiar asa domnule, nu-mi vine sa cred. Dumneata îţi bati joc de mine? 
- Pai cine a inceput primul? 
*** 
Un reporter îi ia un interviu lui Ray Charles: 
- Cum vă impacati cu faptul ca sunteti orb?  
- Orb ca orb, bine ca nu sunt negru! 
*** 
Doi canibali stau in pom. Pe jos trece un cavaler in armura. Unul 
dintre ei spune: 
- Azi mancam conserve! 
*** 
In Satu Mare un tip intra intr-un bar cu un crocodil in lesa şi intreaba barmanul: 
- Nu vă suparati, aici serviti unguri? 
- Da, cum sa nu, luati loc! Ce vă aduc? 
- Mie o bere şi lui 2 unguri! 
*** 
O fata de la tara vine şi ea sa munceasca la oras şi se angajeaza ca servitoare la o 
familie de bogatasi.  
Intr-o zi sotul şi sotia, dupa ce fac sex cu prezervativ, uita se il arunce de pe 
noptiera. Dupa ce isi fac baie se intorc in camera şi o vad pe servitoare mirata cu 
prezervativul in mana.  
- Maria, la tine la tara nu se face sex?  
-Se face, se face, dar asaaaa. . . pana cade pieleaaa!?!?!? 
*** 
Suna telefonul: 
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- Alo, senor Rod? Aici este Ernesto, ingrijitorul d-voastra de la casa de la tara.  
Rod: Da Ernesto, ce pot sa fac ptr. tine? 
Ernesto: Oh, am sunat, senor Rod, sa vă anunt ca papagalul d-voastra a murit.  
Rod: Papagalul meu?! Tocmai papagalul meu vorbitor care a cistigat multe premii 
internationale? 
Ernesto: Da senor, acela.  
Rod: Ce nenorocire, am cheltuit o avere cu papagalul asta. De ce a murit? 
Ernesto: A mincat carne stricata.  
Rod : Carne stricata?! Cine dracu l-a hranit cu carne stricata? 
Ernesto:Nimeni senor, a mincat el singur carne de cal mort.  
Rod: Cal mort? Ce cal mort? 
Ernesto: Calul dumneavoastra pursinge, senor.  
Rod: Nepretuitul meu cal pursinge, multiplu campion, este mort? 
Ernesto: Da senor, a murit de epuizare tragind la caruta cu apa.  
Rod: Ai innebunit de tot? Ce dracu' tot spui acolo? Ce caruta cu apa? 
Ernesto: Cea pe care o foloseamm sa stingem focul, senor.  
Rod: Dumnezeule ! Ce tot spui? Care foc? 
Ernesto: Focul de la casa dumneavoastra senor. O luminare a cazut şi a aprins 
draperiile şi perdelele. . .  
Rod: Ce dracu' vrei sa spui, ca mi-a luat foc casa de la o luminare? 
Ernesto: Si, senor.  
Rod: Pai avem electricitate !!! Pentru ce mama dracu' era luminarea aprinsa? 
Ernesto: Senor, luminarea era aprinsa pentru inmormintare.  
Rod: CARE NENOROCITA DE INMORMINTARE?!!! 
Ernesto: A sotiei d-voastra, senor Rod.  
Rod:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !!!!!!!!!!!. . . . ???? 
Ernesto: Sa vedeti, a venit intr-o noapte acasa pe intuneric şi eu am crezut ca este 
un hot. Asa ca am lovit-o cu crosa d-voastra de golf, model Tiger Woods Nike 
Driver.  
Rod:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rod!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Rod: Ernesto! Dacă mi-ai rupt crosa aia esti intr-un mare rahat !!! 
*** 
Cum să înjuri pe cineva în mod politicos 
 
"O zi fără Dvs. e ca o luna de concediu".  
"Dacă v-am jignit, am savurat-o".  
"Dvs. reuşiţi să faceţi pe cineva sa aprecieze liniştea".  
"Fiecare trebuie sa existe, dar de ce tocmai Dvs. ?"  
"De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare sa fie de unu' singur?"  
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"Am avut o seara foarte plăcută. N-a fost seara asta, dar nu mă vait".  
"S-a sinucis cândva cineva din familia Dvs. ? Nu? Cum ar fi?"  
"Bancul pe care vi-l voi povesti acuma e aşa de bun ca vă pica ţâţele. . . oh, da' vad ca 
il cunoaşteţi deja. . . "  
"Nu v-au rugat niciodată părinţii să fugiţi de acasă?"  
"Eu nu uit niciodata un chip, dar in cazul Dvs. o sa fac o exceptie. . . "  
"Oare este astazi o zi deosebita sau sunteti de obicei asa de tampit??"  
"Data viitoare când ai de gand sa-ti arunci toalele, nu te dezbraca".  
"Nu, eu nu aud rau. . . vă ignor numai".  
"Va rog sa nu vă miscati! As vrea sa vă uit asa cum sunteti. . . "  
"Sunteti intr-adevar un argument convingator pentru paturi separate".  
"Tu ai arata foarte bine in ceva lung, curgator. . . Amazon, Nil, Dunare. . . "  
"Sunteti la fel de binevenit ca şi telefonul care suna in timpul sexului".  
*** 
Diverse 
Eram asa de sarac când am fost copil, caci dacă nu eram baiat, nu as fi avut cu ce sa 
ma joc. . .  
Fata mi-a telefonat şi mi-a spus: vin-o la mine. . . nu-i nimeni acasa. . . M-am dus. . . 
nu era nimeni acasa. . .  
In timp ce face sex, nevasta-mea obisnuieste sa-mi vorbeasca tot timpul. . . Chiar şi 
alaltaieri mi-a telefonat dintr-un hotel. . . .  
Intr-o zi am ajuns acasa mai devreme. . . Vad un tanar alergand gol pe strada. . . L-
am intrebat de ce facea asta? Mi-a raspuns: "Din cauza ca ai venit prea devreme 
acasa!"  
Am avut o zi foarte grea. . . Am imbracat o camasa. . . mi-a cazut un nasture. . . Am 
ridicat servieta, mi-a cazut manerul. . . Mi-e frica sa ma duc la closet. . . . .  
Eram un copil foarte urat. Cand ma jucam in lada de nisip, pisica incerca tot timpul 
sa ma acopere. . .  
Pot afirma cu siguranta ca parintii m-au urat! Singurele mele jucarii in cadita de 
baie erau un toaster şi un radio. . .  
Cand eram bebelus eram foarte urat. Mama n-a vrut sa ma alapteze. . . Mi-a spus ca 
prefera sa fim doar amici!  
Sunt asa de urat, incat tatal meu poarta in portofel fotografia copilului cu care a 
sosit portofelul.  
Cand m-am nascut, doctorul a iesit in sala de asteptare şi i-a spus tatei cu parere de 
rau: "Am facut tot ce era cu putinta. . . dar totusi. . . . s-a nascut" !!  
Sunt asa de urat incat mama avea gretzuri. . . Dupa ce m-am nascut!!!  
Imi amintesc ca o data tiganii m-au rapit şi au trimis parintilor mei o bucata din 
degetul meu. Dar tatal meu a mai cerut dovezi. . . .  
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Imi amintesc ca o data m-am pierdut de parintii pe strada. . . M-am dus la un politist 
şi l-am intrebat: "Crezi oare ca-i vom gasi?" El s-a scarpinat in cap şi mi-a raspuns: 
"Nu stiu. . . sunt asa multe ascunzatori. . . "  
Sunt asa de urat, incat o data pe când lucram intr-un magazin de animale de casa 
cumparatorii intrebau cam la ce marime pot ajunge. . .  
M-am dus la doctorul meu. I-am spus: "Doctore, in fiecare dimineata, când ma uit in 
oglinda, incep incep sa vomit. Care-i problema mea?" "Nu stiu! Se pare ca ai o 
vedere perfecta. " 
Care e diferenta intre stress, tensiune şi panica? Stress este atunci când nevasta 
este gravida, tensiune este atunci când amanta este gravida, iar panica atunci când 
sunt gravide amandoua.  
*** 
Actorii despre sex 
"Cunoasteti privirea aceea pe care o au femeile când vor sa faca sex? Nici eu. " Steve 
Martin  
"Sa faci sex e ca şi cum ai juca bridge. Dacă n-ai un partener bun, ar fi bine sa ai o 
mana buna. " Woody Allen  
"Bisexualitatea dubleaza automat sansele de a avea o intalnire sambata noaptea. " 
Rodney Dangerfield  
"Exista cateva dispozitive care cresc dorinta sexuala, in special la femei. Cel mai 
important dintre acestea este Mercedes-Benz 500 SL. " Lynn Lavner  
"Femeile sunt capabile sa mimeze orgasmul. Barbatii pot mima o intreaga relatie. " 
Sharon Stone  
"Femeile au nevoie de un motiv ca sa faca sex. Barbatii au nevoie numai de un loc 
unde s-o faca. " Billy Crystal  
"Potrivit unor cercetari recente, femeile spun ca se simt mai comfortabil dacă se 
dezbraca in fata unui barbat, decât dacă ar face-o in fata unei femei. Aceasta din 
cauza ca femeile sunt foarte critice, in timp ce barbatii sunt doar recunoscatori. " 
Robert DeNiro  
"Se zice ca ar fi aparut un nou scandal in lumea medicala. Doctorii semnaleaza 
faptul ca barbatii au reactii alergice la prezervativele din latex. Acestea provoaca 
umflarea puternica a penisului. Si, care-i problema?" Dustin Hoffman  
"In loc sa ma recasatoresc, mai bine imi gasesc o femeie care sa nu-mi placa si-i dau 
pur şi simplu o casa. " Rod Stewart  
"Vedeti, problema e ca Dumnezeu i-a dat barbatului un creier şi un penis, dar nu i-a 
dat suficient sange pentru a le folosi pe amandoua deodata. " Robin Williams 
Mai multi cineasti au decis sa faca o lista cu "lectiile" date de filmele americane, cele 
imprimate definitiv in mintea spectatorilor. Despre ce este vorba? Sa vedem:  
*** 
Lecţii din filmele americane 
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Apartamentele mari, etajate, din New York, au o chirie convenabila pentru oricine, 
fie el somer sau director.  
Cel putin unul din doi gemeni identici este diabolic.  
Dacă trebuie sa dezamorsezi o bomba nu ai de ce sa-ti faci griji, intotdeauna vei 
alege corect firul care trebuie taiat.  
Mai toate computerele laptop sunt suficient de puternice pentru a patrunde in 
sistemul de comunicatii al oricarei civilizatii extraterestre invadatoare.  
Nu conteaza dacă intr-o lupta martiala numarul adversarilor este foarte mare: 
inamicii tai vor astepta rabdatori sa te atace unul cate unul, dansand in jurul tau 
intr-o maniera amenintatoare, pana când îi faci knock-out pe cei dinainte.  
Cand stingi lumina pentru a te duce la culcare, tot ce se afla in dormitorul tau se 
vede perfect, numai ca intr-o usoara penumbra.  
Dacă esti blonda şi draguta, este foarte probabil sa ajungi expert mondial in fisiune 
nucleara la varsta de 22 de ani.  
Politistii cinstiti şi muncitori sunt in mod traditional impuscati cu trei zile inainte 
de pensionare.  
Decat sa risipeasca gloantele, megalomaniacii prefera sa-si ucida adversarii pe 
care-i prind folosind masinarii complicate, care cuprind rachete, sisteme 
electronice, gaze mortale, lasere sau rechini mancatori de oameni, ce le ofera 
prizonierilor cam 20 de minute pentru a evada.  
Toate paturile au cearsafuri speciale, probabil in forma de L, care ajung pana la 
subratul femeii care doarme, dar depasesc numai cu putin coapsele barbatului de 
langa ea.  
Toate pungile cu cumparaturi contin cel putin o paine-bagheta.  
Este foarte usor pentru oricine sa piloteze un avion, pana la aterizare, urmand 
instructiunile cuiva din turnul de control.  
data pus pe buze, rujul nu mai dispare de acolo, orice ai face, inclusiv scufundari 
submarine.  
Cel mai probabil vei supravietui unei batalii, dar numai dacă nu faci greseala sa 
arati inainte cuiva fotografia iubitei care te asteapta acasa.  
Dacă vrei se te dai drept ofiter german sau rus, nu-i nevoie sa stii limbi straine, este 
suficient un accent potrivit.  
Turnul Eiffel se vede pe orice fereastra din Paris.  
Un barbat nu vă arata nici un semn de durere in cursul celor mai feroce lupte, dar 
se vă crispa cu totul când o femeie incearca sa-i curete zgarieturile.  
Dacă undeva se vede un panou de sticla, mai devreme sau mai tarziu cineva vă 
trece prin el.  
Dacă locuiesc intr-o casa bantuita, femeile vor iesi - dar numai in cele mai 
transparente desuuri - sa vada ce este cu sunetele ciudate pe care le aud.  
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Un computer pe care trebuie sa deschizi un fisier text nu vă avea cursor, dar vă 
spune intotdeauna: "Introdu parola".  
Cand conduci pe un drum perfect drept este intotdeauna necesar sa rotesti 
voiniceste de volan in stanga şi in dreapta la fiecare cateva momente.  
Toate bombele au un ceas electronic cu cifre mari şi rosii, pentru a sti exact cat mai 
este pana la explozie.  
Un detectiv poate rezolva un caz numai dupa ce a fost suspendat.  
Dacă te hotarasti sa dansezi pe strada, toti cei pe care îi vei intalni vor cunoaste 
perfect pasii.  
In timpul tuturor investigatiilor politiei, detectivii viziteaza obligatoriu, cel putin o 
data, un club de striptease.  
Toate numerele de telefon din America incep cu 555.  
Majoritatea cainilor sunt nemuritori.  
Dacă esti urmarit prin oras, poti sa te ascunzi intr-o parada de ziua Sfantului 
Patrick indiferent de anotimpul in care se petrece actiunea.  
Sistemul de ventilatie al unei cladiri este locul perfect in care sa te ascunzi. Nimeni, 
nici o data, nu se vă gandi sa caute in locul in care poti sa te deplasezi dintr-o parte 
a cladirii in cealalta fara nici o greutate.  
Cand platesti un taxi, nu te uita la portofel. Apuca o bancnota la intamplare şi sigur 
vă fi suma exacta ce trebuie achitata.  
Orice rasa extraterestra poate sa lase insarcinata o pamanteanca.  
Bucatariile nu sunt echipate cu intrerupatoare. Cand folosesti o bucatarie noaptea, 
trebuie sa lasi frigiderul deschis pentru a avea lumina in incapere.  
Un singur bat de chibrit aprins, este suficient pentru a ilumina o camera de 
marimea unui stadion.  
Toti oamenii din vechime, indiferent de epoca, au dinti perfecti.  
Cu toate ca in secolul XX este posibil sa tragi cu o arma intr-un obiect aflat in afara 
razei vizuale, oamenii secolului XXIII vor pierde aceasta abilitate.  
Nu este necesar sa saluti atunci când incepi sau termini o convorbire telefonica.  
Cand sunt singuri, toti strainii prefera sa vorbeasca in engleza unul cu celalalt.  
Orice incuietoare poate fi deschisa cu o carte de credit sau o agrafa in cateva 
secunde. Exceptie fac cazurile când dincolo de usa este un copil amenintat de un 
incediu.  
Toate buletinele de stiri contin materiale care te afecteaza direct şi sunt difuzate in 
momentul in care tu deschizi televizorul.  
Departamentele de politie dau ofiterilor teste de personalitate pentru a fi sigure ca 
îi vor face parteneri pe cei care se potrivesc mai putin.  
*** 
Diverse  
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Un om diplomat este cineva care îţi poate spune sa te duci la dracu astfel incat sa 
astepti cu nerabdare calatoria.  
 
Anul 1981:  
1. Printul Charles se casatoreste.  
2. Liverpool castiga Cupa Europeana.  
3. Papa moare.  
 
Anul 2005:  
1. Printul Charles se casatoreste.  
2. Liverpool castiga Cupa Europeana.  
3. Papa moare.  
 
CONCLUZIE:  
Dacă Printul Charles se mai casatoreste o data şi Liverpool castiga iar finala ar fi 
bine sa-l anunte cineva pe Papa. . .  
*** 
Care este diferenta dintre MITA şi DAR?  
Un DAR este atunci când cel care primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!".  
O MITA este atunci când cel care da spune: "Multumesc!", iar cel care primeste 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!"  
*** 
Este pacat ca singurul lucru pe care un om il poate face opt ore este sa munceasca. 
Nu poate sa manance opt ore; nu poate sa bea opt ore; nu poate sa faca dragoste 
opt ore.  
Singurul lucru pe care un om il poate face pentru opt ore este munca". - William 
Faulkner 
*** 
 
Stomatologică 
O femeie de duce la stomatolog, şi nervoasa se aseaza pe scaun. . . . cu picioare 
despartite, in pozitie ginecologica!  
Dentistul îi zice:  
- Doamna draga, cred ca aţi greşit etajul! ginecologia este 2 etaje mai sus!!!  
Femeia:  
- Nu draga domnule! dumneata i-ai pus proteza sotului meu, dumneata s-o scoti de-
acolo! 
*** 
La un magazin care vinde bărbaţi 
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La un magazin specializat in vanzarea de soti, femeile puteau alege dintre mai 
multe categorii de barbati, care erau comercializati pe fiecare din cele cinci etaje ale 
magazinului. Calitatea viitorilor soti crestea odata cu etajul. Singura regula era ca 
odata deschisa usa unui etaj, trebuia sa alegi un barbat de la acel etaj sau sa renunti, 
neavand posibilitatea sa te reintorci.  
Asadar, doua prietene merg la magazin sa-si gaseasca soti.  
La primul etaj, pe usa era scris: "Acesti barbati au serviciu şi iubesc copii". Femeile 
citesc mesajul şi gandesc:  
- E mai bine decât sa nu aiba serviciu sau sa nu iubesca copii, dar oare cum sunt cei 
de la etajul urmator?  
Asa ca urca la al doilea etaj.  
Aici era urmatorul anunt: "Acesti barbati au slujbe bine platite, iubesc copii şi arata 
foarte bine".  
- Hmmm, spun femeile, dar oare ce urmeaza?  
Asa ca urca la al treilea etaj. Pe usa acestuia era scris: "Acesti barbati au slujbe bine 
platite, arata extrem de bine, iubesc copii şi ajuta in gospodarie".  
- Foarte tentant, spun femeile, dar precis cei de mai sus sunt şi mai buni.  
La al patrulea etaj era urmatorul afis: "Acesti barbati au slujbe foarte bine platite, 
iubesc copii, ajuta la treburile gospodaresti, arata foarte bine şi au o fire extrem de 
romantica!".  
- Extraordinar, exclama ele şi urca la etajul cinci.  
Aici era urmatorul mesaj: "Acest etaj exista numai pentru a demonstra ca femeia 
este imposibil de satisfacut!" 
*** 
Barbatul şi femeia 
 
Barbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VANATOAREA,  
Femeia a descoperit VANATOAREA şi a inventat BLANURILE  
 
Barbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA,  
Femeia a descoperit PICTURA şi a inventat MAKEUP-ul  
 
Barbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSATIA,  
Femeia a descoperit CONVERSATIA şi a inventat BARFA  
 
Barbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat CARTILE DE JOC,  
Femeia a descoperit CARTILE DE JOC şi a inventat DATUL IN CARTI  
 
Barbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MANCAREA,  
Femeia a descoperit MANCAREA şi a inventat DIETA  
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Barbatul a descoperit PRIETENIA şi a inventat DRAGOSTEA,  
Femeia a descoperit DRAGOSTEA şi a inventat CASATORIA  
 
Barbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL,  
Femeia a descoperit SEXUL şi a inventat DURERILE DE CAP  
 
Barbatul a descoperit COMERTUL şi a inventat BANII,  
Femeia a descoperit BANII. . . . .  
 
. . . . . şi atunci s-a dus naibii totul !!!!! 
 
"o femeie merge la parfumerie: vă rog sa-mi dati un parfum care sa-i placa sotului 
meu. ceva cu aroma de computer aveti?"  
*** 
Adevăruri general valabile 
barbat inteligent + femeie inteligenta = poveste de dragoste  
barbat inteligent + femeie idioata = sarcina nedorita  
barbat idiot + femeie inteligenta = aventura fara viitor  
barbat idiot + femeie idioata = casatorie  
patron inteligent + salariat inteligent = profit  
patron inteligent + salariat idiot = productie  
patron idiot + salariat inteligent = avansare  
patron idiot + salariat idiot = ore suplimentare  
vanzator inteligent + client inteligent = dialog  
vanzator inteligent + client idiot = tzeapa  
vanzator idiot + client inteligent = discount  
vanzator idiot + client idiot = produse Microsoft  
stapan inteligent + pisica inteligenta = afectiune  
stapan inteligent + pisica idioata = smotoceala  
stapan idiot + pisica inteligenta = zgarieturi  
stapan idiot + pisica idioata = imparteala a patului  
barbat frumos + femeie frumoasa = Sex  
barbat frumos + femeie nasoala = idiotule!  
barbat urat + femeie frumoasa = bani  
barbat urat + femeie nasoala = disperare  
barbat tanar + femeie tanara = Dragoste  
barbat tanar + femeie in varsta = mama!  
barbat in varsta + femeie tanara = bani  
barbat in varsta + femeie in varsta = amicitie  
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barbat motivat + femeie motivata = insomnie a vecinilor  
barbat motivat + femeie obosita = viol  
barbat obosit + femeie motivata = frustrare  
barbat obosit + femeie obosita = sforait + insomnie  
job pasionant + viata de familie pasionanta = dificultati de planning + mare 
oboseala  
job pasionant + viata de familie idioata = ore suplimentare  
job cretin + viata de familie pasionanta = concedii medicale şi fara plata  
job cretin + viata de familie idioata = adultere si/sau Internet  
femeie inteligenta + amanta inteligenta = viitor celibatar  
femeie inteligenta + amanta idioata = amanta bomba!  
femeie idioata + amanta inteligenta = divort la orizont  
femeie idioata + amanta idioata = visul oricarui barbat  
elev inteligent + profesor inteligent = pura teorie!  
elev inteligent + profesor idiot = curs de paranormal  
elev idiot + profesor inteligent = curs de matematici  
elev idiot + profesor idiot = crudul adevar  
*** 
Scrisoare 
Tatal intra in camera fiicei sale şi gaseste o scriosoare pe pat. Avand deja ganduri 
negre, desface totusi scrisoare şi citeste:  
Dragi parinti,  
Cu parere de rau vă anunt ca eu am fugit cu noul meu prieten. Am aflat ce inseamna 
adevarata dragoste şi el este un dragut când gonim goi cu motorul cu toate 
piercing-urile, cicatricele, tatuajele care îi acopera tot corpul! Dar nu e numai asta. 
Sunt insarcinata şi Ahmed zice ca vom trai fericiti in rulota lui din padure. Vrea sa 
avem multi copii, ceea ce stiti ca imi doresc şi eu. Am invatat ca marijuana nu face 
rau nimanui asa ca o crestem pe langa casa pentru el şi prietenii lui care ne aduc 
toata cocaina pe care ne-o dorim. Intre timp ne rugam sa se gaseasca leacul pentru 
SIDA, in asa fel incat sa se faca şi Ahmed bine. Sa stiti ca merita! Nu vă faceti griji in 
ceea ce priveste banii. Ahmed a aranjat ca eu sa joc intr-un film pe care il fac 
prietenii lui Leroy şi Jamal in pivnita. Deocamdata castig 50 $ pe scena, dar pot sa 
iau inca 50$ bonus dacă sunt cu 3 barbati şi un bonus de 100 $ dacă se foloseste un 
cal. Ahmed a zis ceva şi despre niste caini, asa ca am mai multe posibilitati. Mama, 
sa nu-ti faci griji pentru mine, de acum am 15 ani şi stiu sa am grija de mine. Dupa 
cum vezi eu şi Ahmed ne-am gandit la toate! Intr-o zi o sa trecem in vizita pe la voi 
sa vă cunoasteti nepoteii. Ahmed chiar se gandea sa-si puna un atas la motor ca sa 
putem veni cu toti o data!  
Va pup pe amnadoi  
Fiica voastra, Maria  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PS. Tata, am glumit. . . . . . . . . sunt la vecini, ma uit la TV.  
Voiam doar sa îţi arat ca sunt şi lucruri mai rele in viata decât SA PIARDA ROMANIA 
IN MINUTUL 90 DIN NOU!!!  
*** 
Ce răutăţi poate spune femeia unui bărbat gol 
Am "fumat" trabuce mai groase ca asta!  
Uaaa ce dragalas este!!!  
Aaaa. Hai mai bine sa stam imbratisati.  
Sa stii ca se poate corecta prin chirurgie estetica.  
Hopaaa, şi eu care m-am luat dupa marimea picioarelor!  
Lasa ca gasim noi o pozitie.  
Pot sa fiu cinstita cu tine?  
Ahh, acum imi dau seama de ce ti-ai luat un Porsche.  
Dacă il udam poate mai creste.  
Oare de ce ma pedepseste Dumnezeu?  
Tot e bine, scapam mai repede.  
Nu am mai vazut asa ceva pana acum.  
Aha. Dar e totusi functionala, nu?  
Pare cam nefolosita.  
Poate ca la lumina naturala arata mai bine.  
Ce ar fi sa trecem direct la "tigara de dupa"?  
*** 
De câte tipuri este sexul? 
De patru tipuri:  
1. Tragic - Cand ai cu cine şi n-ai cu ce.  
2. Trist - Cand ai cu ce şi n-ai cu cine.  
3. Studentesc - Cand ai cu cine, ai cu ce şi n-ai unde.  
4. Filozofic - Cand ai cu cine, ai cu ce, ai unde, dar DE CE? 
*** 
Un cuplu in varsta sta ca intotdeauna pentru micul dejun pe terasa. Deodata, sotia 
se apleaca peste masa şi îi trage sotului una de-l lipeste cu spatele de scaun. O 
vreme e liniste, apoi intreaba batranul mirat:  
- Pentru ce dracu' a fost asta?  
- Pentru 45 ani de sex nereusit.  
El sta pe ganduri afundat in scaun. Dupa o vreme, se ridica şi îi trage femeii una 
peste cap de zboara cu tot cu scaun.  
- Da' tu de ce ai facut asta? zbiara ea la el.  
- De unde dracu stii tu diferenta dintre un sex reusit şi unul nereusit?  
*** 
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Fetelor, nu vă trimiteti barbatii la Carrefour !!!  
Nu stiu cati dintre voi isi fac cumparaturile la Carrefour dar vă este folositor sa fiti 
preveniti. E ceva ce mi s-a intamplat mie la Carrefour şi vi s-ar putea intampla şi 
voua. Escrocheria functioneaza in urmatorul fel: Doua pustoaice bune de 18 ani se 
apropie de masina in timp ce incarcati cumparaturile in portbagaj. Amandoua incep 
sa stearga parbrizul de la masina cu o carpa in timp ce sanii le atarna afara din 
tricouri. Este imposibil sa nu te uiti. Cand le multumesti şi le oferi niste bani, ele te 
roaga ca in loc de asta sa le duci la un alt magazin Carrefour. Accepti şi ele suie pe 
bancheta din spate. Pe drum incep sa faca sex una cu alta. Dupa un timp una dintre 
ele trece in fata şi incepe sa îţi faca sex oral. In acest timp cealalta îţi fura 
portofelul!!!  
Va sfatuiesc sa fiti foarte atenti deoarece mie mi s-a intamplat lunea trecuta, 
miercuri, de doua ori joi, sambata şi din nou ieri. . . acum ma duc din nou.  
*** 
La tribunal, judecâtorul: 
- Si vreti sa sustineti ca atunci ati crezut ca portmoneul gasit vă apartine? 
- Portmoneul nu, dar bancnotele imi pareau cunoscute. . .  
*** 
Judecâtorul intreaba martorul la proces:  
- La ce distanta v-ati aflat de locul accidentului? 
- La 6 metri şi 75 de centimetri.  
- Si cum de stiti asa de exact? 
- Cand am vazut accidentul, mi-am dat seama pe loc ca voi fi intrebat la proces de 
vreun tampit. . .  
*** 
Judecâtorul intreaba martora: 
- Sunteti casatorita? 
Ea ofteaza. Judecâtorul dicteaza secretarei: 
- Nu e casatorita.  
Apoi intreaba martorul: 
- Sunteti casatorit? 
Martorul ofteaza. Judecâtorul dicteaza:  
- Casatorit.  
*** 
La tribunal.  
- E adevarat ca l-ai facut pe reclamant "imbecil şi magar"? 
- Domnule judecâtor, sincer sa fiu, nu-mi mai amintesc. Dar daca-l privesc bine, 
cred ca-i foarte probabil sa-i fi zis asa.  
*** 
Capitanul de pe Titanic îi strange pe pasageri şi le spune: 



1747 

 

- Am doua vesti pentru dumneavoastra: una rea şi una buna. Pe care o vreti prima? 
- Pe cea rea.  
- In doua ore, vaporul se vă rupe in doua şi se vă scufunda.  
- Si cea buna? 
- Vom lua 11 Oscar-uri.  
*** 
Un tigan şi un roman isi fac case una langa alta. Isi cumpara exact aceleasi 
materiale, mobila, etc şi au facut casele identice. Peste un timp stau ei de vorba.  
Romanul:  
- Eu dacă vand casa asta probabil o sa primesc 5 milioane de euro pe ea.  
Tiganul: 
- A pai dacă e asa, eu primesc 7 milioane de euro pe ea.  
- Pai cum sa primesti tu 7 milioane pe ea dacă a mea este identica şi valoreaza 5 
milioane? 
- Pai da, dar eu nu am vecini tigani! 
*** 
- Alo?! Ghicitoarea Mama Omida? 
- Da, manca-ti-as! Cine-i? 
- Ghici ! 
*** 
- Un parlamentar devine subiectul unei anchete; respectivul "economisise" in 
numai trei ani peste cinci milioane de dolari.  
- Si? 
- Si ceilalti parlamentari erau curiosi sa stie de ce a durat atata! 
*** 
Care este diferenta dintre MITA şi DAR? 
- Un DAR este atunci când cel care primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". O MITA este atunci când cel care da spune: 
"Multumesc!", iar cel care primeste spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!".  
*** 
Un parlamentar iese agale din sala de sedinte şi se intalneste cu un coleg din 
opozitie care se plimba pe hol si-l intreaba soptit:  
- Nici tu n-ai somn? 
*** 
La tribunal se audiaza martorii: 
- Cand ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la etaj, de ce n-ati 
intervenit? 
- Pentru ca am vazut ca inculpatul este destul de puternic ca s-o faca şi singur. . .  
*** 
I: Cum s-a numit soacra lui Adam? 
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R: Adam nu a avut soacra. El traia in paradis.  
*** 
- Soacra-mea e ca ziarul.  
- De ce, stie atit de multe noutati? 
- Pe naiba, apare zilnic.  
*** 
Stii care-i diferenta intre curaj şi tupeu?  
Curajul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, sa-ti vezi nevasta asteptandu-
te cu un maturoi in mana şi sa o intrebi: 
- Inca mai faci curat, sau tocmai te pregateai sa decolezi? 
Tupeul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, invaluit intr-un nor de parfum, 
cu urme de ruj pe haine, sa-ti vezi nevasta asteptandu-te cu un maturoi in mana, şi 
sa-i spui: 
- Nu te enerva, Tu urmezi! 
*** 
Un ascultator suna la un post de radio.  
- Buna ziua! 
- Buna ziua! Va ascultam.  
- Am gasit un portofel care contine 15. 000 dolari şi un buletin de identitate pe 
numele Ion Ion.  
- Si vreti sa gasim pagubasul? 
- Nu, as vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala.  
*** 
Un jurnalist intreaba directorul unei case de nebuni, care este testul ce se 
efectueaza pentru a externa un bolnav.  
- Umplem cada cu apa, punem alaturi o lingura şi o cana. Si îi propunem bolnavului 
sa goleasca cada de apa. Jurnalistul, zambind, spune: 
- Orice om normal ar lua cana. . .  
- Nu, - spune directorul, - un om normal ar scoate dopul de la cada.  
Doriti pat langa geam sau langa usa? 
*** 
Democraţia americana vs democraţia rusă 
 
Doi tipi, un american şi un rus, stăteau la un pahar de vorbă.  
Din vorbă-n vorbă au început cei doi să-şi dispute supremaţia în ale democraţiei. 
Americanul, mândru de ţara lui, îi spune rusului: 
- La mine în ţară democraţia este maximă. Dacă am o problemă sau vreau să-mi 
spun părerea despre cineva sau ceva, pot să fac lucrul ăsta în gura mare, când vreau 
şi unde vreau, pot să merg şi în Congres şi să-i înjur pe toţi şi să le spun în faţă că 
sunt nemulţumit.  
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*** 
Rusul, văzându-l pe american că se laudă atâta, nu se lasă mai prejos şi spune: 
- Eu, dacă vreau, pot să mă duc în Piaţa Roşie şi să mă piş chiar în faţa lui Putin.  
Mai stau cei doi ce mai stau, li se mai urcă băutura la cap şi americanul, la un 
moment dat, spune cuprins de remuşcări: 
- Băi, ştii, am cam exagerat puţin cu democraţia. Nu este chiar aşa. Dacă vreau să-mi 
spun părerea totuşi, trebuie să am pe cineva puternic în spate care să mă susţină şi 
nu pot chiar aşa, să-i înjur pe toţi.  
La care rusul: 
- Băi, ştii, şi eu am exagerat puţin.  
- Cum, nu te pişi în faţa lui Putin când trece prin Piaţa Roşie? 
- Aaaa, ba da ! Dar ştii, nu mi-o scot.  
*** 
Io amu m-oi duce, Marie, că mi-a sosit ceasul. Ascultă aici ce-ţi spun.  
Maria, suspinând: 
- Zi, Ioane, şi aşa oi face! 
- Sa tii gospodaria, Marie, sa nu vinzi nimic, sa aiba copiii astia când or creste mari.  
Maria, suspinand: 
- Asa oi face, Ioane. . .  
- Sa dai copiii la scoala, sa iasa invatati, Marie! 
Maria, suspinand: 
- Asa oi face, Ioane. . .  
- Si mai vreau, Marie, ca dupa ce m-oi duce sa te mariti cu Gheorghe! 
- Da' Ioane, credeam ca Gheorghe e dusmanul tau de moarte.  
- Pai tocmai de-aia 
*** 
Statea Ion pe deal cu un bumerang in mana şi cu fata plina de sange.  
Se apropie Vasli: 
- Ce faci, Ioane? 
- Stau. . .  
- Da' ce tii in mana? 
- Nu stiu. . .  
- Pai şi de ce il tii? Arunca-l! 
- Arunca-l tu, ca eu m-am saturat. . .  
*** 
Se duce un tip la biblioteca: 
- Fiti amabila, vreau şi eu o carte despre sinucideri!  
- Ttt. . . . , ca tu n-o mai aduci inapoi!!! 
*** 
O fetita observa la strand diferenta dintre ea şi un baietel.  
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Se duce intr-un suflet la mama ei şi intreaba: 
- Mami mami. . . De ce nu am şi eu asa ceva intre picioare? 
- Rabdare, copila mea, rabdare. . .  
*** 
Un tip si-o tipa, in liftul unui hotel de 5 stele. Cand se intoarce sa apese butonul 
pentru etajul la care dorea sa ajunga barbatul atinge cu cotul absolut intamplator, 
sanii femeii. Ca sa isi ceara scuze, dar sa nu fie penibil, tipul zice: 
- Doamna, dacă şi inima dvs este atât de mare precum sanii sunt sigur ca ma veti 
ierta! 
La care, ea: 
- Domnule dacă şi penisul dvs este la fel de tare precum cotul, eu stau la camera 
214.  
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria. . . . .  
Maria: Ajutoooor !!! 
Gheorghe: Taci fa, ca pot şi singur !!!  
*** 
Ion se intoarce din vacanta de iarna multumit.  
- Ei, şi pe unde ai umblat, Ioane? intreaba Gheorghe.  
- Prin Suedia, mai! 
- Si cum sunt scandinavele? 
Ion, nestiind ce inseamna "scandinave" da din colt in colt, nu da un 
raspuns clar. . . Acasa, cauta in dictionar. . . "Aha, scandinave-adica 
femeile de acolo! 
Cum de nu am stiut, sa ma fi laudat, ca aveam cu ce!" 
Anul urmator, Ion se intoarce din vacanta bronzat.  
- Ei, Ioane, pe unde ai mai fost? 
- Grecia, tara frumoasa, mai! 
- Ei, şi elenele? 
Ion ramane iar mut. Nervos, acasa, cauta din nou in dictionar: "Aha,  
femeile de acolo!" 
Un an mai tarziu, Ion se intoarce iar bronzat.  
- Si anul asta unde ai fost Ioane? 
- In Egipt. . . frumos, cald, camile, alea, alea. . .  
- Si piramidele? 
- Niste curve! 
*** 
Bunicul, cu un nepot pe un genunchi, cu alt nepot pe celalalt genunchi incepe sa le 
povesteasca acestora din tineretile lui: 
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- Ei dragii lu' bunicu' vedeti voi pusca aia? Am fost odata cu ea la vanatoare. La un 
moment dat vad un mistret MAAAARE. Ochesc, trag şi il dobor. Fiind asa mare nu 
aveam cum sa il car, asa ca am luat cutitul, i-am taiat o pulpa am pus-o pe umar şi 
am mers mai departe. Deodata imi apare in fata alt mistret, mai MAAAARE. Nu am 
putut sa ma abtin. Ochesc, trag il dobor şi pe asta. Iau cutitul şi tai o pulpa, ca nu 
aveam cum sa il car, şi o pun pe celalt umar. . .  
Intervine bunica: 
- Bunicule ti-ai luat pastilele? 
Ia bunicu' pastilele şi se intoarce la nepotei:  
- Asa dragii lu' bunicu', unde am ramas? 
- Ai pus o pulpa pe un umar, una pe celalalt. . .  
- Aaaa asa, o pulpa pe un umar, o pulpa pe celalalt. . . am apucat-o de cur şi i-am dat 
la buci pana dimineata. . .  
*** 
Limba romana pretutindeni !!! 
Limba romana e atât de bogata incat am exportat-o pe banda rulanta. M-am 
aventurat in a face un top al denumirilor internationale care, fara sa stie purtatorii, 
sunt. . . d'ale noastre, neaose, suculente şi pline de inteles.  
1. Pe primul loc, bineinteles, ce alt nume ar putea figura decât renumita statiune 
croata Pula. Am intalnit persoane care isi fac concediile in Pula (inclusiv oameni 
care chiar merg in Croatia pentru asta). http://en. wikipedia. org/wiki/Pula 
2. Tot Pula se numeste şi moneda oficiala a statului african Botswana. Prin asta se 
explica saracia lucie din savana. . . luand in calcul faptul ca populatia e 
preponderent feminina, se ajunge la cateva subdiviziuni de Pula pe cap de locuitor. 
Cursul de schimb il gasiti pe http://www. x-rates. com/d/BWP/table. html  
3. In alte zone de pe continentul african, oamenii o duc şi mai rau. Dacă 
botswanezilor le e de ajuns o Pula pentru a-si asigura traiul (mai ales ca-s negri, şi 
stim noi ce se vorbeste despre ei), 3, 4 milioane de mozambicani locuiesc in 
regiunea Nampula, avand capitala in orasul cu acelasi nume. http://en. wikipedia. 
org/wiki/Nampula_Province 
4. Printre distractiile mai putin cunoscute, dar mai apropiate de noi, se poate 
numara o excursie cu intreaga familie in micul şi linistitul Camping De Muie, pe 
insula olandeza Tholen. Puteti sa le scrieti sa-i felicitati pentru denumirea inspirata, 
sediul lor din St. Maartensdijk e amplasat tot pe strada. . . Muie. Sau vizitati-i pe 
http://www. campingdemuie. nl 
5. Futai USA Inc. este (ah, asta imi aduce aminte de o imprecatie dintr-un vers de 
Parazitii) cel mai mare producator de umbrele din lume, vezi Doamne. Cica aproape 
toate umbrelele din lume contin piese Futai. Firma taiwano-americana mai face şi 
crose de golf. . . desi nu vad legatura. http://www. futaiusa. com/about_futaiusa. 
htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pula
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http://www.campingdemuie.nl/
http://www.futaiusa.com/about_futaiusa.htm
http://www.futaiusa.com/about_futaiusa.htm
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6. LABA inseamna pentru toti italienii Libera Accademia di Belle Arti. Saracii ofera 
chiar 30 burse de studiu "per i Master della LABA". LABA - La natura dell' arte. 
http://www. laba. biz  
7. Dacă tu crezi ca esti in rahat, ce parere ai de cei 32. 000 de insi din orasul 
israelian Rahat? In Rahat, ce-i drept, locuiesc numai arabi (ca sa vedeti unde i-au 
trimis filosemitii de mericani), şi ei se simt bine acolo, de vreme ce rahat inseamna 
pe limba lor ceva gen "convietuire fericita". http://en. wikipedia. org/wiki/Rahat 
8. Pentru ca din nou ne-am indepartat de plaiurile mioritice, am putea sa vizitam şi 
Curu. Nu, nu e suficient sa te uiti in spate, Curu este o rezervatie naturala in Costa 
Rica. 75% din Curu lor este impadurit, şi totusi costaricanii il considera unul din 
cele mai frumoase locuri din tara. N-as vrea sa le vad pe celelalte, in cazul asta. 
http://www. nicoyapeninsula. com/curu/ 
9. Am ajuns şi in indepartata Japonie, unde pe crestele muntilor cresc falnicii Sugi. 
Sugi este chiar arborele national al japonezilor, asteptam cu interes aclimatizarea 
lui pe coastele insorite ale Croatiei de mai sus. http://en. wikipedia. org/wiki/Sugi 
10. Cui nu-i plac conditiile rudimentare oferite de campingul olandez de Muie, îi 
recomandam cu caldura cazarea in hotelul parizian de Buci. http://www. bucihotel. 
com/ 
In concluzie, dragi cititori, fiti mandri de graiul ce-l graiti, dar fiti prudenti. N-ai de 
unde sa stii ce inseamna "buna ziua" in limba uzbeka.  
*** 
Doi homosexuali in avion. La un moment dat in difuzoare se aude vocea 
comandantului: 
- Stimati pasageri, a intervenit o defectiune la motoare şi ca urmare ne vom 
prabusi. . .  
Toata lumea disperata centuri, masti de oxigen. . . .  
Unul dintre homosexuali îi spune celuilalt : 
- Dacă tot murim macar sa murim fericiti ! Hai sa ne-o mai tragem ultima data.  
- Esti nebun? nu vezi cita lume este aici?  
- Nu vezi ca toata lumea este disperata? nu o sa observe nimeni, spuse celalalt. Uite 
ma voi ridica in picioare şi voi cere de exemplu un pix şi o sa vezi ca nu ma baga 
nimeni in seama.  
Vazind ca are dreptate şi ca nimeni nu l-a bagat in seama cind a cerut un pix, al 
doilea homosexual cedeaza şi incep amindoi o lucrare periculoasa.  
Dupa ce au terminat se aseaza amindoi multumiti pe scaune asteptindu-si moartea.  
In momentul urmator vocea capitanului îi anunta ca defectiunea s-a remediat şi ca 
avionul nu o sa se mai prabuseasca.  
Apar stewardesele sa vada dacă toti pasagerii sunt in regula. Pe un scaun gasesc un 
batrin alb la fata şi plin de voma.  
- Domnule vi s-a facut rau? 

http://www.laba.biz/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rahat
http://www.nicoyapeninsula.com/curu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sugi
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- Normal. Goluri de aer, picaj, spaima. . .  
- Dar, domnule nu ati putut sa cereti o punga? 
- Hmm, credeti ca am avut curaj? A cerut unul un pix şi a luat un futai de juma' de 
ora !!! 
 
*** 
Merg şi martea, doar sunt 3 ceasuri rele (ăla cu "botnitza"n-are egal, dar nici oaia 
"bagaboanta" nu e de lepadat. . . ).  
*** 
- Mami, tu esti alba, tati-i alb. . . eu de ce-s neagra? 
- Fata mamii, la ce petrecere a fost in noaptea aia sa-i mutumesti lu' Dumnezeu ca 
nu latri! 
*** 
Doi betivi ies dintr-un bar. Unul din ei vede un ciine care-si lingea testicolele.  
Atunci betivul zice: 
- Ce n-as da şi eu sa pot face asta. . .  
Celalat betiv spune: 
- Hic. . . . . hic. . daca-i dai un biscuit cred ca te lasa şi pe tine.  
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca in cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze sotiei sale centura de castitate.  
Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba: punem şi botnita? 
*** 
I: De ce ramane femeia gravida, de ce se arde painea in cuptor şi de ce se ineaca o 
fata care cade in fantana? 
R: Raspunsul e unul singur: n-a fost scoasa la timp. . .  
*** 
Fragment dintr-un ravas: 
"Draga mea, intr-o mana tin poza ta, iar cu cealalta ma gandesc la tine. . . !" 
*** 
Mare concurs international de pictura! 
Tematica era ca, din pictura sa reiasa titlul tabloului.  
Candidate la marele premiu au fost selectate 4 tari: America, Franta, Rusia şi 
Romania! 
Tabloul Americii o reprezenta pe Louise in pielea goala pe un iaht! 
Titlul tabloului: "O boarfa la uscat!" 
Tabloul Frantei: cu doua tipe goale intr-un copac.  
Titlul tabloului: "Doua poame!" 
Tabloul Rusiei o avea pe Natasha in pielea goala cu o secera in mana, iar titlul 
tabloului: "In asteptarea ciocanului!" 
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Iar in tabloul Romaniei era reprezentata Ileana, goala intr-un lan de grau iar in 
spatele ei o ceata de tarani. Titlul tabloului: "Iobagi pe camp!"  
*** 
Doua prietene virgine isi povesteau tot ce faceau. Una dintre ele pleaca intr-o 
excursie şi se intoarce ne-mai-virgina. Cealalta o intreaba: 
- Cum e? Povesteste-mi! 
- Prima data este oribil, doare de nu-ti imaginezi; dar apoi e nemaipomenit!  
Prietena sa, intrigata, întreaba: 
- Cam cum doare? Ca durerea de cap, de stomac? 
- Nuuuu!! 
- Atunci cum? Ca durerea de spate, de masea, de urechi? 
- Da! E ca durerea de masea! 
- De ce ca durerea de masea?  
- Pentru ca te doare, dar nu vrei sa ti-o scoata! 
*** 
Definitia sexului oral: 10 minute de liniste 
*** 
O fetita se uita pe gaura cheii in camera parintilor.  
La un moment dat exclama: "Si când te gandesti ca pe mine vor sa ma duca la 
psihiatru pentru ca-mi sug degetul!"  
*** 
- Ce-i alba şi are 30 cm? 
- Nimic, toata lumea stie ca, dacă are 30 cm, este neagra.  
*** 
Definitia penisului: Coada la oua. . .  
*** 
Un ziarist face o vizita la o stâna, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut.  
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma. . .  
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate şi din când in când ne mai şi 
jucam.  
Ciobanul sta stupefiat.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste. . . Ziaristul se apropie de magar:  
- Ce mai faci, magare? 
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- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, ma baga in sura. . . (Ciobanul cade pe 
spate!!!) 
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? (Ciobanul in panica:)  
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheata apele! 
*** 
Dintr-un turn de paza al unui fort din vestul salbatic, santinela striga: 
- Domnule capitan, vin indienii!!! 
- Prieteni sau dusmani? intreaba capitanul.  
- Cred ca-s prieteni, ca vin impreuna!  
*** 
Intr-o mica ferma, uitata in munti, a fost chemat doctorul ca sa asiste la o nastere. 
Neavand curent electric, fermierul aprinse un felinar in dreptul patului, unde sotia 
sa îi darui un fiu. Nu trecu mult timp şi aparu şi al doilea copilas. Bucurie mare, insa 
vazand ca apare şi al treilea copil, fermierul incepu sa strige: - Doctore, sa stingem 
felinarul, lumina îi atrage.  
*** 
Un tip in stare de ebrietate, isi duce prietenii de pahar in apartamentul lui, sa-i 
culce. Langa pat se afla un gong.  
- Ce-i cu gongul ala? intreaba prietenii, clatinandu-se.  
- Nu-i gong, e un ceas vorbitor.  
- Serioooos? Un ceas vorbitor? 
- Ca sa vă conving, priviti. spune tipul şi apucand gongul trase o lovitura puternica 
in el.  
Curand, o voce de cealalta parte a peretelui, striga: 
- E 3 dimineata, boule! 
*** 
Itic suna la Securitate: 
-Alo, vedeti ca Strul are niste lemne ! 
-Si ce e cu asta? 
-A gaurit şi a introdus in fiecare lemn bijuterii, diamante, dolari si, probabil, ceva 
munitie adusa din America, de la fratele lui.  
Apoi il suna pe Strul: 
-Ma dobitocule, pregateste-te ca am trimis sa-ti sparga lemnele! 
-Pe cine? 
-Pe aia, care mi i-ai trimis tu anul trecut, de mi-au sapat gradina.  
*** 
Tanarul indragostit se infiinteaza la tatal iubitei : 
- Domnule, as dori sa ma casatoresc cu fiica d-voastra.  
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- Cu sotia ati vorbit deja? 
- Da, dar dacă se poate, as ramane totusi la fiica d-voastra  
*** 
Zice ca ardeleanul coboara pe Feleac spre Cluj cu caruta cu nevasta şi copilul. 
Ajungind in dreptul Teatrului, copilul intreaba: 
- Tata, da' casa aiasta mare cu doi catei pe ea ce-a fi? 
- Nu stiu, dragu' tatii.  
Apoi, in Piata Unirii: 
- Tata, da' omu aiesta de hier pe cal, cine-o fi? 
- Nu stiu, dragu' tatii.  
In fine, linga Parcul Mare: 
- Tata, da' la balta aiasta mica, oare cum i-a zice? 
- Nu stiu, dragu' tatii. "  
Femeia, agasata de insistentele copilului, intervine: 
- Da' mai lasa-l in pace pe tata-to, ma copile, nu vezi ca-i trudit?! 
La care taranul raspunde cu bonomie ardeleneasca: 
- Lasa-l, femeie, pe copil sa intrebe, ca numa' asa invata!  
*** 
Un ardelean vine acasa mai devreme de la camp şi aude zgomote in dormitor.  
Se duce in fuga si-si gaseste nevasta dezbracata complet, intinsa pe pat, transpirata 
şi gafaind. . .  
-Ce-i ma, nevasta, ce ai?  
-Am infarct. . . . zice ea.  
Ardeleanul da sa fuga afara sa cheme pe doctor, când copilul lui de 4 ani zice: 
-Tata, tata, unchiu' Gheorghe este sub pat in pielea goala. . .  
Ardeleanul fuge inapoi, ridica patura si-l vede pe Gheorghe sub pat dezbracat şi 
zice: 
-Pai bine ma, nenorocitule, nevasta-mea moare de inima şi tu umbli ca un bezmetic 
prin casa in pielea goala de-mi sperii copilul. . .  
*** 
Doi ardeleni se intalnesc pe strada: 
- De ce esti amarat, Ioane?  
- Cum sa nu fiu amarat dacă mi-o murit un bou.  
- Eh, ce sa-i faci, ase ne-om duce toti, unu' dupa altu'!. . .  
*** 
I: Ce primesti la un restaurant moldovenesc dacă ceri creier pane? 
R: Mimorie di porc prajita!  
*** 
Stefan cel Mare in razboi cu turcii, inaintea unei batalii. Fiecare tabara era instalata 
pe un deal. La un moment dat, un strajer intra la Stefan in cort şi îi spune speriat: 
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- Maria Ta, turcii au adus un tun pe dealul lor!  
- Nu-i nimic, infige un steag in pamant. . .  
Zis şi facut. Nu trece mult timp şi vine iar istericu: 
- Maria Ta, inca un tun! 
- Mai pune un steag ma. . .  
Si asa mai departe. . . Turcii au adus 100 de tunuri, pe dealul moldovenilor erau 100 
de steaguri.  
Baiazid se uita prin binoclu, se scarpina in cap şi nu intelege ce se intampla. Nu stie 
ce sa faca şi mai bine se retrage. Gata, pleaca, ma rog. . .  
Peste 20 de ani, erau pe Coasta de Azur Stefan cu Baiazid la un cockteil.  
Turcul intreaba: 
- Ia zi ba Fane, de ce ai facut ma faza aia cu steagurile? Pentru fiecare tun al meu tu 
ai infipt un steag in pamant? 
- Am vrut sa-ti arat ca mi se falfaie 
*** 
Anunt la metroul moldovenesc:  
"Pazea ca sa lichiesc usili. Urmiaza statia Primavierii, cu podisca pi partea driapta".  
*** 
Odata, eram cu nevasta-mea in pat şi ma întrebam şi eu, asa, ca omu' "o fi avut, n-o 
fi avut?". Pana la urma am zis sa întreb cu voce tare, nu numai in gand, da' mai pe 
ocolite, (ca doar sunt un gentleman, ce pana mea) şi i-am zis:  
"Auzi, cum se face ca nu stiu niciodata când ai orgasm?"  
Si stiti ce mi-a raspuns:  
"Pai n-are rost sa te tot sun la servici şi sa te deranjez pentru atâta lucru" 
*** 
Un tip suna la usa unui apartament. Usa se deschide şi apare o gagica tare. . .  
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? fara nici un cuvant, gagica îi tranti usa 
in nas.  
A doua zi, tipul iar suna la usa, iar deschide gagica. . .  
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? La fel de suparata, gagica îi tranteste 
usa in nas.  
Seara discuta cu sotul ei, îi povesteste ce şi cum. Acesta din urma decide sa ramana 
a doua zi cu ea. Bineinteles, soneria se face auzita a doua zi.  
Gagica deschide usa şi tipul pune obisnuita intrebare: 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? 
Plina de tupeu, cu sotul ascuns dupa usa gata sa intervina, gagica raspunde: 
- Da! 
- Atunci, vă rog sa faceti sex şi cu sotul dumneavoastra ca sa-mi lase nevasta in 
pace. . . . .  
*** 
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La maternitate, in sala de asteptare trei barbati stau cu sufletul la gura.  
Iese moasa şi il felicita pe primul:  
- Felicitari aveti gemeni! 
- Doamne, ce coincidenta, eu chiar lucrez la Minessota Twins. . .  
Dupa o ora iese aceeasi femeie şi spune celui de al doilea tatic: 
- Incredibil, aveti tripleti!!! 
- Nu pot sa cred, ce coincidenta, eu lucrez la 3M Company.  
Al treilea lesina.  
- Ce s-a intamplat, intreaba moasa? 
- El lucreaza la 7UP. . .  
*** 
Cineva suna la usa, iar barbatul deschide. . . Moartea, in fata lui, îi spune: 
- Am venit dupa viata ta! 
Barbatul o striga pe nevasta-sa:  
- Viata mea, pe tine te cauta! 
*** 
Doi prieteni discuta pe strada: 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
*** 
Unu evadeaza de la inchisoare. Intra intr-o casa şi da peste un cuplu in pat. Ii cere 
tipului sa se ridice şi il leaga de un scaun, apoi, in timp ce o lega pe femeie de pat, se 
apropie de ea, şi o saruta pe gat, apoi se ridica şi merge la toaleta.  
Barbatul îi spune femeii: 
- Uita-te la infractor! a stat multi ani la inchisoare şi n-a mai vazut demult o femeie. 
Am vazut cum te-a sarutat pe gat. Dak vrea sex, sa nu te opui, sa nu tipi, da-i 
satisfactie, chiar dacă îţi este sila de el! e periculos, iar dacă o sa se infurie, ne vă 
ucide. Sa fii tare, iubita mea! 
Te iubesc! 
Femeia: 
- Nu ma saruta pe gat, ci imi soptea la ureche. Mi-a spus ca e homosexual şi crede ca 
esti dragut, apoi m-a intrebat dacă avem vaselina in casa. Eu i-am spus ca este in 
baie. Fii tare, iubitule! Si eu te iubesc 
*** 
Ion vine de la padure, si-o surprinde in casa pe Maria cu Gheorghe facand sex.  
- Ma, Marie, tie nu ti-e rusine? Eu muncesc ca prostul şi îţi aduc de toate, şi îţi fac pe 
plac. Tu, Marie, tu ma faci de rusine. Si tu, Gheorghe, ma, Gheorghe, macar opreste-
te când vorbesc eu! 
*** 
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Intr-o noapte, Ion şi Maria, proaspat casatoriti, stateau de vorba: 
- Ma, Ioane, spune drept, pe cine ai mai avut inaintea mea? 
- Pe Florica.  
- Numai pe ea? 
- Pe Veta, Maricica, Rojika. . . bla bla bla.  
- Sa stii ca sunt geloasa.  
- Lasa, mai bine ai fi multumita ca TU te-ai calificat in finală. . .  
*** 
Ion şi Maria nu puteau avea copii şi s-au dus la un preot foarte priceput, care le-a 
spus ca ar trebui sa se duca la biserica din Paris şi sa aprinda o lumanare. Zis şi 
facut.  
Peste 6 ani preotul se hotaraste sa le faca o vizita. Ajunge acasa la ei, suna la usa şi 
deschide usa o fetita.  
- Buna ziua, mama e acasa? 
- Nu, e la spital, la maternitate, s-a dus sa sa aduca pe lume al saselea copil.  
- Si tata? 
- S-a dus sa stinga lumanarea.  
*** 
Nota 4  
Bula suparat ajunge acasa: 
- Tata am luat un 4 la matematica! Bang, bang, îi da tata-sau doua palme.  
A doua zi iar: 
- Tata am luat un 4 la fizica! Bang 2 palme din nou.  
A treia zi:  
- Tata am luat un 10 la muzica! Bang inca doua palme 
- Ba tata, dar am luat 10!!! 
- Dupa ce ca nu inveti, îţi mai arde şi de cantat, nenorocitule! 
*** 
7 ani de acasa  
Mamico, astazi in autobuz, tata m-a pus sa cedez locul unei domnisoare. . .  
- Foarte bine puiu' mamei, asa trebuie sa faci!  
- Da mamico, da' io stateam in bratele lu' tata. . .  
*** 
Excursie in Egipt  
Un apel telefonic la o agentie de turism: 
- Faceti excursii in Egipt? 
- Da, desigur. . .  
- Spuneti-mi, vă rog, ce statiuni balneare sunt acolo?  
- Sharm-el-Sheick, Hurgada, Taba, Nuveiba. . .  
- Stop. . . Nuveiba. Nuveiba e bine! 
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- Când doriti sa plecati, cate persoane? 
- A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam integrame. . .  
*** 
Nu vrei. . .  
Doi tineri stateau pe o banca.  
Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa tacerea : 
- Nu vrei sa mergem la mine in apartament?  
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!!  
*** 
Gainile din import  
- Gainile astea sunt de la noi sau din strainatate? intreaba un ardelean la piata.  
- Dar de ce vă intereseaza? vreti sa le mâncati sau sa faceti conversatie  
*** 
Suna o blonda la Politie:  
- Mi-au spart masina, mi-au furat totul. . . şi volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul. . . . . .  
Peste 5 min isi da cu palma peste cap şi suna iar la politie:  
- Va rog sa ma scuzati, m-am urcat in spate!  
*** 
Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun.  
Dupa o zi intreaga de stat in frig, una dintre ele îi spune celeilalte:  
- Auzi, n-ar fi mai bine sa luam unul asa, fara globuri? 
*** 
I: Cum tii o blonda ocupata toata ziua? 
R1: O pui intr-o camera rotunda si-i spui sa stea in colt.  
R2: Scrii pe ambele fete ale unei coli "Citeste pe verso".  
*** 
I: De ce pe ecranul calculatorului sunt doua urme de picioare?  
R: O blonda a incercat sa intre pe internet.  
*** 
Doua blonde la dus:  
- Da-mi, te rog, samponul tau!  
- Dar ai unul langa tine. . .  
- Stiu, dar asta e pentru par uscat şi eu am parul ud! 
*** 
Tipa in pat cu amantul. Tocmai când erau in plina actiune, un zgomot de  
cheie rasucita in broasca îi face sa inghete. Cum se stie, in apartamentele  
moderne patul e direct pe podea (nu e loc sub el), dulap nu exista, doar  
suport pentru haine, nici balcon. . . In plus locuieste la etajul 13!!! Fara  
pic de teama, tipa îi spune: 
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- Ramai calm, absolut imobil şi nu spune nimic! 
Sotul: 
- Surpriza, darling! Am luat un avion mai devreme şi am terminat mai repede. Asa 
ca am venit imediat acasa. Cand vede tipul gol in camera, intreaba: 
- Cine e asta?!! 
Tipa: 
- Tocmai mi-a fost livrat, imagineaza-ti. E sclavul meu sexual robotizat,  
sistem de operare Microsoft. De altfel aduce un pic cu Bill Gates, nu gasesti? Tu esti 
mereu plecat, sedinte, voiaje. . . stiu eu ce faci tu când  
esti singur in camera ta de hotel?. . . E ca un vibrator, dar mai mare. N-ai  
vrea, totusi, sa te insel cu vecinul sau instalatorul, nu?? 
Sotul: 
- Ok, lasa asta! Hai repede, n-ai nevoie de el ca am un chef animalic!! 
Tipa, care tocmai terminase o partida buna: 
- Nu draga, am o migrena. . .  
El: 
- La naiba! Mereu la fel! Bine, fi draguta şi mergi la bucatarie sa-mi faci  
o omleta, ok? 
- Ok! 
Sotul priveste robotul şi nemaiputand de dorinta isi spune: 
- "Ce e bun pentru ea e bun şi pentru mine. . . " şi se arunca  
asupra "robotului" cu pantalonii in vine.  
In momentul ala, amantul zice cu o voce metalica: 
- Eroare sistem! In-tra-re re-zer-va-ta USB.  
- Robot de rahat!!!! 
Nebun de furie sotul il ridica pe umar şi o ia spre fereastra sa il arunce.  
Amantul reia: 
-. . . Pro-gram re-i-ni-ti-a-li-zat. In-cer-cati din nou! 
*** 
-Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate?  
-Liceul.  
*** 
-Domnule doctor, zise femeia, disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu limba 
scoasa?  
-N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta in liniste.  
*** 
Un apel telefonic la o agentie de turism.  
-Faceti excursii in Egipt?  
-Da, desigur. . .  
-Spuneti-mi, vă rog, ce statiuni balneare sunt acolo?  
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-Sharm-eli, Hurgada, Taba, Nuvelba. . .  
-Stop. . . Nuvelba. Nuvelba e bine!  
-Cind doriti sa plecati?  
-A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam cuvinte incrucisate. . .  
*** 
Doi politisti intra intr-o librarie. Dupa un moment de ezitare, vinzatoarea îi 
intreaba:  
-Ce-i baieti, ploua afara?  
*** 
Cantitatea de inteligenta pe pamint este constanta. Populatia este in crestere. . .  
*** 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca in paradis, deoarece ei ar fi ignorat 
marul şi ar fi mincat sarpele.  
*** 
Inaintea unei operatii, chirurgul isi intreaba pacientul:  
-Ce virsta aveti?  
-Peste o luna voi implini 40 de ani.  
-Bravo, bravo, spune chirurgul, imi place tare mult optimismul dumneavoastra!  
*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici? 
Mama: 
- Da, fiule sunt aici.  
- Nevasta esti aici? 
Nevasta: 
- Da, barbate, sunt aici.  
- Copii sunteti aici? 
Copiii: 
- Da tata, suntem aici.  
- Toata lumea e aici? 
- Da mai, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie????? 
*** 
I - De ce nu isi cumpara scotienii frigidere? 
R - Nu sunt siguri ca atunci când inchid usa se stinge becul ! 
*** 
Ce scrie pe usa unui scotian? 
"Nu sunati, ies din 5 in 5 minute" 
*** 
Cum a aparut sirma de cupru? 
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Doi scotieni au gasit simultan un penny. . .  
*** 
Cica un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta in pat 
langa el. Se sperie, scotianul şi da fuga pe scari la 
servitoare: 
"Daisy, Daisy! Sa fierbi un singur ou pentru micul dejun!" 
*** 
- Cum recunosti casa unui scotian? 
- Este singura care are hartie igienica la uscat.  
*** 
Un scotian merge la un centru de inchiriat cai 
- As dori sa inchiriez un cal.  
- Desigur, alb, negru, roscat? 
- Nu conteaza, zdravan sa fie, ca noi suntem 6.  
*** 
- John ! Mergi şi cere vecinului un ciocan.  
- Tata, vecinul zice ca nu are ciocan. A avut unul de imprumut, dar l-a restituit 
stapanului.  
- Da-l dracului de zgarcit ! Du-te-n casa şi adu-l pe-al nostru ! 
*** 
Un scotian plecat in provincie îi scrie sotiei: 
- Vezi, am uitat sa-ti spun, când nu privesti la nimic sa scoti ochelarii ca sa nu-i 
uzezi.  
*** 
Sotia unui scotian, o femeie de o zgarcenie rara, se pomeneste cu sotul ei venind 
acasa in fuga, fericit: 
- Marry, am castigat la loterie 5000 de lire ! 
Femeia se intuneca la fata, apoi intreaba: 
- Da? Si cat a costat biletul? 
*** 
Q: Care este cea mai Fair-Play galeria de fotbal din lume? 
A: Cea a scotienilor! Nu arunca cu NIMIC pe stadion! 
*** 
O pereche scotiana in varsta sta la gura sobei. La un moment dat femeia exclama: 
- John, ai putea şi tu sa ma duci odata la film! 
- Dar draga mea, am mai fost! 
- Da, dar intre timp au inventat sonorul! 
*** 
Doi scotieni se intalnesc pe strada.  
- Vrei sa dejunam impreuna? 
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- Cum sa nu! raspunde celalalt bucuros.  
- Perfect;da telefon sotiei tale şi spune-i sa puna un tacam in plus.  
*** 
Un pusti intra in farmacie şi intreaba: 
- Aveti prezervative? 
- In primul rand, îi raspunde farmacista enervata, prezervativele nu sunt pentru 
copii şi in al doilea rand sa-i spui tatalui tau sa vina singur sa şi le cumpere pentru 
ca sunt de diferite marimi! La care pustiul raspunde: 
- In primul rand prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt impotriva copiilor, iar 
in al doilea rand nu o sa-i spun nimic lui tata pentru ca sunt pentru mama, care 
pleaca in delegatie şi nu are cum sa stie marimea inca.  
*** 
Vechi proverb tibetan: Dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una.  
*** 
La un dineu, preotul catolic este asezat langa rabin.  
Se serveste un superb cotlet de porc şi preotul îi zice lui rabi: 
- Din asta nu o sa mancati? 
- Evident, nu imi permite religia.  
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti.  
Se termina dineul, la plecare rabi îi zice preotului: 
- Transmiteti salutari doamnei. . .  
- Dar rabi, eu nu am sotie, mie nu imi permite religia. . .  
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti. . . .  
*** 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine ma sfatuiti?  
*** 
-Nu stiu ce sa ma fac, domnule doctor. Casatoria mea a intrat intr-un impas.  
-Cum asa? 
-Pai, sotia mea nu ma poate suferi cind sint beat, iar eu n-o pot suferi cind sint 
treaz.  
*** 
Sotia catre sot: 
- E buna ciorba? 
Sotul: 
- Ai chef de cearta?  
*** 
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Te prezinti la iubita seara cu o tavita pe care se gasesc doua aspirine şi un pahar cu 
apa. Iubita îţi zice: 
- Pentru ce sunt astea iubitule, ca nu ma doare nimic?! 
Iar tu concluzionezi. . . INSEAMNA CA AZI FACEM DRAGOSTE 
*** 
Publicitate: Vrei sa ai casa la munte? Vrei cea mai tare masina de pe piata? Vrei vila 
la mare? Vrei sa îţi petreci vacantele in insulele Hawaii? 
Magazinul nostru îţi ofera o gama larga de cuie in care sa îţi pui pofta! 
*** 
Un preot explică la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coastă din Adam a creat-o pe Eva.  
- Părinte, îl întrerupe un elev, tata spune că ne tragem din maimute.  
- Ascultă, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu mă interesează. Eu vorbesc în 
general.  
*** 
Nu vrei. . .  
Doi tineri stateau pe o banca. Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa 
tacerea : 
- Nu vrei sa mergem la mine in apartament? 
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!!  
*** 
Cainele lui Pavlov 
Ce credea cainele lui Pavlov despre stapanul lui: 
- Uite, domnule, ce reflex conditionat pe batranul asta. . . . când se aprinde lumina, 
imi aduce de mancare. . . ! 
*** 
Tratament 
La o clinica de tratament pentru batrani, inainte de a se interna, batranii trebuiau 
sa mearga la un medic care le dadea sfaturi in functie de boala si. . . buzunar.  
Intra primul batran şi la capitolul alimentatie doctorul il intreaba:  
- Ce pensie ai? 
- 2500 
- De la masa sa nu-ti lipseasca friptura, sticla cu vin şi fructele tropicale.  
Al doilea avea pensia 1000: 
- De la masa sa nu-ti lipseasca legumele.  
Al treilea cu pensia de 100: 
-Tataie, aer, cat mai mult aer.  
*** 
Rugaminte 
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- Tata, imi cumperi, te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu camera video, 
GPRS şi cu aplicatii java şi mp3? 
- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalti copii? 
*** 
Ninge afara 
Doi disperati pe Internet: 
- Uite ba ca ninge afara! 
- Da link sa vad. . .  
*** 
Injuraturi delicate 
* O zi fara Dvs. e ca o luna de concediu.  
* Dacă v-am jignit, am savurat-o.  
* Dvs. reusiti sa faceti pe cineva sa aprecieze linistea.  
* Fiecare trebuie sa existe, dar de ce tocmai Dvs. ? 
* De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare sa fie de unu' singur?  
* Am avut o seara foarte placuta. N-a fost seara asta, dar nu ma vait.  
* S-a sinucis candva cineva din familia Dvs. ? Nu?. . . Cum ar fi? 
* Bancul pe care vi-l voi povesti acuma e asa de bun ca vă pica tzitzele. . . Oh, da' vad 
ca il cunoasteti deja. . .  
* Nu v-au rugat niciodata parintii sa fugiti de-acasa? 
* Eu nu uit niciodata un chip, dar in cazul Dvs. o sa fac o exceptie. . .  
* Oare este astazi o zi deosebita sau sunteti de obicei asa de tampit?? 
* Data viitoare când ai de gand sa-ti arunci toalele, nu te dezbraca.  
* Nu, eu nu aud rau. . . vă ignor numai.  
* Va rog sa nu vă miscati! As vrea sa vă uit asa cum sunteti. . .  
* Sunteti intr-adevar un argument convingator pentru paturi separate.  
* Tu ai arata foarte bine in ceva lung, curgator. . . Amazon, Nil, Dunare. . .  
* Sunteti la fel de binevenit ca şi telefonul care suna in timpul sexului.  
*** 
Profesoara catre elevi: - Vasilica, ce-i tatal tau? - Gunoier. - Nu se spune gunoier, ci 
lucrator la Salubritate. Petrica, ce-i tatal tau? - Gropar. - Nu se spune gropar, ci 
lucrator la Pompe Funebre. Ioane, ce e tatal tau? - Cioban! - Nu, mai, Ioane, se spune 
Indrumator Pastoral. Bula, ce-i tatal tau? - DJ la Mystic Club. - Cum adica? - Clopotar 
la biserica. . .  
*** 
Un om cade dupa o schela şi moare.  
Singurul martor este un copil. Acum un politist il interogheaza: 
-Cum sa intamplat? 
-Pai la batut Dumnezeu.  
-Cum adica l-a batut Dumnezeu? 
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-Injura.  
-Cum injura? 
-Dumnezeii matii de copil nu mai scutura schela! 
*** 
Leul face o adunare in padure şi spune: cine lipseste il bat cu p. . . a pe spate. Vede 
ca lipseste magarul se duce la el acasa si-l bate cu p. . . a pe spade. La urmatoarea 
adunare lipseste iepurele se duce si-l bate şi pe el cu p. . . a pe spate.  
La urmatoarea adunare zice iepurele catre leu: 
--Azi bati cu p. . . a leule? 
--Da, zise leul 
--Azi lipseste ariciul.  
*** 
Scufita rosie mergea spre bunica ei. Este prinsa şi violata de lupul cel rau. El o 
întreaba:  
- Ce-ai sa-i spui bunicii tale?  
- Ca m-am întîlnit cu tine şi m-ai violat de patru ori.  
- De patru ori? se mira lupul.  
- Da! S-au te grabesti în alta parte? 
*** 
Un american şi un român cultivau rosii pe 2 terenuri vecine. O planta de pe terenul 
românului creste aplecata catre al americanului, asa ca o rosie atârna chiar 
deasupra terenului americanului.  
Americanul o culege. Incep sa se certe, fiecare zice ca rosia e a lui.  
Ajung la urmatoarea solutie: sa inceapa sa-si traga suturi in c. . . e şi cine nu mai 
rezista pierde.  
Se duce românul in casa, ia cea mai grea pereche de ghete şi îi trage un sut 
americanului. Ala racneste şi se zvircoleste vreo 30 min.  
Dupa ce isi revine, zice "acum e rândul meu". La care românul "pastreaza tu rosia !" 
*** 
Gradina zoologica:  
Anunt: "Va rugam mult, nu speriati strutul, podeaua e cimentata!" 
*** 
O tanara satula de experientele sexuale dezastruoase traite cu barbati de la oras, 
vlaguiti de munca şi stres, se hotaraste sa faca o mica excursie "tematica" intr-o 
zona montana unde auzise ca sunt ceva ciobani vigurosi. In zona, zareste din 
masina la ceva distanta doi ciobani sprijiniti in bate. Unul inalt şi solid, celalalt 
scund şi destul de pirpiriu. In apropierea lor simuleaza o derapare şi baga masina 
in sant.  
"Disperata" cere ajutorul celor doi pentru a scoate masina din sant. Ciobanii o ajuta, 
iar ea îi intreaba scotandu-si kiloteii: Cum sa vă platesc, cu bani sau in natura? Cel 
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mai solid se uita la kilotzi si-i zice: Apai doamna, mie mi-s mici, lui îi sunt mari, asa 
ca mai bine da-ne bani.  
*** 
Doi pensionari pe o banca. Trece o tanara sexy prin fata lor.  
- Cand vad asa ceva, as vrea sa fiu de 20 de ani. . .  
- Ce. . . esti tampit. . . pentru 5 minute de placere sa trebuiasca sa muncesti iarasi 45 
de ani? 
*** 
O blonda şi o bruneta mergeau pe strada. . . Bruneta il vede pe partea cealalta a 
strazii pe Gigel:- Ia uite-l pe Gigel, nu-i faci cu mana?- Sa-si faca singur!  
*** 
Sotia catre sot:- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta?- Nici 
una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine.  
*** 
Un neuron ajunge intr-un creier masculin.  
Totul este intunecat şi sinistru.  
Yu-huuu striga neuronul.  
Striga el mult şi bine, dar degeaba. Niciun raspuns.  
Yu-huuuuuu. . . nu este nimeni?!? repeta neuronul.  
Deodata din intuneric apare un alt neuron:  
Hei, ce dracu' faci aici de unul singur? Suntem toti jos! 
*** 
O tipa intreaba la un interviu de angajare ce salariu vă primi. - Acum vei primi 800 
de lei, dar mai in colo vei primi 1000. - Atunci revin mai incolo.  
*** 
Un barbat se duce la o tipa frumoasa dintr-un supermarket. - Stii, mi-am pierdut 
sotia pe aici şi as vrea sa stai cateva minute de vorba cu mine. - Dar de ce? - Pentru 
ca de fiecare data când vorbesc cu o femeie frumoasa, nevasta-mea apare din neant.  
*** 
Care este diferenta dintre MITA şi DAR? - Un DAR este atunci când cel care 
primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da spune: "Sa nu mai vorbim despre 
asta!". MITA este atunci când cel care da spune: "Multumesc!", iar cel care primeste 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!".  
*** 
Adam şi Eva se plimbau prin Paradis.  
Eva intreaba: 
- Adam, ma iubesti? 
Adam rabufneste: 
- Am vreo alternativa? 
*** 
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Barbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VANATOAREA,  
Femeia a descoperit VANATOAREA şi a inventat Victimele=Barbati  
 
Barbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA,  
 
Femeia a descoperit PICTURA şi a inventat MAKEUP-ul 
 
 
Barbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSATIA,  
 
Femeia a descoperit CONVERSATIA şi a inventat BARFA 
 
 
Barbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat CARTILE DE JOC,  
 
Femeia a descoperit CARTILE DE JOC şi a inventat DATUL IN CARTI 
 
 
Barbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MANCAREA,  
 
Femeia a descoperit MANCAREA şi a inventat DIETA 
 
 
Barbatul a descoperit PRIETENIA şi a inventat DRAGOSTEA,  
 
Femeia a descoperit DRAGOSTEA şi a inventat CASATORIA 
 
 
Barbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL,  
 
Femeia a descoperit SEXUL şi a inventat DURERILE DE CAP 
 
 
Barbatul a descoperit COMERTUL şi a inventat BANII,  
 
Femeia a descoperit BANII. . . şi atunci s-a dus naibii totul !  
*** 
Un ascultator suna la un post de radio. - Buna ziua! - Buna ziua! Va ascultam. - Am 
gasit un portofel care contine 15000 dolari şi un buletin de identitate pe numele 
Popovici Mihai.  
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As vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala. . . *** 
Fericire, - Pentru a fi fericita cu un barbat trebuie sa-l intelegi 
mereu şi sa-l iubesti putin. Pentru a fi fericit cu o femeie trebuie sa 
o iubesti enorm şi sa nu incerci niciodata sa o intelegi.  
*** 
Despre schimbare, - O femeie se casatoreste cu gindul ca sotul ei  
se vă schimba, dar chestia asta nu se vă intimpla. Un barbat se  
casatoreste cu gindul ca sotia sa nu se vă schimba, lucru care insa se  
va intimpla cu siguranta.  
*** 
Cum sa-ti convingi rudele sa nu te mai bata la cap sa te  
casatoresti? 
-Matusile in virsta obisnuiau sa ma sicaneze la fiecare nunta 
spunindu-mi: "Tu urmezi!" S-au potolit insa dupa ce le-am soptit 
acelasi lucru la fiecare inmormintare.  
 
*** 
Stiti cum o chema pe soacra lui Adam? --- el nu avea soacra, traia in Paradis 
*** 
Un politist opreste o tipa care conducea cu mult peste viteza regulamentara; îi cere 
actele, insa aceasta îi replica: 
"nu este adevarat, conduceam cu 50 kmh" 
"doamna, vă rog sa-mi dati actele dvs" 
"ce acte, eu nu am permis!!" 
"cuuuuum, atunci actele masinii" 
"ce actele masinii, domnule, masina nu e a mea, am furat-o!" 
"ceeeee? şi proprietarul stie?" 
"da, a aflat şi a trebuit sa il omor, apoi l-am pus in portbagaj" 
*** 
Disperat, politistul cere ajutorul colegilor sai, acestia îi trimit inca citeva echipaje, o 
aresteaza pe tipa iar superiorul lor incepe sa o interogheze: 
"doamna, vă rog sa ne aratati cadavrul din portbagaj" 
"ce cadavru, domnule, sunteti nebun? nu este nimic in portbagaj; uitati-va dacă 
vreti!" 
"dar masina, este furata, nu este asa?!" 
"cum sa fie furata, uitati actele, este masina mea" 
" dar. . . dvs nu aveti permis, nu?" 
"cum sa nu am domnule permis, crezi ca as conduce fara permis?, uitati-l" 
"bine, dar colegului meu i-ati spus. . . " 
"pai asta-i un mincinos, pun pariu ca v-a spus şi ca am condus cu viteza, nu-i asa?' 
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*** 
Într-un avion de pasageri, calatoreau alaturi un evreu şi un chinez.  
Dupa o buna bucata de timp în care nu si-au spus nimic unul celuilalt, evreul rupe 
tacerea: 
- Dac-ai stii cât vă urasc eu pe voi, chinezii! 
- De ce îl întreaba surprins chinezul.  
- Pentru ca i-ati atacat pe americani la Pearl Harbor! 
- Nu noi am fost, aia au fost japonezii!!! 
- Chinezi, japonezi, vietnamezi, pentru mine sunteti toti o apa si-un pamânt!  
 
Chinezul înghite în sec dar nu spune nimic. Dupa o noua perioada de tacere, 
chinezul spune: 
- Si eu vă urasc pe voi, evreii! 
- De ce întreaba jignit evreul.  
- Pentru ca din cauza voastra s-a scufundat Titanicul! 
- Ce prostii vorbesti, Titanicul s-a scufundat pentru ca s-a ciocnit de un iceberg!! 
- Iceberg, Goldberg, Spielberg, pentru mine sunteti toti la fel! 
*** 
Mamico, mi-ai spus ca ingerasii au aripi şi pot zbura! -Desigur, scumpa mea. -
Aseara, când tu nu erai, am auzit cum tata îi spunea bonei ''ingeras''. Ea când o sa 
zboare??? -Maine dimineata scumpo, maine dimineata. . .  
*** 
Ce este viata? 
Cea mai raspîndita boala transmisa pe cale sexuala.  
*** 
De ce nu fac femeile armata? 
Pentru ca la comanda "Culcat" s-ar lasa pe spate.  
*** 
Stiti cum se recunosc barbatii bolnavi de SIDA? 
Mor femeile dupa ei.  
*** 
De ce nu se prea utilizeaza prezervativele de culoare neagra? 
Pentru ca subtiaza.  
*** 
Cum scufunzi un submarin rusesc?  
Il bagi în apa.  
*** 
De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
Ca sa poata vorbi pîna aparea şi Eva.  
*** 
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De ce au femeile coapsele calde? 
Pentru ca barbatii sa nu faca otita!  
*** 
Ce conditie trebuie sa indeplineasca in Scotia o vanzatoare de 
cofetarie? 
Sa aiba diabet.  
*** 
In cate categorii se impart femeile? 
Frumoase, destepte şi marea majoritate.  
*** 
Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in  
casatorie? 
Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata. . .  
*** 
Cum de stiu femeile sa faca asa de bine sfoara? 
Si cartea se deschide unde e citita mai des.  
*** 
Ce e optimistul? 
Un barbat care, inainte de a pleca la prima intalnire cu o fata, isi unge fermoarul de 
la pantaloni.  
*** 
Cine a fost primul barbat care a zis: "E nevoie de o femeie in casa?" 
Mesterul Manole.  
*** 
Care barbat din intreaga literatura romana a asezat femeia acolo unde-i este locul?  
Mesterul Manole.  
*** 
Ce facea Mesterul Manole când o zidea pe sotia lui Ana? 
Body-building.  
*** 
Ce au in comun un trenulet electric şi sanii unei femei? 
Au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult cu ele.  
*** 
De ce s-a mutat Bula la etajul 10 intr-un bloc fara lift? 
Pentru ca are soacra cardiaca.  
*** 
Cand se bucura calugarii ca nu sunt casatoriti? 
Cand se spovedesc femeile.  
*** 
Ce faci dacă afli ca mai ai doar 6 luni de trait?  



1773 

 

Te muti cu socara şi fiecare zi vă parea o eternitate.  
*** 
De ce un elefant este mare, gri şi zbarcit? 
Pentru ca dacă era mic, alb şi neted, era OB.  
*** 
De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine? 
Pentru ca nu suporta comparatiile.  
*** 
Cum se cheama un barbat inteligent in America? 
Turist.  
*** 
De ce este asa de greu pentru femei sa-si gaseasca un prieten 
senzual, inteligent, atent şi frumos? 
Pentru ca acestia au deja  
un prieten.  
*** 
De ce a creat Dumnezeu barbatul? 
Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasa.  
*** 
De ce sunt femeile ca vremea? 
Pentru ca orice ai face, nu poti sa le schimbi.  
*** 
Ce au in comun toti barbatii care stau singuri intr-un bar?  
Sunt insurati.  
*** 
De ce a creat prima data Dumnezeu barbatul? 
Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada cum 
lucreaza.  
*** 
Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie?  
30 de kilograme.  
Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
30 de minute.  
*** 
De ce au prezervativele ambalajul atât de greu de desfacut? 
Ca sa mai ai timp sa te razgandesti.  
*** 
Care este asemanarea dintre o masina noua şi un sot?  
Ambele functioneaza bine doar in primul an.  
*** 
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La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
Depinde de vechime  
*** 
Un evreu in Manhattan la volan, invartindu-se in jurul buildingului unde in 5 min. 
urma sa semneze contractul vietii lui, disperat ca nu gaseste un loc de parcare. 
Ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, te rog gaseste-mi un loc de pracare ca sambata vin la sinagoga şi donez 
2-3 mii de $. Trec 2-3 min, nimic. Ridica din nou ochii spre cer: 
- Doamne, te rog din suflet, fa-mi rost de un loc de parcare ca vin sambata la 
sinagoga şi donez 5-6 mii, 8 mii nu mai conteaza suma, doar ajuta-ma cu un loc de 
parcare. Moment la care o masina parcata mai in fata iese de pe locul de parcare, 
omul nostru face volan drepata intra in parcare, ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, nu mai e nevoie, mersi frumos, s-a rezolvat.  
 
Banc_1: 
 
Un preot catolic, unul ortodox şi un rabin discuta despre gestionarea 
banilor primiti de la credinciosi.  
Preotul catolic: 
- Eu am o metoda foarte eficienta. Trag o linie cu creta pe jos şi arunc banii in aer. 
Ce cade in stanga e pentru Dumnezeu şi Biserica, ce cade in dreapta e pentru mine.  
Preotul ortodox: 
- Eu desenez pe jos un cerc. Banii îi arunc in sus; ce cade in cerc e pentru Dumnezeu 
şi Biserica, ce cade in afara e pentru mine.  
Rabi: 
- La mini e cel mai simplu. Eu arunc banii in sus. Dumnezeu opreste ce-i trebuie, ce 
cadi inapoi e pentru rabi. . .  
 
Banc_2 
 
Un rabin şi un preot ortodox aveau garaje alaturate.  
Preotul, din smerenie, intr-o zi spala masina rabinului.  
Adoua zi il vede pe rabin cum îi taie cu un bomfaier teava de esapament a masinii 
sale.  
Suparat intreaba:  
- Ce faci rabine acolo? la care rabinul raspunde: 
- Tu mi-ai botezat masina, eu ti-o tai imprejur.  
 
Banc_3 
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S-au intalnit la o bere un indian, un arab şi un evreu, şi s-au apucat ei sa 
povesteasca cum l-a ajutat pe fiecare Dumnezeul lui.  
Indianul spune ca in timpul unei inundatii cumplite s-a rugat lui Buddha şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri in jurul lui s-a facut senin.  
Arabul povesteste cum in desert când era mort de sete i s-a rugat lui Allah şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri in jurul lui a inceput sa ploua.  
Vine şi evreul care povesteste ca in ziua de sabat când iesea din sinagoga a vazut pe 
jos un portofel plin cu bani şi i s-a rugat lui Dumnezeu sa-l ajute sa nu pacatuiasca 
tocmai de sabat. . . şi pe o raza de 20 de metri in jurul lui s-a facut Miercuri.  
 
Un mecanic auto demonta chiulasa motorului unei masini scumpe, când zareste un 
chirurg binecunoscut intrand in atelier. Mecanicul l-a strigat: - Hei, doctore, pot sa-
ti pun o intrebare? Chirurgul, putin surprins, se apropie de mecanic. Acesta se 
ridica, isi sterge mainile şi intreaba: - Doctore, uita-te la acest motor, îi deschid 
inima, îi scot pistoanele, îi scot valvele, repar stricaciunile, apoi le pun la loc si, când 
termin, merge ca nou. Atunci cum se face ca eu am un salariu mic, iar dumneata 
castigi bani grei facand, practic, acelasi lucru? Chirurgul a zambit şi i-a soptit: - 
Incearca sa faci asta cu motorul pornit. . .  
*** 
Ce ar fi lumea fara barbati? 
Plina de femei libere, fericite si… grase.  
*** 
Domnule doctor, impotenta te ia asa, dintr-odata?  
Nu… Mai intai te lasa sa te faci de ras de vreo 2-3 ori… 
*** 
Azi am reusit sa nu întîrzii, m-a trezit ceasul desteptator.  
- Dar de unde ai vînataia aceea pe frunte? 
- De la ceas. Nu m-am ferit la timp cind l-a aruncat nevasta-mea…  
*** 
Sotia il intreaba pe sot: 
- Ai vazut tipul, care m-a salvat când eu ma inecam? 
- Da, a fost la mine şi si-a cerut scuze.  
*** 
O tanara povesteste unei prietene: 
- Duminica la strand, s-au agatat niste tipi de mine, numai pentru ca imi 
purtam aiurea costumul de baie.  
- Cum adica? 
- In mana… 
*** 
Avantaje şi dezavantaje în casatorie:  
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Avantaj - Ti se aduce micul dejun în pat.  
Dezavantaj - în fiecare zi de catre aceeasi persoana.  
*** 
Sotia:M-am dus la un hipnotizator care m-a invatat sa stau in fata  
oglinzii şi sa repet "Nu ma doare capul!",  
"Nu ma doare capul!" şi astfel am scapat de durerile de cap. Nu vrei sa  
te duci şi tu, poate îţi imbunatatesti "performantele" sexuale? 
Se duce sotul şi cind vine acasa se duce in baie apoi o dezbraca, o  
arunca in pat şi au o distractie de zile mari.  
- Stai asa ca vin imediat! 
Se duce iar in baie, se intoarce şi o fac mai bine decit prima data.  
- Stai asa ca mai vin o data! 
Se duce in baie şi sotia se duce dupa el. Il vede in fata oglinzii spunind:"Ea nu e sotia 
mea !", "Ea nu e sotia mea!".  
*** 
- Tu îti faci rugaciunea la masa, înainte de a începe sa manînci?  
- Nu e nevoie. Nu nevasta-mea gateste, ci eu.  
*** 
Toti oamenii se nasc egali in drepturi. Dupa care unii se insoara…  
*** 
In timpul mesei de pranz, fiica cea mica a familiei sta cu privirea adancita in 
farfurie, fara sa manance. La un moment dat spune:  
-Am ceva sa vă anunt! Se face tacere şi toata lumea asculta, atenta.  
-NU MAI SUNT FECIOARA! şi incepe sa planga. Tacere mormantala.  
Tatal se adreseaza apoi sotei: 
-E vina ta, te imbraci şi te machezi ca o curva, ce exemplu i-ai dat? 
La randul ei, femeia se adreseaza sotului: 
-Dar tu? Iti risipesti banii cu pipite care vin sa te conduca chiar pana  
in fata casei! Sotul continua: 
-Si sora-se cea mare, nu-i buna de nimic, cu prietenul ei chel şi drogat, care o 
inghesuie prin toate colturile casei! Ce exemplu i-a dat? 
Odata pornit, scandalul a continuat in acelasi fel o bucata buna de timp, pana când 
bunica fetitei a luat-o pe dupa umeri şi a intrebat-o: 
-Draga mea, cum s-a intamplat asta? Printre hohote de plans, micuta a  
raspuns: 
-Preotul a ales o alta fetita sa o joace pe Fecioara Maria in spectacolul de Craciun 
*** 
Un sef ajunge la birou dimineata cu fermoarul de la pantaloni desfacut.  
Secretara, nestiind cum sa-l puna in tema direct, il abordeaza:  
-Sefu' azi dimineata, când ai plecat de acasa, ai inchis usa de la garaj?  
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Fraza nu a avut darul sa-l lumineze asa ca tipul a intrat in birou un pic nedumerit.  
Se aseaza el la birou, incepe sa-si vada de treaba şi vede prohabul desfacut. In 
momentul respectiv are o revelatie referitor la spusele secretarei asa ca se 
gandeste sa o necajeasca un pic.  
O cheama in birou sa-i aduca o acfea şi o intreaba:  
- Cand ai avzut usa de la garaj deschisa mi-ai vazut şi Jaguarul?  
Secretara, zambind un moment raspunde:  
- Nu, sefu'. Tot ce am vazut era un Mini cu doua cauciucuri desumflate … 
*** 
Un bancher evreu isi insoara baiatul.  
- Simon, fiule, maine zburam la Tel Aviv pentru nunta ta. Imi dau brusc seama ca nu 
ti-am spus multe lucruri despre viata. De maine vei fi impreuna cu sotia ta, trebuie 
sa stii unele lucruri. Uite, spre exemplu, cunosti degetele de la mana?  
- Sigur, tata, degetul mare, aratator, mijlociu, etc 
- Nu, fiule, stai sa-ti explic : exista degetul calatoriei, al directiei, al placerii, al 
casatoriei şi al distinctiei.  
- Ah, nu stiam asta, tata.  
- Degetul calatoriei este degetul mare, care îţi permite sa faci autostopul ; degetul 
directiei – indexul -, il intinzi casa indici un anumit lucru ; degetul casatoriei – 
inelarul -, pe care pui verigheta, iar degetul distinctiei – cel mic – pe care-l ridici 
când bei cafea.  
Am inteles, tata, dar ai uitat degetul placerii.  
- Ah, Simon, l-am lasat pe cel mai bun la sfarsit… degetul placerii este degetul 
mijlociu, cel mai lung şi mai frumos… pentru placere, fiule… il umezesti cu limba… 
şi numeri bancnotele.  
 
Cei care s-au gandit la altceva, in genunchi şi sa spuna de 5 ori Tatal Nostru. . . .  
 
*** 
Un dinamovist merge împreună cu cîinele său într-un bar pentru a vedea un meci 
de campionat al favoriţilor. La fiecare gol al roş-albilor, patrupedul schelălăia de 
mama focului, se ridica în două labe şi ţopăia, dădea din coada, sărea bucuros pe 
masa, făcea tumbe.  
 
Uimit nevoie mare, barmanul îi zice stăpînului: "Dom'le, incredibil ce cîine ai! N-am 
mai văzut aşa ceva! Dar, spune-mi şi mie, dacă se bucură la modul ăsta la un meci 
de campionat, cum se manifestă în Liga Campionilor?".  
Replica omului: "Nu ştiu, că îl am doar de 15 ani!".  
*** 
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* Eram asa de sarac când am fost copil, ca dacă nu eram baiat, nu as fi avut cu ce sa 
ma joc. . .  
 
* Intr-o zi am ajuns acasa mai devreme, vad un tanar alergand gol pe strada.  
L-am intrebat: "De ce faci asta?" Mi-a raspuns: "Din cauza ca ai venit prea devreme 
acasa, boule!"  
 
*Exista unele femei care in loc sa-i faca sa sufere pe mai multi barbati, asa cum e 
firesc,  
se concentreaza asupra unuia pana il extermina. Acestea se autointitulează cu 
mandrie "fidele".  
 
* Inteligenta ma urmareste. . . dar eu sunt mai rapid.  
 
* Munca nu a omorat niciodata pe nimeni. . . dar de ce sa risti?  
 
* Traieste fiecare zi, ca şi cum ar fi ultima. Apoi, intr-o zi, asa se vă şi intimpla.  
 
* Viata mea e ca un film care nu are distributia prea reusita. Si nu îi inteleg nici 
actiunea.  
 
* Femeile sunt ca medaliile olimpice: trebuie sa lupti pentru ele, apoi îţi atirna de 
git o viata intreaga.  
 
* Timpul vindeca orice, insa nu e un bun chirurg plastician.  
 
* Un semn sigur ca ai imbatrinit este ca luminarile de pe tort costa mai mult decit 
tortul.  
 
* Mult mai multi barbati si-ar parasi nevestele, dacă ar sti sa isi faca bagajele.  
 
* Nu conteaza dacă esti sarac sau bogat. Conteaza sa ai bani!  
 
* Dacă ti- e foame - maninca sare: o sa îţi fie sete!  
 
* Stresul inseamna sa te trezesti urlind, apoi îţi dai seama ca nu dormeai.  
 
* Nu ma duce pe mine in ispita, gasesc drumul singur.  
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* Dacă ajuti pe cineva, ai sa vezi ca isi vă aminti de tine şi data viitoare cind are 
nevoie de ajutor.  
 
*** 
Subject: Intrebari TARI puse de avocati. . . .  
 
 
Iata o selectie de intrebari care au fost puse in realitate de catre 
unii avocati unor martori in timpul unor procese ce au avut loc in 
Statele Unite.  
In unele cazuri, este redat şi raspunsul dat de unii martori mai 
ascutiti la minte. Replicile au fost extrase dintr-o carte intitulata  
"Disorder 
in the Court".  
 
======================== 
Avocat: Domnule doctor, inainte de a incepe autopsia ati verificat 
pulsul? 
Martor: Nu.  
A: Ati verificat tensiunea arteriala? 
M: Nu.  
A: Ati verificat dacă respira? 
M: Nu.  
A: Atunci este posibil ca pacientul dumneavoastra sa fi fost in 
viata in momentul când ati inceput autopsia? 
M: Nu.  
A: Cum puteti fi atât de sigur de asta, domnule doctor? 
M: Deoarece creierul sau era intr-un borcan pe biroul meu.  
A: Dar pacientul nu putea, totusi, sa fie in viata? 
M: Acum dacă stau sa ma gandesc, este posibil sa traiasca exact in 
momentul acesta indeplinind o functie de avocat pe cine stie unde. . .  
========================= 
Avocat: Ce a rezultat din mostra de tesut vaginal? 
Martor: Urme de sperma.  
A: Sperma masculina? 
M: E singurul tip pe care-l cunosc.  
=========================== 
Avocat: Ati intretinut relatii sexuale cu el la New York? 
Martor: Refuz sa raspund la aceasta intrebare.  
A: Ati intretinut relatii sexuale cu el la Chicago? 
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M: Refuz sa raspund la aceasta intrebare.  
A: Ati intretinut relatii sexuale cu el la Miami? 
M: Nu.  
========================= 
Avocat: Pe ce data este aniversarea dumneavoastra? 
Martor: 15 iulie.  
A: Ce an? 
M: In fiecare an.  
=========================== 
Avocat: Aceasta boala vă afecteaza memoria? 
Martor: Da.  
A: In ce mod vă afecteaza memoria? 
M: Am uitat.  
A: Ati uitat. . . Puteti sa ne dati un exemplu de ceea ce ati uitat? 
========================= 
Avocat: Care a fost primul lucru pe care vi l-a spus sotul 
dumneavoastra? 
Martor: A spus "Unde sunt, Cathy?".  
A: Si de ce v-a enervat chestia asta? 
M: Pentru ca pe mine ma cheama Susan.  
=========================== 
Avocat: Si unde a avut loc accidentul? 
Martor: Pe la kilometrul 499.  
A: Si unde se gaseste kilometrul 499? 
M: Probabil intre kilometrii 498 şi 500.  
==================== 
Avocat: La ce distanta se aflau vehiculele in momentul coliziunii? 
========================== 
Avocat: Si ati ramas acolo pana in momentul in care ati plecat? 
=========================== 
Avocat: Domnule doctor, cate autopsii ati efectuat pe cadavre? 
Martor: Toate autopsiile mele le-am efectuat pe cadavre.  
====================== 
Avocat: Va mai amintiti la ce ora ati examinat cadavrul? 
Martor: Autopsia a inceput la ora 20:30.  
A: Si domnul Dennington era mort la acea ora? 
M: Nu, statea intins pe masa intrebandu-se de ce-i fac autopsie 
*** 
 
Lectia 1 – COMUNICAREA 
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Un tip intra in propria locuinta, obosit dupa o zi de munca. Exact in acelasi timp, 
nevasta lui iese de sub dus. Deodata, se aude soneria apartamentului. Dupa o 
discutie scurta, in timpul careia decid care dintre ei sa mearga sa raspunda, femeia 
iese, se inveleste intr-un prosop de baie, şi se duce sa deschida usa de la intrare. Era 
Mircea, vecinul de palier. Inainte sa poata spune un cuvant, Mircea o intrerupe:  
- Iti dau 500 de euro pe loc, dacă lasi sa cada prosopul de baie cu care esti 
acoperita! 
Putin mirata, femeia ezita cateva secunde, dupa care desface prosopul şi ramane 
goala in fata lui Mircea. El o priveste din cap pana-n picioare, dupa care îi intinde 
cei 500 de euro. Surprinsa de aceasta intamplare, dar multumita de mica avere pe 
care tocmai o facuse in mai putin de doua minute, femeia inchide usa 
apartamentului şi intra in sufragerie unde sotul sau privea la televizor. Sotul o 
intreaba:  
- Cine-a fost? 
- Mircea, vecinul nostru de palier.  
- Ah, perfect. Ti-a dat cei 500 de euro pe care mi-i datora? 
Morala: Dacă impartasiti la timp partenerilor dumneavoastra informatiile 
importante referitoare la clienti şi la riscuri, puteti evita o vanzare sau o negociere 
proasta! 
Lectia 2 - CUNOASTEREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR  
La volanul masinii sale, in drum spre biserica, un preot trece pe langa o calugarita 
care mergea pe jos. Se opreste şi se ofera sa o duca pana la manastire. Ea accepta, 
urca in masina si, incrucisandu-si picioarele, lasa la vedere niste coapse superbe. 
Preo-tul nu se poate abtine si, tot fixand picioarele tinerei calugarite, pierde pentru 
cateva momente controlul autovehiculului. Dupa ce reuseste sa stapaneasca din 
nou masina, pune dintr-odata mana dreapta pe picioarele maicutei. Ea il priveste şi 
spune:  
- Parinte, vă amintiti Psalmul 129? 
Rusinat, preotul se retrage subit si-si prezinta scuzele. Putin mai incolo, sub 
indemnul tentatiei, profita de schimbarea vitezei pentru a incepe din nou.  
Si maicuta il apostrofeaza prompt:  
- Parinte, vă amintiti Psalmul 129? 
Parintele roseste din nou din cap pana-n picioare şi retrage mana de pe picioarele 
pasagerei, balbaind: 
- Imi pare rau, sora, trupul imi este foarte slab.  
Ajung la manastire, calugarita coboara din masina fara sa spuna un cuvant, si-i 
arunca o ultima privire plina de intelesuri. Preotul se grabeste catre prima Biblie pe 
care o gaseste şi citeste uluit:  
„Mergi mai departe, cauta intotdeauna in sus si-ti vei gasi gloria. " 



1782 

 

Morala: La munca, fiti intotdeauna bine informati pentru ca altfel riscati sa ratati 
ocazii unice! 
Lectia 3 - RELATIILE CU COLEGII 
Un agent de vanzari, un contabil şi un director de personal, toti colegi in aceeasi 
firma, ies impreuna la pranz sa manance si, cum mergeau ei catre un mic restaurant 
sa ia masa, gasesc pe strada o lampa cu ulei veche. O ridica. . . şi un duh iese la 
lumina.  
- De obicei eu implinesc 3 dorinte, dar cum voi sunteti 3, am sa vă implinesc cate 
una la fiecare.  
Agentul de vanzari intra repede in fata gesticuland: 
- Eu, eu! Vreau sa fiu pe o plaja alba din Bahamas intr-o vacanta care sa nu se 
termine niciodata şi fara sa am griji care sa ma impiedice cumva sa ma bucur de 
frumusetea vietii.  
Nici nu termina bine dorinta şi agentul dispare imediat. Contabilul iese şi el in fata: 
- Eu, eu! Eu vreau sa savurez un Martini pe o plaja din Tahiti, impreuna cu femeia 
visurilor mele.  
Si puf!, dispare şi contabilul.  
- E randul tau, spuse duhul uitandu-se la directorul de personal.  
- Vreau ca astia doi sa fie inapoi la birou pana se termina ora de masa.  
Morala: Lasati intotdeauna superiorul (ierarhic) sa-si exprime primul dorintele 
*** 
O prostituata merge la un doctor de chirurgie plastica şi il roaga sa îi mai faca o 
gaura in fund. Doctorul mirat şi foarte intrigat o intreaba:  
- Doamna ca sa vă fac operatia, as vrea sa stiu şi eu motivul care vă determina la un 
asemenea fapt.  
- Doctore, fiindca in ultimul timp businessul imi merge foarte bine, as vrea sa 
deschid şi eu o filiala noua. . . .  
*** 
Un tip se duce pt prima oara la un bordel:  
-Vreau şi eu o camera ca sa ma descarc ca nu mai pot.  
Ii da matroana o cheie, si-i zice sa se duca la etajul I, in camera 10. Intra omul in 
camera şi stupefactie: nici un pat, nici o fata, doar o gaura in podea.  
-Dacă tot am platit. . . şi incepe sa o fac cu gaura. Placandu-i sentimentu, omu nostru 
revine şi a doua saptamana, şi a treia, etc, in aceeasi camera. Dupa doua luni de zile 
matroana îi da o alta cheie şi îi spune sa se duca in camera 11. Ia asta cheia, intra şi 
surpriza: o camera goala-goala, nici macar cu o gaura. Coboara asta suparat şi îi zice 
patroanei:  
-D-voastra vă bateti joc de mine? Ce camera mi-ati dat?  
La care patroana:  
-Nu domnule, pentru ca sunteti client fidel v-am dat una virgina!!! 
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*** 
O femeie mere la politie sa depuna plingere ca a fost violata. Politaiul:  
- Doamna, mi-l puteti descrie pe atacantul, aspectul, imbracamintea, semne 
distinctive. . .  
- De unde sa stiu eu astea, domnu meu, era tare intuneric şi nu vedeam nimic! Atita 
vă pot spune, ca pula aia nu era din satu nostru. . .  
*** 
O doamna sta la taclale cu o prietena:  
- Sa vezi ce am patit azi noapte? Dormeam frumos invelita cu fereastra deschisa. . . 
La un moment dat a intrat un tip, ma dezvelit şi mi-a tras unu de ma innebunit. 
Oare ce o fi vrut. . . ? Ca mie nu mi-a spus nimic. . .  
*** 
Doi batrani (un el şi o ea) se intalneau zilnic intr-un parc, sedeau pe aceeasi banca 
si-si petreceau zilele citind şi comentand diverse ziare.  
Asa trec zile. . . saptamani. . . luni.  
La un moment dat, batranelul o intreaba pe batranica cu o voce rusinoasa dacă i-ar 
place sa-i tina penisul in mana in timp ce el citeste.  
Surprinsa de intrebare, batranica ramane fara cuvinte, 'interzisa'.  
Batranelul, ca s-o convinga, subliniaza varsta pe care o au şi dorinta de a se simti 
tanar. Atunci, batranica se indupleca şi puse mana.  
Trec din nou zile. . . saptamani. . . pana când batranelul nu mai apare la intalnirea 
zilnica.  
Dupa o saptamana in care batranelul nu-si mai face aparitia, preocupata, batranica 
incepe sa-l caute disperata prin tot parcul, gasindu-l intr-un sfarsit pe o alta banca, 
langa o alta batranica care-i tinea penisul in mana. Avand in fata o asemenea 
priveliste, batranica, oripilata şi neplacut surprinsa, incepe sa urle: 
Voi barbatii sunt toti la fel indiferent de varsta. Spune-mi ce poate sa aiba in plus ea 
fata de mine? 
La care batranelul, surazand malitios şi entuziasmat, raspunse: 
Parkinson, draga mea! 
 
*** 
In noaptea nuntii, tanara pereche se retrage in dormitor şi ea îi spune proaspatului 
sot:  
- Dragul meu, e timpul sa-ti spun ceva. . . eu nu stiu sa fac nimic, nu am nici cea mai 
mica idee. . .  
Sotul, mindru nevoie mare:  
- Nu-ti facea griji iubita mea, dezbraca-te, culca-te pe spate, stai relaxata, deschide 
picioarele şi restul fac eu. . .  
- O nu, prostut mic. . . sa fac sex stiu. . . m-am referit la gatit, spalat, calcat. . .  
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================================  
Un politist vine-ntr-o zi acasa cu un televizor ultimul racnet.  
- De unde ai televizoru'? Intreaba sotia.  
- L-am castigat la un concurs organizat de politie.  
- Ce fel de concurs?  
- De matematica.  
- Si ce v-au dat de facut?  
- "Cat fac 5x5?" Iar eu, cu 17, am iesit pe locul trei.  
================================  
Doua blonde stau de vorba. Una zice:  
- Draga, sotul meu are serviciu langa o florarie. Niciodata nu mi-a adus vreo floare. . 
.  
- Si ce? Al meu are post langa Conservator. O conserva n-am vazut pana acum!  
================================  
Un tip intra intr-un bar tinind in mana un cacat imens şi zice:  
- Fiti atenti in ce era sa calc!  
================================  
In bere e putere. In vin e sanatate. In cognac e distinctie, iar in apa sint microbi. . .  
================================  
Semn rau - sa te duci noaptea in padure in portbagajul unei masini.  
================================  
Noapte de iarna, furtuna, un brutar tocmai voia sa inchida magazinul, când intra pe 
usa un client infrigurat care voia sa cumpere doua cornuri.  
- Sunteti insurat, domnule? intreaba brutarul.  
- Bineinteles! Dar ce, credeti ca mama m-ar fi trimis la cumparaturi pe o vreme ca 
asta?!  
================================  
Savantii au ajuns la concluzia ca cele mai multe vitamine se gasesc in farmacie.  
================================  
Culmea virilitatii: Cand nu mai poti, faci playback.  
================================  
Cine a indraznit sa-mi rascoleasca biroul in halul asta? tuna directorul.  
- Baiatul d-voastra cel mic, domnule!  
- Talentat copil, nu-i asa?  
================================  
- Tata, spune-mi, de ce barbatii de la noi nu pot avea mai multe sotii, asa cum e in 
Africa?  
- Esti inca mic, fiule! Cand vei creste, o sa intelegi de ce legea ne apara!  
================================  



1785 

 

Un tip iese de la cabinetul unui medic şi incepe sa coboare scarile. Cum cobora el 
scarile isi duce mina la frunte şi incepe sa murmure "Balanta, Scorpion, Fecioara. "  
Dupa inca 2 etaje, la fel - " Gemeni, Pesti, Varsator. "  
Tare nedumerit, urca inapoi scarile pina la cabinetul doctorului şi suna la sonerie:  
- Doctore, doctore, ma scuzati, dar nu am retinut exact.  
- Cancer, domnule, Cancer !!!  
================================  
Tatal vine de la cresa cu copilul, mama ïsi pune mainile in cap:  
- Ma, asta nu-i copilul nostru!  
El, mirat:  
- Ce importanta are, maine tot la cresa il duc!  
================================  
Doua blonde intr-o oaza in Sahara inchiriaza o camila sa faca o excursie.  
Se suie amandoua pe camila şi ajung la alta oaza unde innopteaza.  
Peste noapte camila fuge, asa ca fetele o iau la talpa in continuare, pana la 
urmatoarea oaza unde reclama disparitia camilei.  
Ala de acolo le intreaba "Ceva semne particulare, ca sa identificam camila?"  
Una din blonde, dupa un timp de gandire: "Are doua cocoase".  
Cetateanu': "Stiti, hm. . la noi cam toate camilele au 2 cocoase"  
Stau blondele şi se mai strofoaca  
"Aaa, stim, are 2 pizde!"  
Cetateanu :  
"Nu se poate doamnelor, cine v-a zis asa ceva???"  
Blonda:  
"Pai in oaza de plecare l-am auzit pe unul zicand: "Uite o camila cu doua pizde!'"  
================================  
- Pai. . . Sant suparat, ca nu mi se mai scoala de vreo zece ani. . .  
- Oh!. . . Sa bat in lemn, mie numai de vreo cinci!  
================================  
La Radio Erevan, un ascultator amarat din Romania intreaba:  
- De ce treb uie sa strangem cureaua in perioada de tranzitie?  
Radio Erevan raspunde:  
- De gat.  
================================  
Dacă tatal tau nu este milionar, nu ai nici o vina.  
Dar dacă nici socrul tau nu este milionar, atunci nu ai nici o scuza!  
================================  
- Care este deosebirea intre un tigan şi o fata mare?  
- Tiganul tot tigan ramane.  
================================  
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Se intalnesc doi viermi. Unul:  
- Ma, unde e tac'tu?  
- A plecat la pescuit  
================================  
Doua doamne mai in varsta:  
- In ziua de azi tinerii sunt mult mai destrabalati.  
- Da draga, ai dreptate. . . acum ar fi trebuit sa fim tinere!  
================================  
Chelnerul catre o doamna:  
- Ati observat ca sotul d-stra a cazut sub masa?  
-Te inseli draga, sotul meu tocmai acum a intrat pe usa. . .  
================================  
In multime, la intrarea intr-o manastire, se aude un strigat:  
- Fratilor, merg! Eu merg din nou pe picioarele mele!  
- Spune, cum s-a produs minunea?  
- Mi-au furat masina!  
================================  
Tata, am doua vesti: una buna şi una proasta.  
- Zi- o pe aia proasta.  
- Aseara am fost la un bal de homosexuali.  
- Si aia buna?  
- M-au ales regina balului!  
================================  
Ce face o broasca la biblioteca?  
Sta in usa.  
================================  
Ce are patru picioare şi o mana?  
Un Pitbull fericit  
================================  
Un fost student la politehnica s-a transferat la Institutul Teologic. Prelegere. . . 
Atipeste. . . Parintele se apropie si-l intreaba:  
- Ce este forta Dumnezeiasca?  
Studentul trezindu-se, raspunde repezit:  
- Masa Dumnezeiasca inmultita cu acceleratia Dumnezeiasca. . .  
================================  
Ma doare-n cot. Solicit ajutor umanitar in lei sau Euro.  
 
Avantajos! Beau şi maninc la domiciliul clientului!  
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Cadrele didactice ale Scolii de Bune Maniere Nr. 23 il baga in stimata mama a 
domniei-sale pe fostul casier al institutiei, care a fugit cu salariile.  
 
Ghicesc in cafea, Alintaroma. Seriozitate.  
 
Vind ceas cu cuc barbatesc mare, stare exceptionala.  
 
Ieftin, frumos, elegant, durabil, repede, garantat, avantajos! Orice!  
 
Sint fierbinte! Cumpar aspirina, paracetamol la pretul pietei.  
 
Brunete dragute, sexy, discrete, oferim masaj total, indicat in diverse afectiuni 
reumatismale.  
 
Adevarata cumnata a Mamei Omida, ghicesc avantajos ghicitorile clientului.  
================================  
Mai rau decât o pietricica in bocanc poate fi doar un firicel de nisip in prezervativ.  
================================  
Vorbeau un american, un francez şi un roman cum afla ei dacă îi insala nevestele:  
Francezul zice :  
-Eu vin acasa şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal zice ca nu, şi eu o intreb dar 
cu. . . şi zic orice nume, ce ai facut? şi ea imi povesteste !  
Americanul zice:  
-Eu vin acasa şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal zice ca nu, şi eu îi spun ca nu-i 
mai dau nici un ban şi ea imi povesteste totul !  
Romanul zice:  
-Eu vin acasa şi sun intai la vecina şi o fac curva şi ea incepe: "eu curva? dar 
nevasta-ta care. . . . . . "  
================================  
Un cuplu era in vacanta in Pakistan.  
La un moment dat, fiind la cumparaturi, au intrat intr-un mic magazin de sandale.  
Din interior au auzit pe cineva cu accent pakistanez zicand:  
- Strainilor! Va rog, intrati! Poftiti in umila mea pravalie! Cei doi au ascultat 
indemnul.  
Pakistanezul le spuse:  
- Am niste sandale speciale de care voi doi sunt sigur ca ati fi interesati. Cu ele se 
poate face sex salbatic, cum face o mare camila a desertului. Sotia era fascinata de 
relatarea pakistanezului, dar sotul ei simtea ca nu are nevoie neaparata de ele, 
considerandu-se un maestru al sexului, asa incat il intreaba pe vanzator:  
- Cum ar putea niste sandale sa imi mareasca potenta?  
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Pakistanezul a replicat :  
- De ce nu le incerci şi vezi de unul singur?  
Ei bine sotul, dupa ce s-a consultat un pic cu sotia lui, s-a hotarat in cele din urma sa 
le incerce. Imediat ce şi le-a pus in picioare, privirea lui a devenit salbatica. Era ceva 
ce sotia lui nu mai vazuse de multi ani - putere sexuala pura. Cat ai clipi din ochi, 
sotul l-a impins pe pakistanez, l-a aruncat pe masa şi a inceput sa traga cu 
nerabdare de pantalonii tipului.  
In tot acest timp pakistanezul zbiera, cat il tinea gura :  
- LE-AI PUS INVERS !! LE-AI PUS INVERS !!  
================================  
Un betivan vine la doctor şi îi spune ca este bolnav. Doctorul il consulta, dupa care îi 
spune:  
-Nu pot sa pun diagnosticul maladiei dvs. Cred ca de vina este alcoolul.  
-Nici o problema, d-le doctor, am sa vin când sunteti treaz.  
================================  
La un ospiciu unul dintre bolnavi iese val vartej in curtea spitalului, alearga şi se 
suie intr-un copac.  
Doctorul vine incercand sa-l calmeze. Il ia cu binisorul:  
-Da-te jos ca nu se intampla nimic. . .  
-Nu ma dau!  
-Da-te jos. . . ce faci tu acolo?!?  
-Mananc cirese!  
-Pai tu nu vezi ca asta e artar?  
-Mi-am adus de acasa, na, acum e bine?! 
 
*** 
Care este punctul cel mai fierbinte al femeii? 
- Podul palmei: cum îi pui un ban cum il topeste !!! 
---------------------------- 
- Cand te poate ajuta o femeie sa devii milionar? 
- Cand esti miliardar !!!!!!!!! 
---------------------------------- 
- Care este dezavantajul unei lupe? 
- Mareste, dar nu intareste ! 
-------------------------------------- 
- De ce nu creste populatia Romaniei? 
- Pentru ca mancam neregulat şi regulam nemancati.  
------------------------------------- 
- Care este deosebirea intre un tigan şi o fata mare? 
- Tiganul tot tigan ramane.  
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----------------------------------------- 
- Care este diferenta dintre vina şi pacat? 
- E vina sa te culci cu nevasta altuia, dar e pacat sa ratezi ocazia. . . . .  
------------------------------------------------------------  
Un ardelean şi un lepros stau in inchisoare.  
La un moment dat, leprosului îi cade o ureche. . . . o ia şi o arunca pe geam.  
Dupa un timp, leprosului îi cade nasul. . . il ia şi il arunca pe geam.  
Dupa un timp, leprosului îi cade un deget. . . il ia şi il arunca pe geam. . .  
Ardeleanul nu mai suporta: 
- No, dupa cum bag io sama, dumneata vrei sa evadezi ! 
------------------------------------------------------------  
Un preot catolic, unul protestant şi un rabin, dupa un lung şi plictisitor conciliu 
ecumenic, se hotarasc sa se retraga pentru a se scalda într-un  
lac. . . , deh. . . era canicula, întelegeti şi dvs, . . . . . zis şi facut.  
Ajung la scaldat, mai palavragesc o vreme, apoi se dezbraca şi intra în apa, 
se scalda, ies pe iarba. . . şi în timp ce sedeau la soare apare un grup de femei.  
Preotul catolic şi pastorul protestant îsi acopera repede partile rusinoase.  
Rabinul însa îsi acoperi fatza.  
Dupa ce trec femeile, crestinii îl întreaba nedumeriti pe rabin: 
- Bine, Rabbi Jacob, dar de ce nu te-ai acoperit şi tu la fel ca noi? 
La care rabinul raspunde: 
- Nu stiu cum e la voi în comunitatea religioasa, dar la noi preacredinciosii ma 
cunosc dupa fatza ! 
------------------------------------------------------------  
Doi tipi la inchisoare: 
- Cati ani ti-au dat?  
- 15 
- Pentru ce? 
- Am spart un geam la serviciu.  
- Dumnezeule ! Pentru atat? Unde lucrai? 
- Pe un submarin.  
------------------------------------------------------------  
In Japonia s-a inventat un robot, care prinde hoti.  
- In Japonia in 5 minute s-au prins 100 de hoti.  
- In SUA in 5 minute au prins 200 de hoti.  
- InRomania, in 5 minute s-a furat robotul. . . . . . . . .  
------------------------------------------------------------  
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n san ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiale. . .  
- Numele? intreaba Sf. Petru.  
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- Leonardo Di Caprio, raspunde negrul.  
Sfantul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele.  
- Leonardo Di Caprio, insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea la 
intors.  
- Sfantul Petru scoate celularul si-l suna pe Dumnezeu, şi intreaba respectuos : 
- Scoate-ma te rog dintr-o dilema, Titanicul s-a scufundat sau a ars?. . .  
------------------------------------------------------------  
Un preot explica la ora de religie:  
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva.  
- Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute.  
- Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseaza. Eu vorbesc in 
general. . . . .  
*** 
2 pitici se duc la prostituate. Isi ia fiecare cate una şi se duc intr-o camera.  
Fiind pudici sting lumina şi trec la treaba.  
A doua zi. . . Al 2-lea pitic fiind stresat ca toata noaptea primul pitic a strigat intr-
una "1. . 2. . 3. . Si!. . . 1. . . 2. . . 3. . . Si!", îi reproseaza ca a fost galagios: 
-Din cauza ta nu am putut sa fac nimic, am fost crispat, stateam langa ea in pat, era 
asa frumoasa şi nu am fost in stare sa am nici macar o erectie.  
-Bine ca tu macar ai putut sa te urci in pat. . .  
*** 
Toti oamenii de stiinta jucau de-ascunselea in Rai. Se pune Einstein şi incepe sa 
numere.  
Toti se ascund pe unde gasesc, numai Newton ia o creta, traseaza un patrat cu 
latura de 1 m şi se asazain mijlocul lui. Dupa ce termina de numarat, Einstein se 
intoarce si, bineinteles il vede pe Newton : 
Einstein: Te-am vazut. Tu esti Newton.  
Newton : Imi pare rau, dar nu sunt eu.  
Einstein: Cum adica nu esti tu? Te cunosc f bine. Esti Newton.  
Newton : Ia priveste mai atent. Ce vezi? 
Einstein: Tu in mijlocul unui patrat cu latura de 1 m.  
Newton : Pai şi ce inseamna Newton pe metru patrat? 
Einstein: Pascal.  
Newton : Pai vezi, el e!  
*** 
Intrebare: Ce-ti inspira un tigan fara maini? 
Raspuns : Incredere. . .  
*** 
Cioc, cioc"!. . . Sf. Petru, deschide usa. . . In fata usii, nimeni!. . .  
Peste 5 minute iar "cioc, cioc"!. . . de data asta, Sf. Petru era pregatit in spatele usii! 
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. . . smulge usa cu putere şi mai apuca sa-l vada pe unu' care disparea rapid!. . .  
-Mai, de ce te tii de prostii şi bati pe la usa şi te joci cu nervii mei?. . . Nesimtitule!. . .  
La care, insul, cu tristete-n glas, departandu-se-n viteza. . . .  
-Ce sa faaaac?!. . . dacă ma tot resusciteaza astiaaaaa!!!. . .  
*** 
S-a oprit o ciocanitoare pe o creanga şi printre frunze vede niste ochi mari: 
-Bufnita, tu esti? 
-Nu, sint vrabiuta! 
-Da ce ai ochii asa mari? 
-Ma caaaaac! 
*** 
Doi electricieni pe un stilp de inalta tensiune.  
Unul din ei catre o babuta care trecea p-acolo: 
- Ne dati vă rog frumos sarma aia rosie? 
Babuta ridica sarma şi le-o da, la care electricianul catre celalalt: 
- Vezi ba, ti-am zis ca aia rosie e nulul !  
*** 
Trei tipi: un roman, un tigan şi un ungur pescuiesc. La un moment dat li se incurca 
unditele şi prind toti 3 un pestisor de aur.  
Pestisorul le zice ca din cauza ca toti 3 l-au scos din apa vă indeplini o singura 
dorinta la fiecare.  
Ungurul zice eu vreau ca toti ungurii sa fie in Ungaria şi sa fie bogati şi fericiti. 
Dispare.  
Tiganu zice eu vreau ca toti tiganii sa fie in India fericiti, bogati. Dispare.  
Romanu' se uita in toate partile şi il intreba pe pestisor: 
- Ungurii is in Ungaria? 
- Da.  
- Toti? 
- Da.  
- Si tiganii in India? 
- Da.  
- Toti? 
- Da 
Se uita la pestisor şi zice: 
- Mie da-mi un cola light.  
*** 
- Marie, dacă te culci cu mine, îţi dau mobilul meu.  
- Dacă e asa, Ioane, s-a facut! Dupa consumarea actului, Ion da sa plece. - Ioane, zice 
Maria, da mobilu'?? 
- Aaaaa, da, noteaza: 0726. . .  
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*** 
Dracu isi cauta o sotie cuminte, frumoasa, desteapta, devreme acasa, etc etc, femeia 
perfecta. Si o cauta, şi o cauta. . . şi nimic. Se gandeste sa apeleze la Dumnezeu:  
- Doamne, ajuta-ma şi pe mine s-o gasesc ca de ani de zile o caut.  
- Du-te şi pune in cea mai populata zona de pe pamant o oglinda, cea care nu se vă 
uita in ea, pe aia sa o iei de nevasta.  
Zis şi facut. Pune Dracu oglinda şi se insoara.  
MORALA 1 (pt barbati): "Baieti, nu mai cautati femei cuminti, ca una 
a fost şi a luat-o dracu'. "  
MORALA 2 (pt femei): "Fetelor nu mai fiti cuminti, ca vă ia dracu'.  
*** 
Razboi cu nemtii. Bula se ascunde intr-o fantana. Un neamt vrea sa faca la fel. El 
striga in fantana, iar Bula face pe ecoul.  
- E cineva acolo? 
- E cineva acolo? 
- Mai bine ma duc in padurice. . .  
- Mai bine ma duc in padurice. . .  
- Mai bine arunc o grenada. . .  
- Mai bine te duci in padurice! 
*** 
O prostituata merge la un doctor de chirurgie plastica şi il roaga sa îi mai faca o 
gaura in fund. Doctorul mirat şi foarte intrigat o intreaba:  
- Doamna ca sa vă fac operatia, as vrea sa stiu şi eu motivul care vă determina la un 
asemenea fapt.  
- Doctore, fiindca in ultimul timp businessul imi merge foarte bine, as vrea sa 
deschid şi eu o filiala noua. . . .  
*** 
Un tip se duce pt prima oara la un bordel:  
- Vreau şi eu o camera ca sa ma descarc ca nu mai pot.  
Ii da matroana o cheie, si-i zice sa se duca la etajul I, in camera 10. Intra omul in 
camera şi stupefactie: nici un pat, nici o fata, doar o gaura in podea.  
- Dacă tot am platit. . . şi incepe sa o faca cu gaura. Placandu-i sentimentu, omu 
nostru revine şi a doua saptamana, şi a treia, etc, in aceeasi camera. Dupa doua luni 
de zile matroana îi da o alta cheie şi îi spune sa se duca in camera 11. Ia asta cheia, 
intra şi surpriza: o camera goala-goala, nici macar cu o gaura. Coboara asta suparat 
şi îi zice patroanei:  
- D-voastra vă bateti joc de mine? Ce camera mi-ati dat?  
La care patroana:  
- Domnule, pentru ca sunteti client fidel v-am dat una virgina!!! 
*** 
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O femeie mere la politie sa depuna plingere ca a fost violata. Politaiul:  
- Doamna, mi-l puteti descrie pe atacantul, aspectul, imbracamintea, semne 
distinctive. . .  
- De unde sa stiu eu astea, domnu meu, era tare intuneric şi nu vedeam nimic! Atita 
vă pot spune, ca pula aia nu era din satu nostru. . .  
*** 
O doamna sta la taclale cu o prietena:  
- Sa vezi ce am patit azi noapte? Dormeam frumos invelita cu fereastra deschisa. . . 
La un moment dat a intrat un tip, ma dezvelit şi mi-a tras-o de m-a innebunit. Oare 
ce o fi vrut. . . ? Ca mie nu mi-a spus nimic. . .  
*** 
Cum face o femeie baie. . . . . dar un barbat  
 
*Cum face baie femeia*  
Scoate hainele şi le pune in cosul de haine, desparte hainele albe de cele colorate.  
Pune halatul şi se duce la baie.  
Se uita-n oglinda sa vada dacă s-a ingrasat, intra in cada.  
Cauta buretele, se freaca cu el pe fata, pe spate şi pe maini.  
Se clateste pe cap cu un sampon de miere cu mere cu 83 de vitamine, şi se clateste 
bine.  
Tzipa ca o lupoaica când sotul deschide apa rece la bucatarie şi presiunea scade la 
robinetul din baie.  
Mai clabuceste o data parul cu un sampon de piersici cu morcovi, 56 de vitamine, şi 
se clateste bine.  
Pune conditioner de plante si-l tine 10 minute.  
Spala fata cu apa de fata pe baza de grapefruit şi castraveti timp de 10 minute.  
Isi face masaj cu sapun de nuci cu capsuni.  
Se rade la subrat, pe picioare, mustata şi sprancenele.  
Iese din baie, se sterge bine, şi se acopera cu un prosop urias.  
Curata parul cazut cu hartie igienica, se uita in oglinda dacă are cosuri, şi le inlatura 
cu grija.  
Se intoarce in dormitor intr-un halat lung, şi se imbraca timp de 3 ore.  
 
*Cum face baie barbatul*  
Scoate toate hainele de pe el, şi le lasa pe jos in dormitor.  
Merge in pielea goala pana la baie.  
Dacă o intalneste pe nevasta-sa in drum, îi arata scula ca şi când e un mare premiu, 
facand ca un elefant.  
Se uita in oglinda, la pectorali şi la cat de mare e penisul lui.  
Se scarpina la oua şi se miroase la degete.  
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Intra in cada, şi din toti buretii nu alege nici unul.  
Clabuceste la locurile intime şi in jur, lasand par pe sapun.  
Rade zgomotos de la vantul rupator pe care tocmai l-a tras.  
Face clabuc in cap cu primul sampon pe care il nimereste.  
Face pipi in cada.  
Iese din cada şi se sterge doar partial.  
Se acopera la brau cu un prosop mic.  
O ia inspre dormitor, şi in drum lasa: presul din baie ud, podeaua uda, cada plina de 
par şi jeg, lumina aprinsa in baie.  
In drum spre dormitor, dacă o vede pe nevasta-sa, îi arata din nou scula lui, şi intra 
in camera.  
Arunca prosopul ud pe pat, acolo ramane ud toata ziua, şi se imbraca cu primele 
haine pe care le gaseste.  
*** 
"Nimeni nu moare virgin. . . viata i-o trage fiecaruia cel putin o data!"  
*** 
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de servici?" exista un  
raspuns sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu  
direct. El ma futea la cap şi pe mine ma durea in cur!"  
*** 
Ierarhia intr-o firma mare:  
- sefi  
- sefuti  
- fututi  
- rasfututi  
- pulimea  
*** 
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul  
in timpul unei partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi  
securitate personala in timp ce esti futut.  
*** 
Scufita Rosie stia drumul de acum catre casa bunicii şi a luat-o pe unde  
trebuie. Sora-sa, Scufita Verde, nu stia drumul şi a luat-o peste tot. . .  
*** 
Este clar ca femeile sunt mai destepte decit barbatii. Ginditi-va :  
cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al  
barbatilor este ciinele.  
*** 
Diferenta intre fumatori şi nefumatori  
- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat?  
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- Exista ! Mortul care n-a fumat e mai sanatos!  
*** 
O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute şi nevrute cu o  
catelusa şi il intreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, îi raspunde:  
- Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi ciinele incearca sa o duca el acasa.  
- Ahaa. . . e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel  
postasul o ducea in mod sigur la posta. . .  
*** 
- Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da?  
- Desigur, scumpa mea.  
- Aseara, când tu nu erai, am auzit cum tata îi spunea dadacei  
"Ingeras". Ea când o sa zboare?  
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata.  
*** 
Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta.  
Inteligenta are limitele ei, prostia nu.  
*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria îi reda vederea.  
*** 
Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru casnicie. Casnicia  
este pretul pe care barbatii il platesc pentru sex.  
*** 
O femeie poate sa tina un singur secret: virsta ei.  
*** 
Numai fetele cuminti isi tin un jurnal. Fetele rele n-au timp.  
*** 
Dacă vrei ca soţia sa te asculte când vorbeşti, vorbeşte cu alta femeie.  
O sa fie numai ochi şi urechi.  
*** 
Salamon se duce la psihiatru şi se plânge ca are o trilema deosebita. Psihiatrul zice 
poate o dilema!. Nu dom` doctor eu am o trilema. Sa vă explic. Acum doi ani l-am 
imprumutat pe Moritz cu 1 mil. de dolari pentru un an. M-am gandit ca ar fi cazul 
sa-mi recuperez banii şi m-am dus la el. Avea o vila splendida şi ma primeste o 
blonda naucitoare care imi spune ca e sotia lul Moritz. Ma invita la o cafea pana 
apare ala acasa. Din vorba in vorba am ajuns sa ne futem. Apare Moritz. Speriat nu 
zic nimic. Asta se dezbraca se baga cu noi in pat şi ma fute in cur. Scap de acolo şi 
fug acasa. Seara ma gandesc ca totusi vreau sa-mi recuperez banii asa ca a doua zi 
ma duc iar şi patesc acelasi lucru. Acum dupa o luna am o trilema.  
Pentru ce oare ma duc acolo: sa-mi iau banii, sa fut blonda sau sa ma futa in cur? 
*** 
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Un betiv intra intr-o biserica şi se duce direct in cabina de confesare. Intra in cabina 
şi nu zice nimic. Popa, nedumerit, isi drege vocea incercand sa-i atraga atentia 
omului. Asta nimic. Dupa un timp, bate popa de 3 ori in peretele despartitor, la care 
betivul raspunde: 
- N-are rost sa bati, nici eu nu mai am hartie… 
*** 
O blonda cu maşina este oprita de o poliţistă tot blonda.  
- Permisul dvs. , vă rog.  
- Ce e ala?  
- Cartela aceea cu poza dvs.  
Se uita blonda prin geanta, gaseste o oglinda, se uita in ea şi i-o da politistei. Aceasta 
priveste la rindul sau in oglinda şi spune:  
- Ma scuzati, nu am stiut ca lucrati in politie.  
*** 
Un tip intra intr-un bar şi zice: 
-Sase whiskiuri duble. La care barmanul: -Trebuie ca ai avut o zi data naibii.  
-Da, tocmai am aflat ca fratele meu mai mare e homosexual. A doua zi, acelasi tip 
intra in acelasi bar şi cere aceleasi bauturi. Barmanul intreaba acelasi lucru şi tipul 
raspunde: 
-Da, tocmai am aflat ca şi fratele meu mai mic e homosexual. A treia zi scena se 
repeta. Barmanul zice: 
-La dracu! A mai ramas cineva in familia ta caruia sa-i placa femeile? 
-Da, nevasta-mea!. . .  
*** 
Un baietel privea atent la un preot care-si repara gardul de la gradina.  
- De ce ma privesti asa de atent, fiule? intreaba preotul.  
- Vreau sa aflu ce zice un preot când isi da cu ciocanul peste degete!  
*** 
La o conferinta a medicilor din intreaga lume. . .  
Doctorul american spune: 'La noi in America medicina e asa de avansata, ca 
scoatem un rinichi de la unu', il transplantam la altu' şi dupa 6 saptamani ala deja 
isi cauta de lucru!' 
Doctorul german raspunde: 'E nimica toata, la noi in Germania scoatem un plaman 
de la unu', il transplantam la altu' şi dupa 4 saptamani ala deja isi cauta de lucru!' 
Doctorul rus spune: 'Nici asta nu-i mare scofala, la noi in Rusia scoatem 1/2 de 
inima de la unu', o transplantam la altu' şi dupa 2 saptamani amandoi deja isi cauta 
de lucru!' 
Se scoala doctorul roman şi raspunde: 'N-avem ce sa comparam, toti sunteti 
inapoiati fata de noi: la noi in Romania am luat unul fara creier şi fara inima, l-am 
pus ministru de finante şi acum toti isi cauta de lucru'  
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*** 
Un taran intr-o caruta plina ochi, cu un singur magar amarat cu ochelari de cal care 
nu se urnea deloc, striga frenetic: 
'Di, Murgule! Di Surule! Di Florica! Di Maricica!' 
Intrebat dacă a uitat cum se numeste magarul, taranul spuse: 
- 'Stiu cum il cheama, da vreau sa îi dau impresia ca nu lucreaza singur'  
*** 
Un tip dorea sa scape de motanul sau şi il ducea cat mai departe de casa, dar 
motanul se intorcea de fiecare data inapoi. Si asa de cateva ori. In sfarsit, tipul a dus 
motanul foarte departe alegand un drum cu cotituri, dorind sa-l incurce. Ca 
rezultat, la intoarcere se rataci singur. O suna pe sotie: 
- Motanul a venit? 
- Da! 
- Cheama-l, te rog, la telefon. . .  
*** 
"Nimeni nu moare virgin. . . viata i-o trage fiecaruia cel putin o data!"  
*** 
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de servici?" exista un  
raspuns sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu  
direct. El ma futea la cap şi pe mine ma durea in cur!"  
*** 
Ierarhia intr-o firma mare:  
- sefi  
- sefuti  
- fututi  
- rasfututi  
- pulimea  
*** 
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul  
in timpul unei partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi  
securitate personala in timp ce esti futut.  
*** 
Scufita Rosie stia drumul de acum catre casa bunicii şi a luat-o pe unde  
trebuie. Sora-sa, Scufita Verde, nu stia drumul şi a luat-o peste tot. . .  
*** 
Este clar ca femeile sunt mai destepte decit barbatii. Ginditi-va :  
cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al  
barbatilor este ciinele.  
*** 
Diferenta intre fumatori şi nefumatori  



1798 

 

- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat?  
- Exista ! Mortul care n-a fumat e mai sanatos!  
*** 
O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute şi nevrute cu o  
catelusa şi il intreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, îi raspunde:  
- Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi ciinele incearca sa o duca el acasa.  
- Ahaa. . . e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel  
postasul o ducea in mod sigur la posta. . .  
*** 
- Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da?  
- Desigur, scumpa mea.  
- Aseara, când tu nu erai, am auzit cum tata îi spunea dadacei  
"Ingeras". Ea când o sa zboare?  
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata.  
*** 
Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta.  
Inteligenta are limitele ei, prostia nu.  
*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria îi reda vederea.  
*** 
Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru casnicie. Casnicia  
este pretul pe care barbatii il platesc pentru sex.  
*** 
O femeie poate sa tina un singur secret: virsta ei.  
*** 
Numai fetele cuminti isi tin un jurnal. Fetele rele n-au timp.  
*** 
Dacă vrei ca sotia sa te asculte cind vorbesti, vorbeste cu alta femeie.  
O sa fie numai ochi şi urechi.  
*** 
Vine revolutia in Romania şi incepe vulturul sa zboare, sa faca picaje, loopinguri. .  
Il vede vulpea: - Auzi vulture ai innebunit? ce te rupi asa in figuri? 
Vulturul raspunde: - Cumatra, acum e democratie. Cum aude vulpea incepe sa 
alerge prin padure in zigzag, sa se dea peste cap. . .  
O vede ursul: - Ce-ai cumatra a dat strechea-n tine?  
Vulpea: - Ursule, e democratie !  
Aude ursul şi spune: - Asa? atunci ia vino tu incoa.  
O prinde şi i-o trage bine.  
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Pleaca vulpea amarata cu coada-n-tre picioare, se intalneste cu vulturul si-i spune 
ce-a patit din cauza democratiei.  
La care vulturul: - Cumatra, democratia e aici, sus. Jos e futere !  
*** 
Un ascultator suna la un post de radio.  
- Buna ziua! 
- Buna ziua! Va ascultam.  
- Am gasit un portofel care contine 15. 000 dolari şi un buletin de identitate pe 
numele Gherasim Mihai.  
- Asa, si? 
- Pai, as vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala! 
*** 
Olteanului i se face de o dusca, dar cum sa intre in vorba? 
La un moment dat, vazind ca tuica e pe terminate, isi ia inima in dinti şi se apropie 
de ardelean: 
- Ma cheama Radu! 
- Apai, no, dacă te cheama, du-te. . .  
*** 
Un betiv iese impleticindu-se dintr-o crisma, şi se ciocneste de o prostituata.  
-. . . hic. . . cccee. . . hic. . . gggurra mmati. . . ffaci fa? 
- Fac trotuarul, ce. . . nu se vede? 
-. . . pppai. . . hic. . . atttunci ffa-l. . . hic. . . mmai llat! 
*** 
Un ascet isi dedica toata viata lui D-zeu, traind in pustiu, hranindu-se cu radacini, 
toate cu gandul la rasplata viata de apoi pentru viata sa de pe pamant intru D-zeu.  
Vine şi fericita zi in care moare (dupa atatea radacini zi de zi, era de asteptat).  
Urca frumos pe tunel, trece de lumina, ajunge la poarta Raiului, cu Sf. Petre cu 
ceaslovu-n fata.  
Da sa intre in Rai, sigur pe el. Sf. Petre îi bareaza drumul: 
- Ho, sefu', incotro? 
- Pai in Rai, eu sunt ascetu' Senie.  
- Pai, hai sa verificam ce zice ceaslovu'.  
Cauta Sf. Petre la sectiunea "Asceti" 
- Senie. . . Senie. . . Nu, n-am nici un Senie la "Asceti".  
- Cum n-aveti nici un Senie. Cauta la sfinti.  
- Senie. . . Senie. . . Nu, nu-i nici un Senie nici la "Sfinti".  
Ascetu', din ce in ce mai agitat şi enervat: 
- Cauta la "Mucenici", la "Credinciosi cu merite deosebite", la mama masii. Trebuie 
sa fiu undeva acolo! 
Sf. Petre cauta prin tot ceaslovu. . . Nimic.  
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Senie daramat. . .  
- Toata viata pierduta. . . Am mancat la radacini de mi-a venit rau, mi-am dedicat 
toata viata lui D-zeu. . . Pentru ce?! 
Sf. Petre il ia impaciuitor de dupa umeri şi îi zice.  
- Ma, vezi norisoru' ala de acolo. Ala mic, alb şi pufos? 
- Da. . . , zice Senie printre hohote de plans.  
- Zambeste, ma, esti la Camera Ascunsa! 
*** 
I: De cati psihologi e nevoie pentru a schimba un bec? 
R: De unul, insa becul trebuie sa vrea.  
*** 
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n sin ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiste. . .  
- Numele? intreaba Sf. Petru.  
- Leonardo Di Caprio - raspunde negrul.  
Sfintul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele.  
- Leonardo Di Caprio" - insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea la 
intors.  
- Sfintul Petru scoate celularul si-l suna pe Dumnezeu: 
- "Sa traiesti, Sefu'!- îi spune respectuos. Scoate-ma te rog dintr-o dilema: "Titanicul 
s-a scufffundat sau a ars?. . . ".  
*** 
- I-am dat lu' unu' 2. 000 $ sa-si faca operatie estetica şi acu' nu mai dau de el. . .  
*** 
- Doi soti stau in pat. Ea il trezeste: 
- Iubitule, nu pot dormi.  
- Sa te bat pina lesini? 
*** 
- Azi noapte te-ai prefacut? 
- Nu, chiar dormeam, zise ea.  
*** 
Un tip merge la incorporare in marina. In timp ce i se completau actele, este 
intrebat: 
- Stiti sa inotati? 
- Da' ce, nu aveti vapoare? 
*** 
- La dumneavoastra in sat, mortul se ingroapa cu popa? 
intreaba un calator din compartiment, sa mai treaca timpul.  
- D-apoi cum? 
- Ei, vedeti, la noi popa ramane afara! 
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*** 
Un sofer este oprit de un politist.  
Coboara asta din masina ofticat si-l intreaba pe politist: 
- Mergeam prea repede? 
- Nu, zburati prea jos! 
*** 
De prin ziare. . . .  
 
Detaliu nefericit, aceasta femeie fusese deja victima unui accident mortal cu un an 
inainte (Libertatea) 
Local traditional Pakistanez:. . . . . . , Sarmalute, Ficatei de porc, . . . (Libertatea) 
Din nou ieri se formase coada, in fata gaurii de pe Calea Vacaresti (Libertatea) 
In acea noapte fatala, hemoroizii il impiedicau sa inchida ochii. . . (Libertatea) 
Firul vietii victimei a fost sugrumat cu salbaticie, cu multiple lovituri de cutit 
(Libertatea) 
Avea doar o strangulatie superficiala la umar. . . (Libertatea) 
Misterul femeii taiate in bucati ramine intreg ! (Ev. Zilei) 
Biserica fiind in reparatii, victimele accidentului au fost comemorate in sala de 
festivitati a primariei (Ev. Zilei) 
Toti portau o cirpa la brat. . . . (Ev. Zilei) 
Mai comod, mai modern şi mai nefalsificabil, avem la dispozitie noul carnet de 
conducere (Ev. Zilei) 
Cu arsuri foarte grave pe 70% din corp, ea s-a stins in drum spre spital (National) 
Arestarea s-a operat fara infuziune de sange (National) 
Familia multumeste calduros celor care au luat parte la decesul scumpei lor 
Elisabeta M. (Romania Libera, decese) 
Apa oceanului şi clima sunt foarte umede in aceasta regiune (Romania Libera) 
Raportul politiei releva ca victima s-a sinucis singura (Actualitatea Banateana) 
Spitalul judetean a fost dotat cu un aparat de reanimare dupa ultimul strigat. . . . . . 
(Monitorul de Cluj) 
Cind s-a sinucis nefericita femeie? Oare si-a gasit moartea inainte de a se arunca in 
apele Muresului? (Monitorul de Timisoara) 
Gaurile din lenjeria lui lasau sa se intrevada o familie saraca (Monitorul de 
Timisoara) 
Vinatoarea in Vrancea: mai putini cerbi, dar mai numerosi (revista AGVPS) 
Isi misca coada in cadenta, ca un soldat la parada (revista AGVPS) 
Din cauza caldurii, muzicantii fanfarei nu vor purta decit cascheta uniformei 
(Romania Libera, 1934) 
Ultimele lui cuvinte au fost o tacere sfidatoare (Glasul Bucurestilor, 1921) 
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Tombola Societatii Banatene Amicii Animalelor: nr. 5338 castiga o pusca de 
vanatoare (Bega, 1924) 
La Bacau, sarbatorirea zilei de 1 Mai vă avea loc pe 1 Mai (Scanteia, 1984) 
Este Tirgul anual al vitelor şi porcinelor, veniti cit mai multi ! (Scanteia, 1967) 
*** 
Intr-un raport al politiei statea scris: "Faptasul legase victima cu o sfoara şi era pe 
cale sa o 
necinsteasca. Din fericire, politia i-a luat-o inainte".  
*** 
Intra un tip intr-o farmacie şi cere o sticluta cu Cianura 
Farmacistul, incercand sa para cat mai profesional cu putinta, il intreaba pentru ce 
îi trebuie.  
- Vreau sa imi omor nevasta, raspunde tipul.  
- Imi pare rau domnule, dar trebuie sa intelegeti ca in aceste circumstante nu vă pot 
vinde Cianura.  
Tipul duce mana la portofel şi scoate o poza cu sotia.  
Farmacistul roseste brusc şi îi raspunde: 
- Imi cer scuze domnule, nu mi-am dat seama ca aveti reteta.  
*** 
Bula vine de la scoala: 
- Tata am luat un 4 la matematica! 
Pleosc, trosc!! Tata il bate mar.  
A doua zi iar: 
- Tata am luat un 4 la fizica! 
Jap, pleosc, trosc!! Tata iar il bate mar.  
A treia zi: 
- Tata am luat un 10 la muzica! 
Jap, pleosc, trosc!! Tata iar il bate mar.  
- Bine tata dar am luat un 10.  
- Dupa ce ca nu inveti, îţi mai arde shi de cantat.  
*** 
Intamplate la Copii spun lucruri trasnite 
 
Un baietel pe scaunul de tortura Iantu intreaba: 
Iantu: Cu cine dormi tu? 
Copilul: cu tata 
Iantu: de ce 
Copilul : pt ca cu mama mi-e frica 
Camerele de luat vederi când pe copil când pe parinti 
Iantu : dar de ce ti-e frica? 
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Copilul: sa nu-mi manince cucul, pt ca am vazut eu intr-o seara cum i-a mancat 
cucul lui tata 
*** 
Un grup de turisti viziteaza o pestera din M-tii Apuseni.  
Totul este frumos stalactite stalacmite numai ca mirosea ingrozitor.  
Cand au iesit afara era un cioban acolo şi l-au inttrebat: 
- Bade de ce miroase asa se urat in pestera? 
- Pai este o intreaga legenda in legatura cu pestera asta.  
Se spune ca aici traia odinioara un capcaun care atunci când îi veneau poftele se 
ducea in sat, lua o fata frumoasa şi isi facea poftele cu ea. Pana când a ramas satul 
fara fete frumoase doar cu urate 
Pe care nu le f. . ea nimeni, ce sa faca ei? S-au gandid şi l-au chemat 
pe Fat-Frumos sa vina sa-l omoare pe capcaun. A venit Fat, l-a omorat pe capcaun, 
satenii 
i-au dat-o pe cea mai frumoasa dintre urate şi au trait fericiti cu celelalte pana la 
adinci batraneti.  
- Bine, bine dar ce legatura are asta cu mirosul din pestera? 
- Nici una! S-o fi cacat unu pe acolo! 
*** 
Unu cu un Ferrari da peste o cioara. .  
Bird-lover fiind, o ia acasa şi o ingrijeste, o pune intr-o colivie şi îi lasa niste paine şi 
apa acolo.  
Pasarea fusese inconstienta in tot timpul asta 
Cand se trezeste, cioara gandeste: hmmm. . . . gratii. . . apa. . . . paine. . . .  
- Te pomenesti ca l-am omorat p'ala cu Ferrari. . .  
*** 
O femeie pleaca, fara sotul ei, in vacanta in Caraibe.  
Deabia ce ajunge, ea face cunostinta cu un negru aratos, si, dupa o noapte de amor 
inflacarat ea il intreaba: 
- Cum te cheama? 
- Nu pot sa-ti spun, îi raspunde el.  
In fiecare seara ei se reintalnesc, fac dragoste, ea il intreaba acelasi lucru iar el îi da 
intotdeauna acelasi raspuns. Intr-o seara ea îi spune: 
- Este ultima mea seara aici, maine plec acasa. O sa-mi spui totusi cum te cheama? 
- Nu pot sa-ti spun, ca o sa razi de mine, zice negru'.  
- Hai zi, ca nu rad, n-am de ce.  
- Bine. . . Pe mine ma cheama Zapada.  
Tipa incepe sa rade mai sa se sparga, la care negrul furios : 
- Eram sigur ca o sa razi de mine, mai bine nu-ti ziceam. . . ! 
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- Nuuu, ma gandeam ca sotul meu n-o sa creada când o sa-i spun ca am avut 30 cm 
de zapada in fiecare zi in Caraibe. . . !!! 
*** 
Gheorghe - Ba, Ioane, tie îţi plac femeile grase? 
Ion - Nu.  
Gheorghe - Tie îţi plac femeile cu curu mare? 
Ion - Nu, ma. .  
Gheorghe - Tie îţi plac femeile cu celulita asa, pe picioare? 
Ion - Nu, ma.  
Gheorghe - Atuci de ce te culci ma, cu nevasta-mea, in mortii matii?!!! 
*** 
Scufita rosie: 
- Bunico, de ce ai gura asa mare?! 
- Bunico, de ce ai ochii asa mari?! 
- Bunico, de ce ai dintii asa de mari?! 
 
Bunica: 
- Scufito, da mai pleaca-n pizda ma-tii cu lupa aia de-aci ! 
*** 
SUNT PACATOS, PARINTE 
 
La parintele Vintila 
Vine-Arvinte, cam sfios 
Si îi spune: - Fie-ti mila 
De un suflet pacatos 
 
Chiar in saptamina mare 
Cind tot omul e smerit- 
Si posteste cu'ndurare,  
Uite-am pacatuit ! 
 
-Ai furat? intreaba popa 
-Nu, pea sfinte !Fara vrere 
M-am dat diavolului, hopa 
C'o gradina de muiere ! 
 
-Vai de mine, vai de mine. . .  
Greu pacat ai savirsit. . .  
Insa daca-mi spui cu cine,  
Poate fi-vei mintuit.  
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-Nu pot, a raspuns Arvinte, - 
Sa-mi fac chinul şi mai greu, - 
Nu pot s-o divulg, Parinte,  
Ca ma bate Dumnezeu ! 
 
. . . . . . Era'nalta şi frumoasa,  
Parul blond şi ochi de jar,  
Gura dulce, voluptoasa,  
Dintii de margaritar. . .  
 
-Nu cumva ai fost cu Tantzi 
Din Smirdan, de peste drum? 
-Nu pot s-o divulg, ca Domnul 
Ma trazneste chiar acum ! 
 
. . . . . Si-avea flori la cingatoare,  
Trup de crin imbobocit,  
Mijlocel de fata mare,  
Numai buna de iubit. .  
 
-Poate-ai fost cu Mitza Creatza 
Cea usoara ca un fulg? 
Din Buzesti? -Cere-mi şi viata,  
Insa nu pot s-o divulg ! 
 
. . . . . . Durdulie, 'mbujorata,  
Numai cintec, numai joc,  
Cind te-a strins in brate-odata,  
Ai simtit in vine foc ! 
 
-Mai, Arvinte-ai fost cu Leana 
Care sade pe Neptun? 
-Sfinte, geaba-mi zgindari rana,  
Fiindca tot nu pot sa spun ! 
 
. . . . . O comoara tainuita,  
Fruct in dragoste scaldat,  
Toata plina de ispita,  
Toata plina de pacat. .  
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- Bine, du-te, mediteaza,  
Si vii miine, mai dispus,  
Domnul sa te aibe-n paza,  
-Sarut dreapta ! Si s-a dus.  
 
Ajungind in colt, ca vintu,  
S-a-ntilnit cu Calistrat 
Care l-a-ntrebat: - Prea Sfintul 
De pacat te-a dezlegat? 
 
-Inca nu ! raspunse-Arvinte 
Foarte vesel şi vioi,  
Dar aflai de la Parinte 
Inca trei adrese noi 
 
*** 
Cica era odata Superman şi zbura deasupra unui zgarie-nori. La un moment dat o 
vede pe Femeia-Fantastica intinsa pe un bloc exact in pozitie, cu picioarele 
desfacute. Superman excitat sta şi se gandeste şi ajunge la o concluzie: "Bai, ia uite 
ce bine arata Femeia-Fantastica!Ce ar fi sa o f**, ca şi asa sunt rapid şi nici nu o sa 
aibe timp sa-si dea seama ce a fost. " 
Trece Superman la actiune.  
Femeia-Fantastica tresare şi zice: "Ce a fost asta?"  
La care Omul-Invizibil raspunde: "Nu stiu, dar ma ustura cu*ul de nu 
mai pot. . " 
*** 
Intr-un templu shaolin.  
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenta dintre o 
perla şi o femeie? 
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta in faptul ca perla poate fi 
insirata pe la ambele capete, iar femeia numai pe la un capat.  
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit ca 
unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle.  
*** 
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O pasarica şi un pasaroi in calduri stateau pe o creanga. Pasaroiul topaie 2 
pasi spre pasarica; pasarica topaie 2 pasi in spate. Pasaroiul topaie 3 pasi 
spre pasarica; pasarica topaie 3 pasi in spate, dupa care cade in apa.  
 
MORALA: cu cit preludiul e mai lung, cu atit pasarica e mai uda.  
*** 
El şi ea.  
Ea: Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai? 
El: Ce iubito? 
Ea: Ca vrei sa te casatoresti cu mine.  
El: Analfabeto 
*** 
O pereche de pensionari s-au dus la locul unde s-au intalnit prima data.  
Stand in restaurant batranul zice: 
-Iti aduci aminte cum ne-am cunoscut acum 50 de ani? Seara am iesit din 
restaurant şi am luat-o pe straduta aia intunecoasa şi te-am luat pe la 
spate. . .  
-Bineanteles dragutule ca-mi aduc aminte. . . zice batrana si-i face cu 
ochiul.  
-Ei şi acum in amintirea vremurilor trecute hai sa repetam figura.  
Platesc ei nota de plata şi se indreapta spre straduta intunecoasa. Un  
tanar care statea la masa vecina şi auzise conversatia isi zice ca ar fi 
interesant sa-i urmareasca. . .  
Se ridica şi se duce dupa ei. Dupa o vreme îi urmareste de la un colt.  
Batrana isi ridica rochia şi isi da jos chilotii şi batranul isi scoate 
pantalonii, o prinde pe batrana de mijloc şi ea se tinea de gard. Ce a  
urmat timp de 40 de minute. . . l-a lasat masca, de jur imprejur zburau picioare si 
maini şi asa un sex atletic nu vazuse niciodata. La urma picara lati şi nu 
se miscara o ora. Tanarul socat rau. . . asa ceva nu vazuse in viata lui - 
nici un film, nici prietenii nu avusesera asa o experienta şi el nici 
atat. . . nu pricepea nimic. Hotarat sa afle cum fac astia de rezista asa de  
50 de ani incoa se hotari sa-i intrebe: 
-Domnule, in viata mea n-am vazut asa ceva. Cum ati facut de sunteti şi la 
batranete asa de activi??? Si la tinerete cum era??? 
Batranul se uita lung la el si-i spune: 
-Acum 50 de ani, in imputitul asta de gard nu era curent electric!!!.  
*** 
Un tip se îmbată la petrecerea lu' sefu' şi a doua dimineată vorbea cu nevastă-sa: 
 
Ea: Ca de obicei, te-ai îmbătat ca un porc şi te-ai făcut de căcat în fata sefului.  
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El: Să mă pis pe el.  
Ea: Asta ai făcut aseară şi te-a dat afară.  
El: Atunci sa-l f. . . . .  
Ea: L-am f. . . . . eu şi mîine dimineată te poti duce la serviciu, boule.  
*** 
Un student se duce la cantina şi singurul loc liber este langa un profesor. Neavand 
ce face, se aseaza acolo.  
Profesorul spune: - Porcul nu-i este prieten porumbelului.  
Studentul raspunde: - Bine, atunci eu am zburat.  
Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele mai grele intrebari, 
dar acesta raspunde la toate. In cele din urma, profeorul il intreaba:  
- Vezi pe drum un sac de minte şi unul de bani. Pe care il iei?  
- Pe cel cu bani.  
- Eu l-as lua pe cel cu minte.  
Studentul:  
-Fiecare cu ce n-are. . .  
Profesorul, furios de-a dreptul, îi scrie pe lucrare "BOU".  
Studentul merge la el şi îi spune:  
- Domnule profesor, v-ati semnat, dar nu ati trecut nota!!! 
*** 
Francezii au facut niste sapaturi arheologice şi au gasit la circa 50 m adancime 
resturi de fire de cupru. Dupa ce au fost cercetate cu atentie de oameni de stiinta, s-
a tras concluzia ca stramosii francezilor, Galii, pusesera la punct o retea de telefonie 
subterana.  
La aceasta neasteptata veste, nemtii, ca sa nu ramana mai prejos, au inceput şi ei sa 
sape şi pe 
la 70 m adancime au gasit niste resturi de sticla de unde, dupa alte cercetari, au 
ajuns la concluzia ca stramosii lor, Gotii, pusesera la punct o retea subterana de 
fibre optice.  
Cercetatorii romani au inceput şi ei sa sape, şi cum pana la 100 m nu au gasit nimic 
au ajuns şi ei la o concluzie ca dacii comunicau wireless.  
*** 
Clasa de maghiari la ora de limba romana.  
- Gyury, spune, te rog, o propozitie! 
- Duminica me duc la pedure.  
- Gyury draga, dar nu-i bine.  
- Atunci nu me duc.  
*** 
Gigel vine acasa zgiriat tot pe fata, pe git, pe miini.  
- Doamne sfinte, ce s-a intimplat?? 
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- Am facut hora in jurul bradului.  
- Pai, şi de ce esti zgiriat in halul asta? 
- Eram putini! 
*** 
Ultimul proverb: 
"Oricat de jos s-ar duce dolarul, apleaca-te şi ia-l !" 
*** 
Un jucator pe bursa pierduse multi bani intr-o zi. A doua zi un cunoscut il ntreaba:  
"Am aflat ca ai pierdut multi bani ieri. Esti ok? Cum te descurci?"  
"Sunt foarte bine. Am dormit aseara ca un bebelus. "  
"Da? Bravo!"  
"Da. Ma trezeam din doua in doua ore şi plangeam. . . " 
*** 
Psihiatrul intreaba.  
- Au mai existat in familia dumneavoastra cazuri cu boli mintale? 
- Da, acum trei ani sora mea a refuzat sa se casatoreasca cu un american miliardar. . 
.  
***  
Un taran se ocupa de cultivatul pepenilor. La un moment dat niste copii au inceput 
sa intre noaptea pe plantatie şi sa fure din pepeni. Omul se gandeste şi se gandeste 
pana îi vine o idee, care in mod sigur îi vă speria pe copii. Asa ca pune pe camp o 
placuta pe care scria "Un pepene de pe acest camp a fost injectat cu cianura".  
Ziua urmatoare taranul vine pe camp şi vede ca nu lipseste nici un pepene, dar 
gaseste o alta placuta langa cea pusa de el: "Acum sunt doi"  
*** 
Ce face o blonda in desert?  
R: Sterge praful.  
*** 
Un sofer ajunge cu masina pe malul unui riu si-l intreaba pe un politist care pescuia, 
daca-i adinca apa.  
Acesta-i raspunde ca nu este. Soferul intra cu masina-n rau, se scufunda, 
abandoneaza automobilul, iese cu chiu cu vai din apa si-ncepe sa tipe la politai:  
- Ai zis ca apa-i mica şi uite ca era sa ma inec!  
- Pe onoarea mea, acum 10 minute, era mica, au trecut niste rate şi le ajungea abia 
pina la piept ! 
*** 
O femeie cauta o carte in bibloteca.  
Sotul o intreaba: 
- Ce cauti draga? 
- Stii unde-i cartea aia "Cum sa traim pana la 140 de ani"? 
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- Da, tocmai am aruncat-o. . .  
- De ce? 
- Incepuse ma-ta s-o citeasca !  
*** 
- Ioane, cumparatu-ti-ai masina? 
- Cumparat, Vasile! 
- Ce culoare? 
- Pai ma Vasile, ai vazut ceriul la apusu' soarelui? 
- Vazut-am! 
- E, tot ase ni, numa' ca verde.  
*** 
Parintii vin acasa, intra in camera copilului şi vad iesind de sub perna un colt de 
revista. Curiosi, scot revista şi vad cu stupoare ca e pentru sado-masochisti. Dupa 
un timp lung de gandire, tatal spune, incet:  
- Eu zic sa nu-l batem. . .  
*** 
Soacra isi invita ginerele la masa. Ginerele foarte suspicios, accepta invitatia. Pe 
masa, diferite salate, preparate din carne de pui, porc, cartofi vreo 3 feluri, 
deserturi, bere rece, vin, . . . La un moment dat soacra iese la bucatarie. Ginerele 
apuca o bucatica de carne şi i-o da pisicii. Asta dupa 2, 3 crampe cade inerta sub 
masa. Nervos tare, apuca o cratita goala şi când intra soacra îi trage una de o lasa 
lata pe jos. La care pisica de sub masa: - YEESSSSSSS!!!!!!  
*** 
Intrebare: Cand vă incepe Foametea Mondiala? 
Raspuns: Cand vor incepe chinezii sa manance cu lingura.  
*** 
Un cuplu la cinema. (sala plina, intuneric, scena romantica. . . ).  
La care el se apropie de ea şi îi sopteste: 
- Iubito, nu vrei sa ne sarutam? 
- Cum??? mai ai chef de sarutat, dupa ce ti-am facut pana acum sex oral? 
- Cui, mie??? 
*** 
La aniversarea a 20 de ani de casatorie, un ungur cheama la el o familie de prieteni 
romani. La inceputul mesei, gazda tine un toast, incercand sa vorbeasca 
romaneste cat mai corect: 
- As vre se moltomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoti alaturi de sotia 
me. . .  
- Alaturi de sotia mea, il corecta prietenul roman.  
- Alaturi de sotia te numai de 4 ani.  
*** 
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La varsta de 50 de ani, femeia primeste din partea barbatului o sticla cu lapte. 
Nedumerita il intreaba:  
- Dar de ce draga tocmai o sticla cu lapte?  
- Pai, draga mea nevasta. . . la 20 erai fermecatoare, ti-am adus o floare. . . la 30 erai 
dulce. . . ti-am adus o sampanie. . . la 40 erai fierbinte, ti-am adus o paine calda. . . 
insa acu' la 50 te-ai facut cat o vaca, ti-am adus niste lapte. . .  
- Da, dragul meu, eram eu ca o floare la 20 ani, insa nu tu ai rupt prima petala. . . 
eram eu la 30 ca o sampanie de dulce. . . insa tu ma agitai altii ma sorbeau. . . la 40 
eram eu fierbinte ca o paine, insa tu mancai coaja altii miezul. . . iar acum la 50 oi fi 
eu ca o vaca insa când pleci tu de acasa. . . vin taurii la usa şi intreaba: boul e acasa? 
*** 
Tanarul ungur se casatoreste cu o romanca, şi in noaptea nuntii tatal îi da sfaturi: 
- Copile, când ajungi in fata usii cu mireasa s-o iei in brate sa vada ca ungurul e 
PUTERNIC, intri in camera şi o arunci pe pat cu dispret ca sa vada ca ungurul e 
MANDRU, apoi te dezbraci ca sa vada ca ungurul e şi FRUMOS, şi apoi stii tu ce 
trebuie sa faci. . . . .  
- Bine tata, zice tanarul.  
A 2-a zi tatal il intreaba: 
- Cum ai facut aseara? 
Fiul: 
- Am luat-o in brate in fata usii sa vada ca ungurul e puternic, am aruncat-o cu 
dispret pe pat sa vada ca-i şi mandru, m-am dezbracat sa vada ca ungurul e frumos 
şi apoi m-am masturbat in fata ei.  
Tatal: 
- Ceeeeeeeee?Cuuuuuuuuum? Esti nebun! De ce ai facut asta? 
Fiul: 
- Ca sa vada ca ungurul e INDEPENDENT şi AUTONOM!! 
*** 
Fiica în vârstă de 16 ani îşi invită tatăl şi mama să se aşeze pe canapeaua din 
sufragerie pentru a le spune ceva:  
- Mamă, tată, . . . . sunt însărcinată !  
- Cine a putut fi porcul ordinar, nesimţitul, nenorocitul, animalul care şi-a bătut joc 
de tine. Dacă pun mâna pe el în clipa asta, îl omor !!!!! Explodează mama fetei. 
Foarte calmă, tânăra ia un celular şi formează un număr. În mai puţin de 15 minute 
în faţa casei frânează energic un „Ferrarri Scaglieti 512" argintiu şi în mai puţin de 
2 minute, în cadrul uşii apare un bărbat elgant cu părul uşor grizonat, îmbrăcat 
într-un costum „Armani" impecabil, cu un imens buchet de trandafiri în braţe :  
- Iubită doamnă, stimate domn, vă rog. . .  
- Ce să ne mai rogi măgarule, pedofil nenorocit. . . Începe mama. . . .  
-. . . să mă ascultaţi. . . .  
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-. . . care ţi-ai bătut joc de fructul tinereţii copilului nostru. . . !!!  
- Condiţia şi poziţia mea socială nu-mi permit să o iau de soţie pe fiica 
dumneavoastră. Dar, dacă copilul născut de aceasta vă fi băiat, vă primi cadou de 
botez o fabrică de piese auto, un supermarket, un restaurant de lux, un apartament 
de 300 mp în centrul Bucureşti-ului, o vilă pe litoral şi o vilă la munte. Dacă vă fi 
fată, vă primi la botez o fabrică de confecţii, o casă de modă „haute couture", un 
supermarket şi deasemeni un apartament şi câte o vilă la mare şi la munte. Dacă 
vor fi gemeni, vor primi câte o fabrică de procesare a cărnii, căte o fabrică de 
produse lactate, câte un apartament şi câte un pachet de acţiuni „Gazprom" fiecare 
în valoare de 5 milioane €.  
Dacă vă pierde sarcina. . .  
- I-o mai tragi odată ! Interveni tatăl. . . .  
*** 
La un examen de fizica. Profesorul foarte prost dispus. Intra prima studenta.  
-Duduie, e vara, sunteti intr-un compartiment de tren şi vă este foarte cald. Ce 
faceti?  
Studenta foarte bucuroasa de simplitatea intrebarii raspunde:  
- Deschid fereastra.  
- Perfect, vă rog sa calculati viteza cu care intra curentul de aer in compartiment, 
temperatura de afara şi presiunea atmosferica.  
-?!?  
Pica examenul. A doua studenta pateste la fel. Intra şi a treia studenta, care intre 
timp aflase despre ce era vorba.  
- Duduie, e vara, sunteti in tren, in compartiment, şi vă e foarte cald. Ce faceti?  
- Imi dau jos bluza.  
- Dar totusi vă e cald.  
- Imi dau jos fusta.  
- Inca vă e foarte cald.  
- Imi dau jos sutienul, chilotii, tot, raman goala.  
- Si dacă inca vă mai este cald?  
- Domnule profesor, şi sa stiu ca ma f*t cu tot trenul, dar fereastra aia tot nu o 
deschid! 
*** 
Un alpinist neasigurat sta sa cada de pe un perete de stanca. Abia se mai tine cu o 
mana deasupra haului. Se uita la cer şi striga disperat:  
- Doamne, e cineva acolooo??!  
Se aude o voce grava:  
- Da, fiule!  
- Ce sa fac, sa nu ma zdrobesc de pamant?  
- Roaga-te sa-ti fie iertate pacatele şi desprinde-te de stanca fara teama.  
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Se gandeste putin alpinistul, apoi striga iar:  
Altcineva mai e acolo???!  
*** 
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta şi o reazema de gard şi 
incepe sa caste ochii in jur.  
Gardianul: - Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru. . .  
- No, ca nu-i bai, i-am pus lacat! 
*** 
O blonda cu masina este oprita de un politist.  
- Permisul dvs. , vă rog.  
- Ce e ala?  
- Cartela aceea cu poza dvs.  
Se uita blonda prin geanta, gaseste o oglinda, se uita in ea şi i-o da politistului. 
Acesta priveste la rindul sau in oglinda şi spune:  
- Ma scuzati, nu am stiut ca lucrati in politie.  
*** 
Doi prieteni se intilnesc dimineata la cafea, unul cu un ochi vinat.  
- Ce-ai patit la ochi? il intreaba celalalt.  
- M-a lovit nevasta.  
- De ce?  
- I-am zis "TU".  
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi in familie de te-a lovit pentru asta?  
- Pai aseara cind mincam mi-a zis: „Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni".  
Si eu i-am raspuns: „Poate TU” 
*** 
Intr-un salon de reanimare, toti pacientii stau cuminti conectati la aparatele de 
mentinere in viata. Electricianul baga capul pe usa şi ziceaieti, luati o gura mare de 
aer ca schimb o siguranta!. . .  
*** 
Motto-ul zilei! 
Dacă cineva ride? rizi cu el impreuna!  
Dacă cineva cinta? cinta cu el impreuna!  
Dacă cineva lucreaza - lasa-l sa lucreze!  
*** 
Perle culese de la Academia Trupelor de Uscat - SIBIU 1992-1996 
 
Sa nu mai prind picior de student cu mainile in buzunare!  
O mana criminala a dat cu piciorul in chiuveta.  
Dati-mi o bara metalica din lemn.  
Ce te uiti asa la mine ca la un bou? Ce, ori nu-i asa?  
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Am sa vă tin cu ochii in soare pana la 12 noaptea.  
Dacă ti se intampla sa cazi de pe transportor ori mori ori ramai prost. Eu am cazut 
de 3 ori.  
Fa-mi o lista cu el.  
Cand plecati acasa sa nu uitati vreo bricheta aprinsa in dulapuri.  
Sa nu vă dati jos din mersul trenurilor.  
Va doare mana sa bateti 3 pasi de defilare?  
Impartiti suprafata in 3 jumatati egale.  
Lipeste calcaiele pe langa corp.  
Jumatate din batalion stia ca este adunare numai tu nu.  
Bai rahatilor, dacă vin la voi vă mananc !  
*** 
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti prost, decât sa vorbesti 
şi sa inlaturi orice dubiu. "  
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se intilnesc pe strada. Mihai il vede pe Cristi ca e cam 
abatut si-l intreaba:  
M : De ce esti asa suparat?  
C: Uite ma eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat.  
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina?  
C: Niciodata.  
M: Pe luna?  
C: Da din cap negativ.  
M: Pe an?  
C: Iar da din cap negativ.  
M: Pai vezi, rugina.  
*** 
Ion şi Maria la maternitate:  
- No Marie, ce avem?  
- Baiat.  
- No, . . . . şi cu cine seamana?  
-. . . Degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti.  
*** 
La un concurs de parasutisti intr-o unitate militara, Bula trebuia sa faca saltul cu 
parasuta, la aterizare sa ia bicicleta, dupa care cros de 15Km. Se urca Bula in avion, 
ajunge in zona de parasutare, sare şi trage de comanda. . . . nu se deschide. Mai 
trage o data. . . nimic (futui). . . trage comanda de la parasuta de siguranta. . . tot 
nimic (baga-mi-as). . . mai trage o data. . . nimic. . . dupa care zice: - Parca vad ca şi 
bicicleta e stricata. . .  
*** 
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Prin ce se deosebeste un om de o camila?  
- Camila poate sa lucreze o saptamâna fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamâna fara sa lucreze. . .  
*** 
În curtea taraneasca, una dintre gaini a ouat un ou de jumatate de kilogram. - Ne 
spui şi noua cum ai reusit? o întreaba celelalte gaini. - Secret de familie. - Proiecte 
pe viitor? - Voi oua un ou de un kilogram. Îl întreaba şi pe cocos cum au reusit. - 
Secret de familie. - Si care-ti sunt proiectele pe viitor? - Sa pocesc mutra strutului.  
*** 
Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la resturant. Farfuria de supa se varsa pe rochia 
ei cea noua. Suparata şi asteptand sa fie consolata de sotul romantic zice: - Uite cum 
arat, ca o scroafa! El raspunde: - Si te-ai mai şi murdarit pe deasupra! 
*** 
George Bush face atac de cord şi moare. Ajunge in iad, unde diavolul il astepta.  
"Nu stiu cum sa procedez", spune diavolul.  
"Te am pe lista, dar nu mai am nici un loc liber. Uite cum facem. Am trei insi care nu 
au fost chiar asa de rai. Unul dintre ei ar putea sa plece sus, iar tu îi vei lua locul.  
Am sa te las pe tine sa decizi pe cine lasi sa plece, ca sa-ti alegi ce loc vrei. " 
George se gandeste ca e chiar bine ca poate sa aleaga, asa ca este de acord cu planul. 
Diavolul deschide prima usa, iar inauntru, intr-un bazin mare cu apa, Richard Nixon 
se tot scufunda sub apa, apoi revenea la suprafata.  
Asta era pedeapsa lui. "Nu!" spune George.  
"Ma tem ca nu stiu sa inot prea bine, asa ca nu as rezista sa fac asta toata ziua. " 
In camera urmatoare se afla Tony Blair, cu un baros in mana, spargea piatra. "Nu, 
am o problema la umar, de la golf.  
Dacă ar fi sa sparg piatra toata ziua, mi s-ar rupe bratul pur şi simplu. " 
In camera urmatoare, Bill Clinton era rastignit pe un birou, iar Monica Lewinski, 
aplecata peste el, facea ce stim cu totii ca stie ea sa faca.  
Bush priveste, fara sa-si creada ochilor, apoi spune: 
"Da, cred ca as putea sa fac asta. " 
Diavolul zambeste, apoi spune: "In regula, Monica, poti sa pleci. " 
*** 
Braşov. Un deltaplan scăpat de sub control loveşte un bloc de 10 etaje.  
Îngrijitorul care tăia iarba în faţa blocului exclamă: 
- Ţară de căcat, atentate de căcat! 
*** 
Doi surdo-muţi se căsătoresc. În prima săptămînă, îşi dau seama că nu pot 
comunica în dormitor decît cu lumina aprinsă, deoarece amîndoi se 
înţelegeau prin limbajul semnelor. După mai multe nopţi de neînţelegeri,  
soţia găseşte o soluţie: 
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- Iubitule, îi explică ea prin semne, nu putem să ne hotărîm la nişte semnale simple? 
De exemplu, dacă vrei să facem sex într-o noapte, mă 
strîngi o dată de sînul drept. Dacă nu vrei să facem sex, mă strîngi o 
dată de sînul stîng.  
Soţul este foarte încîntat: 
- Bună idee! Tot aşa, dacă tu vrei să facem sex, mă tragi de p. . . o dată. Dacă nu vrei, 
mă tragi de p. . . de cincizeci de ori.  
*** 
Se intalnesc doua prietene:  
- Buna draga, felicitari, am auzit ca te-ai maritat, ia spune cum este?  
- Foarte frumos, in fiecare seara ne plimbam prin parc, luam o barca şi mergem 
pana in mijlocul lacului. . .  
- Vai ce romantic! Si?  
- Din mijlocul lacului el se intoarce cu barca iar eu innot.  
- Atata distanta! Dar nu ti-e greu?  
- Nuu. . . m-am obisnuit! Mai greu este pana ies din sac!  
*** 
Bula impreuna cu niste prieteni erau in metrou. O femeie in varsta se apropie de 
Bula şi îi spune:  
- Mai baiete, pe tine nu te-au invatat la scoala sa dai locul unei femei mai in varsta?  
- Te dor picioarele, mamaie?  
- Da!  
- Matale, când erai tanara, dadeai locul unor persoane in varsta?  
- Da!  
- Ei, vezi? D-aia te dor picioarele!  
*** 
Un tip dupa ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetelul lui şi incepe sa noteze 
ceva. Tipa, ofuscata, îi spune:  
- "Ce nesimtit esti, ce, eu sint din alea sa ma treci in carnet?". . .  
- "Nu te trec", îi raspunde tipul, "te sterg!"  
*** 
- Bula, cum te feresti de microbii din apa de baut? intreba medicul.  
- Fierb apa, domnule doctor.  
- Excelent! Si apoi?  
- Apoi beau vin!  
*** 
Doi purici au castigat la LOTO 6 din 49.  
- Tu ce ai de gand sa faci cu banii castigati? intreaba unul dintre ei.  
- In primul rand, imi cumpar un caine numai al meu. . .  
*** 
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In metrou, o duduie indignata il apostrofeaza pe un negru (student strain) care 
statea linistit pe scaun:  
- La noi, in Romania, doamnele stau pe scaun, iar tinerii ca tine stau in picioare!  
- La noi in Africa, baietii ca mine stau in jurul focului, iar doamnele ca tine stau in 
cazan, la fiert!  
*** 
La o statie de benzina cu o singura pompa, se opreste un tip cu un "Hummer" şi 
incepe sa bage benzina. Trece o jumatate de ora, el baga benzina. . . trece o ora, el 
baga benzina. . . Doua ore. . . In spatele lui s-a facut coada, toti injura in delir. Unu' 
scoate capul pe geam şi îi striga aluia cu Hummerul:  
- Asculta, ba! Macar opreste motorul, când bagi benzina. . .  
*** 
Doi politisti mergeau pe strada. La un moment dat vad un pusti fumand si-l iau la 
intrebari:  
- In ce clasa esti, ma?  
- In clasa a 2-a.  
Unul din ei incepe sa-l certe, la care celalalt îi spune:  
- Ce-ai cu el? Tu in clasa a 2-a nu fumai?  
- Ba da, dar eu aveam 18 ani !  
*** 
Moare toata lumea de pe pamant şi se duce in Rai. Dumnezeu vine şi spune: 
- Vreau ca barbatii sa formeze doua cozi. Una cu barbatii care in timpul vietii si-au 
dominat nevestele şi una cu barbatii care au fost dominati de ele. Iar nevestele sa 
plece cu Sf. Petru.  
 
Zis şi facut. Cand D-zeu se uita din nou, femeile plecasera şi barbatii formasera 
doua linii. Coada celor dominati de neveste avea peste 100 km, iar coada celor care 
isi dominasera nevestele era compusa dintr-un singur om.  
 
D-zeu se enerva: 
- Ar trebui sa vă fie rusine! V-am creat dupa chipul şi asemanarea mea şi v-ati lasat 
tinuti sub papuc! Priviti-l pe singurul meu fiu care a stiut sa stea drept şi m-a facut 
sa fiu mandru de el! Spune-le, fiul meu, cum ai reusit sa fii singurul barbat din 
aceasta coada? 
 
- Nu stiu, nevasta-mea m-a pus sa stau aici. . . . .  
*** 
Băsescu, Geoana şi Vadim naufragiază pe o insula. Pentru a găsi ceva de mancare, se 
despart. Geoana merge spre stanga, Băsescu înainte şi Vadim la dreapta. Geoana, 
mort de foame, îl vede pe Băsescu prăjind ceva. Neºtiind cum să intre în vorbă, cei 
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doi fiind "dusmani", îi spune: - Auzi, mie nu-mi prea place de Vadim ăsta. La care 
Băsescu îi răspunde autoritar: - Nu-ti place, nu mănanci !!! 
*** 
Un broscoi suna la linia ferbinte a unui medium şi i se spune :  
"Ai sa cunosti o tanara frumoasa care vă dori sa stie TOTUL despre tine. "  
"SUPER SUPER", raspunde broscoiul.  
"O s-o cunosc la o petrecere?"  
"Nu", raspunde mediumul, "anul viitor, la ora de biologie. " 
*** 
Stiai ca in corpul omenesc exista un nerv care face legatura intre globul tau ocular 
şi anus? Se numeste Nervul Optic Anal, şi este responsabil de viziunea cacacioasa 
despre viata. Dacă nu credeti, incercati sa vă smulgeti un fir de par din fund, sa 
vedeti cum vă dau lacrimile. . .  
*** 
Intr-o zi la papa la Vatican vine directorul firmei "Coca-Cola"si îi spune papei: 
D: Parinte, dacă schimbi rugaciunea "Tatal Nostru" din "Tatal nostru care esti in 
ceruri, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . painea noastra cea de toate zilele" in "cola noastra cea de 
toate zilele", îţi dau 100. 000 de dolari 
P: Nu, fiule, Biserica nu imi ingaduie asa ceva 
A doua zi, vine din nou directorul: 
D: Parinte, dacă schimbi doar UN CUVANT, mare lucru, îţi dau un milion de dolari.  
P: Nu, fiule, nici gand(papa statea putin pe ganduri) 
A doua zi: 
D: Parinte, dacă schimbi "Tatal Nostru" din "Tatal nostru care esti in ceruri, . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  
painea noastra cea de toate zilele" in "cola noastra cea de toate zilele, îţi dau o suta 
de miliarde de dolari (pe un ton exasperat) 
Papa sta putin pe ganduri, apoi isi suna secretara: 
P: Auzi, mai, cat mai avem contractul cu fabrica de paine?? 
*** 
Recent a fost efectuat un sondaj de opinie in Italia, in care intrebarea era: "Credeti 
ca sunt prea multi straini in tara?" 
Rezultatele au fost dupa cum urmeaza: 
20% dintre respondenti au spus "Si" 
10% dintre respondenti au spus "No" 
70% dintre respondenti au spus: "E, pe dracu" 
*** 
Un angajat intra in biroul sefului, smulge cablul telefonic din perete, îi arunca 
hartiile pe jos, îi toarna cafeaua pe cap şi da sa-l bata pina colegii din birou striga: 
"Opreste-te Ghita, noi am glumit, nu ai castigat la loto. . . " 
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*** 
PM Iepurasul statea in fata vizuinei sale şi scria de zor.  
Trece vulpea:- Ce faci iepurasule acolo? - Scriu o lucrare de licenta despre iepurasii 
care mananca vulpi. - Ha ha ha, ce prostii spui? - Nu ma crezi? Hai sa-ti arat. Intra 
vulpea 
in vizuina, peste vreo 5 minute iese iepurasul singur şi se apuca din nou de scris.  
Dupa o vreme trece ursul prin fata viziunei: - Ce faci iepurasule acolo? - Scriu o 
lucrare despre iepurasii care manana ursi. - Ha ha ha. . . , ce prostii spui? - Nu ma 
crezi? Hai cu mine in viziuna. Intra ursul in vizuina, peste vreo 5 minute iese 
iepurasul. . .  
Dacă ne uitam in vizuina, il vedem pe leu dormind, cu o multime de oase in jurul lui. 
MORALA: Nu conteaza despre ce scrii, conteaza cine îţi este indrumator de licenta 
*** 
Iisus, foarte ingrijorat din cauza consumului de droguri, trimite apostolii dupa 
diferite droguri, sa le aduca pentru a le analiza. Dupa doua zile….  
-Cine e? -Sunt Pavel! Iisus deschide usa. - Ce ai adus Pavele? - Hasis din Maroc! - 
Foarte bine! Intra. - Cine e? - Sunt Luca! Deschide usa Iisus. -Ce-ai adus Luca? 
Marijuana din Columbia ! – Foarte bine! - Cine e? - Matei sunt! - Ce-ai adus Matei? – 
Cocaina din Bolivia ! - Excelent fiule! - Cine e? - Ioan! - Ce-ai adus Ioane? - Heroina 
din New York ! - Bravo!!! - Cine e? - Andrei! - Ce-ai adus Andrei? - LSD din 
Amsterdam ! - Excelent !!! Haide intra… - Cine e? - Iuda sunt! Iisus deschide usa. - 
Ce-ai adus Iuda? - FBI !!! TOATA LUMEA MAINILE SUS!!!  
*** 
La un examen oral proful aduce niste picioare de insecte.  
- Identificati insectele! - Haideti, dom'profesor, se revolta un elev, de unde p**a mea 
sa stiu eu insectele dupa craci?! - Te pic dacă nu-mi spui! - N-aveti decât! şi iese 
nervos din clasa. Profesorul isi da seama ca nu stia numele elevului şi striga dupa 
el: - Baiete, cum te numesti? Acesta scoate prin usa putin crapata un picior şi zice 
triumfator: - Ghici! 
*** 
Zice-se ca in perioada razboiului rece la o intalnire dintre presedintii URSS şi SUA 
acestia s-au amuzat aducand o ghicitoare sa le prezica viitorul natiunii lor. I-a ghicit 
prima data rusului: - Aoleu, vad puzderie de capitale: 
Moscova, Chisinau, Kiev, Minsk, Vilnius, Taskent, Erevan şi altele de nu mai incap in 
globul de cristal, vai tara asta vă fi praf! Zambetul rusului ingheata. Americanul 
repede o intreaba pe ghicitoare: - In SUA cate capitale vezi? Se uita ghicitoarea, se 
uita, ghiceste greu … - Una 
singura, Washington ! - Of, mi-ai luat o piatra de pe inima. Dar de ce ai citit asa 
greu? - Pai era scris in araba.  
*** 
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Seful îi spune angajatului:  
- Faci totul atât de incet! Gandesti incet, scrii incet, vorbesti incet, te misti incet! 
Faci vreun lucru repede?  
- Da, obosesc repede.  
*** 
ANUNT!! "Angajam vanzatoare".  
Se prezinta o fatuca la interviu, patronul o ia si-o prelucreaza: "Fata draga, noi nu 
zicem NU la clienti chiar dacă nu avem produsul in stoc. . . . îi aburim, îi amanam".  
Zis şi facut, trece o luna, prinde fata manevra, intra un cetatean: 
- Manusi aveti? 
V: Pai, sigur. . . de care sa fie? de piele? tricotate? cu un deget, cu 2 cu 5? 
- De piele, normale, cu 5 degete 
V: Le purtati la palton sau la jacheta? 
- La palton, ca vine iarna 
V: Domnule, eu vă propun sa veniti maine cu paltonul, sa vedem ce se asorteaza.  
Pleaca omul, când sa iasa pe usa intra unul hiper-furios c-un colac de buda şi c-o 
placa de faianta in mana: 
- Cucoana, uite asta-i capacul de la buda, asta-i nuanta la faianta, curu' ti l-am aratat 
ieri, acuma-mi dai hartie igienica? 
*** 
Fiul catre tata: Cum m-am nascut eu, tati? Tata zice: Baah fiule, cred ca intr-o zi tot 
ai sa afli! Hai sa-ti spun pe limba ta. Pai, eu şi cu maica-ta intr-o zi am intrat intr-o 
camera de chat a Yahoo-ului. Am aranjat apoi o intilnire via e-mail cu maica-ta şi 
ne-am intilnit intr-un internet cafe virtual. Ne-am strecurat intr-o camera privata, 
unde maica-ta a fost de acord cu un download din hard-ul meu.  
Imediat ce eram gata de upload, am descoperit ca nici unul dintre noi nu folosise 
firewall-ul şi fiindca deja era prea tirziu sa dam delete, noua luni mai tirziu a aparut 
un mic popup care a tipat din toti rarunchii: You`ve Got Mail !!!! 
*** 
Intr-un avion, un avocat nimereste langa o blonda misto.  
Bla, bla, tot incerca sa intre in vorba cu ea. . . Nimic.  
Blonda se uita pe geam, mai incerca sa doarma. . . Avocatul, enervat: 
- Uite, hai sa jucam un joc misto! Eu îţi pun tie o intrebare, şi dacă nu stii imi dai 5 $, 
apoi imi pui tu mie o intrebare, şi dacă nu stiu îţi dau 5 $! Si tot asa. . . .  
- Nu domnule, imi pare rau, sunt obosita, as prefera sa ma odihnesc. . .  
- Bine, uite, eu îţi pun tie o intrebare, dacă nu stii imi dai 5 $; tu imi pui mie o 
intrebare, şi dacă nu stiu, îţi dau 500 $! Blonda accepta in sfarsit.  
- Care este distanta de la Pamant la Luna? 
Blonda deschide geanta şi îi da 5 $.  
- Ce e mic, are 3 picioare şi urca dealul? 



1821 

 

Avocatul, se gandeste. . . , scoate laptop-ul, cauta in baza de date. . . , cauta pe 
Internet. . . , trimite mailuri la toti prietenii. . . , in sfarsit, dupa o ora, transpirat, îi da 
blondei 500 $. Blonda îi ia, apoi se intoarce şi incepe sa se uite plictisita pe geam. 
Avocatul, isterizat: 
- Bine, bine, ce e mic, are trei picioare şi urca dealul? 
Blonda deschide tacticoasa geanta şi îi da o hartie de 5 $.  
*** 
O tipa blonda, superba, la volanul unei masini superbe, opreste la semafor. Apare 
"aurolacul" de zona si-i cere o tigara. Blonda i-o ofera imediat ca sa scape de el.  
Intre timp, se pune de verde şi tipa pleaca in tromba. La urmatorul semafor, in mod 
ciudat, acelasi individ: 
- Doamna, da-mi şi un foc.  
Tipa îi da bricheta cu totul, ca sa-l vada plecat de langa portiera şi porneste mai 
departe. La al treilea semafor, acelasi individ (spre exasperarea blondei): 
- Doamna, ai fost o dama buna cu mine asa ca, daca-mi dai 1 leu, te invat sa iesi din 
giratoriu.  
*** 
Conferinta internationala a mafiotilor. Dupa sedinta, il capo di tutti capi il cheama 
pe Ion, seful mafiei romanesti, la el. - Auzi Ioane, tu ai vila din asta cu 2 etaje cum 
am eu? - Nu, raspunde Ion. - Dar Mertzane ca ale mele, ai? - Nu. - Dar lant din asta 
gros cat 2 degete, de aur, ai? - Nu.  
- Mai, pai ce mafiot esti tu? La congresul urmator sa nu te aud ca nu ai ce ti-am zis 
azi, clar? Merge Ion acasa şi il striga pe servitorul lui, Ghita. - Ghita!!! Darîma 
ultimele 3 etaje de la casa, vinde elicopterele şi cumpara Mertzane, iar cainele du-l 
in casa ca lantul lui trebuie sa l port eu. .  
*** 
In tramvai:  
- E cineva fara bilet acolo, in fund?  
- Eu, dar mi-l bag imediat! ) 
*** 
La BAC se prezintă elevi cu diferite pregătiri. Intră primul foarte pregătit şi iese 
radios: 
- Cum a fost? îl intreabă ceilalţi.  
- E… ca între profesori… 
- Adică…? 
- Ei întrebau, eu răspundeam, ne completam… 
Intră al doilea şi la ieşire aceeaşi întrebare: 
- Cum a fost? 
- Ca de la profesori la elev… ei întrebau, eu răspundeam, mă mai ajutau ei… 
Intră al treilea… şi la ieşire: 
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- Cum a fost? 
- E… cum să fie… ca între popi… 
- Cum aşa? 
- Păi ei întrebau, eu îmi făceam cruce, eu răspundeam, îşi făceau ei cruce.  
*** 
Cica iese leul dimineata nervos din casa şi da prima data cu ochii de vulpe: - Asculta 
sireato, cine e regele animalelor? - Tu, tu, tu esti, maria ta, zice vulpea uda de frica. 
Mai merge şi da peste lup: - Ia zi ma fraiere, cine e regele animalelor, ca-ti mananc 
ficatii acu! - Maria ta, zice lupul galben de frica. Mai merge el. . . Intr-o poiana 
elefantul manca linistit niste iarba: - Ia zi ma, umflatule, cine e regele animalelor, 
ca-ti scot inima acu. Elefantul ll prinde cu trompa dupa cap, il izbeste de vreo 3 
copaci si-l lasa lat in mijlocul drumului, pascand in continuare netulburat. Leul sta 
incostient vreo juma de ora, şi pleaca schiopatand şi mormaind: - Ei dacă nu stii, nu 
stii şi gata, nu trebuie sa devii violent !!! 
*** 
Doi manelisti stau de vorba: 
- Auzi ma, da ce e ala sah? 
-Ba, sahul e piesele alea care le bagam noi in punga când jucam table.  
 
Doua vaduve in varsta locuiesc impreuna intr-un apartament. Intr-o seara tocmai 
se pregatesc de 
culcare când una dintre ele spune: 
-Parca ar umbla cineva pe hol! 
-Ma duc sa vad. . . spune cealalta.  
-Aaaa! NU!!!. . . eu am auzit prima! 
*** 
Sotul catre sotie: "Ai vazut-o, draga, pe tanara aceea care zambea ostentativ catre 
mine?" 
Sotia: "Nu-i nimic iubitule. . . şi pe mine m-a bufnit rasul când te-am vazut prima 
oara. . . " 
*** 
-Mai copile, se plange maica-ta ca vorbeste cu tine şi tu n-o asculti.  
-Pai sa vezi, taticule. . .  
-Lasa scuzele! Spune-mi cum de reusesti!!?! 
*** 
Sotul se uita atent la sotia sa si-i zice: 
-Rochia ta noua este prea indrazneata. Se vede totul prin ea.  
-Ei si? O femeie cinstita nu are nimic de ascuns. . .  
*** 
O pereche sarbatoreste Nunta de Fier: casatoriti de 65 de ani! 



1823 

 

Ea: mare şi solida - el: mic şi plapind.  
Printre invitati se afla şi un reprezentant de presa.  
- Ia spuneti-mi, o intreaba el pe sarbatorita, cum ati facut toti acesti ani? 
- A, de fapt foarte simplu: eu am hotarit ce trebuia sa faca sotul meu iar el a facut! 
Dacă nu, il pocneam peste dovleac! 
- Si Dvs. ? il intreaba el pe sot, - care au fost cei mai frumosi ani ai dvs. din timpul 
casniciei? 
- Cei 10 ani de prizonierat in Rusia.  
*** 
Dupa o vodca, o blonda ajunge in patul unuia.  
Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul barbat din viata ta? 
Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
*** 
Doctore, sotia mea si-a pierdut vocea, ce sa ma fac? 
- Incercati sa veniti la trei dimineata şi putin baut.  
*** 
Vreme de 26 de ani lungi şi luminosi, sotia mea şi cu mine am fost perfect fericiti! 
- Si apoi? 
- Apoi ne-am intalnit. . .  
*** 
- Ioane, cumparatu-ti-ai masina? 
- Cumparat, Vasile! 
- Ce culoare? 
- Pai mă Vasile, ai văzut ceriul la apusu' soarelui? 
- Vazut-am! 
- E, tot ase ni, numa' ca verde. 
204. Parintii vin acasă, intra în camera copilului şi vad iesind 
 de sub perna un colt de revista. Curiosi, scot revista şi vad cu stupoare ca e pentru 
sado-masochisti. Dupa un timp lung de gandire, tatal spune, incet: 
 - Eu zic sa nu-l batem... 
 
 205. Soacra îşi invita ginerele la masa. Ginerele foarte 
 suspicios, accepta invitatia. Pe masa, diferite salate, preparate din carne de pui, 
porc, cartofi vreo 3 feluri, deserturi, bere rece, vin, ... La un moment dat soacra iese 
la bucatarie. Ginerele apuca o bucatica de carne şi i-o da pisicii. Asta după 2, 3 
crampe cade inerta sub masa. Nervos tare, ginerele apuca o cratita goala şi când 
intra soacra îi trage una de o lasa lata pe jos. La care pisica de sub masa: - 
YEESSSSSSS!!!!!! 

http://cade.yahoo.com/


1824 

 

206. La inmormantarea unui cardiolog, jale mare... Sicriul, în forma de inima, este 
asezat intr-o groapa în forma de inima, pe care sunt puse coroane în forma de 
inima... Pe fundalul unei muzici divine, un om incepe sa rada isteric. 
- De ce razi, domnule? Esti chiar atat de nesimtit?!?... Cum poti sa razi la 
inmormantarea unui asemenea om?!? 
- Pai, pentru o clipa, m-am gandit la inmormantarea mea!... Stiti, eu sunt... 
ginecolog!... 
207. O baba viseaza intr-o noapte ca Dumnezeu vorbeste cu ea şi îi promite ca o sa 
mai traiasca 35 de ani, pentru ca a fost credincioasa… 
A doua zi - baba la o clinica de chirurgie estetica cere: lifting, liposuction, silicoane, 
vopsea blonda, etc... 
Ce mai, după doua zile cu banii de inmormantare era ca Pamela Anderson! 
Iese din clinica şi o calca un autobuz. 
La poarta Raiului întreaba: - Doamne, dacă mi-ai mai promis 35 de ani, de ce m-ai 
omorat? 
- Pana mea! Nu te-am mai recunoscut. 
208. Un tip este sunat şi i se spune ca sotia sa a facut un accident de masina. Ajunge 
tipu' la spital. 
Pe sala, un doctor: 
- Dom' doctor stiti ceva de sotia mea ? 
- A suferit multe lovituri la cap şi e posibil sa stea în coma 1 an. 
- Nu-i nimic dom' doctor o ingrijesc, o spal, e sotia mea, o iubesc. 
- Dar după coma asta sunt sanse 50% sa pice intr-o coma mai profunda de 3 ani. 
- Nu-i nimic dom' doctor o iubesc mult pe sotia mea. 
- Dar după coma asta sunt sanse 90% sa pice intr-o coma şi mai adanca de 5 ani. 
- Nu-i nimic. 
La care doctorul il intrerupe: 
- Hai, ba, ca am glumit. A murit! 
209. O familie de tineri casatoriti evrei, în concediu în Tirol într-un hotel de 5 stele, 
all-inclusive. Vine ultima zi şi distractia trebuie platita. La receptie: - Receptioner: 
Buuun! Camera cu pat dublu, 6 zile, 450 euro - Evreu': OK! - Receptioner: Sauna, 49 
euro - Evreu': Nu folosit. -Receptioner: Da, dar ati fi putut sa o folositi! - 
Receptionerolarium, 57 euro - Evreu': Ce aia Solarium? Nu folosit. - Receptionera, 
dar ati fi putut sa-l folositi! - Receptioner: Terenuri de tenis şi piscine 180 euro - 
Evreu': Nu jucat tenis, nu facut baie. - Receptioner: Da, dar ati fi putut sa faceti! La 
plecare: - Evreu': Bun, acum tu dai la mine 500 euro, ca mi-ai f***-o pe Fatima - 
Receptioner: Ce esti nebun? - nici macar n-am atins-o! - Evreu': Da, dar ai fi putut s-
o faci 
210.Tu nevasta, este adevarat ca ai avut mai multi bărbati inainte sa te mariti cu 
mine? 
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- Mai bărbate ! Mancare buna ai ? 
- Am ! 
- Haine curate ai ? 
- Am ! 
- Azi noapte ţi-a placut ? 
- Mi-a placut ! 
- Da’ alaltaieri-seara ţi-a placut ? 
- Şi inca cum !… 
- Pai cum crezi tu ca se invata toate astea, la fara frecventa ?! 
211. Un bărbat şi sotia lui aveau probleme acasă şi si-au aplicat tratamentul tacerii. 
La un moment dat, bărbatul si-a dat seama ca în ziua urmatoare avea nevoie ca 
sotia sa sa-l trezeasca la ora 5.00 pentru un zbor de afaceri. 
Nedorind sa fie primul care sa rupa tacerea (si sa 
piarda), a scris pe o bucata de hartie "Te rog sa mă trezesti la ora5.00 “ şi a lasat 
biletul unde stia ca sotia sa o sa-l gaseasca. În dimineata urmatoare, bărbatul se 
trezeste şi descopera ca este ora 9.00 şi ca a pierdut avionul. Furios, tocmai se 
pregatea sa se certe cu sotia lui ca nu l-a trezit, când a observat un biletel langa pat: 
"Este ora 5.00.Trezeste-te !". 
Concluzia: bărbatii nu sunt echipati pentru genul acesta de intreceri. 
Se poate ca Dumnezeu a creat bărbatul inaintea femeii, dar intotdeauna exista o 
ciorna inainte de capodopera !!!! 
212. Un orb cu mana pe razatoare: "Cine dracu a scris prostia asta?" 
213. Un pescar se plimba pe malul apei. Vede pestisorul de aur: Pestisorul îi spune: 
- dacă îmi dai drumul iti indeplinesc o dorinta. Deci care tie dorinta? 
- Stii pestisorule mie mie frica de apa... Contruieste un pod pana în Hawai! 
- Îmi ceri ceva chiar şi pentru mine imposibil! Mult beton, ciment, etc, etc. Zi alta 
dorinta! 
- Fa-ma sa inteleg femeile! 
Pestisorul... Dupa o jumatate de ora de gandire... 
- Pe cate benzi? Pe doua, sau pe patru???? 
214. În sala de operatie: - Anestezie. - De-a noastra sau de import? - De import. - De 
import s-a terminat. - Atunci de-a noastra. - Nani, nani... 
215. La un ospiciu, toti nebunii stateau agatati care de lustra, care de grilajele de la 
ferestre, sau pe pereti. La un moment dat, apare doctorul şi spune: 
- A venit toamna! 
Toti nebunii cad jos, numai doi raman suspendati în continuare. 
- Voi nu ati auzit ca a venit toamna? întreaba doctorul. 
- Noi suntem conifere !!! 
216. Un vibrator şi o banana pe o noptiera se pregateau pt sex. Banana il întreaba 
pe vibrator: 
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-E pentru prima oara? 
Vibratorul: 
-Nu. 
Banana: 
- Şi atunci de ce tremuri asa? 
217. La piata Ion vinde un cocos. Un cumparator il întreaba: - Da gainile le calca? -
Calca gaini, rate, hulubi, curcani, chiar şi porci! 
- Atunci de ce il vindeti? 
- De la o vreme se uita chioris la mine... 
219. Intr-o buna zi, la poarta raiului, bate un tip foarte ofticat ...... 
Sfintu Petru il ia de-o parte: 
- Ce-i fiule, care e problema? 
- Pai, nu se poate domle, uita-te la mine, am 35 de ani, sanatos, puternic, nu fumez, 
nu beau, nu sunt casatorit... seara mă culc linistit şi dimineata mă trezesc mort, în 
ceruri? Trebuie sa fie o greseala! 
- Mmmm, nu s-a mai intimplat pina acum, da, în fine, sa vedem... cum zici ca te 
cheama fiule? 
- Manivela, Grigore Manivela... 
- Şi ce meserie zici ca ai avut ? 
- Mecanic auto ... 
- Aha, gata, uite, am gasit fisa ta... pai s-a lamurit fiule, uite, aici scrie ca ai murit de 
batrinete ! 
- De batrinete ?!?? cum de batrinete ? 
- Pai da, ca am insumat orele de manopera din facturile tale, şi a iesit ca ai peste 100 
ani... 
220. Albert Einstein moare şi ajunge în Rai, unde afla ca inca nu i s-a pregatit 
camera în care va sta. Portarul îi spune ca va trebui sa astepte într-un dormitor, pe 
care va trebui sa-l imparta cu mai multe persoane. Einstein spune ca nu este nici o 
problema, aşa ca este condus în camera provizorie. Aici Einstein este prezentat 
colegilor de camera. 
- „El este primul tau coleg. Are un IQ de 180!" 
- „Excelent. Vom discuta despre matematica", spune Albert. 
- „Aceasta este cel de-al doilea coleg. Are un IQ de 150" 
- „Perfect. Vom discuta despre fizica!", spune Albert. 
- „Acesta este cel de-al treilea coleg. IQ-ul lui este 100". 
- „Foarte bine. Putem vorbi despre piese de teatru!", spune Einstein. În acel 
moment o alta persoana vine şi îi strange mana lui Einstein şi îi zice: 
- „Eu sunt ultimul coleg de camera. Îmi pare rau, dar IQ-ul meu este de doar 80". 
Einstein îi zambeste şi îi spune: 
- „Deci, cum crezi ca vor evolua dobanzile pe viitor?". 
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221. Cum sa-i pui pe candidati în posturile potrivite: 
Luati candidatii pe care vreti sa-i plasati şi puneti-i intr-o camera în care se afla o 
masa şi doua scaune. Lasati-i singuri doua ore, fara sa le dati nici o instructiune. 
Intoarceti-va după ce s-a scurs timpul, sa vedeti ce fac. 
- dacă au demontat masa, puneti-i la departamentul Inginerie 
- dacă numara mucurile de tigari din scrumiera, trimiteti-i la Financiar 
- dacă tipa şi dau din maini, sunt buni la Productie 
- dacă vorbesc cu scaunele, un loc potrivit pentru ei ar fi la Personal 
- dacă nici macar nu ridica privirea când intrati în camera, plasati-i la Serviciul 
Securitate 
- dacă incearca sa va spuna ca situatia nu este atat de proasta pe cât pare, trimiteti-i 
la marketing 
- dacă au plecat devreme, puneti-i la Vanzari 
- dacă dorm, au stofa de manageri.. 
222. Discutie intre un doctor şi o pacienta: 
- Domnule doctor, zise femeia disperata, cât mai stau asa? Ati uitat ca de trei minute 
stau cu limba scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta în liniste. 
223. O moldoveanca în gara: 
- Un bilet la Viseu! 
- 80.000 de lei. 
- Aoleu, mai ghini fac în sacosi !!!! 
224. Gheorghe: Ba, Ioane, tie iti plac femeile grase? 
Ion: Nu. 
Gheorghe: Tie iti plac femeile cu fundul mare? 
Ion: Nu, mai. 
Gheorghe: Tie iti plac femeile cu celulita? 
Ion: Nu, mai. 
Gheorghe: Atunci de ce te culci, mai, cu nevasta-mea? 
225. Vine Goghi acasă şi în carnetu' de note are 2 la educatia fizica. 
Tacsu: - Goghi, cum dracu' tu baiat sportiv, care şi acasă faci sport şi te ridici la bara 
ai 2 la educatia fizica? 
Goghi: - Profu' de educatie fizica zice, Goghi ridica un picior, eu ridic un picior, după 
aia zice Goghi ridica-l pe celalalt, şi eu zic pai crezi ca po' sa stau în pula, şi mi-a pus 
2. 
Tacsu: - Bravo Goghi, bine ai facut! 
A doua zi vine Goghi acasă se uita tac-su în carnetu' de note are 2 la literatura. 
Tacsu: - Goghi, cum mă tu baiat destept, care citesti toata ziua ai 2 la literatura? 
Goghi: - Profu' de literatura ne-a pus sa compunem cate o poezie, şi eu am compus 
Cocosel cu gatul gol 



1828 

 

bate toba prin ocol 
Bate dimineata tare 
Nu lasa copii sa doarma, fututul de cocos 
Tacsu: - Brava Goghi chiar ca e futut cocoselu dacă nu lasa copii sa doarma 
A treia zi ajunge acasă de la scoala şi îi spune tatalui: 
- Am luat 2 la matematica azi ..... 
- Ce s-a intamplat? 
- Pai m-a intrebat profesorul 'Cat fac 3 x 2?' şi eu am spus '6' 
- Pai .. e corect. 
- Stiu, după care m-a intrebat 'Cat fac 2 x 3?' 
- Şi care pula mea e diferenta? 
Asta am spus şi eu... 
Vine a 4-a zi Goghi acasă şi îi zice lu tacsu ca l-a dat afara de la scoala de tot. 
-Pai de ce? 
- Pai m-au chemat în cancelarie, intru eu acolo când mă uit : profu' de matematica, 
profu' de educatie fizica, profu' de literatura şi profu' de geografie 
- Pai ce pula mea cauta profu' de geografie acolo? 
- Pai asta i-am intrebat şi eu. 
226. Se uita Ion peste gard şi il vede pe Vasile jucand tenis cu Agassi. Batea Vasile la 
Agassi de nu-i venea sa creada. 
- Ba Vasile, domnu ala nu-i Agassi? 
- Ba da mai Ioane. 
- Şi tu stii tenis, ma? 
- Stiu mă Ioane, mai bine n-as sti. No ia ca iara l-am batut. 
-Apoi cum sa face ma, ca nu te-am văzut niciodata. ( Agassi terminat, il roaga sa mai 
joace o partida) 
-Du-te în fundu' gradinii, acolo-i un broscoi, ala-ti indeplineste orice dorinta, numa 
vezi de vorbeste mai tare cu el ca-i cam surd. 
Se duce Ion la broasca şi îi spune ca vrea mult aur. Când ajunge acasă constata ca în 
batatura avea un taur. Se plange la Vasile: 
- Surda tare broscuta ta, am vrut mult aur şi mi-a dat un taur. 
- Şi tu crezi ca eu am vrut sa fiu tare-n tenis? 
227. Un cuplu mergea cu masina pe un drum de tara fara sa-si spuna un cuvant. O 
discutie anterioara se transformase în cearta şi niciunul dintre ei nu voia sa se dea 
batut. Trecand prin dreptul unui grajd cu magari, capre şi porci, sotul întreaba 
sarcastic: 
- Neamuri de-ale tale? 
- Da, raspunde femeia, socri şi cumnati... 
228. Salvamarul unei piscine se apropie de un baietel: 
- Trebuie sa te amendez pentru ca ai facut pipi în bazin! 
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- Dar toata lumea face pipi în bazin, nene! 
- S-ar putea, zise salvamarul, dar nu de pe trambulina! 229. Vine Ion la Gheorghe şi 
il întreaba: 
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi? 
Gheorghe: 
- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropii de ea şi o intreb: "Ce avem 
astazi, lapte sau carne?" 
230. Moldovenii s-au hotarat sa faca o fabrica de cauciucuri. 
Dupa ce au facut-o, stateau ei în dilema cum sa numeasca fabrica. Zise unul: 
- Hai sa-i zicim "pi buni", ca am auzit ca italienii au o fabrica "pi reli" şi li merji tari 
ghini! 231. O fetita se duce la un magazin de animale şi întreaba "Va log, aveti 
iepulasi dlagalasi ?". Inima vanzatorului se topeste brusc. Se aseaza pe vine langa 
fetita, şi o întreaba "Vlei un iepulas dlagalas alb, sau unul dlagalas moale şi neglu şi 
pufos ? Sau poate pe cel dlagalas şi maloniu de acolo?". Fetita se inroseste, se 
leagana putin pe calcaie, îşi pune manutele pe genunchi, se apleaca în fata şi 
raspunde în soapta....... " Cled ca pe pitonul meu il doale în cul de cale.....". 
232. Atacul de Cord" şi "Comotia Cerebrala" stau pe zidul cimitirului şi fac 
conversatie. 
O baba trece prin apropiere. 
Zice Atacul de Cord: 
-Asta-i a mea! Pocneste din degete şi baba cade moarta de infarct. 
Trece după un timp o blonda pe acolo. Zice Comotia Cerebrala: 
-Asta-i a mea! şi pocneste din degete, şi pocneste, şi pocneste, şi pocneste, şi 
pocneste... 
233. Bush il suna pe Basescu pe firul rosu: 
- Traianel! Nu mă lasa! În urma crizei economice cu care ne confruntam America a 
ramas fara toate fabricile de prezervative. O adevarata catastrofa pentru poporul 
american! 
- Jorjel, - raspunde Base, - tu stii ca poporul roman este totdeauna gata să-ţi sara în 
ajutor. Vom face tot ce sta în puterile noastre. 
- Tot ce te rog, - zise Bush, - este sa ne trimiti 1 milion de prezervative cât mai 
curand posibil. 
- Da, vom rezolva imediat, - il linisteste Basescu 
- Minunat, - se bucura Bush, - da' ai putea sa mai faci ceva? 
- Ce anume? 
- Prezervativele sa fie cu dunga albastra, sa aiba lungimea 20 cm şi diametrul de 5 
cm? 
"Ia te uita ce penisuri la americanii astia !!" nu-si putu stapani un gand invidios 
Basescu..... dar cu glas tare el zise: 
- Fleacuri, Jorjel! 
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Imediat după convorbirea cu Bush Base il suna pe responsabilul cu producerea 
prezervativelor: 
- Asculta, avem o comanda urgenta. Trebuie sa facem 1 milion de prezervative şi sa 
le expediem la Washington. 
- Puteti considera ca deja a fost executata comanda! - raspunse omul. 
- Mai e o mica problema, - zise Base, - prezervativele sa fie cu dunga albastra, sa 
aiba lungimea de 20 cm şi diametrul de 5 cm. 
- Asta-i simplu de facut, -spuse responsabilul. 
Mai este ceva? 
- Da, - spuse Base, - pe fiecare prezervativ sa se tipareasca vizibil "MADE IN 
ROMANIA. MEDIUM SIZE". 
234. Un tip elegant intra într-un renumit magazin de bijuterii insotit de o 
superba domnisoara. Impreuna, aleg un colier de 50.000 de euro pentru ea. 
Fara ezitare, omul scoate carnetul de cecuri şi il completeaza cu suma respectiva. 
Vanzatorul era un pic incurcat, deoarece suma era considerabila şi era prima data 
când îi vedea pe cei doi. 
- Am sentimentul ca va ganditi în sinea dumneavoastra dacă cecul are acoperire sau 
nu. 
- Hmmm, pai..., da... 
- Astazi e sambata şi banca mea este inchisa dar iata cum propun safacem: eu va las 
cecul completat, iar bijuteria ramane la dumneavoastra în magazin. Luni va duceti 
la banca, incasati cecul şi apoi trimiteti colierul prin curier domnisoarei, zise omul 
în timp ce se sorbea din ochi cu tanara. 
Bijutierul, satisfacut de aceasta propunere, accepta. Când se duce luni la banca, 
insa, stupoare: cecul nu avea acoperire. Consternat, bijutierul telefoneaza clientului 
care îi spune: 
235. Recent a fost efectuat un sondaj de opinie în Italia, în care intrebarea era: 
"Credeti ca sunt prea multi straini în tara?"Rezultatele au fost după cum urmeaza: 
20% dintre respondenti au spus "Si" 
10% dintre respondenti au spus "No" 
70% dintre respondenti au spus: "E, pe dracu" 
236. Ce mai zice omul la betie 
La 3 noaptea vine John acasă beat mort, injurand, cu urme de batalie. 
Se-mpleticeste-n hol, varsa pe mocheta, mai darama cateva obiecte neidentificate, 
pe cateva le sparge, ajunge cu fruntea-n usa dormitorului, în cele din urma cumva 
e-n pat şi adoarme. Dimineata se trezeste intr-o atmosfera idilica. prin geamul 
deschis se aud pasarelele, alaturi pe noptiera e o aspirina, miroase a curat. Se scoala 
buimac, pe oglinda bilet: 'Scumpul meu, buna dimineata, ai micul dejun în 
bucatarie. Eu m-am dus la cumparaturi. Sarutari, Frida.' 
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Din ce în ce mai nedumerit porneste spre bucatarie. Peste tot e curatenie 
desavarsita, în hol arde o lumanare parfumata, nici urma de boratura pe mocheta. 
În bucatarie, copilul îşi termina micul dejun, 
Cu oarecare timiditate, John chestioneaza copilul: 
-Ce s-a intamplat de fapt azi-noapte, fiule? 
-A, pai ai venit pe la 3 foarte beat. 
-Si? 
-Ai vomat de mocheta... 
-Si?! 
-Ai spart vaza aia frumoasa de la bunica şi te-ai dat cu capul de usa dormitorului... 
-Si?!! 
-Si pe urma mama te-a tarat în pat. 
-Si?!!! 
-Si a-nceput sa te dezbrace, dar, când să-ţi desfaca pantalonii, tu ai zis: *'Lasa-ma 
cucoana-n pace, ca-s om insurat' * 
237. Alinuta la scoala: 
-Unde se gaseste cel mai mult zahar din lume, Alinuta? intreba invatatoarea 
-Pai, în Zahara. 
-Bine Alinuta, da acolo e praf. 
-Da ce, am zis ca-i cubic? ...238. Culmea manelistilor 
Sa conduci o mashina fara numar...fara numar... fara numar... 
239. Paradoxul existentei: 
Pe zi ce trece apar tot mai multi homosexuali, cu toate ca ei intre ei 
nu se inmultesc! 
240. Intrebare: - Ce credeti, cine sunt mai inteligenti: femeile sau bărbatii? 
Raspuns: - Desigur, femeile! Ati văzut vreodata o femeie care sa se casatoreasca cu 
un bărbat numai pentru faptul ca alesul sau are picioare lungi? 
241. Prezicatoarea catre o studenta: 
- În viata d-tale în curand o sa apara un bărbat tanar; va fi foarte 
dragut, cu ochi albastri, obrajii roz, dar cu par putin şi va cantari 4 kg... 
242. - Tata, am doua vesti: una buna şi una proasta. 
- Zi-o pe aia proasta. 
- Aseara am fost la un bal de homosexuali. 
- Şi aia buna? 
- M-au ales regina balului! 
243. Un curios se opreste în spatele unui pescar. 
- Ei, cum merge? Musca sau nu? Ati prins vreunul? 
- Da, adineaori am prins pe unul care mă batea la cap şi l-am aruncat în rau. 
244. Un beţiv povesteste: ... şi cum ziceam, am ajuns aseara acasă, ma 
dezbrac, intru în baie şi deodata aud.... "Atentie, se inchid usile! 
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Urmeaza statia Timpuri Noi cu peronul pe partea dreapta." 
245. Doi nebuni în curtea unui azil. 
- De ce tragi de sfoara aia? 
- Am incercat s-o imping dar se indoaie. 
246. Sotia, nervoasa, îi deschide usa sotului, care traznea de la o posta a alcool: 
- Presupun, urla ea, ca ai un motiv foarte serios sa vii acasă la 6 dimineata! 
- Da, am, raspunde sotul, micul dejun! 
247. Diferenta intre fumatori şi nefumatori 
- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat? 
- Exista! Mortul care n-a fumat e mai sanatos!. 
248. D-le doctor, cum a murit Ion? 
Nu stim inca.Tot ce stim este ca la autopsie s-a zbatut mult.. 
249. "Mare concurs: "cea mai ermetica masina". Vin cei de la Peugeot cu ultimul 
model. Comisia întreaba: 
- Ati facut testul cu pisica? 
- Nu, cum testul cu pisica? 
- Nu-i nimic, il facem acum. Bagam o pisica inauntru... Dupa doua zile pisica moare, 
nu mai avea aer. 
- Intr-adevar este ermetica. Vine ultimul model de BMW, comisia întreaba: 
- Ati facut testul cu pisica? 
- Nu, cum se face acest test? 
- Bagam o pisica inauntru... Dupa o zi pisica moare. Nu mai avea aer. Este intr-
adevar cea mai ermetica masina. Vin şi cei de la Logan. Comisia întreaba: 
- Ati facut testul cu pisica? 
- Da! 
- Şi cum l-ati facut? 
- Pai am bagat pisica inauntru şi pe unde scotea capul, chituiam 
250. În cimitir, groparul sapa linistit şi din când în când mai tragea şi din tigara. La 
un moment dat vede cum dîntr-un mormant iese o mana. 
Sapa şi fumeaza în continuare linistit. Nu după mult timp din pamant iese mortul cu 
totul. Groparul sapa şi fumeaza în continuare linistit. 
Mortul incearca sa il sperie. Groparul sapa şi fumeaza în continuare linistit. 
Vede mortul ca nu are ce sa-i faca, se indreapta spre gardul cimitirului şi vrea sa 
sara. Dintr-o data se trezeste cu ditamai lopata după ceafa. Groparul: 
- Radem, glumim, da' nu parasim incinta" 
251. Ionel şi Marioara erau amandoi pacienti într-un spital de boli mintale. 
Intr-o zi, pe când se plimbau pe langa piscina spitalului, Ionel a sarit brusc în apa, a 
inotat pana la fund şi a ramas acolo. 
Marioara a sarit repede sa-l salveze. A inotat şi ea pana la fund şi l-a scos pe Ionel 
din apa. 
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La auzul acestei fapte eroice, asistenta sefa a ordonat ca Marioara sa fie externata 
din spital, deoarece o considera acum stabila mintal. 
Asistenta s-a dus la Marioara sa-i dea vestea şi i-a spus: 
- Marioara, am o veste buna şi una rea. 
Vestea buna este ca vei fi externata; din moment ce ai fost capabila sa reactionezi în 
mod rational la o criza şi sa salvezi viata unui alt pacient, am ajuns la concluzia ca 
fapta ta dovedeste o deplina sanatate mintala. 
Vestea rea e ca Ionel, pacientul pe care l-ai salvat, s-a spanzurat cu cordonul de la 
halat în baie. Îmi pare nespus de rau, dar a murit. 
La aceasta, Marioara raspunse: 
- Nu s-a spanzurat. L-am pus eu acolo sa se usuce. Când pot deci sa merg acasă? 
252. La o banca din Ardeal, un taran se adreseaza celui din fata sa la rand, un mare 
patron spilcuit şi fandosit, intrebandu-l cât e ceasul. Acesta îi raspunde: 
- Du-te ma', tarane, de langa mine!... Tu nu vezi ca parc-ar sta un vultur langa un 
rahat?!?... 
Atunci, taranul îi raspunde: 
- No, bine!... Atunci io o sa-mi cam iau zborul!... 
253. Maria şi Ion la aniversarea celor 25 de ani de casatorie... La un moment dat, în 
timpul mesei festive, Maria îi adreseaza lui Ion o mica intrebare, soptita la ureche: 
- Auzi, ma' Ioane, acuma zi-mi şi mie ce gen de femei iti plac tie: cele frumoase sau 
cele inteligente? 
Fara a sta prea mult pe ganduri, Ion îi raspunde, tot soptit: 
- Niciunele dintr-astea doua, tu Marie!... Stii bine ca io te iubesc numa' pe tine!... 
254. - Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da? 
- Desigur, scumpa mea. 
- Aseara, când tu nu erai, am auzit cum tata îi spunea dadacei 'Ingeras'. Ea când o sa 
zboare? 
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata. 
255. Doi pensionari stateau în parc pe o banca, când vad o blonda.Unul dintre ei 
spune: 
-Vezi blonda aia? 
Moare după mine! Celalalt raspunde: 
-Cum aşa ? 
Primul pensionar: 
-Ca doar n-o sa moara inaintea mea ! 
256. Un pitic intra intr-o farmacie şi cere o aspirina. Farmacista il întreaba: 
- Sa v-o impachetez? 
- Nu, multumesc. O s-o rostogolesc... 
257. Cine e ? 
- Politia! 
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- Şi ce vreti ? 
- Sa vorbim! 
- Cati sunteti ? 
- Doi. 
- Pai vorbiti intre voi..." 
 
258. - Mama, dacă o sa fiu o fata cuminte când o sa fiu mare, o sa am şi eu un sot? 
- Da, fetita mea. 
- Şi dacă nu o sa fiu o fata cuminte? 
- Atunci o sa ai mai multi... 
 
259. Un beţiv şi o blonda se intalnesc pe strada. Betivul spune: 
- Proasto! 
Iar blonda spune: 
- Betivule! 
La care beţivul zice: 
- Da, dar mie maine-mi trece! 
260. Miezul noptii. Un beţiv se leagana din gard în gard, când e oprit de un politist. 
- Actele la control, va rog şi sa-mi spuneti unde mergeti! Betivul se uita lung şi 
raspunde: 
- Ma duc la o conferinta despre efectele nocive ale alcoolului şi despre riscul 
beţivilor de a deveni ratati. 
Politistul se uita la el fix şi întreaba: 
- La ora asta? Cine tine o conferinta despre aşa ceva la miezul noptii? 
- Nevasta-mea şi mai mult ca sigur şi soacra-mea. 
 
261. Bunicul vanator povesteste nepotului: 
- Sus în munti am fost atacat de o haita de opt lupi! 
- Bunicule, dar anul trecut când mi-ai povestit erau numai patru lupi! 
- Anul trecut, draga, erai prea mic pentru a afla adevarul!... 
 
 
262. Un soldat statea în post când apare sergentul care-i spune pe un ton superior: 
- Bai, ai grija ca trebuie sa vina generalul. Când apare anunta-ma. 
Peste zece minute apare iar sergentul care întreaba: 
- Ma, a venit generalul? 
- Nu, domnule sergent. 
- Când vine sa mă anunti. 
- OK. 
Peste o ora vine generalul. Soldatul il întreaba: 
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- Tu esti generalul? 
- Da. 
- Ai dat de belea, de când te asteapta domn sergent! 
 
263. I: Cum se poate explica pe scurt teoria multimilor? 
R: dacă intr-o camera sunt trei oameni şi cinci din ei ies afara, atunci trebuie sa 
intre doi în camera pentru ca asta sa fie din nou goala. 
 
264. Pacea interioara 
Va spun şi voua asta, pentru ca la mine a functionat. 
Vazand un simplu anunt, am ajuns sa citesc un articol în ziar care mi-a adus, în 
sfarsit, pacea interioara. 
În articol scria: "Poti obtine pacea interioara dacă termini toate lucrurile pe care le-
ai inceput! " 
Asa ca, azi dimineata, am terminat o sticla de vodca, una de vin rosu, ce mai 
ramasese în sticla de Jack Daniels, cutia de Distonocalm de pe noptiera şi o cutiuta 
cu bomboane. Si, la naiba, deja mă simt mult mai bine! 
Trimite asta tuturor celor care vor sa-si gaseasca pacea interioara... 
265. Fetele în ziua de azi în liceu invata doar 2 litere şi 2 cifre A 4 şi X 5, incepand 
cu facultatea invata inca 2 cifre şi o litera Q 7 şi X 6. Din cauza crizei financiare 
incepand cu anul universitar 2009-2010 se va schimba programa la facultati şi se 
vor invata 4 litere: RA T B...... 
266. Doua sotii de politisti stau de vorba. Una zice: 
- Draga, sotul meu are post langa o florarie. Niciodata nu mi-a adus vreo floare... 
- Şi ce? Al meu are post langa conservator. O conserva n-am văzut pana acum... 
267. Soţ şi soţie la poarta Raiului. Sf Petru le repartizează un bungalow pe o plajă 
perfectă: 
- Aveţi teren de golf şi tenis şi dacă vă e foame, puteţi merge la oricare din barurile 
din apropiere. Totul e gratis. 
Soţul catre soţie: 
- Ai văzut? ! Dacă nu erai tu cu tărâţele tale şi fulgi şi fibre... puteam ajunge aici 
acum 10 ani! 
268. Secretul unei casnicii durabile 
Un cuplu celebra 50 de ani de casnicie. Armonia şi linistea din familia lor erau 
celebre în tot oraselul, aşa ca un reporter de hotaraste sa realizeze un interviu. 
-Cum se face ca de 50 de ani nu v-a văzut nimeni certandu-va sau macar ridicand 
tonul unul la altul? 
-Secretul este la inceputul casniciei, în luna de miere. Ne-am hotarat sa o petrecem 
la o cabana superba pe creasta muntilor şi am inchiriat doi magarusi pentru a 
ajunge acolo impreuna cu bagajele noastre. La un moment dat, magarusul sotiei 
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mele s-a impiedicat şi au cazut. Sotia mea, desi se lovise, i-a spus animalului pe un 
ton calm "1 la mana". Magarul s-a ridicat şi am continuat drumul. Dupa un timp, s-a 
impiedicat din nou. 
Sotia mea i-a spus, cu aceeasi voce egala "2 la mana". 
Ne-am continuat calatoria, magarul s-a impiedicat a treia oara. Atunci sotia mea a 
scos un revolver şi a impuscat magarul în cap. Am facut criza de isterie. I-am spus 
ca e nebuna sa procedeze aşa de crud cu bietul animal, ca trebuie sa consulte un 
psihiatru. 
Sotia mea s-a intors catre mine, m-a privit în ochi şi mi-a spus calm "1 la mana". A 
fost prima şi ultima data când ne-am certat... 
269. dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca în paradis, deoarece ei ar fi 
ignorat marul şi ar fi mincat sarpele. 
 
270. -Vecine, sunt distrus. Nevasta mă insala! Mi-a zis aseara ca a dormit la Nuti. 
-Si? 
-Pai la Nuti am dormit eu! 
271. Doi tipi la inchisoare. Primul întreaba: 
- Cîţi ani ţi-au dat? 
- 15! 
- Pentru ce? 
- Am spart cîteva geamuri la serviciu. 
- Dar unde lucrai? 
- Pe un submarin... 
272. Basescu se scoala dimineata la vila de la Scrovistea. 
Afara ninsese, totul era feeric. Iese în prag, se intinde, cand, deodata incremeneste: 
pe zapada imaculata era scris cu urina: Maine vei muri! 
Agitatie, Politie, SRI, SIE, DIE, etc. Cercetari, probe, amprente. A doua zi vine seful 
SRI: 
- Au venit doua probe de la laborator şi am o veste proasta şi una foarte proasta 
pentru dumneavoastra. 
- Zi-o pe ai proasta 
- Au iesit probele de urina şi urina e a lui Boc 
- Oamenii mei! Oamenii mei au tradat! Ce veste poate fi mai proasta decat asta? 
- A iesit şi proba grafologica; scrisul e a lui Tariceanu... 
273. Doua buci vorbeau: - Auzi, dacă tot petrecem atata 
timp impreuna, nu ar fi mai bine sa ne casatorim? 
- Ce rost are? Nu vezi ca ne despartim pentru orice cacat? 
274. Invatatoarea: Cum poate o persoana sa faca atat de multe greseli 
intr-o singura zi? 
Ionel: Ma trezesc devreme dimineata.... 
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275. În fatza portii raiului, statea un popa şi un sofer de autobuz.. 
Vine Sfantu' Petru şi zice: 
- Tu, soferule, poti sa treci, iar tu, parinte, mai asteapti. 
Popa, indigat: 
- Cum asa? Sf. Petre. Eu, care mi-am inchinat toata viata bisericii!... 
- Ei, si?...La tine în biserica, toata lumea dormea, iar la el în autobuz, toata lumea se 
ruga! 
276. Intai ianuarie. Telefon de la o prietena: 
- Mariuco, la multzi ani! Cum ai petrcut anul nou? 
- Ca de obicei, în pat. 
- Si, a fost multa lume? 
277. Vine badea Gheorghe la un SSIF sa investeasca la bursa si-i zice la broker: 
-Domnucule, vreau sa investesc şi eu pe bursa asta, da mai intai explica-mi şi mie pe 
intelesu' meu, aşa ca la tara , cum vine chestia asta cu bursa? 
Brokeru': 
-Apoi cum să-ţi explic bade. Sa zicem ca ai o suma de bani şi eu iti recomand sa 
cumperi gaini. Gainile fac oua şi ouale se clocesc şi ies pui. şi puii ajung gaini şi fac 
alte oua, care se clocesc şi ies alti pui şi tot aşa pana ti se umple ograda de oua, pui, 
gaini. Apoi vine o vreme grea cu furtuna, ploi şi inundatii si-ti ia toate gainile şi puii 
din ograda şi atunci zici: Ba ce fraier am fost ca n-am luat ratze. 
278. Organul sexual masculin a cerut o creştere de salariu pe urmatoarele 
considerente : 
- lucreaza la mare adancime; 
- lucreaza cu capu_n jos; 
- lucreaza în mediu cu umiditate ridicata; 
- lucreaza la temperaturi ridicate; 
- nu are ventilatie sau aer conditionat la locul de munca; 
- nu are weekend_uri şi nici concedii de odihna; 
- nu are liber dacă lucreaza ore suplimentare; 
- are un loc de munca cu conditii periculoase, care de multe ori pot cauza boli 
profesionale. 
Cererea i_a fost refuzata din urmatoarele motive : 
- nu are studii; 
- nu munceste 8 ore neintrerupt; 
- nu raspunde prompt la toate solicitarile; 
- după o scurta perioada de activitate adoarme la locul de munca; 
- nu lasa curatenie la locul de munca şi nu dovedeste fidelitate. 
279.La interviul pentru angajare: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu. 
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- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze... 
280.- De cati misogini e nevoie ca sa insurubeze un bec la bucatarie? 
- De nici unul, ca proasta aia poate sa gateasca şi pe intuneric. 
281. Vine un student în caminul de fete. Paznicul întreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine mă sfatuiti? 
282. Intrebare: De cati programatori e nevoie pentru a schimba un bec? 
Raspuns: De niciunul... e o problema hardware 
283. Sotia unui informatician: 
-Draga, du-te la magazin şi ia salam. dacă au oua, ia zece. 
Programatorul ajunge la magazin: 
-Aveti oua ? 
-Da. 
-Atunci dati-mi 10 salamuri... 
284. Se duce Fat Frumos sa omoare balaurul fioros. Ajunge la grota, paseste darz, 
apare balaurul cu doua capete. Fat Frumos scoate sabia şi i le taie. Imediat cresc 
alte 4 capete în loc. Fat Frumos le taie şi pe aceastea şi alte 8 capete rasar imediat. 
Le taie pe astea 8, cresc alte 16. Le taie şi pe aceastea şi deodata cresc 32. Munceste 
Fat Frumos sa taie toate cele 32 de capete, pac! 64. Taie. Apoi 128. Taie. Apoi 256. 
Taie. Apoi brusc balaurul muri. De ce? Era un balaur pe 8 biti! 
285. Un programator merge la un altul sa-i ceara bani imprumut. 
- Cat să-ţi dau? 
- 500 de dolari. 
- Stii ce? Iti dau 512 sa fie rotund... 
286. Merge pe strada o doamna cam plinuta. De ea se apropie un cersetor: 
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic. 
- Ehee, dacă as avea şi eu aşa vointa... 
287. Anunt la matrimoniale: "Caut sotie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
288. Un mos de 119 şi nevasta de 109 merg la tribunal sa divorteze. 
- Judecatorul: da de cati ani sunteti casatoriti? 
- Apoi au trecut 80 raspunde mosul 
- Judecatorul: Da de cati ani nu va mai intelegeti? 
- Pai de 50, domn judecator 
- Judecatorul: şi atunci ce ati asteptat pana acu'? 
- Sa moara copiii şi sa nu sufere, raspunse mosul . 
289. dacă o persoana ajuta un hot inainte de a savarsi un furt, se numeste 
COMPLICE si 
va plati pentru asta. dacă o alta persoana ajuta un hot după ce a savarsit fapta, se 
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numeste AVOCAT şi este platit pentru asta. 
290. Trei ingineri discuta intre ei despre natura corpului uman. Unul din ei zice: - E 
clar ca a fost conceput de un inginer mecanic: articulatiile, oasele pt. sustinere. - Nu 
cred, zice altul, a fost facut de un inginer electronist: toate conexiunile nervoase, 
sistemul nervos, … Al treilea: - Nu se poate! Mai mult ca sigur a fost gandit de un 
inginer constructor, numai 
ei pot sa plaseze o zona cu deseuri toxice langa o zona recreativa! 
291. Un politist plictisit opreste un sofer care depasise viteza cu 5 km şi îi spune, 
foarte plin de el: -D-le, uite, ca sa nu zici ca-s rau, dacă îmi pui o intrebare la care nu 
stiu sa 
raspund, te iert de amenda! Soferul sta o clipa pe ginduri şi il întreaba pe politist: - 
În ce luna se nasc negrii? 
Dupa un sfert de ora de chinuiala mentala, politistul recunoaste: - D-le, m-ai prins! 
Nu stiu! Te iert de amenda, dar spune-mi şi mie raspunsul! – E simplu! În luna a 
noua! Soferul pleaca, iar politistul opreste urmatorul sofer care i se pare ca a calcat 
pe bec. şi îi spue acestuia: - Domle, dacă stii sa raspunzi la intrebarea pe care ti-o 
voi pune, te iert de amenda! -Sunt de acord sa incerc! - Ia spune-mi tu mie, în ce 
luna se nasc negrii! - 
Nu stiu, dle politist! - Ei, vezi ca esti prost! Iti spun eu: în luna septembrie! 
292. Meci România - Rusia. Câstiga România. Se primeste o telegrama de la rusi: 
Ati câstigat! Stop. Felicitari! Stop. Petrol. Stop. Gaze. Stop. 
293. Un politai opreste în trafic o masina suspecta. Se trece la controlul actelor şi 
bineinteles, şi de neevitat al portbagajului, cum se obisnuieste în politia rutiera 
romana. La control se gasesc mai multe canistre cu lichid. - Ce ai dom'le în aceste 
canistre?întreaba politaiul. - Apa, domnu sef, apa, ce sa fie??! - Ba, tu mă minti!!! la 
care soferul ca sa fie crezut îi ofera şi politaiului sa guste ca sa se convinga de 
adevarul spus de el. 
Politaiul bea cana de apa şi pleoscaie multumit. - Da' ba, bine, poti pleca..La 
intoarcere, soferul trece iar pe langa politai, care de data asta se decide sa il opresca 
iar şi sa-l intrebe de ce transporta apa la atatia kilometri distanta, şi care e spilu' la 
afacerea asta? 
- Baa!! Da' ce totcari tu apa de la atata drum??? Ha??? - Hapai, domnu sef, aşa e 
obiceiul pe la noi... sa duci cât mai departe apa cu care se spala mortu'.... 
294. Un bărbat merge cu liftul. La un moment dat, intră o femeie. 
După două etaje, femeia opreste liftul, se uită cochet la el, îsi dezbracă 
bluza şi sutienul şi le aruncă pe jos. 
- Hai, fă-mă ca să mă simt ca o femeie. 
Bărbatul se gandeste putin, îsi dezbracă cămasa, o aruncă pe jos şi spune: 
- Hai, spal-o şi calc-o. 
295. Culmea eternitatii: 
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Patru blonde, în patru masini, intr-o intersectie nesemaforizata! 
296. Un vierme îi spune prietenei sale: 
- dacă nu te mariti cu mine, mă arunc în fata gainii! 
297. O femeie facea cumparaturi la un supermarket. 
Cumpara o cutie de lapte 2%, un carton de oua, o cutie de suc de portocale, 
o cutie de cafea, o salata şi niste costita afumata. În timp ce le descarca 
la casa, vine un tip beat în spatele ei şi se uita indelung la produse. Apoi 
spune: 
- Tu traiesti , mai mult ca sigur, singura! 
Femeia se uita contrariata la produsele pe care le cumparase şi nu intelege 
de unde a tras beţivul concluzia. 
- Ai perfecta dreptate, sunt singura, dar de unde ti-ai dat seama? 
- Pentru ca esti urâta!!! 
298. De ce au pierdut albanezii razboiul? 
Era arcasul bolnav! 
299. Cine a inventat casatoria? 
Evreii: au gasit o modalitate de a face sex fara bani. 
300. Doi scotieni treceau prin fata unui bar. Unul dintre ei întreaba: - Bei o bere? 
- Da. 
- Atunci du-te şi bea-o mai repede, ca eu te astept afara. 
301. La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Exista femeia perfecta ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Nici noua nu ne plac filmele Science Fiction! 
302. Un beţiv care raspandea un miros ingrozitor de bautura ieftina şi care cara cu 
greu un sac murdar se urca în autobuz şi se aseaza langa un preot catolic cu un 
aspect foarte onorabil. 
Scoate din sac o sticla de bautura aproape goala din care bea satisfacut pana la 
ultima picatura. Arunca sticla pe culoar şi scoate din sac un ziar. 
Dupa cateva minute de lectura i se adreseaza preotului: 
- Scuzati-ma, parinte, stiti cumva din ce motive se ajunge la spondiloza? 
- Desigur, raspunde preotul, care simtea o neplacere crescanda, pe un ton de o 
politete rece şi sarcastica. Factorii care duc la spondiloza sunt: o viata dezordonata, 
tovarasia unor femei de calitate indoielnica, consumul exagerat de tutun şi alcool, 
betii care se termina cu nopti petrecute în bordeluri, toate astea duc la spondiloza… 
- Uuuaaauuu! N-as fi crezut niciodata… raspunde beţivul şi se intoarce la ziarul sau. 
Preotul, milos de felul lui, după ce se gandeste la cele spuse, se adreseaza din nou 
beţivului, de data asta pe un ton bland şi impaciuitor: 
- Scuza-ma, n-am vrut sa te jignesc, de când suferi de spondiloza, fiule? 
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- Eu? Nu, parinte… eu niciodata n-am suferit de aşa ceva. Tocmai am citit în ziar ca 
Papa are spondiloza. 
303. dacă o pocnesti, se cheama maltratarea femeii. dacă te pocneste ea, e 
autoaparare. dacă iei o decizie fara sa o intrebi, esti nesimtit. dacă ea ia o decizie 
fara sa te consulte, e femeie emancipata. dacă îi ceri sa faca ceva ce nu îi place, e 
dominare masculina. dacă te roaga ea, îi faci o favoare. dacă apreciezi formele unei 
femei şi lenjeria sumara, esti pervers. dacă nu, esti homo. Daca-i oferi flori, 
urmaresti ceva. dacă nu, esti magar. dacă esti mandru de realizarile tale, esti plin de 
tine. dacă nu, esti lipsit de ambitie. dacă o doare capul, e obosita. dacă te doare pe 
tine, n-o mai iubesti. dacă vrei sa faci dragoste prea des, esti obsedat. dacă nu, ai pe 
altcineva. şi va mai intrebati de ce mor bărbatii mai repede... 
304. Un vanator intra într-un magazin de profil. 
 - Pantaloni de camuflaj aveti? 
 - Avem, dar nu-i gasim! 
305. De pe o stanca inalta cad jos doi alpinisti - un optimist şi un pesimist. 
 Pesimistul: - Eu cad ! 
 Optimistul: - Eu zbor ! 
306. Osama Bin Laden îşi deschide o companie de transport aerian! Mesajul de 
intampinare: "Osama Bin 
 Laden Air Lines va ureaza drum BUM!!!! 
307. Vine un tip cu un copil la doctor: - Doctore, copilul meu are un an, dar pana 
acum inca nu a deschis ochii mai bine. 
 Doctorul: - Cred ca ochii trebuie sa-i deschideti d-stra. Copilul e chinez. 
308. Intr-o zi, la usa unei batrane suna un domn, elegant imbracat, cu un aspirator 
în mana. Nici nu apuca batrana sa deschida, ca tipul incepe: 
- As dori sa va prezint cel mai performant aspirator... (in timp ce vorbea, arunca pe 
covorul din holul casei o cantitate considerabila de balegar, explicand Stati linistita; 
dacă acest aspirator nu curata TOT ce se afla pe covor, promit ca mananc eu ce 
ramane! 
Dupa ce asculta toata povestea, tremurand de nervi, batrana îi raspunse: 
- Sper sa ai pofta; nu am curent de azi-dimineata!... 
309. Un angajat intra în biroul sefului, smulge cablul telefonic din perete, îi arunca 
hartiile pe jos, îi toarna cafeaua pe cap şi da sa-l bata pina colegii din birou striga: 
"Opreste-te Ghita, noi am glumit, nu ai castigat la loto..." 
 
310. Unul suna la pompieri: 
-Alo, pompierii? 
-Da! Care este problema? 
-Îmi arde de joaca! 
311. Inspectoratul General al Politiei. Comandantul: 
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- Baieti, la noi în tara au inceput sa vina tot felul de straini şi ni s-a cerut sa va 
supunem unui examen de cunostinte generale. Vi se cere sa cunoasteti capitalele 
tarilor mai importante. Asa ca luati doua săptămâni de permisie şi invatati 
capitalele. 
Se duc politistii acasă, se pun cu burta pe carte şi se intorc peste doua săptămâni. 
Seful îi întreaba: 
- Ati invatat capitalele? 
- Daaa.... 
- Bine, ia sa-mi spuna cineva ce capitala are Marea Britanie. 
Peste politisti se lasa o tacere grea. Se aude o voce timida din sala: 
- Bine, sefu', dar dumneavoastra ne-ati spus sa invatam capitale de tari, nu de mari. 
312. Când esti satul pana peste cap de munca ta şi esti pe punctul de a face o 
depresie şi crezi ca la munca nimic nu functioneaza cum ti-ar placea, fa urmatorul 
lucru: 
Du-te la prima farmacie pe care o gasesti şi cumpara un termometru rectal 
"Johnson & Johnson" (doar aceasta marca, nu alta). Desfa-l şi citeste cu atentie 
instructiunile. O sa gasesti urmatoarea fraza în instructiuni : 
- fiecare termometru rectal "Johnson & Johnson" a fost testat PERSONAL în fabrica 
noastra". 
Atunci inchide ochii şi repeta cu voce tare de cinci ori: "sunt multumit/a ca nu 
lucrez în departamentul "Calitate" al "Johnson&Johnson" şi după aceea poti sa razi 
şi sa te intorci fericit la munca.... 
313. Soacra, pe patul de moarte, catre ginere: 
- Sa repari pendula aia de pe perete… 
- O repar mama soacara, o repar, dumneata concentreaza-te acolo… 
314. Profu zice: "Baiete din pacate pentru tine nota pe care o ai incepe cu P. 
Banuiesc ca stii ce nota e, nu?" 
Studentul: "Pinci?" 
315. Un parlamentar iese agale din sala de sedinte şi se 
intalneste cu un coleg din opozitie care se plimba pe hol şi-l întreaba soptit: 
- Nici tu n-ai somn? 
316. Toti oamenii de stiinta jucau pititea în Rai. Se pune Einstein şi incepe sa 
numere. 
Toti se ascund pe unde gasesc, numai Newton ia o creta, traseaza un patrat cu 
latura de 1 m şi se asaza în mijlocul lui. Dupa ce termina de numarat, Einstein se 
intoarce si, bineinteles il vede pe Newton : 
Einstein: Te-am văzut. Tu esti Newton . 
Newton : Îmi pare rau, dar nu sunt eu. 
Einstein: Cum adica nu esti tu? Te cunosc f bine. 
Esti Newton. 
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Newton : Ia priveste mai atent. Ce vezi? 
Einstein: Tu în mijlocul unui patrat cu latura de 1 m. 
Newton : Pai şi ce inseamna Newton pe metru patrat? 
Einstein: Pascal. 
Newton : Pai vezi, el e! 
317. Intrebare: Ce-ti inspira un tigan fara maini? 
Raspuns : Incredere... 
318. Cum te numesti ?, întreaba medicul. 
- Popopopa Mamamamarin. 
- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, iar ala care mi-a scris certificatul de nastere era un cretin... 
319. În anul 2008, vine Dumnezeu la Noe, care traia linistit în Australia si-I zice: - 
Noe, pamantul s-a umplut de rautate şi oamenii M-au uitat. Vreau sa-mi 
construiesti o noua Arca, pentru ca Potopul va veni iar. Sa iei din fiecare specie cate 
un exemplar mascul şi femela. Ai la dispozitie 6 luni de zile!Dupa 6 luni se uita 
Dumnezeu pe pamant şi-l vede pe Noe plangand în gradina.-Noe !!! Sunt pe cale sa 
incep Potopul, unde este Arca ???-Iarta-ma Doamne, dar lucrurile s-au mai 
schimbat intre timp ... Am nevoie de autorizatie de constructie. Ma tot cert cu un 
inspector, pentru un sistem antiincendiu, vecinii m-au dat în judecata pentru ca am 
incalcat planul de urbanism construind Arca în gradina mea şi astfel am incalcat 
normele de inaltime. 
Apoi compania de electricitate a cerut sa pun ipoteca pe Arca în vederea acoperirii 
costurilor de transport şi de mutare a liniilor de inalta tensiune ce trebuie date la o 
parte din calea Arcii pentru a fi lansata la apa. Degeaba le-am spus eu ca va veni 
marea la mine, ca nu m-au crezut. 
Sa fac rost de lemn, a fost o alta problema. Este interzis sa tai lemn din padurile 
invecinate deoarece acolo traieste bufnita cu pete care-i o specie protejata. Am 
incercat sa-i conving pe ecologisti ca tai lemnul tocmai pentru a salva bufnita, dar 
nici n-au vrut sa stea de vorba cu mine. 
Când am inceput sa adun animalele, am fost dat în judecata de un grup de activisti 
pentru protectia animalelor. Ei sustineau ca tin animale salbatice sechestrate 
impotriva vointei lor, şi de asemenea au sustinut ca sa pun atatea animale într-un 
spatiu atat de mica, inseamna cruzime asupra lor. 
Apoi Ministerul Mediului, au spus ca nu am voie sa construiesc Arca pana când 
reprezentantii lor nu fac un studiu de mediu şi implicatiile pe care Potopul Tau le 
poate avea asupra mediului. Inca am un proces în derulare cu Ministerul Muncii, 
deoarce inca nu m-am hotarat cate minoritati ale grupurilor etnice sa angajez pe 
santier iar Blocul Sindical nu mă lasa sa-mi folosesc la constructie copiii mei 
deoarece nu fac parte din Sindicat şi nu au certificare ISCIR pentru constructia de 
Arce. 
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Ca sa fie totul şi mai rau, Fiscul, mi-a confiscat toate posesiile deoarce sustin ei ca 
vreau sa parasesc tara cu specii de animale pe cale de disparitie. 
Deci Doamne iarta-ma dar, îmi trebuie pe putin 10 ani ca sa fac tot ce mi-ai 
zis...Dintr-o data cerul se lumina, norii disparura, iar soarele din nou aparu 
stralucitor pe cer.-Doamne, sa inteleg ca nu ne mai distrugi lumea ?-Nu Noe, se pare 
ca mi-a luat-o guvernul inainte... 
320. Muma Padurii iese la plimbare, cu un corb asezat pe umar. Pe drum, 
vrajitoarea intalneste un tanar ratacit si, patrunsa de valul primavaratic, îi spuse 
acestuia: 
-Dacă recunosti faptura de pe umarul meu, iti voi darui o noapte de dragoste. 
-Tanarul se concentreaza şi zice: 
-Un bou! La care vrajitoarea: 
-Un bou esti tu, dar treaca de la mine.... 
321. BANCURI STIINTIFICE: 
Ce este un urs polar ? 
 Un urs rectangular care are sistemul de coordonate schimbat. Ce-i zice un vector 
altui vector ? 
 "Ai un moment ?"Un statistician este o persoana care, stand cu picioarele pe ghiata 
si 
cu capul într-un cuptor, zice ca se simte în medie bine. 
Un fizician, un inginer şi un matematician calatoresc în acelasi 
compartiment într-un tren prin Scotia. 
La un moment dat vad o oaie neagra. 
 "Aha, zice fizicianul, vad ca în Scotia toate oile sunt negre!" 
 "Nu chiar, zice inginerul, se poate zice ca unele oi scotiene 
sunt negre." 
 "Ba nu, raspunde matematicianul, tot ce putem spune este ca in 
Scotia exista cel putin o oaie cu una din laturi neagra !" 
322. Bula la scoala. Invatatoarea îi intreba pe toti: 
- Ce ne da porcul? 
Un elev raspunde: 
- Carne! 
- Ce ne da gaina? 
- Oua! raspunde un altul. 
- Ce ne da vaca? 
La care Bula : 
- Teme pentru acasă... 
323. Mai copile, se plange maica-ta ca vorbeste cu tinesi tu n-o asculti. 
- Pai sa vezi, taticule... 
- Lasa scuzele! Spune-mi cum de reusesti ?! 
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324. Ion sta intins sub un pom, priveste pasarile de deasupra capului sau şi vaca ce 
paste în apropierea sa. 
- Nu-i bine oranduita lumea asta, gandeste el insinea sa. Acestei mici pasari i s-a dat 
o libertate prea mare, pe când vaca sta legata cu o sfoara. 
La un moment dat, pasarea îi face drept în cap. 
- Doamne, esti totuşi intelept! dacă era vaca în copac... 
325. Un indian navajo statea langa un agent de vanzari pe o banca în parc... 
Intre ei se afla o punga mare de hartie... indianul fixa de ceva timp punga de hartie. 
- Vrei sa stii ce e în punga? întreaba agentul de vanzari. 
Indianul dadu afirmativ din cap. 
- E o sticla de vin, am luat-o pentru nevasta-mea. 
Indianul tacu o vreme, apoi zise, dand afirmativ din cap de mai multe ori: 
- Bun schimb ai facut... 
326. Sotul catre sotie: "Ai văzut-o, draga, pe tanara aceea care zambea la mine?" 
Sotia: "Nu-i nimic iubitule şi pe mine m-a bufnit rasul când te-am văzut prima 
oara..." 
327. Pe o strada intunecata mergea o tipa. La un moment dat aude pasi în urma ei. 
când se uita tipa vede o aratare apocaliptica cu bratele desfacute la maximum, ochii 
holbati, mers poticnit, nasul turtit, buzele strivite... 
Ingrozita, tipa ia o piatra şi o arunca spre monstru: 
 "Zaaaaang!". La care monstrul: 
 - 'Tu-i mama lui de geam, ca de-o saptamina incerc sa ajung cu el acasă! 
 
328. Naufragiaza un vapor. Un pasager se apropie inot de capitan şi-l întreaba: 
 - Capitane, cât avem de inotat pana la cel mai apropiat pamant? 
 - Trei kilometri. 
 - În ce directie? 
 - În jos...! 
 
329. Lucrare scrisa intr-o clasa de fete, cu subiectul: 
Abordati intr-o maniera concisa, urmatoarele trei teme: 1)Religie. 2) Sexualitate. 
3)Mister. Doar urmatoarea lucrare a obtinut nota maxima, 10: 
 "Dumnezeule! Sunt insarcinata! Cu cine?" 
 
330. Doua blonde mergeau pe strada, iar una dintre ele exclama: 
- Uita-te la cainele ala cu un ochi! Cealalta blonda îşi acopera un ochi şi zice: - Unde? 
 
331. Un om vede un urs suit într-un visin. Il întreaba: 
- Ce faci acolo? - Mananc cireste. 
- Pai cum sa mananci cirese, tu nu vezi ca stai într-un visin? 
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- Mi-am adus de-acasa. 
 
332. Electricianul spitalului intra la Reanimare şi le spune bolnavilor cu masca de 
oxigen pe fata: 
- Baieti, luati o gura mare de aer ca tre' sa schimb niste sigurante... . 
 333. Un avion rusesc se prabuseste în Alaska . Pilotul se salveaza dar il prind 
americanii. La sediul CIA, interogatoriu: 
-Bai tavarisci, ce sistem de radiolocatie folositi voi? 
 -!?! 
-Bai tavarisci, ce sistem de propulsie aveti, bai? 
 -!?! 
 -Bai tavarisci, dacă nu ne descrii aparatura de bord ...te fac arsice! 
Il iau doi malaci la tabacit, dar rusul nimic. Dupa o vreme când la un schimb de 
prizonieri ajunge rusul acasă, il întreaba colegii: 
 -Ia spune Ivan cum a fost în captivitate la americani? 
 -Bai baieti , puneti mana pe carte şi invatati aparatura de bord, ca dacă va prind 
americanii şi nu stiti, va tabacesc de trei ori pe zi! 
 
334. - Tata, am luat 4 la Mate.. Jmac o palma ! - Tata, am luat 4 la Fizica ! Jmac o 
palma ! - Am luat 10 la Muzica ! Jmac o palma . - Dar am luat 10 ! - Iti mai arde şi de 
cintat!!!! 
 
 
335. Ion afla ca mai are de trait doar 24 ore. Ii spune sotiei şi îi propune sa mai faca 
o 
data dragoste. Ea este de acord. Peste 6 ore, Ion îi spune din nou: - Iubito, stii, mai 
am doar 18 ore de trait. Crezi ca am putea sa mai facem dragoste inca o data? Sotia 
este din nou de acord. Când se duce la culcare, se uita la ceas şi vede ca acum au 
mai ramas doar 8 ore. Atunci îi spune sotiei: 
- Iubito, te rog... inca o data inainte sa mor. 
- Bineinteles, dragul meu! Apoi sotia se intoarce cu spatele şi adoarme. Ion, agitat, 
nu poate adormi! Vede la un moment dat ca au mai ramas 4 ore. O trezeste pe sotie: 
- Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi ca am putea... Sotia se ridica şi spune: 
- Uite care e treaba Ioane, eu trebuie sa mă trezesc maine dimineata, tu nu !!! 
 
336. Un tip este arestat şi dus la sectie deoarece vindea oamnenilor elixirul 
nemuririi. La sectie, politistii afla ca individul nu numai ca pacaleste oamenii, dar 
este şi recidivist, fiind arestat pentru aceeasi cauza în 1625, 1794, 1856, 1928 şi 
2006... 
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337. - Buna ziua! 
- Buna ziua, domnule politist! 
- Dumneata, tinere domn, pe gheatza asta conduci cu 70 km pe ora? Vrei sa ajungi la 
spital? 
 - Da! 
- Bravo, frumos raspuns! Esti smecher? 
- Nu! Sunt doctor! 
 
 
338. Examen de fizica la politie. Subiectul: Fenomenul ionizarii. La sfarsitul 
examenului il întreaba unul din politisti pe colegul lui de banca din 
timpul examenului: 
- Ma tu ai stiut? 
- Perfect!- raspunde acesta. 
- Sa-ti dea D-zeu sanatate zice primul, inseamna ca am stiut şi eu, pentru ca am 
copiat cuvant cu cuvant de la tine. 
Enervat şi ingrijorat politistul care stiuse îi spune celuilalt: 
- Idiotule, cum ai putut face una ca asta, acum o sa ne prinda şi o sa ne pice pe 
amandoi!! 
- Fii serios, îi raspunde cel care copiase, n-o sa se prinda nimeni pentru ca am mai şi 
schimbat şi eu pe ici pe colo . De exemplu unde tu ai pus ION, eu am pus 
GHEORGHE! 
339. Politistul, cu rasuflarea taiata sare intr-o masina şi îi ordona soferului: 
 - Repede, urmareste masina din fata noastra, nu cumva sa o scapi din vedere! 
- Fiti linistit, sunt tractat de ea. 
340. Un terorist ameninta personalul unui avion cu pistolul: 
- Teroristul: "Va-mpusc dacă nu duceti avionul laTeheran." 
- Personalul: "Stai calm, nu mergem deloc la Teheran. " 
- Teroristul: "Va impusc, voi n-auziti?" 
- Personalul: "Tu nu intelegi ca acest avion nu are cum sa mearga la Teheran?" 
- Teroristul: "Am un pistol, ce nu e clar? şi acest avion VA merge la Teheran!" 
- Personalul: "Stai dom'ne calm, în fata este un domn cu o bomba care vrea sa 
mergem la Beirut ." 
341. Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman.Dupa impact, tipul ia o barca si 
vasleste disperat sa se salveze. 
 -Unde pleci dom'le ca mai sunt femei aici? 
-Lasa-ma în pace omule, mie de femei îmi arde acum? 
342. Un arab intra într-un bar din America . Se duce la barman şi spune: 
- Ahrem bahra mahji Coca Cola ! 
La care barmanul foarte nelamurit: 
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- Un pahar mare şi rece cu ce??? 
343. Doi lilieci îşi faceau siesta, atarnati într-un copac cu capul în jos. 
 "Auzi, care a fost cea mai naspa zi din viata ta?" 
 "Când am avut diaree"... 
344. Care sunt cele 3 faze ale sclerozei? 
- Faza intai: intri la toaleta, iti faci treaba şi uiti sa tragi apa. 
- Faza a doua: intri, tragi apa şi uiti de ce ai intrat. 
- Faza a treia: intri, termini treaba, tragi apa, dar uiti să-ţi dai jos pantalonii. 
345. La un bordel.Vine unu.La intrare o secretara: 
-Cu ce putem sa va servim? 
-Cu o fetita dacă se poate. 
-Nici o problema, cum doriti sa fie: blonda, bruneta, roscata? 
-Sa fie blonda. 
-OK mergeti la camera 14. 
La camera 14 alta secretara: 
-Sunteti aici pentru o fetita blonda.OK.Cum doriti sa fie: cu ochi albastii, verzi, 
caprui? 
-Sa fie verzi. 
-OK mergeti la camera 14A. 
La 14A alta secretara. 
-Sunteti aici pt.o blonda cu ochi verzi.OK.Cum doriti sa aiba sânii: mari, medii, mici. 
-Domne'sa fie medii. 
-OK mergeti la 14B. 
La 14B alta secretara: 
-Sunteti aici pt.o blonda cu ochi verzi şi sâni medii.OK.Cum doriti sa fie: inalta, 
potrivita, scunda. 
Asta în fierbere: 
-Eu îmi bag p**a în bordelul vostru, am venit aici sa f*t nu sa fiu plimbat. 
-Domnule va rugam sa va calmati.Stiti noi suntem un bordel nou infintat, curve nu 
avem, dar organizarea va place? 
 
346. Cam acelasi lucru 
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul în timpul unei 
partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi securitate personala în timp ce esti 
f...t. 
347. Cugetare a filozofului chinez Chang Ying Yue: 
Cel care, toata ziua 
E activ ca o albina, 
E puternic ca un taur, 
Munceste precum un cal, 
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Si care seara se-ntoarce rupt de oboseala precum un caine, 
Ar trebui sa consulte un veterinar, caci este foarte probabil sa fie un BOU. 
348. Nervul optic-anal 
Stiati ca în corpul omenesc exista un nerv care face legatura intre globul tau ocular 
şi anus? 
Se numeste Nervul Optic Anal, şi este responsabil de viziunea cacacioasa despre 
viata. 
Dacă nu credeti, incercati sa va smulgeti un fir de par din fund, sa vedeti cum va dau 
lacrimile... 
349. Intra un cowboy în salon şi vede o femeie frumoasa. Nu stie cum sa intre în 
vorba cu ea. Scoate pistoalele şi îi impusca pe toti, după care o întreaba: 
-Si ce faci tu aici...singurica? 
350. Sotul şi sotia aveau un caine rau. Se hotarasc sa scape de el. Sotul ia cainele se 
urca în masina şi il duce la cateva strazi distanta, il lasa acolo. Se intoarce sotul 
acasă şi peste 2 ore, hop şi cainele la usa. 
A doua zi, se urca sotul în masina, ia cainele şi il duce în alt cartier. Se intoarce 
acasă, peste 2 ore, iar apare cainele la usa. 
A treia zi, ia asta cainele il baga în masina, da ture prin oras, o ia pe tot felul se 
strazi, se invarte... Lasa cainele se urca în masina şi pleaca. 
Peste 2 ore suna telefonul în casa. Raspunde nevasta... 
Sotul: - Nevasta, s-a intors cainele acasă? 
- Da, s-a intors. 
- Da-l la telefon ca m-am pierdut.... 
351. BANCURI CU OLTENI 
- Stiti de ce au oltenii camasile în patratele?- Ca sa zica: 'Mario, scarpina-ma la C7' 
!!! 
- De ce vorbesc oltenii cu perfectul simplu? - Fiindca sunt simpli şi perfecti! 
- De ce au oltenii steag în fata casei? -Fiindca li se falfaie de aia care spun bancuri 
despre ei. 
- De ce îşi iau oltenii doua pietre când merg la culcare? -Cu una sting becul, iar cu 
cealalta verifica dacă au inchis fereastra. 
- De ce arabii au camile, iar romanii olteni? -Arabii au ales primii. 
- Cum recunosti un oltean la o nunta?? -Are cel mai nou trening 
- De ce sunt oltenii muzicieni ? - Pentru ca dorm pe 'sol' şi vorbesc cu 'fa'. 
- De ce au oltenii soba în mijlocul casei ? -Ca sa zica şi ei ca au incalzire centrala. 
- dacă puricii ar straluci ca licuricii, atunci Craiova s-ar vedea din avion ca Las 
Vegas-ul 
- Cum îşi fac oltenii gardurile? -Pun cate un stalp şi scriu 'etc.' 
- Ce au facut prima oara oltenii când au văzut o groapa ? -Au sapat pe langa ea sa o 
scoata!!!... . 
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- Cum vopseste olteanul gardu??? -Repede, repede ca sa nu se termine vopseaua. 
- Cum se recunoaste un oltean dîntr-un grup de persoane? - Strigi 'sefule' iar el este 
singurul care intoarce capul... 
- De ce plimba olteanul nevasta cu roaba prin pivnita? - CA SA INVETE SA MEARGA 
CU METROUL 
- De ce vor oltenii sa aiba vaca precum girafa ? - Ca sa pasca la vecini şi s-o mulga ei. 
- Ce au facut oltenii când au văzut prima oara un vapor ? - Au bagat capul sub apa 
sa-i vada rotile! 
- De ce imperecheaza oltenii cioara cu pestele? - Ca sa aiba icre negre 
- Ce face olteanul când nu are ce face ? - Se dezbraca şi îşi pazeste hainele. 
- De ce au oltenii capul mic ? - Pentru ca gindesc concentrat. 
 
Aflat la o ruda în Bucuresti, un oltean iese dimineata pe balcon sa-si scuture 
rogojina. Din neatentie, cade. Speriati, trecatorii se aduna în jurul lui. Ce s-a 
intimplat ? întreaba unul. -- Nu stiu, neica. Abia picai şi eu, raspunde olteanul. 
352. şi vreti sa spuneti ca sotul dumneavoastra s-a spânzurat? O întreaba 
judecatorul pe tânara vaduva. 
--Da, domnule judecator, raspunde aceasta. 
--Si cum explicati atunci multimea de cucuie pe care le are? 
--S-a spânzurat cu un elastic. 
353. Doua blonde mergeau pe strada, iar una dintre ele exclama: - Uita-te la cainele 
ala cu un ochi! Cealalta blonda îşi acopera un ochi şi zice: - Unde? Unde? 
354. Avocat: Domnule doctor, cate autopsii ati efectuat pe cadavre? 
Martor: Toate autopsiile mele le-am efectuat pe cadavre. 
355. Avocat: Pe ce data este aniversarea dumneavoastra? 
Martor: 15 iulie. 
Avocat: Ce an? 
Martor: În fiecare an.356. Un tanar scotian suna la HOT LINE: 
- Buna iubitule, spune tipa. 
- Buna scumpo, raspunde el. 
- As face orice pentru tine..., continua tipa. 
- Bine, atunci inchide şi suna-ma tu! 
357. Ora 3 dimineta, după aniversarea a 20 de ani de la casatorie... Ea , vesela, 
strange masa, fredonand; el, machit, picoteste în fotoliu. 
Ea: - Iti aduci aminte, draga, de-acum 20 de ani?... Am iesit din biserica...El: - Aha... 
Ea: - Eu am alergat în parc... Tu ai venit după mine... 
El: - Aha...Ea: - M-ai ajuns din urma... M-ai strans de mijloc... 
El: - Da, fir-as al dracu'!... Mai bine te strangeam de gat! Tot 20 de ani luam, da' 
acum eram liber.... 
358. Steve era burlac , traia acasă cu tatal lui şi lucra în „bussiness”-ul familiei. 
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Când a aflat ca urma sa mosteneasca o avere de la tatal lui - care era bolnav şi urma 
sa moara curand - Steva s-a gandit ca are nevoie de o sotie cu care sa se bucure de 
avere. 
Intr-o seara, la o intalnire de afaceri, a văzut o femeie frumoasa cum nu mai vazuse 
pana atunci. Se apropie de ea, se prezinta politicos si-i spune: 
- Stiu ca arat ca un om obisnuit, dar în scurt timp tatal meu va muri şi eu voi 
mosteni 20 de milioane de dolari. 
Impresionata, femeia îi cere adresa şi telefonul pe care Steve i le da cu mare placere 
şi cu mare speranta. 
Peste o săptămâna, femeia visurilor lui Steve devine mama lui vitrega. 
Concluzia: 
Femeile sunt mult mai bune când e vorba de planuri financiare dacat bărbatii!!! 
359. Cica un doctor avea o amanta, şi după vreo 6 luni de la ultima lor aventura, 
vine tipa şi îi spune: - Am pus-o, sunt insarcinata şi nu mai pot sa fac nimic. - Asta e, 
îi raspunde doctorul, fa-l ca vedem noi cum ne descurcam. 
Dupa ce naste tipa au ei grija un timp de copil, pana vine un popa la consult: 
- Dom' doctor, mă doare burta rau de tot. 
- Imediat iti fac o injectie şi te rezolv parinte. Ii face doctorul un somnifer, iar când 
se trezeste popa, vede un copil langa el. 
- Ai nascut parinte! 
- Binecuvantat fie Domnul, am nascut, îi al meu şi-l iau acasă. 
Dupa vreo 20 de ani popa tragea sa moara şi îşi cheama fiul la capatii. 
- Mai baiete, hai să-ţi spun secretul vietii tale: - Eu nu sunt tatal tau, eu sunt mama 
ta. - Tatal tau e clopotarul! 
360. Seful echipei de Formula 1 Ferrari si-a concediat tehnicienii şi în locul lor a 
angajat tigani din Romania pentru ca scot rotile de 3 ori mai repede. Mai tarziu i-a 
parut rau. E drept ca fata de timpul obisnuit desfaceau rotile în 3 secunde insa în 
cele 7 secunde 
ramase au revopsit caroseria, au schimbat seria de fabricatie şi au vandut-o drept 
Honda. 
361. Când esti inteligent şi când esti intelept? 
Esti inteligent dacă nu crezi decat jumatate din ceea ce auzi; esti intelept dacă stii 
care jumatate! 
362. Intra Bond într-un bar, se uita... lume, inghesuiala. 
La un moment dat, un loc la o masa la care statea un tip. Se asaza pe scaun şi se 
recomanda: 
 - Bond, James Bond. 
 La care ala se uita piezis: 
 - Damme, Van Damme, Claude Van Damme, Jean Claude Van Damme... 
363. Se intalneste Bula cu un prieten. Bula il întreaba: 
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- Ce faci maine ? 
- Pai merg cu fiul meu sa lansam un zmeu. Dar tu? 
- Ceva asemanator. Facem o excursie la munte cu soacra-mea... 
364. Bancul recesiunii în Romania 
Doctorul american spune: “La noi în America medicina e aşa de avansata, ca 
scoatem un rinichi de la unu', il transplantam la altu' şi după 6 săptămâni ala deja 
îşi cauta de lucru!” 
Doctorul german raspunde: “E nimica toata, la noi în Germania scoatem un plaman 
de la unu', il transplantam la altu' şi după 4 săptămâni ala deja îşi cauta de lucru!” 
Doctorul rus spune: “Nici asta nu-i mare scofala, la noi în Rusia scoatem 1/2 de 
inima de la unu', o transplantam la altu' şi după 2 săptămâni amandoi deja îşi cauta 
de lucru! » 
Se scoala doctorul roman şi raspunde: “N-avem ce sa comparam, toti sunteti 
inapoiati fata de noi: la noi în Romania am luat unul fara creier şi fara inima, l-am 
pus ministru de finante şi acum toti îşi cauta de lucru “. 
365. Bancuri cu BULA 
Bula, un baietel de 3 ani, în timp ce face baie, îşi examineaza testiculele şi întreaba: 
- Mami, astia sunt creierii mei? 
Mama îi raspunde: 
 - Nu inca, dragul meu!Sfarsit de semestru. Bula e gata sa ramana corigent la chimie. 
Profesorul incearca sa scoata ceva de la el, da' asta era tufa de Venetia . Pana la 
urma profesorul, enervat 
si plictisit, îi zice: 
- Te trec dacă îmi raspunzi la o intrebare simpla. Ce este clorura de sodiu? 
 - ... 
Profesorul (enervat la culme): 
- Ce pune ma, tac-tu, dimineata pe oua? 
- Pudra de talc!Bula în armata. 
- Bula, ce este patria? 
- Nu stiu. 
- Esti prost. Vasile ce este patria? 
- Patria este mama mea. 
- Corect. Bula ce este patria? 
- Patria este mama lui Vasile. 
- Idiotule, patria este şi mama ta, ai inteles? 
- Inteles. 
- Ce ai inteles? 
- Ca sunt frate cu Vasile. 
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Bula se intoarce acasă foarte trist, după ce plecase sa ceara mana prietenei sale. 
Vazandu-l suparat, tatal sau il întreaba: 
- Ce s-a intamplat Bulisor, te-a refuzat? 
- Da.... Mi-a tras şi o palma ! 
- Cum asa? Nu i-ai spus cum te-am invatat eu? 
"Draga mea, timpul se opreste în loc pentru mine când privesc în ochii tai!" 
- Vai! Asta era! Am gresit formularea. I-am spus: 
"Ai fatza de mi se opreste ceasul!"Bula sta pe peron sa plece la armata. Cu el, mama-
sa şi gagica-sa. Ambele vor o poza de la el. Din pacate Bula are numai o poza la el, 
poza care a facut-o în acea vara la nudisti. O rupe în doua: partea de sus o da 
prietenei şi partea de jos mamei sale stiind ca asta e cam mioapa şi nu o sa-si dea 
seama. 
Ma-sa se uita un timp la poza şi zice: 
- Da, da exact ca tac-su! Nebarbierit şi cu cravata care îi sta stramb... 
 
Ce fapte bune ati facut în vacanta? întreaba diriginta. 
- Eu am salvat o fata de la viol, se lauda Bula. 
- Bravo tie.. Cum ai reusit? 
- Am convins-o...La scoala: 
- Copii, sa presupunem ca as baga mana în buzunarul unui om şi i-as lua banii. Ce ar 
insemna ca sunt? 
- Bula: Ministru de finante... 
 
-Eu copiez, tu copiezi, el copiaza. Ce timp este, Bulisor? 
-Timpul tezelor domnu` profesor! 
Bula şi taica-sau: 
- Ce mai e nou pe la scoala, fiule? 
- Ah ! Misto ! 
- Da !? Cum aşa ? 
- Pai mi-au prelungit contractul pentru clasa a V-a! 
366. Un bărbat merge la psihiatru: 
- Doctore, soţia mea e infidelă. În fiecare seară merge la barul pescarilor şi agaţă 
bărbaţi. Chiar mai rău, se culcă cu oricine o întreabă! Înnebunesc! Ce crezi că ar 
trebui să fac? 
Doctorul răspunde: 
- Relaxează-te, respiră adânc şi încearcă să te calmezi. Acum spune-mi, unde mai 
precis e barul acesta? 
367. Un tip gonea pe autostrada cu mult peste viteza legala. Vazand girofarul unei 
masini de politie în oglinda, se gandeste: 
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"Am o masina buna şi pot sa dispar". Asa ca accelereaza şi urmarirea incepe. Când 
acul kilometrajului ajunge la capatul cursei, vazind ca totuşi nu poate sa scape de 
politist, bărbatul se gandeste ca ar fi mai bine sa renunte şi trage pe dreapta. 
Politistul se apropie de masina şi spune: 
- Asculta, baiete. Am avut o zi groaznica şi vreau sa ajung acasă. 
Inventeaza o scuza buna ca sa te las sa pleci. Tipul se gandeste putin şi raspunde: 
- Acum trei săptămâni, sotia mea a plecat cu un politist. Când te-am văzut în spatele 
masinii, am crezut ca vrei sa mi-o aduci inapoi. 
368. Un preot explica la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva. 
- Părinte, il întrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute. 
- Asculta, zise preotul plictisit, cazul familiei tale nu mă interesează. Eu vorbesc în 
general. 
369. Sf. Petru şi Dumnezeu faceau analiza anului 2008. 
Ajungand la Romania Sf. Petru il întreaba pe Dumnezeu: 
- Doamne Dumnezeule, de ce ai data atata apa la romani? 
Ai nenorocit toate zonele tarii! 
La care Dumnezeu spune: 
- dacă au vrut marinar la conducerea tarii! 
370. Blonda, frumoasa , desteapta, picioare inalte 1.55, piept frumos, fara 
silicoane , bust şi fund perfect pentru dvs, buze fierbinti care ard de gingasie, maini 
catifelate care doresc sa simta caldura trupului tau, curata , bun simt, virgina, şi 
nevinovata, vind camion . 
371. Un politist la o agentie CEC: 
- Am o suma depusa... Pot s-o scot? 
- Desigur, îi raspunde functionara de ghiseu. 
Dupa inmanarea banior şi după ce politistul a numarat banii, acesta intreba: - Acum 
pot sa-i depun inapoi? 
- !?? 
- Am vrut doar sa vad dacă sunt toti. 
372. Ion şi Marie pe veranda: 
(Ion)-Tu, Marie tu te-ai gandit vreodata cum e sa fi bărbat? 
(Marie)-Nu Ioane, da tu? 
373. În bere e putere. În vin e sanatate. În cognac e distinctie, iar în apa sint 
microbi... 
374. Nu stiu ce sa mă fac, domnule doctor. Casatoria mea a intrat într-un impas. 
- Cum asa? 
- Pai, sotia mea nu mă poate suferi când sint beat, iar eu n-o pot suferi când sint 
treaz. 
375. Dialog intre trei nebuni. 
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Primul: Eu sunt trimisul lui Dumnezeu!!! 
Al doilea: Ba eu sunt trimisul lui Dumnezeu!!! 
Ultimul: Sunteti amandoi nebuni? Nu am trimis pe nimeni!!! 
376. Doi politisti gasesc trei grenade intr-o groapa. 
- Ce ne facem cu ele? 
- Le ducem la sectie. 
- Şi dacă explodeaza una pe drum? 
- Spunem ca am gasit doar doua… 
377. doi tipi, beau bere. Unul îsi spune pacatele: 
- Mai tii minte, anul trecut cînd nu ai luat prima? 
- Da. 
- Eu am facut-o. Dar tii minte ca ai primit mustrare? 
- Tin minte. 
- Tot e din cauza mea. 
Atunci al doilea spune: 
- Tii minte, acum doi ani, cînd a nascut nevasta-ta? 
- Tin minte. 
- E din cauza mea... 
378. Cica luni dimineata, la prima ora, în biroul maistrului vidanjor suna telefonul. 
-"Alo, alo, dom'le, la intersectia strazilor Parpalache cu Groapa Neagra s-a-nfundat 
un canal şi e nenorocire.. Locatarii din patru blocuri sînt în suferinta. Refuleaza, 
dom'le." 
-"OK, OK, venim imediat." 
Apoi maistrul catre ucenic: 
-"Baiete, adu trusa de scule." 
Cara ucenicul din greu trusa. 
-"Nu aici, baiete, la masina ca plecam pe teren." 
Tîrîie ucenicul trusa la masina. Ajung ei la locul cu pricina, ridica maistrul capacul 
si... canalul plin ochi cu cacat. 
-"Baiete, adu trusa de scule de la masina." 
Cara ucenicul din greu trusa lînga canal. 
-"Baiete, fii atent la mine." 
Îsi sufleca maistrul mînecile, coboara în canal, îsi tine nasul cu mîna si... capul la 
fund. Iese după vreun minut. 
-"Cheie de pais'pe." Ia cheia întinsa si... capul la fund. Dupa alt minut.. 
-"Sarpele." Ia capatul sarpelui si.... capul la fund. 
Dupa înca vreun minut se aude zgomotul specific şi canalul se goleste de cacat. 
Iese maistrul mîndru pe margine, se sterge cu dosul palmei pe obraji şi frunte, se 
scutura, îl bate parinteste pe umar pe ucenic si-i spune. 
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"Baiete, asculta aici la mine. Sa pui mîna sa-nveti meserie ca alfel toata viata numa' 
o sa cari la trusa aia de scule." 
379. Iese Leul nervos din vizuina şi se repede la vulpe: 
..Ia spune draga, cine e regele animalelor ? 
- Tu, tu, tu esti, maria ta, se lingusi vulpea. .. 
Mai merge şi da peste lup: 
- Ia zi gustere, cine e regele animalelor, ca-ti mananc ficatii acu'! 
- Doar tu, Maria ta, zice lupul, galben de frica. 
Mai merge el... Intr-o poiana elefantul manca linistit niste iarba: 
- Ia zi ma, umflatule, cine e regele animalelor, ca-ti scot inima şi ti-o arat . 
Elefantul il prinde cu trompa de cap, il izbeste de vreo 3 copaci şi-l lasa lat în 
mijlocul drumului, pascand în continuare netulburat. Dupa juma de ora de lesin, 
Regele se trezeste mormaind: 
- Frate... dacă nu stii, nu stii şi gata, nu trebuie sa devii violent acu'.. 
380. De ce s-a inventat ciocolata alba? 
-Ca sa se murdareasca şi negrii la gura. 
381. Nevasta BLONDA a unui detinut în audienta la directorul penitenciarului: 
- Domnule director, am venit aici sa va rog sa-i dati bărbatului meu o munca mai 
usoara. 
- Dar, doamna, bărbatul dv. lipeste etichete pe sticle, deci nu vad în asta un lucru 
greu. 
- Nenorocitul, mie mi-a zis ca sapa un tunel. 
382. O tipa merge la un chirurg plastician: 
- Doctore, mi-am pierdut urechile într-un accident, va rog ajutati-ma! 
- Nicio problema, va montez o pereche de urechi de la o blonda... Va deranjeaza? 
- Nu, nu cred, sunt tot urechi. 
Trece o luna, după care femeia se intoarce la cabinet dezorientata. Doctorul o 
întreaba mirat: 
- Ce s-a intamplat, n-auziti bine? 
- Ba da, aud perfect, dar... Nu-nteleg nimic! 
383. Maria il striga pe Ion: 
- Ioane, hai în casa, ca ploua! 
- Lasa, stau afara, ca ploua şi aici! 
384. Undeva, pe langa Polinezia, a naufragiat un vas de croaziera. 
Doi bastinasi gasesc o revista "Playboy" aruncata de valurile puternice pe mal. 
Unul dintre ei zice: "Ai dracu', ce lista de bucate aveau astia!!!" 
385. Anul Nou, în parculetul din fata blocului, un brad impodobit cu zeci de 
beculete multicolore. 
Trece un caine maidanez şi zice: 
- Io-te..., astia mi-au tras lumina la buda!... 
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386. într-un apartament Al unui bloc select de locuinte locuieste o fata batrana. O 
vecina o întreaba mereu de ce nu se casatoreste, de ce nu-si gaseste şi ea un bărbat 
cumsecade. 
- De ce?, raspunde batrana domnisoara. Doar am un caine, un papagal şi o pisica. 
Astea-mi sunt destule pana peste cap. 
- Dar, aceste animale nu pot tine loc de sot. 
- Cum sa nu? Cainele maraie mereu, papagalul injura toata ziua, iar pisica-I plecata 
toata noaptea. 
387. Un urs la farmacie: 
- 50 de prezervative, va rog. 
Doi iepuri, în spatele lui, radeau de se prapadeau. Ursul îi vede, se intoarce nervos 
la farmacist: 
- 52! 
388. „Cioc, cioc" la Poarta Raiului. Sfintul Petru deschide. În fata usii, nimeni. Peste 
5 minute, iar „cioc-cioc". Sfintul Petru iar deschide, se uita în jur, nimeni. Iar „cioc-
cioc". De data asta, Sfintul Petru era pregatit după usa, smulge usa cu putere şi mai 
apuca sa-l vada pe unul care disparea rapid. - Care te tii de prostii şi bati pe la usa şi 
te joci cu nervii mei! Nesimtitule! La care omul, cu tristete în glas, departindu-se în 
viteza: - Ce sa faaac, dacă mă tot resusciteaza astiaaaaa... 
389. Domnule, de ce costa un kilogram de creier de savant 12.000 lei şi unul de 
creier de politist 23.000 lei? 
- Dumneata ai idee cati politisti a trebuit sa taiem ca sa strangem un kilogram de 
creier? 
390. Doi ardeleni în gara, la ghiseul de bilete: 
- Domnisoara, doua bilete. 
- Da, sigur, pana unde? 
- Gheorghe, îi spunem? 
- Nu. 
- Domnisoara, doua bilete, va rog. 
- Sigur, dar dacă nu-mi spuneti unde mergeti, nu stiu cât sa va cer. 
- Gheorghe, îi spunem? 
- Apai, spune-i. 
- Noi merem la nunta. 
391. Un ardelean, Ion, care voia sa plece în Germania il întreaba pe un vecin de-al 
lui ce sa faca deoarece nu stie limba germana. 
- Nu-i bai. Limba germana-i ca la noi, doar ca tre' sa vorovesti mai rar. 
Zis şi facut. Ajunge Ion la Hamburg, intra într-un bar şi spune: 
- Bu-na zi-ua! 
- Bu-na - raspunde barmanul la fel de rar. 
- Da-ti-mi şi mi-e o be-re. 
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- Po-f-tim be-rea. 
Dupa primele inghitituri Ion spune: 
- Eu su-nt de la Tu-r-da. Tu de un-de es-ti? 
- To-t di-n Tu-r-da. 
- Na... pai atunci de ce vorbim nemteste? 
392. Doi ardeleni se intalnesc pe strada: 
- De ce esti amarat, Ioane? 
- Cum sa nu fiu amarat dacă mi-o murit un bou... 
- Eh, nu-ti fa griji ca ase ne-om duce unu' după altu'... 
393. În tren, pasagerii catre ardelean: 
- Trage geamul, tataie, ca e tare rece afara. 
Ardeleanul trage geamul: 
- Na, acu-i mai cald afara?! 
394. Un batrinel surd se duce la doctor, care-i potriveste un dublu aparat auditiv 
modern şi îi reda auzul în intregime. 
Dupa o luna se-ntoarce batrinelul la control şi doctorul il asigura ca totul e perfect : 
cred ca şi familia ta e multumita, acum ? întreaba el. 
- Sa-ti spun drept, inca nu le-am spus : stau şi ascult ce vorbesc...deja mi-am 
schimbat testamentul de 3 ori... 
395. - Ce mai face bărbatul tau? 
 - Ce-i spun eu. 
396. Politia rutiera la locul accidentului discutand despre importanta purtarii 
centurii de siguranta: 
- Uitati-va la acest om care nu a purtat centura: cap rupt, matze pe parbriz, ochi în 
pomi, fara maini... În schimb, uitati-va la cel care a purtat centura... parca-i viu !!! 
397. Doi programatori nu se mai vazusera de mult timp: 
- Ce mai zici? Care mai e viata ta? 
- Default... 
398. În Bucuresti, un autobuz tocmai se pregatea sa inchida usile şi sa plece din 
statie. Soferul vede un om alergand disperat spre autobuz şi il asteapta. Omul 
ajunge şi il 
întreaba pe sofer: 
- Ce masina e asta? 
- Iveco! zice soferul şi pleaca... 
399. Un tip îşi cumpara o masina noua, ajunge acasă şi o parcheaza în fata blocului. 
Lasa în geam un anunt aviz hotilor de masini pe care scrie urmatoarele "nu spargeti 
nu am casetofon" a doua zi ca tot omul se trezeste sa mearga la munca. În locul în 
care a parcat masina gaseste o caramida, sub ea un bilet: "nu-i bai, ca îi punem noi" 
! 
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400. Pilotul unui avion catre turnul de control: - Ma aflu la 700 km de pamant, la 
1300 de m deasupra apei şi mi se termina combustibilul. Astept instructiuni. 
Turnul de control catre pilot: - Repeta după noi: " Tatal nostru care esti în ceruri...." 
401. Optimistul: Vai, vom ajunge cu totii sa cersim... 
 Pesimistul: Dar de la cine? 
 
402. Fluturasul zbura voios, ca de obicei, din floare-n floare. 
La un moment dat, una-i zice: 
- Mai fluturasule, ce mi-ai facut ieri? Ca nu mi-a mai venit fotosinteza... 
403. Un gay ajunge, suprinzator, în Rai. Vorbind cu un inger, îi zice acestuia: 
- Vezi ca ti s-au desfacut sireturile. 
Ingerul se apleaca, iar homosexualul il "executa" pe la spate. 
Dupa doua avertismente incalcate, este trimis în Iad. 
Coboara cu un ascensor şi devine tot mai fierbinte, jos vine dracul sef şi il preia, iar 
insotitorul, un apostol, promite sa revina sa-l vada cum se descurca după o luna. 
Când se implineste luna, apostolul coboara şi constata ca în lift e tot mai frig, iar în 
Iad deja este frig de se facusera turturi de gheata. 
Contrariat, întreaba: 
- Ce faceti, de ce nu ard focurile Iadului? 
Dracul sef raspunde furios : 
- Incearca tu sa te apleci, sa pui lemne pe foc! 
 
404. Profesoara catre elevi: 
- Vasilica, ce-i tatal tau? - Gunoier. - Nu se spune gunoier, ci lucrator la Salubritate. 
- Petrica, ce-i tatal tau? - Gropar. - Nu se spune gropar, ci lucrator la Pompe 
Funebre. 
- Ioane, ce e tatal tau? - Cioban! - Nu, mai, Ioane, se spune Indrumator Pastoral. 
- Bula, ce-i tatal tau? - DJ la Mystic Club. - Cum adica? - Clopotar la biserica... 
 
405. Un pitic intra într-un bar şi striga "vreau şi eu un suc"! Sare el ce sare... dar tot 
nu vede după tejghea şi tot striga "vreau şi eu un suc, vreau şi eu un suc"! Se 
enerveaza şi se duce după tejghea. Acolo vede alt pitic sarind şi strigand: "cola sau 
fanta, cola sau 
fanta"? 
406. Doi hoti eliberati din penitenciar au terminat banii repede. S-au gîndit cum sa 
faca rost de bani. Sa sparga o banca? Nu au sculele necesare. 
Sa sparga un magazin? Poate nu gasesc suficienti bani. S-au hotarît sa sparga ceva 
la care nu se asteapta nimeni: Sectia de Politie ! 
Ajung în biroul comandantului şi deschid fisetul. În primul sertar, valuta. 
- Nu luam valuta ca e înseriata! 
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Al doilea fiset e plin cu bijuterii. 
- Nu le luam ca bijuteriile sînt sub urmarire! 
Al treilea fiset: un dosar plin cu amprente. 
- Asta îl luam şi facem bine şi la prietenii nostri! A doua zi, ofiterul de serviciu 
raporteaza comandantului ca a fost spart biroul. 
- Ce au luat, valuta? 
- Nu. 
- Bijuteriile? 
- Nu. 
- Atunci ce? 
- Condica de prezenta a Sectiei ... ! 
407. Un client într-un restaurant: - Chelner! - Da, va rog! - Puteti sa-mi mai prajiti 
putin puiu' , ca-mi mananca toata salata! 
408. Moare un programator şi, după moarte, ajunge în Iad. După o săptămînă, sună 
Satana la Dumnezeu: - Doamne, ce nebun mi-ai trimis, a distrus toate cazanele, a 
ucis toţi dracii, aleargă prin tot Iadul şi strigă în gura mare "Unde-i ieşirea spre 
nivelul 2?" 
409. Copilul catre mama : 
- Mami, dar unde se duc toti oamenii după ce mor? 
- La OTV, scumpule ! 
410. Trei vulturi faceau bungee jumping. Sare unu de pe stinca cade vreo 100 de 
metri şi cu 5 metri inainte de sol deschide aripile. sare al doilea, sare al 
treilea.... 
- Mama ce cool a fost, zice unu', hai sa mai sarim odata. 
Sus apare ursu. 
- Bai ce faceti voi aici? 
- Bungee jumping. 
- Vreau şi eu! 
- Pai hai sari. 
Sare ursu odata cu vulturii şi după vreo 50 de metri un vultur il întreaba pe urs: 
- Ba da tu ai aripi? 
- Nu, n-am... 
- Mama ce cool e ursu'! 
411. Un rabin a slujit la Templu timp de 20 de ani. Ca sa-l rasplateasca, comunitatea 
il trimite intr-o excursie în Hawaii. Când ajunge în camera de hotel, o tanara 
foartefrumoasa şi goala statea intinsa în pat. Revoltat, pune mana pe telefon şi suna 
acasă: 
- Nu aveti pic de respect pentru pozitia mea? Sunt rabin. Asta e o dovada crasa de 
nesimtire şi lipsa de respect! 
Auzind acestea, tanara, rusinata, incepe sa se imbrace. Dupa ce a terminat 
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de vorbit la telefon, rabinul i se adreseaza: 
- Tu unde pleci? Nu pe tine sunt suparat! 
412. O blonda apetisanta citea o carte în parc, pe banca. Bula se apropie de ea 
cu gand s-o agate. 
- Ce carte cititi, doamna? intreba el. 
- Teoria amorului. Aici scrie ca cei mai virili bărbati sunt evreii şi indienii. 
- Doamna, dati-mi voie sa mă prezint: Itic Winnetou... 
413. Copiii stateau la rând pentru a servi pranzul în cantina unei scoli 
gimnaziale catolice. Pe un colt al mesei era o gramada mare de mere. Maicutele 
lipisera pe tava cu merele un bilet pe care scria "Ia doar unul, Dumnezeu te 
supravegheaza". Putin mai în fata, la capatul celalalt al mesei se afla o gramada 
mare de prajituri cu ciocolata. Unul dintre copiii a scris un bilet "Ia cate vrei, 
Dumnezeu supravegheaza merele". 
414. Un politai statea intr-o intersectie mare pe bulevardul Magheru şi conducea 
circulatia gesticuland şi fluierand foarte elegant. La un moment dat apare masina 
politiei cu girofarurile în functiune şi opreste în fata artistului de politai .... 
- Sa traiti dom. colonel, sunt sergent Bucica la postul.... 
- Ma dobitocule mars acasă şi schimba-te, te vede o lume intreaga aici în mijlocul 
capitalei, nu vezi ca ai o cizma neagra şi una alba ? 
- Permiteti sa raportez: şi acasă tot aşa le am ! 
415. Culmea frustrarii sexuale: sa te masturbezi şi să-ţi dai seama ca nu esthi 
genul tau! 
416. Pe masura ce un elegant pachebot se apropia de o insula, un tip cu barba, în 
zdrente, descult, devenea din ce în ce mai agitat pe insula, facea focuri, 
sarea de colo colo, urla... 
- Ce-i asta? întreaba unul dintre pasageri. 
- Habar n-am, zice capitanul. Da de fiecare data când trecem p-aici parca 
innebuneste!" 
417. În padure se deschide un supermarket. Toate animalele se aseaza la coada: 
lupul, vulpea şi ursul ajung mai la urma. Deodata apare iepurele şi vrea sa 
treaca de urs, care era ultimul. Ursul suparat il ia pe iepure la bataie. În cele din 
urma iepurele scapa şi vrea sa treaca mai departe, dar da de vulpe care suparata ca 
iepurele vrea sa o ia inaintea ei il ia la bataie. Iepurele scapa şi de vulpe şi 
ambitionat vrea sa treaca şi mai în fata dar da de lup care vrea şi el sa-l ia la bataie. 
Atunci iepurele suparat şi invinetit se ridica şi incepe sa strige: 
- Sa mor io dacă mai deschid magazinul azi! 
418. Un canibal la o morga: 
- Vreau şi eu un om. 
Administratorul ingrozit: 
- Vai domnule, nu se poate aşa ceva! 
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- Va rog, vin dintr-o calatorie obositoare. Macar o mana! 
- Nu se poate, domnule. Oamenii vin, iau mortii, îi ingroapa sau îi 
incinereaza. 
- Atunci da-mi şi mie niste cenusa sa-mi fac un ness 
419. Poezie în Franceza: 
 Je m'appelle Vasile Mure 
Je veni de la padure 
Je gasi nevasta-n pat 
Se randez cu-n alt bărbat 
Quand je preparai ciomagu' 
Mon amie sarise gardu' 
Il tombeau dans la urzici 
Sur son cur numai basici!! 
420. Mosul tigan, citind ziarul exclama catre baba: 
-Aci scrie ca o bomba atomica costa doua milioane de dolari. 
-Doamne da, sa cada una la noi în gradina 
 
421. Preotul suna la usa. Dinauntru se aude o voce cristalina: 
-Tu esti, ingerasule? 
-Nu, raspunse slujitorul Domnului, dar lucram la aceeasi firma! 
 
422. Doua blonde stau de vorba: 
- Fata, mi-am luat şi eu o perie de WC. 
- Şi cum e? 
- Hartia igienica e mai buna. 
423. Tata, îmi cumperi, te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu camera 
video, GPRS şi cu aplicatii java şi mp3? 
- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalti copii? 
424. – Ce are motanul tau, draga? Toata dupa-amiaza a alergat de pe un acoperis pe 
altul. Doar n-a innebunit?!!! 
– Nu, draga, ieri l-am castrat iar acum umbla sa-si contramandeze intalnirile!.... 
425. Pe inserat, taranul Ion sedea pe prispa casei rasfoind ziarul Times, fumand o 
havana şi savurand un whisky.... 
La un moment dat, dinspre grajd se aude vocea Mariei, nevasta-sa: 
- Ioane, vino sa mulgi vaca! 
La care, Ion, după ce scutura scrumul, soarbe o inghititura şi intoarce pagina la ziar, 
zice alene: 
- Don't disturb me! 
Mai tarziu, Maria: 
- Ioane, haide mă sa mulgi vaca asta, ca bate din copite!! 
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Ion, la fel: 
- Let me cool! 
În cele din urma apare Maria, facuta foc, cu mainile în solduri: 
- Ioane, mulge mă vaca ca trage sa rupa lantu'! 
Calm, taranul Ion scutura trabucul, impatureste ziarul, mai trage un gat din bautura 
şi în sfarsit zice: 
- Baby, let me tell you something: I think you've got an obssesion!!! 
426. Un american şi un roman stau de vorba. 
Americanul spune mandru: - We have George W. Bush, Stevie Wonder, Bob Hope 
and Johnny Cash! 
Romanul spune şi el: - We have Traian Basescu, no wonder, no hope, no cash… 
427. Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara. Vine directorul acasă, 
nevasta îl ia în primire: 
-Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
-N-am bagat de seama. 
-Ochii ce culoare au? 
-N-am observat... 
-Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
-Foarte repede. 
428. Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele mai grele 
intrebari, dar acesta raspunde la toate. În cele din urma, profeorul il întreaba: 
- Vezi pe drum un sac de minte şi unul de bani. Pe care il iei? 
- Pe cel cu bani. 
- Eu l-as lua pe cel cu minte. 
- Fiecare cu ce n-are... 
429. Doi preoti s-au decis sa mearga la mare în vacanta. De asemenea, au hotarat sa 
faca din asta o adevarata vacanta şi prin urmare au convenit sa nu poarte nimic ce 
le-ar 
putea trada apartenenta la clasa clericilor...... De indata ce au ajuns acolo, au intrat 
într-un magazin şi au cumparatcamasi ultra-colorate, pantaloni scurti, sandale şi 
ochelari de soare. 
În dimineata urmatoare, s-au dus la plaja, imbracati în hainele lor turbate. Pe când 
stateau tolaniti în sezlonguri, savurand fiecare bauturica, soarele şi peisajul, o 
blonda mortala, topless şi cu mini-bikini venea catre ei leganandu-si ametitor 
soldurile. Bietii preoti au ramas cu ochii holbati pe "dotarile" incredibile ale femeii. 
Când sa treaca pe langa ei, ea le-a zambit şi le-a spus: 
- Buna dimineata, Parinte! Apoi s-a indepartat. Cei doi au ramas blocati. Cum oare 
si-a putut da seama blonda ca ei sunt preoti? 
A doua zi, s-au dus din nou la magazin şi si-au luat niste haine mai socante decat 
cele din ziua precedenta. şi astfel, cei doi s-au asezat iarasi pe plaja în sezlonguri, 
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bucurandu-se de atmosfera de vacanta. Dupa un timp, aceeasi blonda superba, 
topless, purtand un tanga minuscul, se indreapta catre ei. Din nou, le zambeste, le 
adreseaza cate un "buna dimineata, Parinte" şi se indeparteaza. 
Unul dintre preoti, nu mai poate suporta şi striga: 
- Doar o clipa, domnisoara. 
- Da, raspunde aceasta. 
- Uite, noi chiar suntem preoti, dar, pentru numele Domnului, spune-ne, cum ai 
putut sti ca suntem preoti fiind imbracati asa? 
- Parinte raspunde ea, sunt eu, maica Aglae! 
430. Medicul catre pacient: 
- Aveti o boala contagioasa extrem de rara. O sa fiti mutat intr-o camera separata şi 
acolo veti minca numai pizza şi clatite. 
- Şi astea mă vor ajuta sa mă fac bine? 
- Nu, dar asta-i singura mincare care incape pe sub usa.......... 
431. De ce sunt bărbatii ca ceapa? 
Dacă dai jos invelisul iti vine sa plangi... 
 
432. Un american şi un rus se laudau: 
Americanul: 
- Bai, la noi e super... când trece Bush, toata lumea arunca cu fructe în el, il scuipa, il 
injura, etc etc... 
Rusul: 
- Ba, la noi es i mai misto. Când trece Putin, toata lumea se pisa pe el... care mai de 
care... 
Americanul: 
- Ei, hai sa fim seriosi; am exagerat şi eu putin... Il injuram dar mai în soapta... 
aruncam spre el... dar nu il atinge nimeni... 
Rusul: 
- Ei, pai şi noi am exagerat putin... Intr-adevar, ne pisam, dar nu ne dam pantalonii 
jos... 
433. Doi beţivi facuti varza zac pe zapada. Deodata, se apropie un Saint-Bernard 
urias, cu un butoias de rom la gat. 
- Ia uita-te, vine cel mai bun prieten al omului!, zice unul. 
- Da, şi ia uite ce caine mare il aduce!!! 
434. Caine genial 
Un macelar vede în magazinul sau un caine cu o bancnota de 10$ şi un bilet pe care 
scria "10 antricoate de miel, va rog". Amuzat de situatie ia banii, pune antricoatele 
intr-o punga, în gura cainelui şi inchide repede magazinul. Il urmareste pe caine şi 
vede cum se opreste la culoarea verde a semaforului, se asigura în ambele sensurii 
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traverseaza în statia de autobuz. Cainele verifica lista cu orarul şi se aseaza pe 
banca. Când autobuzul apare, se uita sa verifice numarul autobuzului, apoi se urca. 
Macelarul il urmeaza perplex. Dupa un timp, cainele se aseaza în fata, se pune pe 
labele din spate şi apasa butonul 'stop', iar macelarul il urmeaza afara. Cainele 
alearga pana în fata unei case şi lasa punga la intrare. Se intoarce pe alee, mai face o 
cursa şi latra catre usa. şi latra. şi latra. Nici un raspuns. Atunci sare pe perete, 
alearga în jurul gradinii, se bate cu capul de geam, sare şi asteapta din nou la usa . 
Un tip masiv iese injurand şi bombanind cainele. Macelarul incepe sa strige la tip 
'ce faci mai? Cainele asta e un geniu....!!! Stapanul îi raspunde " geniu pe naiba... e a 
doua oara pe săptămâna asta când îşi uita cheia” 
435. Barbatul nu este complet pana nu se casatoreste. 
Pe urma este terminat. 
436. I. Ce este un copil complexat? 
R. Un copil cu mama reala şi tata imaginar. 
437. Cum a murit Hitler? A facut infarct când a văzut factura de la gaz..... 
438. De ce atunci când cineva vorbeste cu Dumnezeu, aceasta se 
numeste 'rugaciune', dar când Dumnezeu vorbeste cu cineva se 
numeste 'schizofrenie'? 
439. Isi cumpara ursul masina, frane, curbe, claxoane prin padure!!!!! Sa vada lumea 
ca si-a luat masina! 
La o cotitura...vulpea... facea autostopul. (Niste picioare pe vulpe...mama, mama!) 
Când o vede ursul, pune o frana de se da cu capul de parbriz....dar o întreaba asa, în 
scarba: 
- Ce vrei fa? 
- Ursule nu fi jigodie... du-ma şi pe mine pana la autostrada! 
- Bine fa, urca-te! 
Ursul conduce cu o mana, sa o impresioneze pe vulpe! 
Când ajunge la autostrada, vulpea: 
-Ursule, acum ce fac? Iti dau 100.000 de lei sau îmi dau chilotii jos? 
Ursul se gandeste putin şi zice: 
- Da, fa, suta incoace! şi pleaca... 
Acum, în timp ce conducea, se gandea ursul: 
"A dracu' vulpe, ce credea, ca mi se potrivesc chilotii ei ?!" 
440. Munteanul soseste cu intarziere la impartirea darurilor, iar dumnezeu îi 
spune: 
-Îmi pare rau de tine, nu mi-a mai ramas decat frumusetea şi prostia, fiule, ce să-ţi 
fac? Alege-ti. 
-Apai, Doamne frumusetea îi trecatoare. 
441. I : Ce trebuie sa aiba un bărbat pentru a fi perfect? 
R: Aur în buzunare, argint la creier şi otel în pantaloni! 
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442. Stau la bar în localul meu preferat... deodata intra pe usa cea mai frumoasa 
femeie pe care am văzut-o vreodata... 
Ma gandesc cum sa intru cu ea în vorba şi comand o sticla de sampanie. 
Trimit chelnerul la masa ei , cu sticla şi un biletel dacă doreste sa bem impreuna. 
Ea citeste biletelul şi îmi zambeste, scrie ceva şi îmi trimite mesajul prin chelner. 
Pe bilet sta: ' onorate Domn, dacă as bea cu dvs. din aceasta sticla, artrebui ca în 
garajul dvs. sa existe cel putin un Mercedes, pe contuldvs. cel putin un milion, în 
pantalonii dvs. ar trebui sa fie 17cm, iar o vila în Insulele Canare ar fi de asemenea 
de dorit.' 
Eu citesc zimbind şi scriu inapoi 
'draga Doamna, în garajul meu se afla un Ferrari, un Porsche şi unMercedes, pe 
fiecare din cele 8 conturi ale mele se gasesc cate 2 milioane, am case de vacante în 
Bali, Florida şi Elvetia.. . ... insa niciodata - nici pt. cea mai frumoasa femeie din lume 
- nu as lasa sa mi se taie 6 cm... aşa ca va rog trimiteti-mi sticla inapoi! 
443. Am citit un interviu cu Toni Grecu, în care era intrebat: 
- Ce ai face dacă o femeie ti-ar face avansuri? 
Raspunsul mi s-a parut genial: 
- M-as feri, pentru ca după avans intotdeauna urmeaza lichidarea... 
444. - Alo ? 
 - Da ! 
 - Institutul international de astrofizica, spectroscopie nucleara, prospectiuni 
intergalactice, studiul quasarilor şi determinarea universurilor ciclice cu structura 
toroidala? 
- Da, noi suntem ! 
- Cu Gogu de la cazane, va rog. 
445. Un motan se plimba pe camp. O vaca il întreaba: 
- Asa mic şi deja ţi-a crescut mustata? 
- Şi tu, aşa mare şi tot fara sutien! 
446. Ion vede pe soacra sa mergand cu bicicleta: 
- Unde mergi mama draga? 
- La cimitir. 
- Şi cine aduce bicicleta inapoi? 
447. O trupa de politisti se aduna în jurul sefului. 
- Atentiune! - zice sefu', incepem operatiunea! Potriviti-va ceasurile! E 11: 48. 
Pentru cei care au afisaj digital: betisor, betisor, scaunel, om de zapada... 
448. Baietelul unui inginer ridica nasul din cartea pe care o citea şi il întreaba: 
- Tata, ce-i aia "pompa"? 
La care inginerul ia imediat o foaie de hartie şi incepe sa-i explice: 
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- Uite aici: e un cilindru, cu un piston inauntru, care are o valva prin care fluidul 
trece într-un singur sens etc. Si-i spune principiile presiunii, notiunea de vacuum şi 
toate celelalte, pentru ca într-un final sa-l intrebe: 
- Dar de unde ai aflat tu de pompa ? 
- Pai uite aici, în cartea de istorie scrie ca Cezar a intrat cu mare pompa în Roma !! 
449. Bunica mea a fost o femeie dura. A ingropat trei soti, cu toate ca doi numai 
motaiau... 
450. Exista o lume mai buna dar este foarte scumpa. 
451. AVOCATUL : Cum s-a incheiat primul dumneavoastra mariaj ? 
MARTORUL : Prin moarte 
AVOCATUL : şi prin moartea cui s-a incheiat ? 
MARTORUL : Incercati sa ghiciti ! 
452. Diferente de mentalitate 
Reprezentantii mai multor natiuni se intalnesc într-un restaurant. 
Toti au cerut cate un pahar de vin, dar când au adus vinul, în fiecare pahar era o 
musca. 
- Neamtul a cerut alt vin în acelasi pahar. 
- Englezul - vin nou în pahar nou. 
- Finlandezul a scos musca şi a baut vinul. 
- Rusul a baut vinul cu tot cu musca.. 
- Chinezul a mancat musca, dar nu a baut vinul. 
- Evreul a prins musca şi a vandut-o chinezului. 
- Romanul a baut trei sferturi de pahar şi a cerut sa-i fie schimbat. 
- Norvegianul a prins musca şi s-a dus la pescuit. 
- Irlandezul a maruntit musca şi i-a trimis paharul englezului. 
- Americanul a inceput proces impotriva restaurantutlui şi a cerut 65 mil dolari 
daune morale. 
- Scotianul a prins musca de gat şi a zis: - Chiar acum sa scuipi tot ce ai baut!!! 
453. Doi ardeleni, Gheo şi Toader vin la Bucuresti şi se opresc în fata Operei. 
- Ma Gheo, ai fost vreodata la opera ? 
- Neam de neamul meu n-o fost ! 
- Nici eu ! Hai sa merem inauntru! Cumpara ei bilete, intra şi iau loc. La un moment 
dat, Toader: 
- Ma Gheo, ma, da' pe mine mă taie, mă ! Ma duc sa mă cac ! 
- Du-te mai ! 
Toader dispare şi se intoarce exact la terminarea actului intai. Isi întreaba amicul : 
- No, cum o fost pana amu ? 
- Apai sa vezi : S-o deschis cortina şi acolo pe scena era un pom, o pajiste şi o 
banca...Iar pe banca, o femeie, care, la un moment dat a inceput sa zbiere la noi! Da' 
zbiera de mama focului! Apoi a venit un bărbat mandru, care urla şi el cât il tinea 
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gura.... Apoi ei au plecat, ai aparut tu, te-ai cacat la umbra pomului, pe urma s-o 
inchis cortina si-amu, iaca, asteptam sa vedem ce-o mai fi... 
454. Cam aşa e romanu” : 
Un american, un rus şi un roman sunt prinsi de un trib de salbatici din Africa şi 
condamnati la moarte. Au totuşi trei sanse sa scape: 
* Sa plateasca 100$ 
* Sa incaseze 100 de lovituri de bici pe spinare 
* Sa manance o galeata de rahat 
- Americanul zice "100$ nu e mult pentru mine", plateste şi scapa. 
- Rusul zice "noi bani nu avem, pentru Mama Rusia suport orice" şi alege biciul. E 
batut groaznic, scapa mai mult mort decat viu. 
- Romanul zice "100$ e mult, bataie nu am chef, ca uite rusul era sa o mierleasca, 
aduceti galeata cu rahat !". şi incepe sa manance. Dupa ce trece de jumatate e aşa de 
scarbit ca renunta, "nu mai pot, mai bine mă bateti". 
Dupa 70 de lovituri de bici e plin de sange şi zice: "Ia mai da-o dracului, ce, 100 $ m-
au facut pe mine " ? 
 
455. Pe perioada crizei economice guvernul roman va asigura slujbe pentru someri. 
Ele vor fi oficiate joia şi sambata de preoti, episcopi şi mitropoliti. 
456. O vaduva se intereseaza de preturi la pompele funebre: 
- Avem servicii incepand de la 10 milioane în sus. 
- Şi nu faceti reduceri dacă asiguram noi florile şi mortul? 
457. Un domn revine din Canada după 30 de ani în orasul natal. 
Acolo, nostalgic, se duce la un restaurant pe care-l stia de demult. 
 Intra omul, se aseaza la masa şi asteapta. Vine chelnerul si-i da meniul. 
Omul refuza politicos meniul, ia lingura din dreapta sa şi incepe sa o miroasa. 
Dupa 2 minute zice: "Simt ca aveti ciorba de perisoare, ciorba de 
fasole şi supa de taitzei, iar specialitatea casei este ciorba de burta". 
 Chelnerul ramane perplex. "De unde stiti, domnule?". 
"Se simte pe lingura, are miros mai puternic de ciorba de burta, deci aia se serveste 
mai des, e specialitatea voastra. As dori o portie". 
Urmeaza felul 2, chelnerul da sa-i zica omului ce poate alege dar acesta din nou il 
opreste, ia furculita şi o miroase. Dupa 2 minute zice : "Serviti antricot de porc, 
friptura de pui la rotisor şi sarmalute, dar specialitatea dvs sunt micii cu mustar". 
Chelnerul din nou perplex, merge la bucatarie, ia o lingurita, o cheama pe doamna 
Lenutza, batrana bucatareasa si-i baga linguritza în chiloti. 
Revine cu linguritza la masa şi il întreaba pe client: "Ia hai sa vedem domnule, dacă 
stiti şi ce desert avem". 
Clientul ia lingurita, n-o miroase nici 5 secunde şi striga: "Cum?? 
Lenutza mai lucreaza aici?" 
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458. Pe o strada din Israel , se întampla un accident rutier. Un turist iese de pe 
carosabil şi da cu masina într-un pom. 
Omul se tîraste afara din masina şi ramîne întins în iarba. Un evreu trece prin 
apropiere. Se duce la accidentat şi întreaba 
- Sînteti asigurat ? 
- Da, raspunde acesta cu greu. 
- Aveti o asigurare şi pentru persoanele aflate în masina? 
- Daaaa.... 
- Aveti ceva împotriva dacă îmi ravasesc putin hainele şi mă întind lînga 
dumneavoastra?!! 
459. Un bărbat afla ca în urmatoarea săptămâna va fi foarte ocupat datorita 
problemelor de serviciu. Asa cum era normal, îşi anunta sotia: 
- Draga mea, voi primi vizita unor parteneri de afaceri şi trebuie sa îi conduc prin 
tara. O sa lipsesc o săptămâna! 
- Atunci, dacă tot lipsesti… am auzit despre o excursie foarte interesanta în Grecia, 
as vrea sa merg şi eu… 
Ca orice bărbat intelegator, sotul aproba excursia. Seara merge… unde credeti? Sa-
si anunte şi amanta… 
- Îmi pare rau, dar trebuie sa plec o săptămâna prin tara! 
- Iubitule, dacă tot pleci, nu-mi platesti o excursie în Grecia? 
Fiind, aşa cum am spus, un bărbat intelegator, a aprobat şi cea de a doua excursie… 
Dupa o săptămâna, sotul revine şi observa ca sotia este foarte incantata de excursie. 
- Ei, cum a fost? 
- Extraordinar, am vizitar foarte multe locuri interesante, am aici ceva fotografii… 
Barbatul o observa cu surprindere în poze pe amanta. 
- Ce s-a intamplat, o cunosti? 
- Nu… Doar mi s-a parut cunoscuta… dar nu! 
- Ah, sa stii ca femeia asta s-a culcat cu toti bărbatii din excursie, şi nu au fost 
putini… 
Omul nostru inghite în sec şi seara merge la amanta. 
- Ei, cum a fost? 
- Extraordinar, multumesc! Hai sa iti arat fotografiile! În unele dintre ele, 
binenteles, bărbatul îşi recunoaste sotia. 
- O cunosti? 
Barbatul neaga, bineinteles. 
- Ei, sa stii ca asta a fost ceea mai tampita din toate femeile de acolo! A fost singura 
care a venit cu sotul! 
460. Studenta sustine examenul la Economie.. Subiectul : teoria economica a lui 
Adam Smith. Profesorul, în varsta, observa ca studenta nu are idee despre teoria 
economica şi dorind, totuşi, s-o promoveze o intreba: 
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 - Dar care este prenumele lui Smith? 
 Fata se uita în sala - poate vreun coleg îi va sopti, Dar în zadar. 
 - Hai amintiti-va, este atat de simplu! 
 Fara rezultat. Profului I se face mila de studenta şi parinteste o întreaba: 
 - Atunci, spune-mi: cum il chema pe primul bărbat? 
 Fata rosind şi evident rusinata raspunde: 
 - Petrica. 
461. Proverb canibal „Toti oamenii sunt la fel de buni” 
 
462. Ce credea cainele lui Pavlov despre stapanul lui: 
- Uite, domnule, ce reflex conditionat pe batranul asta.... când se aprinde lumina, îmi 
aduce de mancare...! 
463. Un tip se duce la medic. Livid la fata el îi spune medicului ca are o mare 
problema: 
- D-le doctor, mi s-a albastrit un testicul! Medicul da şi-l controleaza, îi face analize 
şi concluzioneaza ca trebuie neaparat sa-l taie. Il incurajeaza pe bărbat ca celalalt 
testicul va face treaba singur, fara probleme. Dupa un timp, tipul se intoarce la 
medic cu aceeasi problema, ingrozit de-a dreptul. I se albastrise şi celalalt. 
Din nou analize peste analize. Medicul ajunge la aceeasi concluzie: 
- Trebuie scos şi al doilea. Cu greu, doar ca sa scape cu viata, tipul accepta castrarea 
definitiva. Dupa un timp se intoarce din nou la medic: 
- D-le doctor, mi s-a albastrit şi penisul!!! La care medicul: 
- N-o fi de la blugi??? 
464. Un betziv langa o reclama Pepsi: 
-Ba, yo am auzit de beti manga, dar de beti Pepsi, nu!! 
465. Cineva suna la usa , iar bărbatul deschide... Moartea, în fata lui, îi spune: 
- Am venit după viata ta! 
Barbatul o striga pe nevasta-sa: 
- Viata mea, te cauta cineva....! 
466. Cineva suna la usa , iar bărbatul deschide... Moartea, în fata lui, îi spune: 
- Am venit după viata ta! 
Barbatul o striga pe nevasta-sa: 
- Viata mea, te cauta cineva....! 
467. Seful unui magazin angajeaza un vanzator. Il ia deoparte şi îi zice: 
- Trebuie sa stii ca eu am un sistem: dacă un client îmi cere un lucru eu reusesc sa-l 
fac sa cumpere doua. Acum te invat . Intra în magazin o doamna: 
- Buna ziua, as vrea un spay Pronto. Seful se duce în spate şi se intoarce cu un spay 
Pronto şi cu un Vetril. 
- Ma scuzati, eu vroiam doar Pronto. 
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- Vedeti doamna, odata ce stergeti de praf mobila se va vedea ca aveti geamurile 
murdare. 
- Bravo, aveti dreptate, le cumpar pe amandoua! 
Vezi, zice seful noului angajat, aşa se face . 
Intra o a doua doamna: 
- Buna ziua, as dori o sticla cu Vetril. Seful se duce în spate şi se intoarce cu o sticla 
de Vetril şi cu un spray Pronto. 
- Ma scuzati, eu v-am cerut doar un Vetril. 
- Draga doamna, dacă dumneavoastra curatati geamurile o sa se observe imediat 
urmele de degete pe mobila. 
- Aveti dreptate, cumpar tot! 
Seful catre noul angajat: urmatoarea clienta e pentru tine. 
- Buna ziua, as dori o cutie cu Tampax. Vanzatorul se duce în spate şi se intoarce cu 
o cutie de Tampax, un Vetril şi un Pronto. 
- Cred ca ati gresit, v-am cerut doar o cutie cu Tampax. 
- Stiu, o intrerupe vanzatorul, dar vazand ca săptămâna asta nu se face sex , n-am 
vrea sa facem un pic de curatenia în casa? 
468. Itzic lucra pt Saddam. La un moment dat Saddam are accident, are nevoie de 
transfuzie urgenta, singurul cu aceeasi grupa: Itzic. 
Itzic speriat se duce la rabin şi il întreaba ce sa faca. 
- Fiule da-i sange, e şi el om ca şi noi, faci o fapta buna, salvezi o viatza... 
Isi revine Saddam şi il umple pe Itzic de bogatzii, masini, femei. 
Se repeta intamplarea, iar se duce Itzic la rabi, acelasi raspuns, Ii da iar sange şi 
când se vindeca Saddam îi trimite cadou un buchet de flori şi o sticla cu vin. 
Se mira Itzic, asta este!! 
Se repeta a treia oara toata intamplarea, Saddam îi trimite o scrisoare de 
multumire. 
Itzic foarte confuz se duce la rabin: 
- Pai bine mai rabi, prima oara averi, apoi o sticla cu vin ... mă rog, da' acu' pur şi 
simplu o felicitare?? doar i-am salvat viata, a treia oara, nu?? 
- Vezi tu Itzic, deja după prima transfuzie, a inceput sa aiba din sangele nostru!! 
469. Un milionar American îşi aminteşte cum a devenit el milionar: 
 - Cînd am fost băiat, am venit în America. În buzunar nu am avut decît 2 cenţi. Am 
cumpărat 2 mere murdare, le-am spălat, şi le-am vîndut cu 4 cenţi fiecare. Apoi am 
cumpărat pe aceşti bani 4 mere, şi Le-am vîndut cu 8 cenţi fiecare..... 
- Şi ce-a urmat după aceasta? 
 - După aceasta a murit mătuşa mea, şi mi-a lăsat o avere de 1 milion de dolari. 
 
470. Pe casa bunicilor se asează o barză. Bunica şi cei trei nepoti aflati în curte 
admiră frumoasa pasăre. 
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- Copilasi, aceasta este barza, harnica pasăre care aduce copiii de la mari depărtări! 
Copiii susotesc: 
- Ce facem? Îi spunem cum apar copiii sau o lăsăm să moară fără să stie? 
471. Tiganca: Valeu, tigane!... E un paianjen pe perete!... 
 Tiganu': Da' ce-ai vrea, fa, sa fie?!?... Un Rembrandt?!?.... 
 
472. Un preot mergea cu masina pe sosea. La un moment dat vede un magar mort 
pe partea carosabila. Nu mai merge mult şi intalneste un echipaj de politie. 
Trage pe dreapta şi spune politistilor: 
-Vedeti ca la cateva sute de metri este un magar mort pe sosea. 
La care politistii raspund razand: 
- Parinte, ce spuneti, cum sa-l ingropam cu preot sau fara preot? 
- Nu stiu fiule, eu doar am anuntat familia.... 
473. Ce a zis Dumnezeu după ce a creat bărbatul ? Pot sa fac ceva mai mult !!! 
474. Ce-i face pe bărbati sa alerge după femei cu care nu au de gand sa se 
casatoreasca? Practic, este acelasi imbold care-i face pe caini sa alerge după masini 
pe care nu au de gand sa le conduca......... 
475. O blondă ia cina împreună cu soţul ei: "Auzi iubitule, mi-a spus azi un coleg de 
serviciu un banc cu blonde. Atat am râs, de era să cad jos din pat!" 
476. Trecea Kant, marele filozof, pe langa o stâna din Românica: 
- Pastore ancestral, ale tale sunt aceste mirifice ovine care se autofurajeaza pe acest 
mioritic plai? 
Ciobanul, sprijinit în bata şi dand din cap îi raspunse: 
- Indubitabil! 
477. Când sotia intra în casa, sotul o întreaba: 
- Ei, ai reusit sa bagi masina în garaj? 
- Da, raspunde ea vizibil jenata, cum să-ţi spun.... cea mai mare parte din ea... 
478. - Mai Gheo, gasit-ai tu vreodata bărbati straini la tine în sifonier? 
 - Mai Ioane, n-am gasit nici un strain, toti erau romani. 
479. Trei beţivani merg pe sina de cale ferata : - Aoleu, ce de scari în blocul asta ...- 
Şi ce rece e balustrada...- Ia sssst, auzi, vine şi liftul... 
480. Un ardelean e oprit de un politist, care îi spune: 
- Dati-mi numele şi prenumele. 
- Ai innebunit? şi eu pe urma cum mă mai numesc? 
481. Ce trebuie să-i faci unui hipopotam cu diaree? Loc, muuuult loc!!! 
482. - Cioc-Cioc! 
 - Cine este? 
 - Marean. 
 - Care "Marean"? 
 - Care este! 
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483. Animalele se plimba cu avionul. Rata îi da o palma ursului şi spune: 
- Da, ba, o tigara! 
Ursul se executa. Dupa 5 minute iar: 
- Da, ba, un foc! 
Ursul îi da. Din spate, vulpea sa se dea şi ea rotunda, îi da o palma ursului şi îi cere o 
tigara. Ursul se enerveaza, ia rata şi vulpea şi le arunca pe geam. La care rata catre 
vulpe, desfacandu-si aripile: 
- Vulpe, stii sa zbori? 
- Nuuuuu! 
- Şi atunci de ce te spargi în figuri prin avion? 
484. La implinirea varstei de 16 ani, mama lui Bula considera ca acesta e suficient 
de mare si-i cere sotului ei sa-i dea primele explicatii în legatura cu viata sexuala. 
- Spune-i şi tu cum e la pisici, la caini şi la alte animale! il sfatuieste ea. 
- Bula, mai tii minte când am fost cu tine la tara? 
- Da, tata. 
- Când am luat fetele popii şi le-am dus în hambar? 
- Da, tata. 
- Stii ce le-am facut de au inceput sa chicoteasca? 
- Cum sa nu, tata. 
- Ei bine, aşa e şi la caini, la pisici şi la alte animale. 
485. Zi obisnuita de lucru: Te trezesti, Nokia, Colgate, Nesscafe, Hochland, Orbit, 
Renault, Compaq, Epson, Nokia, Nokia. McDonalds, Coca-Cola, Orbit. Compaq, 
Epson, Nokia, Nokia. Renault. Tuborg. Tuborg-Tuborg-Tuborg-Tuborg. Nokia... 
Nokia. Durex-Durex. Colgate, Te culci. 
486. Sotia pleaca în interes de serviciu. Sotul il scoala pe copilas de dimineata, 
ii pregateste micul-dejun, il ia de mana sa il duca la gradinita. 
La gradinita educatoarea îi spune ca acest copil îi este necunoscut. Il duce la o a 
doua gradinita, şi la a treia. Când ies de la a patra gradinita, copilul îi spune: 
- Taticule, inca o gradinita şi gata, ca eu astazi chiar intarzii la scoala! 
487. Ce putem face în caz de alarma atomica? 
- Va spalati, va puneti un rând de haine noi şi va indreptati incet, incet, spre cimitir. 
- Dar de ce incet, incet? 
- Ca sa nu creati panica. 
 
488. Gheorghe şi Vasalie stau pe prispa casei. Dupa deal, la orizont, apare un 
deltaplan. Vasalie îi zice lui Gheorghe: 
- Iete, ba, ce pasaroi pa cer. Asta ne mananca oile. 
- Lasa, zice Vasalie, il aranjez eu. Vasalie ia pusca şi trage un foc. 
- Ai nimerit-o, ma? 
- Nu stiu, zice Vasalie, dar vad ca la om i-a dat drumul.... 
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489. Exact ca în balada populara MIORITA, pe un imas îşi pasteau oile trei ciobanei, 
cu trei turme de miei: Unul moldovean, unul vrancean şi altul ungurean. 
Stateau ei rezemati în bate şi discutau teme majore ale civilizatiei mondiale....Vine 
vorba de limbi straine. 
- Baciul moldovean: Parerea mea este ca cea mai grea limba este limba engleza. 
Uite, de exemplu, ei scriu SHAKESPEARE şi citesc "sheikspir". 
- Aiurea, spune baciul vrancean, cea mai grea limba este franceza! 
Ei scriu BAUDELAIRE şi citesc "bodler".... 
Baciul ungurean nu se rabda şi sare şi el: 
- Cum pote la voi se vorbeste ase? Voi ce fel de rumuni esti? Cel mai greu limbe este 
rumuneste... 
În rumuneste se scri CABANA VALEA MURESULUI, dar se citesti "keskemet 
domokos polvon" ........ 
490. Copilul catre mama: 
- Mama, eu de la cine am luat inteligenta? 
- De la taica-tu, ca eu inca o mai am pe a mea! 
491. O cearta în familie. Sotia il loveste pe sot. Acesta se ascunde sub pat. Sotia 
incearca sa-l scoata: 
- Iesi! 
- Nu ies! 
- Iesi! 
- Nu ies! 
- Iesi! 
- Auzi, cine e stapan în casa?! dacă am spus ca nu ies, inseamna ca nu ies!!! 
492. Toti elevii scriu cu asiduitate la lucrarea "Ce as face dacă as fi patron?". Unul 
singur sta cu mainile la piept şi mediteaza. 
- Marinescule, tu nu scrii? 
- Nu, domnule profesor, astept sa-mi vina secretara ! 
493. Un om mergea linistit prin desert când deodata ia o palma. Se uita în dreapta, 
în stanga, în spate, nimeni. Se uita în sus: senin. 
Mai merge şi iarasi ia o palma. Se uita în dreapta, în stanga, în spate, nimeni. Se uita 
în sus: senin. 
Merge mai departe: la fel, iarasi ia o palma. Se uita în dreapta, în stanga, în spate, 
nimeni. Se uita în sus: senin. 
Si uite aşa a luat trei palme din senin. 
494. Un tip îşi baga capul pe usa frizeriei şi il întreaba pe frizer cât timp are pana 
poate sa fie şi el tuns, fiind o zi foarte aglomerata, frizerul se uita în jur şi raspunde: 
"cam doua ore" şi tipul pleaca instant. 
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Peste cateva zile acelasi tip intra în frizerie şi întreaba cât are pana poate sa fie 
tuns, fiind o zi şi mai aglomerata, frizerul se uita în jur şi raspunde: "cam trei ore" 
tipul inchide usa şi pleaca. 
Peste cateva zile acelasi intra în frizerie şi întreaba cam în cât timp poate fi tuns, 
frizerul se uita în jur şi raspunde: "cam o ora jumatate" tipul se intoarce şi iese din 
frizerie. Frizerul, deja curios, il roaga pe Ion: "bai Ioane du-te un pic după el ca vine 
de ceva timp şi tot întreaba cât timp are pana sa fie tuns dar nu se intoarce 
niciodata" 
Ion pleaca în urma tipului. În jumatate de ora Ion intra în frizerie razand în hohote.. 
Frizerul il întreaba: "ei, şi unde se duce tipul asta după ce pleaca de aici?" 
Ion în genunchi de ras, cu lacrimi în ochi, rosu la fata se uita la frizer şi îi raspunde: 
"La tine acasă !" 
495. Lucrarea de licenţă a iepuraşului 
Într-o zi însorită, iepuraşul, aşezat la o masă într-o poiană din pădure, scria 
de zor. Trecând pe acolo, coana vulpe, îl vede atât de preocupat şi devine 
curioasă: 
- Ce faci tu acolo, iepuraşule? 
- Îmi scriu lucrarea de licenţă. 
- Li...ce?! 
- Lucrarea de licenţă, tanti vulpeo. Uite, tocmai încep lucrarea de cercetare privind 
posibilitatea ca în viitor iepurii să mănânce vulpile. 
- Ştii că ai haz, urechiatule?! Păi cum o să mă mănânci tu pe mine, aşchimodie care 
tremuri şi când îţi vezi umbra? Mă crezi năroadă! 
- Află că asta e o cercetare ştiinţifică şi, dacă nu mă crezi, vino deseară la vizuina 
mea să te convingi. 
A doua zi dimineaţa, toţi care treceau prin faţa vizuinii iepuraşului au văzut cu 
stupoare că blana vulpii stătea întinsă la uscat şi s-au mirat foarte. Între timp, 
iepuraşul s-a pus din nou pe scris. Mai pe la prânzişor, hop şi lupul, aflat cu oarece 
treburi prin poiană. Dă cu ochii de iepuraş şi se minunează: 
- Ia te uită ce chestie! Te-a apucat scrisul! Şi ce scrii tu acolo, iepuraş mic, pufos şi 
fricos?! 
- Îmi scriu lucrarea de licenţă, domnu’ lup, şi tocmai am trecut la cercetarea 
propriu-zisă, prin care studiez cum îi vor mânca iepurii pe lupi şi nu invers. 
- Fugi d-acilea, bree viteaz la fugă ce eşti! Ştii că-mi placi?! Şi cum ai să mă mănânci 
tu pe mine, par exemplu?! 
- Să ştii că nu mă joc. Asta e o cercetare ştiinţifică serioasă şi, dacă vii deseară pe la 
mine la vizuină, am să-ţi arăt. 
În ziua următoare animalele pădurii au văzut că la vizuina iepuraşului, lângă blana 
vulpii, era întinsă şi blana lupului. De uimire a fremătat pădurea, iar zvonul a ajuns 
şi la urechile lui moş Martin. Nevenindu-i să creadă o asemenea nefăcută, ursul a 
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lăsat baltă rugii de zmeură şi a pornit spre locul unde iepuraşul nu mai dovedea cu 
scrisul. 
- Ce faci tu acolo, piticanie?! Zice lumea că scrii prostii ca-n basme! 
- Ba scriu lucrarea de licenţă şi tocmai am ajuns la concluzia cercetării, prin care 
demonstrez că, în scurt timp, iepurii te vor mâncă până şi pe tine. 
- Hai că-i bună rău chestia asta. Şi de unde mă rog o să începeţi să mă mâncaţi, bă, 
morcovarule?! De la coadă?! 
- E o cercetare ştiinţifică importantă şi, dacă ai curaj, vino deseară la vizuina mea şi-
am să-ţi arăt de unde te vom mânca! îi răspunse, umflându-se în blană, iepuraşul. 
A doua zi, lângă cele trei blănuri – a vulpii, a lupului şi a ursului – râdeau de se 
prăpădeau iepuraşul şi leul care, bătându-l pe umăr pe iepuraş, i-a spus: 
- Ai văzut, pămpălăule?! N-ai vrut să mă crezi, dar uite colea dovada că nu contează 
tema, ci coordonatorul! Aud?! 
496. Un belgian, un francez şi un roman (Iliescu) sunt chemati la interviu pentru o 
slujba bine platita în Londra. 
− Vreau sa-mi formulati o fraza care sa contina urmatoarele cuvinte : GREEN, PINK, 
YELLOW. 
Belgianul spune : 
− I wake up în the morning, I eat a yellow banana, a green pepper and în the 
evening I watch the Pink Panther on TV. 
Francezul spune : 
I wake up în the morning, I see the yellow sun, the green grass and I think to myself 
I hope it will be a pink day. 
Iliescu spune şi el : − I wake up în za morning, and i hear za phone : green… green… 
green… so i pink up the phone and I say … Yellow? 
497. De ce dau manelistii din fund şi rockerii din cap? 
 -Fiecare scutura ce are… 
498. Soţul tău e în continuare gelos fără motiv? 
- Nu. 
- Nu mai e gelos? 
- Ba da. Dar acum are motiv. 
499. Se duce Gigi Becali la pescuit cu lanseta de platină, fir de mătase şi ac de 
diamant. După câteva momente, surpriză de proporţii! Prinde un peştişor de aur: 
"Ştii, sunt peştişorul ala de aur cu 3 dorinţe.." La care Gigi: "Bine fie, ce vrei?" 
500. Doi calculatorişti împătimiţi vorbesc pe mess: 
- Ai văzut? Ninge afară! 
- Dă un link să văd şi eu. 
501. Vine limuzina să-l ia pe Papă de la aeroport. şoferul ia bagajele şi le pune în 
portbagaj. Papa aşteptă şi nu se urcă.... 
- Sfinţia Ta, vă rog să poftiţi. 



1877 

 

- Ştii fiule, pe mine nu mă lasă niciodată nimeni să conduc maşina... Lasă-mă de data 
asta tu, te rog. 
- Sfinţia ta, e imposibil. Mi-aş pierde slujba. 
- Te rog, şi să ştii că sunt extrem de generos... 
Şoferul până la urmă cedează. Papa la volan. 120 Km la oră. 
Şoferul: 
- Sfinţia Ta, vă rog, puţin mai uşor, ne prinde poliţia. 
Papa nimic. 160 Km la oră. În spate apare maşina poliţiei. 
Poliţistul le face semn să oprească. Papa lasă geamul în jos. Poliţistul rămâne cu 
gura căscată... Se întoarce la maşină. Ia staţia: 
- Sunt 1435. Dă-mi-l pe şefu... 
- Care-i treaba, bă? 
- Şefu, nu ştiu ce să fac. Am prins pe cineva cu 160 la oră. 
- Arde-l. 
- Nu cred că pot, e tare. 
- Cine e, primaru? 
- Nuu, mai important. 
- Un guvernator, senator ceva? 
- Şefu, e mai tare! 
- Cine? 
- Cred că-i Dumenzeu că Papa-i conduce maşina. 
502. Un proprietar de Trabant în magazinul de piese auto: 
- Pentru Trabantul meu aş dori două ştergătoare de parbriz. 
La care vânzătorul: 
- Este în ordine. Găsesc că e un schimb cinstit... 
503. Cinci chirurgi discută despre care pacienţi sunt cei mai buni de operat. Primul 
chirurg zice: "Îmi place să am contabili pe masa mea de operaţii, pentru ca atunci 
când îi tai, totul înăuntru este numărat." Al doilea spune: "Mda, dar să-i vezi pe 
electricieni! Totul în interiorul lor este codificat pe culori." Al treilea chirurg spune: 
"Nu, eu sunt convins că bibliotecarii sunt cei mai buni; totul în ei este în ordine 
alfabetică." Intervine şi al patrulea chirurg: "Ştiti, mie îmi plac muncitorii din 
construcţii... aştia întotdeauna înteleg când îţi mai rămane câte ceva în plus la 
sfârşit şi când lucrarea durează mai mult decât ai spus că va dura la început." Însă 
al cincilea chirurg le-a închis gura la toţi: "Greşiti total. Politicienii sunt cei mai uşor 
de operat. Nu au sânge în vene, nu au inimă, nu au coloană vertebrală, iar capul şi 
fundul sunt interschimbabile." 
504. Anul 2009... Criza Financiară Mondială... În SUA firma Ford a concediat 1.000 
angajaţi... În Franţa firma Renault a concediat 2.000 angajaţi... În Germania firma 
VolksWagen a concediat 3.000 angajaţi... În Japonia, pentru a se alinia politicii 
mondiale, firma Toyota a scos din priză 4.000 de roboţi. 
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505. - Soţia mea susţine că e mai bine să consumi legumele crude. 
 - Nici soţiei mele nu-i place să gătească. 
506. Doi naufragiaţi reuşesc cu greu să ajungă pe o insulă pustie. 
- Suntem pierduţi! 
- Nu-ţi face griji, ne găsesc ei! 
- Crezi? 
- Sunt sigur! Am datorii de peste un milion de euro! 
507. Doi şoricei, într-o sală de cinematograf, ronţăiau banda unui film. 
- Îţi place?, întreabă un şoricel. 
- Nu prea, răspunde al doilea. Mai mult mi-a placut cartea! 
508. Un ceh merge la oftalmolog, care îi arată pe tablă literele: C Z W N O S T A X C 
Z. 
 - Poţi să citesti asta? îl întreabă doctorul. 
 - Dacă pot sa citesc? Chiar îl cunosc pe tip! 
509. Doi stau de vorbă: 
- Auzi, mă, ce e ăla şah? 
- Bă, şahu' e piesele alea care le băgăm noi în pungă când jucăm table. 
510. Ce rezultă din încrucisarea unui peştişor auriu cu un rechin? 
Un peşte care îţi va îndeplini ultimele trei dorinţe... 
511. - Nu ştiu ce să fac cu soţul meu, doctore. Vorbeşte în somn. 
 - Da, este un lucru neplăcut… 
 - Neplăcut? Puţin spus! Alaltăieri râdea de el tot Senatul. 
512. Un turist se adresează unui ţăran: 
- Spune uncheşule, care este cel mai rapid drum spre Bucureşti? 
- Sunteţi pe jos sau cu maşina? 
- Cu maşina. 
- Atunci, după părerea mea, cu maşina e mai rapid! 
513. Un beţiv povestea: 
- Eeee şi cum mergeam eu liniştit spre casă, deodată simt că cineva mă calcă pe 
mână! 
514. La tribunal: 
Soţul: “Intru în casă şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat, geamul deschis, mă uit 
pe geam şi văd pe unul în chiloţi, alergând. Iau noptiera şi arunc după el”. 
Soţia: “Era cald. M-am dezbrăcat, am deschis geamul. Văd cum intră soţul meu 
furios şi fără să zică ceva aruncă cu noptiera prin geam”. 
Victima: “Eu sunt sportiv. Alerg în fiecare zi pe acel traseu. Întorc capul şi vad cum 
zboară o noptieră spre mine...”. 
Martorul: “Eu nici nu ştiu ce caut aici!!! Stăteam liniştit în noptieră...” 
515. Un bărbat supărat sună la pompieri ca să raporteze un incendiu în cartier. 
Operatorul îl întreabă: 
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- Cum ajungem acolo? 
Bărbatul răspunde: 
- Pai nu mai aveţi maşinile alea mari şi roşii? 
516. Doi ardeleni intră într-un bar. Ion îl întreabă pe Vasile: 
- No, mă, ce eşti aşa de supărat? 
- Apăi abia aştept să ajung acasă şi să rup chiloţii muierii. 
- D-apăi ce ai, mă, cu chiloţii femeii? 
- Apăi mă, aşe mă strâng, că de-abia pot mere cu ei pe stradă.... 
517. În fata unui dozator de cafea un politist observa cum un tip introduce o fisa, 
apasa un buton; tipul îşi ia cafeaua şi pleaca. 
Curios, politistul introduce şi el o fisa, apasa un buton si-i cade cafeaua. 
Foarte fericit acesta îşi schimba toti banii în fise şi incepe sa le introcuca în 
dozator.. 
Tot baga fisa, apasa pe buton, lua cafeaua, o punea deoparte şi iar baga o fisa, şi tot 
aşa în continuare. 
La un momendat un tip de la coada ce se facuse intre timp îi spune: 
- Hai dom’le, odata! Ca m-am saturat de când stau aici. 
La care politistul îi raspunde: 
- Ce vrei ba, te oftici ca am noroc şi castig? 
518. La un sanatoriu în Somalia, se aude o voce: 
- Sooorrraaaa, un paianjen! 
- Vin imediat! zice sora, care era ocupata… 
Mai trece putin timp. 
- Sooorrraaaa, un paianjen! 
- Vin imediat! zice sora, care era înca ocupata. 
Mai trece putin timp. 
- Unde mă tarasti, monstrule?! 
519. În avion: un domn şi o fetita. 
Domnul zice: Ce-ar fi sa stam de vorba?, se pare ca timpul trece mai repede 
conversand . 
- Bine, zice fetita inchizand cartea pe care abia o deschisese, despre ce ati dori sa 
vorbim? 
- Pai, zice domnul, o tema interesanta ar fi despre fizica atomica nu crezi? şi surade 
superior. 
- De acord, dar intai vreau sa va intreb ceva: O vaca, un cal şi o oaie mananca acelasi 
lucru - iarba, dar oaia excreta niste bilute, vaca o placinta, iar calul niste mingi 
uscate. Cum va explicati fenomenul? 
- Habar n-am, zice domnul, minunandu-se de inteligenta fetitei. 
- Atunci cum vreti sa vorbim de fizica atomica dacă nici despre cacat nu stiti 
nimic??? 
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520. Un preot şi un cantor stateau pe marginea unei sosele cu o pancarta în mana 
pe care scria "Sfarsitul e aproape. Caiti-va!" Pe langa ei, treceau masini şi imediat 
după fiecare masina se auzea o busitura şi o explozie. Dupa o vreme, cantorul 
întreaba: "Parinte, nu crezi ca ar fi mai bine sa scriem pe pancarta "Podul din fata 
este rupt" ?? 
521. Intr-o catastrofa nefericita mor 100.000 de romani.Europa sare imediat cu 
ajutoare umanitare: -Franta: 100 tone de haine -Anglia: 1 milion de lire sterline -
Germania: 1000 tone de medicamente -Austria: 10 tone de alimente -Italia: 
100.000de romani 
522. Intra o tipa goala într-un bar şi comanda un whisky. 
Vine barmanul, şi o priveste de sus pana jos. 
Tipa il vede şi il întreaba: 
- Nu ai mai văzut o femeie goala pana acum?! 
La care barmanul raspunde: 
- Nu e asta problema ... Ma intreb de unde o sa scoti bani pentru bautura ! 
523. O vulpita prin padure ... 
La un moment dat, dîntr-un tufis se aude: 
- Cucuriguuuuuuu ... Cucuriguuuuuuu ... !!! 
Atenta, incearca sa localizeze tufisul ... din nou: 
- Cucuriguuuuuuu ... Cucuriguuuuuuu ... !!! 
Se apropie de tufis: 
- Cucuriguuuuuuu ... Cucuriguuuuuuu ...!!! 
Sare în tufis şi pret de vreun sfert de ora, se aud tot felul de zgomote ciudate şi 
ritmice. 
La un moment dat, din tufis apare un urs tragandu-si pantalonii şi care cugeta: 
"Mai, ce bine e sa stii o limba straina!!!" 
524. La examenul de penal general, profesorul se adreseaza unei studente sexi: 
- Sunt multumit de raspunsurile primite, dar acum o intrebare pentru nota 10: 
- "Cum s-ar chema faptul .... dacă eu as indrazni sa bag mana pe sub rochita 
dumneavoastra?" 
- Hartuire sexuala. 
- Foarte bine ... , dar dacă dumneavoastra ati baga mana în pantaloni la mine? 
- Profanare de morminte ... 
525. De 8 martie vine un inginer cu un buchet imens de trandafiri la director: 
- Dom' director, sa traiti, la multi ani, pentru dv. cel mai mare buchet de 8 martie!!! 
- Baa, tampitule! Ai innebunit? Pai de 8 martie se dau flori la femei şi ... ce, am fata 
de femeie? 
- Nu, dom' director, ... da' sunteti totuşi cea mai mare curva din institutie! 
526. O blonda mergea pe strada cu bluza descheiata, lasand sa i se vada un san. 
Un politist o opreste şi o întreaba: 



1881 

 

- Doamna, stiti ca va pot da amenda pentru expunere indecenta? 
- De ce, domnule politist? întreaba blonda. 
- Pentru ca aveti bluza descheiata şi vi se vede sanul ... 
- O, Doamne! exclama blonda, mi-am uitat copilul în autobuz! 
527. Care este diferenta dintre o femeie şi un bărbat? 
- Femeia are nevoie de un singur bărbat care sa îi îndeplineasca toate dorintele. 
- Barbatul are nevoie de toate femeile sa îi îndeplineasca singura dorinta ... 
528. Intra o fata draguta la farmacie şi o întreaba pe farmacista: 
- Aveti de vanzare prezervative foarte mari? 
- Desigur ca avem, vreti sa cumparati? 
- Nu, dar nu-i aşa ca nu o sa va suparati dacă am sa astept aici pana intra cineva sa 
cumpere? 
529. Bula face rost de o tigara cu marijuana. Iese pe balcon şi o aprinde. Trage 2-3 
fumuri ... NIMIC! 
- Ptiu, am dat şi o groaza de bani pe ea şi nimic. 
Deodata prin fata îi trece un glob mare de foc. 
- Ce dracu se intampla, dau astia cu bombe? 
Mai sta şi fumeaza, injurand ca nu are nici un efect, când iar îi treceprin fata un alt 
glob mare de foc. 
- Ce dracu'? Enervat stinge tigara şi intra în casa. 
- Pe unde ai fost mama? il întreaba maica-sa. 
- Am fumat o tigara pe balcon. 
- Timp de doua zile???? 
530. O femeie a apelat la un chirurg plastic sa-i reduca dimensiunile buzelor 
vaginale deoarece sunt 
prea mari şi falfaitoare. De rusine, a insistat ca operatia sa fie tinuta secreta, 
medicul fiind de acord. 
Dupa operatie, trezindu-se din anestezie, a gasit 3 trandafiri asezati cu grija pe 
noptiera. Indignata, 
si-a sunat imediat medicul: 
 - Parca v-am rugat sa nu spuneti nimanui despre operatia mea! 
 Medicul i-a spus ca a indeplinit intocmai dorinta ei de confidentialitate şi ca primul 
trandafir 
e de la el: 
 - M-a intristat gandul ca treceti prin asta de una singura... 
 - Şi al doilea trandafir? 
 - Al doilea trandafir e de la asistenta mea. Din simpatie, pentru ca şi ea suferit 
aceasta 
procedura cu ceva timp în urma. 
 - Dar al treilea trandafir? 
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 - Al treilea e de la un domn de la sectia de arsi de deasupra. A vrut sa va 
multumeasca pentru 
noile lui urechi. 
531. Dumnezeu îi cheama pe Bush, Bin-Laden şi Basescu în paradis şi le spune ca 
trebuie sa se intoarca la propriul popor şi sa le zica ca pentru urmatorii 20 de ani 
vor trebui sa curete excremente ca pedeapsa. 
Bush merge la ai sai şi le spune: 
- Am o veste proasta şi o veste buna pt voi. Vestea buna este ca Dumnezeu exista şi 
prostii aia de musulmani credeau în cineva care nu exista. Iar vestea proasta este ca 
va trebui sa curatam excremente pt urmatorii 20 de ani. 
Bin- Laden mere la ai sai şi zice: 
- Am 2 vesti proaste pentru voi. Prima e ca Dumnezeu exista şi noi credeam în ceva 
ceva ce nu exista. Iar a doua este ca va trebui sa curatam excremente pentru 
urmatorii 20 de ani. 
Basescu mere la ai sai şi zice: 
-Am doua vesti bune pentru voi. Prima este ca tata îi bine şi va saluta pe toti. Iar a 
doua este ca avem locuri de munca pt urmatorii 20 de ani. 
532. Un mosneag de nouazeci de ani statea pe o banca în parc, plingind. Un tip trece 
pa linga el şi-l întreaba de ce plinge. Printre lacrimi, batrinul raspunde: 
- Iubesc o fata de douazecisicinci de ani ... 
- Şi ce-i rau în asta? întreaba tinarul. 
Continuind sa plinga, mosul raspunde: 
- Nu intelegi ... În fiecare dimineata, inainte ca ea sa plece la lucru, facem dragoste. 
În pauza de prinz vine acasă, îmi pregateste masa şi apoi facem din nou dragoste. 
Seara vine acasă cit de repede poate şi mai facem o repriza de sex. Iar după cina, 
toata noaptea facem dragoste incontinuu. 
- Bine, dar ai o relatie pe care si-ar dori-o orice bărbat, mai ales la o virsta aşa de 
inaintata. De ce plingi? 
Printre lacrimi, batrinul raspunde: 
- Am uitat unde stau ... 
533. Bula bate la vecinul sau în poarta: 
- Vecine, cainele tau a muscat pe soacra-mea azi! 
- Ma Bula, tu nu esti serios, cum asa, ca asta nu musca niciodata. E bland şi cuminte, 
da' am sa am grija sa vad de el. Ia zi, ce despagubire vrei? 
- Vreau sa-mi vinzi cainele! 
534. - Domnule, se adreseaza un beţiv catre un trecator, fiti va rog bun şi numarati-
mi cucuiele ... 
- Unu, doi ... patru ... sapte ... oho! Ai o colectie impresionanta ... zece, unsprezece .... 
- Unsprezece? ... Va multumesc! Gata! Mai am doi stalpi şi un zid .... şi am ajuns acasă 
535. Baciu Gheorghe statea rezemat în bata şi privea în zare. 
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- Ce faci, bace Gheorghe, sazi şi cugeti? 
- Ba, numa’ sad! 
536. În curtea unei biserici lucra mesterul Gigel. şi bate el un cui intr-o scandura, 
când la un moment dat îşi da ditamai ciocanul peste deget. Incepe Gigel: 
- Sa-mi bag ***, f***-** m*** ma-tiiii de ciocaaaaan…. şi tot aşa … injuraturi la greu. 
Moment în care il aude un popa şi îi zice: 
- Fiule, nu e frumos sa injuri în biserica. 
Apoi il ia cu lectura… şi într-un final îi zice: 
- De acum incolo când mai ai accidente, nu injura, spune: “Apara-ma Doamne!” 
A doua zi, Gigel taia cu fierastraul o bucata de lemn. Taie el, taie, cand, la un 
moment dat, scapa fierastraul şi îşi taie un deget. 
Gigel: 
- Apara-ma Doamne! 
În acel moment, degetul taiat se ridica de pe jos şi se sudeaza la loc pe mana, ca prin 
miracol. 
La care popa: 
- SA-MI BAG ***!!! 
537. Manifestatie mare, mare (unii stiu despre ce e vorba). Lumea striga: 
- Ceausescu, PCR! Ura! Ura! 
Unul singur, mai amarat, sta mai în spate şi nu spune nici un cuvant. Un om de 
ordine (citeste securist) se apropie de el şi il întreaba: 
- Ce faci tovarase, de ce nu strigi ura? 
- Sunt ragusit, raspunde cel interpelat, dar ura e aici, în suflet. 
538. 10 Motive ca sa te duci dezbracat la munca: 
1. Seful tau zbiara tot timpul: “Vreau să-ţi vad fundul aici la ora 8!” 
2. Profiti de radiatiile emise de monitor pentru a tebronza pe tot corpul. 
3. “Mi-ar placea sa contribui şi eu, dar mi-am uitat portofelul în pantaloni!” 
4. E un mod original de a demonstra tuturor ca nu esti dotat doar intelectual. 
5. Poti sa iti adaugi în sectiunea profesionala, pe CV-ul şi aşa exagerat, “Dansator 
exotic”. 
6. Vrei sa vezi dacă e intr-adevar ca în vis. 
7. Colegii nu-ti mai fura pixurile după ce au văzut unde le tii. 
8. Distragi atentia de la faptul ca ai mai venit şi beat la serviciu. 
9. Da un sens cu totul nou expresiei “Iti sta parul aiurea!” 
10. Nu-ti fura nimeni scaunul! 
 539. S-au adunat într-un loc trei francezi. Au baut sampanie, cognac. Au fumat un 
trabuc, au mai baut o cafea. într-un cuvant, s-au relaxat civilizat şi au plecat acasă în 
liniste. 
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S-au adunat într-un loc trei rusi.. Au baut vodka şi alcool dublu rafinat. S-au luat la 
bataie, după care s-au dus fiecare la casele lor. într-un cuvant, s-au relaxat civilizat 
şi au plecat acasă în liniste. 
S-au adunat într-un loc trei arabi. Au aruncat în aer o masina, un hotel şi un 
supermarket, au 
deturnat un avion, l-au ciocnit de un zgarie-nori, au detonat 3.000 kg TNT... total 
3458 victime. Iata 
ce face omul când n-are voie sa bea! 
 540. Un inspector de la Fisc vine la sinagoga în control, se uita pe registre şi 
concluzioneaza catre rabin: 
-Domnule, veniturile dvs sunt mici şi impozitul la fel. Cum reusiti dvs sa traiti cu 
niste incasari aşa de mici? 
-Noi aici reciclam TOTUL şi ne multumim cu putin. 
-Chiar totul? 
-Tot. 
-Si picaturile de la lumanari? 
-Da, le strangem şi le trimitem la o fabrica de lumanari şi din când în când ne trimit 
o lumanare. 
-Bineeee. şi firmiturile de pe masa le reciclati? Intreaba agentul în zeflemea... 
-Da. Le strangem şi le trimitem. Din când în când primim o punga de pesmet. 
-Buuuun. Da cu pieile de preputz de la circumcizie ce faceti? şi pe ele le reciclati? 
-Da. Le strangem, le trimitem la Fisc şi din când în când ne trimit cate-un Pulica aşa 
ca dvs sa ne controleze. 
 
541. Un evreu din Rusia primeste permisiunea de a emigra în Israel ... 
La granita, rusii îi controleaza bagajul şi gasesc impaturit intre haine un bust al lui 
Lenin şi-l întreaba: 
- Ce e asta? 
Evreul: 
- Ar trebui sa intrebati CINE e asta, nu CE e asta... asta e Lenin, cel care a pus bazele 
socialismului şi a adus bunastarea poporului rus.. şi l-am luat ca amintire a zilelor 
de prosperitate... 
OK, il lasa rusii sa treaca. 
Pe aeroport în Tel Aviv, granicerii gasesc bustul lui Lenin şi întreaba: 
- Ce e asta? 
Evreul: 
- Ar trebui sa intrebati CINE e asta nu CE e asta. Asta e Lenin, nenorocitul din cauza 
caruia am parasit eu Rusia şi l-am luat cu mine ca sa am pe cine sa blestem în 
fiecare zi. 
Il lasa şi astia sa treaca... 
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Tipul se duce acasă, pune bustul pe raftul unei biblioteci şi la o petrecere organizata 
de familie cu ocazia sosirii sale, un nepot vede bustul şi întreaba: 
- CINE e asta? 
La care evreul îi raspunde: 
- Ar trebui sa intrebi CE e asta, nu CINE e asta. Raspunsul e: 10 kg de aur! 
 
542. Se duce Maria la mama ei, si-i spune: 
 - Mama! Nu mă mai marit cu Ion ca-i impotent. 
 Mama zice: 
 - Sa vezi ce-i fac, dacă il prind! Mie mi-a zis ca-i electrician..... 
543. Dorinta imposibila 
Un rapidist da peste lampa lui Aladin. O freaca el şi din ea iese un duh, gata sa-i 
indeplineasca o dorinta. Rapidistul zice: 
- Fa-l pe puradelul de fiul meu cel mai inteligent om de pe planeta. 
Duhul raspunde: 
- Asa ceva e imposibil. Uite-te la el, e retardat mintal, jegos, plin de paduchi, nici nu 
stie sa scrie, sa citeasca. E prea greu. Ai vreo alta dorinta? 
- Atunci fa sa castige Rapidul campionatul. 
La care duhul se scarpina în cap şi zice: 
- Ia adu-l pe fiul tau sa mai mă uit o data la el... 
544. O voce disperata la telefon, la ora 5 dimineata: 
- Alo! Salvarea? 
- Da. 
- Veniti repede caci în curte e un nebun ce suna din goarna şi ne dispera pe toti. 
- Imediat, dati-ne adresa! 
- UM 04032 
545. Caporalul e cam miop de felul lui: 
 - Drepti! Asta e valabil şi pentru tine, tu ala cu boneta rosie, din spate! 
 La care Bula: 
 - Domnule caporal, permiteti sa raportez, sa traiti, ala e un hidrant! 
 - Fie ce-o vrea el! Aici trebuie sa asculte şi cei cu facultate! 
546. Doi indieni mergeau prin padure cand, la un moment dat, ei vad în zare fumul 
 care se ridica de la un foc. 
 Primul, nestiind codul, întreaba: 
 - Ce spune mesajul? 
 - Nimic important, sunt doar reclame... 
547. Dupa 50 de ani de casnicie, el moare. La scurt timp moare şi ea şi ajunge în rai, 
unde-l vede pe el. 
- Dragule, ce bine-mi pare sa te regasesc! 
- Lasa-ma-n pace! Contractul a fost foarte clar: “Pana ce moartea ne va desparti”. 
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548. LA RESTAURANT: 
Să vă pun şi nişte ciupercuţe? 
- Nu, mulţumesc, mie-mi place să le culeg singur! 
- Cum doriţi! Pot să vi le risipesc pe podea... 
*** 
Iliescu a ajuns la Londra, a sunat la “room-service” şi a spus ” TU TI TU TU TU TU”. 
Nimeni nu a inteles nimic şi au cerut ajutor de la ambasada Romana. A venit un 
traducator oficial şi în sfarsit a aflat ce vrea Iliescu: “2 ceaiuri la camera 222″. 
*** 
Un politist vine-ntr-o zi acasă cu un televizor ultimul racnet. 
- De unde ai televizoru’ ? întreaba sotia. 
- L-am castigat la un concurs organizat de politie. 
- Ce fel de concurs ? 
- De matematica. 
- Şi ce v-au dat de facut ? 
- “Cat fac 5×5?” Iar eu, cu 17, am iesit pe locul trei. 
*** 
Dupa ce Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva, le-a zis: 
- Îmi mai raman doar doua haruri. Unul este arta de a face pipi din picioare si.... 
- Eu!!! Eu!!! Eu!!! Eu il vreau, te rog, Doamne, te rooog, te rooog!!!!!! intrerupse 
Adam imediat. Asta mi-ar simplifica viata în mod substantial.... 
Eva accepta, dand din cap şi zise ca lucrul acesta nu avea atata importanta pentru 
ea. Dumnezeu îi dadu lui Adam primul dar. 
Adam urla de bucurie, alerga prin gradina raiului, facu pipi langa toti copacii, pe 
urma alerga şi pe plaja, facand desene pe nisip cu pisul lui... 
Dumnezeu şi Eva il contemplau în tacere pe bărbatul nebun de fericire... 
Dupa un timp Eva se intoarse catre Creatorul Suprem şi-l intreba: 
- Care e celalalt dar, Doamne? 
- Creier, Eva, creier.... 
*** 
- Alo, domnu” IT ? 
 -Da. 
 -Vino pana la noi! 
 -De ce? 
 -Nu mai merge imprimanta! 
 -Ce nu face? 
 -Nu mai are curent! 
 -Cum?! 
 -Da, nu mai are curent!! Îmi apare pe calculator mesajul: “current printer is 
unavailable“- 
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*** 
- Iubitule, de ce alergi mereu la fereastra de cite ori incep sa cant? 
- Ca sa vada vecinii ca nu te bat.... 
*** 
Ce sunt doi somalezi în sacul de dormit: 
 Twix! 
*** 
Ofiterul de la centrul de recrutare il întreaba pe Bula: 
-Recrut, ce-i cu ochiul dumitale? 
-E un ochi artificial.. 
-Si din ce e un ochi artificial? 
-Din sticla, domnule ofiter. 
-Da, logic trebuie sa şi vezi prin el! 
*** 
Fiul unui seic studia în Bucuresti. Intrebandu-l parintii cum se simte, le-a raspuns 
ca în general bine, dar se jeneaza un pic când el vine cu Mercedesul S500 la scoala, 
iar profesorul lui coboara din tramvai. 
Peste cateva zile primeste un cec de 1 milion de dolari şi o telegrama: 
"Nu ne face numele de rusine! Cumpara-ti şi tu un tramvai!... 
 *** 
La facerea lumii, Dumnezeu, pentru a-i ajuta pe oameni să prospere, a hotărât să 
dea printr-o "Lege Divină" fiecărei naţii câte două virtuţi. Astfel, El i-a facut : 
- pe elveţieni - ordonaţi şi respectuoşi faţă de legi; 
- pe nemti - disciplinaţi şi raţionali; 
- pe englezi - perseverenţi şi studioşi; 
- pe japonezi - muncitori şi răbdători; 
- pe unguri - hotărâţi şi buni meseriaşi; 
- pe francezi - culţi şi rafinaţi; 
- pe spanioli - veseli şi ospitalieri............şamd. 
Când a ajuns la români, I-a spus îngerului consilier care-şi nota: 
- românii vor fi inteligenţi, cinstiţi şi buni politicieni.. 
Dupa ce a publicat-o în "Monitorul Celest", îngerul a remarcat: 
- Doamne, ai dat tuturor popoarelor câte două virtuţi, iar românilor trei. Oare în 
acest fel, nu cumva ei îi vor depăşi şi exploata pe toţi ceilalţi ? 
- Aoleu, aşa e ! Ai dreptate ! Atunci să revenim cu o "Ordonanţă". Pentru că virtuţile 
Dumnezeieşti, odată acordate, nu se mai pot lua înapoi, precizez că nimeni nu va 
putea avea şi folosi mai mult de două virtuţi, în acelaşi timp !" 
Şi astfel, se explică de ce românii... 
- care sunt inteligenţi şi cinstiţi, în nici un caz nu fac politică; 
- cei care sunt cinstiţi şi fac politică, în mod sigur nu sunt inteligenţi; 
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- care fac politică şi sunt inteligenţi, categoric nu sunt cinstiţi ! 
 
Intrebare: - Ce este haosul? 
Raspuns: - Nu dam raspunsuri la intrebari din agricultura. 
*** 
Doi nebuni sunt eliberati de la ospiciu pe cautiune. Ajung ei la un hotel şi unul face 
pe lumanarea. Celalalt spuse: 
-Ma, stai jos ca il sun pe doctor! 
Ala nimic. 
Il suna pe doctor sa îi spune: 
-Domnule doctor, asta sta lumanare! 
-Si ce daca? 
-Da eu nu pot sa dorm cu lumina aprinsa! 
*** 
A fost odata un evreu intelept. şi zicea el ca totul se poate reduce la ce ai în cap. Îl 
chema Solomon. 
Dupa el, a venit un alt evreu intelept. şi zicea el ca totul se poate reduce la ce ai în 
inima. Il chema Iisus. 
Dupa el, a venit un al treilea evreu intelept. şi zicea el ca totul se poate reduce la ce 
ai în stomac. Il chema Marx. 
Dupa el, a venit un al patrulea evreu intelept, şi a zis ca totul se poate reduce la ce ai 
intre picioare. Il chema Freud. 
La sfarsit, a venit un alt evreu, mai intelept decat toti (pe nume, Einstein) şi a zis: 
"Totul e relativ" 
Dupa ce a examinat-o temeinic pe domnisoara, ginecologul spune: 
- Deci, când va vedeti sotul asta-seara ... - Nu sunt maritata domnule doctor! 
- Atunci, când va vedeti logodnicul .... - Nu sunt nici logodita... 
- Sa zicem atunci, prietenul ... - Nu am nici un prieten si, pana acum, nu am avut 
nimic cu vreun bărbat! 
Ganditor, doctorul se duce la geam şi priveste în zare. Saturandu-se sa stea cu 
picioarele în sus, duduia întreaba: 
- La ce priviti atat de atent domnule doctor? 
- Astept un pic! Ultima data când s-a intamplat ceva asemanator, a aparut la rasarit 
o stea! 
 
*** 
Un avocat cu o cariera de succes îşi parca masina sa Lexus nou-nouta în fata 
oficiului şi parcand masina se grabi sa se laude în fata colegilor sai. Pe când se dadu 
jos din masina un camion trecu în viteza pe langa el şi facu 
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praf usa de pe partea soferului. Avocatul suna imediat la 911 şi în mai putin de 5 
minute aparu şi politia. Inainte ca politistul sa poate deschide gura avocatul incepu 
sa tipe isteric ca masina lui era cumparata doar de o zi, ca nu mai era acum buna de 
nimic indiferent cât ar incerca cei de la service sa o faca ca inainte. Dupa ce avocatul 
se opri sa respire politistul se uita cu dispret şi mila la avocat şi îi spuse: 
-Nu îmi vine sa cred cât puteti fi de materialisti voi avocatii. Va preocupa atat de 
mult averea voastra ca uitati ce este mai important în viata. 
-Cum poti sa zici aşa ceva, replica avocatul 
-Dumnezeule, pai tu nici macar nu realizezi ca odata cu portiera camionul ţi-a 
smuls şi bratul stang? 
-Dumnezeule!!! Tipa avocatul...Unde mi-e Rolex-ul?? 
 
*** 
Subsemnatul Penisul, cer o marire de salariu din urmatoarele considerente 
 
* Fac munca fizica 
* Muncesc la adancimi mari 
* Ma arunc cu capul inainte în tot ce fac 
* Nu îmi iau liber duminica sau în sarbatori legale 
* Lucrez într-un mediu umed 
* Lucrez într-un mediu intunecat şi prost ventilat. 
* Lucrez în temperaturi ridicate 
* Prin munca mea sunt expus la boli contagioase 
 
Cu respect, 
 
Penisul 
 
____ 
 
Stimate Penis, 
 
În urma analizarii cererii Dvs. şi tinand seama de argumentele expuse, 
administratia a respins cererea Dvs. din urmatoarele motive 
 
* Nu lucrati 8 ore/zi incontinuu. 
* Adormiti la intervale scurte de munca. 
* Nu urmati intotdeauna ordinele directiunii. 
* Nu stati intotdeauna la locul de munca şi ati fost văzut deseori vizitand alte locatii 
* Nu luati initiativa. 
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* Trebuie sa fiti presat şi stimulat pentru a incepe munca. 
* Lasati multa mizerie în urma Dvs. la sfarsitul turei. 
* Nu va supuneti intotdeauna regulilor de protectie a muncii, ca de exemplu 
purtarea hainelor de protectie corespunzatoare. 
* Veti intra la pensie cu mult inaintea varstei de 65 de ani. 
* Suntei incapabil sa lucrati doua schimburi la rand. 
* Uneori parasiti locul de munca inainte sa va indepliniti sarcinile trasate 
Si ca şi cum asta nu ar fi indeajuns, sunteti văzut mereu intrand şi iesind de la locul 
de munca carand doua colete suspicioase. 
 
Cu sinceritate, 
Directiunea 
*** 
La BAC se prezinta elevi cu diferite pregatiri. Intra primul foarte pregatit şi iese 
radios: 
- Cum a fost, il întreaba ceilalti? 
- Ei, ca intre profesori. 
- Adica? 
- Ei intrebau, eu raspundeam, ne completam. Intra al doilea şi la iesire aceeasi 
intrebare: 
- Cum a fost? 
- Ca de la profesori la elev: ei intrebau, eu raspundeam, mă mai ajutau ei. Intra al 
treilea şi la iesire: 
- Cum a fost? 
- Ei, cum sa fie, ca intre popi. 
- Cum asa? 
- Pai ei intrebau, eu îmi faceam cruce, eu raspundeam, ei îşi faceau cruce. 
*** 
O discutie între doi copii în camera lor. Baietelul catre fetita: - Ce-i vei cere lui Mos 
Craciun anul acesta? - O papusica Barbie. Dar tu ? - Eu îi voi cere un Tampax. - 
Tampax ? Ce e asta ? - ...habar n-am , dar zic astia la televizor ca daca-l folosesti poti 
merge la plaja sau la piscina în fiecare zi, sa mergi cu bicicleta, sa dansezi, sa alergi, 
sa faci o multime de lucruri... fara ca nimeni sa-si dea seama! 
*** 
O conducatoare auto este oprita de politie pentru exces de viteza. 
- Doamna, permisul de conducere va rog. 
- Nu-l mai am, mi l-a luat un coleg de-al dv. acum 3 săptămâni, pe motiv ca eram 
chipurile beata la volan... 
- Aha, actele masinii atunci. 
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- Nu-i masina mea, dar marturisesc ca am luat-o din parcare la Mall, unde am gasit-
o cu usa deschisa şi cheile în contact... 
- Aha! Ati furat masina! 
- Dacă dv. vreti sa formulati asa..., dar sa stiti ca parca am văzut actele în portiera 
unde e şi pistolul. 
- Pistoool, ce pistol, doamna??!! 
- Pai pistolul cu care a fost impuscat proprietarul masinii şi pe care l-am pus în 
portiera după ce am pus cadavrul în portbagaj. 
 - Cadavrul, doar nu vreti sa-mi spuneti ca aveti un cadavru în portbagaj.... 
- Ba da, ies şi vi-l arat.... 
- Doamna, nu va miscati din loc! Politistul cere ajutor prin walkie-talkie, după 5 
minute ajung alte masini ale politiei acolo şi unul dintre superiori se apropie de 
doamna cu pricina. 
- Doamna, îmi aratati permisul va rog? 
- Da poftiti (si-i pune în mina permisul) 
- A cui e masina? 
- A mea, poftiti actele. 
- Îmi dati voie sa mă uit în portiera sa vad dacă aveti acolo un pistol? 
- Bine-nteles, dar nu am nici un pistol (si-i deschide usa - la care nimic...) 
- Inca ceva, doamna pot sa vad şi portbagajul? 
- Desigur (nici acolo nimic). 
- Pai acum nu mai inteleg nimic, colegul care m-a chemat a spus ca aveti un cadavru 
în portbagaj, un pistol în portiera, masina furata.... La care doamna: 
- Şi pariez ca a zis şi ca circulam cu exces de viteza... 
*** 
Jurnalul ei: 
Sambata seara mi s-a parut ca se purta ciudat. Facusem planuri sa mergem la un 
bar ca sa bem ceva. Fusesem la cumparaturi cu prietenele mele toata ziua şi am 
crezut ca era suparat ca am intarziat. Nu a zis nimic. 
Conversatia nu incepea, aşa ca am propus sa mergem undeva unde sa putem vorbi 
în liniste. A fost de acord dar era în continuare tacut şi absent. 
L-am intrebat ce nu era în regula. A spus ca e totul ok. L-am intrebat dacă era 
suparat pe mine. Dacă tacerea lui era din vina mea. Mi-a spus ca nu are legatura cu 
mine şi sa nu îmi fac probleme. În drum spre casa i-am spus ca il iubesc, el doar a 
zambit şi a continuat sa conduca. Nu îmi pot explica comportamentul lui. Nu inteleg 
de ce nu mi-a spus "si eu te iubesc"..... 
Când am ajuns acasă, am simtit ca l-am pierdut, ca şi cum nu ar mai fi dorit sa aiba 
de a face cu mine niciodata. Pur şi simplu statea şi se uita la televizor. Parea atat de 
distant şi absent. În final m-am hotarat sa merg sa mă culc. Dupa vreo 10 minute a 
venit şi el în pat, şi spre surprinderea mea a fost receptiv la mangaierile mele, şi am 
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facut dragoste. Dar tot nu era el. Am simtit ca era distras şi cu gandul în alta parte. 
Am simtit ca nu mai rezist aşa ca m-am hotarat sa il confrunt, dar el adormise deja. 
Am inceput sa plang cu cearsaful în dreptul gurii pentru ca nu vroiam sa-l trezesc şi 
am plans, şi am plans, pana am adormit şi eu. Sunt disperata. Nu stiu ce sa mă fac. 
Sunt aproape sigura ca se gandeste la alta. Viata mea e un dezastru." 
Jurnalul lui: 
Azi Poli a pierdut în deplasare, dar macar am futut. 
*** 
Un tip gonea pe autostrada cu mult peste viteza legala. Vazand girofarul unei 
masini de politie în oglinda, se gandeste: \"Am o masina buna şi pot sa dispar\". 
Asa ca accelereaza şi urmarirea incepe.Când acul kilometrajului 
ajunge la capatul cursei, vazind ca totuşi nu poate sa scape de politist, bărbatul se 
gandeste ca ar fi mai bine sa renunte şi trage pe dreapta. 
Politistul se apropie de masina şi spune: - Asculta, baiete. Am avut o zi groaznica şi 
vreau sa ajung acasă. Inventeaza o scuza buna ca sa te las sa pleci. Tipul se gandeste 
putin şi raspunde: - Acum trei săptămâni, sotia mea a plecat cu un politist. Când te-
am văzut în spatele masinii, am crezut ca vrei sa mi-o aduci inapoi! 
 
Un batrînel intra într-un magazin: - Naftalina sub forma de bile aveti? - Da! - Vreau 
şi eu 2 pungi. Dupa o ora vine din nou: - Naftalina sub forma de bile aveti? - Da! - 
Mai vreau şi eu 4 pungi. Dupa alta ora vine din nou: - 
Naftalina sub forma de bile aveti? - Da! - Vreau tot stocul. Vînzatorul: - Mai mosule, 
cred ca ai o gramada de molii acasă... - Nu, am numai una. – şi pentru o molie iei tot 
stocul? Mosul, tremurînd: - Pai ce sa fac, taica, 
Dacă nu o nimeresc? 
*** 
S-a dus popa sa se spovedeasca. şi a primit canon sa faca o fapta buna. 
Mergand el spre casa, a văzut masina rabinului, care era vecin cu el, plina de noroi. 
"Am sa-i spal masina", s-a gîndit popa. şi i-a spalat-o. A doua zi, cînd sa plece în 
oras, îl vede pe vecinul sau, rabinul, sub masina popii 
taind cu un fierastrau teava de esapament a masinii. - Pai ce faci, vecine? 
Eu îti spal masina şi tu mi-o distrugi pe a mea? - Pai ce, a raspuns rabinul, dacă tu 
mi-ai botezat-o, eu sa nu ti-o tai împrejur? 
 
O femeie se întoarce acasă dimineata. Barbatul o întreaba unde a fost pîna 
la ora aia, la care femeia raspunde ca a dormit la cea mai buna prietena a 
ei. Barbatul da telefon la 10 cele mai bune prietene ale sotiei. Nici una 
nu-i confirma ca a dormit noaptea la ea... Se întoarce bărbatul dimineata 
acasa. Femeia îl întreaba unde a fost pîna la ora aia. El raspunde ca a 
dormit acasă la cel mai bun prieten. Femeia telefoneaza la 10 cei mai buni 
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prieteni ai sotului ei si, din toti, 8 îi confirma ca într-adevar noaptea 
precedenta sotul ei a dormit la ei, iar ceilalti 2 insista ca înca se afla 
acolo... 
*** 
O blonda în benzinarie îsi umfla roata de la masina prin teava de esapament. 
O vede o alta blonda care-i spune sotului ei: - Ce proasta, nu vede ca are 
geamurile deschise? 
*** 
Scumpule, zice sotia..... .mai tii minte stiucile alea pe care le- ai prins 
asta vara, când ai fost la pescuit cu prietenul tau Vasile? - Sigur ca da, 
iubito. - Ei bine, una din ele a telefonat sa te anunte ca ai devenit tata! 
*** 
O femeie la vreo 30 de ani, după ce si-a rezolvat treburile în capitala de 
judet, voia sa ajunga acum acasă şi nu mai avea bani. Se apropie de un 
taximetrist şi îi spune: - Uite, tre' s-ajung şi eu în Trescovenii de Sus, 
dar nu am bani... Cum ajungem acolo ne socotim noi. - Bine, las' ca ne 
socotim noi pe drum!, zice taximetristul. Dupa vreo ora, opreste 
taximetristul pe un câmp, ia o patura din portbagaj şi o asterne pe lucerna. 
Femeia, îngrijorata, îi zice: - Vai, dar nu pot sa fac asta, sunt maritata, 
am acasă doi copii! - Şi ce? şi eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am 
si 40 de iepuri de hranit, aşa ca taci şi rupe lucerna... 
*** 
O familie de viermi traia într-un rahat. Micul vierme o întreaba pe mama 
lui: - Mama, noi am putea trai într-un mar ? - Da, fiule, am putea trai 
într-un mar. - Mama, noi am putea trai intr-o banana ? - Da, fiule, am putea 
trai intr-o banana. - Atunci, mama, de ce trăim într-un rahat ? - Pentru ca 
suntem patrioti şi asta e tara noastra fiule. 
*** 
Trei berze participa la o conferinta. Una întreaba: - Ce ati mai facut 
zilele astea? ? Prima barza: - Eu am adus pe lume doi gemeni draguti! A doua 
barza: - Eu am adus pe lume niste tripleti! A treia barza: - Eu am speriat 
doi studenti!! 
*** 
Americanii au inventat un computer medical foarte performant. Doctorii o cam 
bagasera pe maneca: Asta ne ia painea de la gura! Unul din doctori, mai 
smecher de felul sau, le spune celorlalti confrati. - Las' ca-i vin eu de 
hac! Se duce la computer. Acesta întreaba: - Ce va doare?. Doctorul spune - 
Ma doare-n cot!. Computerul raspunde: - Dati o proba de urina şi după doua 
ore pentru rezultat. Doctorul se duce acasă şi urineaza intr-o sticluta, 
apoi o pune sa faca acelasi lucru şi pe nevasta-sa, pe fiica-sa, ba chiar si 
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pe pisica lor. Apoi duce sticluta cu cocktailul de urina la computer. Dupa 
doua ore primeste rezultatul: - Sotia dvs are sifilis, fiica dvs este 
gravida în luna a patra, pisica nu are nimic, iar dvs n-o mai frecati in 
baie, ca-i locul stramt şi va loviti la coate! 
*** 
Unul la 7 dimineata, sub balcoanele unui bloc, zbiera din toti bojocii: - 
Nutii! Nuutiii! Nici un raspuns. Iarasi : - Nutii! Nuutiii! Tot nici un 
raspuns. Iarasi : - Nutii! Nuutiii! Catadicseste unul sa deschida : - Ce tot 
vrei ma, de zbieri aşa la 7 dimineata? - Nuti s-a sculat? - Nu mi s-a 
sculat! 
*** 
Un ardelean stabilit în America vine în concediu în satul natal şi-l roaga 
pe tac-su sa-i cheme pe toti satenii sambata la caminul cultural, sa-i 
cinsteasca... Sambata, toata suflarea petrece pana spre ziua şi la plecare 
"americanul" da fiecaruia cate un plic cu 100 de dolari. Urmatorul an din 
nou "americanul" face concediul la tara , din nou petrecerea a caminul 
cultural cu toti satenii şi plicul cu 100 de dolari. Satenii multumiti 
asteptau sa vina urmatorul an, caci deja devenise o traditie... Vine şi anul 
urmator, "americanul" prezent, se intalnesc la caminul cultural, petrec pe 
cinste, dar, la plecare, în plic, Vasile şi Gheorghe gasesc doar cate 50 de 
dolari şi-l întreaba pe american de ce a scazut "donatia". Acesta le 
raspunde ca are copii la facultate, a venit şi criza globala şi nu-si mai 
poate permite acum o cheltuiala mai mare. Vasile îi zice lui Gheorghe: - 
Hai, ba, Gheo, sa plecam, ca nesimtitul asta îşi tine copiii la facultate pe 
banii nostrii..... 
*** 
Vine primul fiu acasă: "Tata, da-mi cinci milioane ca am lasat-o pe una gravida". 
Vine şi al doilea fiu: "Tata, da-mi sapte milioane ca am lasat-o pe una gravida". 
Vine şi fiica: "Tata, am ramas gravida". 
Tatal: "În sfarsit se mai şi incaseaza!" 
*** 
O familie de tineri merge în vizita la niste prieteni mai în varsta. Se aseaza la masa 
sa manance. Batranul îi zice sotiei: 
- Luceafarul meu, adu felul intai. Dupa ce termina batranul zice: 
- Frumoasa mea, adu felul doi. Dupa ce termina, batranul îi zice sotiei: 
- Iubirea mea, adu desertul. Dupa masa femeile merg la bucatarie iar bărbatii 
raman singuri. Tanarul il întreaba pe batran: - Cum de reusesti dupa atatia ani sa-i 
mai spui cuvinte aşa frumoase? 
- Sa mor de mai stiu cum o cheama! 
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*** 
Maria şi Ion în pat. Ion, intins pe tot patul, sforaia. 
- Ioane, spuse Maria somnoroasa. Ioane, da-te pe jumatatea ta. 
- Ioane... trezeste-te! Da-te pe jumatatea ta! 
La care Ion: 
- Jumatatea mea esti tu! 
*** 
Bula avea o colega de birou buna în draci, dar din pacate nedisponibila. O 
sorbea din priviri în fiecare zi şi crapa de necaz ca nu-i poate face nimic. 
Într-o zi ajunge atât de frustrat încât se duce direct la ea şi îi spune 
deschis în fata: - Esti o femeie superba şi îmi doresc foarte mult sa te am 
macar o data. Uite, dacă mă lasi o singura data sa ti-o pun, îti dau 500 de 
euro. Tipa refuza fara sa stea pe gânduri. Bula insista, explicându-i ca 
totul se va termina repede: - Eu stau în spatele tau, arunc banii pe podea, 
tu te apleci sa-i iei şi pâna i-ai ridicat eu am şi terminat treaba. Tipa 
sta şi se gândeste o secunda, după care spune ca trebuie sa se consulte cu 
prietenul ei şi îl suna. Aluia, când aude despre ce e vorba, îi sticlesc 
ochii si-i vine o idee: - Cere-i 1000 EURO şi ridica rapid banii de jos, asa 
nu va avea timp nici macar sa-si dea pantalonii jos. Gagica e de acord si 
accepta propunerea. Dupa vreo jumatate de ora prietenul ei începe sa-si faca 
griji nemaiprimind nici o veste şi la un moment dat o suna el s-o întrebe ce 
s-a întâmplat. Tipa raspunde gâfâind si, printre gemete, îi spune: 
"Nemernicul a folosit monede...". 
*** 
Un cuplu era în vacanta în Pakistan. La un moment dat au intrat într-un mic 
magazin de sandale. Vinzatorul le spuse: - Am niste sandale speciale de care voi doi 
sunt sigur ca ati fi interesati. Cu ele se poate face sex salbatic, cum face o mare 
camila a desertului. Sotul simtea ca nu are nevoie neaparata de ele, considerandu-
se un maestru al sexului, aşa incat il întreaba pe vanzator: 
- Cum ar putea niste sandale sa îmi mareasca potenta? 
Pakistanezul a replicat : - De ce nu le incerci şi vezi de unul singur ? 
Sotul, s-a hotarat în cele din urma sa le incerce. Imediat ce şi le-a pus în picioare, 
privirea lui a devenit salbatica. Era ceva ce sotia lui nu mai vazuse de multi ani - 
putere sexuala pura. Cat ai clipi din ochi, sotul l-a impins pe pakistanez, l-a aruncat 
pe masa şi a inceput sa traga de pantalonii tipului. 
În tot acest timp pakistanezul zbiera: - LE-AI PUS INVERS ! LE-AI PUS INVERS!!! 
*** 
Doi romani se hotarasc sa incerce sa duca "la negru", la vanzare, in strainatate, o 
veverita. Ajunsi la granita, se lovesc de problema: - unde ascudem veverita? Unul 
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dintre ei vine cu solutia: - bagati-o în chiloti! Zis si facut. Incep trecerea frontierei şi 
când totul parea ca şi finalizat, tipul cu veverita nu mai rezista şi ... tipand, scoate 
afara din chiloti veverita. Ca atare, cei doi sunt prinsi şi bagati la inchisoare. În 
linistea celulei, cel cu ideea brilianta il întreaba pe faptas: - Tousi, ce s-a intamplat 
de nu ai mai putut rezista inca doi metri pana treceam dincolo? 
Impricinatul raspunde: - Mai, atata timp cât veverita a crezut ca peni ... meu este o 
craca pe care sa stea sa se odihneasca, totul a fost ok. Dupa aceea, atat timp cât 
veverita a crezut ca oule mele sunt nuci, totul a fost acceptabil. A devenit ceva mai 
greu când veverita a crezut ca fundul meu este o scorbura, dar a fost suportabil şi 
acest lucru. Când s-a hotarat insa sa duca nucile în scorbura, nu am mai putut 
rezista! 
*** 
Întorcîndu-se de la coasa, badea Gheorghe îl vede pe Ion, cu un cercel baban în nas, 
plimbîndu-se pe ulita... 
- Da' bine, ma, Ioane, ma, tu porti cercel, ma? 
- No, d'apai... 
- Da' bine, ma, Ioane, ma, te credeam om serios... 
- No... 
- Da' bine, ma, Ioane, de cînd ti-ai pus tu cercel, ma? 
- D-apai, de când l-o gasit Maria în patul nostru...ma! 
*** 
Ion îşi cumpara de la Cluj un binoclu. Gheo il întreaba cei ala. 
Ion: - E un instrument cu care poti sa vezi pina hat departe şi toate lucrurile le vezi 
ca şi cum ar fi langa tine. 
Gheo: - Ma, nu se poate aşa ceva! 
Ion: - Ba da, ma. Uite, aseara, stateam la mine în curte şi te vedeam ce te mai jucai 
cu nevasta-ta, cum o mai alergai, cum o mai iubeai... 
Gheo: - Vezi ca nu-i bun da nimica? Pai...eu aseara nici n-am fost acasă! 
*** 
Sotul vine acasă din delegatie şi sotia are trei bărbati în casa. Nu stie unde sa-i 
piteasca aşa ca îi baga repede în trei saci şi îi pune pe balcon. Sotul vrea sa-si 
aprinda o tigara şi vede sacii astia şi întreaba: -Ce e cu sacii astia? -A fost mama ta 
în vizita şi ne-a adus cate ceva... Sotul da un picior la primul sac şi dinauntru se 
aude: -Guit, Guit! Sotul zice: -A, un purcelus...e bine! Da un picior la al doilea sac şi 
aude: -MUU, MUUUUUU - a, un vitelus... Da un picior la al treilea sac şi nimic. Mai da 
inca un picior şi mai tare şi nimic. Ia o lopata şi incepe sa dea în sac cu ea.Deodata 
sacul se deschide şi iese un tip revoltat rau: -IN P**A MEA, dacă TAC.... INSEAMNA 
CA TI-A ADUS MATA CARTOFI! 
*** 
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Un sot, satul de sotia sa care-l tot intreba cum arata, îi cumpara o oglinda mare, ca 
sa se vada în ea din cap pana în picioare. 
Asta a mers un timp, dar acum îi punea aceleasi intebari, stand în fata oglinzii. O 
data, proaspat iesita de la dus, se plangea ca are sanii prea mici. 
Sotul, care de obicei tacea, îi spune : 
- dacă vrei să-ţi creasca sanii, ia o bucata de hartie igienica şi freac-o intre ei cateva 
secunde în fiecare zi. 
Femeia se repede, ia o bucta de hartie şi se apuca sa o frece intre sani: 
- În cât timp o sa-mi creasca? 
- Va dura cativa ani!. 
Sotia se opreste: 
- De unde stii tu ca dacă frec o bucata de hartie igienica intre sani, acestia îmi vor 
creşte în cativa ani? 
- Cu fundul a mers, nu-i asa? 
 *** 
- Aveti prezervative? 
- În primul rand, îi raspunde farmacista enervata, prezervativele nu sunt pentru 
copii şi în al doilea rând sa-i spui lui taticu' sa vina singur sa şi le cumpere pentru ca 
sunt de diferite marimi! 
Copilul: - În primul rand, prezervativele nu sunt pentru copii ci sunt impotriva 
copiilor şi în al doilea rând nu o sa-i spun nimic lui tata pentru ca sunt pentru 
mama.....care va pleca la statiune şi marimea inca nu o stie! ... 
*** 
Sotul vine acasă si-o prinde pe sotie cu amantul în pat... 
Socat întreaba: 
- Ce se intampla aici? 
Sotia se uita la amant şi zice: 
- Ti-am spus ca-i prost?!! 
*** 
Cineva suna la usa , iar bărbatul deschide. 
Moartea în fata lui îi spune: 
- Am venit după viata ta! 
Barbatul se întoarce si-o striga pe nevasta-sa: 
- Viata mea! Pe tine te cauta! 
*** 
Un barbat era satul de a mai merge la munca in fiecare zi iar sotia lui sa stea acasa. 
Voia sa vada cu ochii lui ce se petrece in timp ce el muncea din greu la birou, zicand 
astfel: Doamne eu merg la servici in fiecare zi şi muncesc 8 ore pe zi, in timp ce 
sotia mea sta fara nici o grija acasa. 
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Vreau ca şi ea sa stie prin ce trec eu zilnic, asa ca, te rog, permite-mi sa facem 
schimb pt o zi. Amin! 
Dumnezeu, in minunata sa intelepciune, i-a indeplinit dorinta. 
Dimineata urmatore, destul de sigur pe sine, barbatul se trezi in pielea sotiei sale. S-
a ridicat, a gatit micul dejun pt partenerul sau de viata, a trezit copiii, le-a pregatiti 
hainele, le-a servit micul dejun, le-a facut pachetele pt scoala, i-a dus la scoala, a 
venit repede acasa, aadunat toate hainelesi a dus hainele la spalat, s-a dus la banca, 
s-a dus la cumparaturisi din nou acasa ca sa lase cumparaturile;apoi a plecat sa 
plateasca cheltuielile lunare. Revenita acasa a curatat cutia pisiciisi a imbaiat 
cainele. Era deja ora 13. A facut paturile, şi a adunat alte rufe, a aspirat in toata casa, 
a sters praful şi a spalat bucataria. 
A fugit apoi la scoala dupa copii cu care, pe drum, a intrat in discutii contradictorii. 
Acasa a pregatit din nou laptele şi biscuitii pt copiisi s-a ocupat de ei pt ca sa isi faca 
temele. Apoi si-a instalat masa de calcat şi a inceput sa calce uitandu-se cu coada 
ochiului la TV. La ora 16: 30 a inceput sa curete cartofii şi sa spele legumele pt 
salata, a gatit carnea de porcsi a pregatit mancarea de cina. Dupa cina, din nou, a 
spalat toata bucataria, vasele, a adunat din nou toata hainele, a facut baie copiilorsi 
i-a pregatit pt culcare. La ora 9 era deja extenuate datorita trebulilor din timpul 
zilei, dar pt ea ziua nu s-a terminat inca… era asteptata in pat de sotul sau pentru a 
face dragoste, lucru pe care l-a facut cu brio, fara ca sa aiba plangeri din partea 
partenerului. 
A doua zi barbatul s-a trezit şi imediat a venit in genunchi inaintea lui Dumnezeu şi 
I-a zis: Doamne, nu stiu la ce m-am gandit cand am cerut sa fiu in pielea sotiei 
mele…am gresit asa de mult sa o invidiez pe sotia mea crezand ca sta degeaba acasa 
toata ziua… Te rog, te rog mult, dar te rog, fa schimbarea la loc cum eram! Amin! 
Dumnezeu in infinita Sa intelepciune i-a replicat: Fiule, cred ca ai invatat o lectie 
buna şi bucuros as face schimbarea inapoi…dar vezi tu…va trebui sa astepti 9 
luni…noaptea trecuta tocmai ai ramas gravida şi va trebui sa şi nasti….!!!!!!!!!!!!!!! 
Acesta a fost votat mailul anului, dacă esti de acord cu acesta, trimite-l tutuor 
prietenelor tale şi tuturor barbatilor siguri pe importanta lor! 
**** 
Mircea Dinescu - Femei de carieră 
 
Odată, la serviciu, am dat de o colegă nervoasă la toaletă. Ieşise din cabină, îşi 
netezea fusta şi bombănea: "Ştii bancu' ăla cu Iţic?". 
N-am ştiut dacă vorbeşte cu mine, aşa că am mormăit incert, în a şa fel încât, la o 
adică, să reiasă că eu de fapt cântam. A continuat şi m-a scăpat astfel de propria-mi 
mutră buimacă: 
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"Cică se ruga Iţic toată ziua la Dumnezeu: dă, Doamne, să c â ştig la loterie! Ajută-
mă, Doamne, să câştig la loterie, hai, Doamne, zău, de ce nu mă ajuţi şi pe mine să 
câştig la loterie?! 
La un moment dat, Dumnezeu, agasat de atâta văicareală, se repede la el: Mă, Iţic, 
pe cuvânt că te-am auzit şi m-am străduit din răsputeri, dar te rog frumos, ajută-mă 
şi tu puţin: joacă la loterie!". 
Am hăhăit cu ea un pic, dar aşteptam legătura dintre banc şi motivul reuniunii 
noastre private. A continuat: "Aşa şi eu, dragă: tocmai am făcut acum un test de 
sarcină care, normal, mi-a ieşit negativ. Am plâns ca proasta, cu fundul pe colac, 
fiindcă mă screm de vreo patru ani să rămân gravidă şi degeaba! După aia însă, 
brusc, mi-a bubuit mintea că de la ciclul trecut n-am mai făcut sex, de fapt! 
Că eu cu bărbată-miu nu ne întâlnim decât 8 minute pe zi, dimineaţa. Şi, deşi el n-
are nevoie 
decât de patru minute pentru un act sexual, eu tocmai atunci nu pot, fiindcă îmi fac 
părul cu 
drotul, pantofii cu cremă şi botul cu ruj." 
Verifică-ţi agenda, am putea să ne vedem azi la 1, 45 să luăm lunch-ul şi să facem un 
copil? 
Mă uitam la ea cu ceva ce fusese până de curând admira ţie, dar deja nu mai eram 
sigur: 
femeie de carieră, obsedată de promovare, leafă, autoritate şi performanţă. Vorbea 
jumate-n engleză, jumate-n română, cum se poartă acum, era toată numai taioare, 
promăuşăn, targhet, auărnes, marchet, pablic-rileişăns, plening, risărci, fiidbac. 
Damă spirt, cu părul prins ca madam Ecaterina Andronescu-Abramburica, era deci 
colega-cea-fără-de-cusur, carierista care se temea doar de bomba atomică şi de 
bărbaţii care cred că femeile sunt inferioare. Avea un soţ manager, care-şi făcea al 
doilea doctorat şi chelise prematur din cauza studiului năpraznic şi ambiţiei de a fi 
şef. Aveau bani, lucrau în multinaţionale, umblau numai cu nara pe sus, trosnea 
mândria-n ei. Dar n-aveau copii. Asta lipsea din tabloul perfect. Când au împlinit 30 
de ani au făcut consiliu de familie, cu părinţi şi cu socri cu tot şi au decis să aibă un 
băiat şi o fată, neapărat în ordinea asta. Când au împlinit 34, s-ar fi bucurat s ă aibă 
şi-un pechinez, numai că programul lor de lucru era deja un pact cu diavolul. Ea se 
scula la 7 şi pleca la 7, 42 cu Renault-ul, el se scula la 7, 34 şi pleca la 8, 02, cu 
Volkswagen-ul. Seara, ea venea la 9, 10, comanda pizza, îi lăsa şi lui o felie rece, se 
culca; la 10, 45 venea şi el şi mânca uscătura. Apoi se strecura în pat lângă ea, dar n-
o trezea niciodată pentru sex, fiindcă el trişa; seara nu facea duş, nu mai avea timp. 
Făcea doar dimineaţa. 
Ea văzuse-n filme cum femeile de carieră î-şi făceau test de sarcina la WC-ul firmei, 
deoarece acasă nu mai aveau timp. Ceea ce uita ea de fiecare dată era că numai din 
ovulul ei nu se putea isca nici un făt, mai trebuia şi ceva de le el, parcă. Dar el avea 
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de învăţat ca s-ajungă docent, ea avea de ajuns cea mai şefă şi de câştigat bani. 
Copiii nu apăreau, iar cuscrii făceau deja consilii numai între ei, hotărau ceva, însă 
rezoluţia rămânea nerostit ă, telefonul tinerilor suna degeaba, iar la celulare nu 
răspundeau, erau în miting. Pe ea, ovulaţia o prindea numai în brainstormingul 
pentru campania de relansare a brandului. 
Iar el tot nu ştia ce e aceea ovulaţie, deşi pe vremuri, când erau studenţi şi 
obişnuiau să 
mai şi trăiască, ea îi desenase două ovare şi nişte puncte pe care le înghesuiau alte 
puncte, 
cu coadă. 
Femeile s-au opintit câteva secole să ajungă egale cu bărbaţii, iar acum nu mai ştiu 
cum să scape de acest groaznic privilegiu. Muncim ca nişte tâmpite, îi mulţumim 
patronului că ne dă şansa extraordinară de a lucra şi-n weekend, ca să ne afirmăm 
şi să ne ţinem de deadline. 
Şefii pleacă de vineri la prânz şi-i mai vezi luni după-masă, când se deşteaptă din 
mahmureli de cinci stele. Timp în care ai deosebita onoare de a le ţine locul, că de-
aia ai dat atât din coate şi-ai făcut ulcer de când mănânci numai kebab în chiflă, la 
serviciu, ca să ajungi femeie de nădejde. Firma te-a răsplătit cu două dioptrii 
suplimentare, dar miopia asta e semnul triumfului tău personal. Noaptea visezi 
color Acrobat Reader, Outlook şi Power Point, coşmarul ţi-e împicăţit de guguloaie 
de foldere galbene pe care scrie "urgent", "campanie", "scheme", "rapoarte". În 
somn, butonul Delete nu merge, nu scapi de pătrăţici şi te trezeşti ţipând. Nu pentru 
că te înnebunesc folderele, ci pentru c ă e deja 7, 30 şi la 8 trebuie să fii la firmă şi-ai 
dormit strâmb şi-ţi stă bretonul ca o bidinea. Scuză-mă, te las puţin pe fir, că mă 
cere unul de nevastă... 
Munca e bună numai când ţi-aduce un franc cinstit în buzunar şi mai ales, îţi dă şi 
răgazul să-l cheltuieşti. Sistemul suedez prevede că trebuie să ameţeşti muncind 
cinci zile pe săptămână şi să ameţeşti în bar două zile pe săptămână. Ăsta e raportul 
minim rezonabil. Carierismul e plăsmuirea bolnavă a unor filme imbecile de la 
Hollywood, care insinuează că o femeie poate face orice, dacă vrea ea: ajunge 
imediat director executiv, naşte trei pui vii pe care îi hrăneşte cu lapte praf, soţul o 
iubeşte leşinant, deşi o vede cam şase ore pe săptămână (sau poate tocmai de-aia), 
iar el, deşi e neurochirurg şef la Memorial Hospital, nu e stresat deloc, face mâncare 
la copii, spală vase şi-o aşteaptă pe ea cu maşina la firmă, seara. Pardon, noaptea. 
Nu se ştie când operează el pe creier şi mai face şi lecţii cu ăia mici, dar ea, nevasta, 
are de predat patru rapoarte zilnic, de zbierat la trei brokeri şi de convins opt 
clienţi să investească. 
Femeile care au văzut-o pe Diane Keaton în "Baby Boom" se las ă drogate de gândul 
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inept al unui perpetuum mobile. Au senzaţia că se poate orice. Că soţul, copilul, 
ciobănescul german şi siameza aşteaptă oricât; ei latră la unison cu mândrie c ă au 
o directoare în familie. 
Când ambii soţi muncesc deopotrivă, ajungi să le înţelegi masochismul, până la 
urmă. Pericolul dospeşte abia când femeia de carieră are acasă un inginer care 
scapă la 4, 00 de la uzină, apoi vrea mâncare cu sos, maieuri cât de cât curate şi 
puţin sex. Muncind ca o disperată ca să nu cumva să fie promovată alta în locul ei, la 
o adică, femeia se înscrie deja la divorţul part-time şi facilitează hârjoana 
extraconjugală a bărbatului constrâns de hormoni. 
Când consta ţi că fetiţa ta îi spune "mamă" soacră-tii (care nici nu te-a vrut de noră, 
fiindcă nu păreai gospodină şi uite că ştia ea ce ştia) şi bâzâie c ă pe bona o iubeşte 
cel mai mult de pe lume, e cam târziu s ă-ţi dai demisia. Copilul nu înţelege că tu 
crăpi muncind ca să aibă el garsonieră-n Bucureşti când termin ă liceul (dacă l-o 
termina, că tu n-ai timp să-i verifici lecţiile). Copilul vrea să stai lângă el, caldă, 
pufoasă, atentă, să simtă dragostea ca pe o pernă de pluş. Dar tu, care-ai răspuns la 
celular şi-n clipa când te cerea ăla de nevastă şi i-ai spus lui "da", acoperind o 
secundă telefonul cu palma, apoi te-ai scuzat din gene şi ai continuat să vorbeşti cu 
şeful de secţie la telefon, nu prea înţelegi cum vine chestia asta cu renunţatul la 
carieră de dragul familiei. Mircea, fă-te că trăiesti! Apropo, când ţi-ai închis ultima 
dată telefonul, ca să vezi un film fără să te deranjeze nimeni? Nu e cazul, că pe 
vremea când ai văzut tu ultimul film încă nu se inventaseră telefoanele cu On şi Off, 
erau numai fixe cu roată şi fir cârlionţat. 
Am chiulit şi-am să chiulesc cu voluptate de la muncă, întotdeauna. Chiuleşte şi tu, 
salvează-ţi viaţa, femeie! Atât cât se poate. Ia bunul simţ, în doze homeopatice. S ă 
ştii numai tu. Cele mai frumoase petice de viaţă le-am căpătat fugind de 
răspundere. Cea mai bună bere pe care am băut-o în via ţa mea n-a fost la Praga, ca 
lumea bună, ci în Herăstrău, când o tăiasem de la şedinţa de redacţie, lăsând vorbă 
că mi s-a spart ţeava de calorifer şi m-au chemat vecinii să strâng apa. Mi-a rămas 
în cap ( şi mie, ca atâtor altora) gafa de la TVR, de la Revoluţie, când habar n-aveau 
că intraseră deja în direct şi cineva i-a zis lui Dinescu: "Mircea, fă-te că lucrezi!". Şi 
Mircea a ascultat. Şi a ajuns departe. Până când vom pricepe omeneşte tâlcul 
acestui îndemn vital, vom continua s ă ne prefacem că trăim. 
*** 
- Satul era amenintat de viitura. Toata lumea alerga disperata sa-si salveze bunurile 
şi pe ei nsisi din calea prapadului, numai Ion, mai credincios din fire, nu se agita 
deloc. 
Vecinii lui il intreaba: 
- Ce faci, Ioane? Nu vezi ca vin apele peste noi?!? Fugi, salveaza-te! 
- Nici nu ma gandesc! Eu stau aici cuminte, ca ma salveaza Dumnezeu... 
Zis şi facut. Vin suvoaiele peste sat. Ion, se urca pe acoperisul casei şi sta şi asteapta. 
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Un grup de oameni trece pe langa casa lui intr-o barca de salvare. 
- Ce faci, Ioane, acolo sus? Sari in barca, ca ai sa te ineci! 
- Nu, raman aici! Dumnezeu e mare şi puternic şi ma va salva! 
- Treaba ta! 
Mai sta ce mai sta, ii ajunge apa pana la genunchi; trece şi cea de-a doua barca pe 
langa el. 
- Hai, Ioane, sari in barca şi salveaza-te! 
- Nu, nu! Dumnezeu e mare şi ma va salva! 
- Ma, Ioane, esti nebun, hai odata, ca te ia apa! 
- Nu! 
Pleaca şi a doua barca şi apa ii ajunse pana la piept. 
La cea de a treia barca, povestea se repeta. 
Apoi, Ion moare inecat şi ajunge in Rai. 
Ajuns la portile Raiului, furios nevoie mare, bate cu putere şi cere sa fie lasat sa 
vorbeasca cu Dumnezeu. 
- Pai bine, Doamne! Eu ma rog atata la tine... iti dau toata increderea mea şi tu ma 
lasi sa mor?!? 
- Cum ziceai ca te cheama? intreaba Dumnezeu. 
- Ion. 
Cauta Dumnezeu in registrul lui şi gaseste numele lui Ion. 
- Mai, Ioane, nu stiu cum sa-ti spun... dar la mine aici figureaza ca ti-am trimis trei 
barci! 
**** 
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura in fiecare mana. 
 
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ in aceeasi seara. 
 
Mersul la biserica nu te face credincios, asa cum statul într-un garaj nu te face 
masina... 
 
Judecata buna vine in urma experientelor rele, iar acestea vin in urma judecatii 
rele. (Biblia zice sa nu judeci...) 
 
Experienta este un lucru minunat: iti permite sa recunosti o greseala, atunci cand o 
repeti. 
 
Este mai usor sa obtii iertarea, decat permisiunea. 
 
Constiinta este aceea care sufera, atunci cand restul partilor finite tale se simt atat 
de bine. 
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Greutatea normala: nu trebuie sa cantaresti mai mult decat frigiderul tau. 
 
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii - nu li se intampla prea des. 
 
Dacă trebuie sa alegi intre doua rele - alege-l pe cel pe care nu l-ai mai incercat 
pana atunci. 
 
Nu testa niciodata adancimea apei, cu ambele picioare. 
 
Dragostea "eterna" dureaza 3 ani. 
 
Nu te baga in lumea drogurilor; suntem şi asa destul de multi acolo 
 
A avea constiinta curata inseamna a avea memorie proasta. 
 
Cel care se naste sarac şi urat are mari sanse ca, atunci cand o sa creasca, sa isi 
dezvolte ambele calitati. 
 
Cei cinstiti sunt inadaptatii societatii. 
 
Pestele care lupta impotriva curentului... moare electrocutat. 
 
Nu este important sa castigi! Este important sa-l faci pe celalalt sa piarda. 
 
Nu sunt complet inutil! Cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii. 
 
A gresi este omeneste. A da vina pe altul este şi mai omeneste. 
 
Cel mai important nu este "sa stii"! Mai important este sa ai telefonul celui care stie. 
 
Eu nu sufar de nebunie! Ma bucur de ea in fiecare minut. 
 
Este bine sa lasi bautura. Mai rau este sa uiti unde ai lasat-o. 
 
Banii nu fac fericirea, o cumpara gata facuta. 
 
Inteligenta ma urmareste, dar eu sunt mai rapid. 
 
Fugi de tentatii, dar incet, ca sa te poata ajunge. 
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Exista o lume mai buna, dar este foarte scumpa. 
 
A studia insteamna a te indoiesti de inteligenta colegului de birou. 
 
Dacă o pasarica ti-a soptit ceva, inseamna ca ai innebunit, pentru ca pasarelele nu 
vorbesc. 
 
Munca nu a omorat niciodata pe nimeni, dar de ce sa risti? 
 
Alcoolul omoara incet-incet. Nu conteaza. Ce, te grabesti? 
 
Exista doua cuvinte care iti deschid multe usi: "trage" şi "impinge". 
 
De ce sa bei şi sa conduci, cand poti sa fumezi şi si zbori? 
 
Nu bea la volan! Te lovesti de ceva şi se varsa bautura. 
 
Se spune ca inotul face bine la silueta... Spun cei care n-au vazut inca balena. 
 
Orice barbat are nevoie de o femeie, fiindca sunt o gramada de lucruri pentru care 
nu poti sa faci guvernul vinovat. 
 
Sa cuceresti o femeie şi sa nu povestesti la prieteni, e ca şi cum ai trece Pacificul 
inot in secret. 
 
Fiecare al cincelea om e chinez. şi noi suntem cinci in familie, deci cineva e chinez. 
Poate tata sau mama, poate frate-meu mai mare Costel, sau frate-meu mai mic Ho-
Xiao-Pen. Eu cred ca-i Costel. 
 
M-am sculat cu stangul. Mi-am imbracat camasa, s-a rupt nasturele, am luat 
servieta, i s-a rupt toarta, deja mi-e frica sa ma duc la buda... 
 
Prieteni sunt acele persoane care te iubesc cu toate ca te cunosc bine. 
 
Nu-ti cumpara nimic ce are coada sau toarta. Va trebuie sa lucrezi cu ele. 
 
In momentele dificile ale vietii trebuie sa ridici capul, sa scoti pieptul in fata şi sa 
spui cu hotarare: "Acum, chiar ca-s terminat!". 
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Psihiatrii zic ca una dintre patru persoane are o deficienta mintala. 
 
Dacă esti cu inca trei amici şi nu ai observat nimic ciudat, atunci nu te gandi la 
chestia asta! 
 
Dacă esti in stare sa zimbesti cand ceva merge rau, este pentru ai gasit un tampit pe 
care sa arunci vina. 
 
Ca sa-ti realizezi obiectivele, trebuie sa fii un visator... Asa ca nu mai pierde vremea, 
lasa totul balta şi du-te sa te culci! 
 
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala, distreaza-te cu cea care o ai la indemana!. 
 
Nevasta e persoana ce-i mereu langa noi sa ne ajute in rezolvarea marilor 
probleme, pe care nu le-am fi avut, dacă n-ar fi fost langa noi. 
 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidela şi iti trece prin cap sa te arunci 
din balcon, adu-ti aminte ca ai doar coarne, nu şi aripi! 
 
Femeile sunt ca traducerile: cele mai bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune. 
 
Dacă intr-o zi simti un gol mare in stomac... mananca, caci sigur ti-e foame! 
**** 
Un tip foarte singur a hotarat ca viata ar fi mai misto dacă ar avea un animal de 
companie. Asa ca s-a dus omul nostru la un pet store şi i-a spus managerului ca 
vrea sa cumpere un animal "aparte". Dupa cateva discutii a cumparat într-un final 
un miriapod (o insecta cu 100 de picioare), care venea 
intr-o cutie mica, alba, pe care s-o foloseasca pe post de casa. 
Se duce tipul acasa, gaseste un loc potrivit pentru cutie şi se gandeste ca ar fi 
frumos sa inceapa "relatia" ducandu-si noul companion la un bar sa 
bea ceva. 
Asa ca a intrebat miriapodul din cutie: "Vrei sa mergi cu mine pana la Frank's sa 
bem o bere?" 
Dar... nici un raspuns, asta l-a deranjat pe tipul nostru, dar a asteptat cateva minute 
şi a intrebat din nou: 
"Ce-ar fi dacă am merge la bar sa bem o bere impreuna?" 
Dar...iar...nici un raspuns de la noul sau prieten şi tovaras. Asa ca a mai asteptat 
cateva minute gandindu-se la situatia respectiva. S-a hotarat sa mai intrebe inca o 
data, de data asta apropiindu-se de "casa" miriapodului şi urland: 
"Hey, tu de-acolo! Vrei sa mergem la Frank's sa bem o bere impreuna?" 
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O voce subtire se auzi din cutie... 
"Te-am auzit şi prima oara! Ai in p…a mea rabdare, imi pun pantofii!!!" 
**** 
Muma Padurii iese la plimbare prin tinutul proaspat inverzit, cu un corb asezat pe 
umar. 
Pe drum, vrajitoarea intalneste un tanar ratacit si, patrunsa de valul primavaratic, ii 
spune acestuia: 
- dacă recunosti faptura care sade la mine pe umar, iti voi darui o noapte de 
dragoste!!!! 
Tanarul vede cat de urata este, se "concentreaza" şi zice: 
- Un bou?... 
La care vrajitoarea: 
- Nu!...... dar treaca de la mine. 
**** 
Intr-un camin, doi tipi se duc la dusuri, dar isi dau seama ca au uitat sapunurile. Asa 
ca unul din ei se intoarce in pielea goala, in fuga, in camera ia doua sapunuri şi fuge 
spre dusuri. Pe culoar se intalneste cu 3 blonde. Ca sa nu se faca de ras, se preface 
ca e statuie. Ajung tipele in dreptul lui şi incep sa comenteze. - Ce o fi asta? intreaba 
una. A doua, uitandu-se la penisul tipului, zice: - Poate ca ar trebui sa tragem de 
manerul asta. Trage ea şi tipul scapa un sapun. - Aaa, ia uite, e distribuitor de 
sapunuri, zice prima. - Ooo, sa încerc şi eu, zice a doua şi trage şi ea pana cand tipul 
scapa şi al doilea sapun. - Acum e randul meu, zice a treia blonda şi incepe sa traga 
şi sa traga şi sa traga... Tipa tot trage si, la un moment dat, spune: - Ia uite, are şi 
sapun lichid 
Intr-un teatru, un ins statea intins pe trei scaune. Plasatoarea vine la el şi ii explica: 
- Domnule, nu aveti voie sa ocupati decat un singur loc... Individul nici nu se misca. - 
Domnule, insista plasatoarea, nu puteti ocupa decat un loc, va rog sa eliberati 
celelalte doua locuri. Din nou, nici o miscare. Plasatoarea il cheama pe directorul 
teatrului si-i explica situatia. I se adreseaza şi directorul: - Domnule, va rog frumos, 
eliberati celelalte doua locuri. Vazand ca nu obtine nici un raspuns, directorul 
cheama un politist. - Cum te numesti, cetatene? il ia tare politistul pe individ. - 
Vasile, raspunde cu vocea stinsa tipul. - Aha, şi de unde esti? - De la balcon, 
raspunde individul cu durere in glas. 
**** 
Se intalneste Bula cu un prieten. Bula il intreaba: - Ce faci maine? - Pai, merg cu fiul 
meu sa lansam un zmeu. Dar tu? - Ceva asemanator. Facem o excursie la munte cu 
soacra-mea. 
 
Discutie intre un copilas şi o batranica: - Bunico, bunico, ce bine ca ai venit! - De ce? 
- Pai, a zis şi mama ca numai tu ne mai lipseai! 
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Dumnezeu il trimite pe Sf. Petru sa vada ce fac studentii in sesiune. Se intoarce Sf. 
Petru şi zice: - Pai aia de la medicina invatza de rup, aia de la drept la fel... iar aia de 
la politehnica... aia petrec. Nu trece mult timp şi iar este trimis Sf Petru. Se intoarce 
şi tot asa, aia de la medicina invatau de rupeau, aia de la drept la fel infipti in carti, 
la politehnica tot bairam. Se mai intampla faza de vreo cateva ori, in cele din urma 
Dumnezeu zice: - Sfinte Petru ia vezi ce mai fac studentii in sesiune Se intoarce Sf. 
Petru şi da raportul: - Pai doamne aia de la medicina se rup cu invatatul, aia de la 
drept la fel rup randurile.... - Şi politehnica? intreba Dumnezeu - Pai politehnica se 
roaga... - Bun!! Pe astia ii trecem... 
**** 
Doi olteni in vacanta.La ora 3 dimineata, unul il trezeste pe celalalt: 
-Marine! 
-Ce? 
-Deschide ochii şi spune-mi ce vezi? 
-Cerul. 
-Si? 
-Si Luna. 
-Si? 
-Si Carul Mare. 
-Si? 
-Si Carul Mic. 
-Si? 
-Si...Ioaneee!...astia ne-au furat cortu'. 
**** 
Standul romanesc, s-a nimerit sa fie vecin cu standul japonez. In delegatia 
romaneasca erau numai olteni.In fiecare dimineata japonezii se sculau la ora 
5.Faceau curat şi trebaluiau pana noaptea tarziu. 
Oltenii se sculau la pranz si-o tineau tot intr-o petrecere. 
Intr-o buna zi un oltean intreaba un japonez: 
-Ba, ochienatule, de ce munciti ba, voi toata ziua ca niste draci? 
Japonezul: Muncim pentru Japonia.Dar voi de ce va sculati la pranz si-o tineti tot 
intr-o petrecere? 
Olteanul: Pentru ca pe noi ne doare-n *** de Japonia. 
**** 
Q: De ce nu fac oltenii SIDA? 
A: Are şi virusul mindria lui. 
**** 
-Ce zic canibalii cand citesc un Playboy? 
-Mama, ce meniu!! 
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**** 
Un canibal calatoreste 
cu avionul. Stewardesa il intreaba: 
-Cu ce va pot servi? 
-Aduceti-mi mai intai lista pasagerilor. 
**** 
Care este culmea increderii in oameni? 
Sa dai muie la o canibala. 
**** 
- 'neata, Gheorghe! 
- 'neata, Ioane! 
- Ce faci ma, Gheo? Nu vii sa ma ajuti la lemne? 
- Nu pot ma Ioane ca is beteag rau... 
- No, tulai Doamne, da' ce ai ma Gheo? 
- Boala gre' ma Ioane! 
- Da' ce boala ai ma? 
- Boala venerica... 
- Ioi, ma... da' cum ii boala asta, ma? 
- Pa' stii tu ma Gheo... ma doare'n penis de lemnele tale! 
*** 
La service 
Un tip cu un Trabant vechi se adreseaza unui service modern: 
- Puteti sa-mi puneti airbag-uri la Trabant? 
- Bineinteles-raspunde mecanicul. 
- Dar aer conditionat? 
- Se poate şi asta. 
- Dar ABS? 
- Cum sa nu? raspunde din nou mecanicul. 
- Atunci sa-mi spuneti cit ma costa şi cit dureaza lucrarea. 
- Va costa 5 dolari şi dureaza 1o minute. 
- Va bateti joc de mine? intreaba posesorul de Trabant 
- Dar cine a inceput? 
**** 
In avion 
Parintele Ioan trebuie sa mearga la Vatican. El ia avionul. 
Chelnerita din avion il intreaba: 
-Va pot servi cu ceva? 
-Da, cum sa nu, cu un pahar de gin. 
-Sigur. 
-Stati, numai putin, la ce altitudine zburam in momentul de fata? 
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-La aproximativ 2.300m. 
-Atunci da-mi te rog un pahar cu apa ca is prea aproape de Sefu 
**** 
Te priveste 
Un hot intra noaptea intr-o casa unde proprietarii erau plecati. Cum tocmai baga 
banii in sac aude o voce: 
- Isus te priveste! 
Se uita el in toate partile şi nu vede nimic. 
Mai incolo baga bijuteriile in sac şi iar aude o voce: 
- Isus te priveste! 
Se uita hotul şi vede un papagal. Papagalul ii zice: 
- Pe mine ma cheama Moise da sa stii ca Isus te priveste. Hotul rade şi intreaba: 
- Ce tampit isi boteaza papagalul Moise? 
Papagalul: 
- Acelasi tampit care si-a botezat dobermanul Isus... 
**** 
Gara 
Seara, în Cluj, Janos şi Pista ies de la cârciumă, se aproprie un domn în fugă: 
- Vă rog spuneti-mi unde e gara. 
Janos: Noi nu stie. 
Domnul o ia la fugă pe stradă, dezorientat. 
Pista: Mai Janos, de ce nu spus la el unde gara? Pierde omu' trenul. 
Janos: Lasă la el in plata Domnului, spune că aici de 2000 de ani şi nu stie unde 
gara. 
**** 
Porunca 
Dumnezeu coboara pe pamant sa-si aleaga poporul. 
Se duce la tigani: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem, mosule" 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Da-ne-o, mosule" 
"Sa nu mai furati." 
"Mersi, mosule, nu ne, intereseaza" 
 
Se duce la italieni: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem." 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Da-ne-o." 
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"Sa o lasati mai moale cu femeile." 
"A, nu, multumim, nu ne mai intereseaza" 
 
Se duce la evrei: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Da." 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Cat costa?" 
"?!?!. Pai nu costa nimic...." 
"Da-ne 10!" 
**** 
Sotia suparata ca sotul ei isi lua in fiecare zi de lucru şi acasaii spune acestuia: 
- Draga, nu iti ajunge cat muncesti la serviciu? Chiar trebuie sa mai 
lucezi şi acasa? 
- Draga mea, dar multa lume isi continua munca de la serviciu şi acasa. 
- Da, dar nu toti sunt medici legisti ca tine !!! 
**** 
Calugaritele 
Patru calugarite mor şi ajung in rai. La poarta raiului statea Sf.Petru cu o oala de 
apa sfintita, şi spune: 
-Fetele mele, stiu ca l-ati servit toata viata pe Dumnezeu, insa omul nu e lipsit de 
ispite. 
O ia pe prima calugarita: 
-Fata mea, tu ai atins vreodata o pula? 
-Da sfantule, cu un deget. 
-Spala-te pe deget şi intra in rai. 
O ia pe a doua: 
-Dar tu, fata mea? 
-Eu sfinte, am luat-o in mana. 
-Bine, fata mea, spala-te pe mana şi intra in rai. 
Cand sa o ia pe cea de-a treia calugarita, a patra vine repede in fata: 
-Sfinta, lasa-ma pe mine inainte, te rog!! 
-Pai de ce fata tatei? 
-Pai cum sa ma spal eu pe gura dupa ce-si spala asta fundu'?!?! 
**** 
Sofer de Taxi 
Un tip aflat într-un taxi il bate pe umar pe sofer, ca sa-l intrebe ceva. Soferul striga 
ca din gura de sarpe, pierde controlul masinii, de-abia reuseste sa evite un autobuz 
care vine din directia opusa, intra pe trotuar, şi in sfarsit opreste cu cativa 
centrimetri inaintea unei vitrine! Pentru cateva secunde e liniste totala, apoi soferul 
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urla: - Sa nu mai faceti asta niciodata! M-ati speriat de moarte! Pasagerul ramane 
masca şi se scuza cum poate: - Nu puteam stii ca va speriati asa tare datorita unei 
atingeri pe umar? - E şi greseala mea, spuse soferul ceva mai linistit. Azi a fost 
prima mea zi ca sofer de taxi. Ultimii 25 de ani am fost soferul unei masini de 
pompe funebre! 
**** 
Calculatorul 
I: Ce face prima data un tigan dupa ce deschide calculatorul? 
R: Se uita-n Recicle Bin 
**** 
CE ESTE SEXUL? 
DUPA MEDICI, ESTE O BOALA: Pentru ca ajungi tot timpul la pat. 
DUPA AVOCATI, ESTE O INJUSTITIE: Pentru ca intotdeauna este unul deasupra, 
altul dedesubt. 
DUPA POLITICIENI, ESTE DEMOCRATIA PERFECTA: Pentru ca se bucura atat cel de 
deasupra, cat şi cel de dedesubt. 
DUPA ECONOMISTI, ESTE O INVESTITIE PROASTA: Pentru ca e mai mult ceea ce 
intra decat ceea ce iese 
DUPA MATEMATICIENI, ESTE ECUATIA PERFECTA: Pentru ca femeia ridica 
membrul la maxima putere, il inchide intre paranteze, ii extrage factorul comun si-l 
reduce apoi la expresia minima. 
**** 
O voce disperata la telefon, la ora 5 dimineata: 
- Alo! Salvarea? 
- Da. 
- Veniti repede! Avem în curte un nebun ce suna goarna şi ne dispera pe toti. 
- Imediat, dati-ne adresa! 
- UM 04032. 
**** 
O femeie, inginer de sistem, instala un calculator in retea pentru un coleg. 
Când a ajuns la setarea parolei ea l-a intrebat ce cuvant vrea sa folosesca pentru 
logare. Vrind sa o intimideze, tipul i-a spus "penis". 
Fara sa clipeasca, aceasta a introdus parola dorita, a reintrodus-o pentru 
confirmare, dupa care s-a prabusit pe scaun de râs. 
Curios, tipul se uita peste umar şi vede raspunsul calculatorului: 
PASSWORD REJECTED... NOT LONG ENOUGH 
**** 
Intr-o sectie comandantul isi strange politistii in sedinta şi le spune: Maine sa veniti 
imbracati frumos ca mergem la Nunta lui Figaro. Intelege toata lumea iar in cea de-
a doua zi vin politistii toti imbracati la costume, cu neveste, copii, cadouri, flori. 
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Cand ii vede seful de sectie se ia cu mainile de cap: - Dobitocilor, nu mergem la 
nunta propriu-zis, Nunta lui Figaro este o opera maaa, opereta, teatru, chestii din-
astea intelegeti? Unul dintre politisti: - Sefu’, nu te supara, dumneata cand ai venit 
la Lacul Lebedelor cu unditele, noi am zis ceva? 
**** 
Sotia unui tip naste o fetita - Şi spre mirarea lui fetita se naste negresa - ei fiind 
amandoi albi - Suparat ii cere sotiei explicatii : aceasta ii explica ca ea cand era mica 
era prin Africa şi mama ei nemaiavand lapte sa-i dea san - a dat-o la o negresa sa 
suga - Şi de aceea a iesit acum copilul negru.Sotul fericit ca a lamurit misterul şi 
totul este ok - pleaca in vizita la parintii lui - Acestia nerabdatori sa vada copilul 
cand il vad au un soc - Sotul insa fericit le explica şi lor explicatiile sotiei - la care 
mama lui ii spune : -Adevarul ca şi eu cand ai fost tu mic nu am mai avut san şi am 
completat cu lapte de vaca dar nu credeam ca o sa iesi asa bou!!!... 
**** 
In loc De... 
1. Ma doare-n cur = Privesc problema aceasta cu mari emotii. 
2. Ce-am eu de-aface cu rahatul asta? =N-am fost cooptat de la început în acest 
proiect. 
3. Lucrarea asta e un cacat!! = Ah, o provocare interesanta! 
4. Sefule, poti sa-mi bel.... p..., eu chestia asta n-o fac! = Din motive tehnice 
rezolvarea acestei lucrari va întârzia. 
5. Pastele m...., tembelii astia nu mi-au spus nimic! =Cred ca este necesar sa 
îmbunatatim comunicatia în colectivul nostru. 
6. Tâmpita(ul) asta nu-ntelege nimic! = Colegei(colegului) noastre(u) nu i s-au adus 
lamuririle necesare. 
7. Mi-e indifirent, boule! = Din pacate nu va pot sprijini în finalizarea proiectului. 
8. Am stiut de la-nceput ca va iesi un rahat! = Scuzele mele, v-as fi avertizat dacă mi 
s-ar fi trasat sarcina. 
9. Idiotul asta face o prostie dupa alta! = Probabil ca n-am gasit înca pozitia cea mai 
potrivita pentru el. 
10. Sântem în rahat!!! =Indicele productivitatii întreprinderii noastre arata o usoara 
scadere. 
11. Vaca(boul) asta n-are habar! =Vom largi cercul competentelor dumneavoastra. 
12. No, iar te-ai culcat cu seful? =Felicitari pentru avansare 
**** 
Rebus.... 
Doi rebusisti pe o banca: 
- organ sexual la femei? 
- orizontal sau vertical? 
- orizontal. 
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- gura. 
**** 
Un oltean şi un moldovean: 
Olteanu'(cantand): M-a facut mama oltean, maaaaaaaa 
Moldoveanu': Da' ce pi*** ma-tii voiai sa te faca ba, ministru? 
**** 
- Cum verifica un oltean dacă nevasta-sa e gravida? 
- Ii baga prazul in pasarica şi vede dacă e muscat sau nu!!! 
**** 
- Stiti de ce au oltenii camasile in patratele? 
- Ca sa zica: "Mario, scarpina-ma la C7" !!! 
**** 
Marsul oltenilor: " MARS in pi*** ma-tii! " 
**** 
- De ce vorbesc oltenii cu perfectul simplu? 
- Fiindca sunt simpli şi perfecti! 
**** 
- De ce au oltenii steag in fata casei? 
- Fiindca li se falfaie de aia care spun bancuri despre ei. 
**** 
La un targ international, standul romanesc, s-a nimerit sa fie vecin cu 
standul japonez. In delegatia romaneasca erau numai olteni. In fiecare 
dimineata, japonezii se sculau la ora 5, faceau curat şi trebaluiau pana 
noaptea tarziu. 
Oltenii se sculau la pranz si-o tineau tot intr-o petrecere. 
Intr-o buna zi, un oltean intreaba un japonez: 
-Ba, ochienatule, de ce munciti ba, voi toata ziua ca niste draci? 
Japonezul: 
- Muncim pentru Japonia. Dar voi de ce va sculati la pranz si-o tineti 
tot intr-o petrecere? 
Olteanul: 
- Pentru ca pe noi ne doare-n c** de Japonia. 
**** 
Sti care este asemanarea intre olteni şi sateliti? 
Satelitii se plimba printre stele şi oltenii printre fraieri. 
**** 
- De ce isi iau oltenii doua pietre când merg la culcare? 
- Cu una sting becul, iar cu cealalta verifica dacă au inchis fereastra. 
**** 
- De ce arabii au camile, iar romanii olteni? 
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- Arabii au ales primii. 
**** 
Un oltean isi ingroapa soacra langa drum, şi pe placa funerera scrie: 
"Sub aceasta cruce grea, 
Zace scumpa, soacra-mea, 
Calatorii mei iubiti, 
Mai 'ncet, sa n-o treziti" ! 
**** 
Cica s-a dus un oltean şi el la Paris. Acolo, aglomeratie mare, se duce 
olteanul nostru la un hotel - acolo nu mai aveau camere. Cu chiu cu vai 
se face rost de o camera, dar in care locuia un negru... 
Vorbeste olteanul cu portarul sa-l scoale la ora 5 A.M., sa nu piarda 
trenul şi se duce in camera (la negru). Sta olteanul nostru, se uita la 
el, se invartea pe langa el şi tot zicea: 
- Ma, da urat mai e, aoleu, da urat mai esti ma; ce urat e! urat mai e 
omu' asta - mai ce urat e !... şi tot asa pana adoarme olteanul nostru. 
Negrul, care stia limba romana, isi pune in gand sa-l aranjeze pe oltean 
si se scoala la 12 noaptea şi ii da cu crema neagra pe fata... 
Se scoala olteanul la 5, se uita in oglinda şi exclama: 
- Ma, da' prost este portarul asta! L-a trezit pe negru in loc sa ma 
trezeasca pe mine! 
**** 
Doi unguri vin in Craiova. Huiduindu-i vecinii, se gandesc sa mearga la 
primar sa clarifice situatia. Primarul Ii sfatuieste sa treaca Jiul 
inot, sa fie şi ei olteni.. Primul ungur era mai voinic, trece, cel 
de-al doilea il roaga sa-l ajute şi pe el sa treaca... Atunci primul ii 
zice: 
- Mama ce oltean ma simt, da-te-n mata de bozgor..!!! 
**** 
- Cum recunosti un oltean la o nunta?? 
- Are cel mai nou trening 
**** 
- De ce au oltenii Oltcit, cu stergatorul de parbriz pe dinauntru? 
- Ca sa stearga cojile de seminte. 
**** 
- De ce sunt oltenii muzicieni? 
- Pentru ca dorm pe "sol" şi vorbesc cu "fa". 
**** 
- De ce au oltenii soba in mijlocul casei? 
- Ca sa zica şi ei ca au incalzire centrala. 
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**** 
Dacă puricii ar straluci ca licuricii, atunci Craiova s-ar vedea din 
avion ca Las Vegas-ul 
**** 
- Cum isi fac oltenii gardurile? 
- Pun cate un stalp şi scriu "etc." 
**** 
Doi olteni taie o bomba cu ferastraul...Vine un ardelean şi le spune: 
- Baaa, voi ati inebunit? Nu va e frica, ba, ca expodeaza?? 
- Nu-i nimic ca mai avem una... 
**** 
- Domnule doctor, ma doare capul de nu mai pot, se plinge un oltean la o 
vizita medicala. 
- Dumneata suferi de o boala rara. Esti prea destept şi din cauza asta 
ai scoarta creierului prea incretita. Ca sa-ti treaca durerile trebuie 
sa te operez, ca sa ti-o intind. Cum o vrei, intinsa complet? 
- Neteda ca-n palma, numa' sa nu ma mai doara. 
Zis şi facut. La 2 saptamini dupa operatie, medicul il intreaba: 
- Cum te simti? 
- No, fain! 
**** 
- De ce umbla pe strada oltenii de unii singuri şi moldovenii in grup? 
- Moldovenii sint prosti - facuti gramada şi oltenii sint prosti de nu 
au pereche. 
**** 
- Ce au facut prima oara oltenii cand au vazut o groapa? 
- Au sapat pe langa ea sa o scoata!!!.... 
**** 
- Cum vopseste olteanul gardu??? 
- Repede, repede ca sa nu se termine vopseaua. 
**** 
- Cum fac oltenii laptele praf? 
- Arunca vaca din avion! 
**** 
- Cum se recunoaste un oltean dintr-un grup de persoane? 
- Strigi "sefule" iar el este singurul care întoarce capul... 
**** 
- De ce fug oltenii dupa salvare in noaptea de inviere? 
- Ca sa sarute crucea!!! 
**** 
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Doi olteni in vacanta.La ora 3 dimineata, unul il trezeste pe celalalt: 
- Marine! 
- Ce? 
- Deschide ochii şi spune-mi ce vezi? 
- Cerul. 
- Si? 
- Şi Luna. 
- Si? 
- Şi Carul Mare. 
- Si? 
- Si...Ioaneee!...astia ne furara cortu'. 
**** 
- De ce plimba olteanul nevasta cu roaba prin pivnita? 
- CA SA INVETE SA MEARGA CU METROUL 
**** 
- De ce vor oltenii sa aiba vaca precum girafa? 
- Ca sa pasca la vecini şi s-o mulga ei. 
**** 
- Ce au facut oltenii cand au vazut prima oara un vapor? 
- Au bagat capul sub apa sa-i vada rotile! 
**** 
- Cum se deosebeste mirele la o nunta de olteni? 
- Are tenisi noi. 
**** 
- De ce imperecheaza oltenii ciora cu pestele? 
- Ca sa aiba icre negre 
**** 
- Ce face olteanul cand nu are ce face? 
- Se dezbraca şi isi pazeste hainele. 
**** 
- De ce au oltenii capul mic? 
- Pentru ca gindesc concentrat. 
**** 
Aflat la o ruda in Bucuresti, un oltean iese dimineata pe balcon sa-si 
scuture rogojina. Din neatentie, cade. Speriati, trecatorii se aduna in 
jurul lui. 
- Ce s-a intimplat? intreaba unul. 
- Nu stiu, neica. Abia picai şi eu, raspunde olteanul. 
**** 
- De ce fac oltenii mamaliga in tigaie? 
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- Ca sa incapa in diplomat. 
**** 
Profu' de fizica o intreaba pe Alinuta: 
-Stii care sunt cele doua cuvinte pe care le folosesc cu precadere elevii? 
- Nu stiu. 
-Exact! Astea sunt! 
**** 
Nu stiu care este cheia succesului, dar stiu precis care este cheia esecurilor: 
incercarea de a face pe placul tuturor 
**** 
Un om mai maruntel sta trist intr-o crasma, cu o bere in fata.Intra un barbat 
zdravan.Il bate pe cel micut pe umar şi ii bea berea.Micutul incepe sa 
planga...Fericit zdrahonul striga la el privindu-l cu mila: 
-Hei, ce te smiorcai asa pentru o bere? 
-Ei, nu numai pentru asta. Uite...azi dimineata m-a parasit nevasta, Mi-a golit contul 
in banca... mi-a lasat casa goala! Pe urma m-au şi concediat! Nu am vrut sa 
traiesc...m-am asezat pe sina de cale ferata şi trenul a trecut pa langa mine! Am vrut 
sa ma spanzur şi s-a rupt franghia! Am vrut sa ma impusc şi s-a blocat revolverul! şi 
acum, imi cumpar o bere din ultimii bani, torn otrava in ea... şi vii tu şi mi-o bei!... 
**** 
Bula iese de la munca, pe drum ii zice colegului sau: 
-Cand ajung acasa praf fac chilotii nevesti-mi! 
-De ce ma? intreaba prietenul. 
-Ma strang de mor. 
Cugetari 
**** 
Fiecare al cincelea om e chinez. şi noi suntem cinci in familie, deci cineva e chinez. 
Poate tata sau mama, poate frate-meu mai mare Costel, sau frate-meu mai mic Ho-
Xiao-Pen. 
Eu cred ca-i Costel. 
**** 
M-am sculat cu stingul. Mi-am imbracat camasa, s-a rupt nasturele, am luat 
servieta, i s-a rupt toarta, deja mi-e frica sa ies sa ma pis. 
**** 
Ieri când am sosit acasa, mi-am gasit nevasta in pat cu un negru şi un vietnamez. 
I-am facut o poza şi am am trimis-o la Benetton, cine stie...? 
***** 
Prieteni sunt acele persoane, care te iubesc, cu toate ca te cunosc bine. 
*** 
Nu bea la volan! 
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Te lovesti de ceva şi se varsa bautura. 
**** 
Sa cuceresti o femeie şi sa nu povestesti la prieteni, e ca şi cum ai trece Pacificul 
inot in secret. 
**** 
Bunica mea a fost o femeie dura. 
Trei soti a ingropat, cu toate ca doi numai motaiau... 
*** 
Orice barbat are nevoie de o femeie, fiindca sunt o gramada de lucruri, pentru care 
nu poti sa faci guvernul vinovat. 
**** 
Nevroza este o boala contagioasa. Eu am primit-o de la copiii mei. 
*** 
Nu-ti cumpara nimic ce are coada sau toarta. 
Va trebuie sa lucrezi cu ele. 
***** 
Se spune ca inotul face bine la silueta...... spun cei care n-au vazut inca balena 
**** 
In timpul unei dispute o femeie ii spune sotului ei: 
Am fost nebuna cand m-am maritat cu tine! 
Sotul raspunde: 
Stiu, da' cum şi eu eram indragostit la vremea aceea, nu am observat! 
**** 
Fiul: E adevarat, taticule, ca in unele parti ale Africii barbatul nu isi cunoaste sotia 
decat dupa casatorie? 
Tatal: La fel se intampla in toate tarile! 
**** 
Curaj şi tupeu 
Curajul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, sa-ti vezi nevasta asteptandu-
te cu un maturoi in mana şi sa o intrebi: "Inca mai faci curat, sau tocmai te 
pregateai sa decolezi?" 
Tupeul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, invaluit într-un nor de parfum, 
cu urme de ruj pe haine, sa-ti vezi nevasta asteptandu-te cu un maturoi in mana, şi 
sa-i 
spui: "Nu te enerva, tu urmezi." 
**** 
Fiti amabili cu copii vostri pentru ca ei va vor alege ospiciul. 
**** 
Unii oameni iubesc asa de mult femeile lor încât, pentru a nu le uza, se folosesc de 
femeile altora. 
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**** 
Se spune ca viteza ucide. Imagineaza-ti ca medicina are doua viteze. 
**** 
Dacă într-o zi te simti inutil şi deprimat, consoleaza-te cu gândul ca odata ai fost 
spermatozoidul cel mai rapid dintre toti. 
**** 
Patronul este ca zapada. Dupa ce dispare se face vremea frumoasa. 
**** 
Viitorul tau depinde de visele tale. In consecinta nu pierde timpul, du-te şi te culca. 
**** 
Barbatii ar spune mai putine minciuni dacă femeile ar pune mai putine întrebari. 
**** 
Dragostea este ca gripa. Se ia în strada şi se vindeca în pat. 
**** 
Modelele mini sunt cadouri întotdeauna apreciate. Exceptie în sex-shopuri. 
**** 
Dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una. 
**** 
De luat aminte ! 
"A fost o data un om foarte sarac care avea in schimb un cal foarte frumos, pe care 
dorea sa-l cumpere stapanul castelului. 
Dar de fiecare data, batranul il refuza. 
 
"Pentru mine acest cal nu este doar un animal. Este un prieten. Cum pot sa-mi vand 
prietenul?" 
 
Intr-o dimineata s-a dus la grajd şi a descoperit ca disparuse calul. 
 
Toti satenii au zis, "Ti-am spus doar! Ar fi trebuit sa vinzi calul. Acum a fost furat.Ce 
ghinion teribil." 
 
"Ghinion sau noroc?" a spus batranul."Cine poate spune?" 
 
Toata lumea a ras de el.Dar peste 15 zile calul s-a intors, urmat de o intreaga 
herghelie de cai salbatici. A scapat din grajd, a curtat o iapa tanara şi s-a intors cu 
intreg alaiul dupa el. 
 
"Ce noroc!" au strigat satenii. 
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Batranul şi fiul sau au inceput sa antreneze caii salbatici. Dar, o saptamana mai 
tarziu fiul sau si-a rupt piciorul incercand sa antreneze un cal salbatic. 
 
"Ghinion, " i-au spus prietenii."Ce-ai sa te faci acum fara ajutorul fiului tau? Esti şi 
asa vai de capul tau." 
 
"Ghinion, noroc, cine poate spune?"A replicat batranul. 
 
Cateva zile mai tarziu armata stapanului pamantului a fortat toti tinerii din sat sa 
devina soldati.Toti in afara de unul.....fiul batranului, care avea piciorul rupt. 
 
"Cat de norocos poti sa fii, " au urlat satenii. "Toti copii nostri merg la razboi, dar tu 
poti sa-ti pastrezi fiul acasa. Fii nostri probabil vor fi ucisi......" 
 
Batranul a replicat, "Ghinion, noroc, cine poate sti?" 
 
Viitorul vine spre noi fragmentat. Nu putem sti niciodata ce ne rezerva.Dar dacă 
mentii tot timpul o atitudine pozitiva, usile sanselor 
raman deschise, iar tu vei fi o persoana mai fericita. 
**** 
"Tine minte, fericirea nu depinde de ceea ce esti 
sau de ceea ce detii ci doar de ceea ce gandesti." 
Dale Carnegie 
**** 
"Multumirea aduce fericire chiar şi in saracie. 
Nemultumirea aduce saracie, chiar şi in bogatie." 
Confucius 
**** 
Suzuki şi istoria Americii 
 
La o scoala din Los Angeles, in clasa a IV-a se prezinta un nou elev. Invatatoarea, 
Mrs. Smith, il prezinta pe Yoshue Suzuki si-i roaga pe elevi sa-l primeasca cu 
prietenie pe noul lor coleg, proaspat mutat din San Diego cu familia, tatal sau fiind 
promovat de la o fabrica in conducerea unei firme de produse electronice. 
 
Limba nu va fi o bariera, deoarece Yoshue, ca toti japonezii de varsta lui, vorbeste 
perfect engleza şi a facut şi clasa a III-a la San Diego. Apoi se trece la cele cuvenite 
primei zi de scoala. 
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- Hai sa vedem ce mai stiti din istorie, spune invatatoarea. Cine a spus "Dati-mi ori 
libertate, ori moartea"? 
Liniste. O clasa cu figuri inexpresive, cu exceptia lui Suzuki, care ridica mana: 
"Patrick Henry, 1775". 
 
- Foarte bine! se bucura Mrs. Smith. Acum, cine a spus "Guvernul poporului, numit 
de popor, pentru popor, nu va pieri de pe fata Pamantului"? 
Din nou, numai Suzuki stie: "Abraham Lincoln, 1963". 
 
Invatatoarea se adreseaza iar intregii clase: "Ar trebui sa va fie rusine! Suzuki, care 
e de numai un an in America, stie mai multa istorie decat voi!". 
 
Din fundul clasei se aude soptit: "F.... -i pe japonezi!". 
- Cine a spus asta? sare ca arsa Mrs. Smith. 
 
Suzuki, imediat cu mana sus: "Generalul MacArthur, Iwo Jima, 1945!". 
Cand mai aude şi asta, un elev din fundul clasei reactioneaza: "Imi vine sa borasc!". 
 
Invatatoarei ii ies ochii din cap: "Cine a mai zis şi asta?" 
Din nou Suzuki: "George Bush, primului ministru japonez in 1991, cand i s-a facut 
rau la dineul oficial". 
 
Pe un alt elev il apuca pandaliile: "Numai in gura ti-as da!". 
Suzuki sare din banca cu mana sus: "Bill Clinton catre Monica Lewinski, 1997!". 
 
In clasa se declanseaza isteria. Se aude un strigat: "Suzuki e un rahat!". 
Yoshue nu se da batut: "Valentino Rossi, campion mondial de motociclism, cand l-a 
lasat motorul la Imola in 2002!" 
 
Mrs. Smith lesina. Toata clasa se aduna in jurul ei şi cineva spune: "Am intrat in c...t 
pana-n gat!". 
"George W. Bush, Irak 2005", sopteste Suzuki. 
 
In clasa intra directorul, atras de strigate: "Ce-i porcaria asta??!! Nu va mai suport! 
Iesiti toti afara!". 
Suzuki nu pierde ocazia: "Traian Basescu, presedintele Romaniei, catre Radu 
Timofte, Gh. Fulga, Virgil Ardelean şi Ilie Botos, la disparitia lui Omar Hayssam, 
2006!". 
**** 
In fata unei usi: 
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- Deschide, iubito ! 
- Nu pot, sunt dezbracata. 
- Nu-i nimic, sunt singur ! 
- Eu nu ! 
**** 
Printr-o fereastra deschisa, se aude un glas de barbat: 
- In casa asta eu comand!!! 
Apoi un glas de femeie: 
- Ia iesi de sub pat şi mai spune o data !!! 
**** 
El şi ea. 
Ea: Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai? 
El: Ce iubito? 
Ea: Ca vrei sa te casatoresti cu mine. 
El: Analfabeto! 
**** 
Un tip şi o tipa fac dragoste. El ii spune: "Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o sa-
ti spun Eva." 
Ea ii raspunde: "Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o sa-ti spun Peugeot." 
**** 
Barbatul: Nici nu stiu pentru ce porti sutienul, şi asa nu prea ai sani! 
Femeia: Lasa, ca doar şi tu porti chiloti... 
**** 
Un barbat la librarie: As dori cartea cu titlul "Superioritatea barbatului fata de 
femeie" 
Vinzatoarea: Utopie şi sf-uri la etajul 1 va rog. 
**** 
Fiul: E adevarat, taticule, ca in unele parti ale Africii barbatul nu isi cunoaste sotia 
decat dupa 
casatorie? 
Tatal: La fel se intampla in toate tarile! 
**** 
Cand un tanar proaspat insurat are o figura fericita se stie de ce. 
Cand un barbat insurat de 10 ani are o figura fericita, te intrebi de ce. 
**** 
In timpul unei dispute o femeie ii spune sotului ei: 
Am fost nebuna cand m-am maritat cu tine! 
Sotul raspunde: Stiu, da' cum eram indragostit la vremea aceea, nu am observat! 
**** 
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Casatoria serveste la partajarea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata dacă 
ai fi ramas singur. 
**** 
La un cabinet medical psihiatric intra un individ 
 
-Domnule doctor, am inebunit, am inebunit, AM INEBUNIT!!!!!1 
-Stati domnule, linistiti-va totul va fi bine; spuneti-mi ce s-a 
intamplat? 
-Aseara am fost la iubita mea..... 
-Si atunci ati inebunit....??? 
-Nu domnule, nu ;si ne-am iubit şi ne-am sarutat si.... 
-Atunci ati inebunit....????? 
-Nu domnule nu ;si a venit barba-su'si.... 
-Ati inebunit....???? 
-Nu nene, nu, şi am sarit de la balcon 
-Si ati inebunit....??? 
-Nu, nu, şi ma tineam de balustrada, atarnam in jos şi a venit cu 
ciocanul şi mi-a dat peste fiecare deget 
-! şi atunci ati inebunit..????? 
-Nu ;a venit cu fierul de calcat şi mi-a dat peste fiecare degetel si... 
-Atunci ati inebunit????? 
-Nu nene, nu ;si a venit cu apa fiarta şi mi-a turnat in cap 
-Atunci ati inebunit????? 
-Am inebunit cand m-am uitat in jos. 
-Si ce ati vazut???? 
-ERAM LA PARTER 
**** 
Un tip ii povesteste unui prieten ce a patit cu o zi in urma: 
- Ma trezesc de dimineata şi plec la serviciu. Cand ies din bloc, exact 
la scara, doi insi il bateau pe unul. 
- Si? 
- M-am gandit: sa ma bag, sa nu ma bag? Dar, tinand cont de faptul ca ma 
grabeam la serviciu, nu m-am bagat. La pranz, in fata restaurantului 
unde servesc de obicei masa, patru il bateau pe unul. 
- Si? 
- Ma grabeam spre masa, asa ca iarasi nu m-am bagat. Seara, cand ma 
intorceam acasa, la iesirea din metrou, opt insi il bateau pe unul. 
Acum, nemaiavand nimic de facut, m-am bagat. 
- Si? 
- Mama, ce l-am mai batut pe ala! 
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**** 
Doi tipi isi ciocnesc din greseala carucioarele într-un supermarket. 
Primul tip catre celalalt: 
- Vai, imi cer mii de scuze, ma uitam dupa nevasta-mea! 
Al doilea tip: 
- Sincer, şi eu dupa a mea, chiar incep sa ma ingrijorez, ca nu inteleg 
pe unde o fi!?... 
Primul: 
- Pai, cum arata sotia dvs.? Poate mergem sa le cautam impreuna! 
- Pai, cum sa fie? Inalta, super craci, tatze mari, cur beton, fatza de 
bagaboanta, buze groase, alea, alea, dar a dvs.? 
- Nu mai conteaza, hai s-o cautam pe a ta !.... 
**** 
Un cetatean se trezeste dimineata si, uitandu-se in gradina propriei 
case, observa o gorila in stejarul personal. Intrigat suna la Asociatia 
Coboratorilor de Gorile din Copaci care il asigura ca vor trimite un om 
care ii va rezolva problema. Acesta soseste rapid, fiind dotat cu o bata 
de baseball, o pusca, o pereche de catuse şi un caine Chihuaua. 
Cetateanul nostru, uimit il intreaba ce are de gand sa faca. Omul 
raspunde: 
- Eu voi urca in copac, lovesc gorila, ea cade, cihuaua o musca de 
testicole, gorila isi va apropria mainile într-un gest disperat de 
aparare, iar dumneata ii vei pune catusele. 
- Bine, bine, zice cetateanul, dar pusca la ce foloseste? 
In cazul in care cad eu primul din copac, impusti chihuaua. 
**** 
Suna un client la Hotline la Microsoft: 
-Am instalat versiunea beta de Windows XP şi de atunci nu mai 
functioneaza Office 2000! 
-Si noi am avut aceeasi problema... 
-Si ce ati facut? 
-Am mai instalat o data Windows XP! 
Dupa o ora suna din nou clientul: 
-Acum nu mai functioneaza nimic!!!! 
-Nici la noi.... 
**** 
Un melc bate la usa unui urs. 
Iese ursul, se zgaieste, nu vede pe nimeni, dupa care se uita in jos si 
da de melc. 
Enervat, il ia pe melc de guler si-l azvarle cat poate de departe. 
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Dupa 6 luni se aud iar batai in usa ursului, care iese din casa şi da cu 
ochii de melc. 
Melcul, nervos: "Ia asculta, ma, ce-a fost faza asta de adineauri? " 
**** 
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile lapascut. 
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma... 
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate şi din cand in cand ne mai şi 
jucam. 
Ciobanul sta stupefiat. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste... Ziaristul se apropie de magar: 
- Ce mai faci, magare? 
- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, ma baga in 
sura...Ciobanul cade pe spate. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? 
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheatza apele! 
**** 
Dacă o pocnesti, se cheama maltratarea sotiei. dacă te pocneste ea, e autoaparare. 
dacă iei o decizie fara sa o intrebi, esti nesimtit. dacă ea ia o decizie fara sa te 
consulte, e femeie emancipata. Daca-i ceri sa faca ceva ce nu-i place, e dominare 
masculina. dacă te roaga ea, iti face o favoare. dacă apreciezi formele unei femei şi 
lenjeria sumara esti pervers. dacă nu, esti homo. Daca-i oferi flori, urmaresti ceva. 
dacă nu, esti fraier. dacă esti mandru de realizarile tale esti plin de tine. dacă nu, 
esti lipsit de ambitie. dacă o doare capul, e obosita. dacă te doare pe tine, n-o mai 
iubesti. dacă vrei sa faci dragoste prea des, esti obsedat. dacă nu, ai pe altcineva. De 
aceea barbatii mor mai repede decat femeile... 
**** 
La tribunal se audiaza martorii: 
-Cand ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la etaj, de ce n-ati 
intervenit? 
-Pentru ca am vazut ca inculpatul se descurca şi singur... 
**** 
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Sotia ajunge acasa de la cumparaturi şi isi gaseste sotul in pat cu o tanara frumoasa. 
Tocmai cand se pregatea sa iasa furioasa din camera, sotul o opreste şi ii spune: 
- Asculta ce s-a intamplat: venind acasa de la serviciu am zarit pe autostrada 
aceasta tanara ce parea obosita şi imbracata saracacios. Am adus-o acasa şi i-am 
oferit o friptura din carnea pe care o uitasesi de mult in frigider. Era desculta şi 
atunci i-am dat sandalele tale bune, ii era frig şi atunci i-am dat puloverul pe care ti 
l-am facut cadou de ziua ta, dar pe care nu l-ai purtat niciodata. şi cand sa plece, fata 
m-a intrebat: 
- Mai este ceva ce sotia ta nu mai foloseste? 
**** 
Bula merge la medic: 
- Domnule doctor, am erectie permanenta. La inceput mi-a placut, dar acum a 
intrecut masura! Medicul il studiaza şi ii scoate cu penseta o furnica, i-o arata si-i 
spune: 
-Asta va excita! 
-Domnule doctor, va sunt nespus de recunoscator. Cat va datorez? 
-Nimic, dar furnica ramane la mine! **** 
In toiul noptii, un individ agitat deschide usa unui taxi care stationa, se pravaleste 
pe bancheta din spate şi striga: 
- Du-ma rapid in Pta Romana! Soferul, care pornise motorul, il opreste si-i spune: 
- Suntem chiar in Piata Romana. 
- Da? Bine, tine 20 de mii. şi data viitoare sa nu mai gonesti ca un dement! 
**** 
Intra Itic, intra nu-ti fie frica.Cainele e castrat. 
Da, ce, mie imi e ca ma violeza? Mie imi e ma musca. 
**** 
Gaz pentru prietenii mei: 
-Sunt suficiente 11 gauri la stropitoarea de la dus? 
-Categoric, evreii au doar 10 degete la maini 
**** 
Dl. Itzic o suna pe dna Goldstein : 
-Alo, sarut-mâna, ce mai faceti? 
-Ce sa fac, sunt singura, sotul e pe teren de-o luna... 
-Atunci poate îmi permiteti sa trec pe la dvs., bem o cafeluta, facem amor... 
-Vai, domnule Itzic, credeti ca sunt curva? 
-Da' cine a pomenit de bani? 
**** 
Într-un tren, în America, fată în fată, un evreu şi un pastor. 
Mirat, evreul îl întreabă: "De ce purtati gulerul cu spatele în fată?". 
"Pentru că sunt Părinte" îl lămureste pastorul. 
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"Si eu sunt părinte, am un copil, însă nu port gulerul astfel". 
"Se poate", răspunde pastorul, "însă eu sînt Părinte pentru mii de oameni". 
"Atunci", răspunde evreul, "poate ar fi mai bine să purtati pantalonii cu spatele în 
fată"! 
**** 
Rasela merge la rabin: 
- Rabi, ce sa fac, nu-mi ajunge bărbatu-meu... 
- Rasela dragă, ia-ti un amant, dar fii discretă, căci pacea familiei e mai importantă 
ca orice. 
Trece o lună... 
- Rabi, ce mă fac? Mi-am luat amant şi nu-mi ajunge. 
- Rasela, mai ia-ti unul, dar cu discretie. 
Mai trece o lună... 
- Rabi, sînt disperată, cu doi amanti şi bărbatul meu şi nu sunt satisfacută. 
- Copila mea, mai caută-ti un bărbat, poate n-ai găsit tocmai amantul potrivit. 
După scurt timp... 
- Rabi, mi-am găsit un bărbat o mîndrete, adevărat armăsar, dar nici acesta nu-mi 
ajunge. 
- Rasela, draga mea, cred că nu mai e nimic de făcut, tu esti o femeie bolnavă. 
- Rabi, dă-mi te rog în scris, tîrgul zice că-s curvă.. 
**** 
Un popa catolic unul evanghelic şi un rabi merg în drumetie. La un lac se opresc ei 
şi se scalda în costumul lui Adam. 
Dintr-o dat sunt surprinsi de un grup de femei. Îsi iau cu totii hainele şi fug în tufe. 
Popii îsi acopera cu hainele partile rusinoase pe când rabi îsi acopera fata şi fuge în 
spatele celor doi. 
Acestia îl întreaba pe rabi de ce si-a acoperit fata. Acesta raspunde: 
-Da, de fapt eu nu stiu cum e pe la voi, dar cei din parohia mea ma recunosc dupa 
fata.. 
**** 
Strul, soldat în armata israeliana. Într-o zi, se prezinta la comandant si-i preda un 
tanc inamic în perfecta stare de functionare... Ce mai captura, primeste o saptamîna 
de concediu ca recompensa. Doua zile dupa concediu, se prezinta iar la comandant 
cu un nou tanc în stare şi mai buna... 
Comandantul, mirat, îi zice: 
- Mai Strul, îti dau concediul, dar trebuie sa-mi spui cum ai facut... 
- Pai, simplu. M-am dus la linia de demarcatie şi am strigat: 
- Ahmed, vrei concediu? 
- Da. 
- Atunci hai sa facem schimb de tancuri... 
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**** 
Itzic se hotareste sa dea un telefon la linia erotica. Apeleaza un numar pe care-l 
citise intr-o revista, asteapta, iar dupa cateva secunde in receptor se aduce un glas 
lasciv de femeie care il intreaba: " Iubitule ce pot sa fac pentru tine?" 
La care Itzic ii raspunde: suna-ma tu! 
**** 
Dacă va este frica sa nu va ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 50 g de 
cognac. Cognac-ul, precum se stie din batrani, atenueaza teama (MASS) 
**** 
Presedintele Statelor Unite ne-a cerut sa ne unim pentru o cauza comuna tuturor: 
combaterea terorismului. Este bine stiut ca musulmanii se opun consumului de 
alcool şi considera vederea unei femei dezbracate (alta decat nevasta) drept un 
pacat. Din aceasta cauza lansam un apel pentru ca timp de o saptamana, ZILNIC, la 
ora 17.00, toate femeile sa se dezbrace complet şi sa alerge prin birouri iar toti 
barbatii sa le urmeze cu o bere in mana. Aceasta ne va ajuta sa detectam teroristii 
care se ascund la noi in firma. Statele Unite va sunt recunoscatoare pentru efortul 
facut impotriva terorismului. Colaborati! Trimiteti acest mesaj tuturor colegilor de 
la serviciu şi tuturor firmelor partenere! 
**** 
Un sot, satul de sotia sa care-l tot intreba cum arata, ii cumpara o oglinda mare, ca 
sa se vada in ea din cap pana in picioare. Asta a mers un timp, dar acum ii punea 
aceleasi intebari, stand in fata oglinzii. O data, proaspat iesita de la dus, se plangea 
ca are sanii prea mici. Sotul, care de obicei tacea, ii spune : "Dacă vrei sa-ti creasca 
sanii, ia o bucata de hartie igienica şi freac-o intre ei cateva secunde in fiecare zi". 
Femeia se repede, ia o bucata de hartie şi se apuca sa o frece intre sani: "In cat timp 
o sa-mi creasca?" "Va dura cativa ani!". Sotia se opreste: "De unde stii tu ca dacă 
frec o bucata de hartie igienica intre sani, acestia o sa imi creasca in cativa ani?" "Cu 
curu` a mers, nu-i asa?? 
**** 
Scrisoare 
Draga fiule, 
 
Iti scriu aceste randuri ca sa stii ca iti scriu. dacă primesti aceasta scrisoare 
inseamna ca a ajuns cu bine. dacă nu o primesti, atunci sa ma anunti pentru a ti-o 
mai timite o data. 
Iti scriu incet pentru ca stiu ca tu nu citesti prea repede. 
Acum cateva zile tatal tau a citit ca marea majoritate a accidentelor se petrec la o 
distanta de un kilometru de casa. De aceea ne-am hotarat sa ne mutam mai departe. 
Noua casa este minunata; are şi masina de spalat, dar nu stiu sigur dacă merge. Ieri, 
am bagat lenjeria in ea, am tras de maneta, şi de-atunci n-am mai vazut-o. 
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Vremea pe aici nu e foarte rea. Saptamana trecuta n-a plouat decat de doua ori. 
Prima data, ploaia a tinut 3 zile, a doua oara 4 zile. 
A propos de vesta pe care o voiai, unchiul Petre mi-a spus ca dacă o trimitem cu 
nasturi, cum sunt ei grei, o sa coste mai mult; atunci am taiat nasturii şi i-am pus in 
buzunar. 
In sfarsit, l-am ingropat pe bunicu ; l-am gasit cand ne-am mutat. 
Era in dulap din ziua in care a castigat la De-a v-ati ascunselea. 
Sa-ti mai zic ca alaltaieri, a explodat bucataria şi tatal tau şi cu mine am 'zburat' din 
casa. Ce emotie! a fost pentru prima data dupa multi ani cand tatal tau şi cu mine 
iesim impreuna undeva. 
A venit doctorul sa vada dacă suntem in regula, şi mi-a pus un tub din sticla in gura. 
Mi-a zis sa nu vorbesc 10 minute. Tatal tau s-a oferit sa cumpere tubul acela. 
Si dacă tot vorbim de taica tau, te anunt ca si-a gasit de lucru, e foarte mandru de 
asta. 
Lucreaza peste aproape 500 de oameni. L-au angajat sa tunda iarba in cimitir. 
Sora ta Julia, cea care s-a casatorit cu sotul ei, a nascut in sfarsit, dar nu stim inca 
sexul copilului. N-as putea inca sa-ti spun dacă esti unchi sau matusa. 
Taica tau a intrebat-o pe sora-ta Lucia dacă mai este insarcinata. 
Lucia i-a zis ca da, in 5 cinci luni de-acum; atunci taica tau a intrebat-o dacă era 
sigura ca era al ei. 
Ea i-a spus sigura ca da. Ce fata sigura, cata mandrie! Asa fata, asa tata! 
Varul tau Paul s-a casatorit şi se roaga in fiecare zi in fata sotiei lui. 
E fecioara! 
Dimpotriva, nu l-am mai vazut pe unchiul Vasile, ala care a murit anul trecut... 
Cel mai rau e fratetu ala mic, Ionut. A incuiat masina şi a lasat cheile inauntru. 
A trebuit sa se duca pana acasa sa aduca dublura ca sa ne scoata pe toti de acolo. 
Bine, fiule. Nu pot sa-ti trec adresa pe plic pentru ca n-o stiu. 
De fapt, ultima familie care a locuit aici, a plecat cu numerele pentru a le pune la 
noua adresa. 
Dacă o vezi pe Margareta, transmitei salutarile noastre. dacă n-o vezi nu-i spune 
nimic. 
Mama ta care te adora, 
Antoaneta 
P.S. Aveam de gand sa-ti pun şi niste bani, dar deja am inchis plicul. 
**** 
MASTERAT DE MANAGEMENT ETILIC 
 
PRIMUL TRIMESTRU. 
Originea petrecerilor. 
Alcoholul şi funcţia lui ca lubrifiant social. 
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Introducere la Halbă, la Cupă şi la Pahar. 
Avantajele de a bea la mahmureală. 
Matematici Financiare pentru băutori (cum să eviţi sa plăteşti băuturile altora, cum 
să încasezi 
restul "uitat" de chelneri, cum să calculezi bacşişurile, tehnici pentru a evita să 
plăteşti parcarea prelungită şi altele). 
 
TRIMESTRUL DOI 
Înghitometrie - I. 
Alcoolul ca înlocuitor al Psihiatrului. 
Certuri la parte. 
Băuturi la Mare - I. 
Băuturi Acasă - I. 
Introducere la manipularea Techilei. 
Mâncăruri şi cântece care nu se potrivesc cu alcoolul. 
Şmecherii de ştiut pentru vremuri de lege Seacă. 
 
TRIMESTRUL TREI 
Înghitometríe - II. 
Importanţa romului la luarea de decizii. 
Alcoolul ca un compliment la meciuri sportive. 
Logistica şi tehnica de înghiţire. 
Consecinţele de a conduce sub efectele alcoolului. 
Şoferul de Rezerva: Cum să ocoleşti să fii unul care pică în capcana de a conduce 
beat. 
Discoteci, cafenele, baruri, crame, cabaret cu show, alambicuri clandestine şi de 
convenienţă. 
Relativitatea frumuseţii la femeii după nivelul de alcool. 
Acelaşi bar: Avantaje şi dezavantaje. 
Teorii despre băutul de unul singur. 
 
TRIMESTRUL PATRU 
Alcoolul pentru frecţii - I. 
Alcoolul ca element auxiliar de sărbători: Tipuri de băuturi în funcţie de sărbătoare. 
Cum să controlezi un om beat. 
Amicii, pseudo-frăţii cumetrii: Diferenţe bazice. 
Lichioruri contrafăcute, mit sau realitate? 
Jurisdicţia beţivului. 
Tehnici înaintate pentru a ascunde duhoarea: Cum să vorbeşti şi să inhalezi în 
acelaşi timp. 
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Avantajele de a cunoaşte Barmanul. 
 
TRIMESTRUL CINCI 
Scuze de Bază faţă de Familie (opţional). 
Alcoolul ca mecanism de evadare. Comunicarea, instrument important la orice chef. 
Consecinţele de a bea pe credit. 
Open bar. 
Cocteiluri pentru bărbaţi şi pentru femei. 
Gânduri de după chef. 
Sentimente de vină - I: Cum să le controlezi şi să le ignori. (Când esti beat nu 
contează) 
 
TRIMESTRUL ŞASE 
Scuzele. 
Munca de Laborator pentru Avansaţi: Alcoolul ca eliberator de tensiuni. 
Etica profesională a băutorului. 
Sentimente de vină - II: Cum să le elimini. 
Tratament pentru beţivanii recalcitranţi. 
Apeluri telefonice la ex-prietene: Avantaje şi Dezavantaje. 
Tehnici de bază pentru vocalizare la Karaoke (opţional). 
Cum să ştergi apelurile de pe celular - Parola de acces (Vital). 
Truda la universitate (băut în grup). 
Pot să fie Anonimi cei Alcoolici? 
Raliul Beţivului include: material didactic şi de sprijin în unele cursuri. 
Periodic se vor realiza activităţi sportive de relaxare ca de pildă: golirea de fond, 
aruncare de mucuri de ţigară, suta de litri plăţi, ridicare de flacon, râgâire, ridicare 
de cot, săritura pe bere şi altele. 
 
LUCRAREA DE LICENŢĂ (Subiect la alegere) 
**** 
Un tip se duce la doctor in probleme de cuplu: 
- Domnu’ doctor am o problema acasă. 
- Ce problema? 
- Domne' nu mai am parte de viaţa sexuala? 
- Pai cum adică? 
- Pai totul e monoton, nevasta nu mai vrea sa facem sex şi îmi spune ca s-a saturat 
de aceleaşi 3 minute. 
- Hmmm... domne' trebuie să foloseşti şi tu un artificiu, ceva extravagant care sa-i 
redeschidă pofta de sex. 
- Puteţi sa-mi daţi un exemplu? 
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- Pai intr-o seara aţi putea sa va înveliţi penisul in ciocolata. Trebuie să aibă un 
efect. Vă garantez că nevasta dumneavoastră va fi foarte fericită de acest truc. 
Baga omul bine la cap, pleacă acasă hotărât să încerce. 
A doua zi se întâlneşte iar cu doctorul: 
- Ei, cum a mers? S-a bucurat nevasta? 
- Nevasta ca nevasta. Da ce, a mai avut loc de copii? 
**** 
Doua blonde stau de vorba. 
Prima ii spune celeilalte: 
- Stii, ieri mi-am facut testul de sarcina! 
Cealalta foarte curioasa: 
- Şi au fost grele intrebarile?........ 
**** 
Dupa 25 de ani de casatorie, intr-o zi mi-am privit sotia şi i-am spus: 
- Iubito, acum 25 de ani stateam cu chirie, aveam o masina ieftina, dormeam pe o 
canapea şi ne uitam la un televizor cu ecran de 14 " alb-negru, dar in fiecare noapte 
adormeam alaturi de o blonda sexy de 25 de ani. Acum avem o casa mare, o masina 
buna, un pat mare un TV color cu plasma.Dar adorm acum cu o femeie de 50 de ani. 
Draga mea, cred ca ai o problema.! 
Sotia mea fiind o femeie inteleapta, mi-a spus : 
- Tu du-te şi cauta-ti o blonda sexy de 25 de ani, ca eu ma voi ocupa ca tu sa stai din 
nou cu chirie, sa conduci o masina ieftina şi sa dormi pe o canapea !!! 
**** 
Luni dimineata, vidanjorul se prezinta la ora 8 la slujba, imbracat la costum, 
frumos, cu cravata. 
Suna telefonul. O urgenta pe teren. S-a infundat un canal. 
Vidanjorul pleaca impreuna cu ajutorul sau Vasile, ce cara lada cu scule. 
Vidanjorul se baga in canal, iese plin de rahat şi zice lui Vasile: -Cheia de 16! Ia aer 
in piept, se baga din nou. Iese iara plin de rahat, abia rasufland : - Nu e buna, da-mi-
o pe aia de 18! Iara ia aer in piept, iar intra in canal. Iese iar ! - Nu e buna! Cheia de 
20! Iese iar, abia mai rasuflind, cu rahatii curgand de pe el şi ii zice ajutorului: -Vezi 
ba, Vasile, dacă n-o sa inveti meserie, toata viata ai sa cari lada aia cu scule !! !! 
**** 
Barbatul: Nici nu stiu pentru ce porti sutienul, şi asa nu prea ai sani! 
Femeia: Lasa, ca doar şi tu porti chiloti... 
**** 
In timpul dansului, o melodie lenta, partenerul se uita cu insistenta la decolteul 
partenerei, şi o intreaba: 
- Nu va suparati, d-na, aveti par pe piept? 
- Nu d-le. 
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- Atunci inseamna ca decolteul dumneavoastra este prea adanc. 
**** 
Mamico, ce faci goala pe taticu’? 
- Sar pe el ca sa-i dezumflu burta... 
- Te obosesti de pomana, fiindca in fiecare dimineata, menajera ingenuncheaza şi i-
o umfla la loc 
**** 
Vreme de 26 de ani lungi şi luminosi, sotia mea şi cu mine am fost perfect fericiti! 
- Şi apoi? 
- Apoi ne-am intalnit... 
**** 
Popescu ajunge obosit acasa de la servici şi isi gaseste nevasta in pat cu medicul 
familiei. 
- Va rog sa nu ma intelegeti gresit, domnule Popescu, spune speriat doctorul, 
masuram temperatura sotiei dumneavoastra... 
Popescu isi scoate pistolul. 
-Da? Bine... Dar dacă termometrul nu este gradat, va impusc. 
**** 
In timpul dansului, o melodie lenta, partenerul se uita cu insistenta la decolteul 
partenerei, şi o intreaba: 
- Nu va suparati, d-na, aveti par pe piept? 
- Nu d-le. 
- Atunci inseamna ca decolteul dumneavoastra este prea adanc. 
**** 
De ce sunt barbatii mai fericiti... 
Isi pastreaza numele de familie. 
Garajul e al lor. 
Ciocolata e doar o alta gustare. 
Pot deveni presedinti de stat. 
Nu sunt niciodata gravizi. 
Pot purta orice tricou la plaja. Pot sa nu poarte nici un tricou la plaja. 
Mecanicii le spun tot timpul diagnosticul corect al vehiculului. 
Nu trebuie sa conduca inca 10 km pana la toaleta urmatoarei benzinarii pt cea in 
care tocmai au intrat e "câh". 
Aceeasi munca, bani mai multi. 
Ridurile sporesc farmecul. 
Rochia de mireasa n-spe milioane, costumul de inchiriat 100$. 
Cei cu care vorbesc nu se uita la pieptul unui barbat. 
O ragaiala este practic anticipata de ceilalti. 
Pantofii noi nu rod, bat, strang picioarele. 
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O singura stare de spirit toata ziua. 
Orice conversatie telefonica se termina in maxim 30" 
**** 
In momentele dificile ale vietii, trebuie sa ridici capul, sa bombezi pieptul şi sa spui 
cu hotarire: ....."Acum chiar ca-s in rahat pina-n git!!" 
**** 
Dacă intr-o zi viata iti intoarce spatele...prinde-o de fund !!! 
**** 
Psihiatrii afirma ca una din patru persoane are o deficienta mintala. 
Dacă esti cu inca trei prieteni şi nu ai observat nimic ciudat la ei, atunci...cel ticnit 
esti tu ! 
**** 
Ce-i greu nu e sa suporti coarnele.....ci s-o intretii pe vaca. 
**** 
Dacă esti in stare sa zimbesti cand ceva merge rau..... este pentru ca ai gasit un 
tampit pe care sa arunci vina. 
**** 
Ca sa-ti atingi obiectivele, trebuie sa fii capabil savisezi... Asa ca nu mai pierde 
vremea, trimite totul la dracu' şi du-te sa te culci !!! 
**** 
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala...distreaza-te cu cea pe care o ai la indemana ! 
**** 
Dacă intr-o zi simti un mare vid, mananca.......... sigur ti-e foame!!!!! 
**** 
Dacă ai vointa, poti sa muti şi muntii din loc. dacă ai creier, ii lasi acolo, ca nu te 
deranjeaza. 
**** 
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura in fiecare mana. 
**** 
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ in aceeasi seara. 
**** 
Judecata buna vine in urma experientelor rele, iar acestea vin in urma judecatii 
rele. 
**** 
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii: nu li se intampla prea des. 
**** 
Este mai usor sa obtii iertarea decat permisiunea. 
---------------------------------------------------------------------------- 
Constiinta este ceea ce sufera atunci cand restul partilor fiintei tale se simt atat de 
bine. 
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**** 
Dacă trebuie sa alegi intre doua rele - alege-o pe cea pe care nu ai mai incercat-o 
pana atunci. 
**** 
Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare. 
**** 
Experienta este un lucru minunat: iti permite sa recunosti o greseala atunci cand o 
repeti. 
**** 
Da-i unui om un peste şi el va avea ce manca o zi; invata-l sa pescuiasca şi el va sta 
pe marginea lacului şi va bea bere toata ziua. 
**** 
Care este culmea puterii de convingere? 
Sa-ti convingi femeia, ca de aia o ai mica şi moale, ca sa n-o doară pe ea! 
**** 
Cel mai necinstit lucru, in viaţă, este modul in care aceasta se termină. 
Adică viata e grea si-ti ocupă tot timpul. Ce capeţi la sfârşitul ei? O moarte. Asta ce-i, 
un bonus? Eu cred că ciclul vieţii e de-a-ndăratelea. Ar trebui întâi să mori, apoi să 
mergi într-un azil de bătrâni. Eşti dat afară de acolo pe motiv că eşti prea sănătos, 
te duci, îţi iei pensia, apoi, când începi să lucrezi, primeşti un ceas de aur în prima zi 
de lucru. Munceşti patruzeci de ani până când devii suficient de tânăr. Te-apuci de 
băut, mergi la bairame, şi eşti gata pentru Liceu, apoi şcoala Primară, devii un copil, 
te joci, n-ai responsabilităţi, devii bebeluş, apoi îţi petreci ultimele nouă luni plutind 
cu toate facilităţile după care termini totul într-un orgasm! 
**** 
Hotarare de Guvern Nr. 012345/2006 : 
Datorita cresterii alarmante a numarului de pensionari in raport cu populatia 
activa, incepand cu data de 01.01.2007, pensionarii vor avea voie sa treaca pe 
culoarea rosie a semaforului. dacă nu se constata nici o modificare substantiala in 
raportul pensionari/populatie activa, incepand cu 01.01.2008, trecerea devine 
obligatorie. 
**** 
Americanii fura planurile unui Logan Diesel. 
 
Aduna o echipa americana sa o reconstruiasca dupa planuri. Lucreaza astia ce 
lucreaza, sudeaza, lipesc din greu şi in final le iese un tractor. 
 
Conducerea e nemultumita şi aduna o echipa de japonezi. Lucreaza şi astia din 
greu, sudeaza, lipesc, asambleaza şi dupa sfortari supraomenesti le iese un tractor. 
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Conducerea e disperata şi aduna o echipa de romani. Intra romanii in treaba, 
sudeaza, lipesc, asambleaza şi in final, le iese un Logan Diesel. 
 
Conducerea: Incredibil! Sintem impresionati de munca voastra, celorlalte echipe le-
au iesit tractoare. Voi cum ati facut? 
 
Romanii: şi noua tot tractor ne-a iesit, da’ l-am luat la pila. 
**** 
Un cioban pastea o turma de oi intre doua parcele de porumb şi cum statea el 
sprijinit in toiag şi medita vine proprietarul şi il intreaba: 
-Ce faci mai ciobane aici? 
-Nu vezi, pasc oile... 
-Vezi ca esti necioplit, poate iti f.. una ! 
La care ciobanul ii raspunde: 
-Poti sa le f...pe toate eu doar le pazesc... 
**** 
Un politist vine la serviciu in pielea goala. Superiorul il intreaba 
"Ba, de ce ai venit in pielea goala la serviciu?" 
La care gaborul relateaza urmatoarele: "Dom'sef am fost cu nevasta-mea la o 
petrecere şi am jucat jocuri de societate: S-au stins luminile şi s-a zis "doamnele sa 
se dezbrace", s-au aprins şi asa era. Dupa aceea s-au stins luminile şi s-a auzit 
"Domnii sa se dezbrace" şi asa s-a intimplat. Dupa aceea s-a mai stins o data lumina 
şi s-a auzit "acum la treaba"........Si, iata-ma... 
**** 
Printr-o fereastra deschisa, se aude un glas de barbat: 
- In casa asta eu comand!!! 
Apoi un glas de femeie: 
- Ia iesi de sub pat şi mai spune o data !!! 
**** 
El şi ea. 
Ea: Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai? 
El: Ce iubito? 
Ea: Ca vrei sa te casatoresti cu mine. 
El: Analfabeto! 
**** 
Un barbat la librarie: As dori cartea cu titlul "Superioritatea barbatului fata de 
femeie" 
Vinzatoarea: Utopie şi sf-uri la etajul 1 va rog. 
**** 
Cand un tanar proaspat insurat are o figura fericita se stie de ce. 
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Cand un barbat insurat de 10 ani are o figura fericita, te intrebi de ce. 
**** 
In timpul unei dispute o femeie ii spune sotului ei: 
Am fost nebuna cand m-am maritat cu tine! 
Sotul raspunde: Stiu, da' cum eram indragostit la vremea aceea, nu am 
observat! 
**** 
Casatoria serveste la partajarea problemelor pe care nu le-ai fi avut 
niciodata dacă ai fi ramas singur. 
**** 
Un cetatean se trezeste dimineata si, uitandu-se in gradina propriei case, observa o 
gorila in stejarul personal. Intrigat suna la Asociatia Coboratorilor de Gorile din 
Copaci care il asigura ca vor trimite un om care ii va rezolva problema. Acesta 
soseste rapid, fiind dotat cu o bata de baseball, o pusca, o pereche de catuse şi un 
caine Chihuaua. 
Cetateanul nostru, uimit il intreaba ce are de gand sa faca. Omul raspunde: 
- Eu voi urca in copac, lovesc gorila, ea cade, cihuaua o musca de testicole, gorila isi 
va apropria mainile într-un gest disperat de aparare, iar dumneata ii vei pune 
catusele. 
- Bine, bine, zice cetateanul, dar pusca la ce foloseste? 
In cazul in care cad eu primul din copac, impusti chihuaua. 
**** 
Suna un client la Hotline la Microsoft: 
-Am instalat versiunea beta de Windows XP şi de atunci nu mai functioneaza Office 
2000! 
-Si noi am avut aceeasi problema... 
-Si ce ati facut? 
-Am mai instalat o data Windows XP! 
Dupa o ora suna din nou clientul: 
-Acum nu mai functioneaza nimic!!!! 
-Nici la noi.... 
**** 
Un melc bate la usa unui urs. 
Iese ursul, se zgaieste, nu vede pe nimeni, dupa care se uita in jos şi da de melc. 
Enervat, il ia pe melc de guler si-l azvarle cat poate de departe. 
Dupa 6 luni se aud iar batai in usa ursului, care iese din casa şi da cu ochii de melc. 
Melcul, nervos: "Ia asculta, ma, ce-a fost faza asta de adineauri? " 
**** 
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut. 
- Ce faci, bace? 
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- Uite, aice cu turma... 
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate şi din cand in cand ne 
mai şi jucam. 
Ciobanul sta stupefiat. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste... Ziaristul se apropie de magar: 
- Ce mai faci, magare? 
- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, ma baga in sura...Ciobanul cade pe 
spate. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? 
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheatza apele! 
**** 
In Bronx, o camera sordida, in semintuneric. 
La o masa sta un negru urias, transpirat, cu o scobitoare intre dinti: Big Leroy. 
Se deschide usa şi apar doi malaci care tarasc dupa ei un individ. 
- Hei, Big Leroy, zice unul. Ti l-am adus pe fiul asta de catea. Seful cel mare zice sa-l 
iei şi sa-l f..i un pic in dos, sa-l largesti un pic, sa se invete minte sa nu se mai ia de 
oamenii nostri. 
- Lasati-l acolo in colt, ma ocup de el mai tarziu, spuse Big Leroy uitandu-se la 
televizor. 
Malacii dispar iar individul, livid şi tremurand, incepe sa se milogeasca: 
- Va rog, domnule Leroy, va implor, nu ma sodomizati. Va promit ca am sa spun la 
toata lumea ca ati facut-o, n-o sa stim decat noi doi ca de fapt nu e asa! 
- Taci din gura, vierme! striga Big Leroy şi tipul se face mic in coltul lui. 
Dupa o vreme vin iar cei doi, cu alt nefericit. 
- Big Leroy, seful ti-l trimite şi pe asta. Zice sa ii tai ambele picioare ca sa nu mai 
fuga de oamenii nostri cand are de platit datorii. 
- Lasati-l in colt, ma ocup mai tarziu. 
Indivizii pleaca. Dupa inca un timp il aduc pe altul. 
- Big Leroy, seful zice sa il iei pe asta şi sa-i tai putza, sa se invete minte sa nu se mai 
ia de femeile noastre. şi mai zice sa-i tai şi mainile şi limba, sa nu se mai poata 
atinge de nici o femeie in viata lui. 
- Bine, lasati-l acolo in colt, ma ocup mai tarziu. 



1939 

 

Gorilele pleaca. 
La care, din coltul lui, primul adus zice: 
- Domnul Leroy, dacă nu va suparati, ca sa nu fie vreo confuzie: eu sunt ala cu curul, 
da? 
**** 
Super Promotie!!! 
Razuieste vopseaua de pe 3 BMW-uri şi poti castiga 1000 de injuraturi de mama, 
100 de amenintari cu bataia şi 10 ani de puscarie sau marele premiu, excursie de 5 
stele la reanimare!!! 
**** 
Urmatoarele intrebari despre Australia provin de la potentiali turisti in aceasta 
tara. Aceste intrebari au fost puse pe website-ul unei agentii de turism australiene 
iar raspunsurile sunt cele oferite in realitate de catre oficialii site-ului care au, in 
mod evident, simtul umorului. 
 
I: Bate vreodata vantul in Australia? Nu am vazut niciodata la televizor ca ar ploua, 
deci cum cresc plantele?(UK) 
R: Importam toate plantele gata crescute iar dupa aceea doar stam prin preajma 
privindu-le cum mor. 
 
I: voi putea vedea canguri pe strada? (USA) 
R: Depinde cat de mult alcool veti bea. 
 
I; As vrea sa merg pe jos de la Perth la Sydney - pot urma sinele de cale ferata? 
(Suedia) 
R: Sigur, sunt numai trei mii de mile, luati multa apa cu dvs. 
 
I: Este periculos sa umbli prin tufisuri in Australia? (Suedia) 
R: Deci este adevarat ce se spune despre suedezi. 
 
I: Exista ATM-uri in Australia? Imi puteti trimite o lista a locurilor unde se afla 
acestea in Brisbane, Cairns, Townsville şi Hervey Bay? (UK) 
R: Cumva ultimul dumneavoastra sclav a murit? 
 
I: Imi puteti da cateva informatii despre cursele de hipopotami in Australia?(USA) 
R: A-fri-ca este continentul acela in forma de triunghi la sud de Europa. AUSTRALIA 
este insula aceea mare din mijlocul Pacificului care nu are.....sau mai bine nu. Sigur, 
hipopotamii se intrec in fiecare marti noapte in Kings Cross. Veniti dezbracat. 
 
I: In care directie este nordul in Australia? (USA) 
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R: Stati cu fata la Sud apoi rasuciti-va cu 180 grade. Contactati-ne cand sositi şi va 
vom da şi restul detaliilor. 
 
I: Pot aduce cu mine tacamuri in Astralia?(UK) 
R: De ce? Folositi-va degetele cum facem şi noi. 
 
I: Imi puteti trimite programul Corului de baieti din Viena (Vienna Boys' Choir)? 
(USA) 
R: Austria este tara aceea micuta invecinata cu Germania, a carei......sau mai bine nu. 
Sigur, Vienna Boys Choir canta in fiecare marti noaptea in Kings Cross, imediat 
dupa cursa de hipopotami. Veniti dezbracat. 
 
I: Pot purta tocuri inalte in Australia?(UK) 
R: Sunteti politician britanic, nu-i asa? 
 
I: Exista supermarket in Sidney şi laptele se gaseste pe tot parcursul anului? 
(Germania) 
R: Nu, noi suntem o civilizatie pasnica de vanatori/taietori de lemne. Laptele este 
ilegal. 
 
I: Va rog trimiteti o lista a tuturor medicilor din Australia care pot distribui ser 
impotriva veninului de sarpe cu clopotei. (USA) 
R: Serpii cu clopotei traiesc in America, care este locul de unde veniti dvs. Toti 
serpii australieni sunt perfect inofensivi, pot fi prinsi in siguranta şi tranformati in 
animale de casa. 
 
I: Am o intrebare despre un animal faimos in Australia dar i-am uitat numele. Este 
un fel de urs şi traieste in copaci. (USA) 
R: Se numeste urs cazator (Drop Bear). Se numeste astfel pentru ca pica din arborii 
de cauciuc şi mananca creierul oricui trece pe sub acestia. Ii puteti speria 
stropindu-va cu urina umana inainte de a iesi la plimbare. 
**** 
Femeia PC 
 
Femeia-Internet: greu de accesat 
Femeia-Server: mereu prea incarcata cand ai nevoie de ea 
Femeia-Windows: toti stiu ca are defecte, dar nimeni nu poate trai fara ea 
Femeia-Excel: capabila, dar e folosita doar ptr. cele mai simple activitati 
Femeia-Word: nu o intelege nimeni in intregime 
Femeia-DOS: toti au avut-o odata, dar azi n-o mai vrea nimeni 
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Femeia-Virus: vine cand o astepti mai putin şi consuma toate resursele 
Femeia-Scandisk: e de mare ajutor, dar nimeni nu stie precis ce face 
Femeia-Screensaver: iti distrage atentia, dar te binedispune 
Femeia-Harddisk: nu uita niciodata nimic 
Femeia-Joystick: cauzeaza bataturi in palma 
Femeia-Password: crezi ca esti singurul, dar majoritatea "utilizatorilor" o cunosc 
Femeia-E-Mail: din 10 lucruri pe care le spune, 8 sunt de recycle bin 
**** 
Ziua ideala a unei femei 
 
08: 15 - Trezire prin saruturi şi gadilarea cu ajutorul unei petale de trandafir din 
import. 
08: 30 - Masurare pe cantar - 2 kilograme mai putin decat ieri. 
08: 45 - Micul dejun in pat (croissant, suc de portocale proaspate). 
Deschiderea cadoului (inel cu diamant de 5 karate ales de partenerul atent). 
08: 50 - Stiri la "Shopping channel" (Mari reduceri la "Gucci"). 
09: 15 - Baie fierbinte in uleiuri mirositoare. 
10: 15 - Relaxare usoara prin fitness cu ajutorul unui antrenor personal amuzant şi 
bine cladit. 
10: 30 - Ingrijirea tenului, manichiura, spalarea parului, coafatul. 
12: 00 - Pranzul cu cea mai buna prietena într-un restaurant. 
12: 45 - Intalnirea fostei prietene a partenerului şi constatarea ca s- a ingrasat cu 7 
kilograme. 
13: 00 - Shoping cu cea mai buna prietena (carte de credit nelimitata). 
15: 00 - Somnul de dupa masa. 
16: 00 - Primirea a 35 de trandafiri de la un admirator secret. 
16: 15 - Masajul cu ajutorul unui maseur privat puternic dar tandru care exclama ca 
nicioadata pana acum nu a masat un corp atat de delicat. 
17: 30 - Alegerea şi incercarea imbracamintii scumpe şi unicate. O mica parada de 
moda in fata oglinzi. 
19: 30 - Cina la lumanari. Dans şi complimente. 
22: 00 - Dus fierbinte (singura). 
22: 50 - Purtata in brate pana la pat. Cearsafurile proaspat spalate şi parfumate. 
23: 00 - Giugiulire. 
23: 15 - Adormirea in bratele partenerului. 
 
 
Ziua ideala a unui barbat 
 
06: 00 Trezirea. 
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06: 15 Sex oral. 
06: 30 O luuunga distractie satisfacatoare in WC cu ziarul sportiv. 
07: 00 Micul dejun: Snitel parizian şi oua, cafea şi tost, pregatite şi servite de slugi 
goale şi blonde. 
07: 30 Soseste limuzina. 
07: 45 Cateva pahare de whiskey in drum spre aeroport. 
09: 15 Zborul in avionul particular. 
09: 30 Limuzina cu sofer pana la clubul de golf (sex oral pe timpul calatoriei). 
09: 45 Golf. 
11: 45 Pranz: fast food, 3 beri, sticla Dom Perignon. 
12: 15 Fumatul trabucului. 
12: 30 Golf. 
14: 15 Limuzina inapoi pana la aeroport (cateva pahare de whiskey). 
14: 15 Zborul spre Monte Carlo. 
15: 30 Plecarea la pescuit. Toate fetele de companie sunt goale. 
17: 00 Zborul acasa. 
18: 45 Relaxare la wc, dus, barbierit. 
19: 00 Stiri: Michael Jackson asasinat, marihuana şi filmele porno sunt legalizate. 
19: 30 Cina: caviar pentru aperitiv, Dom Perignon (1953), un biftec mare, inghetata 
servita pe sani goi. 
21: 00 Coniac şi trabucul in fata unui televizor mare. 
21: 30 Sex cu 3 femei (toate trei cu inclinatii lesbiene). 
23: 00 Masaj şi scaldatul in jacuzzi cu pizza şi bere. 
23: 30 Sex oral pentru Noapte buna. 
23: 45 Intins singur într-un pat imens. 
23: 50 Tragerea a 4 'prtzuri', care au schimbat 4 tonalitati şi l-au alungat pe caine 
afara din camera. 
00: 00 Adormirea. 
**** 
Isi cumpara ursul masina, frane, curbe, claxoane prin padure!!!!! Sa 
vada lumea ca si-a luat masina! 
La o cotitura...vulpea... facea autostopul ! Niste picioare pe vulpe... mama, mama! 
Cand o vede ursul, pune o frana de se da cu capul de parbriz...si o intreaba asa, in 
scarba: 
- Ce vrei fa? 
- Ursule nu fi jigodie... du-ma şi pe mine pana la autostrada! 
- Bine fa, urca-te sus! 
Ursul conduce cu o mana, sa o impresioneze pe vulpe! 
Cand ajunge la autostrada. Vulpea: - Ursule, acum ce fac? Iti dau 100.000 de lei sau 
imi dau chilotii jos? 
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Ursul se gandeste putin şi zice: - Da fa suta incoace! şi pleaca! Se da vulpea jos şi in 
timp ce conducea, se gandeste ursul: "A dracu vulpe, ce 
credea, ca mi se potrivesc chilotii ei !!!" 
**** 
Un pusti vede pe strada un catel care i-o trajea unei cateluse şi il intreaba pe tatal 
sau ce fac. 
Tatal, jenat, ii raspunde: - Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi cainele incearca sa o 
duca el acasa. 
Baietelul: - E ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel postasul o 
ducea in mod sigur la posta!! 
**** 
Doi golani pătrund noaptea în dormitorul călugăriţelor de la un schit. 
Din întuneric se aude vocea uneia dintre ele: 
- Iartă-i, Doamne, că nu stiu ce fac! 
- Taci din gură, zise cea de lîngă ea, al meu stie... 
**** 
O tanara intra într-un bar goala pusca. Comanda un pahar. Barmanul se 
uita lung la ea. Tanara intreaba: 
- Nu ai mai vazut femei goale? 
- Ba da, dar sunt curios de unde scoti bani! 
**** 
Moare Bill Clinton şi ajunge in iad. Ca fost sef de stat, Lucifer ii ofera sansa sa isi 
aleaga singur o pedeapsa. Astfel incep sa viziteze camerele de tortura. 
In prima camera era Hitler legat de un stalp iar diavolii aruncau pe el acid sulfuric. 
Clinton spune ca nu-i convine aceasta pedeapsa pentru ca-i prea cruda. 
Lucifer ii mai da o sansa. In a doua camera era Mao într-un cazan mare cu smoala. 
Normal refuza şi aceasta pedeapsa. 
Mai are o sansa. In a treia camera, Kenneth Starr (procurorul ce a anchetat cazul 
Monica Lewinsky) era legat de maini şi picioare, iar Monica in genunchi in fata lui ii 
facea sex oral. 
Clinton foarte fericit spune: - Da, normal, astfel de pedeapsa imi doresc! 
Lucifer: - Monica, esti libera, ti-am gasit inlocuitor. 
**** 
Doi tipi voiau să meargă la baut, dar nu aveau decît un dolar. Unul din 
ei se uita către o tonetă cu hot-dog din apropiere şi subit îi vine 
inspiraþia. Cheltuie dolarul pe hot-dog. Aruncă chifla şi îsi bagă 
hot-dog-ul în pantaloni. 
- Mergem într-un bar, comandăm două beri şi le bem. Cînd barmanul ne va cere 
banii, eu voi scoate hot-dog-ul pe slit. Tu vei cădea în genunchi şi vei începe să-l 
sugi. Barmanul va fi asa scîrbit, că ne va da afară din bar. 
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Intră ei într-un bar şi chestia merge ca prin farmec. După al saptelea bar, cînd 
amîndoi erau beti bine, unul din ei începe să se plîngă: 
- Am început să fac vînătăi de cîte ori m-am aruncat în genunchi! 
Prietenul îi răspunse: - Tu zici că ai probleme? Eu am pierdut hot-dog-ul acum 
patru baruri! 
**** 
În sat soseste o învatatoare noua şi tînara. În întîmpinarea ei este 
trimis un tînar aratos. Acesta îi pune frumos bagajele în caruta, si se 
aseaza în fata, lînga domnisoara. La marginea satului vad ei o vaca care 
se împerechea cu un taur. 
Venita de la oras, învatatoarea este profund marcata, si-l întreaba pe 
tînar: 
- De unde stie taurul, ca... stii tu... deci, cînd este momentul potrivit? 
- Dupa mirosul vacii... 
Merg ei mai departe şi vad un cal şi o iapa facînd acelasi lucru. 
- Şi calul de unde stie...? întreaba din nou curioasa femeie. 
- Tot dupa miros, cainii, oile... 
Ajung ei la noul domiciliu al învatatoarei, descarca bagajele şi baiatul 
îsi ia ramas bun: 
- Toate cele bune! 
- Multumesc pentru ajutor, spune tînara. Mai treci pe la mine dacă ti s-a desfundat 
nasul... 
**** 
Cica era odata Superman şi zbura deasupra unui zgarie-nori. La un momentdat o 
vede pe Femeia-Fantastica intinsa pe un bloc exact in pozitie, cu picioarele 
desfacute. Superman excitat sta şi se gandeste şi ajunge la o concluzie: 
"Bai, ia uite ce bine arata Femeia-Fantastica! Ce ar fi sa o regulez, ca şi asa sunt 
rapid şi nici nu o sa aibe timp sa-si dea seama ce a fost." 
Trece Superman in actiune. Femeia-Fantastica tresare şi zice: 
"Ce a fost asta?" 
La care Omul-Invizibil raspunde: "Nu stiu, dar ma ustura dosul de nu mai pot.." 
**** 
Ce este viata? 
Cea mai raspîndita boala transmisa pe cale sexuala. 
 
De ce nu se prea utilizeaza prezervativele de culoare neagra? 
Pentru casubtiaza. 
 
Cum scufunzi un submarin rusesc? 
Il bagi în apa. 
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Ce face femeia dupa ce face dragoste? 
Seplictiseste. 
 
De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
Ca sa poata vorbi pâna aparea şi Eva. 
 
Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in 
casatorie? 
Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata... 
 
Cum de stiu femeile sa faca asa de bine sfoara? 
Si cartea se deschide unde e citita mai des. 
 
Cine e optimist? 
Un barbat care, inainte de a pleca intalnire cu o fata, îsi unge fermoarul de la 
pantaloni. 
 
Cine a fost primul barbat care a zis: "E nevoie de o femeie in casa?" 
Mesterul Manole. 
 
Ce facea Mesterul Manole cand o zidea pe sotia lui Ana? 
Body-building. 
 
Ce au in comun un trenulet electric şi sanii unei femei? 
Ambele au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult cu ele. 
 
De ce s-a mutat Bula la etajul 10 într-un bloc fara lift? 
Pentru ca are soacra cardiaca. 
 
Cand se bucura calugarii ca nu sunt casatoriti? 
Cand se spovedesc femeile. 
 
Ce faci dacă afli ca mai ai doar 6 luni de trait? 
Te muti cu socara şi fiecare zi va parea o eternitate. 
 
De ce un elefant este mare, gri şi zbarcit? 
Pentru ca dacă era mic, alb şi neted, era OB. 
 
De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine? 
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Pentru ca nu suporta comparatiile. 
 
Cum se cheama un barbat inteligent in America? 
Turist. 
 
De ce sunt femeile ca vremea? 
Pentru ca orice ai face, nu poti sa le prevezi sau sa le schimbi. 
 
Ce au in comun toti barbatii care stau singuri într-un bar? 
Suntinsurati. 
 
De ce a creat prima data Dumnezeu barbatul? 
Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada cum 
lucreaza. 
 
Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie? 
30 de kilograme. 
 
Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
30 de minute. 
 
De ce au prezervativele ambalajul atat de greu de desfacut? 
Ca sa mai ai timp sa te razgandesti. 
 
Care este asemanarea dintre o masina noua şi un sot? 
Ambele functioneaza bine doar in primul an. 
 
La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
Depinde de vechime 
**** 
O blonda merge la ginecolog, se aseaza pe scaun, isi desface picioarele şi le pune 
sus. 
Doctorul se uita la ea si-i spune: -Mai sus... 
Blonda ridica picioarele mai sus. Doctorul iarasi: -Mai sus... 
Blonda ridica mai sus picioarele. Doctorul insista: -Mai sus este ginecologia, aici 
este stomatologia 
**** 
Bush la Casa Alba: 
Tarrrr! tlelefonul, rasunde asta, la telefon Ben Laden: 
-Bai am doua vesti una buna şi una rea, pe care vrei s-o auzi mai intai? 
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-P-aia buna. 
-Ma predau! 
-Vai! sunt asa de happy, ok, nimic nu mai conteaza dar totusi care cea rea? 
-Vin cu avionul! 
**** 
Suna telefonu'; răspunde John 
- John! 
- Yes, Sir! 
- Uită-te pe geam! 
- Yes, Sir! 
- Ce vezi? 
- Doamna se sărută cu un domn, Sir! 
- John! 
- Yes, Sir! 
- Ia pusca! (John se duce şi aduce pusca lângă telefon) 
- Yes, Sir! 
- Ocheste-l pe domn! 
- Yes, Sir! 
- Trage! (bum) 
- Yes, Sir! 
- Ce s-a-ntâmplat? 
- Doamna a cazut în piscina. 
- Ce piscină, idiotule?! 
- Sir?! 
- Yes, John! 
- Ce număr ati format? 
**** 
Examen oral la politehnică, proful super dur. 
Intră primul student, proful îl intreabă: 
- Să zicem ca eşti într-un tren, e foarte cald, ce faci? 
-Deschid geamul. 
- Cu ce viteză intră vântul în compartiment? 
- Nu ştiu... 
-Ne vedem la toamnă! La revedere!!! 
Când iese afară studentul le povesteşte şi celorlalţi ce s-a întâmplat acolo. 
Intră apoi o colegă...aceeaşi întrebare. Urmează răspunsul: 
- Dau bluza jos. 
- Dar încă e cald, zice profu’. 
- Dau fusta jos. 
- Dar înca e cald... 
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- Dau sutienul jos. 
- Dar încă e cald... 
- Dau şi chiloţii jos. 
- Dar dacă tot e cald? 
- Poate sa mă futa tot compartimentu’ dar eu geamu` nu-l deschid.... 
**** 
O femeie se plange alteia ca barba-su nu mai vrea sex şi cum vine acasa o intreaba 
doar: "Ce avem de mancare?"... 
Cealalta ii zice: - Draga, am avut şi eu problema asta. Nu e grav... imbraca niste 
chiloti negri, cu dantela, o palarie neagra, ciorapi negri şi il astepti in usa, sexy asa... 
şi se rezolva... 
A doua zi se intalnesc din nou: 
- E, cum a fost? 
- Am facut exact cum mi-ai spus, chiloti negri, dantela, palarie sexy... ce sa mai... 
bomba... 
- Si? - Şi cand a deschis usa mi-a zis: "Zorro, faci şi tu ceva de mancare azi? 
**** 
Finala CM de fotbal. Toate locurile sunt ocupate, in afara de unul. Apare un tip si-l 
intreaba pe cel care statea langa: 
- E liber? 
- Da, raspunde tipul. 
- Nu pot sa cred... cat de nebun trebuie sa fii ca sa ai un asemenea loc şi sa nu vii la 
meci? 
- Adevarul e ca şi locul asta e al meu. Trebuia sa vin cu sotia mea, am fost la toate 
campionate incepand din 1982, de cand suntem casatoriti, din pacate ea a murit. 
- Şi nu ati gasit pe nimeni sa va insoteasca, un prieten, un vecin? 
- Nu, sunt toti la inmormantare 
**** 
Un tip firav statea într-un bar cu o bere in fata. Apare un smecher, ii da doua 
capace, ii ia berea şi o da pe gat. Asta firav incepe sa planga, sa se tavaleasca pe jos. 
Ce ai mah? Plangi pentru o bere, asa barbat esti tu? 
Fii atent. De dimineata m-a parasit nevasta, mi-a golit contul din banca şi mi-a luat 
tot din casa. Dupa-amiaza imi pierd slujba, incerc sa ma arunc in fata trenului dar o 
ia pe alta linie, incerc sa ma spanzur şi se rupe funia, incerc sa ma impusc şi se 
blocheaza pistolul. Cu ultimii bani imi cumpar o bere, torn otrava in ea şi vi tu şi o 
bei..... 
**** 
Filosofie! 
O turma de bivoli se deplaseaza intotdeauna cu viteza celui mai incet bivol din 
turma. Cand turma este vanata, de obicei este ucis cel mai slab şi mai din urma 
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bivol. Aceasta selectie naturala este benefica turmei ca intreg, pentru ca astfel, prin 
eliminarea celor mai slabi membri, se imbunatatesc viteza şi sanatatea turmei. 
Cam in acelasi mod, creierul uman poate opera doar atat de repede cat ii permite 
cea mai slaba celula. Consumul de alcool, dupa cum se stie, omoara celulele 
creierului, dar in mod normal prima data omoara celulele cele mai slabe. In acest 
mod, consumul regulat de bere distruge cele mai slabe celule cerebrale, facand 
creierul o masina mult mai rapida şi mai eficienta. Acesta este şi motivul pentru 
care intotdeauna te simti mai destept dupa cateva beri. 
**** 
Doctorul catre proaspatul amputat: 
- Domnule am pt. dv. o stire buna şi una rea. 
- Care-i aia rea? 
- Ti-am amputat piciorul sanatos... 
-...si aia buna? 
- Piciorul bolnav se vindeca! 
*** 
Barbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VÂNATOAREA, femeia a descoperit 
VÂNATOAREA şi a inventat BLANURILE. 
 
Barbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA, femeia a descoperit 
PICTURA şi a inventat MACHIAJUL. 
 
Barbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSATIA, femeia a descoperit 
CONVERSATIA şi a inventat BÂRFA. 
 
Barbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat JOCUL DE CARTI, femeia a descoperit 
JOCUL DE CARTI şi a inventat DATUL ÎN CARTI. 
 
Barbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MÂNCAREA, femeia a descoperit 
MÂNCAREA şi a inventat DIETA. 
 
Barbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL, femeia a descoperit SEXUL şi a 
inventat DURERILE DE CAP. 
 
Barbatul a descoperit COMERTUL şi a inventat BANII, femeia a descoperit BANII…. 
şi s-a DUS NAIBII TOTUL. 
**** 
Manastire.... 
Staretul hotaraste ca trebuie sa se faca un control sa vada cum mai stau calugarii cu 
viciile. 
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"Maine toata lumea ia cate un clopotel, il leaga de membru şi se prezinta in curte". 
La momentul intalnirii, staretul aduce o super lady sa faca striptease. Fata incepe sa 
danseze goala......... nici un zgomot...... dupa o ora se aude un ding-ding.... 
" Aha, iesi din rand pacatosule... 2 saptamani de rugaciuni, post negru, stai inchis, 
speli porcii....". 
Zis şi facut. 
Dupa alte 3 saptamani acelasi test. De data asta cu doua fete... Dupa o ora, ding-
ding, acelasi calugar. 
"Nemernicule, nu te-ai linistit? Meriti biciuit, maine toata lumea-n curte.'" 
A doua zi intalnire mare, pacatosu' in centru. Staretul: "Uitati-va la pacatosu' 
pamantului, merita biciuit, ridicati-i sutana şi treizeci de lovituri". Toata curtea: 
ding-ding-cling-ding-diiing. 
**** 
Pinochio ii zice lui Gepetto: 
-Tata, penisul meu e denivelat şi plin de aschii şi urat si...nu am succes la fete! 
-Fiule, cand te-am creat, nu am acordat mare atentie acestui lucru, dar du-te la 
magazin şi cumpara niste smirghel şi se rezolva. 
Dupa un timp, Gepetto in intreaba pe Pinocchio: 
Ei fiule, ai rezolvat problema cu fetele? 
-Tata, dupa ce am cumparat smirghelul, cine mai are nevoie de fete?! 
**** 
3 barbati povestesc: 
 
Primul: Mai, cand simt ca relatia mea nu mai merge perfect, imi trimit 
nevasta 2 saptamani la tratament la bai in Grecia. Face acolo 
tratamente cu namol, cu ape naturale, cu ultraviolete, cand se intoarce 
arata intinerita, zambeste mai mult, este radioasa! şi si noi suntem un 
cuplu mai fericit! 
 
Al doilea: Mai şi eu, o data pe an imi trimit sotia la o statiune de 
munte in Austria. Face acolo tratamente naturiste, diete naturale, aer 
curat, apa de munte, ozon. Se intoarce dupa doua saptamani mult mai 
radioasa, cu pofta de viata; şi noi suntem un cuplu mai fericit! 
 
Al treilea: Bah, ... nu stiu. Eu unul imi f*t singur nevasta. 
**** 
Un tanar se intoarce acasa suparat rau, dupa ce plecase sa ceara mana prietenei 
sale. Vazandu-l asa amarat, tatal sau il intreaba: 
- Ce s-a intamplat? Te-a refuzat? 
- Da... Mi-a tras şi o palma! 
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- Cum asa?! Nu i-ai spus cum te-am invatat eu? "Draga mea, timpul se opreste in loc 
pentru mine cand privesc in ochii tai!" 
- Vai! Asa era?! Am gresit formula... I-am spus: 
"Ai o fatza de-mi sta ceasul!" 
**** 
Care este pluralul de la sticla? 
- Cioburi 
**** 
- Care e diferenta dintre o femeie şi o musca? 
- Musca te sacaie numai vara... 
*** 
La piata Ion vinde un cocos. Se apropie un cumparator: 
- Cat ceri pe el? 
- Trei sute de mii. 
- Da' gainile le calca? 
- Calca gaini, rate, gaste, curci, . şi cainele, . şi porcu'! 
- Pai de ce il vinzi? 
- De la o vreme se uita lung şi la mine... 
***** 
- Prin ce se deosebeste un om de o camila? 
- Camila poate sa lucreze o saptamâna fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamâna fara sa lucreze... 
***** 
La un concurs de parasutisti intr-o unitate militara, Bula trebuiasa faca saltul cu 
parasuta, la aterizare sa ia bicicleta, dupa care cros de 15 Km. 
Se urca Bula in avion, ajunge in zona deparasutare, sare şi trage de comanda...nu se 
deschide. Mai trage o data... nimic (futui)... trage comanda de la parasuta de 
siguranta...tot nimic (baga-mi-as)... mai trage o data...nimic... dupa care zice: 
- Parca vad ca şi bicicleta e stricata... 
*** 
Ion şi Maria la maternitate: 
- No Marie, ce avem? 
- Baiat. 
- No, .. şi cu cine seamana? 
-... Degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti. 
*** 
Dom' doctor, ma simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma. 
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi ii zice: 
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de namol din Techirghiol. 
-O sa ma vindece doar baia cu namol? 
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- Nu, da' trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul 
*** 
Cica se duce un tigan la pescuit cu un Mertz 600 SEL. 
Coboara tiganu din masina, scoate mulineta de aur ultimul racnet cu fir de matase 
naturala şi ac de diamant şi da la peste. 
Cand ce sa vezi minunatie: prinde pestisoru de aur. 
Ptiuuuuu.... 
La care pestisoru': - Stii eu sunt pestisoru' de aur cu alea 3 dorintze... 
Tiganu: ZII CE VREI. 
***** 
-Un vanator intra într-un magazin de profil. 
- Pantaloni de camuflaj aveti?" 
- Avem, dar nu-i gasim!" 
*** 
Un cioban il intreaba pe celalalt: 
- Cum se spune, mai, funicular sau furnicular? 
- La ce? 
*** 
Viitorul tau depinde de visele tale. 
DECI - nu pierde timpul, du-te şi te culca!!!! 
*** 
Dacă o pocnesti, se cheama maltratarea sotiei. 
Dacă te pocneste ea, e autoaparare. 
Dacă iei o decizie fara sa o intrebi, esti nesimtit. 
Dacă ea ia o decizie fara sa te consulte, e femeie emancipata. 
Daca-i ceri sa faca ceva ce nu-i place, e dominare masculina. 
Dacă te roaga ea, iti face o favoare. 
Dacă apreciezi formele unei femei şi lenjeria sumara esti pervers. 
Dacă nu, esti homo. 
Daca-i oferi flori, urmaresti ceva. 
Dacă nu, esti fraier. 
Dacă esti mandru de realizarile tale esti plin de tine. 
Dacă nu, esti lipsit de ambitie. 
Dacă o doare capul, e obosita. 
Dacă te doare pe tine, n-o mai iubesti. 
Dacă vrei sa faci dragoste prea des, esti obsedat. 
Dacă nu, ai pe altcineva. 
De aceea barbatii mor mai repede decat femeile.... 
***** 
Omul nu e facut sa munceasca! 
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Dovada: faptul ca oboseste. 
**** 
Dragostea e oarba, dar casatoria ii reda vederea. 
**** 
"Alegerile sunt procedeul prin care oamenii liberi isi aleg stapanii." Timon din Paris 
**** 
"Egoistul este acel om care nu se gandeste la mine." Eugene Labiche 
**** 
In vin e puterea. 
In bere e sanatatea. 
In coniac e distinctia. 
... iar in apa sunt microbii! 
**** 
Pe o strada, o tiganca batrana vindea seminte cu 5000 de lei cornetul. Un tanar care 
trecea in fiecare zi pe acolo ii lasa cei 5000 de lei, dar nu-si lua niciodata cornetul. 
Intr-o dimineata, tiganca il opreste, incercand sa-i spuna ceva, dar tanarul merge 
grabit mai departe, zicand din mers: 
-Vrei sa ma intrebi de ce nu iau niciodata semintele? 
- Nuu, nuu... vreau sa-ti spun ca s-au scumpit la 10000 de lei! 
*** 
Motto-ul zilei de VINERI: 
Dacă cineva rade, razi impreuna cu el! 
Dacă cineva canta, canta impreuna cu el! 
Dacă cineva lucreaza....lasa-l sa lucreze 
**** 
Doi tipi în parc arunca niste coji de pîine la porumbei. Zice unul dintre ei: 
- Uite porumbeii astia sunt ca politicienii! 
-???? 
- Pai cât timp sunt jos îti manânca din palma, dar dacă ajung sus fac pe tine! 
***** 
Un tip suna la Radio Erevan : 
- Alo, Radio Erevan? 
- Da, spuneti! 
- Eu am fost la Moscova, saptamîna trecuta... 
- Asa, si... 
- Şi acolo am gasit pe strada un portofel. 
- Si? 
- Portofelul era al lui Ivan Ivanovici Ivanski, ca avea şi actele. 
- Bine, dom'le, şi ce-i cu asta? 
- Dar în portofel erau şi 2000 de dolari... 
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- Şi vreti sa vi-l gasim sa-i înapoiati...? 
-Nu! Vreau doar sa-i dedic o melodie 
***** 
Presedintele Bush îl întreaba pe seful CIA: 
-Cum naiba de stiu evreii tot ce facem, înainte chiar sa actionam? 
Generalul îi raspunde: 
- Domnule Presedinte, evreii au o expresie: "Vus tutuh?" (adica "ce se-ntîmpla?"). 
Cînd se-ntîlnesc, si-o adreseaza unul altuia - Şi asa stiu tot! 
Bush se decide sa verifice personal dacă asa stau lucrurile. Se deghizeaza în evreu 
habotnic, cu palarie, perciuni şi tot ce trebuie şi se duce într-un cartier evreiesc din 
Brooklyn. Vede un evreu batrîn cu tichiuta în cap si-l întreaba în soapta: 
- Vus tutuh? 
Batrînul, tot în soapta, îi raspunde: 
- Umbla Bush prin Brooklyn.. 
*** 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara. 
Vine directorul acasa, nevasta îl ia în primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama. 
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat... 
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede. 
***** 
Sotul se-ntoarce tîrziu acasa si-ncearca sa se bage-n pat fara sa-si 
trezeasca nevasta. Din pacate, nu tine: 
-Ai venit, hai? Cît e ora? 
-10. 
-Cum "zece", dacă eu am auzit pendula batînd unu? 
-Pai si, ce? Vrei sa bata şi zero?! 
***** 
O pereche de octogenari pleaca in vilegiatura, Ajung in statiune la hotel, intra in 
camera... Ea zice: 
- Uite draga pe geam se vede o caprioara!! 
El raspunde : 
- Nu e caprioara, e o vaca, şi tu nu esti la geam ci la oglinda !!! 
*** 
Vine unu' la doctor: 
- Doctore, nevasta ma inseala perupte şi totusi nu imi apar nici un fel de coarne. 
Uitati-va şi dvs, netedca'n palma... 
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- Nu va faceti probleme, chestia cu coarnele e numai o vorba, nu exista 
cu adevarat. 
- Uf, mi-ati luat o piatra de pe inima, credeamca am lipsa de calciu... 
**** 
Tata, care este diferenta dintre prosperitate sicriza? – intreaba Bula. 
- E simplu fiule. Prosperitate inseamna Mercedes, sampanie, amanta. 
Criza inseamna metrou, sifon, ma-ta... 
***** 
De ce s-ainventat ciocolata alba? 
-Ca sa se murdareasca şi negri la gura. 
*** 
Dupa o cina selecta la nistecunoscuti sotia ii spune sotului: 
- Dragule, nu ti-a fost rusine sa te ducide cinci ori cu farfuria dupa mancare? 
- Nu, draga, de fiecare data euspuneam ca este pentru tine. 
**** Celibatarul este atras de toatefemeile, pe cand barbatul casatorit 
este atras de toate cuexceptia uneia... 
***** 
Merg prin zapada un eschimos şi un geolog... La unmoment dat, apare un urs polar. 
Repede, eschimosul se apuca sa-si punaschiurile. Geologul ii spune: 
- Oricum nu vei reusi sa alergi mai repededecat ursul! 
La care eschimosul raspunde: 
- Important este sa alerg mairepede decat tine! 
**** 
La maternitate, in sala de aşteptare trei bărbaţi aşteptau cu sufletul la gură moaşa. 
Iese femeia şi î-l felicită pe primul: 
- Felicitări aveţi gemeni! 
- Doamne ce coincidenţă, eu chiar lucrez la Minessota Twins... 
După o ora iese aceeaşi femeie şi spune celui de a-l doilea tătic: 
- Incredibil aveţi tripleţi !!! - Nu pot sa cred, ce coincidenţă, eu lucrez la 3M 
Company!!! 
Nu după mult timp din nou iese aceeaşi femeie... 
Când o vede cel de-al 3 lea bărbat cade leşinat... 
- Ce s-a întâmplat? întreabă moaşa... 
- Eu lucrez la 7up... 
**** 
- Ioane, unde duci gastele alea doua? 
- La soacra-mea. Ieri a spus ca si-ar da şi jumatate din viata pentru o gasca! 
**** 
Doi prieteni converseaza: 
- Hei ce-i cu tine? De ce ai un ochi vanat? 
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- Ieri am fost la masa la socrii... 
-Ei si?... 
- Stii doar ca ei sunt credinciosi: inainte de masa a trebuit sa spunem rugaciunea. 
- Şi mai departe?... 
- Am facut greseala ca la pasajul "si fereste-ne Doamne de rele" sa ma uit tocmai la 
mama soacra... 
**** 
Bula se intalneste pe strada cu un prieten care il intreaba : 
-Bula, am auzit ca ti-a murit soacra. Ia zi ce-a avut? 
-Ceva bijuterii, un televizor color, şi putine economii... 
-Nu asta, vroiam sa intreb ce i-a lipsit? 
-Pai masina, o casa sau un apartament proprietate personala... 
-Mai Bula! Vroiam sa stiu DE CE a murit. 
-Pai a fost la noi in vizita, eu i-am spus sa mearga in pivnita sa aduca 
cartofi, sa facem piuree şi gratare, ea a cazut pe scari şi si-a rupt gatul. 
-Da! Ce ghinion! şi ce-ati facut atunci? 
-Pai taitei cu branza... 
**** 
Era un tip pe la 1 noaptea striga la unul in curte, la tara: 
-Maaaaaaaaaa??? aveti apa, ma? 
-DA 
-Da -mi şi mie 2 galeti !!!! 
-De ce ma? 
-A cazut soacra-mia in fantana şi apa e doar pana la gat!!! 
**** 
La tribunal se audiaza martorii: 
-Cand ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la 
etaj, de ce n-ati intervenit? 
-Pentru ca am vazut ca inculpatul se descurca şi singur... 
**** 
Mai zi -mi un banc bun, sa i-l spun şi lu soacra-mea. 
-Da ce-i trebuie lu soacra-ta bancuri? 
-Nu-i trebuie, da la bancul ala pe care mi l-ai spus ieri era sa moara de ras... 
**** 
Romania Top Ten 
 
"Romania este o tara pe care, cu cat o cunosti mai mult, cu atat o intelegi mai putin." 
(Jonathan Scheele) 
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"Imi amintesc ca doi dintre expertii finantisti ai cabinetului PSD se numeau 
Vacaroiu şi Boulean." (Andrei Plesu) 
 
"Nu am masina, dar merg destul de des cu taxiul. asta e viciul meu, sunt taxicoman." 
(Radu Cosasu) 
 
"Nu m-as duce sa vad un film de Sergiu Nicolaescu nici dacă ar rula in holul blocului 
unde locuiesc." (Victor Rebengiuc) 
 
"La Ministerul Culturii lucrurile sunt limpezi: un Puric n-are cum sa se certe cu o 
Musca." (Dan Puric) 
 
"Sunt ruda cu Andrei Ratiu la fel cum e Petre Roman ruda cu autocamioanele 
Roman." (Ion Ratiu) 
 
"Cand ne-am intors in tara, dupa 1990, la primul concert, Nicu Covacis-a apropiat 
de mine şi mi-a spus: "Tandarica, trebuie sa ne purtam frumos cu copiii astia, cine 
stie cati or fi ai nostri"."(Ovidiu Lipan) 
 
"Exista oameni in acest parlament al Romaniei carora nu poti sa le ridici imunitatea 
nici cu viagra." (Paula Ivanescu) 
 
"Gigi Netoiu se baga in vorba ca virgula intre subiect şi predicat." 
(Adrian Paunescu) 
 
"Dacă fotbalul in sala se numeste futsal, ma intreb cum ar trebui sa-ispunem 
fotbalului care se joaca in curte." (Mihai Stoica) 
**** 
O familie de tineri merge in vizita la niste prieteni mai in varsta. Se aseaza la masa 
sa manance. 
Batranul ii zice sotiei: 
- Luceafarul meu, adu felul intai. 
Dupa ce termina batranul zice: 
- Frumoasa mea, adu felul doi. 
Dupa ce termina, batranul ii zice sotiei: 
- Iubirea vietii mele, adu desertul. 
Dupa masa femeile merg la bucatarie iar barbatii raman singuri. Tanarul il intreaba 
pe batran: 
- Cum de reusesti dupa atatia ani sa-i mai spui cuvinte atat de frumoase, de 
romantice? 
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- Sa mor de mai stiu cum o cheama! 
**** 
Pleaca Iisus pe Pamant şi ajunge undeva in Bronx. Langa niste tomberoane, statea 
tolanit un boschetar. Il vede pe Iisus, barbos, imbracat ponosit, il cheama la el si-i 
ofera un hamburger din bocceluta lui. Iisus se uita la boschetar, primeste mancarea 
şi se bucura. Vagabondul ii intinde şi o sticla sa bea. Iisus e bucuros de asa 
generozitate de la un amarat, iasticla şi se asaza langa el. Vagabondul se uita lung la 
Iisus si-i intinde o tigara. Iisus e foarte incantat de atata bunatate, trage un fum, sta 
cateva clipe şi zice: 
- Omule, esti foarte generos, nu credeam ca mai exista asa oameni. Eu sunt Iisus 
Hristos şi vreau sa-ti indeplinesc o dorinta. 
Vagabondul zambeste la Iisus si-i face semn spre tigara : 
- Meseriasa iarba, nu? 
**** 
Realizezi ca traiesti in anul 2006 fiindca..... 
1.tastezi numarul PIN, fara sa vrei, la cuptorul cu microunde. 
2. de ani de zile nu ai mai jucat solitaire cu carti reale 
3. ai o lista cu 15 numere de telefon ca sa iti suni familia formata din 3 persoane 
4. trimiti un mail colegului care sta linga tine 
5. ai pierdut contactul cu prietenii fiindca nu ai adresele lor de e-mail 
6. te intorci dupa o zi lunga de lucru acasa şi raspunzi la telefon cu numele firmei 
7. formezi 0 la telefon ca sa primesti informatii 
8. esti de 4 ani la locul tau de munca, dar pentru 3 firme diferite 
10. toate reclamele de la TV arata şi o adresa de web 
11. intri in panica când realizezi ca ai plecat de acasa fara mobil şi te intorci din 
drum ca sa-l iei 
12. te trezesti de dimineata şi deschizi outlook-ul inainte sa bei cafeaua 
13. inclini capul, ca sa zimbesti ;-) 
14. citesti textul asta şi rinjesti 
15. mai rau, stii deja ca vei trimite mailul acesta mai departe 
16. esti prea ocupat ca sa iti dai seama ca din lista lipseste punctul 9 
17. te mai uiti o data pe lista, ca sa vezi dacă intr-adevar punctul 9 lipseste.... şi 
acum rizi.... 
 
Hai, trimite mai departe.... : -) asa e, nu? 
 
Apropo: 
Un om de stiinta sud-american a descoperit, dupa cercetari indelungate şi 
complicate, ca persoanele care nu sint sexual active isi citesc e-mail-urile cu mina 
pe mouse. 
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Acum nu mai are sens sa iei mina de pe mouse, e prea tirziu...... 
**** 
O batrana statea amarata pe un balansoar, tinand in brate pe motanul 
ei, Gicuta. Deodata apare o zana care-i spune: 
-Fiindca ai dus o viata cinstita şi ai un suflet bun, iti voi indeplini 
3 dorinte! 
Sta batrana, se gandeste şi ii spune prima: 
-Vreau sa fiu foarte bogata! 
Zana da cu bata magica, transforma casa in palat şi o umple pe baba de 
bani. 
-Acum vreau sa fiu tanara şi frumoasa! 
O face zana bunesa. 
-Si ultima dorinta: vreau sa-l transformi pe motanu' Gicuta in cel mai 
frumos barbat din lume! 
Zana ii indeplineste şi ultima dorinta şi dispare. Cateva minute bunica 
si Gicuta se privesc in ochi. Bunica e tulburata de cat de frumos poate 
fi Gicuta. Gicuta se ridica, se apropie de ea, se inclina şi ii sopteste 
la ureche: 
-Iti pare rau acum ca m-ai castrat? 
**** 
Femeia este cel mai bun motor pentru ca: 
- se adapteaza la orice piston, 
- se lubrifiaza singura, 
- se porneste cu un singur deget, 
- o data pe luna isi schimba uleiul şi un plin ii ajunge 9 luni 
**** 
Adam şi Eva sunt izgoniti din rai. 
La plecare, ei intreaba: 
- Doamne, cine va spala vasele?? 
Dumnezeu le spune : 
- Va voi pune la o incercare. Va veti sui într-un copac şi voi da drumul la o pisica 
salbatica sa va chinuie. Cine va vorbi primul, acela va spala vasele toata viata. 
Zis şi facut. Vine pisica şi se urca pana la Eva, o zgaraie pe picioare, o musca, Eva, 
nici un cuvant. 
Trece pisica la Adam. Il zgaraie pe picioare, il musca, se ridica mai sus şi observa 
intre picioare doi motocei. 
Pisica incepe sa se joace cu ei şi la un moment dat, observa ca un soricel ce era ca 
mort, incepe sa se miste şi sa creasca. Si-a luat atunci pozitia de asalt, dar cand sa s 
ara, Eva a urlat : 
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- Zat !! fir-ai a dracului nu ai voie acolo !! 
De atunci a ramas lege : femeia spala vasele 
**** 
Un om de afaceri intra intr-o noapte într-un bar, merge la tejghea şi comanda o 
bere buna. 
- Cat costa? 
- Nimic domnule, e din partea casei. 
- Serios? 
- Da, domnule. Uitati aici şi un sandwich tot din partea casei. 
- Nu pot sa cred asa ceva... atunci am sa cumpar macar un pachet de tigari! 
- Nu trebuie domnule, va dau eu un cartus... din partea casei... 
- Domnule, eu asa ceva nu am intalnit de cand sunt! Ce mod e asta de a face afaceri? 
Din ce castigati voi? Unde este seful tau, vreau sa il cunosc personal! 
- Momentan este sus intr-o camera, cu nevasta mea. 
- Dar ce face acolo cu nevasta dumitale? 
- Cam acelasi lucru ce fac eu acum cu afacerea lui ! 
**** 
I-a vorbit cu TU 
Doi prieteni se intalnesc dimineata, la cafea. Unul din ei are un ochi vanat. 
- Ce-ai patit la ochi? 
- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am vorbit cu "TU". 
- Doamne iarta-ma, dar ce fel de relatie aveti voi in familie de te-a lovit pentru atata 
lucru? 
- Pai aseara, pe cand mancam, mi-a zis: "Stii draga, noi n-am mai facut sex de trei 
luni". şi eu i-am raspuns: "Poate TU..." 
**** 
Medicala 
Din ancheta medicala: "Bolnavul a mers spre insanatosire. Dar nu a ajuns..." 
**** 
Un bolnav de astm bronsic vine acasa la medic. Deschide sotia tinerica a acestuia. 
- Medicul e acasa? - intreaba bolnavul cu o voce abia deslusita. 
- Nu, zice sotia in soapta, intrati mai repede. 
**** 
Doua calugarite la cumparaturi într-un magazin alimentar. Una dintre ele o 
intreaba pe cealalta: 
- Ce-ai zice de niste bere? 
- N-ar strica, dar mi-ar fi rusine sa cumpar asa ceva. 
- Nici o problema, rezolv eu. Iau ele o cutie cu 6 beri şi se duc la casa. 
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Casierul se uita foarte mirat şi calugarita zice: 
- Asta-i ca sa ne spalam parul. 
Caiserul, fara sa ezite, se apleaca sub tejghea şi pune o punga de covrigei linga bere: 
- Sa nu va uitati bigudiurile. 
**** 
Baietelul la cofetarie: 
- Sarumana tanti, aveti Fanta roz? 
- Da puisor, toate avem fanta roz.. 
**** 
- Aicea-i gurita aia scumpa, rosie... Aici sanii aceia ca doua mere sanatoase... Burtica 
asta plata ca şi Campia Romana... Buricul asta rotund şi frumos... Aicea-s... …… 
- Ionele! Ne-o tragem sau facem inventar? 
**** 
Diferentele intre birou şi puscarie: 
1. La puscarie stai mai tot timpul intr-o camera 8x10. La birou stai mai tot timpul 
intr-o camera 6x8. 
2. La puscarie ai trei mese pe zi. La birou ai o gustare pe care o mai şi platesti. 
3. La puscarie ai timp sa meditezi la viata ta. La birou nu ai timp cand lucrezi de 
chestii atat de profunde. 
4. La puscarie un gardian deschide şi inchide usile dupa tine. La birou trebuie sa fii 
atent cu cheile cand vii şi pleci. 
5. La puscarie poti sa te uiti la televizor. La birou te-ai ars dacă te prinde seful 
facand asta. 
6. La puscarie iti acorda vizite pentru familie şi prieteni. La birou nu apuci sa suni 
familia şi prietenii. 
7. La puscarie intretinerea o plateste statul şi nu trebuie sa lucrezi. 
8. La birou, dupa ce muncesti, din banii pe care ti-i dau deduci toate taxele şi ce mai 
ramane?... 
**** 
Un barbat la spovedanie (umil): 
- Parinte am pacatuit !!! S-a mutat o tipa pe scara cu mine... ce mai, am pacatuit 
parinte... 
- Zii fiule... zii...Dumnezeu iarta ! 
- Parinte am ajutat-o sa se mute, parinte era imbrcata cu niste colanti si-i intrau 
parinte... 
- Zii fiule... zii...Dumnezeu iarta! 
-...si avea un maieu transparent... fara nimic... se vedeau sfarcurile parinte... 
- Zii fiule... zii...Dumnezeu iarta ! 
-... si... ce mai AM PACATUIT PARINTEE... 
- CUM fiule?... CUM?... 
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- Cu GANDUL parinte ! cu GANDUL ! 
- Canon fiule, canon... timp de o saptamina sa bei cate o galeata de apa de trei ori pe 
zi ! 
-...? Dar de ce atita parinte? 
- Atata bea un BOU, fiule. 
**** 
Bula in ora de biologie 
Profesoara intreaba: 
- Ce este verde şi sare pe campie? 
Raspuns din clasa: 
- Broasca! 
Profesoara: 
- Corect - dar putea fi şi un greiere. Ce este maro şi sare prin padure? 
Raspuns din clasa: 
- Caprioara! 
Profesoara: 
- Corect - dar putea fi şi un cerb. 
Bula agitat cere permisiunea de a pune şi el o intrebare: 
- Ce este tare cand se ia in gura, iar moale şi lipicioasa cand se scoate? 
Profesoara ofensata ii trage vreo doua perechi de palme lui Bula care zice: 
- Corect - dar putea fi şi o guma de mestecat! 
**** 
Lantul slabiciunilor 
Un copil de 12 ani intra într-un bordel, tarand o broasca moarta dupa el: 
- Sarut'manaaa. Vreau şi eu o femeie! 
Matroana, mirata, il intreaba cam ce femeie ar vrea. 
- Vreau o fata cu o boala venerica, dacă se poate! Platesc oricat. 
- Bine, dacă tu vrei. Du-te cu Sandy. 
Se duce copilul cu Sandy, face sex, apoi da sa plece. Matroana il 
opreste: 
- Auzi, spune-mi şi mie, asa, de curiozitate, de ce ai vrut o fata cu o astfel de boala? 
- Pai sa vedeti: eu acuma ma duc acasa şi vine baby-sitterul. 
Ei ii plac copiii mici, asa ca mine; si-o sa facem sex... O sa ia boala. Diseara, tata o 
duce acasa cu masina. Eu il cunosc pe tata: o sa i-o traga pe bancheta din spate... Si-
o sa ia boala. La noapte o sa si-o puna cu mama. Si-o sa ia şi mama boala.. Eu o 
cunosc pe mama: maine o sa si-o traga cu vecinul de alaturi. 
EI BINE, ALA E OMUL CARE MI-A OMORAT BROASCA! 
**** 
O batranica calatorea in fiecare dimineata cu acelasi autobuz şi in fiecare dimineata 
ii dadea soferului o punga mica cu alune. 
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Soferul lua punga, multumea şi apoi le manca cu multa placere. Dupa cam o 
saptamana o intreaba soferul pe batranica: 
- "Bunicuta, alunele is foarte gustoase, de unde le cumparati?" 
- "Oh, stii dumneata tinere, eu mananc cu placere bilute de ciocolata Ferrero, dar 
din pacate nu mai pot sa musc alunele asa ca sug numai ciocolata". 
*** 
*** 
El şi Ea, pe canapea: 
Ea: Ce faci ? 
El: Ma gandeam ! Tu ? 
Ea: şi eu mă gandesc !... Tu la ce te gandesti ? 
El: La ce te gandesti şi tu ! 
Ea: Porcule ! 
*** 
Sotul se intoarce tarziu acasă şi incearca sa se bage în pat fara sa-si trezeasca 
nevasta. 
Sotia il întreaba: 
- Ai venit, hai? Cat e ora? 
- 10. 
- Cum "zece", dacă eu am auzit pendula batand unu? 
- Pai si, ce? Vrei sa bata şi zero ?! 
*** 
Un sofer este oprit de un politist. Coboara asta din masina ofticat şi-l întreaba pe 
politist: 
- Mergeam prea repede? 
- Nu, zburati prea jos! 
*** 
Sotul: Nu mai fi suparata! Îti promit ca te fac cea mai fericita femeie din lume. 
Sotia: Cînd pleci? 
*** 
Un tanar invita o tanara la dans. 
- Domnisoara, se poate?... 
- Desigur, dar mai intai sa dansam. 
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti... 
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Observ!.... 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau: 
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! 
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Ce crezi, sansele mele vor creşte dacă îi voi spune ca am 50? 
- Sansele tale vor creşte dacă îi vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de bărbat. 
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! 
- Raspunde tatal. 
*** 
- Spune, Ione, gasituti-ai vreodata bărbati straini în sifonier? 
- Nu! Toti erau romani... 
*** 
Seful catre secretara: 
- Cine ţi-a spus ca doar pentru ca te-am sarutat de cateva ori ai dreptul sa lenevesti 
toata ziua? 
- Avocatul meu. 
*** 
Un tanar absolvent al sectiei de Management era foarte incantat de postul pe care 
se 
angajase intr-o importanta companie multinationala. În prima zi suna la Bufet, 
tipand 
in receptor: 
- Adu-mi o cafea! şi viteeeeeza!!! 
La celalt capat al firului raspunde o voce grava: 
- Cred ca ai format un numar gresit; stii cu cine vorbesti, dobitocule? 
- Nu, raspunde tanarul angajat. 
- Eu sunt Directorul General, imbecilule!!! 
- Dar tu stii cu cine vorbesti, dobitocule? tipa tanarul mai tare ca prima data. 
- Nu, raspunde Directorul surprins. 
- Perfect!... şi inchide 
*** 
Un medic îşi duce studentii în vizita la un ospiciu.. Se opresc la un salon unde era un 
bărbat cu privirile ratacite. 
- Vedeti, acest bărbat si-a pierdut mintile fiindca femeia cu care trebuia sa se 
casatoreasca l-a refuzat. In 
urmatoarea rezerva il vom vizita pe cel care a luat-o… 
*** 
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta, o rezeama de gard şi 
incepe sa caste ochii în jur. 
Gardianul: 
- Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru… 
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- No, ca nu-I bai, i-am pus lacat! 
*** 
Doua vecine se intalnesc dimineata. 
- Ce-i cu tine, draga, esti bolnava? 
- Nu, de ce intrebi? 
- Am văzut azi dimineata doctorul iesind din apartamentul tau… 
- Şi ce? De la tine au iesit trei soldati. Te-am intrebat dacă a inceput razboiul? 
*** 
Un om la aprozar: 
- Cu ce va pot servi? 
- Doua kilograme de cartofi, dar fiecare cartof impachetat separat. 
- Trei kilograme de portocale, dar fiecare portocala impachetata separat. 
Vanzatorul îi indeplineste dorinta, vizibil nemultumit. 
Omul se mai uita prin aprozar si, la un moment dat, întreaba: 
- Ce este ala negru de pe raft? 
- Mac, cretinule, dar nu-i de vanzare! 
 *** 
- D-le doctor, cum a murit Ion? 
- Nu stim inca. Tot ce stim este ca la autopsie s-a zbatut mult… 
*** 
Intr-un mic oras din SUA, avocatul acuzarii cheama primul martor, o babuta 
simpatica si, vazand-o cam emotionata, incepe cu o intrebare de complezenta: 
- Doamna Jones, spuneti-mi dacă mă cunoasteti… 
- dacă te cunosc? Dar bineinteles ca te cunosc domnule Williams, te stiu de când 
erai un baietel! Ai fost o mare dezamagire pentru mine… 
Minti, manipulezi oamenii si-i vorbesti pe la spate! Dar cel mai rau este ca-ti inseli 
fara rusine nevasta! 
Inmarmurit, avocatul ingaima: 
- Doamna Jones, pe avocatul apararii il cunosteti? 
- Hmmm! Desigur ca il cunosc sip e domnul Bradely.. De când il stiu, a fost la fel: 
lenes, bigot şi cam beţiv… Nu poate avea o relatie normala cu cineva, iar 
competenta sa ca avocat este mai mult decat indoilenica! A, şi sa nu mai vorbesc de 
faptul ca-si inseala sotia cu trei amante! Una dintre ele este chiar sotia ta! 
În murmurul salii, judecatorul le cere avocatilor sa se apropie: 
- dacă vreunul dintre voi o întreaba pe baba dacă mă cunoaste, v-am spart! 
*** 
Meci de fotbal decisiv Ungaria – URSS. Joaca ei ce joaca pana castiga ungurii. 
Hrusciov trimite o telegram la Budapesta: 
"Ati jucat foarte bine. Stop. Ne-a placut tuturor cum ati jucat. Stop.. Suntem mandri 
de voi. Stop. Credite. Stop. Gaze. Stop.. Grane. Stop." 
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*** 
Scotia . Razboi intre doua cetati. 
De la prima cetate zboara o ghiulea, din a doua cade o bucata de zid. 
De la a doua cetate zboara o ghiulea, din prima cade un fronton.. 
Si tot aşa o săptămâna intreaga. 
Deodata se facu tacere. 
De la prima cetate se aude: 
- Ei, de ce nu mai trageti? 
De la a doua cetate se raspunde: 
- Nu putem, ghiuleaua e la voi! 
*** 
O scotiana îi face cadou sotului ei o lampa de citit. 
Acesta, primind cadoul, zice: 
- Risipitoareo! Acum trebuie sa ne cumparam şi o carte… 
*** 
Un tip bate la poarta unei case. Un caine se ridica în doua picioare si-I spune: 
- Stapanul nu-I acasă! 
Tipul lesina de spaima. Când îşi revine, il întreaba pe caine: 
- Pai, dacă esti caine de ce nu latri? 
- N-am vrut sa va sperii! 
*** 
Un tip bea într-un bar şi se adreseaza femeii de la masa alaturata: 
- Beam din berea mea şi mă gandeam….. Sa mai beau un rând sau te plac si-asa? 
*** 
 Soţia îşi întreabă soţul: 
 - Dragule, ce-ţi place mai mult la mine: trupul meu perfect, sau faţa mea gingaşă? 
 Soţul răspunde: 
 - Simţul umorului! 
 *** 
 Vasile şi Maria mergeau în fiecare an să vadă spectacolul de Ziua Aviaţiei şi în 
fiecare an Vasile era tentat să se plimbe cu 
 elicopterul, dar de fiecare dată primea acelaşi răspuns de la Maria: 
 - Vasile, ai înnebunit, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei. 
 S-a întamplat mai mulţi ani la rând şi, anul acesta, Vasile a decis: 
 - Marie, fac 70 de ani, nu ştiu cât mai trăiesc şi poate este ultima şansă. 
 - Ioane, tot tembel ai rămas, 5000 de lei sunt totuşi 5000 de lei. 
 Pilotul elicopterului a auzit discuţia şi a venit cu o propunere: 
 - Pentru că este Ziua Aviaţiei, astăzi vă fac o reducere semnificativă, amândoi la 
preţ de unul. Iar dacă pe parcursul 
 zborului nu scoateţi nici un cuvânt, pur şi simplu nu îmi daţi nici un ban. 
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 De îndată ce a decolat de pe pistă, pilotul a început tot felul de manevre riscante, 
coborâri aproape de sol... nici un sunet, întoarceri... nici un sunet, răsuciri... nici un 
sunet. După aterizare, pilotul se întoarce către Vasile şi îi spune: 
 - Sunteţi tari, dom'le, nici un sunet, am rămas impresionat... 
 Vasile, livid la faţă, găseşte puterea să îngâne : 
 - Eu... am vrut să zic ceva când a căzut Maria, dar totuşi 5000 de lei rămân 5000 de 
lei. 
 
 O femeie merge la un chirurg plastician: 
 - Domnule doctor, puteţi să-mi faceţi un nas mai mic şi mai frumos? 
 La care chirurgul răspunde: 
 - Doamnă, din ce aveţi dumneavoastră, vă fac şi 3! 
 
 Nunta de argint. Soţul îşi duce soţia într-un voiaj minunat, în nişte insule uitate de 
lume. 
 - Vai, dragule, ce romantic eşti! Dacă acum, că avem 25 de ani împreună, m-ai adus 
aici, ce-ai să faci când vom avea 50? 
 Soţul: 
 - Atunci am să vin să te iau!!! 
 
 Costel a venit vânăt la birou. Colegii, miraţi, l-au întrebat care este motivul unei 
bătăi atât de serioase. 
 - Mi-am scos soţia la un restaurant. Chelnerul mi-a luat mie comanda: 
 - "Vreau o friptură de vită, cu garnitură!", am zis. 
 Chelnerul m-a întrebat: 
 - "Nu vă îngrijorează vaca nebună?" 
 - "Nu, poate să-şi comande şi singură ce vrea", am răspuns. 
 
 Soţul se întoarce de la medic şi soţia îngrijorată îl întreabă: 
 "Ei, ce ţi-a zis medicul?" 
 El răspunde: "Începând de azi, nu mai putem face dragoste. Mi-a spus doctorul să 
nu mă mai ating de grăsimi." 
*** 
Fetita vine la tatal ei şi întreaba: 
- Tata, eu cu prietenul meu, putem folosi masina? 
 - Da, dar nu are benzina! 
 - Nu-i nimic, şi aşa nu iesim din garaj.... 
*** 
1. Craciunul: 
Un pensionar îşi suna fiul: 
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- Trebuie să-ţi spun ca eu şi cu mama ta divortam, 45 de ani de mizerie mi-au ajuns! 
Fiul raspunde derutat: 
- Tata, dar despre ce vorbesti? 
Tatal continua: 
- De un timp nu ne mai suportam şi m-am saturat sa discutam despre acest subiect, 
sun-o pe sora ta şi spune-i. 
Apoi batranul inchide telefonul. Dupa ce afla, fica speriata, îşi suna tatal şi îi spune: 
- Nu se poate aşa ceva, maine venim acasă sa discutam! 
Batranul inchide telefonul şi îi spune sotiei: 
- Gata, am aranjat, de Craciun vin sigur, insa de Pasti ce le mai spunem? 
*** 
2. Rasplata pentru coarne: 
Suna soneria. Sotia disperata se roaga: 
- Doamne fa sa dispara amantul, iar sotul sa nu stie nimic. 
La care un glas din inalturile cerului spune: 
- Bine, fie...te scap... dar când o sa mori o sa ti se traga de la apa. 
Sotia a fost bucuroasa ca a scapat de amant, gandindu-se ca în ceea ce priveste 
apa...va avea grija şi se va feri. Peste un timp apare o oferta de nerefuzat pentru o 
croaziera pe mare, impreuna cu toate prietenele ei. Se duce femeia în excursie, când 
deodata incepe o furtuna. Femeia iar se roaga: 
- Doamne, stiu ca mi-ai spus ca o sa mor din cauza apei...dar acum, gandeste-te... 
sunt atatia oameni nevinovati...pentru mine o sa omori toti oamenii de pe acest 
vas? 
La care glasul raspunde: 
- De-ai sti de cati ani mă chinui sa va adun pe toate... 
*** 
Asemanarea dintre o fusta mini şi un discurs? 
Amandoua trebuie sa fie suficient de lungi ca sa acopere problema şi destul de 
scurte ca sa capteze interesul. 
*** 
 Un ardelean e oprit de un politist care il întreaba: 
 - Dati-mi numele şi prenumele. 
 - Ai innebunit?!... şi pe urma cum sa mă mai numesc? 
*** 
Un politist pe malul unui lac îi zice unei tinere: 
- Domnisoara, aici este interzisa baia! 
- Dar de ce nu mi-ati spus asta inainte de a mă dezbraca? 
- Pentru ca dezbracatul nu e interzis... 
*** 
Un american intra intr-o carciuma şi se recomanda: 
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 - John Cuncoy! 
 La care şi Ion se recomanda: 
 - Ion cu amandoua! 
*** 
Barbatii şi calculatoarele sunt la fel: sunt greu de inteles, intotdeauna au memorie 
insuficienta şi mereu apare ceva mai bun. 
*** 
I: Ce scrie pe poarta de sosire în aeroportul canibalilor? 
R: Bine ati venit, manca-v-as! 
*** 
Vine primul fiu acasă: 
- Tata, da-mi cinci milioane ca am lasat-o pe una gravida. 
Vine şi al doilea fiu: 
- Tata, da-mi sapte milioane ca am lasat-o pe una gravida. 
Vine şi fiica: 
- Tata, am ramas gravida. 
Tatal: 
- În sfarsit se mai şi incaseaza! 
*** 
Mosul tigan, citind ziarul exclama catre baba: 
-Aci scrie ca o bomba atomica costa doua milioane de dolari. 
-Doamne, da sa cada una la noi în gradina! 
*** 
Preotul suna la usa . Dinauntru se aude o voce cristalina: 
-Tu esti, ingerasule? 
-Nu, raspunse slujitorul Domnului, dar lucram la aceeasi firma! 
*** 
La examen, un student ia un bilet, nu stie, ia altul, iarasi nu stie. Al treilea, de 
asemenea. 
Il ia şi pe al patrulea şi pe al cincilea. În acel moment profesorul il opreste şi îi da 
nota 5. 
Ceilalti studenti se revolta: 
- Pentru ce? 
- Cum pentru ce? Dupa cum cauta, inseamna ca stie ceva. 
*** 
Când era insarcinata nevasta-mea, i-am zis: 
- Iubito, dacă o sa semene cu tine, o sa fie magnific. 
La care ea mi-a raspuns: 
- Şi dacă o sa semene cu tine, o sa fie miracol. 
*** 
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Dupa o aventura de doua luni, o tanara il întreaba plina de emotie pe iubitul ei: 
- Când o sa mă prezinti rudelor tale? 
- Draga mea, deocamdata e imposibil. Copiii sunt la tara , iar nevasta-mea e plecata 
intr-o delegatie! 
*** 
Mamico, nu pot sa dorm! Spune-mi, te rog, o poveste! 
- E trecut de 1 noaptea. Las' ca vine taticul imediat şi când o sa-l intreb pe unde-a 
fost, o sa ne spuna el o poveste! 
*** 
În sala de asteptare trei bărbati stau cu sufletul la gura.Iese moasa şi il felicita pe 
primul: 
- Felicitari aveti gemeni! 
- Doamne, ce coincidenta, eu chiar lucrez la Minessota Twins... 
Dupa o ora iese aceeasi femeie şi spune celui de al doilea tatic: 
- Incredibil, aveti tripleti!!! - Nu pot sa cred, ce coincidenta, eu lucrez la 3M 
Company. 
Al treilea lesina..... 
- Ce s-a intamplat, întreaba moasa? 
- El lucreaza la 7UP.... 
*** 
Sotul ajunge acasă la 5 dimineata.. Nevasta: 
- Unde ai fost, Superman? 
- Pai, sa vezi, am fost cu niste clienti în oras... 
- Şi ai stat cu ei pana la 5 dimineata, Superman? 
- Pai, da, am reusit sa obtin un contract si.... 
- Şi după aia ce ai mai facut, Superman? 
- Pai, am fost sa bem ceva la un bar.... 
- Şi pe urma, Superman? 
- Pai, am fost la un bar de striptease, aşa au vrut clientii, dar a fost foarte urat şi 
plicticos. Da dece îmi tot zici "Superman"? 
- Pai doar Superman îşi mai poarta chilotii peste pantaloni! 
*** 
Sotul asteapta langa salonul de infrumusetare. Dupa un timp indelungat iese de 
acolo sotia sa... El se uita la ea, respira adanc şi spuse : Bine, macar ai incercat! 
*** 
- Mamico, de ce te-ai maritat cu tati de fapt? 
- Vezi, mai - nici copii nu inteleg de ce... 
*** 
Tatal vine de la cresa cu copilul, mama îşi pune mainele în cap: 
- Ma, asta nu-i copilul nostru! 
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El, mirat: 
- Ce importanta are, maine tot la cresa il duc. 
*** 
Casnicia este foarte asemanatoare cu mersul la restaurant în grup. Comanzi ce vrei, 
pe urma vezi ce au luat altii şi brusc nu iti mai place ce ai tu. 
*** 
Un baietel il întreaba pe tatal lui: "Tati cât costa sa te casatoresti?. 
 Tatal i-a raspuns: "Nu stiu fiule, inca platesc." 
*** 
Niciodata nu te culca nervos. Ramai sa termini cearta. 
*** 
Secretul casniciei perfecte ramane un secret. 
*** 
Unui bărbat i s-a furat cardul de credit. Nu a depus plangere deoarece hotul 
cheltuia mai putin decat nevasta-sa. 
*** 
Un om sparge o Banca şi ia cativa ostateci... Intreaba agresiv pe primul retinut: 
"Spune-mi m-ai văzut jefuind Banca?" Ostatecul raspunde: "Da!" Fara sa mai stea pe 
ganduri, hotul il impusca în cap. Apoi întreaba acelasi lucru pe cel de-al doilea 
ostatec. Al doilea ostatec raspunde: "Eu nu te-am văzut, ... dar te-a văzut nevasta-
mea. 
*** 
Doua doamne tinere, de mult timp prietene, dar de ceva timp casatorite, se 
hotarasc sa iasa fara soti în oras. Dupa cateva ore petrecute la un bar, pe inserate, 
se intorc pe jos acasă. La un moment dat una zice: 
- Fata, ce mă fac? Fac pe mine! Nu mai pot sa tin pana acasă. Cealalta rapunde: 
- Şi eu la fel! Hai sa intram aici în cimitirul asta, ca e intuneric şi nu ne vede nimeni.. 
- Bine, dar cu ce ne stergem? 
- Eu cu chilotii şi apoi îi arunc. 
- Eu nu renunt la chiloti, dar o sa gasesc o solutie. 
A doua zi se intalnesc bărbatii. 
- Oare unde au fost, mai, nevestele noastre aseara? A mea a venit acasă fara chiloti. 
- Tu stai bine. A mea a venit cu o panglica în fund pe care scria "Nu te vom uita 
niciodata. Fratii Ionescu!" 
*** 
Un studiu sociologic arata ca bărbatii, în general, ies la baut din doua motive: 
1. N-au nevasta 
2. Au nevasta 
*** 
Punctul pe "i" 
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de Andrei Plesu 
 
România e, în multe privinţe, o alcătuire paradoxală. De aceea e greu 
sistematizabilă, de aceea e greu de guvernat. Reuşim lucruri care, în mod normal, 
nu merg împreună. Reuşim de pildă, constatase deja Titu Maiorescu, să producem 
forme, pentru care ne lipseşte cu totul fondul. Aşa ceva nu e la îndemâna oricui. Şi 
ceea ce e spectaculos e că, una peste alta, ţara funcţionează, aşa paradoxală, aşa 
improbabilă cum este! Să dăm câteva exemple: 
Una dintre neobişnuitele noastre reuşite este să avem un coeficient imens de 
poluare (în aer, în apă şi pe pământ), fără să avem o mare industrie. Industria 
noastră este sublimă, dar imperceptibilă altfel decât prin cantitatea de toxine pe 
care o emană. Ne otrăvim, aşadar, fără otravă sau, mai exact, obţinem otravă din te 
miri ce. O altă reuşită paradoxală: avem medici foarte buni şi spitale foarte proaste. 
E inexplicabil cum poţi avea medici de calibru, când mai tuturor le lipseşte 
instrumentarul necesar pentru a-şi face meseria onorabil. Şi totuşi şi-o fac. Medicul 
te salvează, "sistemul" te omoară. 
Alt miracol: avem o mare concentrare de "atracţii turistice" şi n-avem turism. 
Turismul n-ar da rezultate la noi decât dacă s-ar generaliza un mod de teleportare a 
turiştilor, aşa încât ei să ajungă în faţa frumuseţilor patriei fără să aibă nevoie de 
drumuri, de hoteluri şi de servicii, în general. Paradox colateral: suntem ospitalieri, 
dar umflăm grosolan nota de plată, pe baza ideii că "străinul" trebuie jumulit. 
Mai departe: ne lăudăm cu elevi eminenţi, foarte bine calificaţi la felurite olimpiade 
internaţionale, dar ştim cu toţii că învăţământul autohton e în criză, că profesorii s-
au descalificat, că şcolile sunt delabrate şi salariile sunt mici. Avem tradiţii agrare 
incontestabile, pământ fertil, mână de lucru, dar nu prea mai avem agricultură: 
mâncăm pâine turcească, fructe şi legume comunitare, iar carne şi produse din 
carne importăm din toată lumea. Suntem săraci, dar am umplut Bucureştiul de 
automobile pretenţioase, cârciumile sunt pline, călătorii români se înghesuie prin 
avioane trans-europene şi trans-atlantice cu bagaje de apocalipsă. 
Suntem patrioţi, dar n-avem patriotism: adică nu ne preocupă grădinărirea limbii 
strămoşeşti, viitorul imediat şi concret al ţării, istoria ei, monumentele ei, 
instituţiile ei. Avem la chefuri romanţioase suspinuri naţionale, dar primul gând 
când ne amintim de ţărişoară e s-o delapidăm. Pe măsură ce avem elite mai puţine, 
dezvoltăm faţă de ele un dispreţ tot mai mare. Avem şomaj, dar muncim la negru, n-
avem bani, dar ne descurcăm, suntem creştini, dar la câte un hram sau la câte o 
sărbătoare ortodoxă ne îmbulzim, ne ocărâm şi vociferăm ca o hoardă fără istorie şi 
fără credinţă. 
Orice analiză a României contemporane (sau eterne?) se blochează, la un moment 
dat, în paradoxuri asemănătoare. 
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Inventarul lor pare infinit. În rezumat, s-ar spune că ori avem evoluţii 
interminabile, care nu culminează niciodată într-un scop atins, ori avem împliniri 
care nu se justifică prin nicio evoluţie. 
Ori drum fără ţintă, ori ţintă fără drum. Creşterea organică, cu rezultat conştient şi 
previzibil, continuitatea, consecvenţa, organizarea, tenacitatea - iată virtuţile care 
ne lipsesc. 
Dar ne descurcăm noi şi fără.... 
*** 
Un om moare şi ajunge la Sf. Petru. Pe pereti vede numai ceasuri şi il întreaba ce e 
cu ele. "Sunt ceasurile minciunii. Fiecare om are cate unul", zice Sf. Petru. "Când 
omul spune o minciuna, limba ceasului avanseaza cu o ora." Omul întreaba: "Si 
ceasul acela care nu se misca?" "E de la Maica Tereza." "Dar ceasul lui Basescu unde 
e?" "Este la bucatarie. Îl tinem pe post de ventilator". 
*** 
Trei prieteni mor în acelasi timp într-un accident rutier. 
Tuturor, Sf.Petru le pune aceeasi intrebare: - Veti fi ingropati în trei zile. Ce sperati 
sa auziti de la rudele şi prietenii adunati la mormint? 
Primul: - Mie mi-ar placea sa aud ca am fost cel mai mare medic de după Pasteur şi 
un tata de familie exemplar. 
Al doilea: - Mie mi-ar placea sa aud ca am fost un profesor universitar exceptional şi 
sotul ideal pentru sotia mea. 
Ultimul: - Mie mi-ar placea sa aud: 'Priviti, misca!'.... 
*** 
Barbatii sunt precum pantofii : 
- cei care iti plac, te costa. 
- foarte putini merita pastrati mai mult de un sezon. 
- dacă nu îi iei potriviti, s-ar putea sa te bata 
- cei comozi nu te atrag, iar cei care te atrag nu vor sa intre. 
- oricat le-ai vorbi, nu devin mai maleabili. 
- unul singur nu e de ajuns decat pentru cenusarese. 
- unii merita lasati la usa. 
- lumea te judeca în functie de ei. 
- alte femei te invidiaza pentru ai tai, iar tu invidiezi alte femei pentru ai lor. 
- cei sireti trebuie legati. 
- trebuie calcati în picioare 
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Radio Erevan Volumul II* 
 
*Intrebare: Ce este scris pe spatele Statuii Libertatii? 
Raspuns: Made în China!* 
*** 
*Intrebare: - Ce sa fac ca sa par mai subtire ? 
Raspuns: - Intuneric, doamna.* 
*** 
*Intrebare: - Ce este un celibatar?** 
**Raspuns: - Un om care a pierdut ocazia de a face nefericita o femeie.* 
*** 
*Intrebare: - Spuneti-mi, cum sa procedez pentru a emigra în SUA? 
Raspuns: - Lasati numele şi adresa exacta şi va veni cineva sa va ia!* 
*** 
*Intrebare: - Isi face efectul şi pe Luna pilula anticonceptionala? 
Raspuns: - Da, dar costumul spatial ofera o protectie mult mai buna.* 
*** 
*Intrebare: - Care este diferenta dintre un optimist şi u n pesimist? 
Raspuns: - Diferenta este ca optimistul invata limba engleza iar pesimistul chineza. 
*** 
Intrebare: - Tovarase redactor, este adevarat ca şi americanii au pitici? 
Raspuns: - În principiu da, dar cei rusi sunt mai mari.* 
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*** 
*Intrebare: - E adevarat ca armatei noastre i-a fost cerut ajutorul de catre 
Cehoslovacia? 
Raspuns: - Da, cererea din 1939 a fost aprobata în 1968. 
*** 
Intrebare: - Ce este haosul?** 
**Raspuns: - Nu dam raspunsuri la intrebari din agricultura. 
*** 
Intrebare: - Zebrele sunt negre cu dungi albe, sau albe cu dungi negre. 
Raspuns: - Da.* 
*** 
*Intrebare: - Se poate lua o boala venerica într-un W.C. al unui vagon de tren? 
Raspuns: - În principiu da, dar nu e comod. 
*** 
Intrebare: - Cum reactioneaza guvernul sovietic intr-o situatie fara iesire? 
Raspuns: -=2 0Am mai spus ca nu raspundem la intrebari din domeniul 
agriculturii... 
*** 
Intrebare: - Credeti ca iaurtul este un remediu impotriva impotentei? 
Raspuns: - În principiu da, dar numai în combinatie cu ipsosul. 
 
- Cînd va începe Marea Foamete Mondiala? 
- Când vor începe chinezii sa manînce cu lingura 
*** 
- Va veni un alt räzboi Mondial? 
- Nu! Dar va fi o luptä pentru pace, ca nici piaträ pe piaträ nu va mai 
rämâne.* 
*** 
Medicul: - Sa stiti ca principalul vinovat al bolii dumneavoastra este alcoolul. 
Pacientul: - Multumesc, domnule doctor, bine ca nu sunt eu vinovat! 
*** 
Doi proaspat arestati discuta în celula: 
- De ce ai fost arestat? 
- Pentru concurenta. - ...? Fabricam aceleasi bancnote ca şi statul. 
*** 
Miezul noptii. Un beţiv se leagana din gard în gard, când e oprit de un politist. 
- Va rog frumos, actele dv. şi sa-mi spuneti unde mergeti! 
Betivul se uita lung şi raspunde: 
- Ma duc la o conferinta despre efectele nocive ale alcoolului şi despre riscul 
beţivilor de a deveni ratati. 
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Politistul se uita la el fix şi întreaba: 
- La ora asta? Cine tine o conferinta despre aşa ceva la miezul noptii? 
- Nevasta-mea si, mai mult ca sigur, şi soacra-mea. 
*** 
- Un singur cuvant de-al tau mă poate face cel mai fericit om din lume.... Vrei sa te 
casatoresti cu mine? 
- Nu, raspunde ea. 
- Multumesc! Acesta era cuvantul. 
*** 
La examen, un student ia un bilet, nu ştie, ia altul, iarăşi nu ştie. Al treilea, de 
asemenea. Îl ia şi pe al patrulea şi pe al cincilea. În acel moment profesorul îl 
opreşte şi îi dă nota 5. Ceilalţi studenţi se revoltă: 
- Pentru ce? 
- Cum pentru ce? După cum caută, înseamnă că ştie ceva. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 
- La ce vârstă bărbatul este considerat major şi poate să facă ce vrea? 
Radio Erevan răspunde: 
- Nu ştim ce să vă răspundem. 
Nimeni nu a apucat această vârstă! 
*** 
Un profesor discută cu Bulă: 
- Bulă, conjugă verbul a merge. 
- Eu merg, tu mergi... 
- Mai repede Bulă. 
- Eu fug, tu fugi... 
*** 
Nişte turişti la ţară: 
Ea: - Iubitule, peisajul ăsta mă lasă mută. 
El: - Perfect, campăm aici! 
*** 
– Gata, zise unul dintre pescari, azi am venit degeaba. Nu mai este nimic de făcut, să 
ne strîngem sculele şi să plecăm acasă! 
– Ba mai avem ceva de făcut. 
– Ce? 
– Să ne punem de acord cu ce povestim acasă. 
*** 
– Grozav... aş vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor ! 
– De ce? 
– Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară ! 
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*** 
Un beţiv într-o seară iese dintr-o cârciumă şi în faţa lui vede un SUV 4x4. Merge el 
la maşină şi lângă 4x4 zgârie cu o cheie: "=16". 
A doua zi proprietarul vede şi o duce la reparat. 
Următoarea seară beţivu la fel 4x4: "=16". 
Proprietarul din nou o duce la reparat şi de data asta lipeşte el şi "=16". 
Când beţivul iese din cârciumă şi vede scris pe maşină 4x4=16, merge şi adaugă 
“CORECT". 
*** 
- Sotia mea afirma ca este foarte sanatos sa consum alimente crude. 
- Da, nici nevestei mele nu-i place sa gateasca. 
*** 
La ginecologie o tanara se dezbraca... 
- Domnu' doctor da' chilotii unde-i pun? 
- Aici, langa ai mei... raspunde doctoru' 
*** 
O femeie facea cumparaturi la supermarket-ul din colt. 
Cumpara ea o cutie de lapte 1, 5%, un carton de oua, o cutie cu suc de portocale, o 
cutie cu cafea, o salata şi niste costita afumata. În timp ce le descarca la casa, vine 
un tip beat în spatele ei şi se uita lung la produse. Apoi spune: 
- Tu esti mai mult ca sigur singura. 
Femeia se uita contrariata la produsele de la casa şi nu intelege de unde a tras 
beţivul concluzia. 
- Ai perfecta dreptate, sunt singura, dar de unde ti-ai dat seama? 
Betivul raspunde clatinandu-se: 
- Pentru ca esti urata! 
*** 
- Doctore, sotia mea si-a pierdut vocea, ce sa mă fac? 
- Incercati sa veniti la trei dimineata acasă, şi putin baut! 
*** 
Un sofer mergand pe drum cu masina intalneste pe marginea drumului o blonda 
autostopista cu o canistra în mana. Omul se opreste şi o ia. 
-Ce ai în canistra? 
-Benzina. 
-Pentru ce-ti trebuie benzina dacă mergi pe jos? 
-Lasa ca va stiu eu pe voi, cum intram în padure, cum se termina benzina! 
*** 
O tipa în fusta strâmta şi scurta vrea sa se urce în autobuz. Da sa ridice piciorul pe 
scara... dar intalneste privirea calatorilor atenti la miscare - se vedea cam totul. 
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Asa ca discret, duce mâna la fermoarul de la spate şi îl descheie putin sa-si coboare 
usor pe solduri fusta... Încearca din nou sa urce... tot asa. Se descheie mai mult la 
fusta - tot nimic. A treia oara - idem. 
În spatele ei - un cioban. Asta o ia de umeri şi o urca. 
Tipa revoltata: 
- Nesimtitule, pui mâna pe mine?!!? 
Ciobanul: 
- Apoi domnita draga, după ce m-ai descheiat de 3 ori la slit am crezut ca suntem 
prieteni.. 
*** 
Pe o banca, în parc, doi indragostiti se imbratiseaza. La un moment dat, langa ei se 
asaza un domn, care o fixeaza cu privirea pe femeie. În cele din urma, partenerul ei 
nu mai suporta şi izbucneste: 
- N-am mai pomenit atata obraznicie ! 
- Regret, nu vreau sa va deranjez, dar trebuie sa-i cer nevestei cheia de la casa! 
*** 
Un camion urmat la mica distanta de o masina de lux. La un moment dat aceasta din 
urma intra în depasire şi când ajunge în dreptul cabinei camionului coboara geamul 
şi o blonda superba, dragalasa, şi cu ochi albastri, striga soferului din camion: 
- Hei! Sunt Julie şi sunt blonda! Vezi ca-ti cade marfa din camion în spate! 
Soferul nimic. Se repeta faza de cateva ori, cu acelasi rezultat. 
La un moment dat, camionul trage pe dreapta la un fast food. 
Vizibil iritata ca bunele ei intentii au ramas în zadar, Blonda Julie merge direct la 
tip: 
- Auzi, sunt Julie şi sunt blonda şi de o ora tot iti spun ca pierzi marfa din camion. 
Esti surd sau faci pe smecherul ? 
- Sunt John, sunt brunet, nu sunt surd, nu sunt smecher, imprastii sare pe drum.. 
*** 
O tanara doamna, blonda, opreste masina în fata semaforului, la culoarea rosie. 
Se aprinde galben, doamna sta pe loc, verde, doamna sta în continuare. 
Masinile din spate incep sa claxoneze. De ea se apropie un politist care o întreaba: 
- Doamna doreste alta culoare? 
*** 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna la mare, fara 
bărbatii lor. La intoarcere, pe una din ele au apucat-o remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' bărbatu' meu de cate ori l-am inselat 
in concediu. 
Bruneta: - Ce idioata! 
Roscata: - Ce curajoasa! 
Blonda: - Ce memorie! 
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*** 
Gheorghe: Mai Ioane, tie iti plac femeile grase? 
Ion: Nu. 
Gheorghe: Tie iti plac femeile cu fundul mare? 
Ion: Nu, mai. 
Gheorghe: Tie iti plac femeile cu celulita? 
Ion: Nu, mai. 
Gheorghe: Atunci de ce te culci, mai, cu nevasta-mea? 
 *** 
Examen la drept: 
- Care este pedeapsa pentru bigamie? 
- Doua soacre... 
*** 
Mica publicitate: „Tanar aratos, situatie materiala exceptionala, post de mare 
raspundere, relatii bune, doua masini, casa, vila în Caraibe. Nu caut nimic, doar mă 
laud.” 
*** 
Alo, draga mea, ce iti plac mai mult bananele sau capsunile? 
- Esti la piata? 
- Nu, la farmacie. 
*** 
Sotul şi sotia, în excursie: 
Ea: - Iubitule, peisajul asta mă lasa muta. 
El: - Perfect, campam aici. 
*** 
În Japonia a fost inventat un aparat de fotografiat digital cu o aşa viteza de lucru, 
incat sunt sanse de a fotografia femeia cu gura inchisa. 
*** 
Trupa de politisti se aduna în jurul sefului. 
- Atentiune! - zice sefu`, incepem operatiunea! Potriviti-va ceasurile! E 11: 48. 
Pentru cei care au afisaj 
digital: betisor, betisor, scaunel, om de zapada... 
*** 
Judecatorul întreaba martora: 
- Sunteti casatorita? 
Ea ofteaza. Judecatorul dicteaza secretarei: 
- Nu e casatorita. 
Apoi întreaba martorul: 
- Sunteti casatorit? 
Martorul ofteaza. Judecatorul dicteaza: 



1980 

 

- Casatorit. 
*** 
De ce atunci când cineva vorbeste cu Dumnezeu, aceasta se numeste 'rugaciune', 
dar când Dumnezeu vorbeste cu cineva se numeste 'schizofrenie'? 
*** 
Blonda ramane singura acasă şi la un moment dat aude soneria usii. 
- Cine este?...întreaba blonda 
- Posta, se aude de partea cealalta a usii. 
- Şi cati sunteti? 
*** 
Sotul îşi prinde sotia în pat cu altul si, în loc de orice altceva, incepe sa-si faca cruci: 
- Bai omule, sa mor eu dacă te inteleg! Eu sunt bărbatul ei, din când în când tre' sa-
mi fac datoria, da' tu ce obligatii ai?!?! 
*** 
Ce gandesc un optimist şi un pesimist despre criza economica mondiala? 
Optimistul: Vai, vom ajunge cu totii sa cersim... 
Pesimistul: Da, dar de la cine? 
*** 
Ce este iubirea? 
Lumina vietii. 
Ce este casatoria? 
Factura la lumina. 
*** 
Maria zice intr-o zi: 
- Ma Ioane zi şi mie o vorba calda ca de când nu te-am mai auzit... Ion: 
- Marie, arza-te-ar focul! 
*** 
Mama, unde se duc oamenii după ce mor? 
- La OTV mama. 
*** 
Stewardesa către un călător: 
- Doriţi cina? 
- Ce pot să aleg? 
- DA sau NU! 
*** 
O olteancă intra în aprozar: 
- Buna ziua, aş dori nişte cartofi. 
- De cât? întreabă vânzătoarea. 
- Decât cartofi! 
*** 
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- Dati-mi 1 l de lapte de vaca! ceru o blonda. 
- Nu incape în sticla dvs., e prea mica. 
- Atunci dati-mi 1 l de lapte de oaie... 
*** 
- Scumpule, trebuie sa cumperi niste jaluzele, deoarece vecinul, care sta alaturi, 
poate vedea cum eu mă dezbrac. 
- Nu te nelinisti! dacă te va vedea, singur îşi va cumpara jaluzele! 
*** 
Vorbesc doua prietene: 
- Eu şi sotul ne certam în fiecare săptămâna. 
- La noi certurile sunt mai rare. Sotul aduce salariul doar o data pe luna. 
*** 
Un tip a uitat acasă mobilul. Seara se intoarce, citeste mesajele. 
Primul: 
- Scumpule, iubitule. Suna-ma, te rog. Te sarut. Intotdeauna a ta, Maria. 
Al doilea mesaj: 
- Am sunat deja. Poti sta fara grija. Sotia ta. 
*** 
Anunt: "Am 35 ani, dar arat de 27. Inaltimea 158, dar par mai inalta. Plinuta, dar 
par slabuta. Bruneta, dar arat ca o blonda. Sper sa raspunda vreun bărbat, care ar 
putea sa vada în mine ceea ce nu au văzut altii." 
*** 
Sotul şi sotia se cearta: 
- Nemultumitule! Ti-am dat cei mai buni ani din viata mea! 
- dacă acestea au fost cei mai buni, îmi inchipui ce mă asteapta în viitor! 
*** 
Sa-ti planifici concediul e foarte simplu: seful iti spune cand, iar sotia - unde. 
*** 
Discutie intre doi soti: 
- Iubitule , de ce iesi pe balcon de fiecare data când cant? - întreaba sotia. 
- Ca sa vada vecinii ca nu te bat, - raspunde sotul. 
*** 
Doresti sa te certi cu jumatatea ta? 
Trimite un SMS cu textul "Te iubesc!", apoi, mai tarziu, alt SMS cu textul: "Ma scuzi, 
am gresit numarul". 
*** 
Un bărbat în varsta incepe sa strige la un tanar: 
- Asculta, baiete, de ce te sarutai cu fiica mea în intuneric? 
- Pai şi eu îmi pun aceeasi intrebare, după ce am văzut-o la lumina. 
*** 
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Zboara doi parasutisti. Unul spune: 
- Doresti un mar? 
- Desigur! 
Peste 10 minute: 
- Mai doresti un mar? 
- Hai! 
Peste inca 10 minute: 
- Dar mai doresti inca un mar? 
- Dar de unde le iai? 
- Ai un sac intreg în spate!!! 
*** 
Intra un tip în farmacie şi sopteste ceva farmacistului la ureche. Farmacistul (cu 
voce tare): 
- Care mijloace de protectie? Aici e farmacia, nu Ministerul Apararii. 
*** 
- Ce ai face, dacă ai fi bărbat, - întreaba sotul. 
- Dar tu? - întreaba sotia. 
*** 
RAZBUNARE FEMININA 1 
Azi fata mea implineste 21 de ani şi sunt incantat ca este ultima pensie alimentara 
pe care i-o dau, aşa ca am chemat-o şi i-am zis: 
− "Fetita mea, vreau sa te duci la maica-ta acasă cu cecul asta şi sa-i spui ca : Asta 
este ultimul cec pe care-l mai primeste în viata ei, nenorocita! şi sa vii sa-mi spui ce 
mutra face. 
Astepta nerabdator şi când intra fiica lui, a intrebat-o: 
Ce ţi-a zis vrajitoarea de maica-ta şi ce fata a facut? 
− Mi-a zis ca astepta ziua asta ca să-ţi spuna ca nu esti tu tatal meu ! 
*** 
RAZBUNARE FEMININA 2 
Un bărbat care-si ofensa mereu sotia, chema un grup de prieteni sa-l acompanieze 
ca sa-si conduca sotia la aeroport, care pleca intr-o calatorie la Paris. 
În fata tuturor, la despartire, el îi dori calatorie placuta şi striga tare: Iubito, nu uita 
sa-mi aduci la 
intoarcere o "mica şi frumusica frantuzoaica" . 
Dupa 15 zile bărbatul o primi la aeroport cu acelasi grup de prieteni şi cu voce tare, 
o intreba: Mi-ai adus 
frantuzoaica promisa? 
Am facut tot ce mi-a fost în putinta, raspunse sotia, ramane doar sa ne rugam sa se 
nasca fetita. 
*** 
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RAZBUNARE FEMININA 3 
Pe patul de moarte un bărbat îşi chema sotia şi cu voce slabita îi spuse: 
− As vrea să-ţi fac o marturisire, ca sa pot muri în pace. 
− Lasa, spuse ea, stai linistit, nu e bine sa faci niciun efort. 
− Nu, nu, spuse el, vreau să-ţi spun ca m-am culcat cu sora ta, cu mama ta şi cu cea 
mai buna prietena a ta. 
− Stiu asta nenorocitule, de asta te-am otravit ! 
*** 
La o conferinţa de presă, un jurnalist îl întreaba pe un politician cunoscut, înscris în 
cursa pentru preşedintie: 
- Secretara dumneavoastra a declarat în public că aveţi un penis mic. Cum 
comentaţi ? 
- Adevărul este că are o gura mare! 
*** 
Doua prietene stau de vorba la birou... 
- Mai nu stiu ce sa mai fac, am o durere cumplita de gat. 
- Ah, nici o problema, iti recomand un remediu sigur. Eu de cate ori mă doare gatul, 
fac sex oral cu sotul meu şi a doua zi nu mai am nimic. 
- Serios? 
- Da. 
A doua zi, la birou... prietena cea bolnava apare foarte zambitaoare... 
- Ei, cum te mai simti? {întreaba colega} 
- Extraordinar... ai avut dreptate, remediul recomandat de tine functioneaza 
perfect... doar ca sotului tau nu-i venea sa creda ca a fost ideea ta.. 
*** 
- Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate? 
- Liceul. 
*** 
- Domnule doctor, zise femeia, disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu limba 
scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta în liniste. 
*** 
Doi politisti intra intr-o librarie. Dupa un moment de ezitare, vinzatoarea îi 
întreaba: 
- Ce-i baieti, ploua afara? 
*** 
La serviciul "Personal" se prezinta un bărbat. 
- Va rog sa mă angajati, zice el, am 9 copii! 
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci? 
*** 
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La o scoala din SUA , invatatoarea le cere elevilor sa povesteasca un film ce trateaza 
o tema de dragoste. 
- Dintre un bărbat şi un bărbat? întreaba un elev. 
- Nuuu, raspunde grabita invatatoarea. 
- Dintre o femeie şi o femeie? întreaba o eleva. 
- Nuuu, raspunde ingrijorata invatatoarea. 
- Dar atunci intre cine? întreaba nedumeriti elevii. 
- Intre un bărbat şi o femeie, raspunde invatatoarea. 
- Aaa, am inteles, spuse un elev mai dezghetat. Vreti sa tratam un film istoric. 
*** 
Cantitatea de inteligenta pe pamint este constanta. Populatia este în creştere... 
 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca în paradis, deoarece ei ar fi ignorat 
marul şi ar fi mincat sarpele. 
*** 
Un preot se despartea de parohia sa după multi ani de slujire. Pe langa masa 
de adio, s-au gandit sa-i faca şi un cadou. Ca peste tot, a fost invitat şi un 
politician sa spuna cateva cuvinte şi sa-i inmaneze cadoul. Dar ca toti 
politicienii, a intarziat, şi atunci parintele s-a gandit sa umple timpul cu un 
discurs. 
Prima mea impresie despre parohia aceasta mi-am facut-o cu ocazia primei 
spovedanii. M-am gandit ca am fost trimis într-un loc teribil deoarece primul 
care s-a spovedit mi-a marturisit ca furase un televizor, ca le-a furat banii 
parintilor, ca a mai furat şi la locul de munca, pe langa faptul ca avea o 
aventura sexuala cu sotia sefului. În unele ocazii facea trafic şi vanzare de 
droguri. şi la urma a zis ca i-a transmis o boala venerica sorei sale. Am ramas 
inmarmurit... stupefiat... şi foarte speriat! Dar după aceea am cunoscut lume 
care nu semana deloc cu acest individ. Mai mult, pot sa spun ca a fost o 
parohie de oameni responsabili, cu valori morale, credinciosi, şi ca am trait 
aici ani minunati! 
În acest moment soseste politicianul, aşa ca l-au chemat repede sa ia cuvantul. 
Dupa ce s-a scuzat pentru intarziere a inceput astfel: 
Niciodata n-am sa uit când a venit parintele în parohie... De fapt, am avut 
onoarea sa fiu primul care s-a spovedit la el... 
*** 
Doi studenti stateau de vorba: 
- Auzi ma, da ce e ala sah? 
- Ba sahul e piesele alea care le bagam noi în punga când jucam table. 
*** 
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Un student la examen. Intra, trage un bilet şi incepe sa balbaie ce îşi aminteste din 
notitele de curs. Dupa ce termina, profesorul se uita la el foarte serios şi îi spune: 
- Domnule, pentru raspunsul dumitale de astazi nu pot sa iti dau decat o singura 
nota şi incepe cu p. Stii care este aceasta? 
- Pinci, domnule profesor! Pinci! 
*** 
Doua tipe imbracate super sexi se plimbau alene pe strada în puterea noptii. O 
patrula de politie le opreste şi le legitimeaza. 
Dupa verificarea actelor unul dintre politisti o întreaba pe una dintre fete: 
- Dar cu ce treaba în oras la ora 3 dimineata ? 
- Stiti eu sunt stewardesa şi am cursa la ora 4 şi a trebuit sa plec catre serviciu sa 
pregatim cursa. 
- Şi dumneavoastra domnisoara ? intraba politistul pe cea de a doua tipa 
- Şi eu tot curva sunt dar nu stiu sa vorbesc aşa de frumos. 
*** 
Intr-o seara lupul, ursul şi magarul au intrat impreuna în carciuma din padure. Se 
duc la barman şi comanda: 
Lupul: O sticla de votca! Asta seara am intalnire cu o lupoaica frumoasa foc şi vreau 
s-o dau gata! 
Veni randul ursului. 
Ursul: Doua sticle de votca! Am intalnire diseara cu o ursoaica şi vreau s-o fac praf! 
Magarul: 50 ml de votca! 
Ceilalti doi s-au uitat mirati catre magar. 
Lupul: Bine mai magarule, noi santem mai puternici ca tine, şi ursul este chiar 
mare, şi pana şi el a cerut mai multa vodca decat tine. Ce faci tu cu doar 50 ml de 
vodca? 
Magarul: Ma baieti eu scula am, vodca e doar ca sa-mi sclipeasca ochii 
*** 
Spune-mi ce dai ca să-ţi spun ce o sa primesti 
*** 
Era odata un bărbat care sedea la marginea unei oaze la intrarea unei cetati din 
Orientul Mijlociu. Un tanar se apropie intr-o buna zi şi il intreba: 
Nu am mai fost niciodata pe aici. Cum sunt locuitorii acestei cetati? 
*** 
Batranul îi raspunse printr-o intrebare: 
Cum erau locuitorii cetatii de unde vii? 
Egoisti şi rai. De aceea mă bucur ca am putut pleca de acolo! 
Asa sunt şi locuitorii acestei cetati, raspunse batranul. 
Putin după aceea, un alt tanar se apropie de omul nostru şi îi puse aceeasi 
intrebare: 
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Abia am sosit în acest tinut. Cum sunt locuitorii acestei cetati? 
Omul nostru raspunse cu aceeasi intrebare: 
Cum erau locuitorii cetatii de unde vii? 
Erau buni, marinimosi, primitori, cinstiti. Aveam multi prieteni acolo şi cu greu i-
am parasit. 
Asa sunt şi locuitorii acestei cetati, raspunse batranul. 
Un negutator care îşi aducea pe acolo camilele la adapat auzise aceste convorbiri şi 
pe când cel de-al doilea tanar se indeparta, se intoarse spre batran şi îi zise cu 
repros: 
Cum poti sa dai doua raspunsuri cu totul diferite la una şi aceeasi intrebare pe care 
ti-o adreseaza doua persoane? 
Fiule, fiecare poarta lumea sa în propria-i inima. Acela care nu a gasit nimic bun în 
trecut nu va gasi nici aici nimic bun. Dimpotriva, acela care a avut şi în alt oras 
prieteni va gasi şi aici tovarasi credinciosi şi de incredere. Pentru ca, vezi tu, 
oamenii nu sunt altceva decat ceea ce stim noi sa gasim în ei. 
*** 
Ratacind pe ici, pe colo, un caine urias ajunse intr-o odaie care avea pe toti peretii 
oglinzi imense. 
Astfel se vazu dintr-odata inconjurat de caini. Se infurie, incepu sa scrasneasca din 
dinti şi sa maraie. Fireste, şi cainii din oglinda facura la fel, descoperindu-si coltii 
fiorosi. 
Cainele nostru incepu sa se invarta vertiginos intr-o parte şi în alta pentru a se 
apara de atacatori, după care - latrand cu furie - se arunca asupra unuia dintre 
presupusii sai adversari. 
În urma puternicei izbituri în oglinda, cazu la pamant fara suflare şi plin de sange. 
Dacă ar fi dat din coada prieteneste o singura data, toti cainii din oglinda ar fi 
raspuns în acelasi fel. şi intalnirea lor ar fi fost o sarbatoare! 
*** 
Un tata şi fiul sau mergeau prin munti. Fiul s-a lovit de o stanca, şi din cauza durerii 
a strigat: 
Aaaaahhhhh! 
Surprins, auzi o voce repetand cuvintele sale: Aaaaahhhhh! 
Curios, copilul striga: 
Cine e acolo? 
Din nou, ecoul il aduse inapoi cuvintele: 
Cine e acolo? 
Copilul îşi intreba tatal: 
Ce se intampla? 
Sunetul care se aude se numeste “ecou”, el se aseamana mult cu VIATA, pentru ca şi 
ea iti intoarce tot ceea ce faci şi spui! 
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Viata noastra este o reflectare a propriilor noastre actiuni. dacă doresti mai multa 
iubire în jurul tau, creeaza mai multa iubire în jurul tau. dacă doresti fericire, 
daruieste fericire celor ce te inconjoara. dacă iti doresti o inima surazatoare, 
daruieste un suras în inima celor pe care îi intalnesti. 
*** 
Io amu m-oi duce, Marie, ca mi-a sosit ceasul. Asculta aici ce-ti spun. Maria, 
suspinand: - Zi, Ioane, şi aşa oi face! 
Sa tii gospodaria, Marie, sa nu vinzi nimic, sa aiba copiii astia când or creşte mari. 
Maria, suspinand: 
Asa oi face, Ioane... 
Sa dai copiii la scoala, sa iasa invatati, Marie! 
Maria, suspinand: 
Asa oi face, Ioane... 
Si mai vreau, Marie, ca după ce m-oi duce sa te mariti cu Gheorghe! 
Da' Ioane, credeam ca Gheorghe e dusmanul tau cel mai mare. 
Pai tocmai de-aia... 
*** 
O batrina mergea incet pe trotoar abia tirind după ea doi saci de gunoi. Unul din 
saci se rupse şi banknote de 20$ incepura sa se insire pe trotoar. 
Un politist ce se afla pe acolo o opreste şi îi spune. 
-Doamna vi s-a rupt sacul şi va cad banii. 
Batrina se uita şi spune: 
-Noroc ca ati văzut domnule politist, acum trebuie sa mă intorc sa adun banii ! 
-Stati ca nu- aşa simplu ! De unde aveti banii, nu i-ati furat ? 
-Nu domnule, e simplu. Eu stau linga un teren de fotbal, şi unii din spectatori vin sa 
urineze printre uluci pe florile mele. Asa ca atunci când e o partida îmi iau foarfeca 
de vie şi mă asez în spatele gardului. când un spectator o scoate eu il apuc si-i spun 
20$ sau ti-o tai ! 
Politistul se gindeste ca e just şi incepe sa rida. 
-Dar ce aveti în celalat sac atunci ? 
-Pai, domnule politist, ginditi-va şi dumneavoastra, nu toti vor sa plateasca ! 
*** 
Ardeleanul se duce la doctor deoarece tuşea foarte tare. Doctorul îl consultă şi îl 
întreabă cu o voce gravă: 
- Fumaţi? 
Ardeleanul, după câteva momente de ezitare, răspunde: 
- Mai bine aş bea ceva. 
*** 
Un cioban ardelean stătea pe iarbă, în apropierea unei fântâni. După puţină vreme, 
un om se duce la fântână cu intenţia de a bea apă. 
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- Nu bea, omule, că-i otrăvită! îl avertizează ciobanul. 
- Nem tu dom, zice celălalt. 
- Apoi bea, atunci, da’ încet, că-i rece. 
*** 
Mă, zice un ardelean către un altul, tu vorbeşti de unul singur ? 
- Da de unde… De doi de la mine din sat. 
*** 
Trei ardeleni fugeau după un tren care tocmai plecase din staţie. Cu chiu cu vai, doi 
dintre ei reuşesc să se agaţe de scara trenului în timp ce al treilea rămâne în gară, 
pe linia ferată. Spre surpriza impegatului, ardeleanul care a pierdut trenul a început 
să râdă ţinându-se de stomac. 
- De ce râzi omule, îl întreabă el. Tocmai ce-ai pierdut trenul… 
- Apăi cum să nu râd, că eu trebuia să fiu în tren. Ceia doi numa m-or condus! 
*** 
Badea Ion către badea Gheorghe: 
- Bade Gheorghe, am auzit că te-or bătut nişte huligani în gara din Dej. 
- Mă, omule, apăi aceia-i gară? 
*** 
Doi ardeleni stăteau la o masă şi beau bere.. La un moment dat, din senin, vine un 
oltean supărat la masa celor doi şi îi trage unuia o palmă. 
- Asta o fost în serios sau în glumă? întreabă ardeleanul. 
- În serios, zice olteanul. 
- Noa, aşe, că mie nu-mi plac glume din astea! 
*** 
Un oltean i se lăuda unui ardelean: 
- Bre, făcui o palincă de 38 de grade… 
- Mă omule, interveni ardeleanul, aceia-i febră, nu pălincă. 
*** 
Într-un compartiment de tren, un oltean şi un ardelean; la un moment dat, 
ardeleanul scoate o litră de pălincă şi se pune ia câte o duşcă tot la câteva minute.... 
Olteanului i se face şi lui poftă, dar cum să intre în vorbă? La un moment dat, 
văzând că ţuica e pe terminate, îşi ia inima în 
dinţi şi se apropie de ardelean: 
- Mă cheama Radu! 
- Noa, dară, dacă te cheamă, atunci du-te... 
*** 
Ardeleanul ajunge cu Dacia la o benzinarie. Neavând prea mulţi bani la el, îl 
întreabă pe vânzător: 
- Cât costă litrul de benzină? 
- 4 lei. 
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- Dar o picătură de benzină cât costă? 
- Păi... cât să coste o picătură? Nu costă nimic! 
- Atunci picuraţi-mi şi mie de vreo 20 de litri în rezervor! 
*** 
Doi ardeleni în gară, la ghişeul de bilete: 
- Domnişoară, două belete. 
- Da, sigur, până unde? 
- Gheorghe, îi spunem? 
- Nu. 
- Domnişoară, două belete, vă rog. 
- Dacă nu-mi spuneţi unde mergeţi, nu vă pot da bilete. 
- Gheorghe, îi spunem? 
- Apăi, spune-i, dacă insistă. 
- Noi merem la nuntă. 
*** 
Ioane, am doua vesti proaste, cum sa ti le zic? 
- Combina-le! 
- Nevasta-ta ne inseala! 
*** 
În fiecare din noi doarme un geniu. şi cu fiecare zi, tot mai adanc şi mai adanc.. 
*** 
Anunt intr-o cantina pentru studenti: 
"Stimati studenti, nu aruncati mancarea pe podea! Trei caini au murit deja". 
*** 
O taxatoare se apropie într-un autobuz de un tip: 
- Domnule, banii pentru calatorie. 
Tipul, cam beat, deschizand buzunarul: 
- Pune aici! 
*** 
Un somn sanatos nu numai prelungeste viata, dar şi reduce ziua de lucru. 
*** 
Intr-un magazin intra o doamna foarte grasa: 
- As dori sa vad un costum de baie care mi-ar veni... 
Vanzatorul: - Şi eu ... 
*** 
Viata e trista, în schimb salariul e hazliu. 
*** 
- Prin ce se deosebeste sotia de un terorist? 
- Cu teroristul poti sa mai negociezi. 
*** 
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Boxerii au fost intrebati despre pericolul sportului pe care-l practica. 
10% au spus ca boxul este periculos pentru sanatate. 90% nu au inteles intrebarea. 
*** 
În zilele noastre, pietonii sunt de doua categorii: rapizi şi accidentati. 
*** 
- Cum explicati faptul ca v-ati omorat soacra cu cinci impuscaturi de revolver? 
- Dupa a cincea impuscatura mi s-au terminat cartusele. 
*** 
Tatal controleaza caietul feciorului mai mic: 
- De ce scrii carligele astea aşa de neregulat? 
- Astea nu sunt carlige, sunt integrale. 
*** 
- Mama! Am implinit 16 ani! Inseamna ca pot sa mă vopsesc, sa-mi fac parul, sa 
cumpar cosmetice... 
- Vasile, dragul mamei, .. nu trebuie... 
*** 
Un tip se plange la serviciu ca din fereastra lui se vede camera în care se dezbraca 
fetele, din care cauza nu poate trai normal şi lucra. 
Vine comisia, priveste pe fereastra şi nu vede nimic. Ii spune tipului: 
- Pai nu se vede nimic! 
- Da, dar ia urcati pe dulap! 
*** 
E bine sa ai amnezie. 
Nimic nu te doare şi în fiecare zi - numai noutati. 
*** 
Trece un cortegiu funerar. 
Un trecator întreaba pe o blonda: 
- Cine e mortul? 
- Cred ca cel din sicriu… 
*** 
Medicul: - Sa stiti ca principalul vinovat al bolii dumneavoastra este alcoolul. 
Pacientul: - Multumesc, domnule doctor, bine ca nu sunt eu vinovat! 
*** 
Doi proaspat arestati discuta în celula: 
- De ce ai fost arestat? 
- Pentru concurenta. - ...? Fabricam aceleasi bancnote ca şi statul. 
 
Miezul noptii. Un beţiv se leagana din gard în gard, când e oprit de un politist. 
- Va rog frumos, actele dv. şi sa-mi spuneti unde mergeti! 
Betivul se uita lung şi raspunde: 
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- Ma duc la o conferinta despre efectele nocive ale alcoolului şi despre riscul 
beţivilor de a deveni ratati. 
Politistul se uita la el fix şi întreaba: 
- La ora asta? Cine tine o conferinta despre aşa ceva la miezul noptii? 
- Nevasta-mea si, mai mult ca sigur, şi soacra-mea. 
*** 
- Un singur cuvant de-al tau mă poate face cel mai fericit om din lume.... Vrei sa te 
casatoresti cu mine? 
- Nu, raspunde ea. 
- Multumesc! Acesta era cuvantul. 
*** 
La examen, un student ia un bilet, nu ştie, ia altul, iarăşi nu ştie. Al treilea, de 
asemenea. Îl ia şi pe al patrulea şi pe al cincilea. În acel moment profesorul îl 
opreşte şi îi dă nota 5. Ceilalţi studenţi se revoltă: 
- Pentru ce? 
- Cum pentru ce? După cum caută, înseamnă că ştie ceva. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 
- La ce vârstă bărbatul este considerat major şi poate să facă ce vrea? 
Radio Erevan răspunde: 
- Nu ştim ce să vă răspundem. 
Nimeni nu a apucat această vârstă! 
*** 
Un profesor discută cu Bulă: 
- Bulă, conjugă verbul a merge. 
- Eu merg, tu mergi... 
- Mai repede Bulă. 
- Eu fug, tu fugi... 
*** 
Nişte turişti la ţară: 
Ea: - Iubitule, peisajul ăsta mă lasă mută. 
El: - Perfect, campăm aici! 
*** 
– Gata, zise unul dintre pescari, azi am venit degeaba. Nu mai este nimic de făcut, să 
ne strîngem sculele şi să plecăm acasă! 
– Ba mai avem ceva de făcut. 
– Ce? 
– Să ne punem de acord cu ce povestim acasă. 
*** 
– Grozav... aş vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor ! 
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– De ce? 
– Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară ! 
 
Un beţiv într-o seară iese dintr-o cârciumă şi în faţa lui vede un SUV 4x4. Merge el 
la maşină şi lângă 4x4 zgârie cu o cheie: "=16". 
A doua zi proprietarul vede şi o duce la reparat. 
Următoarea seară beţivu la fel 4x4: "=16". 
Proprietarul din nou o duce la reparat şi de data asta lipeşte el şi "=16". 
Când beţivul iese din cârciumă şi vede scris pe maşină 4x4=16, merge şi adaugă 
“CORECT". 
*** 
- Sotia mea afirma ca este foarte sanatos sa consum alimente crude. 
- Da, nici nevestei mele nu-i place sa gateasca. 
*** 
La ginecologie o tanara se dezbraca... 
- Domnu' doctor da' chilotii unde-i pun? 
- Aici, langa ai mei... raspunde doctoru' 
*** 
O femeie facea cumparaturi la supermarket-ul din colt. 
Cumpara ea o cutie de lapte 1, 5%, un carton de oua, o cutie cu suc de portocale, o 
cutie cu cafea, o salata şi niste costita afumata. În timp ce le descarca la casa, vine 
un tip beat în spatele ei şi se uita lung la produse. Apoi spune: 
- Tu esti mai mult ca sigur singura. 
Femeia se uita contrariata la produsele de la casa şi nu intelege de unde a tras 
beţivul concluzia. 
- Ai perfecta dreptate, sunt singura, dar de unde ti-ai dat seama? 
Betivul raspunde clatinandu-se: 
- Pentru ca esti urata! 
*** 
- Doctore, sotia mea si-a pierdut vocea, ce sa mă fac? 
- Incercati sa veniti la trei dimineata acasă, şi putin baut! 
*** 
Un sofer mergand pe drum cu masina intalneste pe marginea drumului o blonda 
autostopista cu o canistra în mana. Omul se opreste şi o ia. 
-Ce ai în canistra? 
-Benzina. 
-Pentru ce-ti trebuie benzina dacă mergi pe jos? 
-Lasa ca va stiu eu pe voi, cum intram în padure, cum se termina benzina! 
*** 
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O tipa în fusta strâmta şi scurta vrea sa se urce în autobuz. Da sa ridice piciorul pe 
scara... dar intalneste privirea calatorilor atenti la miscare - se vedea cam totul. 
Asa ca discret, duce mâna la fermoarul de la spate şi îl descheie putin sa-si coboare 
usor pe solduri fusta... Încearca din nou sa urce... tot asa. Se descheie mai mult la 
fusta - tot nimic. A treia oara - idem. 
În spatele ei - un cioban. Asta o ia de umeri şi o urca. 
Tipa revoltata: 
- Nesimtitule, pui mâna pe mine?!!? 
Ciobanul: 
- Apoi domnita draga, după ce m-ai descheiat de 3 ori la slit am crezut ca suntem 
prieteni.. 
*** 
Pe o banca, în parc, doi indragostiti se imbratiseaza. La un moment dat, langa ei se 
asaza un domn, care o fixeaza cu privirea pe femeie. În cele din urma, partenerul ei 
nu mai suporta şi izbucneste: 
- N-am mai pomenit atata obraznicie ! 
- Regret, nu vreau sa va deranjez, dar trebuie sa-i cer nevestei cheia de la casa! 
*** 
Un camion urmat la mica distanta de o masina de lux. La un moment dat aceasta din 
urma intra în depasire şi când ajunge în dreptul cabinei camionului coboara geamul 
şi o blonda superba, dragalasa, şi cu ochi albastri, striga soferului din camion: 
- Hei! Sunt Julie şi sunt blonda! Vezi ca-ti cade marfa din camion în spate! 
Soferul nimic. Se repeta faza de cateva ori, cu acelasi rezultat. 
La un moment dat, camionul trage pe dreapta la un fast food. 
Vizibil iritata ca bunele ei intentii au ramas în zadar, Blonda Julie merge direct la 
tip: 
- Auzi, sunt Julie şi sunt blonda şi de o ora tot iti spun ca pierzi marfa din camion. 
Esti surd sau faci pe smecherul ? 
- Sunt John, sunt brunet, nu sunt surd, nu sunt smecher, imprastii sare pe drum.. 
*** 
O tanara doamna, blonda, opreste masina în fata semaforului, la culoarea rosie. 
Se aprinde galben, doamna sta pe loc, verde, doamna sta în continuare. 
Masinile din spate incep sa claxoneze. De ea se apropie un politist care o întreaba: 
- Doamna doreste alta culoare? 
*** 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna la mare, fara 
bărbatii lor. La intoarcere, pe una din ele au apucat-o remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' bărbatu' meu de cate ori l-am inselat 
in concediu. 
Bruneta: - Ce idioata! 
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Roscata: - Ce curajoasa! 
Blonda: - Ce memorie! 
*** 
Gheorghe: Mai Ioane, tie iti plac femeile grase? 
Ion: Nu. 
Gheorghe: Tie iti plac femeile cu fundul mare? 
Ion: Nu, mai. 
Gheorghe: Tie iti plac femeile cu celulita? 
Ion: Nu, mai. 
Gheorghe: Atunci de ce te culci, mai, cu nevasta-mea? 
*** 
Examen la drept: 
- Care este pedeapsa pentru bigamie? 
- Doua soacre... 
*** 
1 E rotunda şi e cârna şi cu capu-n jos atârna! 
2. Din carne e crescuta, tare şi osoasa. O parte-i belita şi alta-i flocoasa. 
3. Deget nu e, unghie n-are, dar atârna-ntre picioare. Orisicine se întrece, s-o apuce 
şi s-o frece. 
4. Cine se urca, o baga, o freaca, coboara, se spala şi pleaca? 
5. Ce se plateste, se beleste, se linge când e tare şi curge când e moale? 
6. În fata mareata, pe margine creata, în spate o lingi, în fata o-mpingi. 
7. Piele vie, piele moarta, dai din fund şi intra toata. 
 
RASPUNSURI 
 
1. ghinda 
2. pana de gâsca 
3. tâta vacii 
4. cosarul 
5. înghetata 
6. marca postala, timbrul 
7. cizma 
 
Ion, proaspat casatorit cu Maria, la consilierul familial, discutand despre aspectele 
sexuale ale relatiei... 
 - Domnule consilier, trebuie sa va anunt faptul ca ieri am atins perfecta 
compatibilitate sexuala cu Maria!... 
 - Da?!?... Cum asa?!?... 
 - Pai, ieri ne-a durut capul pe amandoi!... 
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*** 
 De ce bărbaţii elimina gaze mai des decât femeile? 
 Pentru că femeile nu pot ţine gura închisa aşa mult timp încât să se acumuleze 
presiune. 
*** 
 Dacă femeia ţipă să-i deschizi uşa de la intrare şi câinele latră să-i deschizi uşa de la 
cameră, pe care laşi să între prima dată? 
 Pe câine, el va înceta să latre imediat. 
*** 
 Cercetătorii au descoperit un fel de mâncare ce reduce apetitul sexual al unei femei 
cu 90% pentru totdeauna.. 
 Se numeşte tort de nuntă. 
*** 
 De ce mor bărbaţii mai repede ca femeile? 
 Pentru că îşi doresc asta... 
*** 
Zice-se că în perioada războiului rece la o întâlnire dintre preşedinţii URSS şi SUA 
aceştia s-au amuzat aducând o ghicitoare să le prezică viitorul naţiunii lor. I-a ghicit 
prima dată rusului: 
Aoleu, văd puzderie de capitale: Moscova, Chişinău, Kiev , Minsk , Vilnius , Taşkent, 
Erevan şi altele de nu mai încap în globul de cristal; vai, ţara asta va fi praf! 
Zâmbetul rusului îngheaţă. Americanul repede o întreabă pe ghicitoare: În SUA câte 
capitale vezi? 
Se uită ghicitoarea, se uită, ghiceşte greu... 
Una singură, Washington ! 
Of, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Dar de ce ai citit aşa greu? 
- Păi era scris în arabă. 
*** 
O blondă îl întâlneste pe Ali în fata unui magazin. Ali tinea o maimută în mână şi i-o 
da blondei: 
- Auzi, asta e o Rhesus Balubadaris şi este foarte rară. Să ai grijă de ea până ies din 
magazin. 
Blonda o ia în brate şi asteaptă. O altă blonda vine, se uită la maimută şi o întreabă 
pe blonda cu maimuta: 
- Auzi fată, ce e asta? 
- Un Rhesus Balubadaris. 
- Păi şi de la cine îl ai, fată? 
- De la Ali. 
- Păi, auzi fată, nu puteai şi tu să faci un chiuretaj?.. 
*** 
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Cateva lucruri despre ... casatorie 
 
1. Primul an este mai greu, ceilalti sunt imposibili. (Isidoro Loi) 
2. Nu te casatori pentru bani, poti gasi de imprumut mai avantajos. (Proverb 
scotian) 
3. Când o familie de proaspat casatoriti rade, toata lumea stie de ce. (Anonim) 
4. Când o familie de zece ani rade, toata lumea se întreaba de ce. (Alt anonim) 
5. Dragostea este oarba, dar casatoria indreapta acest defect. (Proverb normand) 
6. Când un bărbat îi deschide sotiei usa autoturismului, poti fi sigur de un lucru: ori 
masina este noua, ori sotia. (Alt anonim) 
7. A doua casatorie reprezinta triumful sperantei asupra experientei.(Samuel 
Johnson) 
8. În antichitate, sacrificiile se faceau în fata altarului. şi în prezent e la fel. (Helen 
Rowland) 
9. Sunt indragostit de aceeasi femeie, de 45 de ani. dacă afla nevasta-mea, mă 
omoara. (Henny Youngman) 
10. Burlacii ar trebui sa plateasca un impozit mai mare; nu este corect ca unii 
bărbati sa fie mai fericiti decat altii. (Oscar Wilde) 
 
 Cum reusesti? 
 
Un cioban şi un domn stăteau în compartimentul trenului. Trenul trece pe lângă o 
stână, la care ciobanul: 
- Hmm, 271 de oi! Încearcă şi celălalt să le numere, dar nu reuşeşte. 
Mai târziu, trec pe lângă altă stână. 
- Hmm, 349 de oi! Din nou, celălalt numără, scoate calculatorul din buzunar, 
calculează, dar nu reuşeşte. 
Trece trenul pe lângă a treia stână. 
- Hmm, 521 de oi! Scoate ăsta laptop-ul, se conectează la satelit, dar nu reuşeşte să-
şi dea seama câte oi sunt. 
Apoi îl întreabă pe cioban: 
- No, bade, d'apai cum reuşeşti să numeri oile? 
- No, le număr intai picioarele şi-apoi împart la 4. 
 
 ...restul lumii 
 
Recent s-a efectuat un sondaj pe plan mondial.. Intrebarea a fost: 
"Va rugam sa ne spuneti opinia dumneavoastra în legatura cu lipsa de alimente din 
restul lumii." 
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Sondajul a fost un esec total: - În Africa nu stiau ce inseamna "alimente". - În Europa 
de Vest nu stiau ce inseamna "lipsa". 
- În Europa de Est nu stiau ce inseamna "opinie". 
- În America de Sud nu stiau ce inseamna "va rugam". 
- În S.U.A. nu stiau ce inseamna "restul lumii". 
*** 
"-Iubitule, unde iesim în seara asta?” 
-“Iubito, în seara asta mergem la curve. Eu merg la o tipa beton, iar tu, la ma-ta!” 
*** 
La un moment apare un taur. 
Blondele o iau la fuga. Dupa ce obosesc bine cu taurul după ele, se opreste una şi 
spune: 
- Mai bine fac un vitel decit un infarct. 
*** 
Trei prietene stau de vorba. 
Prima: 
- Sa vezi ce am gasit în buzunarele sotului meu aseara... 
Celelate: 
- ?? 
- Fotografii porno... 
- Şi ce ai facut cu ele? 
- Nici nu am stat sa mă gandesc, le-am aruncat pe foc. 
Alta: 
- Asta nu-i nimic, eu am gasit în buzunarele sotului meu prezervative... 
- Şi ce ai facut? Le-ai aruncat pe foc? 
- Ei, as, le-am gaurit şi le-am pus la loc. 
Cea de a treia lesina... 
*** 
Banc - Soacra! 
Bula îşi bate soacra. Aceasta il reclama la politie, care il amendeaza cu un milion 
trei sute de mii de lei. 
Nemultumit, Bula întreaba: 
- De ce un milion trei sute de mii de lei? 
- Un milion este amenda, fiule! 
- Şi restul? 
- Treizeci la suta, pentru satisfactie.. 
*** 
Banc - Soacra! 
Ginerele aduce acasă doi pepeni şi spune catre soacra-sa: 
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- Mama soacra, te-am auzit ieri spunand ca ai da jumatate din viata pentru un 
pepene. Uite ti-am adus doi! 
*** 
Intr-o dimineatza Ion taia nishte lemne. La un momendat vine shi Gheo şi se 
sprijina în gard. 
Gheo: -Neatza` Ioane... 
Ion: -Neatza` Gheo... 
Gheo: -Dapai ce faci tu aci, ma? 
Ion: -Iaca... tai niste lemne. Nu-mi dai shi tu o mana de ajutar mă Gheo? 
Gheo: -Ba, ma, te-as ajuta mă da nu pot cas bolnav. 
Ion: -Doamne apara, da ceai mă Gheo? 
Gheo: -Apai... am şi io boala daia venerica ma... 
Ion: -Tulai doamne da aiai rea ma, nu? te doare? 
Gheo: -Da mă Ioane ma... mă doare... mă doare în p**a de lemnele tale 
*** 
Banc - Soacra! 
Gica face poze pe malul lacului. 
La un moment dat, nevasta-sa il striga disperata : 
- Gicaaaa! Vino repede ca se ineaca maica-mea! 
- Îmi pare rau, dar mi s-a terminat filmul din aparat! 
*** 
Banc - Soacra! 
Soacra vine acasă şi spune: 
- Astazi am fost la coafor. 
Ginerele: 
- Şi nu era deschis? 
*** 
Banc - Enciclopedia! 
"Vand Enciclopedia Britanica, 50 de volume, calitate exceptionala, legate în piele de 
Cordoba , stare perfecta. 
Pret 1000 de dolari sau care da mai mult. Nu mai am nevoie de ea. M-am insurat 
săptămâna trecuta, iar nevasta-mea le stie pe toate... " 
*** 
Banc - Femeile! 
Femeile se impart în trei 
 categorii: 
1. Frumoase 
2. Credincioase 
3. Frumoase şi credincioase, dar din plastic. 
*** 
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Banc - Vasile! 
Ca sa verifice pe nevasta-sa cât de mult tine la el, intr-o buna zi Vasile se preface ca 
a murit. 
Nevasta-sa: 
- Cu ce sa-l imbrac? Sa-i pun costumul asta nou?.. Lasa ca-i bun şi treningul! 
- Cu ce sa-l incalt? Sa-i pun pantofii astia noi?.. Lasa ca-s buni şi tenisii! 
Il pune în sicriu şi incepe sa jeleasca: 
-Unde te tuci Vasileeeeeeee? Unde te duci 
Vasileeeeeeeee??!!! 
Din sicriu, Vasile: 
-La stadion, ca aşa m-ai imbracat! 
*** 
Banc 
- Dialog la Oficiul pentru Plasarea Fortei de munca ! 
- Buna ziua, vreau şi eu un loc de munca.. 
- Avem ceva foarte bine platit, dar e mult de lucru. 
- Nu, multumesc. dacă am bani, îi dau pe bautura. 
- Atunci, avem un loc în care nu prea aveti de munca, dar e prost platit.. 
- Nu, pentru ca dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe bautura. 
- Nu aveti ceva unde sa muncesc toata ziua şi sa fiu prost platit ? 
- Îmi pare rau, dar nu aveti studii superioare... 
*** 
Banc - La cafea! 
Doi prieteni se întâlnesc dimineata, la cafea. Unul din ei are un ochi vânat. 
- Ce-ai patit la ochi? 
- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am vorbit cu "TU".... 
- Doamne, iartă-mă, dar ce fel de relaţie aveţi voi în familie de te-a lovit pentru atâta 
lucru? 
- Păi aseară, pe când mâncam, mi-a zis: "Stii, dragă, noi n-am mai făcut sex de trei 
luni". şi eu i-am răspuns: 
"Poate TU......" 
*** 
Un tanar dîntr-un sat trebuia sa se casatoreasca, avand de-acum varsta. 
Cauta... cauta... 
Se indragosteste, vine şi arata parintilor aleasa inimii lui. 
Tatal lui se uita la ea, il lua de-o parte pe fiul sau şi-l intreba: 
- De-ai cui este? 
- De-ai lui Pavalache, tata! 
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- Pai, în situatia asta nu poti sa te casatoresti cu ea, fiindca-ti este sora. Asta, e... îmi 
pare rau... stii valurile tineretii, eu şi cu mama ei... 
Necajit tanarul cauta o alta fata. Gaseste, aşa ca o prezinta şi pe aceasta. Tatal il i-a 
deoparte: 
- Este de-ai lui Stroe nu? Nu poti sa te casatoresti cu ea ca-ti este sora. Stii?!? 
Valurile tineretii, fiule. Îmi pare rau. 
Necajit fiul il întreaba: 
- Auzi tata? Pe fata lu' Cristea o stii? 
- Da fiule şi ea iti este sora! 
- Dar pe a lu' Marin o stii? 
- Da! 
- Şi i-mi este tot sora? 
- Da fiule! îmi pare rau... valurile tineretii! 
Dezamagit fiul se duce la maica-sa si-i spune: 
- Auzi mama nu vreau sa faca scandal în casa, dar tata când era tanar era armasarul 
satului! Asta s-a culcat cu toate femeile din sat. Acum când vreau sa mă insor şi eu 
îmi spune ca nu pot cu aia ca mi-e sora, cu aia nu ca mi-e sora... Ce sa fac, ca am 
ajuns la disperare? 
- A.... da-l dracu' mama şi insoara-te cu care vrei ca nici el nu este tactu'... 
*** 
Bula îi zise matusa-si: 
- Tanti, pot sa te intreb ceva? 
- Bineinteles, ingerasule! 
- N-ai voie insa sa te superi. 
- Nici vorba. Cum sa fac eu aşa ceva? 
-Spune-mi tanti, tu apartii intr-adevar sexului frumos???? 
*** 
Maria se trezise cam târziu luni dimineaţă, sărise peste câteva etape premergătoare 
mersului la lucru, chiar şi peste fardat, lucru neobişnuit pentru ea – de obicei stătea 
câte douăzeci de minute în faţa oglinzii. "Mă fardez în maşină, nu mai am timp să 
stau acum să mă aranjez", işi spuse. 
Acest lucru, plus excesul de viteză exact în dreptul unui radar amplasat între două 
intersecţii de pe Splaiul Unirii fusese motivul pentru care o oprise agentul de 
circulaţie. Avea trusa de farduri în poală, pensula într-o mână şi oglinda 
retrovizoare îndreptată nefiresc în jos, într-o poziţie care o trăda. Nu a mai avut nici 
un argument care să-i susţină nevinovăţia în faţa agentului de circulaţie, era 
evident cu ce se ocupa ea în timp ce conducea. 
 - Bună dimineaţa, doamnă. Agent Popescu de la Poliţia Rutieră (…) Permisul 
şi talonul la control, vă rog. 
- Domnişoară! Avocat Maria B. 
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 - Mă scuzaţi, actele, vă rog. 
 - Ştiţi, mă grăbeam tare, am o şedinţă la ora 9 şi nu-mi pot permite să întârzii. 
 - Înseamnă că aveţi maşina timpului, pentru că este deja 9: 25. 
 - Vedeţi! Este foarte important să… 
 - Îmi pare rău, mă simt nevoit să vă reţin permisul, sunteţi un pericol pentru trafic. 
 - Dar… 
 - Îmi pare rău. 
 A doua zi se trezi şi mai târziu decât în dimineaţa precedentă. 
 Îşi aminti instant de povestea de luni dimineaţă şi rememorarea faptelor o plesni 
aproape la fel de tare ca gândul că a uitat să cumpere cafea pentru dimineaţa asta şi 
că, peste toate astea mai presus decât orice – va trebui să meargă la birou cu 
troleibuzul. Ea cu troleibuzul?! Să-şi frece deux-piece-ul de toţi nespălaţii, să 
respire acelasi aer cu pulimea într-un spaţiu închis de câtiva metri pătraţi? 
 - Futu-l în gură de neşcolarizat, mi-a oprit carnetul! Ţăranul dracului! îşi spuse cu 
voce tare. Da, să creadă el că-mi frec eu coatele de toată pleava în transportul în 
 comun. Să le-o trag, iau maşina! 
 Plecă cu gândul că ceea ce se întâmplase în ziua precedendă fusese decât un 
accident, pe ea nu o oprise niciodată vreun poliţist, sau dacă o oprise zâmbise 
frumos şi plecase în secunda urmatoare fără nici un fel de problemă. Fusese doar o 
întamplare nefericită faptul că ieri o oprise un impertinent. Asta nu o să se mai 
repete niciodată. Nu în viaţa asta. Cel puţin cât o să fie tânara şi atrăgătoare… 
 Dacă Doamne fereşte se întamplă din nou să mă oprească vreun imbecil, am să mă 
folosesc de datele Cristinei, ea are carnet dar nu-l foloseşte niciodată pentu pentru 
că n-are maşină. Seems fair to me, îşi zise în timp ce băga cheia în contact. 
Hotărî, ca măsura de precaţie, să nu meargă totuşi cu viteză foarte mare şi să nu 
vorbească la mobil în timp ce conducea. 
După nici o mie de metri un agent îi făcu semn să tragă pe dreapta. 
 - Futu-vă!!! 
Imposibil! Acum ce-am mai făcut?! Formă un număr de telefon la repezeală: 
 - Andrei, o să te sune un poliţist, fii foarte atent: o să te întrebe de mine. Atenţie! 
NU SUNT CINE ŞTII TU CĂ SUNT!!! 
 Apucă să închidă în grabă şi să arunce telefonul pe scaunul din dreapta înainte ca 
poliţistul să se aplece către ea. 
 - Bună dimineaţa, doamnă. Agent Ionescu de la Poliţia Rutieră a (…) Permisul şi 
talonul dvs, vă rog. 
 - Domnişoara… făcu Maria gâtuită de emoţii. 
 - Mă scuzaţi, actele, vă rog. 
 - Ştiţi, nu le am la mine, mă grăbeam când am plecat şi… 
 - Cum vă numiţi, va trebui să facem o verificare. 
 - Cristina F. 
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 La doua minute după ce dădu prin staţie poliţistul primi un răspuns de la colegi.- 
Domnişoara Cristina F, unde aveţi domiciliul? 
 - Strada Sibiu 12! 
 Yes, îşi spuse satisfacută, în gând. 
 - Şi cum se numesc pe părinţii dvs? 
 Maria amuţi. De unde dracu’ să ştie ea cum îi chema pe părinţii ţoapei de Cristina , 
nu mai ştia mare lucru despre Cristina măcar, nici dacă mai trăieşte, de unde să ştie 
de mă-sa şi de tac-su, dacă nu cumva şi aceştia erau deja la 2 metri sub pământ de 
mult timp, pentru că nici Cristina nu mai era tocmai tânără, cugeta pentru sine 
Maria. Îşi putu aduce aminte adresa pentru că nu putea uita placuţete cu numele 
străzii şi numarul, le văzuse de atâtea ori când erau prietene şi mergeau una pe la 
alta în vizită, nu le-ar fi putut uita. 
 Dar numele părintilor Cristinei? 
 Dumnezeule, poate fi mai rău de atat? De ce mi se întamplă MIE? îşi spuse înca 
odată. 
 Trase aer în piept şi reveni cu jumatate de gura: 
 - Nnnu ştiu… eu le spun “mami” şi “tati”… 
 Linişte. Poliţistului nu-i venea să creadă. Din acest motiv nu mai scoase nici un 
cuvânt timp de câteva momente bune. 
 - Domnişoară, nu abuzaţi de bunătatea mea. Trebuie să… 
 - Nu, pe cuvânt domnule, uitaţi, îl sunăm acum pe prietenul meu să vă confirme că 
SUNT Cristina ! 
 Lua precipitată telefonul fără măcar să aştepte să i se confirme că acest lucru era 
necesar, formă numărul lui Andrei şi i-l înmână agentului. 
 - Bună ziua, Agent Ionescu de la Poliţia Rutieră a (…). Puteţi să-mi confirmaţi, vă 
rog, ce spune prietena dvs? 
 - Ce anume? 
 - Prietena dvs… Cum o cheamă pe prietena dvs, domnule, în primul rând… ? 
întrebă agentul deja nervos. 
 Linişte… 
 Cum o cheamă?! De unde mama dracului să ştie el drept cine se dăduse Maria?! 
Aceasta din grabă omisese să-i dea acest mic detaliu. 
 - Nnnu ştiu domnule, ştiţi… eu când o fut îi zic “iubi”! 
*** 
Un evreu povesteste despre viata sa în emigratie. 
- M-am aranjat bine, traiesc la Londra, am serviciu la un lord. El are legaturi cu 
nevasta-mea, eu cu nevasta-sa..... 
-Nu ai de ce te plange, ai o viata minunata ! îi spune un prieten. 
-Da, numai ca eu îi fac lui lorzi, iar el îmi face mie evrei.... 
*** 
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Suferiţi cumva de vise erotice? întreabă doctorul un pacient. 
- Nu sufăr, domnule doctor. Chiar îmi fac plăcere! 
*** 
Generalul vede un soldat în post cu o umbrela deasupra capului. 
- În toata viata mea nu am văzut niciodata un soldat, care s-ar teme de ploaie. 
- Nici eu nu mă tem. Am umbrela 
*** 
- Nu te mai vad cu blonda cu care te intalneai inainte. 
- S-a casatorit. 
- Cu cine? 
- Cu mine 
*** 
Stapanul unui cal de curse nu era satisfacut de rezultatele ultimului tur. 
El striga suparat catre jockey: 
- Ce, nu te puteai misca mai repede? 
- Puteam, dar regulile interzic sa te cobori de pe cal. 
*** 
Tine minte, dacă domnisoara ţi-a daruit cheia de la inima sa, nu te bucura, maine ea 
va schimba lacatul. 
*** 
Un tip, ce se intorcea de la fotbal, este intrebat: 
- Care e scorul? 
- Doi zero. 
- Pentru cine doi? 
- Pentru nimeni. În dreapta - zero şi în stanga - zero. 
*** 
Aveti schiuri şi bocanci de schiuri marimea 56? 
- Ce marime? 
- 56. 
- Dar pentru ce va mai trebuie schiuri? 
*** 
- Ioane! Cam cât ai da pentru sotia mea? 
- Pentru Maria? 
- Da! 
- Pai... nimic... 
- Ne-am inteles! Ia-o! 
*** 
Extenuat de lupta pentru iesirea din criza, premierul face el insusi una si, cum se 
mai zice, da ortul popii. 
Funeralii nationale, popor, sobor, alesi, culesi, regrete eterne etc. 
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Pe marginea mormantului, Traian Basescu plange în hohote din ambii ochi 
smulgandu-si ultimele suvite din parul restant iar Elena Udrea, cernita toata, jeleste 
telegenic şi ecumenic. 
În trei cuvinte, mare jale mare! 
În drum spre iesirea din cimitir, Elena Udrea se apleaca discret la urechea lui 
Traian Basescu si-i sopteste plina de speranta: 
- Traiane, nu-i aşa ca as putea acum sa-i iau eu locul? 
Iar Traian Basescu o asigura: 
- Cum sa nu, Elena, numai ca trebuie sa te grabesti pana nu astupa aia groapa. 
*** 
Ambitia lui Emil Boc a fost: 
"Ori premier, ori nimic!" 
Se pare ca i-au reusit amandoua... 
*** 
Basescu la psihiatru: 
- Nu stiu ce se-ntampla ca în ultimul timp sunt tot mai atacat de opozitie şi de 
moguli, au inceput sa mă paraseasca pana şi sustinatorii fideli şi scad vertiginos în 
sondaje. Mi se reproseaza ca prea mă bag în toate, ca sunt autoritar şi chiar ca mă 
dau drept Dumnezeu... 
Psihiatrul: 
-S-o luam incet şi metodic. Spuneti-mi amanuntit şi în ordine cronologica tot ce-ati 
facut. 
Basescu: 
- Pai, la inceput am creat Cerul şi Pamantul... 
*** 
Sloganul electoral al PD-L: 
Frati romani! Iliescu şi Constantinescu ne-au adus pe marginea prapastiei. Numai 
alegandu-l pe Traian Basescu vom face un pas inainte! 
*** 
Presedintele cu sotia se plimba la pas prin Bucuresti. La un moment dat, Traian 
Basescu se opreste brusc în faţa unei vitrine şi exclama: 
- Ia uite, Marie, ce preturi: sacou-15 Roni, pantaloni-10 Roni, camasa-5 Roni. şi se 
mai plang toti de criza în loc sa-mi fie recunoscatori ca traiesc atat de bine ! 
La care consoarta, intrucatva jenata, îi spune: 
- Pai, Traiane, asta-i o spalatorie! 
*** 
El: Draga mea, dacă tu, pe criza asta, ai invata sa gatesti, am putea concedia 
bucatareasa. 
Ea: Ai dreptate, dragul meu. Dar dacă tu ai invata sa faci sex, am putea concedia şi 
soferul. 
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Cativa politicieni, cam cu chef, fac un turneu electoral prin sate. Pe un drum de tara, 
masina se izbeste de un copac şi accidentu-i gata. 
Aflat în trecere, un taran cu frica lui Dumnezeu îi aduna, îi ingroapa pe loc şi îşi 
vede mai departe de treaba. 
Dupa un timp, se observa lipsa politicienilor. Ancheta, reconstituire, interogatorii 
etc. 
Anchetatorul il întreaba pe taran: 
- Când ai sosit la locul accidentului mai era vreunul în viata? 
- Unii dintre ei ziceau ca sunt, dar poti sa-i crezi pe astia?! 
 
D-zeu crea tarile.. La un moment dat Sf. Petre il întreaba: 
- Bine, Doamne, în toate tarile, ba ai pus numai desert, ba numai paduri, ba numai 
petrol, ba numai ape, dar în tarisoara asta Romania ai pus de toate, şi paduri, şi ape, 
şi bogatii, cum vine asta? 
- Da, aşa este, dar sa vezi ce popor pun... 
 
Un parlamentar iese agale din sala de sedinte şi se intalneste cu un coleg din 
opozitie care se plimba pe hol şi-l întreaba soptit: - Nici tu n-ai somn? 
*** 
Basescu, Nastase şi Vadim naufragiaza pe o insula. 
Pentru a gasi de mancare ei se despart. 
Nastase merge în stanga. 
Basescu în drepta. 
Vadim tiptil şi el se duce în dreapta, după Basescu. 
Dupa un timp, ratacind aiurea, Nastase, mort de foame, il vede pe Basescu prajind 
ceva. 
Nestiind cum sa intre în vorba cu el deoarece erau dusmani îi spune: 
- "Auzi, mie nu-mi prea place de Vadim asta". 
La care Basescu îi zice autoritar: 
- "Nu-ti place, nu mananci"! 
*** 
Maria şi Traian Basescu, pe plaja. Ploua.... 
Ea: Da, Doamne, sa stea! 
El: O sa-ncerc... 
*** 
Vara, la mare... 
Salvamarii ies în larg şi striga spre un tip care inota: 
- Domnule vames, ati depasit geamandura! 
Tipul, nedumerit, întreaba: 
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- Cum v-ati dat seama ca sunt vames? ca doar sunt în chiloti, ca toata lumea... 
- Dom'le, lumea obisnuita, când inoata, da apa în lateral, mata o strangi la piept... 
*** 
 CAPITALISM TRADITIONAL 
Ai doua vaci. Vinzi una şi cumperi un taur. 
Cireada se inmulteste iar economia prospera. Le vinzi şi iesi la pensie cu castigul. 
 
COMPANIE AMERICANA 
Ai doua vaci. Vinzi una şi o fortezi pe cealalta sa produca lapte cit pentru patru. Esti 
surprins când vaca moare. 
 
COMPANIE FRANCEZA 
Ai doua vaci. Faci greva pentru ca doresti sa ai trei vaci. 
 
COMPANIE JAPONEZA 
Ai doua vaci. Le reproiectezi astfel incat sa fie de zece ori mai mici decat o vaca 
obisnuita şi sa produca de douazeci de ori mai mult lapte. 
Apoi creezi imagini animate inteligente ale vacii, numite Cowkemon, şi le 
promovezi la scara globala. 
 
COMPANIE GERMANA 
Ai doua vaci. Le reproiectezi astfel incat sa traiasca 100 de ani, sa manance o data 
pe luna şi sa se mulga singure. 
 
COMPANIE BRITANICA 
Ai doua vaci. Amandoua sunt nebune. 
 
COMPANIE ITALIANA 
Ai doua vaci, dar nu stii unde sunt. Pleci în pauza de pranz. 
 
COMPANIE RUSEASCA 
Ai doua vaci. Le numeri şi afli ca ai 5 vaci. 
Le numeri din nou şi afli ca ai 42 de vaci. 
Le numeri din nou şi afli ca ai 12 vaci. 
Te opresti din numarat vaci şi deschizi alta sticla de vodca. 
 
COMPANIE ELVETIANA 
Ai 1000 de vaci, dintre care nici una nu-ti apartine. Facturezi celorlalti cheltuieli de 
depozitare. 
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COMPANIE INDIANA 
Ai doua vaci. Te inchini la ele. 
 
COMPANIE CHINEZA 
Ai doua vaci. Ai 300 de oameni care le mulg. Declari somaj zero, productivitate 
bovina inalta şi arestezi reporterul care a publicat cifrele. 
 
COMPANIE ROMANEASCA 
Ai 5 vaci, costuri cât de 10, mulgi doar 3, alergi bezmetic printre ele, mai aduci 
personal pentru alte 5, dai faliment şi dai vina pe bou. 
. 
Completare personala a taranului Ioan Donca 
ASOCIATIE FAMILIALA PRAHOVEANA 
N-ai nici-o vaca. Contractezi doua cu statul şi faci vila cu fonduri U.E. pe care o 
declari staul. 
Reziliezi contractul pe motiv de regiune defavorizata calamitata. O iei de la capat. 
Ceilalti se uita ca vitelu la poarta noua a vilei celei noi. 
*** 
Conform unor posturi pe net, urmatoarea intrebare ar fi fost pusa la un examen de 
chimie la Universitatea Liverpool. 
 
Raspunsul dat de unul dintre studenti a fost atat de "profund" incat profesorul l-a 
împartasit colegilor sai pe Internet, iar astfel am ajuns sa avem şi noi placerea de a-l 
cunoaste. 
Intrebare suplimentara: Este Iadul exoterm (emite caldura) sau endoterm 
(absoarbe caldura)? 
Pentru a-si demonstra opinia, cei mai multi studenti au folosit legea lui Boyle, care 
spune ca un gaz se raceste atunci când se extinde şi se incalzeste atunci când este 
comprimat, sau ceva similar. 
Insa unul dintre studenti a scris urmatoarele: 
În primul rand, trebuie sa cunoastem cum se schimba masa Iadului în timp. Asadar, 
trebuie sa cunoastem rata cu care sufletele ce intra în Iad comparativ cu rata celor 
care pleaca din Iad. Cred ca putem sa presupunem cu destul de multa siguranta ca, 
odata ce un suflet ajunge în Iad, nu mai iese niciodata. Prin urmare, nici un suflet nu 
iese din Iad. 
 
În ceea ce priveste rata celor care intra, sa ne uitam la diferitele religii care exista 
astazi în lume. Cele mai multe dintre aceste religii pun ca, dacă nu esti un membru 
al lor, vei ajunge în Iad. 
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Dat fiind ca existe mai mult de o singura asemenea religie şi cum oamenii nu sunt 
membrii mai multor religii simultan, putem sa facem estimarea ca toate sufletele 
merg în Iad. 
Date fiind ratele nasterilor şi deceselor, putem sa spunem ca numarul sufletelor din 
Iad creşte exponential... 
 
Acum trebuie sa ne uitam la volumul Iadului. Din cauza ca legea lui Boyle spune ca, 
pentru ca temperatura în Iad sa ramana constanta, volumul Iadului trebuie sa 
creasca proportional cu numarul sufletelor care intra. 
 
Acest lucru arata ca sunt doua posibilitati: 
 
1. dacă Iadul se extinde cu o rata mai mica decat cea cu care intra sufletele în el, 
atunci temperatura şi presiunea în Iad vor creşte atat de mult incat pana la urma se 
va declansa tot Iadul pe pamant. 
2. dacă Iadul se extinde cu o rata mai mare decat cea cu care intra sufletele în el, 
atunci temperatura şi presiunea vor scadea pana când o sa inghete Iadul. 
 
Asadar, care din ele este? 
 
Dacă acceptam postulatul pe care mi l-a dat Sandra în primul an de facultate, "o sa 
fie o zi friguroasa în Iad inainte sa mă culc cu tine", şi tinand cont de faptul ca m-am 
culcat cu ea azi-noapte, atunci ipoteza a doua trebuie sa fie cea corecta. Prin 
urmare, sunt sigur ca Iadul este endoterm şi ca a inghetat deja. 
Corolarul acestei teorii este ca, din moment ce Iadul a inghetat, rezulta ca nu mai 
accepta nici un suflet şi a disparut... ramanand numai Raiul, ceea ce, prin urmare, 
dovedeste existenta unei fiinta divine - ceea ce explica de ce, noaptea trecuta, 
Sandra striga "Dumnezeule!". 
*** 
Intr- o zi, la usa unei batrane, suna un domn elegant imbracat, cu un aspirator în 
mana. 
- As dori sa va prezint cel mai performant aspirator..., 
Iar în acelasi moment arunca pe covorul din holul casei o cantitate considerabila de 
balegar, explicand: 
- dacă acest aspirator nu va curata TOT în urmatoarele 2 minute, promit ca restul il 
voi manca! 
Batrana, după ce asculta toata povestea, îi raspunde: 
- Atunci sper sa ai pofta, ca nu am curent de azi- dimineata! 
*** 
Un cuplu era în vacanta în Pakistan. 
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La un moment dat au intrat într-un mic magazin de sandale. 
Vinzatorul le spuse: 
- Am niste sandale speciale de care voi doi sunt sigur ca ati fi interesati. 
Cu ele se poate face sex salbatic, cum face o mare camila a desertului. 
Sotul simtea ca nu are nevoie neaparata de ele, considerandu-se un maestru al 
sexului, aşa incat il întreaba pe vanzator: 
- Cum ar putea niste sandale sa îmi mareasca potenta? 
Pakistanezul a replicat : 
- De ce nu le incerci şi vezi de unul singur ? 
Sotul, s-a hotarat în cele din urma sa le incerce. 
Imediat ce şi le-a pus în picioare, privirea lui a devenit salbatica. Era ceva ce sotia 
lui nu mai vazuse de multi ani - putere sexuala pura. Cat ai clipi din ochi, sotul l-a 
impins pe pakistanez, l-a aruncat pe masa şi a inceput sa traga de pantalonii tipului. 
În tot acest timp pakistanezul zbiera: 
- LE-AI PUS INVERS ! LE-AI PUS INVERS!!! 
*** 
O calugarita şi un preot traversau Sahara pe o cămilă. În cea de-a treia zi, cămila 
moare fără avertisment. 
După ce se sterg de praf, calugarita şi preotul analizează situaţia. După o lungă 
perioadă de tăcere, preotul zice: 
"Ei bine, sora, acest lucru pare destul de grav." 
"Ştiu, parinte. De fapt, nu cred că este probabil sa supravieţuim mai mult de o zi sau 
două." 
"Sunt de acord", afirmă părintele. "Soră, din moment ce noi probabil ca nu vom 
scapa de-aici în viaţă, ai face ceva pentru mine?" 
"Orice, parinte." 
"Nu am mai văzut sani de femeie şi mă întrebam dacă as putea sa-i vad pe ai tai." 
"Ei bine, în condiţiile acestea, nu vad nimic rău." 
Calugarita s-a dezbracat şi preotul s-a bucurat, comentând frumusetea lor: 
"Sora, te superi dacă-i ating?" 
Ea a consimţit şi parintele îi pipaie timp de câteva minute. 
"Parinte, pot sa va intreb ceva?" 
"Da, maica!" 
"Nu am mai văzut un penis. Pot să-l văd pe al tau?" 
"Cred că ar fi în regula" a răspuns preotul ridicandu-si sutana. 
"Oh, parinte, pot sa-l ating?" 
Preotul consimţi şi după câteva minute de giugiuleală se pomeni cu o erectie de 
toata frumusetea. 
"Sora, ştii că, dacă am introduce penisul meu în locul potrivit, el poate da viaţă?" 
"Este adevărat, parinte?" 
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"Da, este, soră." 
"Oh, parinte, e minunat! Atunci introdu-l în cămilă şi să plecăm odată de aici!" 
*** 
Cugetări despre sex 
Clinton a mintit. Un bărbat poate uita unde parcheaza sau chiar unde locuieste, dar 
nu uita niciodata o partida de sex oral, indiferent cât de nereusita a fost." 
Barbara Bush 
 
"Potrivit unor cercetari recente, femeile spun ca se simt mai comfortabil dacă se 
dezbraca în fata unui bărbat, decat dacă ar face-o în fata unei femei. Aceasta din 
cauza ca femeile sunt foarte critice, în timp ce bărbatii sunt doar recunoscatori." 
Robert DeNiro 
 
"Se zice ca ar fi aparut un nou scandal în lumea medicala. Doctorii semnaleaza 
faptul ca bărbatii au reactii alergice la prezervativele din latex. Acestea provoaca 
umflarea puternica a penisului. Si, care-i problema?" 
Dustin Hoffman 
 
"Sexul este ereditar. dacă parintii tai nu au facut, nici tu nu vei face.." 
Anonim 
 
"Cunoasteti privirea aceea pe care o au femeile când vor sa faca sex? Nici eu!" 
Steve Martin 
 
"Femeile au nevoie de un motiv ca sa faca sex. Barbatii au nevoie numai de un loc 
unde s-o faca.." 
Billy Crystal 
 
"Sa faci sex e ca şi cum ai juca bridge. dacă n-ai un partener bun, ar fi bine sa ai o 
mana buna." 
Woody Allen 
 
"Mama mea n-a sesizat niciodata nimic ironic în a mă numi 'son-of-a-bitch'." 
Jack Nicholson 
 
"Femeile sunt capabile sa mimeze orgasmul. Barbatii pot mima o intreaga relatie." 
Sharon Stone 
 
"Exista cateva dispozitive care cresc dorinta sexuala, în special la femei. Cel mai 
important dintre acestea este Mercedes-Benz 500 SL." 
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Lynn Lavner 
 
"Bigamia inseamna sa ai o nevasta în plus. Monogamia e acelasi lucru." 
Oscar Wilde 
 
"Vedeti, problema e ca Dumnezeu i-a dat bărbatului un creier şi un penis, dar nu i-a 
dat suficient sange pentru a le folosi pe amandoua deodata." 
Robin Williams 
 
"Iubirea este raspunsul, dar în timp ce astepti raspunsul, sexul ridica niste intrebari 
bunicele." 
Woody Allen 
 
"Când am ajuns în America , nu stiam sa vorbesc engleza, dar viata mea sexuala era 
perfecta. Acum engleza mea e perfecta, dar viata mea sexuala e groaznica." 
Julio Iglesias 
 
"Ultima data când am fost inauntrul unei femei a fost când am vizitat Statuia 
Libertatii." 
Woody Allen 
 
"Sunt un amant atat de bun, pentru ca exersez foarte mult singur." 
Woody Allen 
 
"Sexul şi golful sunt singurele doua lucruri de care te poti bucura fara sa te pricepi 
la ele." 
Kevin Costner 
 
"Bisexualitatea dubleaza automat sansele de a avea o intalnire sambata noaptea." 
Rodney Dangerfield 
 
"Este mai bine sa nu fi fidel, decat sa fii fidel fara sa ti-o doresti." 
Brigitte Bardot 
 
"Dacă Dumnezeu nu ar fi dorit ca noi sa ne masturbam, ne-ar fi facut bratele mai 
scurte." 
George Carlin 
 
"Il iubesc mai mult pe Mickey Mouse decat pe orice femeie pe care am cunoscut-o." 
Walt Disney 
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"Sexul este unul din cele noua motive pentru reincarnare. Celelalte opt n-au 
importanta." 
George Burns 
 
"Sexul la 90 de ani este ca şi când ai juca biliard cu o funie." 
George Burns 
 
"Nimeni nu va castiga razboiul sexelor; se fraternizeaza prea mult cu inamicul." 
Henry Kissinger 
 
"Personal, nu stiu nimic despre sex, deoarece am fost maritata tot timpul." 
Zsa Zsa Gabor 
 
"Marea diferenta dintre sexul platit şi sexul gratis este ca sexul platit costa mai 
putin." 
Brendan Francis 
 
"De ce ar trebui sa primim sfaturi despre sex de la Papa ? dacă stie ceva despre sex, 
nu ar trebui sa stie!" 
George Bernard Shaw 
 
"În America sexul este o obsesie, în alte parti ale lumii este o realitate." 
Marlene Dietrich 
 
"Pentru a avea succes la sexul opus, spune-i ca esti impotent. Va face tot posibilul sa 
iti demonstreze contrariul." 
Gary Grant 
 
"În loc sa mă recasatoresc, mai bine îmi gasesc o femeie care sa nu-mi placa si-i dau 
pur şi simplu o casa." 
Rod Stewart 
 
"Munca de programator este ca şi sexul. O singura greseala şi trebuie sa platesti 
pentru ea tot restul vietii." 
Michael Sinz 
 
"Prietena mea rade intotdeauna în timp ce facem sex, indiferent de ceea ce citeste." 
Steve Jobs 
*** 
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Un sot şi o sotie urcau scarile blocului, la care sotul îi spune sotiei: 
-Vai, draga ai un fund mare cât o masina de spalat! Femeia nu spune nimic…Vine 
seara, bărbatul are chef de sex, la care sotia îi spune: 
-Eu nu dau drumul la masina de spalat pentru o carpa, mai bine spal-o de mana! 
*** 
Cinci nemtzi într-un Audi A4, în vacantza prin Romania.Ii opreste un politist: 
-Domnilor, d-voasta circulati neregulamentar, trebuie sa va dau amenda!!! 
-Pai cum aşa neregulamentar? 
-Suntetzi 5 persoane într-un Audi A4!!! 
-Noua ni se pare corect! 
-Ei nu, va fac amenda... 
-Am vrea sa vorbim cu seful d-voastra pt ca nu e corect... 
Si politistul suna... 
-Sefu` nu poate veni... 
-De ce? 
-Pt. ca tocmai a prins şi el doi italieni într-un Fiat Uno!!! 
*** 
Într-o firma de contabilitate, 4 femei în birou: sefa (nu se specifica ce culoare 
de par) şi 3 
contabile, una bruneta, una roscata, şi cealalta blonda. De la o vreme, sefa pleca 
totdeauna mai devreme de la serviciu, sub diverse pretexte. 
Intr-o zi, se gandesc fetele ca dacă sefa pleaca, pleaca şi ele. Zis şi facut, şi cum a 
iesit sefa pe usa, hop şi ele, sa profite de 2 ore libere. 
Bruneta, merge direct la sala de fitness, profitand de faptul ca are timp mai mult sa 
fie în forma. 
Roscata merge la cumparaturi. 
Blonda, ca o sotie cuminte şi iubitoare, merge acasă, sa profite de 2 ore în plus langa 
sotul ei iubit. Acasa, insa, după ce intra, aude zgomote din dormitor, şi când se uita pe 
furish pe usa, îi vede pe bărbatu-sau şi pe sefa ei. 
Tiptil, se strecoara afara din casa fara sa zica nimic şi se duce în parc, asteptand sa 
treaca timpul... 
A doua zi, sefa iar dispare cu doua ore inainte de terminarea programului... 
Celelalte vor şi ele sa plece, numai blonda statea la birou. 
- Haide, tu nu pleci? 
- Nu, nu plec, ca ieri era cât pe ce sa mă prinda sefa! 
3. Lucrand la o cladire, un muncitor constructor a cazut de la etajul 15 şi a murit. A 
ajuns la portile Raiului, unde a fost intampinat de Sf. Petru, care i-a spus: 
- Îmi pare rau, fiule, dar trebuie sa mergi în iad. 
Munictorul s-a supus - doar nu avea de ales - Şi a pornit inspre iad. Când a ajuns 
acolo, diavolul i-a aruncat o privire şi i-a spus: 
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- Ah, Un nou sclav! Te vom arde şi te vom arunca în gropile mistuitoare. 
Muncitorul i-as raspuns: 
- Peretele acela ar avea nevoie de putina reparatie. L-as putea peteci mai intai şi 
după aceea mă puteti arunca în groapa. 
S-a pus el asadar pe treaba şi a reparat peretele. Satana l-a intrebat intrigat: 
- Şi ce altceva mai poti face? 
Muncitorul constructor s-a pus din nou pe treaba şi a adus multe imbunatatiri. De 
fapt, când a terminat ce avea de facut, iadul era un paradis. Era dotat cu aer 
conditionat, piscine, balcoane, tot ce-ti puteai dori. Dupa cateva zile, Satana a primit 
un telefon de la Dumnezeu: 
- Cred ca s-a produs o incurcatura. Muncitorul acela trebuia sa vina în Rai. 
- S-o crezi tu, i-a raspuns diavolul. Ne-a construit multe lucruri utile. Il pastram. 
- Serios? Atunci ne vedem la tribunal. Te dam în judecata pentru sufletul acestui om 
şi pentru despagubiri. 
Satana a ras cu pofta şi i-a spus: 
- Ei nu mai spune! şi de unde o sa faci rost de un avocat? 
4. Intr-o zi Bula mergea cu masina şi deodata controlul de rutina al politiei. 
Politistul când il vede zambeste şi îi spune: 
- Ati castigat premiul cel mare, sunteti primul conducator auto care are pusa 
centura de siguranta. Baietii de la televiziuni, pe faza, il întreaba pe Bula ce are de 
gand sa faca cu banii. 
- Cred ca o sa-mi iau carnetul de sofer. Politistul mirat: 
- Nu aveti permis? Nevasta lui Bula sare şi spune: 
- Nu-l luati în serios, aşa face tot timpul când e beat. Politistul din ce în ce mai mirat: 
- Mergem la post. Tatal lui Bula sare şi el: 
- Mai prostule, ti-am spus de atatea ori sa nu mai iesi cu masini furate la drum. 
Politistul socat cheama ajutoare. Din portbagaj iese fratele lui Bula şi întreaba 
speriat: - Am trecut granita? ca este foarte cald în spate!! 
5.Un cuplu casatorit are un accident după care fata femeii ramane foarte arsa. 
Doctorul îi spune sotului ca nu poate lua piele de pe corpul ei pentru ca este prea 
slaba. 
Prin urmare, sotul se ofera sa doneze piele de la el. Dar singura parte a corpului pe 
care doctorul 
o considera adecvata sunt fesele. Cei doi se hotarasc sa nu spuna nimanui de unde 
au luat pielea. 
Dupa operatie, toata lumea se mira cât de frumoasa era femeia şi cât de tanara 
arata. 
Intr-o zi, sotia se emotioneaza si-i spune sotului : 
- Dragul meu, vreau să-ţi multumesc pentru tot ce ai facut pentru mine. 
Nu stiu cum as putea sa mă revansez vreodata. 
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- Iubito, raspunde el, nu te mai gandi la asta. 
Sunt super multumit când o vad pe mama ta ca te saruta pe obraz..... 
6. U n cuplu facea dragoste mereu cu becul stins. A sta se intampla de ani de zile, de 
la inceputul casniciei lor. I ntr- o noapte în timpul actului sexual , sotia aprinde pe 
neasteptate becul si- l vede pe sotul ei cu un vibrator în mana. Innebunita, sare jos 
din pat şi spune: 
- M-ai mintit atatia ani! Astept o explicatie pentru tot ce s-a intamplat! - Bine draga, 
m-ai prins: sunt impotent de când ne-am casatorit şi de aceea nu vroiam sa aprinzi 
lumina, ca sa nu afli tu. Acum ca stii asta , explica-mi un lucru: cum dracu ai reusit 
sa-mi faci 4 copii?  
7. Un ardelean în Bucuresti, la semafor, pe timp de ploaie. Trece o masina şi îi 
stropeste pe toti din cap pana-n picioare. Bucurestenii incep sa injure, în timp ce 
ardeleanul e calm. 
- Apai, domnule draga, la noi la Cluj nu- i ase, zice el. 
- Da' cum ? 
- Pai, dacă te stropeste o masina, soferul opreste, da inapoi, te urca în masina, te 
duce acasă la el, faci dus, mananci, dormi la el, şi asta timp de trei zile, iar la plecare 
iti da şi 1 0 0 de euro. . . . 
- A i patit tu aşa ceva? ? 
- Nu eu. Nevasta- mea.  
8. Popescu : - Vecine ! Cainele dumitale mi-a mancat doua gaini ! 
 Ionescu : - Foarte bine ca mi-ai spus ! Am sa-l pedepsesc şi nu am sa-i mai dau de 
mancare maine ! 
9. Un broscoi singuratic, disperat după orice forma de companie a sunat la serviciul 
telefonic al centrului de spiritism, incercand sa afle ce-i rezerva viitorul. Propriul 
sau consultant spiritist îi spune: "Vei intalni o tanara frumoasa care va fi dornica sa 
afle totul despre tine." 
În culmea fericirii, broscoiul spune: 
"Asta-i minunat! şi unde o voi intalni, la lucru, la o petrecere?" 
"Nu", îi raspunde mediul, "la un curs de biologie." 
10. Sotul tocmai termina de citit "Barbatul casei", o carte care îi invata pe bărbati 
cum sa se impuna în relatia cu sotia. Vine direct la nevasta-sa şi proptindu-se în fata 
ei, zice: 
- De acum inainte să-ţi intre în cap ca eu sunt bărbatul în casa asta şi cuvintul meu e 
lege!!! Ai inteles??? Asa. Acum vreau sa-mi prepari cina, sa mă servesti, după care 
vreau ceva la desert. Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa mă 
relaxez. şi după baie, ghici cine mă imbraca şi îmi face freza!!?? 
Nevasta zice: - Cei de la pompe funebre... 
11. Un criminal pedofil mergea cu o fetiza intr-o padure deasa şi intunecata 
noaptea. 
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- Fetiza: “Îmi e frica! Unde mă duci?” 
- El: “Tie ti-e frica? Da io ca mă intorc acasă singur?!!!! 
12. Capo di tuti capi îi aduna pe toti capii mafiei, printre care şi tiganul roman. 
Dupa sedinta il ia pe tigan deoparte şi-l întreaba : 
ma tigane, tu ai case d-astea cu 2 etaje ca ale mele? 
t: pai... nu am... 
ma tigane, tu ai mertane d-astea ca ale mele? 
t: pai... nu am... 
ma tigane, tu ai land d-asta de aur de 2 degete de care am eu? 
t: pai... nu am... 
Pana la urmatoarea sedinta nu nu te prind ca nu ai ce ti-am zis eu! 
Se duce tiganul acasă, îşi cheama sluga, pe Ionel, si-i zice: 
Ionele, darama ultimele 5 etaje de la case, vinde elicopterele şi cumpara mertane, şi 
cainele il bagi în casa ca lantul trebuie sa il port eu!!! 
13. Cum incepe o reteta de prajitura tiganeasca? R: se fura 4 oua ... 
14. Tiganul la doftor. Dupa consultatie îi zice doftoru': 
- Dom'le ia supozitoarele astea şi bagati-le în rect. 
- Hunde, dom doftor? 
-În anus, dom'le. 
- HUNDE?????? 
-În cur, dom'le ! 
-Vai dom doftor, scuzati-ma dar n-am vrut sa va supar 
15. În Parlament după o sedinta plictisitoare a lui Ciorbea, el întreaba dacă mai are 
cineva ceva de mentionat. Basescu ridica şi el mina! Ciorbea vede şi spune: "Vad 
acolo, în fund la Basescu, doua degete! 
16. Un tigan statea în penultima banca şi avea inspectie la scoala. Inspectorii se 
aseaza în ultima banca. Profesoara pune 1-2 intrebari, tiganul tot cu mana pe sus.În 
sfarsit il pune şi pe el sa raspunda. 
-Spune tigane şi tu! 
-Doamna, ce picioare, ce tate aveti 
-Tigane cum iti permiti, nesimtitule? ai nota 2! 
-Ba, astia cu inspectia, nu mai soptiti ba, dacă nu stiti! 
17. O doamna, în Piata Victoriei, se impiedica şi cade. Intamplator, Tariceanu vede 
faza din masina, opreste şi se repede sa o ajute. 
- Cum as putea sa va multumesc? întreaba femeia. 
- Votand PNL la europarlamentare! 
- Ma scuzati... m-am lovit la genunchi, nu la cap! 
18. Ion vine la Istvan cu furca : 
-Te omor mă ! 
-Stai mai Ioane , ce ti-am facut ??? 
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-Ba , voi la-ti omorat pe Stefan cel Mare 
-Ba Ioane , asta a fost acum 500 ani . 
-Da , mă , da' eu de abea azi am aflat !!!! 
19. Doua vecine se cearta la gard : 
- Nenorocito ce esti ! Barbatu-meu iar a dormit la tine în noaptea asta ! 
Cealalta îi raspunde : 
- Poate la tine doarme ! La mine sta treaz ! 
20. Dupa 25 de ani de casatorie , intr-o zi mi-am privit sotia şi i-am spus: 
- Iubito, acum 25 de ani stateam cu chirie, aveam o masina ieftina, dormeam pe o 
canapea şi ne uitam la un televizor cu ecran de 14 "alb-negru", dar în fiecare noapte 
adormeam alaturi de o blonda sexy de 25 de ani. Acum avem o casa mare, o masina 
buna, un pat mare un TV color cu plasma, dar adorm cu o femeie de 50 de ani. 
Draga mea, cred ca ai o problema ! 
Sotia mea fiind o femeie inteleapta, mi-a spus : 
- Tu du-te şi cauta-ti o blonda sexy de 25 de ani, ca eu mă voi ocupa ca tu sa stai din 
nou cu chirie, sa conduci o masina ieftina şi sa dormi pe o canapea... 
21. Care e diferenta dintre o buburuza şi Steaua în Liga Campionilor? 
- Buburuza are mai multe puncte decat Steaua ! 
22. Americanii au inventat un computer medical foarte performant. 
Doctorii o cam bagasera pe maneca: Asta ne ia painea de la gura! 
Unul din doctori, mai smecher de felul sau, le spune celorlalti confrati. Las' ca-i vin 
eu de hac! 
Se duce la computer. Acesta întreaba: Ce va doare?. 
Doctorul spune : Ma doare-n cot!. 
Computerul raspunde: Dati o proba de urina şi după doua ore pentru rezultat. 
Doctorul se duce acasă şi urineaza intr-o sticluta, apoi o pune sa faca acelasi lucru şi 
pe nevasta-sa, pe fiica-sa, ba chiar şi pe pisica lor. Apoi duce sticluta cu cocktailul de 
urina la computer. 
Dupa doua ore primeste rezultatul: Sotia dvs are sifilis, fiica dvs este gravida în luna 
a patra, pisica nu are nimic, iar dvs n-o mai frecati în baie, ca-i locul stramt şi va 
loviti la coate 
23. Un roman şi un japonez se plimba. 
Romanul il întreaba pe japonez: - Ma, tu acolo, în Japonia, cate ore lucrezi? 
- Eu lucrez 8 ore. Da tu? 
- Pai şi eu tot asa. Da' pentru cine lucrezi? întreaba romanul. 
- Pai 2 ore pentru patron, 2 ore pentru mine, 2 ore pentru imparat şi 2 ore pentru 
Japonia. Da' tu pentru cine lucrezi? întreaba japonezul 
- Pai 2 ore pentru patron, 2 ore pentru mine, imparat n-avem şi ce treaba am eu cu 
Japonia! 
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24. Un turist japonez aterizeaza pe aeroportul Otopeni. Ia un taxi din fata 
aeroportului şi se indreapta spre Bucuresti. Când ies pe DN 1, o motocicleta îi 
depaseste în mare viteza. 
- Moto Kawasaki, foarte rapida. Made în Japan ! îi spune el soferului. 
Merg în continuare, peste cateva minute o masina trece ca o furtuna pe langa ei. 
- Auto Toyota, foarte rapida. Made în Japan ! spune japonezul din nou mandru. 
Ajung la Inter: 
- 120 euro, îi cere soferul. 
- O-la-la! Foarte scump!!! 
Soferul îi raspunde: 
- Masina de taxat, foarte rapida. Made în Japan ! 
25. Intra un student la examen şi fara discutii pune pe masa o sticla de whisky. 
Examinatorul priveste şi spune: 
- Satisfacator. 
Studentul mai scoate o cutie de ciocolata. Examinatorul: 
- Bine. 
Studentul pune deasupra şi un stilou aurit de firma. Examinatorul: 
- Excelent, - Şi pune nota. 
Studentul strange totul de pe masa şi spune: 
- Acum va rog sa mă scuzati dar mai am de dat şi fizica..... 
26. Parinte, este adevarat ca în rai se joaca tenis? 
Nu stiu, dar mă interesez şi iti spun. 
A doua zi: Fiule am aflat care este situatia cu tenisul şi am o veste buna şi una rea: 
cea buna este ca în rai intr-adevar se joaca tenis, vestea rea este ca maine ai meci... 
27. Un viermisor mic traia cu mamica lui într-un rahat. 
Intr-o zi el o întreaba: 
 - Mamico, noi putem trai într-un mar? 
 - Da fiule! 
 - Dar intr-o gutuie? 
 - Da fiule! 
 - Atunci de ce trăim într-un rahat? 
 - Pentru ca asta-i tara noastra fiule!!! 
28. Un bărbat abordeaza o femeie foarte frumoasa într-un hipermarket: 
- Nu va suparati, mi-am pierdut sotia prin magazin. V-ar deranja dacă am sta de 
vorba pentru cateva minute? 
- De ce? 
- Pentru ca de fiecare data când vorbesc cu o femeie frumoasa, sotia mea apare de 
nicaieri... 
29. Un grup de turisti ajunge la Marele Canion sa admire ecoul. 
Prima data striga englezul: - I LOVE YOU ! 
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Ecoul raspunde: I LOVE YOU 
Apoi striga francezul: - JE T'AIME! 
Ecoul: JE T'AIME! 
Mai pe la sfarsit striga şi chinezul: - HOAN TING TONG TO HUI !! Ecoul: CE, MA? 
30. Inginerul agronom catre badea Vasile: 
- Bade, cu metoda asta invechita nu o sa obtii nici cinci kile de pere din pomul asta!! 
- Ai dreptate, e prun... 
31. Sunt inca în pat şi nu-mi pot lua gindul de la tine, de la noaptea trecuta ... Mi-as 
dori atit de mult sa te strivesc la pieptul meu! În noaptea calda, ai venit la mine pe 
neasteptate ... şi ceea ce s-a intamplat a lasat în mine senzatii de neuitat. Ai aparut 
de nicaieri şi fara să-ţi fie teama sau rusine, te-am surprins atingind trupul meu gol 
... mi-ai simtit indiferenta şi m-ai muscat fara mila, innebunindu-ma ... ne-am 
zvircolit toata noaptea într-un joc nebunesc! În zori am adormit în sfirsit, obosit ... 
Astazi, când m-am trezit, te-am cautat indelung, dar nu te-am mai gasit ... 
cearsafurile cazute de pe pat sint singurele martore ale noptii trecute. În noaptea 
asta mă voi preface ca dorm şi te voi astepta sa reapari ... tantar nenorocit!!! 
32. Un englez, un American şi un arab se lauda cu familiile lor într-un bar. Englezul 
zice: "Am 10 copii acasă şi dacă as mai face unul as avea o echipa de fotbal!" "Eeii", 
spune americanul, "eu am 15 copii acasă şi dacă mă mai fortez o data îmi fac o 
echipa de fotbal american!" În sfarsit, arabul zice: "Eu am 17 neveste acasă". Face o 
pauza în timp ce soarbe tacticos din pahar. "Dacă îmi mai iau una, îmi fac teren de 
golf!" 
33.Sotul ideal e cel care, atunci când îşi gaseste nevasta în dormitor cu amantul, 
spune: -Nu va deranjati, continuati ! 
Amantul ideal e cel care poate sa continue ! 
34. Care este cel mai bun exemplu de globalizare? Raspuns: Moartea printesei 
Diana! Intrebare: Cum aşa ???? Raspuns: O printesa engleza cu un amant egiptean, 
are un accident într-un tunel francez, intr-o masina germana cu motor olandez, 
condusa de un belgian, beat cu wiskey scotian, urmarita fiind indeaproape de 
paparazzii italieni pe motociclete japoneze. Printesa era tratata de un doctor 
american cu medicamente braziliene. şi chestia asta iti este trimisa de un roman 
care foloseste tehnologia lu' Bill Gates iar tu o citesti pe o clona de IBM care 
folosesc cipuri taivaneze, cu monitor corean, asamblate de muncitori din Banglades 
intr-o fabrica din Singapore, transportata cu vapoare de indieni, şi descarcate de 
rromi 
35.Care sunt cele 3 mari crize din viata unui bărbat ? 
R. Pierderea nevestei, a locului de munca şi prima zgarietura pe masina. 
36.I. Cum se numeste un bărbat inteligent, sensibil şi frumos ? 
 R. Un zvon. 
37.Băi Ioane, ştii tu ce-i un lator? 
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- Nu ştiu, băi Ghiţă! Dar cum îţi intră în cap cuvintu' ăsta? 
- Păi, uite, a zis fecioru' lu' vecinu' meu că-şi ia un cal cu lator. 
38.Mergea un tip cu maşina pe o şosea şi la un moment dat intră într-o porţiune 
fără asfalt, plină cu noroi moale şi i se înfundă maşina... La cîteva minute, apare un 
ţăran cu doi boi după el... 
- Fiule, te-am prins... îmi dai 50 de para şi ţi-am scos Mertz-ul de aici! 
- Gata, frate. 
Mă rog, leagă ţăranu' boii, îi scoate maşina şi spune mulţumit: 
- Apăi, tată, asta e a 10 maşină pe care o scot din noroi azi! 
- Păi, bine, tataie, şi de muncit pămîntul cînd îl munceşti? Noaptea? 
- Nu, dragă, noaptea pun apă aici, în groapă......... 
39.Un ţigan îşi conducea Mercedesul şi deodată face pană de cauciuc. Se dă jos din 
maşină să schimbe roata. Un alt ţigan apare şi îl întreabă: 
- Ce faci aici, mîncaţi-aş? 
- Păi scot roata. 
Atunci al doilea ţigan sparge parbrizul şi spune satisfăcut: 
- Gata, frate, eu iau casetofonul. 
40. Un bărbat lua micul dejun la ora 8 dimineaþa, un sandvis şi o cafea, când vede 
trecand pe strada o procesiune de înmormântare foarte neobisnuită. 
Un sicriu negru mare era urmat la cativa pasi de un alt sicriu negru mare. 
În spatele celui de-al doilea sicriu mergea un bărbat solitar cu un imens câine 
pitbull tinut în lesa. În spatele lor mergeau insiruiti aproximativ 200 bărbati tristi. 
Privitorul nu a putut să-si stăpânească curiozitatea, s-a apropiat de bărbatul care 
ducea câinele şi l-a intrebat: 
- Domnule, stiu că este un moment foarte nepotrivit să vă deranjez, dar ce tragedie 
s-a intamplat ? A cui este înmormântarea? 
Bărbatul a răspuns: 
- Ei bine, în primul sicriu se află sotia mea. 
- Ce a pătit? 
-Câinele meu a atacat-o şi a omorât-o. 
- Şi cine se află în al doilea sicriu? 
- Soacra mea. Ea încerca să o ajute pe sotia mea, dar câinele s-a repezit şi la ea şi a 
omorât-o. 
A trecut un moment solemn de liniste între cei doi bărbati. 
- Domnule, pot să vă cer împrumut câinele? 
- Sigur ca da... asezati-va şi dvs la coadă... 
41.Cica seful de sectie îi strange pe politai la un loc şi le spune: 
- Bai, maine sa veniti imbracati frumos, ca mergem la "Nunta lui Figaro". 
A doua zi vin politistii toti imbracati la costume, cu neveste, copii, cadouri, flori. 
Când îi vede seful de sectie se ia cu mainile de cap şi le zice: 
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- Ma, idiotilor, nu mergem la nunta propriu-zis, "Nunta lui Figaro" este o opera 
maaa, teatru, opereta intelegeti ?! 
La care ei: 
- Şi ce te superi asa, sefu`, dumneata când ai venit la "Lacul Lebedelor" cu unditele, 
noi am zis ceva? 
 
DILEME 
1. Toti bărbatii sunt al dracului de ocupati. 
2. Desi sunt ocupati, au timp de femei. 
3. Desi au timp de femei, nu prea îi intereseaza de ele. 
4. Desi nu prea îi intereseaza femeile, tot timpul au una langa ei. 
5. Desi tot timpul au una langa ei, se mai dau şi la alta sau altele. 
6. Desi se mai dau la alta sau altele, îi enerveaza dacă femeia cu care sunt îi 
paraseste. 
7. Desi femeia cu care sunt îi paraseste, tot nu invata din greselile pe care le fac (si 
tot se mai dau la altele). 1. Pentru o femeie, este tot timpul importanta securitatea 
materiala. 
2. Desi este important sa supravietuiesti din punct de vedere material, ele tot 
timpul îşi cumpara haine scumpe. 
3. Desi tot timpul îşi cumpara haine scumpe, niciodata nu au cu ce sa se imbrace. 
4. Desi ele spun ca nu au niciodata cu ce sa se imbrace, tot timpul se imbraca 
frumos. 
5. Desi tot timpul se imbraca frumos, haina pe care o pun pe ele este doar "o carpa 
veche". 
6. Desi ele zic ca este doar o "carpa veche", se asteapta de la tine sa le faci 
complimente. 
7. Desi tu incerci sa le faci complimente, ele nu te cred niciodata. 
 
42. Într-o unitate de tancuri, unei grupe de proaspeti recruti li se prezintă pentru 
prima oară un tanc. Plutonierul comandant de grupă începe să le explice: 
- Tancul este de tip T-55, fabricat în URSS. Are cineva vreo întrebare? Nimeni nu 
întreabă nimic. Pe tanc, se află instalat un aruncător de grenade calibrul 120. Are 
cineva vreo întrebare? Nimeni nu întreabă nimic. 
- Tot pe tanc avem o statie de comunicatii radio. Are cineva vreo întrebare? Un 
soldat ridică mâna timid. 
- Da, soldat, spune! 
- Tovarăse plutonier, statia radio e pe lămpi sau pe tranzistori? 
- Băi, pentru tâmpitii ca tine o să repet: este pe tanc! 
43. Doctorul către proaspătul amputat: 
- Domnule am pentru dumneavoastră o stire bună şi una rea. 
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- Care-i aia rea? 
- Ti-am amputat piciorul sănătos... 
- Şi aia bună? 
- Piciorul bolnav se vindecă! 
44. -Domnule farmacist, otrava de soareci pe care mi-ati dat-o e foarte bună! 
-Cum adică? 
-Le-a plăcut foarte mult! Au mâncat-o toată, ba s-au şi îngrasat până-ntr-atât, încât 
n-au mai încăput pe vechile găuri, aşa că pisica i-a prins pe toti. 
45. La maternitate: 
Un ardelean, un oltean şi un moldovean stăteau în sala de asteptare a unei 
maternităti. La un moment dat, se stinge lampa şi ca un făcut toate damele lor nasc 
dintr-odată. După ce vine curentul, apare moasa şi zice: 
- Vă rog să ne scuzati, dar, în zarva care a fost pe întuneric, s-au schimbat copii şi 
trebuie să apelam la înþelegerea şi spritul dv. practic în a identifica copiii cui 
apartin. Asa că, domnule, îi spune ardeleanului, vă rog să poftiti şi să ne spuneti 
care credeti ca e al dumneavoastră? 
Ardeleanul intră şi se uită la copii. 
- Ãsta-i, spune el, arătând spre un copil care era negru. 
- Cum, domnule, chiar ăsta credeti ca e al dumneavoastră? De ce nu luati pe unul 
din cei doi albi? 
- Dar ce? Credeti că îmi trebuie un moldovean sau un oltean? 
46. Un oltean, inginer agronom, scolit la Bucuresti şi în străinătate, se destăinuie 
reporterului de la TV ci mult naduf în glas: 
- Anul trecut am semănat varza pe 5 hectare dar au mâncat-o omizile. Anul acesta 
am semănat 10 hectare şi iar au mâncat-o omizile! 
- Şi ce măsuri ati luat? întreabă reporterul TV. 
- Anul viitor o să punem varză pe 20 de hectare. Să se sature blestematele! 
47. De ce sta un grup de politisti în fata unei scoli ajutatoare? 
E întîlnirea de zece ani. 
48. O fata s-a dus la mare... 
Nici ea nu s-a odihnit, nici pe altii nu i-a lasat. 
49. dacă tatal tau nu este milionar, nu ai nici o vina. 
Dar dacă nici socrul tau nu este milionar, atunci nu ai nici o scuza! 
50. Intr-o noapte, la spital, o asistenta blonda il scoala pe pacientul 
care dormea un somn adanc şi îi spune: 
-Treziti-va, am uitat sa va dau somniferul! 
51. Mai rau decat o pietricica în bocanc poate fi doar un firicel de nisip în 
prezervativ. 
52. Vorbeau un american, un francez şi un roman cum afla ei dacă îi insala 
nevestele: 
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Francezul zice : 
-Eu vin acasă şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal zice ca nu, şi eu o intreb dar 
cu ... şi zic orice nume, ce ai facut ? şi ea îmi povesteste ! 
Americanul zice: 
-Eu vin acasă şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal zice ca nu, şi eu îi spun ca nu-i 
ai dau nici un ban şi ea îmi povesteste totul ! 
Romanul zice: 
-Eu vin acasă şi sun intai la vecina şi o fac curva şi ea incepe: "eu curva? dar 
nevasta-ta care......" 
53. Un cuplu era în vacanta în Pakistan. 
La un moment dat, fiind la cumparaturi, au intrat într-un mic magazin de sandale. 
Din interior au auzit pe cineva cu accent pakistanez zicand: 
- Strainilor! Va rog, intrati! Poftiti în umila mea pravalie! Cei doi au ascultat 
indemnul. 
Pakistanezul le spuse: 
- Am niste sandale speciale de care voi doi sunt sigur ca ati fi interesati. Cu ele se 
poate face sex salbatic, cum face o mare camila a desertului. Sotia era fascinata de 
relatarea pakistanezului, dar sotul ei simtea ca nu are nevoie neaparata de ele, 
considerandu-se un maestru al sexului, aşa incat il întreaba pe vanzator: 
- Cum ar putea niste sandale sa îmi mareasca potenta ? 
Pakistanezul a replicat : 
- De ce nu le incerci şi vezi de unul singur ? 
Ei bine sotul, după ce s-a consultat un pic cu sotia lui, s-a hotarat în cele din urma sa 
le incerce. Imediat ce şi le-a pus în picioare, privirea lui a devenit salbatica. Era ceva 
ce sotia lui nu mai vazuse de multi ani - putere sexuala pura. Cat ai clipi din ochi, 
sotul l-a impins pe pakistanez, l-a aruncat pe masa şi a inceput sa traga cu 
nerabdare de pantalonii tipului. 
În tot acest timp pakistanezul zbiera, cât il tinea gura : 
- LE-AI PUS INVERS !! LE-AI PUS INVERS !! 
54. Bula se duce la doctor şi i se plinge: 
-Doctore, sunt homosexual. 
-Vai de mine... şi eu nici macar nu m-am pieptanat! 
55. Intrebare: Ce-i alba şi are 30 cm? 
Raspuns: nimic, toata lumea stie ca, dacă are 30 cm, este neagra! 
56. Un cioban pastea cele 100 de oi intre doua parcele de porumb şi cum statea el 
sprijinit în toiag şi medita vine proprietarul şi il întreaba: 
-Ce faci mai ciobane pe pamantul meu? 
-Nu vezi, pasc oile... 
-Vezi ca esti obraznic, poate iti fut una! 
La care ciobanul îi raspunde: 
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-Poti sa le futi pe toate, eu doar le pazesc... 
57. Doi politisti intra într-un compartiment al trenului: 
-Arme? Bani? Droguri? 
-Nu, multumesc. O cafea, va rog... 
58. În autobuz, Alabama, 1960. 
Se rascoala negrii, ca vor sa stea şi ei în fata, sa mai stea şi albii în spate. 
Incepe scandal, tipete, paruiala, pana se enerveaza soferul. 
- Ba, ia gata cu galagia! Ete smecheria dracului, la mine în autobuz v-a gasit... Ba, pe 
mine nu mă intereseaza, pentru mine sunteti toti ALBASTRI. 
Acum, toata lumea la locurile lor: albastru deschis în fata, albastru inchis în spate! 
59. Moare toata lumea de pe pamant şi se duce în Rai. Dumnezeu vine şi spune: 
- Vreau ca bărbatii sa formeze doua cozi. Una cu bărbatii care în timpul vietii si-au 
dominat nevestele şi una cu bărbatii care au fost dominati de ele. Iar nevestele sa 
plece cu Sf. Petru. 
Zis şi facut. Când D-zeu se uita din nou, femeile plecasera şi bărbatii formasera 
doua linii. Coada celor dominati de neveste avea peste 100 km, iar coada celor care 
îşi dominasera nevestele era compusa dîntr-un singur om. 
D-zeu se enerva: 
- Ar trebui sa va fie rusine! V-am creat după chipul şi asemanarea mea şi v-ati lasat 
tinuti sub papuc! Priviti-l pe singurul meu fiu care a stiut sa stea drept şi m-a facut 
sa fiu mandru de el! Spune-le, fiul meu, cum ai reusit sa fii singurul bărbat din 
aceasta coada? 
- Nu stiu, nevasta-mea m-a pus sa stau aici .... 
60. Un medic îşi aduce studentii în vizita la un ospiciu. Se opresc la un salon unde 
era un bărbat cu priviril e ratacite. 
- Vedeti, acest bărbat si-a pierdut mintile fiindca femeia cu care trebuia sa se 
casatoreasca l-a refuzat. 
- În urmatoarea rezerva il vom vizita pe cel care a luat-o !61. Soacra vine acasă şi 
spune: - Astazi am fost la coafor. 
Ginerele: - Şi nu era deschis? 
62. Stewardesa Tarom catre un calator: 
- Doriti cina? 
- Ce pot sa aleg? 
- Da sau nu 
63. Ambasadorul irakian la Natiunile Unite tocmai a terminat un discurs şi iese pe 
hol, unde se intalneste cu presedintele Bush. Isi strang mainile şi irakianul zice: 
- Stiti, am şi eu o intrebare. 
- Excelenta, dacă pot sa va ajut o sa o fac cu mare placere, raspunde Bush. 
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- Fiul meu se uita la filmul asta, Star Trek, şi acolo sint şi rusi, şi negri, şi asiatici, dar 
niciodata arabi. La care presedintele Bush rade, se apleaca la urechea irakianului si-
i sopteste: 
- Pai asta e din cauza ca actiunea se petrece în viitor... 
64. Doi tineri pe o banca în parc, intr-o noapte cu luna. 
- A cazut o stea, zice ea. Pune-ti în gand o dorinta. 
- Mi-am pus; sopteste el. 
- Şi ce mai astepti? 
65. Fata cuminte, mă culc la 22: 00, mă trezesc la 06: 00, nu beau, nu fumez, nu mă 
droghez, nu-mi insel prietenul, nu mă duc la discoteca. Dar şi când ies din 
puscarie......... 
66. Intra un popa într-un restaurant, se aseaza la masa. Cheama ospatarul şi il 
întreaba: - Fiule, balena aveti? - Nu, parinte. - Casalot aveti? - Nu, parinte. - Rechin 
aveti? - Nu, parinte. - Atunci da-mi o costita de porc afumata şi Dumnezeu mi-e 
martor ca am vrut sa mananc peste. 
67. Un nebun scapa de la sanatoriu. Noapte. Se pune pe urmarit o femeie. Femeia 
simte ca e urmarita, nebunul după ea. Tipa grabeste pasul, nebunul după ea, fuge 
disperata fuge ca şi cum ar fi urmarita de apocalipsa fuge de parca toata viata ei ar 
fi fugit, fuge fara sa vada nimic, fara sa gandeasca, fara sa simta, dar fuge disperata 
şi lacrimile îi curg siroaie şi îi cad pantofii şi i se rup hainele. Nebunul fuge după ea 
şi o prinde. O propteste de un perete, se uita atent şi cu o privire criminala la ea, se 
uita în ochii femeii care erau mai mult morti decat vii. Femeia era aşa de speriata 
incat aproape ca nu mai respira. El o întreaba: -Esti vie? Cu o ultima licarire de 
speranta şi cu glasul deznadajduit ea îi raspunde: -Da. la care nebunul: -Si atunci de 
ce nu faci struguri? 
68. Ce e o discheta care ia viagra? - hard disk ! 
69. Tanar frumos, student, nu beau, nu fumez, am o masina beton, casa cu 12 
camere, parinti bogati, nu vreau nimic, doar mă laud. 
70. Un scotian aduce acasă un cos plin cu capsuni ; ia una din ele şi o da fiului sau 
zicand: 
- Poftim fiule, restul sunt la fel ! 
71. Doua vecine se intalnesc dimineata 
- ce e cu tine draga , esti bolnava ? 
- de ce mă intrebi ? 
- pai am văzut doctorul iesind de la tine azi dimineata...: -ss 
- Şi eu am văzut iesind 3 soldati de la tine dar nu te-am inrebat dacă a izbucnit 
razboiul 
72. La facultatea de biologie , examen despre miriapode. Profesorul are un insectar 
în care sunt doar parti din insecte: un piciorus , o aripioara , o antena.. etc. 
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studentul e rugat sa recunoasca specia. Dupa 3 incercari nereusite profesorul il 
anunta ca are nota 2 şi ca il asteapta la toamna. 
pleaca studentul suparat , insa când sa iasa pe usa profesorul întreaba : 
-Hei , care e numele tau ? 
La care studentul , bagand un picior pe usa : 
-Ghici ! 
73. Pe autostrada un cuplu se certa din cauza infidelitatii lui. 
într-un moment de nervi ea scoate un cutit şi îi taie scula iubitului şi o arunca pe 
geam. Aceasta aterizeaza pe parbrizul masinii din spate în care era un domn şi fiica 
sa de 14 ani, apoi zboara mai departe ... 
 Fetita , nelamurita îşi întreaba tatal : 
- Ce a fost aia taticule ? 
 Tatal , nedorind sa îi explice acum fiicei sale despre reprodutie , etc raspunde : 
- Cred ca era o insecta ceva...nu sunt sigur. 
La care fetita : 
-Orice ar fi fost... ai văzut ce ditamai p*** avea ?!? 
74. În padurea cu alune, 
Aveau casa trei pitici. 
Vine pupaza şi spune: 
- Simptomatic, idiosincrazia dilematica îsi reverbereaza atenuant ecourile absconse 
protoarmonice din spatele semitranscendent şi disonant al obscurantismulu 
incandescent de sorginte medievala, capsulând filonul crepuscular sincretic şi 
aluziv 
metempsihotic al transmigratiei alchimice înspre circumvolutiunile interioare ale 
epocii istorice care tind sa formeze adevarate supape paleontologice înspre 
propensiunea paradigmelor de orientare paseista"... 
Pupaza a fost ucisa cu bestialitate de cei trei pitici. 
75. Trei femei, una logodita, una casatorita şi o amanta stateau de vorba despre 
relatiile lor şi au hotarat sa-si uluiasca bărbatii... În acea seara toate trei s-au 
imbracat sexy, purtand pantofi cu tocuri cui, corset de piele şi o masca pe ochi. Ziua 
urmatoare s-au intalnit din nou... Fata logodita a spus: 
- Aseara, când logodnicul meu a ajuns acasă, m-a gasit imbracata cu corsetul de 
piele, pantofii cu tocuri cui de 7 cm şi masca. Mi-a spus "Esti femeia vietii mele, te 
iubesc"... după aceea am facut dragoste toata noaptea. 
Amanta s-a laudat şi ea: 
- Şi la mine a fost incredibil! Ne-am intalnit în biroul lui. Purtam corsetul de piele, 
tocuri cui foarte inalte, masca şi o pelerina. Când am descheiat pelerina, n-a scos 
nici un cuvant. Am facut doar sex ca nebunii toata noaptea! 
În cele din urma, femeia casatorita si-a spus şi ea povestea: 
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- Eu am trimis copiii la mama, m-am pregatit, m-am echipat cu corsetul de piele, 
pantofii cu tocuri cui şi masca pe ochi. Sotul meu s-a intors de la lucru, a luat 
telecomanda şi o bere şi a spus: 
- Hei Batman, ce-avem la cina? 
76. Nasterile sunt de trei tipuri: 
 1) spontane - când nevasta naste la o luna după casatorie. 
 2) tardive - când naste nevasta la doi ani de la moartea sotului. 
 3) extrauterine - când naste servitoarea. 
77. O pereche sarbatoreste Nunta de Fier: casatoriti de 65 de ani! 
 Ea: mare şi solida - el: mic şi plapind. 
 Printre invitati se afla şi un reprezentant de presa. 
 - Ia spuneti-mi, o întreaba el pe sarbatorita, cum ati facut toti acesti ani? 
 - A, de fapt foarte simplu: eu am hotarit ce trebuia sa faca sotul meu iar el a facut! 
dacă nu, il pocneam peste dovleac! 
 - Şi Dvs.? il întreaba el pe sot, - care au fost cei mai frumosi ani ai dvs. din timpul 
casniciei? 
 - Cei 10 ani de prizonierat în Rusia...... 
78. Vreme de 26 de ani lungi şi luminosi, sotia mea şi cu mine am fost perfect 
fericiti! 
 - Şi apoi ? 
 - Apoi ne-am intalnit... 
79. Un sofer este oprit de un politist. Prefacandu-se uimit, soferul il întreaba pe 
politist: 
 -Mergeam prea repede? 
 -Nu, zburati prea jos! 
80. - Dragul meu, în curand vom fi trei... 
 - Asta e o veste buna! raspunse el sarutand-o 
- Mama a obtinut divortul şi va veni sa locuiasca cu noi... 
81. Intr-o dimineata, pe treptele Universitatii de Medicina şi Farmacie din Cluj 
rasare un penis. 
Pe la sase-sase jumate, il vede femeia de serviciu 
Ce curios, gandeste ea: 
-Al lu` Vasile portaru` nu-i, al lu`Ghita de la cantina nu-i, al 
lu`Gheorghe de la centrala nu-i... Nu stiu al cui e! 
Pe la opt-opt şi jumatate, urca scarile şi asistenta. Se opreste, curioasa, şi-l studiaza 
cu atentie, facand calcule: 
- Al decanului Ionescu nu-i, al profesorului Dumitrescu nu-i, al studentului Popescu 
iara nu-i... Nu stiu al cui e! 
Pe la zece-zece şi jumatate, urca treptele şi o studenta la Medicina 
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.Vede chestia si, curioasa se opreste. Se uita de aproape, o intoarce cu tocul pe toate 
partile, după care conchide: 
- No ca asta nu-i din Cluuuuuj! 
82. Un bărbat surprins la amanta de catre sot sare de la etajul 5. 
În cadere se gindeste: "Nu puteam sa stau acasă cu nevasta... sa maninc un gratar... 
sa beau un sprit.... şi cine stie poate sa fac şi sex." 
Cade cu noroc pe o capitza de iarba proaspat cosita din spatiul verde al blocului şi 
cugeta: 
"Doamne cum e omul.... numai doua secunde am fost disperat şi cate prostii mi-au 
trecut prin cap..." 
83.Intr-o farmacie, patronul vede un tip rezemat de perete. 
Il întreaba pe vanzator: 
-Ce-i cu tipul ala? Ce are? 
Vanzatorul: - A venit sa-i dau ceva pentru tuse. N-am gasit siropul de tuse, aşa ca i-
am dat o sticla de laxativ 
Patronul: - Esti tampit! Cum sa-i dai laxativ pentru tuse? 
Vanzatorul: - Ooo, uita-te la el!. Ii este frica sa mai tuseasca! 
84. - Doamnelor şi domnilor, avionul nostru se va prabusi în ocean şi în jur e plin de 
rechini. Luati de sub scaune vestele de salvare şi cutiuta cu crema. Trebuie sa va 
ungeti pe corp, impotriva rechinilor. 
- Şi nu ne mai mananca ? 
- Ba da, dar cu scarba. 
85. Itic şi Strul erau prieteni. Moare Strul. Itic da un anunt la "mica 
publicitate": "Strul mort". 
Functionara îi spune : 
- Oricum, se taxeaza minimum 4 cuvinte, deci mai puteti adauga ceva. 
Itic se gindeste şi scrie: "Strul mort, vand Trabant"... 
86. Tatal lui Strul e evreu şi maica-sa tiganca. Intr-o zi vine Strul acasă şi zice: 
- Mama, eu sunt mai mult evreu sau mai mult tigan? 
- Nu stiu Strul, zise mama. Du-te întreaba-l pe taica-tau! 
- Unde-i tata? 
- În sufragerie îşi cauta moneda de 100 de lei care a pierdut-o ieri! 
Se duce Strul la taica-sau şi il întreaba: 
- Tata, poate poti tu sa-mi dai un raspuns la intrebarea asta. Eu sunt 
mai mult evreu sau mai mult tigan? 
- Nu stiu, dar de ce intrebi? 
- Un baiat de pe strada noastra îşi vinde bicicleta, iar eu nu stiu ce sa fac.. Sa incerc 
sa mă tocmesc sau sa astept pana la noapte ca sa i-o fur... 
87. - Domnule doctor, sotia mea mă considera nebun. 
- De ce? 
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- Findca, eu, după ce beau cafeaua, mananc ceasca. 
- Cum?! Mananci ceasca cu totul? 
- Nu, ramane numai toarta. 
- Chiar ca esti nebun...., toarta e cea mai gustoasa! 
88. Bin Laden ajunge la portile Raiului. Sf. Petru deschide, il vede si 
exclama terifiat: 
"TU? Tu vrei sa intri aici?" La care Bin Laden, sec: 
"Am zis eu ca vreau sa intru? Aveti doua minute sa iesiti cu totii" 
89. Suferiti cumva de vise erotice? întreaba doctorul un pacient. 
- Nu sufar, domnule doctor. Chiar îmi fac placere! 
90. Intr-o seara, toti fratii Alinutei radeau, doar Alinuta plangea. 
- De ce plangi Alinuta? întreaba tatal. 
- Fratii mei au aruncat-o pe mama de la balcon! spuse Alinuta printre 
suspine. 
- Şi tu de ce plangi? 
- Nu am văzut faza!... 
91. Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun. Dupa o zi intreaga de 
stat în frig, una dintre ele îi spune celeilalte: 
- Auzi, n-ar fi mai bine sa luam unul asa, fara globuri? 
92. - Alo?! Ghicitoarea Mama Omida? 
- Da, manca-ti-as! 
- Ghici cine-i! 
93. La usa suna un tigan şi întreaba: 
- Nu aveti cumva vreo vechitura de care v-ati putea lipsi? 
- Stai putin s-o chem pe soacra-mea!94. I: Cum s-a numit soacra lui Adam? 
 R: Adam nu a avut soacra. El traia în paradis.95. Se intalnesc 2 babe pe ulita: 
- Ce faci tzatzo? 
- Vin de la posta. 
- Ai luat pensia? 
- Eee, am luat o p....a. 
- Şi eu ca proasta am luat pensia! 
96. - Ce face un tigan când il pui la calculator ? 
 - Cauta în Recycle Bin! 
97. Doi serpi, amanti, un el şi o ea. Ea catre el: 
-sssseptimiu, ssseptimiu! ssssspune-mi ceva ssssexi. 
-ssssula. 
-sssspune-mi cu p. 
-sssupa! 
98. Pe patul de moarte sta intins un mos de 80 de ani, sot, tata, bunic, strabunic. I se 
apropie sfarsitul şi de jur imprejurul patului sta toata familia: sotia, toti copiii şi toti 
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nepotii şi cativa stranepoti.Toti asteptau în liniste şi deodata batranul se trezeste şi 
spune: 
-Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini bune, femei frumoase, 
multi prieteni şi un cont mare în banca. Intr-o zi mi-a spus un prieten ca trebuie sa 
mă insor , ca sa am o famile ca altfel nu o sa aibe cine sa-mi dea un pahar cu apa pe 
patul mortii. Ei şi aşa m-am insurat şi viata mea s-a schimbat radical.În loc sa merg 
la discoteca cu femei..stau acasă şi mă uit la seriale , cu sotia. Masina o folosesc doar 
ca sa duc şi aduc copiii de la scoala şi sa mergem impreuna în concediu, la mare. 
Toti bani din banca s-au dus pe scolile voastre .Zilele frumoase şi libertatea mea...le-
a luat vantul! şi acum când stau intins şi astept la moarte stiti ce e cel mai rau din 
toate? 
-Ce, dragul noastru tata?il întreaba cu totii 
-Nu mi-e sete!!!! 
99. Stii cum se cheama un caine fara picioare? 
 - Nu se cheama ca oricum nu vine... 
100. Stii cum se saluta somalezii? 
 - Ce vant te aduce pe aici frate? 
101. Ce face un caine în desert? 
 - Face pe el ca nu gaseste un copac. 
102. Ce au facut stramosii nostri după ce au trecut Dunarea? 
 - Si-au uscat hainele... 
103. Care este varianta scurta la Scrisoarea a III-a ? 
 - Tu esti Mircea? 
 - NU! 
104. Vine Ion acasă de la oras şi zice către Maria, hotărît: 
- Marie, stinge lumina, trage perdelele şi treci în pat iute! 
- Mă Ioane, da' mai am de lucru... 
- Dac-am zis, am zis! 
Vede Maria că n-are încotro, se conformeaza. Se pune şi Ion în pat, trage plapuma 
peste ei şi zice: 
- No, acum Marie, să-ti arăt ce ceas cu fosfor mi-am cumpărat! 
105. Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici ?? 
- Da, fiule sunt aici! 
- Nevasta, esti aici?? 
- Da, bărbate, sunt aici! 
- Copii sunteti aici ?? 
- Da tata , suntem aici 
- Toata lumea e aici ?? 
- Da, toti suntem aici ! 
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- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie????? 
106. Ce scrie pe usa unui scotian? 
"Nu sunati, ies din 5 în 5 minute" 
107. Cum a aparut sirma de cupru ? 
Doi scotieni au gasit simultan un penny... 
108. Cum recunosti casa unui scotian ? 
Este singura care are hartie igienica la uscat. 
109. - John! Mergi şi cere vecinului un ciocan . 
- Tata, vecinul zice ca nu are ciocan. A avut unul de imprumut, dar 
l-a restituit stapanului. 
- Da-l dracului de zgarcit ! Du-te-n casa şi adu-l pe-al nostru ! 
110. Un scotian plecat în provincie îi scrie sotiei: 
- Vezi, am uitat să-ţi spun, când nu privesti la nimic sa scoti 
ochelarii ca sa nu-i uzezi. 
111. Sotia unui scotian, o femeie de o zgarcenie rara, se pomeneste cu 
sotul ei venind acasă în fuga, fericit: 
- Mary, am castigat la loterie 5000 de lire ! 
Femeia se intuneca la fata, apoi întreaba: 
- Da? şi cât a costat biletul???? 
112. Care este cea mai Fair-Play galeria de fotbal din lume ? 
Cea a scotienilor! Nu arunca cu NIMIC pe stadion ! 
113. O pereche scotiana în varsta sta la gura sobei. La un moment dat 
femeia exclama: 
- John, ai putea şi tu sa mă duci odata la film ! 
- Dar draga mea, am mai fost! 
- Da, dar intre timp au inventat sonorul! 
114. Ce diferenta este între un teolog şi un geolog? 
 - De la cer la pàmânt !" 
 
115. Cica unu' moare şi ajunge în Infern. Acolo descopera ca exista cate un infern 
pentru fiecare tzara. 
Merge în infernul german şi întreaba: 
- "Ce ti se face aici ?" 
- "Pai... te pun astia pe scaunul electric pentru o ora, pe urma te aseaza pe un pat de 
cuie pentru inca o ora, şi restul zilei te biciuieste diavolul german". 
Omului nu-i place ce aude şi incearca iadul rusesc: 
-"Ce ti se face aici ?" 
- "Pai..., te pun cei de aici pe scaunul electric pentru o ora, pe urma te aseaza pe un 
pat de cuie pentru inca o ora, şi restul zilei te biciuieste dracul rus". 
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Pe urma verifica infernul american, francez etc, şi primeste raspunsuri 
asemanatoare. Apoi ajunge la iadul romanesc şi descopera ca este o coada foarte 
mare la intrare. 
- "Ce ti se face aici ?" 
- "Pai..., esti pus pe scaunul electric pentru o ora, pe urma te aseaza pe un pat de 
cuie pentru inca o ora, şi restul zilei te biciuieste dracul roman". 
- "Pai, este cam la fel ca în celelalte parti, de ce vrea atata lume sa intre ?" 
- "Pentru ca scaunule electrice nu merg şi nimeni nu vine sa le repare, cuiele din 
paturi au fost furate sau folosite la altceva, iar dracii romani sunt toti fosti senatori, 
oameni politici samd, aşa ca vin, semneaza de prezenta şi se duc toti la bar !" 
116.I: Care este antidotul la Viagra? 
R: Cocolino, o face moale şi pufoasa. 
117. Scufita rosie: 
- Bunico, de ce ai ochii aşa mari? 
- Bunico, de ce ai urechile aşa mari? 
- Bunico, de ce ai dintii aşa mari? 
Bunica: 
- Hai gata, ca mă enervezi. Pune lupa aia pe masa şi cara-te la ma-ta! 
118. Cum se numeste fiul a doi homosexuali? 
R: Baiat de baiat. 
119. Un tata scotian le spune copiilor sai: copii, dacă sunteti cuminti săptămâna 
asta, duminica va duc la cofetarie sa vedeti cum mananca lumea prajituri. 
120. Cum incepe o reteta în cartile de bucate scotiene? 
- Se imprumuta... 
121. Ion şi Maria în pat: 
-Ioane dormi? 
-Nu. 
-Ma iubesti? 
-Dorm. 
122. În timpul razbouiului cu nemtii , Bula satul de atata zgomot şi balamuc s-a 
hotarat sa se ascunda intr-o fantana pana la incetarea razboiului şi semnarea 
tratatului de pace... zis şi facut. Se arunca Bula în fantana şi în caz ca apare vreun 
neamt il imita precum ecoul. Sta o buna bucata de timp pana ce apare un neamt 
insetat. Neamtu se uita în fantana şi zice: 
- E cineva acoloo ? 
-E cineva acoloo ? 
-Mai bine mă duc în paduricee ! 
-Mai bine mă duc în paduriecee ! 
-Mai bine arunc o grenadaa ! 
-Mai bine te duci în paduriceee ! 
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123. Ce este un atlet pentru canibali? 
R: Fast food. 
124. Mos Craciun vine la copiii din Somalia: 
- De ce sunteti chiar aşa de slabi, dragii Mosului? 
- Pai dacă nu mancam... 
- Cine nu mananca, nu primeste cadouri! 
125. Un tip intra intr-o farmacie. Multa lume, inghesuiala. 
- Nu va suparati, va rog sa mă lasati sa intru în fata ca am pe cineva la pat. 
Oamenii cumsecade îi fac loc şi ajunge la ghiseu. 
Tipul se apleaca la ghiseu şi spune: 
- 3 prezervative va rog. 
126. Un tip intra intr-o faramacie şi le întreaba pe farmaciste: 
- Aveti peste? 
Farmacistele se uita buimace la el şi nu-i raspund nimic. 
- Aveti peste? - revine el. 
- Domnule, dumneata nu vezi ca aici este farmacie? - indrazneste una. 
- Eu v-am intrebat dacă aveti peste! - insista el. 
- Nu domnule, n-avem peste! - raspunde una mai aroganta. 
- Atunci, de azi, eu sunt pestele vostru! 
127. Doi electricieni pe un stalp de inalta tensiune. Unul din ei vede o batranica 
trecand pe acolo şi i se adreseaza: 
- Ne dati, va rog frumos, sarma aia rosie? 
Batranica ridica sirma şi le-o da, la care electricianul îi spune celuilalt: 
- Vezi, ti-am zis eu ca aia rosie e nulul!? 
*** 
Cum poti face fericit un bărbat în pat? 
- Mutand televizorul în dormitor. 
*** 
Care este deosebirea dintre un elvetian bogat şi unul sarac? 
- Cel sarac îşi conduce singur Mercedesul. 
*** 
O tigara scurteaza viata cu 2 minute. O sticla de bere scurteaza viata cu 4 minute. 
Dar o zi de munca scurteaza viata cu 8 ore !!! 
131. Definitia fidelitatii: lipsa ocaziilor favorabile. 
132. Diferenta dintre erotism şi perversiune: 
- erotism este sa mangai femeia cu o pana; 
- perversiune este s-o mangai cu toata gaina. 
133. Scotianul la spovedanie 
Un scotian insurat se duce la spovedanie si-i spune preotului: 
- Parinte, aproape ca am avut o aventura cu o alta femeie! 
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- Cum adica, "aproape"? întreaba preotul. 
- Pai, ne-am dezbracat, ne-am frecat bine unul de altul, dar apoi ne-am oprit. 
Preotul este revoltat: 
- A te freca unul de altul este ca şi cum ai fi bagat-o inauntru! Nu trebuie sa te mai 
vezi cu femeia aceea. Ca penitenta, trebuie sa spui 5 rugaciuni şi sa pui 50 de lire 
sterline în cutia milei. 
Scotianul iese din confesional, spune rugaciunile şi apoi se duce la cutia milei. Sta 
putin langa ea şi da sa plece. 
Preotul, care-l urmarea cu privirea, fuge după el şi-l avertizeaza: 
- Te-am văzut! N-ai pus banii în cutie! 
Scotianul raspunde, uimit: 
- Da, parinte, dar am frecat banii de cutia milei şi - aşa cum tocmai mi-ai spus - este 
ca şi cum i-as fi bagat inauntru! 
134. -Cum poti sa dai libertate femeilor? 
 -Largind bucataria. 
135. -Cum se numesc dacii care gandesc? 
 -Gandaci. 
136. -De ce are ciocanitoarea cioc? 
 -Sa nu dea cu capul de copac 137. -Ce e alb cu negru şi locuieste în Sahara? 
 -Un pinguin ratacit. 
138. -Ce face broasca la biblioteca? 
 -Sta în usa. 
139. -De ce are veverita coada în spate? 
 -Pentru ca în fata e ea! 
140. -De ce are rinocerul corn? 
 -Pentru ca nu a gasit chifla. 
141. -Toti bărbatii sunt nebuni? 
 -Nu. Unii raman burlaci. 
142. -Poate o femeie sa-l faca pe un bărbat milionar? 
 -Da, dacă el e miliardar. 
143. Nu po's'nteleg de ce am fost adus la pol .. politie! exclama un beţiv, plin de 
indignare! 
- Pentru bautura! îi raspunde ofiterul de serviciu. 
- Pai, de ce nu zici asa? Adu-mi un coniac! 
144. La medic: 
- Schiopatati când e umezeala în atmosfera? 
- Nu, când merg. 
145. În spital este adus un tip cu o fractura craniana. Sora medicala completeaza 
fisa şi întreaba: 
- Casatorit? 
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- Nu, am avut un accident. 
146. Ea: - Cum ai sa traiesti fara mine? 
El: - Mai ieftin. 
147. Sf.Petru a vrut sa puna un gard în RAI şi a chemat trei constructori pentru a 
estima costul. Primul, un rus a zis ca aceasta constructie face 5000 $. Sf. Petru l-a 
intrebat : - De ce? Rusul a raspuns: - 2000 pentru materiale şi 3000 manopera. Al 
doilea, un italian a spus ca totul costa 10000 $ la care Sf.Petru a intrebat: - De ce? 
Italianul a raspuns : - 2000 pentru materiale şi 8000 manopera, deoarece sunt cel 
mai bun constructor din lume. Al treilea, un roman a spus : - 25000$ … la care Sf. 
Petru a intrebat: - Dar de ce aşa mult ? Romanul a raspuns: - 10000 pentru tine, 
10000 pentru mine şi 5000 pentru rus sa faca gardul. 
148. Suna cineva la usa . Tipul deschide usa . La intrare o moarte mica, aşa 
cam de douazeci de centimetri inaltime, cu coasa şi parpalac negru. 
- Vai, Doamne, vaaaai! 
- Stai lejer, am venit după hamster! 
149. Trei tipi: un roman, un tigan şi un ungur pescuiesc. La un moment dat li 
se incurca unditele şi prind toti 3 un pestisor de aur. 
Pestisorul le zice ca din cauza ca toti 3 l-au scos din apa va indeplini o singura 
dorinta la fiecare. 
Ungurul zice eu vreau ca toti ungurii sa fie în Ungaria şi sa fie bogati şi fericiti. 
Dispare. 
Tiganu zice eu vreau ca toti tiganii sa fie în India fericiti, bogati. Dispare. 
Romanu' se uita în toate partile şi il intreba pe pestisor: 
- Ungurii is în Ungaria? 
- Da. 
- Toti? 
- Da. 
- Şi tiganii în India ? 
- Da. 
- Toti? 
- Da 
Se uita la pestisor şi zice: 
- Mie da-mi o cola light. 
150. La ora de gramatică, se analizează propoziţia "Iată, vaca are coadă". 
Cum analizeaza Bulă: 
- Iată este subiect pentru că este scris cu literă mare şi este început de 
propozitie. Vaca este atribut pentru că aşa îi zice mama fiicei ei. Are este 
conjunctie pentru că leagă cuvîntul vacă de coadă. Coada este predicat pentru 
că se miscă. 
151. O tanara se adreseaza vanzatoarei de la un magazin de cosmetice: 
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- As dori ca bărbatul meu sa îmi acorde mai multa atentie. Aveti cumva un 
parfum care miroase ca un computer? 
152. Un tragic incendiu a distrus ieri biblioteca personala a "politicianului" şi 
patronului de la Steaua , Gigi Becali. Ambele sale carti au fost mistuite de 
flacari. 
Purtatorul de cuvant al omului de afaceri a declarat ca acesta este cu atat mai 
afectat, cu cât nici nu apucase s-o coloreze pe cea de-a doua... 
153. Dupa ce loveste un pieton, masina îşi continua drumul inca vreo 10 
metri... Soferul scoate capul pe fereastra şi tipa: - Fii ba atent!!! 
Pietonul se ridica repede, speriat, impleticindu-se şi întreaba: - De ce, dai inapoi? 
154. Ce fredoneaza un arab într-un autobuz plin cu americani? "TOATA LUMEA, 
TOATA LUMEA, SARE ACUM CU MINE !!!" 
155. Merge un schelet la medic. Medicul: Acuma se vine? 
156. Inaintea unei operatii, medicul: 
-Cati ani ati spus ca aveti? 
La care pacientul, un pic fricos: 
-Fac 46 peste 2 săptămâni. 
Doctorul, putin amuzat: 
-Îmi place optimismul dumneavoastra. 
157. Cum trece un EMO fraudulos granita? În mai multe pungi de plastic! 
158. Un tip bine intalneste o tipa, la fel de buna, şi vrea sa o ia de nevasta pe loc, 
orbit de frumusetea ei. 
"Dar nu stim nimic unul despre celalalt", spune ea 
"Dar nu-i nimic, aflam pe parcurs, ne descoperim incetul cu incetul", o linisteste el. 
Asa ca ea a acceptat, s-au casatorit, şi au plecat în luna de miere intr-o superba 
statiune în Hawaii . 
Intr-o dimineata, pe când erau la plaja pe marginea piscinei, el se ridica de pe 
sezlong, 
se catara la trambulina de 10 metri şi executa o saritura surub cu 2 intoarceri la 90 
de grade 
si o rotatie completa, apoi o intrare perfecta în apa la aterizare. 
Dupa inca vreo cateva demonstratii, se intoarce inapoi pe sezlong ca şi cum nimic 
nu s-ar fi intamplat. 
"Ai fost incredibil, iubitule", il intampina ea, inca surprinsa de reperezentatie. 
"Am fost campion olimpic la sarituri. Vezi, ti-am spus ca ne vom cunoaste incetul cu 
incetul." 
Ea se ridica de pe sezlong, intra în piscina şi incepe sa inoate. 
Dupa 50 de lungimi de bazin, fara pauza, se intoarce inapoi pe sezlong, nearatand 
nici un fel de oboseala. 
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"Wow, incredibil, te pomenesti ca şi tu ai fost campioana la vreo proba de 
rezistenta la inot" 
"Nu", spune ea, "am fost curva în Memphis dar lucram pe ambele maluri ale 
fluviului Mississippi " 
159. Merg Ianos şi Pista printr-o padure intunecata. Merg ce merg, şi pica Ianos 
intr-o groapa adanca. Incearca Pista sa-l scoata din groapa, da' geaba, aşa ca Ianos 
incepe sa strige după ajutor. Pac! Apare un tip imbracat în negru, pelerina neagra, 
palarie neagra, masca neagra la ochi, din doua miscari şi trei sarituri, il scoate pe 
Ianos din groapa. Inainte sa plece, îşi lasa amprenta pe un copac: un "Z" mare cu 
sabia în coaja copacului.Ianos, neincrezator: 
- Zoli ? 
160. De ziua lui, Ion primeste o pusca noua de vanatoare.Dornic sa o incerce, pleaca 
la vanatoare de ursi.Ajuns în padure, vede un urs.Pune pusca la ochi, tinteste, trage, 
ursul cade mort.Ion se apropie de urs, il misca cu piciorul... cand... simte o bataie pe 
umar. Se intoarce şi ce vede? Un mare urs brun care îi spune: 
 - Ioane, Ioane, situatia e nasola. Tocmai l-ai omorat pe varul meu.Acum ai doua 
optiuni... ori te sfasii şi te omor, ori facem sex! Ionsta, se gandeste... pana la urma: 
- Bine mah ursule, asta e. Facem sex. 
Dupa ce termina, Ion pleaca mai mult mort decat viu acasă. 
Sta la reanimare 2 săptămâni, după care, dornic de razbunare, se 
intoarce în padure. Cauta ursul brun, il gaseste, il omoara si... simte 
pe umar o bataie. Se intoarce... vede un urs grizzly care îi spune: 
- Ioane, situatia e nasola. Ursul brun pe care tocmai l-ai omorat era 
varul meu. Acum ai doua optiuni... ori te sfasii şi te omor, ori facem 
"wild sex"! Ion sta, se gandeste şi cu jumatate de gura (stiind ce ise intamplase 
in urma cu 2 săptămâni) îi raspunde: 
- Bine mah ursule, asta e. Facem sex salbatic. 
Dupa partida de sex salbatic Ion sta în reanimare 3 luni. 
Si de data asta îşi jura ca se va razbuna. 
Se intoarce în padure, cauta ursul grizzly, il omoara si... DA... o alta 
bataie pe umar. Când se uita în spate, un urs polar urias care îi spune: 
- Ioane, acum intre noi fie vorba... nu-i aşa ca tu nu vii aici pentru 
vanatoare?! 
161. Merge Ion cu bicicleta sa treaca granita în Republica Moldova. Pe spate are doi 
saci mari. Il opreste vamesul si-i spune: 
- Ia stai, ba! ce ai în saci? 
- Nisip, bre. 
- Mai vedem noi. 
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Si vamesul îi taie sacii, si, ce sa vezi, nisip. Totusi il tine pe Ion peste noapte şi 
trimite nisipul la laborator. Rezultatul: nimic altceva decat nisip. Ion este lasat liber 
şi i se dau alti saci noi cu nisip. 
Peste doua zile Ion se intoarce pe bicicleta cu alti doi saci pe spate. Vamesul iar il 
opreste, cauta în saci, şi ce gaseste? Nisip. 
Povestea se repeta pana cand, intr-o zi, vamesul se intalneste cu Ion intr-o 
carciuma din Iasi şi il întreaba: 
- Bre, io stiu ca tu faci contrabanda cu ceva, da nu stiu cu ce, şi nu mai pot sa dorm 
noaptea ca tot la asta mă gandesc. Ia, zi, ca nu spun la nimeni, cu ce faci mă 
contrabanda? 
Ion, după ce mai bea putin din tuica, spune sec: 
- Cu biciclete. 
*** 
Un studiu sociologic arata ca bărbatii, în general, ies la baut din doua motive: 
1 N-au nevasta 
 2 Au nevasta 
*** 
Un cetatean opreste un taxi: 
- Du-ma şi pe mine un milimetru! 
- Hai dom'ne, nu mă lua la misto!. 
- dacă te-as fi luat la misto, ti-as fi spus "cu opriri". 
*** 
Ieri seara stateam cu nevasta-mea de vorba despre eutanasiere şi i-am spus: sa nu 
mă lasi niciodata sa stau intr-o stare vegetativa, sa fiu dependent de niste masini şi 
alimentat cu lichide. 
Dacă o sa fiu vreodata ntr-o astfel de stare, te rog sa debransezi toate aparatele care 
mă tin în viata. şi atunci ea s-a ridicat, a inchis televizorul şi calculatorul şi mi-a 
aruncat berea la chiuveta. 
Invidioasa femeie! 
*** 
La Auschwitz un rus, un polonez şi un american sint inchisi în camera de gazare. 
Dau nemtii drumul la gaz, după jumatate de ora deschid usa şi ramin stupefiatzi, cei 
trei stateau pe jos şi jucau poker. 
Soldatul neamt: 
- Cum de n-ati murit ??? 
Rusul: 
- Eu am lucrat toata viata la furnale şi gazul asta e nimic fata de ce inghiteam la 
servici. 
Polonezul: 
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- Eu am lucrat toata viata în mina de carbune şi gazul asta e nimic fata de ce respiri 
în subteran. 
Americanul: 
- Eu sint narcoman .... şi hotaraste-te, ori inauntru ori afara, dar inchide usa aia 
odata ca iese gazul. 
*** 
Americanii, japonezii şi romanii îşi doteaza fabricile cu un ceas inteligent, cu cuc. 
 
America 
Ora 8: Cucu-cucu, bine-ati venit la lucru ! 
Ora 12: Cucu-cucu, pauza de lucru ! 
Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru ! 
 
Japonia 
Ora 8: Cucu-cucu, deja sunteti la lucru? 
Ora 12: Cucu-cucu, continuati lucru' ! 
Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru ! 
Ora 20: Cucu-cucu, plecati va rog de la lucru ! 
 
Romania 
Ora 8: Cucu-cucu, a venit careva la lucru? 
Ora 12: Cucu-cucu, a inceput cineva lucru? 
Ora 16: Mai e cineva la lucru? 
*** 
Profesorul de matematica Grigore Moisil, la o ora de matematica, după ce a citit 
prostiile pe care le-a debitat unul dintre studenti intr-o lucrare, il cheama pe 
studentul respectiv la el, il pupa pe frunte şi zice: 
- Tu poti sa te lauzi la toata lumea ca profesorul Grigore Moisil te-a pupat în cur, ca 
asta nu-i cap. 
*** 
O mama îşi dojeneste fiul: 
- Aha, deci în Spania nu vrei sa te duci; în Italia nu vrei sa te duci; fotbal, nu stii sa 
joci... 
Bine ma, atunci da la facultate... sa ajungem de rasul blocului.. 
*** 
Servitoarea vine fasneata la stapana casei si-i cere o marire de salariu. -Dar ce-ai 
facut tu draga sa meriti o marire de salariu, intreba aceasta iritata! -Pai calc mai 
bine decat dumneavaoastra! -Da??!! Cine ţi-a zis asta? -Sotul dumneavoastra! -Si 
gatesc mai bine decat dumneavoastra? -Da??!! Cine ţi-a zis asta? -Sotul 
dumneavoastra! -Si fac sex mai bine decat dumneavoastra! -Cine ţi-a zis asta??? 
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Sotul meu??, urla furioasa la culme stapana casei. -Nu doamana. Asta mi-a spus-o 
gradinarul! 
*** 
Trei osence, foste prietene din copilarie, colege de jcoala mai tirziu, se'ntilnesc 
după mai multzi ani, deja mature. 
Dupa'mbratzijarile de rigoare, "Ce mai faci?", etc., se întreaba reciproc: - D-apoi tu, 
Marie, luatu-te-ai? 
- Luat, dara. 
- Si, cum-ui? 
- D'apoi, drajile mele, mi-am luat un ficior mindru, chipej, puternic, numa' ca are un 
betejug! 
- Dusu-l-ai la doftor? 
- Dus. 
- Si, ce-o zis doftoru'? 
- O zis ca-i surd de-o ureke! 
- No, las', k nu-i bai, doar nu treb'e sa auda toate cele! - D-apoi tu, Anuta, tu luatu-te-
ai? 
- D-apoi, cum?! 
- Si-al tau, cum-ui? 
- Doamn[i]e, k al meu îi k o catana, mer'e tantoj pe ulita şi îi tare ca un taur, frumos 
ca Soarile, da' are un betejug! 
- Dusu-l-ai la doftor? 
- Dus. 
- Si, ce-o zis doftoru'? 
- O zis ca-i kior de un ochi, nu vede bine! 
- No, las', k nu-i bai, doara nu treb'e sa vada kiar toate cele! - D-apoi tu, Minodora, tu 
luatu-te-ai? 
- Pai, tu fetilor, eu mi-am luat un ficior cum nu sa mai ezixsta pe suprafatza 
Pamintului! Pai, al meu îi cit bradul, îi dejtept, puternic ca un urs, frumos ca o 
icoana, da' are s-al meu un betesug! 
- Da' ce betesug are, bata-l norocu'? 
- Pai, al meu dimineata mă f..., la amiaz' mă f... , seara mă f... iara! 
- Si, dusu-l-ai la doftor? 
- Dus. 
- Si, ce-o zis doftoru'? 
- O zis ca n-are tzinere de minte. 
*** 
- De ce nu scade pretul la carburant proportional cu evolutia pretului barilului de 
petrol? 
Oficial Petrom: 
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- Nu putem scadea preturile mai mult de atât. şi asta din cauza nenorocitilor de la 
Apa Nova, care au marit preturile la apa pe care noi o punem în benzina. 
*** 
Era Titi matriterul angajat la uzinele Roman din Brasov. Intr-o zi vine seful si-i 
spune: 
"Titi, fa şi tu curat pe aici ca maine vine primarul şi vreau sa fie luna aici" 
"Sigur sefule, se poate?!" 
A doua zi vine primarul da mana protocolar cu seful lui Titi, când il vede pe Titi il ia 
il pupa...oricum se saluta ca doi vechi prieteni...Seful moare de ciuda...Dupa un timp 
vine iar seful si-i spune: 
"Titi fa şi tu curat pe aici ca maine vine presedintele şi vreau sa fie luna aici" 
"Sigur sefule, se poate?!" 
A doua zi vine presedintele se saluta protocolar cu seful lui Titi şi cu ceilalti 
angajati, când ajunge la Titi se iau se pupa sa imbratiseaza ca 2 foarte buni 
prieteni...Normal ca seful lui Titi moare de ciuda.si îi spune lui Titi: 
"Bah Titi manca-ti-as norocul, de unde il stii tu pe presedinte mah?" 
"Asta nu-i nimic, il stiu şi pe Papa de la Roma..." 
Fac ei imprumut la banca, ceareuri peste ceareuri şi pleca la Roma...Acolo în piata Sf 
Petru era Papa la balcon şi saluta multime...cand il zareste pe Titi...ii face cu mana şi 
il cheama la 
balcon...Acolo se pupa ei se imbratiseaza ca 2 prieteni la catarama care nu s-au mai 
văzut de mult timp...Titi stiind ca il asteapta seful pe afara îşi ia ramas bun de la 
papa şi pleaca...Jos îşi gaseste seful cu spume la gura zvarconlindu-se: 
"Ce-ai patit sefule...ce s-a intamplat?" 
"Pai au venit 2 japonezi la mine şi m-au intrebat: 
Cine-i tipul ala la balcon cu Titi matriterul?" 
*** 
Î: Ce are 6 picioare, un IQ de 100 şi miroase a bere? 
R: Trei bărbati în fata televizorului la meciul de fotbal... 
*** 
Î: De ce bărbatii sunt ca şi betele de chibrit? 
R: dacă îi aprinzi îsi pierd capul... 
*** 
Intrebare: De ce umbla politistii cu apa în portbagajul de la masina? 
Raspuns: Sa nu moara sirena... 
*** 
 
*** 
Radio EREVAN 
- Ce este luna de miere ? 
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Radio Erevan raspunde: 
- Este un concediu pe care il capata bărbatul inainte de a lucra pentru noul sef. 
 
La Radio Erevan se întreaba: 
- Este adevarat ca suntem inferiori americanilor, tehnic, economic şi militar? 
- În principiu da dar este destul de dificil sa le facem clar acest lucru... 
 
La Radio Erevan un tanar întreaba: 
- Ce este de preferat sa am o sotie frumoasa şi sa profite şi altii de farmecele ei sau 
sa am una urata şi sa mă bucur numai eu de ea? 
- Va raspundem tot printr-o intrebare: Ce este mai bine, sa aveti un tort frumos şi 
sa manance şi prietenii din el sau sa aveti un "rahat" şi sa-l consumati singur? 
 
La Radio Erevan se întreaba: 
- Pot femeile sa simuleze orgasmul? 
- Da dar bărbatii pot simula toata relatia... 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Cum se numeste femeia care stie intotdeauna unde-i este sotul ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Vaduva. 
 
La Radio Erevan, un ascultator amarat din Romania întreaba: 
- De ce trebuie sa strangem cureaua în tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gat. 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- De ce se dau jos bărbatii din pat noaptea ? 
Radio Erevan raspunde: 
- 2% pentru a merge la toaleta, 3% sa manance ceva, 95% sa plece acasă 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Este placut sa fii al doilea sot al unei vaduve ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Bineinteles ca nu ! Dar şi mai groaznic e sa fii primul. 
 
La Radio Erevan, o ascultatoare din Anglia întreaba: 
- Exista vreo diferenta intre un englez potent şi un italian impotent? 
Radio Erevan raspunde: 
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- Nici una ! 
 
La Radio Erevan, o ascultatoare întreaba: 
- Poate iesi ceva din relatia intre o femeie desteapta şi un bărbat prost? 
Radio Erevan raspunde: 
- Desigur ! O pensie alimentara. 
 
La Radio Erevan, un copil întreaba: 
- Nene, de ce toate magazinele din Bucuresti au gratii la ferestre ? 
Radio Erevan raspunde : 
- Ca sa se obisnuiasca patronii cu puscaria 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de ani, iar astazi omul nu 
traieste mai mult de 100 de ani ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Deoarece, intre timp, medicina a progresat foarte mult ! 
 
La Radio Erevan, o tanara ascultatoare întreaba: 
- De ce multe fete se casatoresc cu batrani, care inoata în bani ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Fiindca sunt foarte miloase ! Vor sa-i scape de la inec ! 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Cum se trece de la capitalism la socialism ? 
Si, mai ales, cum se poate trece de la socialism la capitalism ? 
Radio Erevan raspunde: 
- De la capitalism la socialism se poate trece prin revolutie ; iar de la socialism la 
capitalism cel mai bine se poate trece prin 
agentiile de turism. 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Ce s-a intamplat atunci, când Nero a dat foc Romei ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Toate firmele de asigurari din oras au dat faliment. 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- De ce multi soferi intra cu masinile lor în copaci ? 
Radio Erevan raspunde: 
Din superstitie: sunt convinsi ca, dacă ciocnesc lemnul, le poarta noroc ! 
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La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Cum se imbraca eschimosii ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Repede ! 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- De ce romanele politiste sunt scrise, cu mici exceptii, numai de 
bărbati ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Fiindca femeile nu stiu sa pastreze un secret pana la capat. 
 
La Radio Erevan, o ascultatoare întreaba: 
- Şi totuşi, ce credeti dumneavoastra despre bărbati ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Toti sunt la fel, doar salariile lor difera ! 
 
La Radio Erevan, un ascultator fidel întreaba: 
- Cum este viata unui bărbat fara nevasta ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Mai ieftina. 
 
La Radio Erevan, un tanar logodnic întreaba: 
- Care poate fi cea mai mare deceptie a unui logodnic? 
Radio Erevan raspunde: 
- Sa ceara mana fetei şi sa primeasca piciorul tatalui. 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Când a folosit Lenin pentru prima data expresia: 
" Invatati! Invatati! Invatati ! " 
Radio Erevan raspunde: 
- Când a văzut carnetul de note a lui Stalin. 
 
La Radio Erevan, un copil întreaba: 
- Când e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Când doarme paznicul. 
 
La Radio Erevan, o ascultatoare întreaba: 
- Ce este un corp transparent ? 
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Radio Erevan raspunde: 
- Ceva prin care se poate vedea. Exemplificam: gaura cheii ! 
 
La Radio Erevan, un copil întreaba: 
- Cat poate trai o camila fara sa bea apa ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Pana moare. 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- De ce poarta chirurgii manusi ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Ca sa nu li se gaseasca amprentele. 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba : 
- La ce varsta bărbatul poate fi major şi poate face ce vrea ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Nu stim ce sa va raspundem. Nimeni nu a apucat aceasta varsta. 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Ce este un " titlu onorific " ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Titlu onorific este atunci, când sotia spune: 
" Sotul meu este capul familiei "... 
 
La Radio Erevan, un copil întreaba: 
- Nene, de ce toate magazinele din Bucuresti au gratii la ferestre ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Ca sa se obisnuiasca patronii cu puscaria... 
 
La Radio Erevan, un sofer din Romania întreaba: 
- O Dacie poate lua o curba de 90 de grade cu o viteza de 120 de kilometri pe ora ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Bineinteles ca poate, dar numai o singura data... 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Care a fost cel mai nefericit şi ghinionist om de pe glob ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Iuri Gagarin, pentru ca după ce a inconjurat globul pamantesc de sapte ori, tot în 
URSS a cazut. 
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La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Ce poate face o femeie cu sotul ei, care se uita tot timpul după fuste? 
Radio Erevan raspunde: 
- Va sugeram sa-l trimiteti intr-o vacanta in... Scotia. 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Cati miliardari sunt în Romania ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Oricum, pana sa ne intrebati dumneavoastra, au mai aparut cativa. 
 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
 - De ce costa divortul atit de mult? 
 Radio Erevan raspunde: 
 - Pentru ca merita! 
*** 
Un tip beat la un bar cere la chelner sa îi serveasca 3 cafele.- Trei 
cafele?- Da, una pentru mine, una pentru tine şi alta pentru ma-ta.A 
doua zi, acelas tip beat cere la acelasi chelner: - Trei cafele..- 
Trei?...- Da .. TREI .... una pentru mine, una pentru tine şi alta 
pentru ma-ta.Chelnerul nu a mai putut sa se abtina, a sarit peste masa 
si l-a snopit în bataie pe beţivan.O zi mai tarziu, apare tipul plin de 
vinatai la bar.Chelnerul ironic il întreaba: - Trei cafele?....- Nu -Raspunde beţivanul- 
Doar doua: una pentru mine şi una pentru ma-ta. 
Pentru tine nu, ca pe tine te agita. 
*** 
Intuneric... gonesti cu masina cu o viteza constanta... în stanga ta este o prapastie, în 
dreapta ta, paralel cu tine merge o autospeciala de pompieri cu aceeasi viteza ca 
tine. În fata ta galopeaza un elefant la fel de repede care este mai mare decat 
masina ta şi nu poti sa-l depasesti. În spatele tau te urmareste un elicopter foarte 
aproape de sol. Elefantul şi elicopterul îşi mentin viteza. Ce faci, ca sa scapi din 
situatia asta?!!! 
R: Te dai jos din carusel şi altadata sa nu mai bei ca porcul... 
*** 
Examen la medicina. Un singur tip şi 30 de gagici în grupa. Intra prima. 
- Ce se mareste pana la 20 de ori când este excitata? 
- Hihihi, hahaha! 
- Iesi afara, ai 4! 
Intra a doua. 
- Ce se mareste pana la 20 de ori când este excitata? 
- Hihihi, hahaha! - Iesi afara, ai 4! 
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Intra toate, li se pune aceiasi intrebare şi toate iau 4. La sfarsit intra tipul şi i se 
pune aceiasi intrebare. - Ce se mareste pana la 20 de ori când este excitata? - Pupila 
- Bravo ai 10, du-te şi spune la proastele alea de-afara ca "hihihi şi hahaha" se 
mareste intre 5 şi 8 ori. 
 *** 
 180. Un terorist intra într-un petshop la parterul unui zgarie nori şi striga: 
 - Am o bomba, în 30 de secunde sa fiti toti afara! 
 La care din fundul magazinului se aude o broasca testoasa: 
 
- Esti chiar bulangiu , bah !!! 
181. La tribunal un El şi o Ea se cearta pentru custodia fiicei lor. 
-Eu am adus-o pe lume cu durere, mie mi se cuvine custodia. 
Judecatorul catre sot: 
-Argumentul dumneavoastra care este? 
Omul reflecteaza un moment, apoi zice calm: 
-Domnule judecator, dacă dumneavoastra bagati o moneda într-un automat de 
racoritoare şi iese o sticla de Pepsi, a cui e sticla, a masinii sau a dumneavoastra? 
182. O tipa vine la o vrajitoare: 
183. - Doi bărbati, Ion şi Gheorghe, mă iubesc amândoi şi vor sa mă ia în casatorie. 
Spune-mi, cine va fi norocosul? 
Vrajitoarea se uita în globul ei de cristal, în carti, şi spune: 
- Norocosul va fi Gheorghe: te vei casatori cu Ion. 
183. - Cum iti e insurat? 
- N-am voie sa beau, n-am voie sa intarzii, n-am voie sa intorc capul pe strada.... 
- Cred ca regreti mult pasul facut. 
- Nici asta n-am voie! 
184. La psihiatru: - Felicitari domnule Bula, faceti progrese, tratamentul da 
rezultate!- Astea numiti dumneavoastra progrese? Cu sase luni în urma eram 
Napoleon, iar acum - un nimeni... 
*** 
185. Cum recunosti un bărbat cu SIDA? Mor femeile după el…. 
*** 
Doua blonde: Prima o întreaba pe cea de-a doua: 
- Auzi fata, care crezi tu ca e mai departe: Luna sau Londra? 
- Hellllooooo fata ... vezi tu Londra de aici??? 
*** 
Trei babe catolice stateau la taifas şi se laudau fiecare cu ce nepoti au. 
Prima: - Nepotul meu e episcop şi când intra intr-o casa toata lumea il saluta cu 
"Inaltimea Ta!" 
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A doua: - Nepotul meu e cardinal şi când intra intr-o casa toata lumea il saluta cu 
"Luminatia Ta!" 
A treia: - Nepotul meu e stripper şi când intra intr-o casa toate femeile exclama: 
"Dumnezeule 
188. Vine un rus la Louvre, la muzeu, se opreste în fata la tabloul cu Mona Lisa, il 
chema pe directorul muzeului si-i spune: 
- Domnule, cât costa asta? 
La care directorul: 
- Nu-i de vanzare... 
Rusul: Domnule, am intrebat cât costa! 
Directorul, ca sa scape de el: 
- 400 milioane de euro. 
Rusul: Ia 400 milioane şi da-l jos! 
Directorul il da jos şi vrea sa i-l dea. La care rusul: 
- Acuma scoate-l din rama! 
Directorul: Cum sa-l scot, domnule, e patrimoniu international, nu pot! 
Rusul: domnule ti-am dat 400 de miloane pe el, il scoti din rama! 
Directorul se executa. 
Rusul: Acuma scrie pe el "La multi ani, Yura"! 
Directorul revoltat: 
- Cum sa scriu, domnule, pe el, ca il distrug! 
Rusul: ti-am dat 400 de milioane pe el, scrii ce am zis! 
Directorul ia un marker şi scrie "La multi ani, Yura!" 
Dupa care rusul scoate mobilul, suna pe cineva şi spune: 
- Serghei, eu am gasit felicitarea - tu cumperi cadoul! 
189. Un student ia nota 4 la examenul Logica şi îi propune profesorului: 
- dacă va pun o intrebare logica şi nu-mi raspundeti îmi mariti nota? 
- Profesorul: Da. 
- Ce este ilogic dar legal, logic dar ilegal şi totodata ilogic şi ilegal? 
Se gandeste profesorul.... nu stiu, şi îi mareste nota. 
Studentul raspunde: - Ca dvs aveti 60 de ani şi sunteti casatorit cu una de 24 - este 
ilogic dar legal; ca sotia dvs are un amant de varsta ei - este logic dar ilegal; 
ca dvs îi mariti nota amantului sotiei - este şi ilogic şi ilegal. 
190. Intr-o zi la papa la Vatican vine directorul firmei "Coca-Cola"si îi spune papei: 
D: Parinte, dacă schimbi rugaciunea "Tatal Nostru" din "Tatal nostru care esti în 
ceruri, ..... .......... ...... painea noastra cea de toate zilele" în "cola noastra cea de toate 
zilele", iti dau 100.000 de dolari 
P: Nu, fiule, Biserica nu îmi ingaduie aşa ceva 
A doua zi, vine din nou directorul: 
D: Parinte, dacă schimbi doar UN CUVANT, mare lucru, iti dau un milion de dolari. 
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P: Nu, fiule, nici gand(papa statea putin pe ganduri) 
A doua zi: 
D: Parinte, dacă schimbi "Tatal Nostru" din "Tatal nostru care esti în ceruri, ..... ......... 
..... painea noastra cea de toate zilele" în "cola noastra cea de toate zilele, iti dau o 
suta de miliarde de dolari (pe un ton exasperat) 
Papa sta putin pe ganduri, apoi îşi suna secretara: 
P: Auzi, mai, cât mai avem contractul cu fabrica de paine?? 
191. Iisus, foarte ingrijorat din cauza consumului de droguri , trimite apostolii după 
diferite droguri , sa le aduca pentru a le analiza. Dupa doua zile: 
- Cine e? 
- Sunt Pavel! Iisus deschide usa. 
- Ce ai adus Pavele? 
- Hasis din Maroc! 
- Foarte bine! Intra. 
- Cine e? 
- Sunt Luca! Deschide usa Iisus. 
- Ce-ai adus Luca? Marijuana din Columbia! 
- Foarte bine! 
- Cine e? 
- Matei sunt! 
- Ce-ai adus Matei? 
- Cocaina din Bolivia! 
- Excelent fiule! 
- Cine e? 
- Ioan! 
- Ce-ai adus Ioane? 
- Heroina din New York! 
- Bravo!!! 
- Cine e? 
- Andrei! 
- Ce-ai adus Andrei? 
- LSD din Amsterdam! 
- Excelent !!! Haide intra 
- Cine e? - Iuda sunt! Iisus deschide usa. 
- Ce-ai adus Iuda? 
- FBI !!! TOATA LUMEA MAINILE SUS!!! 
192. În tramvai: 
- E cineva fara bilet acolo, în fund? 
- Eu, dar mi-l bag imediat! 
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193. Un rocker ajunge dimineata acasă beat manga, şi da peste maica-sa în 
bucatarie. 
- Mamaaaaaaaaa! Mi-e raaaaaauuuuu…. 
- Ce să-ţi dau dragul mamii ca să-ţi treaca? 
- Pune-mi o manea, sa vars! 
194. Un bărbat intra într-un magazin de animale şi incepe sa se plimbe 
printre custi. Merge el ce merge şi vede intr-o cusca o maimuta care costa 5000$. 
Uimit se duce la vanzator: * Domnule...ce stie maimuta asta sa faca pentru cei 
5000$? 
* PaI stie Windows95, 98, 2000, stie Word, C++, Visual Basic şi stie sa se joace la 
calculator! 
* Hmm...buna maimuta...merita! Pleca el sa se mai plimbe şi vede intr-o cusca o 
maimuta care costa 10.000$. * Ce stie dom'le maimuta asta sa merite 10.000$? 
* Pai stie Linux, Unix, Corel, C++, Autocad... 
* Wow!Nici eu nu stiu toate astea.....merita cu adevarat! Se mai plimba el ce se mai 
plimba şi vede intr-o cusca o maimuta cu 20000$. Neincrezator il întreaba pe 
vanzator: * Dar maimuta asta ce stie? 
* Nu am văzut-o facand nimic...dar celelalte doua îi zic Project Manager! 
195. Doi bebelusi la cresa: 
- Tu ce esti, baiat sau fata? 
- Baiat. 
- Dar de unde stii? 
- dacă iese infirmiera iti arat. 
Iese infirmiera, la care acesta îşi ridica paturica: 
- Uite, am sosetute albastre 
196. Q: De ce sunt îmbrăcate miresele în alb? 
 A: Pentru că deobicei albul este culoarea în care se livrează majoritatea 
electrocasnicelor. 
197. Gluma sadica: 
 Gigel vine acasă zgiriat tot pe fata, pe git, pe miini. 
 - Doamne sfinte, ce s-a intimplat ?? 
 - Am facut hora în jurul bradului. 
 - Pai, şi de ce esti zgiriat în halul asta? 
 - Eram putini! 
198. Cele cinci porunci ale vietii (valabile la serviciu): 
 1. Sa nu gandesti. 
 2. dacă gandesti, sa nu spui. 
 3. dacă spui, sa nu scrii. 
 4. dacă scrii, sa nu semnezi. 
 5. dacă semnezi, sa nu te miri. 
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199. Ultimul proverb: 
 'Oricat de jos ar cadea dolarul, apleaca-te şi ia-l!' 
 *** 
Psihiatrul întreaba. 
 - Au mai existat în familia dumneavoastra cazuri cu boli mintale? 
 - Da, acum trei ani sora mea a refuzat sa se casatoreasca 
 cu un american miliardar... 
*** 
Ce face o blonda în desert? 
 R: Sterge praful. 
 *** 
O femeie cauta o carte în bibloteca. 
 Sotul o întreaba: 
 - Ce cauti draga? 
 - Stii unde-i cartea aia 'Cum sa trăim pana la 140 de ani' ? 
 - Da, tocmai am aruncat-o..... 
 - De ce ? 
 - Incepuse ma-ta s-o citeasca ! 
 *** 
 
 
*** 
Subject: Scufita Rosie : Analiza psihologica 
 
Date: Scufita Rosie este fetita cuminte.  
Analiza: Din start ne dam seama ca este vorba despre o minora de care copiii, in 
rautatea lor, si-au batut joc cu aceasta porecla, probabil din cauza unei caciulite 
rosii crosetate de mamica ei, pe care fetita o poarta des din cauza unei sensibilitati 
fizice la frig in regiunea craniului. Asadar avem de-a face cu o bolnava 
marginalizata şi descurajata de societatea din jurul ei.  
 
Date: Scufita merge zi de zi cu cosuletul cu mancare la bunicuta care locuieste in 
padure.  
Analiza: Nici o bunica normala nu locuieste in padure. Singura explicatie este ca 
aceasta bunica a primit in urma retrocedarilor cateva hectare de teren impadurit. 
Este stiut ca taranii nu se gandesc mult ca sa prade padurea de lemne, mai ales 
inainte de venirea iernii.  
Asadar aceasta bunica este o scorpie zgarcita care si-a facut casa in padure (oare nu 
tot din lemn taiat fara aprobare de la Ocolul Silvic?) şi sta acolo ca sa-si pazeasca 
avutul. Teoria ca este vorba de o baba ticaloasa se verifica prin faptul ca in loc sa 
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plateasca un serviciu de livrare la domiciliu a hranei, a silit-o pe nepoata ei (o fiinta 
neajutorata şi bolnava) sa faca zilnic naveta din oras in padure, fara sa-i pese de 
pericolele la care o expune pe biata fata.  
 
Date: Scufita Rosie se intalneste cu lupul care o descoase in privinta drumului ei.  
Analiza: Deja intram intr-o zona a fanteziei bolnave. Unu la mana ca in Romania 
lupi mai sunt tare putini, doi la mana ca se feresc de om ca de dracu iar trei la mana 
nu vorbesc şi chiar de ar face-o, ar intreba de cel mai apropiat braconier sau 
cadavru bun de rontait.  
Singura explicatie este ca Scufita Rosie s-a uitat atât de mult la Animal Planet incat 
cunoaste obiceiurile lupilor şi le poate intelege scheunaturile.  
 
Date: Lupul o ia inaintea Scufitei care se opreste la cules de flori, isi preface vocea, 
intra la bunica, şi o inghite.  
Analiza: Nu mai stam sa analizam faptul ca multe flori prin padure nu-s, numai in 
luminis. Dar trebuie spus ca nu e frumos sa inveti copiii ca e in regula ca atunci 
când ai o treaba de facut, sa te opresti la cules flori fara sa stii dacă nu-s cumva 
specii protejate şi in consecinta, pe cale de disparitie.  
Lupul in schimb pare un personaj menit sa fie bataia de joc a creatorilor de basme. 
Dacă citim şi "Cei 3 purcelusi" sau "Capra cu 3 iezi" observam un model bine definit. 
Lupul este un individ manat de dorinta perpetua de a navali in casele oamenilor.  
Foloseste toate tertipurile: imita voci şi dacă nu-i iese, vadit frustrat, face casa praf. 
Concluzie: Lupul este comis-voiajorul actual. Bunica musca momeala si-i da 
drumul. Iata cum este prezentata imaginea unei persoane in varsta: o senila care nu 
stie sa faca deosebirea intre un urlet de lup şi glasul propriei nepoate. Cu aceasta 
imagine vor ramane copiii nostri.  
 
Date: Lupul se imbraca cu hainele bunicii, se pune in pat unde il gaseste Scufita 
Rosie. O ademeneste prin vorbe sirete sa se apropie şi o inghite şi pe ea.  
Analiza: Asta intrece orice rusine. Sa-l dea pe lup drept travestit, ei asta inca nu am 
mai auzit. Ce fel de minte bolnava poate spune la copii asa porcarii? Iar dialogul 
purtat cu Scufita e plin de aluzii sexuale: toate la lup sunt mari, urechile, labele, 
dintii, şi mai ce?! Iar el raspunde invariabil cu minciuni menite sa o aduca pe Scufita 
in pat langa el. De aici deducem: corupere de minori şi perversiuni sexuale! 
 
Date: Apare vanatorul care impusca lupul şi le elibereaza pe Scufita Rosie şi bunica.  
Analiza: Ce cauta vanatorul in casa bunicii? Doar dacă n-a venit cu gand ascuns. 
Apoi ce cauta la vanatoare de lupi pe proprietate privata? Din doua una: sau e un 
braconier nenorocit sau e un stab mare de la Bucuresti care plateste sume imense 
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doar pentru satisfacerea nevoilor sale sadice. In oricare dintre variante, ar trebui sa 
fie infierat de creatorul basmului şi nicidecum glorificat pentru fapta sa mareata.  
 
Finalul povestii este sinistru: lupul zbatandu-se in ghiarele mortii (si ne mai 
intrebam de ce avem copii dereglati din toate punctele de vedere) "elibereaza" cele 
doua femei. Adica avem oroarea sa asistam la aparitia a doua fapturi partial 
digerate care se pare ca nu au murit ci cu nonsalanta isi reiau firul vietii.  
Asemenea inchipuiri a unei minti bolnave se servesc zilnic copiilor intre 2 şi 7 ani. 
Nici nu mai vorbesc despre marea oroare a literaturii mondiale:"Alba ca Zapada" - 
auzi Alba şi ea traieste in padure cu 7 barbati.  
*** 
Despre căsătorie 
Primul an este mai greu, ceilalti sunt imposibili. . . (Isidoro Loi) 
Nu te casatori pentru bani, poti gasi de imprumut mai avantajos. (Proverb scotian) 
Cand o familie de proaspat casatoriti rade, toata lumea stie de ce. (Anonim) 
Cand o familie de zece ani rade, toata lumea se intreaba de ce? (Anonim) 
Dragostea este oarba, dar casatoria indreapta acest defect. (Proverb normand) 
Cand un barbat îi deschide sotiei usa autoturismului, poti fi sigur de un lucru: ori 
masina este noua, ori sotia. (Anonim) 
A doua casatorie reprezinta…. triumful sperantei asupra experientei. (Samuel 
Jonson)  
Sunt indragostit de aceeasi femeie, de 45 de ani. Dacă afla nevasta-mea, ma omoara. 
(Henny Youngman) 
In antichitate, sacrificiile se faceau in fata altarului. Si in prezent e la fel. (Helen 
Rowland) 
Burlacii ar trebui sa plateasca un impozit mai mare; nu este corect ca unii barbati 
sa fie mai fericiti decât altii. (Oscar Wilde)  
*** 
Un vanator intra intr-un magazin de profil.  
- Pantaloni de camuflaj aveti? 
- Avem, dar nu-i gasim! 
*** 
In tren, pasagerii catre ardelean: 
- Trage geamul sus, tataie, ca e tare rece afara.  
Ardeleanul trage geamul: 
- Na, acu'-i mai cald afara? 
*** 
Moare un video gamer si, dupa moarte, ajunge în Iad. Dupa o saptamâna,  
suna Satana la Dumnezeu: 
- Doamne, ce nebun mi-ai trimis, a distrus toate cazanele, a ucis toti 
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dracii, alearga prin tot Iadul şi striga în gura mare "Unde-i iesirea 
spre nivelul 2?".  
*** 
Proverb canibal: Toti oamenii sunt la fel de buni.  
*** 
O pereche sta pe banca in parc.  
Ea catre el: - Pot sa-mi incalzesc miinile intre picioarele tale? 
El : - La urechi nu ti-e frig? 
*** 
Parintii vin acasa, intra in camera copilului şi vad iesind de sub perna 
un colt de revista.  
Curiosi, scot revista şi vad cu stupoare ca e pentru sado-masochisti.  
Dupa un timp lung de gandire, tatal spune, incet: 
- Eu zic sa nu-l batem. . .  
*** 
Femeia: 
pana la 10 ani se culca cu papusile; 
pana la 20 de ani se culca cu visele; 
pana la 30 de ani se culca cu cine vrea; 
pana la 40 de ani se culca cu cine poate; 
pana la 50 de ani se culca cu fereastra deschisa; 
pana la 60 de ani se culca cu usa deschisa; 
apoi moare din cauza curentului.  
*** 
Fiul catre tata a doua zi dupa noaptea nuntii: 
- Tata eu divortez! 
- Ai innebunit, asa repede, ce s-a intamplat? 
- Nu conteaza eu divortez! 
- Mai fiule, mie poti sa-mi spui, sunt tatal tau, care e problema? 
- Tata, sotia mea este virgina! 
Dupa un timp de gandire spune tatal: 
- Apoi fiule ai dreptate! Ce nu le-a trebuit la altii nu ne trebuie 
nici noua! 
*** 
Un motan se plimba pe camp. O vaca il intreaba: 
- Asa mic şi deja ti-a crescut mustata? 
- Si tu, asa mare şi tot fara sutien. . . ? 
*** 
- Cum te numesti? intreaba medicul! 
- Popopop Mamamamarius.  
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- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, dar ala care mi-a scris certificatul era un cretin 
*** 
O blonda comanda pizza.  
- Sa o tai in 6 sau in 12 felii? 
- In 6, ca nu pot sa mananc 12! 
*** 
Sotia vine acasa plangand ca i s-au furat banii din buzunarul camasii.  
- Dar n-ai simtit când hotul ti-a bagat mana in san? o intreaba sotul.  
- Ba da, dar n-am stiut ce intentii avea! 
*** 
- Cred ca am mai avut onoarea sa vă barbieresc, zise frizerul.  
- Nu cred, cicatricea o am din razboi! 
*** 
- Mai Ioane, de ce te-ai insurat? 
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine.  
- Si acum, cum e? 
- Acum imi place! 
*** 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna 
la mare, fara barbatii lor. La intoarcere, pe una din ele au apucat-o 
remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori l-am inselat in concediu.  
Bruneta: - Ce idioata! 
Roscata: - Ce curajoasa! 
Blonda: - Ce memorie! 
*** 
La un interviu: 
-Si acum, dacă aveti cumva vreo intrebare despre firma noastra. . .  
- Pai. . . m-ar interesa sa stiu cam cati oameni lucreaza in firma dumneavoastra.  
- In general, cam un sfert. . .  
*** 
Doua prietene stateau de vorba.  
-Te-ai uitat vreodata in ochii sotului tau in timp ce faceai sex? 
-Da.  
-Si ce mutra avea? 
-Statea in usa ca prostul!. . .  
*** 
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti 
prost decât sa vorbesti şi sa inlaturi orice dubiu. " 
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*** 
Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman. Dupa impact, tipul ia o 
barca şi vasleste disperat sa se salveze. -Unde pleci dom'le ca mai 
sunt femei aici? 
-Lasa-ma in pace omule, mie de f***t imi arde acum? 
*** 
Americanii inventeaza un robot superviril. Se iau prin tragere la sorti 
3 femei pentru teste: o frantuzoaica, o spanioloaica şi o uguroaica.  
Intra prima frantuzoaica. Dupa o ora iese din camera: 
- Oui, c'est superb! 
Dupa alte 2 ore iese şi spaniola asudata: 
- Ole! 
Intra şi unguroaica. Dupa sase ore de stat in dormitor, specialistii 
se decid sa sparga usa ca poate robotelul o fi omorat-o. Deschid usa 
si unguroaica alergand dupa robot: 
- Da, sa fugi mai ai baterii??!! 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut sotie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Doi tipi insurati discutau 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
*** 
Un tip intra in farmacie şi cere un pachet de prezervative.  
- Ce numar doriti? Intreaba farmacista.  
- Nu stiu.  
- Luati tabla asta cu gauri de diferite marimi şi mergeti la toaleta sa vedeti.  
Dupa minute bune tipul revine.  
- Ei ce numar sa fie? Intreaba farmacista.  
- Da-le dracului prezervative, cat f ace tabla? 
*** 
Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
- Dacă da dracu' si-l prind pe unul din voi in dormitorulfetelor, ilamendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 de Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
*** 
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De la o vreme, sotul se intoarce tot mai tarziu acasa, uneori lipsind chiar toata 
noaptea. Intr-o zi insa, sotia îi spune furioasa : 
- Esti atât de infidel incat ma indoiesc ca ai fi tatal copiilor nostri ! 
*** 
Georgeasca vine intr-o zi la birou şi spune: 
- Fetelor, aseara ma bag in pat cu barbatul sa facem şi noi ceva si-ipun mana pe 
testicule. Mai, şi avea niste testicule reci ca gheata. . .  
A doua zi Ioneasca zice şi ea: 
- Fetelor şi eu m-am bagat cu barbatul in pat, i-am pus mana pe testicule şi erau tot 
reci ca gheata. . .  
A treia zi apare şi Popeasca batuta mar, cu ochii vineti, etc.  
- Ce-ai patit draga? 
- Pai ma bag şi eu in pat cu barbatul. Ii pun mana pe testicule şi ce sa vezi?!? 
Fierbinti, fierbinti. Atunci zic: "Draga ce fierbinti sunt testiculele tale, ale lui 
Georgescu şi Ionescu sunt reci ca gheata. . . " 
*** 
Intr-un templu shaolin: 
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenta dintre o perla şi o 
femeie? 
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta in faptul ca perla poate fi insirata pe la 
ambele capete, iar femeia numai pe la un capat.  
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit ca 
unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle.  
*** 
O tipa frumoasa, blonda şi extrem de apetisanta avea o papagalita, care o imita mai 
mereu. . .  
Cand ajunge acasa ea obisnuieste sa se aseze in fata oglinzii şi zicea "sunt frumoasa, 
sexi şi imi place sa ma f*t". .  
Papagalita la fel repeta dupa ea. . . toate bune. . . intr-o zi vine un preot in vizita : 
- Vai ce papagal frumos aveti. . . dupa care papagalita incepe : "sunt frumoasa, sexi 
şi imi place sa ma f*t" 
Preotul oripilat spune: 
- Vai cum se poate una ca asta, eu am 2 papagali care citesc din biblie şi se roaga 
toata ziua. . . da-mi papagalita mie 2-3 zile. . . sa o reeduc. . . zis şi facut.  
Ajunge papagalita in mijlocul papagalilor preotului şi incepe cum era invatata : 
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- "Sunt frumoasa, sexi şi imi place sa ma f*t", la care unul din papagali zice 
- Vezi ba, in p**a mea ca nu ne-am rugat degeaba.  
*** 
Un preot explica la ora de religie:  
-Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva.  
-Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute.  
-Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseaza. Eu vorbesc in 
general. . . . .  
*** 
Un bolnav consulta un doctor pentru durerile sale de stomac. Medicul îi recomanda 
o baie şi un paharel de coniac zilnic.  
Dupa un timp, bolnavul revine la consult: 
-Domnule doctor, cu coniacul a fost usor, dar baia. . . n-am reusit s-o beau toata! 
*** 
Samuel, evreul, se duce la Banca Israeliana.  
- Buna ziua, Samuel, il saluta respectuos angajatul bancii.  
- Buna ziua. Am venit sa solicit un credit de 1 dolar.  
- 1 dolar?? Dar, Samuel, îţi retarg aceasta suma din oricare cont de-al tau, fara nici o 
problema.  
- Nu, eu vreau un credit de 1 dolar, suma pe care o rambursez intr-o luna. Dacă nu-
mi dai creditul, Samuel retrage de la voi toti banii, toate bijuteriile; retag totul.  
- Dar, Samuel. . . Bine, dacă vrei acest credit, ti-l dam. Uite hartiile pe care trebuie sa 
le semnezi.  
- Care este dobanda? 
- 3% pe luna.  
- OK, dar vreau sa-mi las BMW-ul garantie.  
- Nu, Samuel, nu este nevoie. Conturile pe care le ai sunt garantia suficienta.  
- Dacă nu-mi luati drept garantie BMW-ul, eu retrag toti banii de la voi, toate 
inversiunile, bijuteriile, tot.  
- OK, Samuel, puteti lasa BMW-ul personal drept garantie, timp de 30 de zile, in 
parcarea subterana a 
Bancii.  
- Perfect! 
Samuel se duce fericit acasa si-i spune sotiei sale: 
- Ruth, Ruth, putem pleca linistiti in concediu, am facut rost de parcare cu 1, 03 $ o 
luna intreaga! 
*** 
Un batran sta pe o banca intr-un parc şi se uita mirat la un tanar care avea parul 
vopsit in toate culorile.  
- Care-i treaba, mosule? nu ai facut niciodata ceva deosebit in viata?  
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- Pai odata m-am imbatat şi am facut sex cu un papagal şi ma intrebam dacă nu 
cumva esti fiul meu 
*** 
Un om voia sa intre intr-un magazin şi nu avea cu cine sa lase bicicleta. Il roaga pe 
unul de pe strada: 
- Domnule, vreti sa aveti putina grija de bicicleta mea pana ma intorc? 
- Domnule, dar eu sunt parlamentar! 
- Nu-i nimic, am mare incredere totusi. . .  
*** 
O femeie cauta o carte in bibloteca.  
Sotul o intreaba: 
- Ce cauti draga? 
- Stii unde-i cartea aia "Cum sa traim pana la 140 de ani"?  
- Da, tocmai am aruncat-o. . .  
- De ce?  
- Incepuse ma-ta s-o citeasca !  
 
*** 
 
*** 
Un tip tot adormea la biserica. Nevasta-sa il intreaba pe preot ce poate face. Preotul 
îi da un ac şi îi zice sa il intepe când mai adoarme.  
Vine şi slujba. Popa intreaba in biserica: 
- Cine este salvatorul nostru?  
Adoarme tipu. . . nevasta-sa il inteapa şi asta striga indurerat: 
- ISUSE!  
Popa il felicita. Peste 10 minute iar adoarme. Popa intreaba iarasi: 
- Cui slujim noi in biserica asta?  
Tipu, intepat, sare iar:  
Doamne DUMNEZEULE! 
Popa iar: 
Bravo!  
Mai trece un timp. . . Popa iar intreaba: 
Si ce i-a zis Eva lui Adam, inainte de a-i darui al 99-lea copil??? 
Lumea tace. . . Adormitul, cu ochii intredeschisi, intepat din nou, urla: 
Dacă mai bagi chestia aia o data in mine ti-o rup şi ti-o bag in fund! 
La care parohia:  
 
AMIN! 
*** 
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“Cum faci un barbat fericit?" 
 
"1. Gateste-i! 
2. Fa dragoste cu el! 
3. In rest, lasa-l in pace! 
 
Cum faci o femeie fericita?  
 
Trebuie sa fii pentru ea:  
 
1. prieten  
2. societate placuta  
3. iubit  
4. frate  
5. parinte  
6. maestru  
7. educator  
8. bucatar  
9. timplar  
10. instalator  
11. mecanic  
12. electrician  
13. stilist  
14. sexolog  
15. co-insarcinat [n. a. HIHIHI] 
16. psiholog  
17. psihiatru  
18. terapeut  
19. autodidact  
20. organizator  
21. tata bun  
22. curat  
23. simpatic  
24. atletic  
25. tandru  
26. atent  
27. galant  
28. inteligent  
29. glumet  
30. creativ  
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31. puternic  
32. intelegator  
33. tolerant  
34. precaut  
35. ambitios  
36. curajos  
37. credincios  
38. respectuos  
39. pasional  
40. competent  
 
si nu uita :  
 
41. sa-i faci des complimente  
42. sa mergi cu placere la cumparaturi  
43. sa nu exagerezi  
44. sa fii bogat  
45. sa fii rezistent la stres  
46. sa nu te uiti dupa alte femei  
 
si in acelasi timp:  
 
47. sa nu fii gelos  
48. sa-i dai libertate  
49. sa ai o relatie buna cu familia ta, fara s- o neglijezi pe ea  
50. sa o consolezi şi sa-i ridici moralul in momentele dificile  
 
si foarte important:  
 
51. sa nu uiti aniversarile a ei şi a celorlalti membri ai familiei, prieteni, aniversarea 
casniciei voastre şi a tuturor prietenilor, aniversarea logodnei voastre si. . . toate 
datele posibile” 
 
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca in cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze sotiei sale centura de castitate. Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba : 
- Punem şi botnitza??? 
*** 
Eu şi sotia mea cunoastem secretul pentru a mentine o 
casatorie solida: 
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1. De doua ori pe saptamana mergem intr-un restaurant dragut -companie placuta, 
mancare buna, bem vin. . . Ea merge marti şi joi, eu miercuri şi vineri.  
2. Dormim in paturi separate, eu la Bucuresti, ea la Cluj.  
3. O duc peste tot, dar ea reuseste mereu sa gaseasca drumul inapoi.  
4. Am intrebat-o unde vrea sa mearga pentru aniversarea casatoriei şi mi-a 
raspuns:"intr-un loc unde nu am mai fost demult". I-am sugerat bucataria.  
5. Ne tinem de mana mereu. Dacă nu o fac, incepe sa cheltuiasca.  
6. Are un robot de bucatarie electric, un storcator electric, un prajitor electric şi zice 
ca sunt prea multe in casa, nu are loc de ele unde sa stea. Asa ca i-am cumparat un 
scaun electric.  
7. Mi-a spus ca masina nu merge, ca are apa in carburator. Am intrebat unde e 
masina şi mi-a raspuns: "In lac".  
8. A facut o masca de argila. Pentru doua zile a fost frumoasa foc. Apoi si-a spalat 
masca de pe fata.  
9. A fugit dupa camionul de gunoi, urland: "Sunt in intirziere pt. gunoi?" Soferul i-a 
raspuns: "Nu, salta inauntru!" 
10. Aminteste-ti mereu, casatoria e prima cauza a divortului.  
11. Nu i-am vorbit sotiei timp de 11 luni. Nu indrazneam sa o intrerup.  
12. Ultima cearta ! a fost din cauza mea. A intrebat "Ce e pe televizor?", iar eu i-am 
raspuns: "Praf".  
13. La inceput, Dumnezeu a creat pamantul şi s-a odihnit. Apoi a creat barbatul şi s-
a odihnit. Apoi a creat femeia. Si nici omul, nici Dumnezeu nu s-au mai odihnit 
niciodata.  
*** 
Doi pensionari stateau in parc pe o banca, când vado blonda.  
Unul dintre ei spune: 
-Vezi blonda aia? Moare dupa mine! 
Celalalt raspunde: 
-Cum asa? 
Primul pensionar: 
-Doar n-o sa moara inaintea mea! 
*** 
Doua blonde ies dintr-un bar, şi una îi zice celeilalte: 
-Auzi, eu am uitat sa fac pipi! 
-Lasa ca te invat io.  
*** 
Intre colegi: 
- De ce nu lucreaza Ionescu saptamana asta? 
- Il inlocuieste pe sefu'.  
*** 
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Angajatul catre sef: 
- Mi-ati promis ca imi mariti salariul, dacă sunteti multumit de mine. . .  
- Cum pot fi multumit cu cineva care cere marire de salariu?!* 
*** 
Seful catre secretara: 
- Cine ti-a spus ca doar pentru ca te-am sarutat de cateva ori ai dreptul sa lenevesti 
toata ziua? 
- Avocatul meu.  
*** 
Un patron catre altul: 
- Cum de angajatii tai sunt mereu asa punctuali? 
- Simplu: am 30 de angajati şi 20 de locuri de munca 
*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici?? 
Mama: 
- Da, fiule sunt aici! 
- Nevasta esti aici?? 
Nevasta: 
- Da, barbate, sunt aici! 
- Copii sunteti aici?? 
Copiii: 
- Da tata, suntem aici 
- Toata lumea e aici?? 
- Da mai, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie????? 
*** 
Cica un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta in pat 
langa el. Se sperie, scotianul şi da fuga pe scari la servitoare: 
"Daisy, Daisy! Sa fierbi un singur ou pentru micul dejun!" 
*** 
- Cum recunosti casa unui scotian? 
- Este singura care are hartie igienica la uscat.  
*** 
Sotia unui scotian, o femeie de o zgarcenie rara, se pomeneste cu sotul ei venind 
acasa in fuga, fericit: 
- Marry, am castigat la loterie 5000 de lire ! 
Femeia se intuneca la fata, apoi intreaba: 
- Da? Si cat a costat biletul? 
*** 
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O pereche scotiana in varsta sta la gura sobei. La un moment dat femeia exclama: 
- John, ai putea şi tu sa ma duci odata la film! 
- Dar draga mea, am mai fost! 
- Da, dar intre timp au inventat sonorul! 
*** 
Doi scotieni se intalnesc pe strada.  
- Vrei sa dejunam impreuna? 
- Cum sa nu! raspunde celalalt bucuros.  
- Perfect ! Da telefon sotiei tale şi spune-i sa puna un tacam in plus.  
*** 
I. Cand vă incepe Foamea Mondiala? 
R. Cand vor incepe chinezii sa manance cu lingura.  
*** 
I. Va veni un alt razboi Mondial? 
R. Nu! Dar vă fi o lupta pentru pace, de nu vă mai ramane piatra pe piatra.  
*** 
I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului? 
R. Fiecare a incercat cate o parola.  
*** 
I. Care sunt cele 3 mari crize din viata unui barbat? 
R. Pierderea nevestei, a locului de munca şi prima zgarietura pe masina.  
*** 
I. Ce imbatraneste prima oara la un barbat? 
R. Nevasta 
*** 
I. De cate feluri sunt femeile? 
R. Femeile sant de trei feluri: 
1. -cele cuminti - care se culca numai cu unul,  
2. -tarfele- care se culca cu toti si 
3. -tarfele dracului- care se culca cu toti, numai cu mine nu! 
*** 
I. Cum clasifica femeile penisurile? 
R. In viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel: 
- In ordine descrescatoare: mic, foarte mic şi ce-i aia.  
- In ordine crescatoare: mare, foarte mare şi NORMALA.  
*** 
I. De ce iau politistii salariu? 
R. Pentru ca prostia se plateste.  
*** 
I. De ce sunt mai multi purici decât oameni? 
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R. Pentru ca este greu sa fabrici niste prezervative asa de mici.  
*** 
I. Care e avantajul de a face sex in grup? 
R. Dacă ai treaba, poti sa pleci.  
*** 
I. Ce-i zice un vector altui vector? 
R. "Ai un moment?" 
*** 
I. Care este cel mai periculos loc din lume? 
R. Patul. Acolo mor 80% dintre oameni.  
*** 
I. De ce nu alearga melcul? 
R. De frica sa nu-i falfaie ochii.  
*** 
I. Se poate face dragoste pe tavan? 
R. Da, dar cu conditia sa nu cada plapuma.  
*** 
I. Cum se face intreruperea de sarcina la o gaina? 
R. Se ridica de pe oua ! 
*** 
I. E adevarat ca barbatii impotenti traiesc mult? 
R. Da, dar degeaba.  
*** 
I. Care este melodia indragita a homosexualilor? 
R. O fata mai gasesti, dar un prieten, nu! 
*** 
I. Care este diferenta dintre un somalez şi o minge de ping-pong? 
R. Trei grame.  
*** 
I. Cum scufunzi un submarin in rusesc? 
R. Il bagi in apa. . .  
*** 
I. De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
R. Ca sa poata vorbi pana aparea şi Eva.  
*** 
I. Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in casatorie? 
R. Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata. . .  
*** 
I. Ce au in comun un trenulet electric şi sanii unei femei? 
R. Au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult cu ele.  
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*** 
I. De ce s-a mutat Bula la etajul 10 intr-un bloc fara lift? 
R. Pentru ca are soacra cardiaca.  
*** 
I. Cand stie olteanul ca i-a murit nevasta? 
R. Cand la pat e tot ca inainte, dar in bucatarie se strang vasele murdare.  
*** 
I. Cand e singurul moment când un barbat se gandeste la o cina cu lumanare pe 
masa? 
R. Cand se ia curentul.  
*** 
I. De ce a creat prima data Dumnezeu barbatul? 
R. Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada 
cum lucreaza.  
*** 
I. Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie? 
R. 30 de kilograme.  
*** 
I. Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
R. 30 - 45 de minute.  
*** 
I. La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
R. Depinde de vechime.  
*** 
I. Ce fac pestii când sunt multi? 
R. Bancuri.  
*** 
I. Ce zic ciobanii când se descalta? 
R. A mai trecut un an!* 
*** 
Pe patul de moarte sta intins un mos de 80 de ani, sot, tata, bunic, strabunic.  
I se apropie sfarsitul şi de jur imprejurul patului sta toata familia: sotia, toti copiii şi 
toti nepotii şi cativa stranepoti.  
Toti asteptau in liniste şi deodata batranul se trezeste şi spune: 
-Trebuie sa vă spun un secret mare! Aveam de toate: masini bune cu care 
cutreieram lumea, femei frumoase cu care ma simteam bine, foarte multi prieteni şi 
un cont mare in banca.  
Intr-o zi mi-a spus un prieten ca trebuie sa ma insor ca sa am o famile ca altfel nu o 
sa aibe cine sa-mi dea un pahar cu apa când o sa fiu pe patul de moarte.  
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Ei şi asa m-am insurat şi viata mea s-a schimbat radical. In loc sa merg la discoteca 
cu femei care mai de care mai frumoase am stat acasa şi m-am uitat la seriale cu 
sotia.  
Masinile le-am folosit doar ca sa duc şi sa aduc copiii de la scoala, sa merg la 
cumparaturi sau cel mult sa mergem in concediu.  
Toti bani din banca s-au dus pe scolile voastre, pe hainele şi placerile voastre.  
Zilele frumoase şi libertatea mea. . . le-a luat vantul! 
Si acum când stau intins şi astept la moarte stiti ce e cel mai rau din toate? 
-Ce, dragul noastru tata? il intreaba cu totii curiosi.  
-Nu mi-e sete!!!!! 
*** 
In compartimentul unui tren, un tip sta vizavi de o gagica blonda cu  
sani foarte mari şi o fusta foarte scurta. Desi face eforturi remarcabile sa admire 
peisajul din Valea Prahovei, privirea îi aluneca inevitabil catre coapsele fetei. 
Observa cu usurinta ca tipa nu poarta chiloti şi de atunci peisajul de afara devine 
brusc neinteresant. Tipa il observa şi il ataca imediat: 
Te uiti la pasarica mea? 
- Da, imi cer scuze,  
- Oh nu-i nici o problema! Uita-te cu atentie ca o sa îţi dea un pupic.  
Intr-adevar, cu o incordare foarte naturala, buzele pasaricii fetei îi  
trimit tipului un sarut.  
- O pot face sa clipeasca, zice tipa, şi pasarica clipeste.  
Femeia il invita langa ea. Tipul se muta.  
Femeia il intreaba: 
- Ti-ar placea sa bagi doua degete in pasarica? 
La care tipul  
- Hai, las-o dracului, sa nu-mi spui ca poate sa şi fluiere 
*** 
Traieste fiecare zi, ca şi cum ar fi ultima.  
Apoi, intr-o zi, asa se vă şi intimpla.  
*** 
Viata mea e ca un film care nu are distributia prea reusita.  
Si nu îi inteleg nici actiunea.  
*** 
Femeile sunt ca medaliile olimpice: trebuie sa lupti pentru ele, apoi îţi atirna de git 
o viata intreaga.  
*** 
Timpul vindeca orice, insa nu e un bun chirurg plastician.  
*** 
Stresul inseamna sa te trezesti urlind, apoi îţi dai seama ca nu dormeai.  
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*** 
Un semn sigur ca ai imbatrinit este ca luminarile de pe tort costa mai mult decit 
tortul.  
*** 
Mult mai multi barbati si-ar parasi nevestele, dacă ar sti sa isi faca bagajele.  
*** 
Nu conteaza dacă esti sarac sau bogat. Conteaza sa ai bani!  
*** 
Dacă ti-e foame - maninca sare: o sa îţi fie sete! 
*** 
Nu ma duce pe mine in ispita, gasesc drumul singur.  
*** 
Cum se tine evantaiul. . .  
 
Sotia se trezeste dimineata transpirata toata şi printre gemete ii 
relateaza sotului: 
- Am avut un vis. Un nubian statea langa patul nostru şi ne facea vant cu o frunza de 
palmier. Asa de bine era, ca am avut un triplu orgasm. . .  
Sotul iese vijelie din casa, cumpara un evantai mare de la magazin, apoi cauta pe 
strada un negru mare la care îi da 20 de dolari şi il aduce in dormitor. Ii pune 
evantaiul in brate şi se pune pe treaba cu sotia lui.  
Negrul da din greu la evantai, dar tipa nu ajunge defel la orgasm asa ca il roaga pe 
sot sa schimbe putin rolurile cu negrul. Dupa cateva minute, femeia incepe sa urle 
de placere.  
Sotul se apropie de negru şi îi sopteste la ureche: 
- Ai vazut bai fraiere cum se tine evantaiul? 
*** 
I: Ce intelege un barbat prin a ajuta la curatenie?  
R: Sa-si ridice picioarele pentru ca sotia sa poata da cu aspiratorul. . .  
*** 
De ce numai 10% din creierul uman contine cod executabil?  
S-a descoperit ca restul sunt comentarii! 
*** 
Dupa ce loveste un pieton, masina isi continua drumul inca 10 metri. Soferul 
opreste, scoate capul pe fereastra şi tipa:  
-Fii mai atent!  
Pietonul se ridica speriat şi intreaba:  
-De ce, dai inapoi? 
*** 
-Doctore, ce ai pentru ridurile mele?  
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-Cel mai mare respect! 
*** 
Stiu ca sunt prost, dar când ma uit in jur prind curaj! 
*** 
Leul iese dimineata nervos din casa şi da cu ochii de vulpe:  
-Cine e regele animalelor?  
-Tu, tu, tu esti, maria- ta, zice vulpea infricosata. Mai merge şi da peste lup:  
-Ia zi, cine e regele animalelor?  
-Maria-ta, zice lupul galben de frica.  
Mai merge el şi intr-o poiana da peste elefant, care manca linistit niste iarba:  
-Ia zi, ma, umflatule, cine e regele animalelor?  
Elefantul il prinde cu trompa dupa cap, il izbeste de vreo 3 copaci si-l lasa lat in 
mijlocul drumului. Dupa vreo jumatate de ora, leul se ridica anevoie de jos:  
-Ei, dacă nu stii, nu stii şi gata, nu trebuie sa devii violent! 
*** 
Un tip ajunge la portile Raiului, in fata lui Sf. Petru. Acesta il intreaba:  
-Ai facut ceva deosebit in viata ta care sa merite sa intri in Rai?  
-Da, ma pot gandi la un singur lucru. Odata, când faceam un drum in Black Hill in 
Dakota, am dat peste un grup de motociclisti duri şi mari şi rai care maltratau o 
tanara. M-am dus direct la ei şi le-am cerut sa o lase in pace dar ei nu m-au ascultat. 
Asa ca m-am dus la cel mai mare, cel mai tatuat şi i-am tras una in cap, i-am 
rasturnat motocicleta, i-am smuls cercelul din nas şi l-am aruncat la pamant. Apoi 
am tipat: 
-Acum inpoi, baieti, sau veti avea de-a face cu mine!  
Sf. Petru a fost impresionat.  
-Si când s-a intamplat asta?  
-Acum cateva minute. . .  
*** 
Examen la facultatea de drept:  
-Care este pedeapsa pentru bigamie?  
-Doua soacre. . .  
*** 
Tu nevasta, este adevarat ca ai avut mai multi barbati inainte sa te mariti cu mine?  
Ea raspunde cu o intrebare:  
-Hm. . . mancare buna ai?  
-Am!  
-Haine curate ai?  
-Am!  
-Aseara ti-a placut?  
-Mi-a placut!  
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-Pai şi cum crezi tu ca se invata toate astea, la fara frecventa??! 
*** 
Cineva suna la usa. Pe pres, omul care deschide vede o moarte mica, cam de 
douazeci de centimetri inaltime, cu coasa, parpalac negru si. . . tot tacamul.  
-Vai doamne, vaaaai!!! Mi-a sosit ceasul?  
-Stai linistit, am venit dupa hamster! 
*** 
Un englez, un francez, un chinez şi un roman au o disputa in legatura cu 
nationalitatea lui Adam şi Eva.  
Englezul: - Ei au fost englezi. Numai un gentlemen adevarat poate oferi jumatate 
din singurul mar doamnei sale!  
Francezul: - Nu, ei au fost cu siguranta francezi - numai o frantuzoaica poate sa se 
ofere pentru numai jumatate de mar!  
Chinezul: - Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranta chinezi deoarece numai unei 
perechi de chinezi le sta in putere sa populeze in asa timp scurt tot pamantul!  
Romanul: - Nu, domnilor, gresiti cu totii, ei erau romani : stateau in fundul gol pe 
pietre, nu aveau decât un mar pe care trebuiau sa-l imparta intre ei, dar credeau ca 
sunt in rai! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba:  
-Dacă dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria?  
Radio Erevan raspunde:  
-Mahmureala de a doua zi dimineata. . .  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba:  
-De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de ani, iar astazi omul nu traieste mai mult de 
100 de ani?  
Radio Erevan raspunde:  
-Deoarece intre timp medicina a progresat foarte mult ! 
*** 
-Dmnule profesor, când se foloseste cuvantul "etcetera"? 
-Atunci când vrem ca lumea sa creada ca stim mai mult decât spunem! 
*** 
Ion şi Maria nu puteau avea copii, asa ca s-au dus la un preot foarte priceput, care 
le-a spus ca trebuie sa se duca la o biserica din Paris şi sa aprinda o lumanare.  
Zis şi facut. Peste 7 ani preotul se hotaraste sa le faca o vizita. Ajunge acasa la ei, 
suna la usa şi deschide usa o fetita.  
-Buna ziua, mama e acasa?  
-Nu, e la spital, la maternitate, s-a dus sa aduca pe lume al saptelea copil!  
-Si tata?  
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-Tata s-a dus la Paris sa stinga lumanarea. . .  
*** 
Viata in Irak 
Luni: -Ma bligdizezg.  
Marti: -A venid baiadu vecinului la mine in gurde, mi-a vurad o vaga ji mi-a omorad 
gadzelu.  
Miercuri: -Am omorad eu baiadu.  
Joi: -A venid dadal baiadului la mine gu doada vamilia ji gu doade rudele za ma 
omoare.  
Vineri: -I-am omorad eu be dodzi.  
Sambata: -S-a adunad dod zadul in vadza gazei mele za ma izgoneazga din zad.  
Duminica: -Am omorad eu dod zadul.  
Luni: -Iar ma bligdizezg 
*** 
-Gigele, ti-ai facut tema pentru acasa?  
-Nu.  
-Stai jos, ai nota patru. Dar tu, Ionele?  
-Mi-am uitat caietul acasa.  
-Stai jos. Patru. Si tu, Bulisor?  
-N-am facut-o, pentru ca fratele meu s-a intors de la inchisoare. . .  
-Aha, vrei sa ma sperii cu el? Stai jos, sase! 
*** 
Un tren ciocneste un autobuz plin de calugarite şi mor toate.  
Ajung in Cer şi incearca sa intre pe poarta Raiului, dar Sfintul Petru le spune: 
- Stati pe loc, surori, vă rog asezati-va la coada şi fiecare sa-mi raspundeti la o 
intrebare ca sa vad ca meritati sa ajungeti in rai.  
- Sa vedem, sora Maria, ai atins vreodata penisul unui barbat? 
- Hihihi, doar o data, şi atunci numai cu virful degetului.  
- Bine. Baga degetul respectiv in apa sfintita şi intra!  
- Ia sa vedem, sora Angela, ai atins vreodata penisul unui barbat? 
- Paaaai, da! dar l-am luat numai in mina stinga.  
- Ei bine, baga mina stinga in apa sfintita şi intra! 
Cand, dintr-o data se aude o galagie mare: una dintre calugarite isi facea loc dind 
din coate, impingind pe celelalte surori sa ajunga in fata.  
Dar ce-i cu graba asta, fata mea?, intreba Sfintul Petru.  
- Sfintia Ta! Eu vă trebui sa fac gargara cu apa sfintita, se poate sa fac asta inainte ca 
sora Ioana sa-si bage fundul in apa??? 
*** 
Un tip se duce sa-si cumpere un papagal de la un magazin.  
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Intra el, se uita şi vede un papagal frumos care avea legat de fiecare picior cate o 
sforicica. Mirat il intreaba pe vanzator de ce are papagalul sforile legate de picioare, 
la care acesta raspunde: 
"Dacă trageti de sfoara de la piciorul drept, papagalul vorbeste in engleza, daca 
trageti de sfoara de la stangul, vorbeste in franceza. "  
"Vai ce frumos", spuse omul nostru, "si daca-l trag de amandoua odata ce se 
intampla?" 
"O sa cad in cur, bai prostule" raspunse papagalul. . . . . .  
*** 
Un patron de farmacie intra in farmacie şi vede un tip rezemat de perete.  
Il intreaba pe vanzator: 
-Ce-i cu tipul ala? Ce are? 
Vanzatorul:  
-A venit sa-i dau ceva pentru raceala, pentru tuse şi n-am gasit siropul de tuse, asa 
ca i-am dat o sticla de laxativ.  
Patronul:  
-Esti tampit! Cum sa-i dai laxativ pentru tuse? 
Vanzatorul:  
-OOO! Uita-te la el. Ii e frica sa mai tuseasca 
*** 
Omul de pe targa catre infirmieri: 
-Unde ma duceti? 
-La morga.  
-Dar inca n-am murit! 
-Pai, inca n-am ajuns! 
*** 
Vecinii lui Bula au un nou nascut. Din nefericire acesta s-a nascut fara urechi.  
Cand familia lui Bula este invitata la vecini pt. a vedea copilul, tatal lui Bula il ia de o 
parte si-i explica: 
- Copilul asta este marea lor bucurie, il doresc de mult! Dacă spui ceva despre 
urechile lui te bat de te rup! 
- Am inteles, zice Bula Cand ajung in casa vecinilor şi dau cu ochiide copil, Bula zice 
entuziasmat mamei copilului: 
- Vai ce copil frumos! Mama rasufla usurata.  
Bula continua: 
-Ce manute dragalase, ce picioruse frumoase. . . şi ce ochi frumosi! Ce-a zis doctoru`, 
vede bine? 
Mama: 
Da, vede bine, de ce intrebi? 
-Pentru ca dacă vă trebui sa poarte ochelari, a belit pula !!! 
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*** 
Un tip după ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetel şi incepe să mazgaleasca 
ceva. . .  
Tipa, suparata, îi spune:  
- Ce nesimtit esti! Ce maa, eu sunt din alea să mă treci în carnet?  
- Nu te trec, îi răspunde tipul, te sterg! 
*** 
Ion termina Facultatea de Medicina şi se intoarce in satul natal. Acolo medicul 
batran il informeaza ca nu poate sta cu el prima saptamana (cum ar fi trebuit) şi 
pleaca spunandu-i sa fie atent la ce face. Se intoarce peste 7 zile si-l intreaba ce a 
facut. La care Ion îi spune:  
- Prima data a venit o baba ca o durea capul, asa ca i-am dat un calmant. A doua 
oara a venit un copil julit la genunchi, asa ca am curatat rana, am dezinfectat-o şi l-
am pansat. Vineri când sa inchid cabinetul a venit Maria, a incuiat usa, s-a dezbracat 
şi s-a intins pe masa spunandu-mi:  
- Ioane, nu am vazut barbat de trei luni!  
Medicul, cu sufletul la gura, il intreaba pe Ion:  
- Si ce-ai facut?  
- I-am pus picaturi in ochi! 
*** 
La o toaleta publica in State, in dreptulpisoarelor, unul langa altul, Cassius Clay 
siCopilu' Minune.  
In timp ce face pipi, Ali vede ca Adi Copilu' tot scutura, la intervale scurte, din cap.  
Nu rezista şi ilintreaba cu compasiune :  
- Si tu suferi de Parkinson?  
- Nu mancat'as, da' ma stropesti in ureche !!!!  
*** 
O femeie urata, urata, intra intr-un Supermarket cu cei doi copii aisai.  
La in moment dat, un domn se apropie de ea şi o intreaba:  
- Nu vă suparati sunt gemeni?  
Femeia mirata, raspunde:  
- Nu, unul are 10 ani iar celalalt are 14 ani. Dar de ce ma intrebati?  
- Eram curios, cine dracu a facut sex cu tine, de doua ori.  
*** 
Doi tineri stateau pe o banca.  
Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa tacerea:  
- Nu vrei sa mergem la mine in apartament?  
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!! 
*** 
Doi stirbi faceau sex.  
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Ea (super-excitata): Mufcama de fife!!!  
El: Cufe, cu fe?!? 
*** 
Badea Gheorghe sta pe munte un an, strange banuti la chimir şi apoi coboara  
in oras sa se distreze.  
Din pacate nimereste inr-un club de gay şi travestiti, alege o "fata" şi merg la asta 
acasa.  
- Fa-te comod. Te servesc cu o bere ceva, intreaba tipul.  
-Da, zice Gheorghe.  
Merge la frigider gay-ul şi realizeaza ca Gheorghe, nu intelege fenomenul şi se  
intoarce zicind.  
-Stii, de fapt eu nu am clitoris, intelegi?  
-Bine, zice Gheorghe, atunci adu-mi un Haineken.  
*** 
Doi pitici se duc la prostituate.  
Isi ia fiecare cate una şi se duc intr-o camera. Fiind pudici sting lumina şi trec la 
treaba.  
Al 2-lea pitic fiind stresat ca toata noaptea primul pitic a strigat intr-una 1. . 2. . 3. . 
Si!. . . 1. . . 2. . . 3. . . Si!", îi reproseaza celuilalt ca a fost galagios: 
- Din cauza ta nu am putut sa fac nimic, am fost crispat, stateam langa ea in pat, era 
asa frumoasa şi nu am fost in stare sa am nici macar o erectie.  
- Bine ca tu macar ai putut sa te urci in pat… 
*** 
Trei prieteni ies la o bere şi intre alte treburi, vorbesc despre cele mai bune pozitii 
in timpul actului sexual -Unul dintre ei zice: 
- Mie-mi place cel mai mult 69!!!!!  
Altul: - Nimic nu se compara cu pozitia misionarului cu femeia legata de pat!  
Ultimul zice: - Nu e nimic mai provocator decât RODEO SALBATIC!!!!!  
Ceilalti doi prieteni il privesc surprinsi "rodeo salbatic?!!" Ce-o mai fi şi asta? El 
explica:  
- Sa vedem. . . spuneti-i sotiei sa se aseze in patru labe. . . şi incepeti prin spate, stil 
capra. . . . O data ce lucrurile se incalzesc, lipiti-va pieptul de spatele ei şi soptiti-i 
delicat la ureche: "POZITIA ASTA O INNEBUNESTE PE SECRETARA MEA!!!" Dupa 
aceea, incercati sa vă mentineti deasupra mai mult de 8 secunde 
*** 
3 intrebari un singur raspuns  
- de ce ramane femeia gravida?  
- de ce ramane ursu fara coada?  
- de ce se arde painea?  
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Rasp: ca n-o scoti la timp  
*** 
- Ce are 2 ochi şi 150 de dinti?  
- Un crocodil.  
 
- Dar ce are 2 dinti şi 150 de ochi?  
- Un autobuz cu pensionari !  
*** 
- Care este diferenta dintre vina şi pacat?  
- E vina sa te culci cu nevasta altuia, dar e pacat sa ratezi ocazia!  
*** 
- Care e asemanarea dintre femei şi uragane?  
- Fierbinti şi umede atunci când vin. Si când pleaca iau case şi masini cu ele !  
*** 
De ce barbatii alearga dupa femei cu care nu au de gand sa se insoare?  
Din acelasi motiv pentru care cainii fug dupa masini pe care nu au de gand sa le 
conduca! 
*** 
Lasare la vatra: SCUTIRE DE SERVICIU MILITAR 
- O cerere de lasare la vatra pe motiv de incompatibilitate legala.  
 
Stimate Domnule Ministru,  
Situatia mea familiala şi familiara, ma determina sa solicit sprijinul Domniei 
voastre in vederea lasarii la vatra.  
Va rog sa analizati cu atentie, ce mi s-a intimplat : 
 
1) Inaintea incorporarii, m-am casatorit cu o vaduva de 44 de ani.  
2 )Dupa scurt timp fiica sotiei mele, desi avea doar 25 de ani, s-a casatorit cu tatal 
meu, pe care l-a indragit la prima vedere cu prilejul casatoriei mele. In urma acestei 
duble casatorii, tatal meu mi-a devenit ginere fiindca s-a casatorit cu fiica mea, iar 
fata mea vitrega mi-a devenit soacra, ea fiind sotia tatalui meu.  
 
3) De Craciun, sotia mea a nascut un baiat. Baiatul a devenit astfel fratele sotiei 
tatalui meu, deci cumnat cu tatal meu.  
Prin urmare baiatul meu, fiind frate cu soacra mea, mi-a devenit unchi.  
 
4)Culmea face ca in ianuarie anul acesta, şi sotia tatalui meu a nascut un 
baiat, care este pe de-o parte fratele meu (fiind fiul tatalui meu) şi pe de alta parte 
nepotul meu (fiindca este fiul fiicei sotiei mele).  
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Am devenit astfel fratele nepotului meu, şi cum sotul unei mame devine tatal 
copiilor ei, şi eu am devenit tatal sotiei mele şi fratele fiului meu.  
Cu alte cuvinte eu sunt propriul meu bunic?!! 
Avind in vedere ca legea interzice ca tatal, fiul şi nepotul sa fie mobilizati in acelasi 
timp, vă rog respectuos, stimate Domnule Ministru, sa ma lasati la vatra.  
 
Contind pe amabilul dvs sprijin şi binevoitoarea dvs intelegere de tata si 
adult, vă rog sa agreati, stimate Domnule Ministru, salutarile mele de Inalta 
consideratie.  
semnatura indescifrabila 
 
PS : Este vorba de o scrisoare veridica expediata de un tinar alsacian Ministrului 
Apararii Nationale Francez ! Cererea sa a fost acceptata, tinarul fiind rapid reformat 
pt urmatorul motiv : stare psihica instabila şi preocupata, tulburari mintale 
agravate de un climat familial perturbat".  
 
*** 
Un arab se duce intr-o discoteca de swinger-i. Isi baga niste whisky, se culca cu 
oricine in stanga şi in dreapta dar din greseala o ia şi in cur.  
A doua zi il cuprind remuscarile şi se duce la moschee, la imam pentru a se confesa :  
- Am fost la femei aseara, m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi din 
greseala am luat-o in cur. . .  
Imamul îi spune ca e foarte grav şi ca dacă vrea sa fie iertat, sa se prezinte a doua zi 
cu 15. 000 de dolari. Arabul pleaca foarte incantat ca vă fi iertat, dar incepe sa se 
gandeasca ca e suma cam mare. Pe drum vede o biserica şi chiar dacă nu e religia 
lui, se gandeste ca poate obtine o iertare de pacate mai ieftina. Intra in confesional 
şi incepe sa povesteasca:  
- Am fost la femei aseara, m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi am şi luat-o 
in cur. . .  
Popa îi zice : dacă vrei sa fi iertat fiule, vino maine cu 10. 000 de dolari. Arabul 
pleaca mai fericit, dar pe drum vede o sinagoga şi isi zice ca evreii  
sunt foarte buni in afaceri şi poate o sa obtina de la ei un pret mai interesant. Intra 
in sinagoga, il vede pe rabin şi incepe :  
- Rabi, stiu ca nu e religia mea, dar ma gandeam ca poate o sa gasesc iertarea la dvs, 
pentru ca aseara am fost intr-o discoteca de echangisti şi  
m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi din greseala am luat-o in cur. . .  
Rabinul îi zice :  
- Nu-i nici o problema, vino maine cu o sticla de Fanta, una de Cola, ceva sticksuri şi 
covrigei.  
Arabul ramane cu gura cascata:  
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- Asta e tot ce trebuie sa fac? Imamul mi-a cerut 15. 000 de dolari, preotul 10. 000, 
iar aici doar cateva sucuri? Sunteti sigur, Rabi?  
Si rabinul îi raspunde :  
- Desigur, asa e la noi, de fiecare data când un arab o ia in cur, organizam o mica 
petrecere ! 
*** 
Intr-o celula un drogat şi un lepros.  
La un moment dat leprosului îi pica o mana. O ia şi o arunca pe fereastra. Drogatul 
se uita ametit la el. Dupa cinci minute, leprosului îi pica un picior. Il ia si-l arunca 
suparat pe fereastra.  
Drogatul, tot ametit, se uita la el. Dupa alte cinci minute leprosului îi pica şi celalalt 
picior. Il ia si-l arunca afara. Moment in care drogatul, sictirit :  
"Te doare-n pix, intr-o juma' de ora esti afara!" 
*** 
O femeie este oprita din trafic de un politist: 
Politistul: Buna ziua.  
Femeia: Buna ziua, ce s-a intamplat?  
P: Ati depasit limita de viteza. Permisul dvs. , vă rog.  
F: Vi l-as da, numai ca nu am asa ceva.  
P: Nu aveti?! 
F: L-am pierdut definitiv pentru conducere repetata in stare de ebrietate.  
P: Aha. . . Imi aratati vă rog actele masinii?  
F: Nu pot.  
P: De ce? 
F: Am furat aceasta masina.  
P: Ce-ati facut?! 
F: Am furat masina şi am ucis proprietarul.  
P: Poftim?!!! 
F: Dacă nu ma credeti, cadavrul este in portbagaj. . . vreti sa il vedeti?  
In acest moment politistul se retrage incet spre masina sa şi cere ajutoare 
prin radio.  
In 5 minute sosesc la fata locului alte 5 masini de politie.  
Un ofiter superior se apropie de masina femeii cu pistolul pregatit.  
Politistul 2: Doamna, vă rog sa iesiti din masina! 
Femeia iese din automobil.  
F: S-a intamplat ceva, domnule? 
P2: Unul dintre colegii mei mi-a spus ca ati furat aceasta masina şi ca ati ucis 
proprietarul.  
F: Am ucis proprietarul? 
P2: Da. Varog sa deschideti portbagajul.  



2078 

 

Femeia deschide portbagajul, care este gol. . .  
P2: Masina este a dvs. , doamna? 
F: Da. Poftiti actele ei.  
Primul politist ramane perplex.  
P2: Unul dintre colegii mei sustine ca nu aveti nici permis.  
Femeia cauta in poseta, scoate un port-document si-l intinde politistului.  
Aceste il deschide şi studiaza permisul, care este in regula.  
Tipul deja nu mai stie ce sa creada.  
P2: Multumesc, doamna. . . Vedeti, colegul meu mi-a spus ca nu aveti permis, 
ca ati furat masina şi i-ati ucis proprietarul!  
F: Sunt convinsa ca mincinosul v-a spus şi ca mergeam cu viteza! 
Morala: Nu vă puneti cu femeile.  
*** 
Ion şi Maria.  
Se duce Ion la Maria şi îi zice: 
-"Mario, dacă faci dragoste cu mine îţi dau telefonul meu. " 
Maria accepta bucuroasa. Dupa epuizarea actului, Ion da sa plece. Maria de colo: 
-„Ioane, ai uitat de telefon!"  
Ion: 
-"Aahhh, scuze. . . ia şi noteaza: 072. . . "  
*** 
Niste reporteri de la TV merg intr-un sat pentru a face un reportaj, cum isi petrece 
ziua baciu' Ion. Il roaga sa povesteasca ce face in cursul zilei.  
- Da pai, dimineata ma scol, şi trag un pahar de palinca. . .  
- Stai, bacie Ion. Nu vă fi bine sa afla toata tara ca deja la prima ora bei. Spune ca 
citesti ziarul. . .  
- Na, atunce. . . dimineata ma scol, citesc ziarul. Dupa aia dau la porc sa mince, dupa 
care mai citesc inc' un ziar. Pina la prinz lucrez in atelier, in care timp citesc vreo 
doi-trei carti. La masa mai citesc vreo doua reviste, iar seara adun iosagul de pe 
cimp, dupa care urmeaza presa de seara. Dupa cina ma duc la biblioteca satului cu 
prietenii, iar la 10 cind inchide biblioteca merem cu toata trupa la Costel, ca el are 
tipografie.  
*** 
In lumea dragostei, o singura regula e valabila. Safaci femeia fericita.  
Faci ceva pe placul ei, castigi puncte. Faci ceva ce nu îi place, pierzi puncte.  
Nu primesti nici unpunct pentru ceva la care se asteapta.  
Cu parere de rau, astea sunt regulile.  
Iata un scurt ghid al sistemului depunctare: 
 
INDATORIRI OBISNUITE 
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* Facipatul (+1) 
* Faci patul, dar uiti pernuta decorativa(-1) 
* Asezi patura peste cearseaful mototolit(-2) 
* Iesi sa cumperi ceva pentru ea (+5) 
*. . Pe ploaie (+8) 
*. . Dar te intorci cu bere (-5) 
* Te scoli din cauza unui zgomot suspect noaptea (+1) 
* Te scolidin cauza unui zgomot suspect noaptea, dar nu era nimic (0) 
*Te scoli din cauza unui zgomot suspect noaptea, şi era ceva (+5) 
*. . Ii tragi una cu facaletul (+10) 
*. . Era catelul ei(-20) 
 
EVENIMENTE SOCIALE 
 
* Stai alaturide ea tot timpul petrecerii (0) 
* Stai alaturi de ea un timp, dupa care mergi la o vorba cu colega (-2) 
*. . Pe colega ocheama Tina (-10) 
*. . Tina, dansatoarea (-20) 
*. . Tina are silicoane (-80) 
 
ANIVERSARI 
 
*O scoti la cina (+2) 
* O scoti la cina, şi nu este un club sport(+3) 
* Ok, e un club sport (-2) 
* Si e noapteacu bufet suedez (-3) 
* E un club sport, noaptea cu bufet suedez, iar pe fata ta sunt pictate culorile 
echipeipreferate (-10) 
 
SEARA IN ORAS 
 
* O scotila film (+1) 
* O scoti la un film care îi place ei(+3) 
* O scoti la un film care nu-ti place (+6) 
* O scoti la un film care îţi place tie (-2) 
*. . Se numeste"Robocop" (-3) 
*. . Ai mintit ca era un film despre orfani(-15) 
 
CONDITIA FIZICA 
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* Ai facutburta (-15) 
* Ai facut burta, dar te antrenezi sa îţi revii(+10) 
* Ai facut burta şi treci la camasi şi pantaloni mai largi(-30) 
* Spui, "Nu conteaza, şi tu ai"(-8000) 
 
MAREA INTREBARE 
 
* Ea intreaba:"M-am ingrasat?" (-5) [Da, pierzi puncte indiferent de raspuns] 
* Eziti cu raspunsul (-10) 
* Raspunzi, ". . Unde?" (-35) 
* Orice alt raspuns (-20) 
 
COMUNICARE 
 
* Cand vorbeste despre problemele ei, te aratiinteresat (0) 
* Asculti, peste 30 minute (+50) 
*Asculti, peste 30 minute, fara sa te uiti la TV (+500) 
* Ea isida seama ca de fapt ai adormit (-4000) 
 
*** 
Am 20 de ani.  
 
Ma trezesc dimineata, ma duc la baie ma spal. Am p. . a sculata.  
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. Incerc cu doua maini, nu pot.  
Am 30 de ani.  
 
Ma trezesc dimineata, ma duc la baie ma spal. Am p. . a sculata.  
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot.  
Incerc cu doua maini, parca se intampla ceva.  
Am 40 de ani.  
 
Ma trezesc dimineata, ma duc la baie ma spal. Am p. . a sculata.  
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. Incerc cu doua maini, pot.  
Am 50 de ani.  
 
Ma trezesc dimineata, ma duc la baie ma spal. Am p. . a sculata.  
Incerc sa o indoi cu o mana, pot. Incerc cu doua maini, normal, pot.  
Sunt din ce in ce mai puternic! 
*** 
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La scoala copiii sunt intrebati "cine îi aduce pe lume?".  
Gigel spune ca barza, Ionel spune ca "barzaul", numai Bula se baga'n 
vorba şi zice:  
- Feribotu', Doamna!  
- Cum "feribotu'", Bula?  
- Pai azi-noapte, dupa ce au inchis lumina şi au crezut ca eu dorm, l-am 
auzit pe tata spunandu-i mamei:  
"Leano, nu mai feri botu' ca iar o sa facem un tampit ca Bula"  
*** 
Doua oltence colege de banca, in timpul tezei la fizica.  
Una sopteste, usor agitata, catre cealalta:  
- Auzi, nu mi-e clar la problema asta cu vitezele, cat fu T1 la tine? 
- Pai. . . cam zece minute, cred. . .  
*** 
Sint inca in pat,  
si nu-mi pot lua gindul de la tine,  
de la noaptea trecuta. . . .  
mi-as dori atit de mult sa te strivesc la pieptul meu! 
In noaptea calda,  
ai venit la mine pe neasteptate. . .  
si ceea ce s-a intamplat a lasat in mine senzatii de neuitat.  
Ai aparut de nicaieri si,  
fara sa-ti fie teama sau rusine,  
te-am surprins atingind trupul meu gol. . .  
mi-ai simtit indiferenta şi m-ai muscat fara mila, innebunindu-ma. . .  
ne-am zvircolit toata noaptea intr-un joc nebunesc! 
In zori am adormit in sfirsit, obosit. . .  
Astazi, cind m-am trezit, te-am cautat indelung,  
dar nu te-am mai gasit. . .  
cearsafurile cazute de pe pat sint singurele martore ale noptii trecute.  
In noaptea asta ma voi preface ca dorm şi te voi astepta sa reapari. . . .  
tzantzar nenorocit !!! 
Fragment din Eugen Lovinescu 
*** 
Nevasta unui ardelean vrea sa dea divort. Ajunsi in fata judecâtorului, ea spune:  
- De 10 ani sintem casatoriti şi inca nu am facut dragoste!  
Judecâtorul, mirat, il intreaba pe ardelean:  
- Ba, tu ori nu vrei, ori nu poti, ori nu stii? 
Ardeleanul raspunde:  
- De putut, pot; de vrut, vreau, şi de stiut, stiu; dar nu vad de ce atata graba. . .  
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*** 
 
Un ardelean vine la bar: 
- Doua sute de votca, in doua pahare.  
Barmanul intreaba: 
- De ce in doua pahare, ca esti singur?  
- Am un prieten plecat in Irak şi mi-a spus sa beau şi pentru el.  
A doua zi la fel, a treia zi la fel şi tot asa pana intro- zi când vine şi cere o suta de 
votca intr-un pahar.  
- Da ce, Doamne fereste ti-a murit prietenul?  
- Nu, m-am lasat eu de baut.  
*** 
Doi ardeleni stau de vorba la o palinca. La un moment dat unul zice:  
- Auzi ma, dacă io i-as trage-o lu' nevasta-ta, ce inseamna ca am fi? Cumnati? Cuscri? 
Rude? Sau ce?  
La care celalalt sta juma' de minut pe ganduri şi apoi raspunde: 
- Ma, io cred ca am fi chit.  
*** 
Un ardelean e oprit de un politist, care îi spune:  
- Dati-mi numele şi prenumele.  
- Ai innebunit? Si pe urma cum ma mai numesc?  
*** 
Maria zice intr-o zi: 
- Ma Ioane zi şi mie o vorba calda ca de când nu te-am mai auzit. . .  
Ion zice: 
- Marie, sa te arda focul.  
*** 
La aniversarea a 20 de ani de casatorie, un ungur cheama la el o familie de prieteni 
romani. La inceputul mesei, gazda tine un toast, incercand sa 
vorbeasca romaneste cat mai corect:  
- As vre se moltomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoti alaturi de sotia 
me. . .  
- Alaturi de sotia mea, il corecta prietenul roman.  
- Alaturi de sotia te numai de 4 ani.  
*** 
Un ungur la magazin:  
- Este biscuiti? Vanzatoarea:  
- Nu este, sunt!  
Ungurul:  
- Da` rahat sunt?  
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Vanzatoarea:  
- Da, esti!  
*** 
Universitatea de Medicina, Cursul de Anatomie.  
Profesorul explica despre nivelul ridicat de glucoza din sperma. O tanara studenta 
ridica mana şi spune:  
- Sa inteleg din ceea ce spuneti dvs ca sperma are la fel de multa glucoza ca 
zaharul!? 
- Exact domnisoara. . .  
- Si cum se face ca nu e dulce?  
- Pentru ca papilele gustative pt dulce sunt in varful limbii şi nu in adancul gatului!. 
. . i-a replicat calm profesorul. . . .  
*** 
Acum douazeci de ani lucram ca şi taximetrist ca sa ma intretin. Cand am ajuns, la 
2:30 AM, cladirea era acoperita in intuneric, doar cu exceptia unei singure lumini la 
o fereastra de la parter. . .  
In asemenea circumstante, multi taximetristi ar claxona o data sau de doua ori, ar 
astepta un minut şi apoi ar pleca. Dar am vazut prea multi oameni care depindeau 
de taxi ca fiind singurul lor mod de transport. Dacă nu mi se parea un pericol, 
intotdeauna mergeam la usa.  
Deci am mers si-am batut la usa. " Doar un minut" raspunse o voce firava, a unei 
persoane mai in varsta.  
Auzeam ceva fiind tras de-a lungul pardoselii.  
Dupa o pauza lunga, usa s-a deschis. O femeie mica de statura, in jur de vreo 80 de 
ani statea in fata mea. Purta o rochie colorata şi o palarie mare cu un material de 
catifea prins pe ea, ca şi o femeie dintr-un film din anii '40.  
Langa ea era o valiza mica de nailon. Apartamentul arata ca şi cum nimeni n-ar mai 
fi locuit acolo de ani de zile. Tot mobilierul era acoperit cu cearsafuri.  
Nu gaseai nici un ceas pe pereti, nici bibelori sau alte lucruri pe rafturi.  
Intr-un colt era un panou plin cu poze peste care era pus un suport de sticla.  
"Ati putea sa imi duceti bagajul pana la masina?"zise ea.  
Am dus valiza la masina şi apoi m-am intors sa sa o ajut pe femeie. Ea 
m-a luat de brat şi am mers incet spre masina. A continuat sa-mi multumeasca 
pentru amabilitatea mea.  
"Nu e mare lucru" I-am zis eu. " Doar incerc sa-mi tratez pasagerii in felul în care as 
vrea ca mama mea sa fie tratata"  
" Oh, sunteti un baiat asa de bun!" zise ea.  
Cand am intrat in masina, mi-a dat o adresa, şi apoi m-a intrebat: "Ai putea sa 
conduci prin centrul orasului?"  
"Nu este calea cea mai scurta" am raspuns eu rapid.  
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" Oh, nu conteza" spuse ea. " Nu ma grabesc. Eu acum merg spre azil. . . ".  
M-am uitat in oglinda retrovizoare. Ochii ei erau scanteitori. . . " Nu mi-a mai ramas 
nimeni din familie. . . " a continuat ea. " Doctorul spune ca nu mai am mult timp. . . "  
In tacere am cautat ceasul de taxare şi l-am oprit. "Pe ce ruta ati vrea sa merg?" Am 
intrebat. Pentru urmatoarele doua ore am condus prin oras.  
Mi-a aratat cladirea unde odata ea lucrase ca şi operator pe lift.  
Am condus prin cartierul unde ea şi sotul ei au locuit când erau proaspat casatoriti. 
M-a dus in fata unui magazin cu mobila care odata fusese o sala de bal unde 
obisnuia sa mearga la dans pe vremea când era fata. Cateodata ma ruga sa opresc in 
fata unor cladiri sau colturi de strada şi sa staau cu ea acolo in intuneric, 
contempland in tacere.  
Cum prima aluzie de soare sa aratat pe orizont, mi-a spus dintr-odata: 
"Sunt obosita. . . Hai sa mergem. " 
Am condus in tacere spre adresa pe care mi-o daduse.  
Era o cladire ieftina, ca şi o casa mica, cu un drum de parcare care trecea pe sub o 
portita. Doi oameni au venit spre taxi cum am şi ajuns acolo. Erau atenti şi 
concentrati aspura fiecarei miscari pe care o facea femeia. Am deschis portbagajul 
şi am dus micuta valiza pana la usa. Femeiafusese deja asezataintr-un scaun cu 
rotile.  
"Cat vă datorez?" a intrebat ea, in timp ce-si cauta portmoneul.  
"Nimic" am zis eu.  
" Dar trebuie şi tu sa te intretii. " 
"Nu vă faceti griji. . . sunt şi alti pasageri" am raspuns eu.  
Aproape fara sa ma gandesc m-am aplecat şi i-am dat o imbratisare. Ea 
m-a strans cu putere. .  
" Ai facut unei femei in varsta un mic moment de bucurie" spuse ea. "  
Multumesc. " 
I-am strans mana şi apoi am plecat in lumina diminetii.  
In spatele meu, o usa se inchisese. . . Era ca şi sunetul de incheiere a unei vieti. . .  
Nu am mai luat alti pasageri in tura aceea de lucru.  
Am condus pierdut in ganduri. . . Pentru restul zile de-abia puteam vorbi.  
Ce ar fi fost dacă femeia aceea ar fi dat peste un taximetrist manios, sau unul care ar 
fi fost nerabdator sa-si termine tura?. . .  
Ce-ar fi fost dacă as fi refuzat sa iau comanda, sau doar sa claxonez o 
data şi apoi sa plec?. .  
Uitandu-ma in urma. nu cred ca am facut ceva mai important in intreaga 
mea viata. Suntem conditionati sa credem ca vietile noastre se invart in jurul unor 
momente marete.  
Dar adesea aceste momente marete ne iau prin surprindere- frumos 
impachetate in ceea ce altii ar considera ceva putin, ceva neinsemnat.  
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OAMENII S-AR PUTEA SA NU-SI AMINTEASCA EXACT CEEA CE  
AI FACUT SAU CEEA CE AI SPUS, DAR INTOTDEAUNA ISI VOR AMINTI CUM I-AI 
FACUT SA SE SIMTA!!! 
Viata aceasta s-ar putea sa nu fie petrecerea pe care o speram, dar cat timp suntem 
aici putem de asemenea sa dansam. In fiecare dimineata când imi deschid ochii, imi 
spun:" Ziua de azi este o zi speciala!" 
Amintiti-va asta, prietenii mei: nu ne mai putem intoarce niciodata inapoi, acesta e 
singurul Show pe care il jucam.  
Trateaza oamenii in felul in care ai vrea TU sa fii tratat !!!!!!!!!! 
N-o sa ai parte de nici o surpriza in 10 zile dacă o sa trimiti acest mesaj la alte 10 
persoane.  
Dar, s-ar putea sa ajuti lumea sa fie putin mai buna şi mult mai intelegatoare prin 
simplu fapt ca-l trimiti mai departe.  
*** 
Dacă vă este frica sa nu vă ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 50 g de 
tarie.  
Taria, precum se stie din batrani, atenueaza frica! 
*** 
Naufragiaza o corabie.  
Un pasager se apropie inot de capitan si-l intreaba: 
- Capitane, cat avem de inotat pana la cel mai apropiat pamant? 
- Trei kilometri.  
- In ce directie? 
- In jos. . . ! 
*** 
Un orb intra in bucatarie şi da de o razatoare. . . la care spune. . . "cine a scris 
porcaria asta? 
*** 
O tanara in tren are dureri de dinti, un tanar de langa ea îi spune : 
- Dacă o sa vă sarut o sa vă treaca imediat durerea. .  
Un batranel din compartiment : 
- Tratamentul dumitale e bun şi la hemoroizi? 
*** 
Vine o doamna la ginecolog, se aseaza pe scaunul acela, şi desface picioarele şi le 
pune pe stativul ala.  
Doctorul se uita la ea si-i spune: 
-Mai sus. . .  
Doamna ridica picioarele mai sus 
Doctorul iarasi: 
-Mai sus. . .  
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D-na ridica inca mai sus picioarele.  
Doctorul: 
-Mai sus e ginecologia, aici e stomotologia! 
*** 
O masina se loveste brutal de o caruta. In urma accidentului, calul şi carutasul sunt 
raniti destul degrav. Un politist apare imediat la locul 
accidentului si, vazand calul chinuindu-se, intr-un acces de mila, il impusca in cap. 
Apoi se indreapta catre carutas, cu pistolul in mana, şi il intreaba: - Si 
dumneavoastra sunteti ranit?  
- Nu! Nu! Doamne fereste! Asa de bine nu m-am simtit niciodata! 
*** 
Suna soneria.  
Sotia disperata se roaga: 
- Doamne fa sa dispara amantul, iar sotul sa nu stie nimic.  
La care un glas din inalturile cerului spune: 
- Bine, fie. . . te scap. . . dar când o sa mori o sa ti se traga de la APA.  
Sotia a fost bucuroasa ca a scapat de amant, gandindu-se ca in ceea ce priveste apa. 
. . vă avea grijasi se vă feri.  
Peste un timp apare o oferta de nerefuzat pentru o croaziera pe mare, împreuna cu 
toate prietenele ei.  
Se duce femeia in excursie, când deodata incepe o furtuna. Femeia iar se roaga: 
- Doamne, stiu ca mi-ai spus ca o sa mor din cauza apei. . . dar acum, gandeste-te. . . 
sunt atatia oameni nevinovati. . . pentru mine o sa omori toti oamenii de pe acest 
vas? 
La care glasul raspunde: 
- De-ai sti de cati ani ma chinui sa vă adun pe toate la un loc. . .  
*** 
- Nenorocire ! Am o nevasta tanara care-i mereu bolnava.  
- Asta nu-i nimic. Eu am una batrana care-i sanatoasa tun. . . .  
*** 
Rashela îi zice lui Itic: 
- Itzic, m-am gindit bine şi am hotarat sa divortam! 
- Cum asa, mai Rashela, dupa 40 de ani de casatorie! 
Dar ce-ti veni? 
- Pai tu-ti dai seama, mai Itzic, ca in 40 de ani tu nu mi-ai cumparat niciodata nimic? 
- Pai nu mi-ai spus niciodata ca ai avea ceva de vanzare! 
*** 
La serviciul "Personal" se prezinta un barbat.  
- Va rog sa ma angajati, zice el, am 9 copii ! 
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci? 
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*** 
Doi prieteni discuta pe strada: 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
*** 
Basescu catre multimea adunata in Piata Victoriei: 
- Am hotarat ca de acum vom munci numai Miercurea! 
Toata suflarea impresionata, aplauda in delir.  
- Intrebari? 
Se ridica unu, se scarpina, tuseste: 
- In FIECARE Miercuri? 
*** 
-Visez sa fiu miliardar ca tatal meu, zice Bulisor.  
-Tatal tau este miliardar? 
-Nu!Si el viseaza.  
*** 
Sotia catre sot:  
- E buna ciorba? 
Sotul: 
- Ai chef de cearta?  
*** 
Soacra vine acasa şi spune: - Astazi am fost la coafor.  
Ginerele: - Si nu era deschis?  
*** 
Stewardesa Tarom catre un calator: 
- Doriti cina? 
- Ce pot sa aleg? 
- Da sau nu  
*** 
- Mai Bula, ce ati facut azi la chimie? 
-Am preparat materiale explozive.  
-Si miine ce program aveti la scoala? 
-Care scoala?  
*** 
In avion, dupa ce s-au oprit motoarele la 10. 000 de metri altitudine:  
- Stimati pasageri, vă rugam sa ramaneti pe locurile dumneavaostra, pentru a usura 
identificarea. . . Multumim  
*** 
Bula, student, este chemat de decan:  
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- Bula, ai fost vazut azi-noapte în caminulfetelor. Pentru asta, trebuie sa platesti, 
conform regulamentului, o amenda de 10. 000 de lei. Dacă mai esti prins o data, 
suma sedubleaza: 20. 000 de lei. Si asa mai departe.  
Bula, spirit întreprinzator, întreaba:  
- Domnule decan, dacă achit în avans pentru tot semestrul, oferitivreun discount? 
*** 
D-le Bush, aveti dovezi ca Irakul are arme de distrugere in masa?  
- Sigur, am pastrat chitantele !  
*** 
Este adevarat ca in urma dezastrului de la Cernobîltoataconducerea centralei 
atomoelectrice s-a sinucis?  
A: Da, in afara secretarului de Partid, care nu a fost gasit acasa!  
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
-Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat.  
-Nu. Eu sunt proprietarul lacului ! - raspunde tatal. . .  
*** 
- Draga mea, cu cine ai stat de vorba aproape o ora la poarta?  
- Cu Vasileasca.  
- Si de ce n-ai invitat-o inauntru? 
- Era grabita. .  
*** 
La ora de psihologie, profesorul isi intreaba elevii:  
-Stiti de ce nu folosesc indienii degetul acesta? intreaba elaratand al treilea deget de 
la mana dreapta.  
Nimeni nu raspunde la intrebare.  
-Fiindca este al meu! 
*** 
-Vecina, am vazut un baiat care a incercat s-o sarute pe fiica dumitale!  
-Si a sarutat-o? 
-Nu, nu l-a lasat! 
-Atunci nu era fiica mea! 
*** 
-Cum, ti-a fost un prieten atât de bun şi nu te duci la inmormantarea lui?  
-Dar ce, el o sa vina la a mea?! 
*** 
-Fii atent, Gigele! In fata ta e Nordul, la stanga Vestul, la dreapta Estul, ce ai in 
spate?  
-Rucsacul!. . .  
*** 
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Un director isi intreaba fiul intors de la bacalaureat:  
-Ei ai reusit? 
-Da, tata! 
-Ce te-a intrebat examinatorul? 
-Cine e tatal meu. . . . . . . . .  
*** 
Ion şi Gheorghe isi pasteau oile pe marginea unei prapastii fara fund. La un 
moment dat, neatent, Ion aluneca şi cade in hau. Speriat, Gheorghe, incepe sa-
l strige:  
- Ioaneee!. . . Baaaa, Ioaneeee!. . .  
Ion nu raspunde. . . In sfarsit, dupa un timp, se aude vocea lui Ion:  
- Ceeee-i, ma', Gheoooo. . . ?!?  
- Ma, Ioaneeee, ti-ai rupt vreun picior?!?  
- Nuuu, ma Gheooooo!. . .  
- Ti-ai ruuupt vreo maaana?!?  
- Nuuu, ma Gheooo!  
- Da' ceee-ai patiit, ma?!?  
- Nimic, ma', Gheooo!. . . Ca inca n-am ajuuuns jos!. . .  
*** 
Doi indieni mergeau linistiti pe un deal. . . La un moment dat, in departare 
zaresc un fum gros, intermitent.  
Cel mai in varsta zice:  
- Auzi, ce mesajtransmite fumul ala?  
Atunci, tanarul raspunde:  
- Aaa, nimic!. . . Sunt doar reclame!. . .  
*** 
Un 'baiat-de-baiat' isi cumpara un BMW şi iese cu el in probe pe autostrada 
Bucuresti-Pitesti. . . Pe la viteza de 150km/h îi apare o masina de politie in 
spate. Atunci, tipul se gindeste: 'o calc şi scap'. Totusi, când atinge 200km/h, 
incepe sa-i fie frica şi se opreste. . . Politaiul vine la el si-i zice:  
- Auzi, ma', da-mi o scuza ca lumea şi te iert!. . . Ca dacă nu 'o calcai' tu asa, nu 
fugeam şi eu cu 200!. . . Si chiar ca mi-a placut!. . .  
- Pai, stii sefu'. . . Mi-a fugit nevasta cu un politai şi -atunci când te-am vazut in 
spatele meu- am crezut ca mi-o aduci inapoi!. . .  
*** 
- De ce oltenii se aseaza in ultimul rand, la cinema?  
- Pentru ca ei stiu foarte bine ca 'Cine rade la urma, rade mai bine'!. . .  
*** 
Un pasager de avion transaltlantic a vrut sa duca rudelor sale un cocos falnic, 
romanesc. Nefiind legal, din cauza 'gripei aviare' şi l-a ascuns in pantaloni!. . . 
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In timp ce omul nostru a atipit linistit, pasagera de langa el -o maicuta- s-a 
asternut la citit. . .  
La un moment dat, cocosul si-a scos capul prin slitul omului. . .  
Atunci, maicuta a inceput sa urle ingrozita:  
- Domnule, domnule, treziti-va!. . . Cred ca vi s-a spart un ou!. . .  
*** 
La o casa de nebuni era o celula de 'furiosi', care bateau 'mar' toti paznicii, de 
îi trimiteau direct la 'Urgenta'. Toti tipii solizi ce au fost angajati de-a lungul 
timpului au patit la fel, pana când au angajat un schilod, caruia angajatorii 
nu-i dadeau nici 10 minute de viata printre nebuni. . .  
Dupa 2 zile, conducerea spitalului a venit sa vada ce se intampla. Nu mica le-a 
fost mirarea când au vazut ca toti nebunii erau plini de vanatai pe fata şi cu 
capul spart. Atunci, l-au intrebat pe noul paznic:  
- Cum ai reusit, dom'le?  
- Simplu. Am tras cu creta o linie pe dusumea şi le-am spus ca - dacă pot sa 
treaca pe sub ea - le dau drumul!. . .  
*** 
Doi prieteni, manageri a doua intreprinderi falimentare, discuta despre 
duritatea economiei de piata. . . La un moment dat, unul spune celuilalt:  
- Inchipuie-ti, prietene!. . . De jumatate de an nu le mai dau salarii 
lucratorilor, iar ei tot vin la serviciu!  
- Pai, stii ce?!?. . . Ia pune-le tu taxa de intrare!. . .  
*** 
Un student la Politehnica intra la examenul de Matematici si, fara nicio 
discutie, pune pe catedra o sticla de whisky. Examinatorul priveste sticla şi 
spune:  
- Satisfacator!  
Studentul mai scoate pe catedra şi o cutie cu bomboane de ciocolata fina.  
Examinatorul:  
- Bine!  
In sfarsit, studentul pune deasupra cutiei cu bomboane de ciocolata şi un 
stilou aurit, de firma. Examinatorul:  
- Excelent!. . . Si- pune nota in catalog şi in carnet.  
Vizibil multumit, studentul strange totul de pe masa spunand:  
- Acum vă rog sa ma scuzati, trebuie sa ma retrag fiindca mai am de dat şi 
Fizica!. . .  
*** 
Doi prieteni, pe strada:  
- E adevarat ca ai fost plecat o saptamana la mare?  
- Da, asa e!  
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- Si, ai avut vreme buna?  
- S-ar putea spune şi asa, pentru ca plouat doar de doua ori!. . .  
- Pai, atunci a fost chiar excelent!  
- Oarecum, pentru ca prima ploaie a tinut trei zile, iar a doua patru!. . .  
*** 
Doi prieteni se intalnesc in strada:  
- Hei, ce-i cu tine? De ce ai un ochi vanat?  
- Pai, ieri am fost la masa la socrii mei. . .  
- Ei, si?!?. . .  
- Stii doar ca ei sunt credinciosi. . . Inainte de masa a trebuit sa spunem  
rugaciunea.  
- Si?!?. . .  
- Pai, am facut greseala ca - la pasajul 'si fereste-ne, Doamne, de rele'- sa ma  
uit tocmai la mama-soacra!. . .  
*** 
Intalnire a patru reprezentanti de fabrici de bere: Timisoreana, Ursus, Ciuc şi 
Tuborg. . . Fiecare comanda cate o bere: cel de la Timisoreana o bere 
Timisoreana, cel de la Ciuc o bere Ciuc, cel de la Tuborg o bere Tuborg iar cel 
de la Ursus -spre uimirea celorlalti- cere o Coca-Cola.  
La care, cei trei il intreaba, total nedumeriti:  
- Ce faci?!?. . . Tu nu bei bere?!?. . .  
- Pai, dacă voi nu beti, atunci nu beau nici eu!. . .  
*** 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi înca în paradis deoarece ei ar fi 
ignorat marul şi ar fi mâncat sarpele.  
*** 
Unu calare pe una îi zice la ureke:  
- Iti place?  
Ea raspunde:  
- Mai tareeeeeee  
La care asta:  
- ITI PLAAAAAAAAAAAAAAAAACEEEEEEEEEEEEEEEEE????  
***  
Spermatozoizii isi fac un plan de atac.  
Seful lor le spune:  
- Baieti uite cum facem. . . Voi o luati pe partea stanga, voi pe prtea dreapta, iar 
restul vin in spatele meu, in centru.  
Zis şi facut.  
Alearga ei cat alearga, iar dupa un timp comandantul sriga:  
- Stoooooop!!!!  
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- Ce-i sefu`, ce-i?  
- Tradare !! Am fost dati in gat!  
*** 
Intrebare: Ce face o femeie dupa ce face sex?  
Raspuns: Deranjeaza. . .  
*** 
Ce fac barbati dupa ce fac sex?  
5% isi aprind o tigara,  
5% se intorc cu spatele la partenera şi adorm iar  
90% se intorc acasa!!  
*** 
Dupa finalizarea unei felatii el ramine f satisfacut; ea cu gura plina.  
- Înghite-o draga mea!  
- Mmm. . . .  
- Te rog iubire inghite-o!  
- Mmm. . . .  
- Dacă ma iubesti un pic atunci o inghiti!  
- Mmm. . . .  
- Ce sa-ti cumpar de ziua ta?  
Urmeaza o înghitire rapida şi “O blana vreau iubitule”.  
*** 
Era un cioban la stana, şi se cam plictisea. Omoara o musca. . . face o laba. . . aprinde 
o tigara şi zice: CRIME, SEX DROGURI şi tot ma plictisesc!!!!  
*** 
Intr-un amfiteatru, in timp ce profesorul preda, se aude de undeva din sala:  
-Sugi pula !!!  
Se intoarce profesorul suparat: 
- Afara!!!  
- Nu, nu, aici sa vada toata lumea!!!  
*** 
Un doctor catre alt doctor:  
- E ceva in aer care lasa femeile insarcinate!  
- Ce anume?  
- Picioarele lor! 
*** 
Un american şi un roman stau de vorba. Americanul spune mandru:  
- We have George W. Bush, Stevie Wonder, Bob Hope and Johnny Cash! Romanul 
spune şi el: 
- We have Traian Basescu, no wonder, no hope, no cash!"  
*** 
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”Felicitari, baiatul meu!", spune unchiul. Sunt sigur ca peste ani, cînd te vei gandi la 
ziua de azi, ti-o vei aminti ca pe cea mai fericita zi din viata ta. "  
"Dar nu astăzi ma insor, abia maine!" proteseteaza nepotul.  
"Stiu", raspunde unchiul. "  
*** 
- Bula, ce ati facut azi la scoala?  
- Am avut ora de chimie, şi am facut o bomba.  
- Si miine ce o sa faceti?  
- Unde? 
*** 
O mama şi fiica ei calatoreau cu un taxi. Fiica vede pe strada niste femei îmbracate 
provocator stând pe marginea strazii uitîndu-se la fiecare masina care trece.  
Mami, intreaba fiica, ce fac doamnele alea acolo?  
Îsi asteapta sotii sa se întoarca de la munca" raspunde mama.  
Hai cucoana, ca's prostituate, intervine taximetristul.  
Dupa cîteva momente de liniste apasatoare, fetita întreaba,  
Mami, prostituatele au copii? 
Desigur, draga mea, de unde crezi ca au aparut taximetristii? 
*** 
Un barbat şi o femeie care nu se cunosteau imparteau acelasi compartiment intr-un 
vagon de dormit. Dupa ce au trecut peste momentul initial de stânjeneala, s-au 
intins sa doarma, el pe patul de deasupra, ea pe cel inferior. In mijlocul noptii, 
barbatul se inclina in lateralul patului, o trezeste pe femeie si-i spune:  
- Imi cer scuze ca vă deranjez, insa imi e foarte frig. Ati putea sa-mi dati vă rog inca 
o patura?  
Femeie se inclina şi ea in lateralul patului si, uitându-se in sus spre el, îi face cu 
ochiul şi îi spune:  
- Am o idee mai buna, ce-ati zice dacă numai pentru noaptea asta ne-am considera 
casatoriti?  
Barbatul, încântat, e de acord, dupa care femeia îi spune:  
- Ia-ti singur o patura, trântor imputit ce esti! 
*** 
Intr-o zi, o directoare de succes de la resurse umane a fost calcata de un autobuz in 
timp ce se plimba şi a murit. Sufletul ei a fost intampinat la Portile Raiului de catre 
Sf. Petru in persoana.  
- Bine ai venit in Rai. Dar inainte sa te instalezi, se pare ca avem o problema. Vezi tu, 
n-am mai avut niciodata un director de la resurse umane care sa ajunga pana aici şi 
nu suntem prea siguri ce sa facem cu tine.  
- Nici o problema, doar lasati-ma inauntru.  
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- As vrea eu, dar am ordine de sus. Vei petrece o zi in Iad şi una in Rai şi apoi vei 
alege in care din ele ai vrea sa-ti petreci eternitatea.  
 
- De fapt eu m-am decis. Prefer sa raman in Rai.  
- Imi pare rau, regulile sunt reguli.  
Si astfel Sf. Petru o pune intr-un lift şi s-a dus direct in Iad.  
Usile s-au deschis şi ea s-a gasit calcand pe iarba verde a unui teren de golf 
minunat. Mai departe era un local şi in fata ei erau toti prietenii ei - directori cu 
care lucrase şi toti o aclamau. Au alergat toti spre ea, au sarutat-o pe ambii obraji şi 
au discutat despre vremurile trecute. Au jucat o runda excelenta de golf apoi seara 
s-au dus in local unde a mancat o cina excelenta formata din friptura şi homari. A 
facut cunostinta şi cu Diavolul care era de fapt un tip de treaba (chiar dragut) şi s-a 
distrat de minune spunand bancuri şi dansand. Toti au dat mana cu ea şi si-au luat 
ramas bun in timp ce se urca in lift.  
 
Urmatoarele 24 de ore şi le-a petrecut in Rai odihnindu-se pe nori şi cantand la 
harpa.  
S-a distrat de minune, şi cele 24 de ore au trecut fara sa-si dea seama.  
 
Sf. Petru a venit şi a luat-o.  
- Deci, ai petrecut o zi in Iad şi una in Rai. Acum alege-ti eternitatea.  
- Nu credeam c-am sa spun asta, adica, in Rai a fost beton, dar cred ca m-am simtit 
mai bine in Iad. Asa ca Sf. Petru a escortat-o la lift, care s-a reintors in Iad. Cand 
usile s-au deschis, s-a gasit stand intr-un peisaj dezolant, pustiu, acoperit cu gunoi 
şi mizerie.  
Prietenii ei erau imbracati in zdrente şi colectau gunoiul in saci.  
Diavolul a venit şi el şi si-a pus bratul in jurul ei.  
- Nu inteleg, spuse femeia tremurand, ieri când am fost aici era un teren de golf şi 
un local unde am mancat homar, am dansat şi m-am simtit bine. Acum nu mai e 
decât pustiu şi gunoi, iar prietenii mei sunt toti mizerabili.  
Diavolul s-a uitat la ea şi a zambit.  
- Ieri te recrutam. Azi esti angajata. . . . . . . . . .  
*** 
Banana şi vibratorul pe noptieră.  
Banana către vibrator:  
- Este pentru prima oară?  
Vibratorul:  
- Nu! Banana:  
- Şi atunci ce morţii mătii tremuri asa???  
*** 
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*Fiscul 
* 
Un evreu nu isi mai platise impozitele de mult timp, gasind mereu metode  
de a pacali fiscul.  
Intr-o zi primeste o citatie sa se prezinte la sediul finantelor pentru a da explicatii 
privind impozitele. Panicat se duce la un prieten care avusese aceleasi probleme sa 
ceara un sfat.  
Prietenul îi zice: 
- "Tot ce pot sa îţi zic e sa te imbraci foarte rau, sa te duci cu hainele rupte, pantofii 
dezlipiti, murdar şi nebarbierit; astfel celor de acolo o sa li se faca mila de tine şi te 
lasa in pace". . .  
Nemultumit de sfat, evreul se duce şi la avocat, care il sfatuieste:  
- "Important e sa lasi impresia de putere şi siguranta. Inchiriaza o limuzina, un 
smoking, un ceas Rolex de aur şi du-te. O sa li se faca frica de tine şi te lasa in pace". 
. .  
Tot nemultumit, evreul decide sa se duca la rabin şi îi povesteste totul: 
- "Rabbi, prietenul mi-a zis sa ma imbrac prost, avocatul sa ma imbrac luxos, nu stiu 
de cine sa ascult". . .  
Rabbi se gandeste un moment şi zice: 
- "Fiule, am sa îţi spun o mica poveste care te vă lamuri. A fost odata o fata tanara 
care trebuia sa se marite. Nestiind cum sa se imbrace in noaptea nuntii, ea s-a dus şi 
i-a cerut sfatul mamei sale. Aceasta i-a zis: Fata mea, imbraca-te cu rochia veche a 
bunicii tale, cea neagra şi lunga, şi incheie-te pana la gat, pune-ti şi un batic in cap 
astfel incat sa nu ti se vada decât chipul. Nemultumita fata i-a cerut ajutorul celei 
mai bune prietene care i-a zis: Imbraca-te cu o lenjerie sexy, parfumeaza-te, 
cumpara-ti o rochie super scurta şi totul vă fi bine.  
Fiule, cred ca povestea asta a mea îţi vă fi de mare folos". . .  
Nedumerit, evreul intreaba: 
- "Bine, rabbi, dar nu inteleg ce legatura are ceea ce tocmai mi-ai spus cu problema 
mea. Nu poti fi mai clar?".  
- "Fiule, nu conteaza cum o sa te imbraci, oricum o sa te futa ala ! ! ! 
*** 
Scotianul la spovedanie 
Un scotian insurat se duce la spovedanie si-i spune preotului: 
- Parinte, aproape ca am avut o aventura cu o alta femeie! 
- Cum adica, "aproape"? intreaba preotul.  
- Pai, ne-am dezbracat, ne-am frecat bine unul de altul, dar apoi ne-am oprit.  
 
Preotul este revoltat: 
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- A te freca unul de altul este ca şi cum ai fi bagat-o inauntru! Nu trebuie sa te mai 
vezi cu femeia aceea. Ca penitenta, trebuie sa spui 5 rugaciuni şi sa pui 50 de lire 
sterline in cutia milei.  
 
Scotianul iese din confesional, spune rugaciunile şi apoi se duce la cutia milei. Sta 
putin langa ea şi da sa plece.  
Preotul, care-l urmarea cu privirea, fuge dupa el si-l avertizeaza: 
- Te-am vazut! N-ai pus banii in cutie! 
 
Scotianul raspunde, uimit: 
- Da, parinte, dar am frecat banii de cutia milei şi - asa cum tocmai mi-ai spus - este 
ca şi cum i-as fi bagat inauntru! 
*** 
Un individ e nevoit sa opreasca masina datorita unei congestii de  
trafic. Deodata, cineva îi bate in geam: 
- Ce s-a intamplat? 
- Teroristii i-au rapit pe cei 322de parlamentari şi cer 10 milioane de 
dolarirascumparare. Altfel ameninta ca îi vor stropi cubenzina şi le vor da foc. 
Acum mergem din masina in masina şi facem o cheta.  
- Bine, zice omul dinmasina. Si cat da fiecare? 
- Cam 5 litri. . .  
*** 
Un tip suna la usa unui apartament. Usa se deschide şi apare o tanara superba. . . .  
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? Fara nici un cuvânt, tipa îi trânti usa în 
nas. A doua zi, tipul iar suna la usa, iar deschide tanara cu pricina. . .  
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? La fel de suparata, tipa îi trânteste usa 
înas.  
Seara discuta cu sotul ei, îi povesteste ce şi cum. Acesta din urma decide sa ramâna 
a doua zi cu ea.  
Bineînteles, soneria se face auzita a doua zi. Doamnadeschide usa şi tipul pune 
obisnuita întrebare: 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? Plina de tupeu, cu sotul ascuns dupa 
usa gata sa intervina, femeia raspunde: 
- Da! 
- Atunci, vă rog sa faceti sex şi cu sotul dumneavoastra ca sa-mi lase nevasta în 
pace. . .  
*** 
Un tip intra intr-o farmacie. Multa lume, inghesuiala.  
- Nu vă suparati, vă rog sa ma lasati sa intru in fata ca am pe cineva la pat.  
Oamenii cumsecade îi fac loc şi ajunge la ghiseu. Tipul se apleaca la ghiseu şi spune:  
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- Vreau şi io 3 prezervative  
*** 
Intr-un salon de reanimare, toti conectati la aparate de mentinere a vietii. 
Electricianul baga capul pe usa :  
- Baieti, luati o gura mare de aer ca schimb o siguranta!  
*** 
Un inginer agronom, oltean scolit la Bucuresti şi in strainatate, se destainuie 
reporterului de la TV cu mult naduf in glas:  
- Anul trecut semanaram varza pa 5 hectarre; dar o mancara omizile. Anul asta 
semanaram 10 hectare şi iar o mancara omizile!  
- Si ce masuri veti lua? intreaba reporterul TV.  
- Anul viitor o sa punem varza pe 20 de hectare. Sa se sature, ' rar ele ale dracului!!!  
*** 
Cica era unu' care mergea prin desert de citeva zile, echipat cu ochelari şi labe de 
scafandru. Si cum mergea el asa, sfirsit de sete şi de foame, de-abia se mai tira, se 
intilneste cu un beduin pe o camila. Il intreaba:  
- Nu vă suparati, cit mai e pina la ocean?  
- Pai, sa mai tot fie vreo 200 de kilometri. . . La care omul rabufneste cu naduf:  
- Sa vă ia dracu cu plaja voastra cu tot!  
*** 
Un politist fugea dupa un infractor. . .  
Dupa 100 m l-a depasit. . .  
*** 
De ce sunt politistii uzi de la genunchi in jos? 
Dupa ce arunca tigara in WC, o sting şi cu piciorul.  
*** 
Un negru se duce la doctor in Africa de Sud. Se plange de dureri in gat.  
Doctorul il pune sa se dezbrace complet dupa care il pune sa mearga in patru labe 
şi sa stea cate putin in fiecare colt al cabinetului.  
Negrul, cam uimit, se executa, dupa care il intreaba pe doctor ce legatura 
are treaba asta cu durerile lui de gat.  
La care doctorul raspunde: 
- Nu, n-are nici o legatura, dar mi-am cumparat o masa neagra pentru cabinet şi ma 
gandeam unde sa o pun.  
*** 
La închisoare: 
- Tu cum ai ajuns aici? 
- Tinerete fara experienta.  
- Cum tinerete, cînd ai peste 60 de ani? 
- Da, dar avocatul meu avea doar 25.  
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*** 
Intre doi cersetori: 
- Ce, acum esti ciung?! 
- Ce sa fac? Cînd eram orb, primeam doar bani falsi! 
*** 
Cei peste trei sute de pasageri aflati într-un Boeing 747, deasupra 
Oceanului Pacific, aud vocea calda a stewardesei: "Va rugam sa vă legati 
centurile de siguranta. Datorita unei defectiuni grave, vom fi obligati sa 
amerizam. Dupa amerizare, veti sari în apa prin locurile speciale.  
Înainte de asta vă veti lua un calduros adio de la pasagerii care nu stiu sa 
înoate. Ne despartim cu speranta ca ati avut parte de o calatorie agreabila. . ".  
*** 
- Este adevarat ca se poate face dragoste cu o femeie de la Cernobîl? 
- Da, este adevarat, dar trebuie sa utilizati un prezervativ de plumb.  
*** 
La un proces legat de evaziunea fiscala dintr-o companie, judecâtorul intreaba : 
- Inculpat, recunoasteti ca Dvs ati incercati sa scapati de plata impozitelor şi taxelor 
prin metoda descrisa mai devreme de comisarul Garzii Finaciare? 
- Sincer, nu, dar şi metoda descrisa de dansul merita atentie. . .  
*** 
Indiferent de viteza pe care o ai când mergi cu masina, cei care merg mai 
incet - dorm la volan, iar cei care merg mai repede - sunt sinucigasi.  
*** 
- Cine este cel mai fericit om de pe pamant? 
- Papa de la Roma.  
- De ce? 
- In fiecare dimineata, când se trezeste, isi vede seful gata rastignit. . .  
*** 
Presedintele unei banci s-a destainuit in mare secret prietenului sau ca docturul l-a 
sfatuit sa plece cat mai repede in strainatate. Prietenul vrea sa concretizeze: 
- Dar ce fel de doctor este acesta - doctor in medicina sau doctor in stiinte juridice? 
*** 
In cercurile academice mult timp a existat o ipoteza conform careia daca 
Ai pune in fata masinii de scris un milion de maimute, atunci, conform 
Teoriei probabilitatilor, peste catva timp ele vor tasta opera completa "Hamlet".  
Dar, odata cu dezvoltarea Internetului, am aflat ca nu este asa. . .  
*** 
In SUA poti sa faci orice care nu este clar interzis de lege.  
In China poti sa faci doar ce este clar permis de lege.  
In Cuba este interzis sa faci chiar şi ceea ce este clar permis de lege.  
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In Romania poti sa faci orice chiar dacă este clar interzis de lege.  
*** 
Mai rau decât o pietricica in bocanc poate fi doar un firicel de nisip in prezervativ.  
*** 
O fetita isi intreaba tatal:- Care-i diferentadintre a excita şi a enerva? 
- Sa-ti dau un exemplu, acum 15 ani mama ta ma excita, acum ma enerveaza.  
*** 
Secretara catre patron: 
-Am doua vesti: una buna, alta rea.  
- Incepe cu cea buna.  
- Nu esti steril.  
*** 
Sotia catre sot: 
- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta? 
- Nici una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine.  
*** 
Sotia isi intreaba sotul: 
- Te-ai casatorit cu mine din dragoste sau din interes? 
- Cred c-a fost dragoste ca nu ma mai interesezi de mult.  
*** 
O femeie goala in fata oglinzii: 
- Cand ma uit vad o persoana grasa şi ridata. As avea mare nevoie de un 
compliment.  
El: - Ai vederea foarte buna.  
*** 
Ea: - Maine aniversam 30 de ani de casnicie. Ce zici, sa taiem porcul? 
El: - De ce, nu e vina lui.  
*** 
I: Care-i definitia fidelitatii? 
R: Ratarea unei ocazii.  
*** 
Un invitat catre vecina sa: 
- Sampania vă face frumoasa.  
- Dar n-am baut nici o cupa! 
- Se poate, dar eu sunt la a 12-a.  
*** 
Niste turisti la tara: 
Ea: - Iubitule, peisajul asta ma lasa muta.  
El: - Perfect, campam aici.  
*** 
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Un inginer moare şi ajunge la portile raiului. Se uita Sf. Petru in catastif, vede ca e 
inginer şi il trimite in iad.  
In scurt timp, inginerul se plictiseste şi incepe sa faca imbunatatiri. Asa ca Infernul 
se face cu aer conditionat, canalizare la wc, scari rulante şi alte smekerii de confort.  
Intr-o zi, il suna Dumnezeu pe Satana sa-l intrebe cum mai merge treaba pe acolo, 
pe jos.  
-Pai cum sa mearga? Foarte bine, avem aer conditionat, canalizare, scari rulante etc. 
Si pun pariu ca in curand inginerul vă aparea cu alte idei inovatoare.  
-Cum? Aveti un inginer acolo? Nu are ce cauta la voi, a fost o greseala! Trimite-l sus 
imediat!  
-Nici gand, imi place sa am in echipa un inginer. Il pastrez!  
-Trimite-l sus sau vă dau in judecâta!  
-Sigur ca da! Si de unde, ma rog, o sa iei tu un avocat? 
*** 
Maria era fata batrana a satului şi era foarte mandra de conditia ei. Stiindu-se cu o 
varsta inaintata, se duce la pietrar şi îi spune:  
-Cand oi muri, sa-mi faci o cruce de piatra pe care sa scrie: "Sub aceasta pietrisoara 
Doarme-a noastra Marioara. S-a nascut fecioara, A trait fecioara, Si-a murit fecioara. 
"  
Dupa cateva luni, moare Maria. Pietrarul nu mai tinea minte ce îi spusese femeia sa 
scrie dar cam tinea minte ce voia sa spuna, asa ca a sapat pe cruce: "E Maria 
dedesubt; Nu are sigiliul rupt. " 
*** 
Patru concurenti la o examinare orala: 
- Va rugam sa ne spuneti care ar fi, dupa parerea dvs. , cel mai rapid lucru din lume. 
. . .  
Primul: 
-. . . Eu cred ca cel mai rapid lucru din lume e gandul. . .  
- Cum asa??!!! 
- Te gandesti la cineva şi nici nu-ti dai seama când o faci. . .  
- Asta asa este. . aveti dreptate. . o sa tinem cont de parerea dvs.  
Al doilea: 
- Eu as zice ca clipitul e cel mai rapid. . .  
- De ce anume??? 
- Nici nu-ti dai seama când clipesti, atât de rapid e. . .  
- Da. . . interesant. . . apreciem contributia dvs. .  
Al treilea: 
- Dom'le. . . eu sunt de parere ca lumina este cel mai rapid lucru. . .  
- Puteti explica??. . .  
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- Da: cum apesi pe intrerupator cum se umple toata camera de lumina. . . adica e 
ceva foarte rapid. . . nici nu-ti dai seama. . .  
- Da. . . foarte interesant. . vă multumim. . .  
Al patrulea: 
- Cum sa vă spun eu. . . dupa parerea mea, diareea e cel mai rapid lucru. . .  
- !!!?????? (consternare) 
- Pai, domnilor. . . aseara m-am cacat pe mine şi n-am avut timp nici sa ma gandesc, 
nici sa clipesc şi nici sa aprind lumina. . .  
*** 
Fabula medievala : 
John era un viteaz cavaler al regelui Arthur dar avea şi el o obsesie pentru frumosii 
sani ai reginei! 
Stia bine ca, dacă i-ar fi atins, ar fi fost condamnat la moarte.  
Intr-o zi, John nu mai rezista şi isi face cunoscuta dorinta lui secreta magului 
Merlin. Baiat orientat, magul gaseste o solutie pentru a satisface dorinta acestuia 
dar numai contra a 1000 monede de aur.  
John accepta fara sa ezite! 
In dimineata urmatoare, magul Merlin prepara o pulbere urticanta şi o pune in 
sutienul reginei, in timp ce ea isi facea dusul. Imediat ce regina se imbraca incepe sa 
simta o mancarime din ce in ce mai mare.  
Regele Arthur il convoaca imediat pe vrajitor, pentru a-i cere un remediu, iar acesta 
îi spune ca doar o saliva speciala, aplicata timp de 4 (patru) ore ar putea trata 
aceasta teribila urticarie. A mai mentionat ca din testele efectuate in laborator, a 
observat ca doar saliva lui John ar avea aceste caracteristici speciale.  
Regele il convoaca imediat pe John, care deja isi luase antidotul pentru pulberea 
urticanta. Asa se face ca John are ocazia de a saruta (la ordinul regelui!), pentru 
cateva ore bune, sanii pe care îi visase dintotdeauna şi pe deasupra vine sarbatorit 
de curte ca un erou ! 
 
Inainte de a se intoarce la mosia lui, John este oprit de vrajitor, care îi reaminteste 
datoria de 1000 de monede de aur. Surpriza, insa, John, deja satisfacut, refuza sa 
plateasca, mizand pe faptul ca magul nu s-ar fi putut confesa, fiind complice la ceea 
ce s-a intamplat.  
In dimineata urmatoare, insa, magul Merlin pune aceeasi pulbere  
urticanta in chilotii regelui. . . . . . . .  
Morala fabulei: 
PLATITI-VA FACTURILE LA TIMP !. . . .  
*** 
Firma serioasa angajam hacker. Va rugam sa plasati CV-ul pe prima pagina de la 
Microsoft! 
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***  
Suna o blonda la Politie: - Mi-au spart masina, mi-au furat totul. . . şi volanul şi 
pedalele şi schimbatorul de viteze, totul. . . . . . Peste 5 min isi da cu palma peste cap 
şi suna iar la politie: - Va rog sa ma scuzati, m-am urcat in spate  
***  
- De ce toarna o blonda apa in tastatura? 
- Ca sa navigheze pe internet. . .  
*** 
Dupa o vodca, o blonda ajunge in patul unuia. Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul barbat din viata ta?  
Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
***  
Un suparat intra intr-un bar: 
- Care vrea bataie? 
Toata lumea terorizata. In sfarsit, se ridica un tip de 2 m pe 2 m şi mai suparat 
decât primul şi spune:  
- Eu! 
- Ei, atunci du-te dupa colt, ca de acolo am luat şi eu! 
***  
Un betiv intra intr-un bar, se opreste in fata unui cuplu şi ragaie.  
Tanarul, furios: 
- Cum indraznesti sa ragai inaintea prietenii mele?  
- Scuze nu stiam ca e randul ei!  
***  
La un proces plictisitor, cind toti aproape ca adormisera, un betiv exclama catre 
procuror:  
- Sa ma pupi in cur!  
- Afara!  
- Nuuu!! Aici, sa vada toata lumea!!  
Ce a zis nevasta lui Bill Gates dupa noaptea nuntii:  
"A fost atât Micro, cat şi Soft!".  
*** 
Un betiv intra intr-o biserica şi se duce direct la confesare. Intra in cabina şi nu zice 
nimc. Popa, nedumerit, isi drege vocea incercand sa-i atraga atentia omului. Asta 
nimic. Dupa un timp, bate popa de 3 ori in peretele despartitor, la care betivul 
raspunde: - N-are rost sa bati, nici eu nu mai am hartie.  
***  
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Bula tocmai iese din sediul militiei judetene şi epuizat, se sprijina de un pom. Un 
trecator se apropie de el, intreband: - Nu vă suparati, nu stiti unde se bate la 
masina? - Nu stiu, pe mine m-au batut manual.  
***  
Doua blonde, una la volan, semaforul rosu, se opresc:  
- Ai vazut ce rosu frumos?!  
- Da. . . superb. . .  
- Da' uite ce galben fain. . .  
- Aha. . .  
- Da' uite ce verde misto. . .  
- Da, asta chiar e super. . .  
-Aaa. . . iar asta rosu, l-am mai vazut, hai sa mergem! 
*** 
Un tanar invita o tanara la dans: 
- Domnisoara, se poate?. . .  
- Desigur, dar mai intai sa dansam.  
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti. . .  
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Vad! 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau:  
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, sansele mele vor 
creste dacă îi voi spune ca am 50?  
- Sansele tale vor creste dacă îi vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat.  
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! - raspunde tatal.  
*** 
Un tip intra intr-o farmacie şi o roaga pe farmacista sa-i dea 10 prezervative. Le ia, 
le arunca pe jos şi incape sa le calce. Farmacista mirata intreaba :  
- Domnule, dar de ce le calcati? 
- Asa m-am lasat şi de tigari ! 
*** 
- Spune-mi, draga, sotul tau a gasit vreodata barbati straini in sifonier? 
- Nu! Toti erau cunostinte vechi de-ale lui. . .  
*** 
I: Ce-si doresc barbatii şi femeile când se casatoresc? 
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R: Barbatul doreste ca femeia sa fie la prima ei dragoste, iar femeia ca barbatul sa 
fie la ultima lui dragoste. . .  
*** 
La 8 ani - O duci in pat şi apoi îi spui o poveste.  
La 18 ani - Ii spui o poveste şi apoi o duci in pat.  
La 28 ani - Nu-i nevoie sa-i spui o poveste ca sa o duci in pat.  
La 38 ani - Ea îţi spune o poveste şi te duce in pat.  
La 48 ani - Tu îi spui o poveste ca sa eviti sa te duci in pat.  
La 58 ani - Stai in pat toata ziua ca sa nu-i asculti povestea.  
*** 
- Imi pare rau, vecine, de nenorocirea care ti s-a intamplat: din cauza focului, ti-a 
murit şi nevasta, şi vaca.  
- Da, sunt amarat. Toti imi spun: lasa, îţi gasesti tu alta femeie, ia-o pe vaduva 
cutare, uite, cunosc eu pe una tare gospodina. Unul n-ar veni sa-mi zica: na, ma, şi 
tie alta vaca. . .  
*** 
Un cuplu apare la un curs de biologie şi pentru ca erau certati, femeia se aseaza in 
primul rand, iar barbatul in ultimul rand. La un moment dat, profesorul zice:  
- Un taur sanatos trebuie sa aiba pana la 12 cuplari pe zi. . .  
Femeia din primul rand: 
- Ma scuzati, domnule profesor, cate? 
- Pana la 12.  
- Repetati, vă rog, pentru ultimul rand! 
Barbatul din ultimul rand:  
- Spuneti-mi, profesore, este vorba de cuplarile cu o singura vaca sau cu 12? 
- Desigur, cu 12.  
- Multumesc ! 
*** 
Un batrîn merge la un vrajitor sa-l întrebe dacă poate sa-l scape de un blestem care-
l urmareste de 40 de ani.  
Vrajitorul îi spune: "Poate, dar trebuie sa-mi spui exact cuvintele care au fost 
rostite asupra ta. "  
Batrînul spuse fara ezitare: "Acum vă declar sot şi sotie!" 
*** 
Doi soti se opresc in statia de taxiuri. Sotia il intreaba pe soferul de taxi: 
- Pana in centru, la Universitate, cat m-ar costa? 
- 100. 000.  
- Si dacă il luam şi pe sotul meu cu noi, atunci cat m-ar costa? 
- Tot atat.  
La care femeia, uitandu-se la sotul sau cu o umbra de dispret: 
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- Vezi, ti-am spus mereu ca nu valorezi nimic! 
*** 
La receptia unui hotel sunt afisate cotele zapezii:  
- Busteni 17 cm  
- Clabucet 21 cm  
- Postavarul 28 cm 
Intra o blonda, citeste, merge la receptioner şi intreaba:  
- Care este camera domnului Postavarul? 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut sotie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!"  
*** 
Doi tipi insurati discutau 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
***  
Un tip intra in farmacie şi cere un pachet de prezervative.  
- Ce numar doriti? Intreaba farmacista.  
- Nu stiu.  
- Luati tabla asta cu gauri de diferite marimi şi mergeti la toaleta sa vedeti.  
Dupa minute bune tipul revine.  
- Ei ce numar sa fie? Intreaba farmacista.  
- Da-le dracului prezervative, cat f ace tabla?  
*** 
Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
- Dacă da dracu' si-l prind pe unul din voi in dormitorul fetelor, il amendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro !  
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa?  
***  
Intr-un templu shaolin: 
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenta dintre o perla şi o 
femeie?  
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta in faptul ca perla poate fi insirata pe la 
ambele capete, iar femeia numai pe la un capat.  
Discipolul (confuz): 
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- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit ca 
unele femei se lasa insirate pe la ambele capete!  
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle.  
*** 
O tipa frumoasa, blonda şi extrem de apetisanta avea o papagalita, care o imita mai 
mereu. . .  
Cand ajunge acasa ea obisnuieste sa se aseze in fata oglinzii şi zicea "sunt frumoasa, 
sexi şi imi place sa ma f*t". .  
Papagalita la fel repeta dupa ea. . . toate bune. . . intr-o zi vine un preot in vizita :  
- Vai ce papagal frumos aveti. . . dupa care papagalita incepe : "sunt frumoasa, sexi 
şi imi place sa ma f*t"  
Preotul oripilat spune:  
- Vai cum se poate una ca asta, eu am 2 papagali care citesc din biblie şi se roaga 
toata ziua. . . da-mi papagalita mie 2-3 zile. . . sa o reeduc. . . zis şi facut.  
Ajunge papagalita in mijlocul papagalilor preotului şi incepe cum era invatata :  
- "Sunt frumoasa, sexi şi imi place sa ma f*t", la care unul din papagali zice 
- Vezi ba, in p**a mea ca nu ne-am rugat degeaba.  
*** 
Un preot explica la ora de religie:  
-Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva.  
-Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute.  
-Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseaza. Eu vorbesc in 
general. . . . .  
*** 
Presedintele Bush şi secretarul de stat Colin Powell stateau intr-un bar. Un tip intra 
şi il intreaba pe barman: 
- Nu-s aia presedintele Bush şi Colin Powell acolo la masa? 
- Da, ei sunt, raspunde barmanul.  
Asa ca tipul se duce la ei şi le zice: 
- Ce onoare, ce faceti aici? 
- Planuim al treilea razboi mondial, zice Bush.  
- Serios? Si ce o sa se intample? 
- O sa omoram 140 de milioane de irakieni şi o blonda cu tate mari, zice Bush.  
La care tipul: 
- O blonda cu tate mari? De ce s-o omorati pe blonda cu tate mari? 
Bush se intoarce spre Powell, il bate pe umar şi zice: 
- Vezi, ba desteptule, ti-am zis eu ca n-o sa-i pese nimanui de 140 de milioane de 
irakieni! 
*** 
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Un om cade de pe o schela. . . Singurul martor la accident este un copil.  
Un politist vine si-l întreaba: 
-Ma copile de ce a cazut omul ala de pe schela? 
-Pai l-a batut D-zeu.  
-De ce l-a batut D-zeu? 
-Ca a înjurat. .  
-Da' ce a înjurat? 
-Futu-ti D-zeii matii de copil nu mai scutura schela!!! 
*** 
Doi canibali stau in jurul unui foc. Unul zice: 
-Bai, nu-mi place deloc soacra-ta! 
-Pune-i mustar.  
*** 
Lucrare scrisa intr-o clasa de fete, cu subiectul urmator:  
-Abordati intr-o maniera concisa, urmatoarele trei teme:  
1) Religie.  
2) Sexualitate.  
3) Mister.  
Doar urmatoarea lucrare a obtinut nota maxima 10:  
"Dumnezeule! Sunt insarcinata! Cu cine?"  
***  
Vine un mosulet de 80 de ani la doctor.  
-Domnule doctor, mâine o sa ma însor!  
-Bine, mosule, cîti ani are mireasa?  
-21. . .  
-Doamne, trebuie sa vă avertizez, orice activitate sexuala ar putea fi mortala!!  
Mosuletul sta un pic pe gânduri şi raspunde:  
-Bine, dacă moare. . . moare! 
***  
Doua flori de camp cresc alaturat.  
-Te iubesc, îi sopteste una celeilalte.  
-Si eu te iubesc! Esti de parere sa anuntam o albina? 
*** 
-Ce-i cu dumneata??? Esti orb??? Il intreaba pe sofer pietonul pe care acesta tocmai 
l-a lovit cu masina.  
-Cum adica orb??? Nu vezi ca te-am nimerit? 
*** 
Un baietel privea atent la un preot care-si repara gardul de la gradina.  
- De ce ma privesti asa de atent, fiule?  
- Vreau sa aflu ce zice un preot cind isi da cu ciocanul peste degete! 
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*** 
Datorita intreruperii accidentale a curentului electric intr-un supermarket au 
ramas blocate temporar 4 persoane: doi barbati intr-un lift şi doua blonde pe 
scarile rulante. . .  
*** 
Prietenia intre barbati: Sotul se intoarce acasa dimineata. Sotia il intreaba unde a 
fost toata noaptea. El isi argumenteaza lipsa prin faptului ca a dormit acasa la cel 
mai bun prieten. Femeia telefoneaza la 10 dintre cei mai buni prieteni ai sotului şi 
dintre toti, 8 confirma ca intr-adevar noaptea precedenta sotul ei a dormit acolo. 
Ceilalti 2 insista ca inca se afla la ei.  
*** 
Prietenia intre femei: Sotia se intoarce acasa dimineata. Sotul o intreaba unde a fost 
toata noaptea, la care femeia raspunde ca a dormit la cea mai buna prietena a ei. 
Sotul da telefon la 10 dintre cele mai bune pietene ale sotiei: nici una nu îi confirma 
ca a dormit peste noapte la ea.  
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se-ntilnesc pe strada.  
Mihai il vede pe Cristi ca e cam abatut si-l intreaba:  
-De ce esti asa suparat?  
C: Uite ma eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat.  
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina?  
C: Niciodata.  
M: Pe luna?  
C: Da din cap negativ.  
M: Pe an?  
C: Iar da din cap negativ.  
M: Pai vezi, rugina.  
*** 
CLIENTUL INTREABA:  
 
Acum un an am schimbat versiunea Logodnica 7. 0 cu Nevasta 1. 0 şi am observat 
ca programul a lansat o optiune subita Bebelus1. 0 care ocupa mult spatiu pe hard. 
In instructiuni nu era nimic mentionat.  
 
Pe de alta parte, Nevasta 1. 0 se autoinstaleaza in toate celelalte programe şi se 
lanseaza automat când deschid alta aplicatie, impiedicandu-i executia. Aplicatii ca 
Bere-intre-prieteni 10. 3, Duminica-la-fotbal 5. 0 nu mai functioneaza.  
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Uneori apare un virus - Soacra 1. 0, care blocheza sistemul sau face ca Nevasta 1. 0 
sa se comporte total haotic. Nu reusesc sa dezinstalez acest program şi devine 
insuportabil mai ales când incerc sa lansez aplicatia Duminica-de-dragoste 3. 0.  
 
Se pare ca şi alte fisiere sunt virusate. De ex. : c:/Sex__sambata_dimineata. exe nu 
mai functioneaza deloc. Am vrut sa revin la programul anterior Logodnica 7. 0 dar 
procesul de dezinstalare al programului actual, Nevasta 1. 0 mi se pare complicat 
iar riscurile pt. sistem sunt mari mai ales pt. Bebelus 1. 0 care chiar imi place.  
 
Ma puteti ajuta? Un utilizator disperat.  
 
RASPUNS:  
 
Draga client,  
Nemultumirea Dvs. este frecventa printre utilizatori dar ea se datoreaza unei 
greseli primare de conceptie: Multi utilizatori trec de la orice versiune Logodnica X. 
0 la Nevasta 1. 0 cu speranta falsa 
Nevasta 1. 0 nu e decât un program de divertisment şi utilitati. Dar e vorba de mult 
mai mult :Nevasta 1. 0 e un Operating System complet creat ca sa controleze toate 
aplicatiile Dvs. E aproape imposibil sa 
dezinstalati Nevasta 1. 0 şi sa reveniti la Logodnica X. 0 intrucat exista sisteme 
virusate care fac ca şi acesta sa se comporte precum Nevasta 1. 0 deci nu aveti 
nimic de castigat.  
 
Aceeasi problema şi cu Soacra X. 0. Acesta e un program mai vechi din care deriva 
Nevasta 1. 0 şi comporta multe probleme de compatibilitate. Cu putin noroc, 
sfarseste prin a fi victima unui virus şi dispare in cativa ani.  
 
Unii utilizatori au incercat sa formateze tot modulul şi sa instaleze programul 
Iubita+Nevasta 2. 0 dar asta le-a creat şi mai mari probleme ( a se citi notita de 
prevenire "Pensie alimentara" şi "Custodia copiilor"). Dacă instalati Iubita 8. 0 nu 
incercati sa treceti la Nevasta 2. 0 pt ca problemele vor fi chiar mai mari decât cele 
cu Nevasta 1. 0. Chiar dacă exista şi versiuni Nevasta 3. 0 şi Nevasta 4. 0, acestea 
sunt rezervate specialistilor şi avand un pret ridicat nu le recomandam.  
 
Dacă sistemul cade, vă recomandam Celibat 1. 0 dar ideal e sa pastrati Nevasta 1. 0 
şi sa invatati programul cat mai bine posibil intrucat e foarte sensibil la anumite 
comenzi şi reactioneaza rau la erori de instalare. Asadar, orice eroare aparuta vă fi 
considerata ca provenind din partea Dvs. şi trebuie sa vi-o asumati. Va sfatuim sa 
activati aplicatiile C:/Scuze/Scuze. exe.  
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Evitati utilizarea tastelor ESC şi SUPPR care necesita ulterior C:/Scuze /flori. exe. 
Pentru o mai buna utilizare, vă sfatuim sa cumparati şi pack-ul Bijuterii 3. 0, 
Vacante 5. 1. Optiunile Da_draga_mea 2. 7 şi Ai_dreptate_iubire 4. 5 sunt 
indispensabile. Nu instalati sub nici o forma secretara_blonda_in_fusta_mini 2. 0, 
O_prietena 3. 1. Aceste programe sunt incompatibile cu Nevasta 1. 0 şi pot distruge 
sistemul. Functia c:/Sex__sambata_dimineata. exe se vă activa odata cu 
c:/Colier_cu_diamante. exe.  
*** 
Bula se duce la doctor şi i se plinge:  
-Doctore, sunt homosexual.  
-Vai de mine. . . Si eu nici macar nu m-am pieptanat.  
*** 
Pacienta: Gata, domnule doctor, m-am dezbracat complet.  
Unde sa-mi pun hainele? 
D: Aici, peste ale mele. . .  
*** 
Cum se numeste dentistul arab? 
- BLEND AHMED 
*** 
Prin oceanul Pacific trecea un vapor. Unul dintre pasageri îi arata capitanului ca pe 
o insulita e un om zdrentaros care sare şi da din maini. Il intreaba pe capitan: 
- Cine e tipul? 
- Nu stiu, dar de cate ori trecem pe aici se bucura nespus! 
*** 
Un terorist ameninta personalul unui avion cu pistolul: 
Teroristu: Va-mpusc dacă nu duceti avionul la Teheran.  
Personalu: Stai calm, nu mergem deloc la Teheran.  
Teroristu: Va impusc, voi n-auziti? 
Personalu: Tu nu intelegi ca acest avion nu are cum sa mearga la Teheran? 
Teroristu: Am un pistol, ce nu e clar? Si acest avion VA merge la Teheran!  
Personalu: Stai dom'ne calm, in fata este un domn cu o bomba care vrea sa mearga 
la Tel Aviv ! 
*** 
I. Care este diferenta dintre un taur şi un bou? 
R. Taurul poate deveni tata, pe când boul numai unchi.  
*** 
I. Ce fac pestii când sunt multi? 
R. Bancuri.  
*** 
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I. Care este diferenta dintre un frigider şi un wc? 
R. In frigider ouale stau asezate, in wc stau atarnate!  
*** 
I. Cand este un barbat o companie placuta pentru o femeie?  
R. Atunci când barbatul este patronul companiei!!!  
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca in cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze sotiei sale centura de castitate. Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba: 
Punem şi botnita?  
*** 
Doua babe discuta despre sotii lor: 
- Mario, Gheorghe al meu e impotent 100%! 
- Leano, Ion al meu e impotent 300%! 
- Cum asa? 
- A cazut prostul pe scari şi si-a rupt şi degetul şi limba!!!  
*** 
VAMESII 
 
Ajung 5 tipi intr-un Audi A4 la vama iar vamesul le interzice sa intre in tara pe 
motiv ca pe masina scrie 4 şi ei sunt 5.  
Scandal, amenintari. . . vazand tipii ca nu au ce sa faca vor sa vorbeasca cu seful 
vamii sa-l reclame pe vames, la care vamesul raspunde: seful vamii nu poate veni, e 
ocupat cu doi tipi cu un Fiat Uno. . .  
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile spune ba ca nu vrea, ba ca e 
departe de sat şi nu se mai duce.  
Ion vine dupa un timp acasa si-i arata lui Vasile o poza.  
-Stii tu cine-i in poza asta? 
Sta Vasile se uita, se uita şi nu stie sa-i spuna.  
-E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai. . . Stie o lume 
intreaga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu!  
Trece timpul şi vine acasa Ion cu alta poza sa-i arate lui Vasile.  
-Stii tu, Vasile, cine-i in poza asta? 
-Nu, mai Ioane. Cine-i in poza? 
-E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, stie o lume intreaga dar tu nu 
stii, ma, ca nu esti la liceu!  
Dupa un timp vine Ion acasa şi vine randul lui Vasile sa-i arata o poza.  
-Stii tu, mai Ioane, cine-i in poza asta? 
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu stie ce sa raspunda.  



2112 

 

-E Gheorghe, din capatul satului, vine in fiecare zi la nevasta-ta, când esti plecat, stie 
tot satul, dar tu nu stii, ca esti la liceu!  
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile spune ba ca nu 
vrea, ba ca e departe de sat şi nu se mai duce.  
Ion vine dupa un timp acasa si-i arata lui Vasile o poza.  
-Stii tu cine-i in poza asta? 
Sta Vasile se uita, se uita şi nu stie sa-i spuna.  
-E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai. . . Stie o lume 
intreaga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu! 
Trece timpul şi vine acasa Ion cu alta poza sa-i arate lui Vasile.  
-Stii tu, Vasile, cine-i in poza asta? 
-Nu, mai Ioane. Cine-i in poza? 
-E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, stie o lume intreaga dar tu nu 
stii, ma, ca nu esti la liceu! 
Dupa un timp vine Ion acasa şi vine randul lui Vasile sa-i arata o poza.  
-Stii tu, mai Ioane, cine-i in poza asta? 
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu stie ce sa raspunda.  
-E Gheorghe, din capatul satului, vine in fiecare zi la nevasta-ta, când esti plecat, stie 
tot satul, dar tu nu stii, ca esti la liceu! 
*** 
Un cersetor in New York : 
- Aaaajutati un biet cersetor orb!. . .  
- Aaaajutati un biet cersetor orb! 
- Si am impresia ca sunt şi negru. . .  
*** 
La baia publica din padure, ursul se uita la  
iepuras şi îi zice: eu cred ca tu faci laba! La care iepurasul se intoarce nervos: 
CE, MA, CE? CE TE INTERESEAZA PE TINE CU CE VITEZA MI-O SPAL EU? 
*** 
Bula in ora de biologie. Profesoara intreaba: - Ce este verde şi sare pe campie? 
Raspuns din clasa: - Broasca! Profesoara: - Corect - dar putea fi şi un greiere.  
Ce este maro şi sare prin padure? Raspuns din clasa: - Caprioara! Profesoara: - 
Corect - dar putea fi şi un cerb.  
Bula agitat cere permisiunea de a pune şi el o intrebare: - Ce este tare când  
se ia in gura, iar moale şi lipicioasa când se scoate? Profesoara ofensata îi trage vreo 
doua perechi de palme lui Bula care zice:  
- Corect - dar putea fi şi o guma de mestecat!  
*** 
Diriginta lui Bula il cheama pe taica-su la scoala.  
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-Domnule Bula, nu mai stiu ce sa ma mai fac cu fiul dumneavoastra! Nu chiuleste, 
dar şi dacă vine la scoala, tot degeaba vine! In clipa de fata e potential corigent la 4 
materii, deci din nou repetent!  
-Doamna diriginta, vă multumesc pentru avertisment. Ajung acasa. . . şi dacă nu-l 
trezesc din bataie cu apa rece, sa nu-mi spuneti mie. . .  
-Domnule Bula, poate nu-i cea mai eficienta metoda, totusi! 
-Aveti dreptate, doamna! Lasati ca vad eu cum fac!  
Ajuns acasa, Bula senior trece la atac: 
-Bulica tata, intzoleste-te ca iesim in lume.  
Il duce pe Bula la un sexi-club. Mama, ce spectacol! Bulica avea ochii ca la rac: 
-Aoleu tata! Ce craci! Ce tzatze! Cin-le-o f*** p-astea?  
-Premiantii, tata, premiantii  
*** 
Unul agata şi el o pipita şi o duce la camera.  
Se dezbraca amandoi, incepe sa o mangaie şi ramane cu un san in mana, femeia 
fiind leproasa. Ralizand toata tragedia şi gandindu-se: "Gata, m-am molipsit de 
lepra",  
sare in sus de groaza şi se catara pe sifonier. Femeia, cum era excitata, il imbie:  
- Ce faci, te hotarasti sa cobori sau ti-o arunc acolo sus?. . .  
*** 
Un om intra in curte la un prieten.  
Bate la usa şi iese cainele. Se ridica in doua piciore şi spune: -Stapanul nu este 
acasa!  
Omul, de spaima, lesina. Dupa cinci minute se scoala si-l intreaba pe caine:  
-Dacă esti caine nu ar trebui sa latri? La care cainele:  
-Ba da, dar nu am vrut sa te sperii. .  
*** 
Soparla şi un urs koala stateau intr-un copac, fumau marijuana. Soparlei i se face 
sete, coboara din copac şi se duce la un rau sa bea apa. La rau, crocodilul vede 
soparla cam confuza si-i zice: -Ce-i cu tine soparlo, de ce esti asa de ametzita? -
Eeeee, io şi koala fumam marijuana in copac. Crocodilul se duce la copac şi urca sa o 
certe pe koala; ajunge la koala, iar asta uimita se uita la crocodil si-i zice: -Cata apa 
ai baut, faaaaaa????!! 
*** 
2 furnicute fumeaza iarba de se fac praf.  
Trece elefantul pe lânga ele şi le intreaba: - Ce pm faceti aici mai furnicutelor?  
Ele se sparg de ras şi îi zic elefantului: - Auzi ma elefantule, punem pariu ca nu  
poti sa ridici frimitura asta de pâine şi sa ti-o pui pe cap! Elefantul ia frimitura  
si o pune pe cap, furnicutele se spargeau de râs - Auzi mai elefantule punem pariu  
ca nu poti sa calci pe frimitura astalalta! Elefantul calca, la care furnicutele:  
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- Sa moara mama, câtamai sandwich-ul 
*** 
Un tanar invita o tanara la dans: 
- Domnisoara, se poate?. . .  
- Desigur, dar mai intai sa dansam.  
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti. . .  
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Vad! 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau:  
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, sansele mele vor 
creste dacă îi voi spune ca am 50?  
- Sansele tale vor creste dacă îi vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat.  
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! - raspunde tatal.  
*** 
Un tip intra intr-o farmacie şi o roaga pe farmacista sa-i dea 10 prezervative. Le ia, 
le arunca pe jos şi incape sa le calce. Farmacista mirata intreaba :  
- Domnule, dar de ce le calcati? 
- Asa m-am lasat şi de tigari ! 
*** 
- Spune-mi, draga, sotul tau a gasit vreodata barbati straini in sifonier? 
- Nu! Toti erau cunostinte vechi de-ale lui. . .  
*** 
I: Ce-si doresc barbatii şi femeile când se casatoresc? 
R: Barbatul doreste ca femeia sa fie la prima ei dragoste, iar femeia ca barbatul sa 
fie la ultima lui dragoste. . .  
*** 
Care-i diferenta dintre femeile cu varsta de 8, 18, 28, 38, 48 şi 58 de ani? 
8 - O duci in pat şi apoi îi spui o poveste.  
18 - Ii spui o poveste şi apoi o duci in pat.  
28 - Nu-i nevoie sa-i spui o poveste ca sa o duci in pat.  
38 - Ea îţi spune o poveste şi te duce in pat.  
48 - Tu îi spui o poveste ca sa eviti sa te duci in pat.  
58 - Stai in pat toata ziua ca sa nu-i asculti povestea.  
*** 
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- Imi pare rau, vecine, de nenorocirea care ti s-a intamplat: din cauza focului, ti-a 
murit şi nevasta, şi vaca.  
- Da, sunt amarat. Toti imi spun: lasa, îţi gasesti tu alta femeie, ia-o pe vaduva 
cutare, uite, cunosc eu pe una tare gospodina. Unul n-ar veni sa-mi zica: na, ma, şi 
tie alta vaca. . .  
*** 
Un cuplu apare la un curs de biologie şi pentru ca erau certati, femeia se aseaza in 
primul rand, iar barbatul in ultimul rand. La un moment dat, profesorul zice:  
- Un taur sanatos trebuie sa aiba pana la 12 cuplari pe zi. . .  
Femeia din primul rand: 
- Ma scuzati, domnule profesor, cate? 
- Pana la 12.  
- Repetati, vă rog, pentru ultimul rand! 
Barbatul din ultimul rand:  
- Spuneti-mi, profesore, este vorba de cuplarile cu o singura vaca sau cu 12? 
- Desigur, cu 12.  
- Multumesc ! 
*** 
Un batrîn merge la un vrajitor sa-l întrebe dacă poate sa-l scape de un blestem care-
l urmareste de 40 de ani.  
Vrajitorul îi spune: "Poate, dar trebuie sa-mi spui exact cuvintele care au fost 
rostite asupra ta. "  
Batrînul spuse fara ezitare: "Acum vă declar sot şi sotie!" 
*** 
Doi soti se opresc in statia de taxiuri. Sotia il intreaba pe soferul de taxi: 
- Pana in centru, la Universitate, cat m-ar costa? 
- 100. 000.  
- Si dacă il luam şi pe sotul meu cu noi, atunci cat m-ar costa? 
- Tot atat.  
La care femeia, uitandu-se la sotul sau cu o umbra de dispret: 
- Vezi, ti-am spus mereu ca nu valorezi nimic! 
*** 
La receptia unui hotel sunt afisate cotele zapezii:  
- Busteni 17 cm  
- Clabucet 21 cm  
- Postavarul 28 cm 
Intra o blonda, citeste, merge la receptioner şi intreaba:  
- Care este camera domnului Postavarul? 
*** 
O fetita isi intreaba tatal:- Care-i diferenta dintre a excita şi a  
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enerva? 
- Sa-ti dau un exemplu, acum 15 ani mama ta ma excita, acum ma enerveaza.  
*** 
Secretara catre patron: 
-Am doua vesti: una buna, alta rea.  
- Incepe cu cea buna.  
- Nu esti steril.  
*** 
Sotia catre sot: 
- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta? 
- Nici una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine.  
*** 
Sotia isi intreaba sotul: 
- Te-ai casatorit cu mine din dragoste sau din interes? 
- Cred c-a fost dragoste ca nu ma mai interesezi de mult.  
*** 
O femeie goala in fata oglinzii: 
- Cand ma uit vad o persoana grasa şi ridata. As avea mare nevoie de un 
compliment.  
El: - Ai vederea foarte buna.  
*** 
Ea: - Maine aniversam 30 de ani de casnicie. Ce zici, sa taiem porcul? 
El: - De ce, nu e vina lui.  
*** 
I: Care-i definitia fidelitatii? 
R: Ratarea unei ocazii.  
*** 
Un invitat catre vecina sa: 
- Sampania vă face frumoasa.  
- Dar n-am baut nici o cupa! 
- Se poate, dar eu sunt la a 12-a.  
*** 
Niste turisti la tara: 
Ea: - Iubitule, peisajul asta ma lasa muta.  
El: - Perfect, campam aici.  
*** 
Patru concurenti la o examinare orala: 
- Va rugam sa ne spuneti care ar fi, dupa parerea dvs. , cel mai rapid lucru din lume. 
. . .  
Primul: 
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-. . . Eu cred ca cel mai rapid lucru din lume e gandul. . .  
- Cum asa??!!! 
- Te gandesti la cineva şi nici nu-ti dai seama când o faci. . .  
- Asta asa este. . aveti dreptate. . o sa tinem cont de parerea dvs.  
Al doilea: 
- Eu as zice ca clipitul e cel mai rapid. . .  
- De ce anume??? 
- Nici nu-ti dai seama când clipesti, atât de rapid e. . .  
- Da. . . interesant. . . apreciem contributia dvs. .  
Al treilea: 
- Dom'le. . . eu sunt de parere ca lumina este cel mai rapid lucru. . .  
- Puteti explica??. . .  
- Da: cum apesi pe intrerupator cum se umple toata camera de lumina. . . adica e 
ceva foarte rapid. . . nici nu-ti dai seama. . .  
- Da. . . foarte interesant. . vă multumim. . .  
Al patrulea: 
- Cum sa vă spun eu. . . dupa parerea mea, diareea e cel mai rapid lucru. . .  
- !!!?????? (consternare) 
- Pai, domnilor. . . aseara m-am cacat pe mine şi n-am avut timp nici sa ma gandesc, 
nici sa clipesc şi nici sa aprind lumina. . .  
*** 
Mai Gheo, gasit-ai tu vreodata barbati straini la tine in sifonier? 
- Mai Ioane, n-am gasit nici un strain, toti erau romani.  
*** 
Ion şi Gheorghe se intalnesc la un colt de strada. Ion il intreaba pe Gheorghe:  
- Unde meri, ma?  
- Nu stiu! Da' tu unde meri, ma? 
- Nu stiu! 
- No, atunci hai p-aci ca-i mai aproape.  
*** 
Ion iese din casa şi il vede peste gard pe vecina-su Gheorghe, care isi batea temeinic 
nevasta.  
- Gheorghe, ce faci, ma? 
- Iote, imi repar masina de spalat.  
*** 
Vine Ion acasa. Intra, dar in casa il vede pe Gheorghe.  
- Ce faci aici, Gheorghe?  
- Astept autobuzul.  
Ion iese. Dar îi vine in minte un gand: "De unde la mine in casa autobuz?". Se 
intoarse, dar Gheorghe nu mai era. "Totusi a venit autobuzul" - se gandi Ion.  
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*** 
Gheorghe il intalneste pe Ion şi îi spune:  
- Stii ca ti-a murit soacra? 
- !!!  
- Ioane, stii ca ti-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, nu ai auzit, ti-a murit soacra! 
- Nu ma face sa rad ca am buzele crapate.  
*** 
Intr-o noapte, pe la ora 2, vine Gheo' la Ion şi incepe sa bata de nebun la geam. Dupa 
vreo jumatate de ora iese Ion adormit şi intreaba:  
- Cine-i? 
- Io, Gheo'! 
- Ce vrei ma, la ora asta?  
- Ioane, ai vopsea verde?  
- Nu! 
- Bine. Si pleaca.  
Dupa vreo doua ore, când tocmai atipise Ion, iar batai in geam.  
- Cine-i?  
- Tot eu, Gheo'!  
- Si acum ce mai vrei?  
- Ti-am adus vopsea verde!  
*** 
Vine Ion la Gheorghe şi il intreaba:  
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi?  
Gheorghe: 
- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropiu de ea şi o intreb: "Ce avem 
astazi, lapte sau carne?"  
*** 
Ion pleaca in concediu, in strainatate, iar la plecare Gheorghe il roaga sa-i aduca şi 
lui un papagal. La intoarcere, Ion, care a uitat sa-i cumpere un papagal, îi ia o 
bufnita si-i spune lui Gheorghe ca e papagal regal. . .  
O saptamana mai tarziu, se intalnesc la o bere, iar Ion il intreaba pe Gheorghe dacă 
papagalul a inceput sa vorbeasca. Gheorghe raspunde: 
- Bai, inca nu vorbeste, dar tu stii ce atent se uita?  
*** 
In momentele dificile ale vietii, trebuie sa ridici capul, sa bombezi pieptul şi 
sa spui cu hotarire:. . . . . "Acum chiar ca-s in rahat pina-n git!!"  
*** 
Dacă intr-o zi viata îţi intoarce spatele. . . . . prinde-o de fund !!! 
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*** 
Psihiatrii afirma ca una din patru persoane are o deficienta mintala.  
Dacă esti cu inca trei prieteni şi nu ai observat nimic ciudat la ei, atunci. . . cel 
ticnit esti tu !  
*** 
Ce-i greu nu e sa suporti coarnele. . . . . ci s-o intretii pe vaca.  
*** 
Dacă esti in stare sa zimbesti când ceva merge rau. . . . . este pentru ca ai gasit 
un tampit pe care sa arunci vina.  
*** 
Ca sa-ti atingi obiectivele, trebuie sa fii capabil sa visezi. . . Asa ca nu mai 
pierde vremea, trimite totul la dracu' şi du-te sa te culci !!!  
*** 
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala. . . distreaza-te cu cea pe care o ai la 
indemana ! 
*** 
Dacă intr-o zi simti un mare vid, mananca. . . . . . . . . . sigur ti-e foame!!!!!  
*** 
Dacă ai vointa, poti sa muti şi muntii din loc. Dacă ai creier, îi lasi acolo, ca nu 
te deranjeaza.  
*** 
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura in fiecare mana.  
*** 
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ in aceeasi seara.  
*** 
Judecâta buna vine in urma experientelor rele, iar acestea vin in urma 
judecâtii rele.  
*** 
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii: nu li se intampla prea des.  
*** 
Este mai usor sa obtii iertarea decât permisiunea.  
*** 
Constiinta este ceea ce sufera atunci când restul partilor fiintei tale se simt 
atât de bine.  
*** 
Dacă trebuie sa alegi intre doua rele - alege-o pe cea pe care nu ai mai 
incercat-o pana atunci.  
*** 
Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare.  
*** 
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Experienta este un lucru minunat: îţi permite sa recunosti o greseala atunci 
când o repeti.  
*** 
Da-i unui om un peste şi el vă avea ce manca o zi; invata-l sa pescuiasca şi el 
vă sta pe marginea lacului şi vă bea bere toata ziua.  
*** 
Se duce un homosexual la doctor:  
- Dom' doctor, am sida, ce sa fac, ma puteti ajuta?  
- Da baiete. . . . bei 1 litru de lapte, manaci 2 kile de prune nespalate impreuna cu 3 
rosii şi un kilogram de zmeura, o cana mare de apa rece de la frigider, o portie de 
iahnie cu doua beri reci si, la sfarsit, dai pe gat o cana cu iaurt !  
- Si o sa-mi treaca domn doctor?  
- Nu flacau, da' macar in ultimele clipe ai sa intelegi şi tu la ce foloseste curu' ! 
*** 
Organul sexual masculin a cerut o crestere de salariu pe urmatoarele considerente: 
- lucreaza la mare adancime; - lucreaza cu capul in jos; - lucreaza in mediu cu 
umiditate ridicata; - lucreaza la temperaturi ridicate; - nu are ventilatie sau aer 
conditionat la locul de munca; - nu are weekend-uri şi nici concedii de odihna; - nu 
are liber dacă lucreaza ore suplimentare; - are un loc de munca cu conditii 
periculoase care de multe ori poate cauza boli profesionale.  
Cererea i-a fost refuzata din urmatoarele motive: - nu are studii; - nu munceste 8 
ore neintrerupt; - nu raspunde prompt la toate solicitarile; - dupa o scurta perioada 
de activitate adoarme la locul de munca  
*** 
- Domnule, trebuie sa vă transferam la boli infectioase, intr-un 
salon izolat pentru ca suferiti de o boala extrem de rara şi contagioasa.  
Veti trece la un tratament sever cu clatite şi pizza.  
- Si cu astea ma voi face bine? 
- Nu stiu, dar numai astea incap pe sub usa. .  
*** 
Intr-un mic orasel din SUA avocatul acuzarii cheama primul martor, o babuta 
simpatica, si, vazand-o cam emotionata, incepe cu o intrebare de complezenta: 
- Dna Jones, spuneti-mi dacă ma cunoasteti. . .  
- Dacă te cunosc? Dar bineinteles ca te cunosc, domnule Williams, te stiu de când 
erai un baietel! Dar ai fost o mare dezamagire pentru mine. . . Minti, manipulezi 
oamenii si-i vorbesti pe la spate! Si cel mai rau este ca-ti inseli fara rusine nevasta! 
Inmarmurit avocatul incearca sa schimbe discutia şi ingaima: 
- Doamna Jones, dar pe avocatul apararii il cunoasteti? 
- Hmmm ! Desigur ca il cunosc şi pe domnul Bradley. De când il stiu, a fost la fel: 
lenes, bigot şi cam betiv. . . Nu poate avea o relatie normala cu cineva, iar 
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competenta sa ca avocat este indoielnica! Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca-si 
inseala sotia cu trei amante! Una dintre ele este chiar sotia ta ! 
In murmurul salii, judecâtorul le cere avocatilor sa se apropie: 
- Ascultati, bastarzi nenorociti, dacă vreunul dintre voi o intreaba pe baba dacă ma 
cunoaste, vă sparg! 
*** 
SUNT UN PACATOS, PARINTE !!!  
 
La parintele V intila  
Vine-Arvinte, cam sfios  
Si se roaga: - Fie-ti mila  
De un suflet pacatos!  
 
Chiar in saptamina mare  
Cind tot omul e smerit  
Si posteste cu-ndurare,  
Uite, am pacatuit !  
 
-Ai furat? intreaba popa  
-Nu prea sfinte! Fara vrere  
M-am dat raului şi hopa  
In gradina c'o muiere !  
 
-Vai de mine, vai de mine. . .  
Greu pacat ai savirsit. . .  
Insa daca-mi spui cu cine,  
Poate vei fi mantuit.  
 
-Nu pot, a raspuns Arvinte  
Sa-mi fac chinul şi mai greu  
Nu pot s-o divulg Parinte  
Ca ma bate Dumnezeu !  
 
. . . . . . Era'nalta şi frumoasa,  
Parul blond şi ochi de jar,  
Gura dulce, voluptoasa,  
Dintii de margaritar. . .  
 
-Nu cumva ai fost cu Tantzi  
Din Smirdan, de peste drum?  
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-Nu pot s-o divulg ca Domnul  
Ma trazneste chiar acum !  
 
. . . . . Si-avea flori la cingatoare,  
Trup de crin imbobocit,  
Mijlocel de fata mare,  
Numai buna de iubit. .  
 
-Poate-ai fost cu Mitza Creatza  
Cea usoara ca un fulg?  
-Cere-mi tot, ba chiar şi viata,  
Insa nu pot s-o divulg !  
 
. . . . . . Durdulie, 'mbujorata,  
Numai cintec, numai joc,  
Cind te-a strins in brate-odata,  
Ai simtit in vine foc !  
 
-Mai Arvinte-ai fost cu Leana  
Care sade pe Neptun?  
-Oh! Degeaba-mi zgindari rana,  
Fiindca tot nu pot sa spun !  
 
. . . . . O comoara tainuita,  
Fruct in dragoste scaldat,  
Toata plina de ispita,  
Toata plina de pacat!  
 
- Bine, du-te, mediteaza,  
Si vii miine mai dispus,  
Domnul sa te aibe-n paza!  
-Sarut dreapta ! Si s-a dus.  
 
Ajungind in colt, ca vintu'  
S-a-ntilnit cu Calistrat  
Care ntreba: -Ei, Prea Sfintul  
De pacat te-a dezlegat?  
 
-Inca nu ! raspunse Arvinte  
Foarte vesel şi vioi,  
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Dar aflai de la Parinte  
Inca trei adrese noi !  
*** 
Eu şi sotia mea cunoastem secretul pentru a mentine o casatorie solida: 
1. De doua ori pe saptamana mergem intr-un restaurant dragut -companie placuta, 
mancare buna, bem vin. . . Ea merge marti şi joi, eu miercuri şi vineri.  
2. Dormim in paturi separate, eu la Bucuresti, ea la Cluj.  
3. O duc peste tot, dar ea reuseste mereu sa gaseasca drumul inapoi.  
4. Am intrebat-o unde vrea sa mearga pentru aniversarea casatoriei şi mi-a 
raspuns:"intr-un loc unde nu am mai fost demult". I-am sugerat bucataria.  
5. Ne tinem de mana mereu. Dacă nu o fac, incepe sa cheltuiasca.  
6. Are un robot de bucatarie electric, un storcator electric, un prajitor electric şi zice 
ca sunt prea multe in casa, nu are loc de ele unde sa tea. Asa ca i-am cumparat un 
scaun electric.  
7. Mi-a spus ca masina nu merge, ca are apa in carburator.  
Am intrebat unde e masina şi mi-a raspuns: "In lac".  
8. A facut o masca de argila. Pentru doua zile a fost frumoasa foc. Apoi si-a spalat 
masca de pe fata.  
9. A fugit dupa camionul de gunoi, urland: "Sunt in intirziere pt. gunoi?" Soferul i-a 
raspuns: "Nu, salta inauntru!"  
10. Aminteste-ti mereu, casatoria e prima cauza a divortului.  
11. Nu i-am vorbit sotiei timp de 11 luni. Nu indrazneam sa o intrerup.  
12. Ultima cearta ! a fost din cauza mea. A intrebat "Ce e pe televizor?", iar eu i-am 
raspuns: "Praf".  
13. La inceput, Dumnezeu a creat pamantul şi s-a odihnit.  
Apoi a creat barbatul şi s-a odihnit. Apoi a creat femeia. Si nici omul, nici Dumnezeu 
nu s-au mai odihnit niciodata.  
 
*** 
Odata, unui rabin îi este anuntata o inspectie de la Ministerul de Finante. Isi 
pregateste rabinul toate registrele şi in ziua anuntata il primeste pe inspector care 
era un tinerel, plin de ifose.  
- Ia zi, tataie, cum îţi gestionezi tu finantele in sinagoga, esti cinstit sau ba? 
-Se poate fiule, sunt cinstit şi pot justifica tot ce fac pana la ultimul leu.  
-Serios, ia spune tu ce faci cu resturile de paine sfintita care s-au invechit?  
- Le trimit inapoi la brutarie şi din când in când ei imi trimit cate o cutie de pesmet.  
- Mda, suna bine! Da' ia spune ce faci cu resturile de lumanari care raman de la 
slujba?  
- Le trimit inapoi la fabrica de luminari şi din când in când ei imi trimit cate o cutie 
de luminari.  
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- Mda, suna bine! Da' ia spune ce faci cu pielea care ramane de la circumcizii? 
- Pai, o adun intr-o cutie pe care o trimit la Ministerul de Finante şi din când in când 
ei imi trimit cate unu asa ca tine, in inspectie!  
*** 
Labus 
Un tanar isi prezinta logodnica la parinti. La masa, tipei îi vine sa dea un pârţ. Dupa 
cateva secunde se simte un miros… Socrul mare spune: 
- Labus…! 
Fericita fata ca viitorul socru a dat vina pe cainele de sub scaunul ei, îi vine inima la 
loc. Peste cateva minute mai trage una şi tatal baiatului spune mai nervos: 
- Labuuus, ai grija… 
Absolvita de griji, fata mai trage una, la care vine replica: 
- Labus! Pleaca de acolo ca se caca pe tine! 
*** 
Politistul şi automatul de cafea 
Un politist vede un automat, se apropie de el şi baga o fisa. Deodata apare un pahar 
şi începe sa curga cafea. Politistul ia paharul, îl bea şi mai baga o fisa.  
Din nou apare un pahar, curge cafeaua pe care o bea politistul şi actiunea se repeta 
de mai multe ori pâna când in spatele politistului se formeaza o coada destul de 
mare.  
La un moment dat o batrâna îl întreaba pe politist: 
- Domnu politist ne lasati şi pe noi sa bem o cafea, ca de o ora stam la coada !? 
La care politistul indignat raspunde: 
- Ce vrei babo, ti-e ciuda ca câstig… 
*** 
Un pitic in autobuz 
Un pitic in autobuz, zice unei domnisoare: 
- Te dai jos? 
- Da! 
- Cu ce, ca miroase foarte frumos?! 
*** 
Sovietica 
O ascultatoare sovetica ne intriaba dacă este adevarat ca la cinematograful Odeon 
din Chisinau ruleaza filmul erotic “Baba o da soldatului sus”? 
Noi raspundem ca da, insa nu este vorba de un film erotic ci de un film eroic şi care 
nu se chiama “Baba o da soldatului sus” ci “Balada soldatului rus”.  
*** 
Nevasta şi amanta in excursie 
Un om de afaceri afla ca vă primi in vizita posibili parteneri din strainatate şi e 
nevoit sa lipseasca o saptamana de acasa. Normal, isi anunta sotia.  
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- Uite care e treaba, vin posibili parteneri de afaceri şi trebuie sa îi conduc prin tara. 
O sa lipsesc o saptamana.  
- Aaa, dacă tot lipsesti - zice sotia - e o excursie in Grecia, vreau sa merg.  
Omul de afaceri, ca orice sot intelegator, aproba excursia. Seara merge sa-si anunte 
şi amanta.  
- Vezi ca trebuie sa plec o saptamana din oras, nu te speria, nu s-a intamplat nimic.  
- Dragule, am vazut o excursie in Grecia, nu mi-o platesti? 
Zis şi facut, eh, ca şi amanta il ajuta la nevoie… 
Dupa o saptamana vine acasa sotul la sotie, aceasta fericita de nu se poate.  
- Ei, cum a fost? - intreaba sotul.  
- Super, fantastic, am fost in foarte multe locuri dragute, vezi ca am aici ceva poze.  
In poze vede afaceristul nostru pe amanta, inghite in sec, sotia, normal, observa.  
- Ce, o cunosti? 
- Nu… Da` de unde! Ddoar mi s-a parut cunoscuta… dar nu! 
- Ah, sa stii ca femeia asta s-a culcat cu toti barbatii din excursie, şi nu au fost 
putini… 
Omul nostru inghite in sec şi seara merge la amanta.  
- Ei, cum a fost? 
- Super, senzational, multumesc, dragut ai fost. Hai sa îţi arat ceva poze. In unele 
poze, binenteles, isi recunoaste afaceristul nostru sotia… aceaasi intrebare de la 
amanta… 
- Ce, o cunosti? 
Raspuns negativ, normal.  
- Ei, sa stii ca femeia asta a fost ceea mai tampita din excursie, inchipuie-ti ca a fost 
singura femeie care a venit cu sotul.  
*** 
Furnica şi elefantul 
Un elefant şi o furnica petrec o noapte împreuna. A doua zi când se trezeste furnica 
gaseste elefantul mort. Plina de necaz spune: 
-Fir-ar sa fie de treaba, pentru o singura noapte de placere trebuie sa platesc o viata 
întreaga sapându-i groapa! 
*** 
Octogenarul la doctor 
Un mos merge la doctor. Acesta îl întreabă: 
- Cum stai cu inima, cu plămînii? 
- Foarte bine.  
- Dar e ceva care te supără? 
- Da, am o problemă: cînd fac sex, aud fluierături în urechi.  
- Ce vîrstă ai mata? 
- 83 de ani.  
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- Păi şi la 83 de ani ce ai vrea să auzi, aplauze? 
*** 
Lectie de gramatica la Tirgu Mures.  
Lectie de gramatica la Tirgu Mures. Profesoara le explica elevilor despre gradele de 
comparatie ale adjectivelor. Dupa ce termina, vrea sa vada ce au inteles copiii şi le 
cere sa dea exemple: 
- Ionel, spune profesoara, da un exemplu de adjectiv la cele trei grade de 
comparatie.  
Se ridica Ionel şi spune: frumos, mai frumos, cel mai frumos.  
- Bravo Ionel, spune profesoara, ai inteles perfect. Ai nota 10! Ia sa vedem acum 
dacă Anisoara a inteles cum e cu gradele de comparatie. Se ridica Anisoara şi spune: 
inalt, mai inalt, cel mai inalt.  
- Bravo Anisoara, ai şi tu un 10.  
- Ia s-o vedem acum şi pe Ildiko.  
Se ridica Ildiko şi incepe: 
- Adanc, mai adanc, ioi!!! 
*** 
Homosexuali 
Doi homosexuali se cearta: 
- Porcule! 
- Boule 
- Nenorocitule 
- Pi*da ma-tii! 
- Tampitule! 
- Sugi p**a! 
- Aha, deci vrei sa ne-mpacam! 
*** 
Sanii 
Opreste un tip o gagica pe strada.  
- Dacă vă dau 100 $ ma lasati sa vă musc sanii? 
- Du-te dom’le de aici, lasa-ma-n pace.  
Se duce tipul dupa colt şi asteapta… când apare tipa : 
- Dacă vă dau 1. 000 $ ma lasati sa vă musc sanii? 
- Hmm… nu dom’le, du-te de aici.  
Se duce tipul dupa urmatorul colt, apare gagica… 
- Dacă vă dau 10. 000 $ ma lasati sa vă musc sanii? 
- Hmm, bine, dar nu aici ca trece lumea… 
Se duce asta cu ea, tipa isi desface bluza şi scoate la iveala o pereche de sani 
superbi. Tipul incepe sa-i mangaie, sa se joace cu ei etc. … la care tipa: 
- Da’ ce faci dom’le, nu-i musti? – Mmm… Neah, costa prea mult! 
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*** 
Doi betivi ies dintr-un bar. Unul din ei vede un ciine care-si lingea testicolele. Atunci 
betivul zice: 
- Ce n-as da şi eu sa pot face asta. . .  
Celalat betiv spune: 
- Hic. . . hic. . daca-i dai un biscuit cred ca te lasa şi pe tine.  
*** 
Ieri seara stateam cu nevasta-mea de vorba despre eutanasiere.  
Si i-am spus: 
- Sa nu ma lasi niciodata sa stau intr-o stare vegetativa, sa fiu dependent 
de o masina şi alimentat cu lichide; dacă o sa fiu vreodata intr-o astfel de  
stare te rog sa debransezi toate aparatele care ma tin in viata! 
Si atunci ea s-a ridicat, a inchis televizorul şi calculatorul şi mi-a aruncat berea. . .  
*** 
Doctorul: 
- E adevarat ce mi-a spus sotul dumneavoastra? De ce nu vreti sa faceti sex?. .  
- Domnule doctor, sunt foarte chinuita.  
Toata ziua lucrez. Dimineata sar intr-un taxi sa ma duc la serviciu. Cand ajung, 
taximetristul ma intreaba: "Facem socoteala sau. . . " Ca sa fac o economie, aleg 
"sau".  
Ajung la servici, seful imi zice: "Iar ai intarziat. Ce facem, îţi taiem din  
salariu, sau?. . . Binenteles, aleg "sau".  
Dupa lucru, obosita ma urc intr-un taxi şi acelasi lucru. . .  
Doctorul: Ei, ce parere aveti, îi spunem sotului, sau?. . .  
*** 
RADIO EREVAN 
 
I. Cand vă incepe Foametea Mondiala? 
R. Cand vor incepe chinezii sa manance cu lingura.  
 
I. De ce este bine sa mearga soacra la vot? 
R. Ca sa se obisnuiasca cu urna.  
 
I. Va veni un alt razboi Mondial?  
R. Nu! Dar vă fi o lupta pentru pace, de nu vă mai ramane piatra pe piatra.  
 
I. Ce este un salariu?  
R. Un fel de menstruatie: il astepti o luna şi trece dupa trei zile. . .  
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I. E adevarat ca Ceaikovski a fost homosexual?  
R. Da, dar noua ne place din alte motive. . .  
 
I. Cum poti trai doar din salariu? 
R. Nu stim. Nici n-am incercat. . .  
 
I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului? 
R. Fiecare a incercat cate o parola.  
 
I. Este adevarat ca impotenta se poate trata cu lapte?  
R. Da, dacă in ceasca cu lapte se pun şi doua linguri cu ghips.  
 
I. Pot incepe orele de educatie sexuala cu fiica mea de 12 ani? 
R. Da, veti invata lucruri noi şi interesante !  
 
I. Cum clasifica femeile penisurile? 
R. In viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel: 
- in ordine descrescatoare: mica, foarte mica şi ce-i aia.  
- in ordine crescatoare: mare, foarte mare şi NORMALA.  
 
I. De ce iau politistii salariu? 
R. Pentru ca prostia se plateste.  
 
I. Care este avantajul de a face sex in grup? 
R. Dacă ai ceva treaba, poti sa pleci.  
 
I. Ce este un copil complexat?  
R. Un copil cu mama reala şi tata imaginar.  
 
I. Care este cel mai bun anticonceptional? 
R. Un "NU!" hotarat.  
 
I. Care este diferenta dintre un politician şi un iluzionist? 
R. Ultimul recunoaste ca foloseste tot felul de trucuri.  
 
I. Ce face femeia dupa ce face dragoste? 
R. Se plictiseste. . . .  
 
I. De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine?  
R. Pentru ca nu suporta comparatiile.  
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I. Cum se cheama un barbat inteligent in America? 
R. Turist.  
 
I. De ce a creat Dumnezeu barbatul? 
R. Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasa 
 
I. Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie?  
R. 30 de kilograme.  
 
I. Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
R. 30 - 45 de minute.  
 
I. La ce este mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
R. Depinde de vechime.  
 
I. De ce au uraganele nume de femei?  
R. Pentru ca vin umede şi salbatice şi pleaca cu casa şi masina.  
 
I. Ce zic ciobanii când se descalta? 
R. A mai trecut un an!  
 
I. Cand este un barbat o companie placuta pentru o femeie? 
R. Atunci când barbatul este patronul companiei!!! 
 
Intr-o mica asezare se stinge din viata prostituata locului şi lasa mostenire toti 
banii ei repararii sinagogii. Enoriasii, in majoritate, nu vor sa primeasca 
mostenirea. Vezi Doamne ca nu-i cuvios sa primesti banii unei curve. Discutii şi 
discutii, pana ce hotaresc sa se duca la Rabin. Rabinul hotareste ca e voie de primit 
banii.  
- Dar bine, Rebe, de ce, ca doar femeia stii bine cu ce se ocupa?!? 
- Pai, spune rabinul, banii aceia in fond sunt banii nostri, nu? 
*** 
O pereche sta in cabinetul terapeutului.  
Terapeutul: Ce pot face pentru Dvs?  
Barbatul: Sunteti asa de bun şi sa ne priviti in timp ce facem sex?  
Terapeutul se uita mirat la ei dar aproba. Cind perechea a fost gata, terapeutul face 
remarca: Imi pare rau, dar nu am vazut nimic deosebit la Dvs. . şi cere onorarul de 
80 € petru sedinta. .  
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In urmatoarele saptamini se repeta povestea, de doua ori pe saptamina vine 
perechea, au sex, platesc 80 €. .  
Peste citeve saptamini intreba terapeutul: Ma scuzati de intrebare, dar ce incercati 
d-vs sa descoperiti?  
Barbatul: Nimic! Dar ea este casatorita, la ea nu putem. Eu sint casatorit, nici la 
mine nu putem. In Holliday Inn vor 150 € pentru o zi, in Radisson 360 €, pe cind 
dacă venim aici, avem un alibi, costa numai 80 € dar şi mai primim de la asigurarea 
medicala 67, 50 € inapoi. . .  
*** 
INTREBARE LA UN EXAMEN DE FIZICA LA UNIVERSITATEA DIN COPENHAGA:  
 
CUM SE POATE MASURA INALTIMEA UNEI CLADIRI CU UN BAROMETRU?  
 
Raspuns student: Se masoara lungimea barometrului, se leaga barometrul cu o 
sfoara şi se coboara de pe acoperisul cladirii; inaltimea cladirii = lungimea 
barometrului + lungimea sforii.  
Studentul a fost dat afara de la examen.  
Studentul a facut contestatie, care a fost acceptata pentru ca s-a considerat ca 
intrebarea nu impunea o anumita solutie. Dar cum raspunsul sau nu putea edifica 
examinatorul asupra cunostintelor de fizica dobandite la cursul respectiv, o noua 
examinare a avut loc.  
Raspuns student: Se arunca barometrul de pe cladire şi se masoara timpul pana la 
impactul cu solul. Inaltimea cladirii = (g*t^2)/2.  
Examinatorul solicita o alta solutie.  
Raspuns student: Dacă este o zi insorita, se aseaza barometrul pe cladire şi se 
masoara umbra de pe sol. Cunoscand lungimea barometrului şi a umbrei, totul se 
reduce la o simpla problema de asemanare.  
Examinatorul solicita o alta solutie.  
Raspuns student: Se leaga barometrul cu o sfoara şi este lasat sa oscileze liber la sol 
şi pe cladire. Cum perioada de oscilatie depinde de acceleratia gravitationala (g), se 
poate masura inaltimea cladirii in functie de variatia "g".  
Examinatorul solicita o alta solutie şi atrage atentia studentului ca este ultima sa 
sansa.  
Raspuns student: Solutia pe care o asteptati de la mine banuiesc ca este masurarea 
presiunii la sol şi pe cladire - presiune care variaza cu inaltimea - şi determinarea 
inaltimii cladirii in functie de variatia de presiune. Dar aceasta este o solutie de-a 
dreptul plicticoasa, de aceea vă mai propun una:  
Se poate propune administratorului cladirii un targ avantajos: Imi puteti spune in 
schimbul acestui frumos barometru care aste inaltimea cladirii. . . ? 
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Studentul acesta a fost Nils Bohr, singurul absolvent al universitatii din Copenhaga 
laureat al premiului Nobel.  
 
*** 
Se duce un tip la biblioteca:- Fiti amabila, vreau şi eu o carte despre 
sinucideri! - Ttt, ca tu n-o mai aduci inapoi!!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
O fetita observa la strand diferenta dintre ea şi un baietel.  
Se duce intr-un suflet la mama ei şi intreaba: 
- Mami mami. . . De ce nu am şi eu asa ceva intre picioare? 
- Rabdare, copila mea, rabdare. . .  
*** 
Un tip si-o tipa, in liftul unui hotel de 5 stele. Cand se intoarce sa  
apese butonul pentru etajul la care dorea sa ajunga barbatul atinge cu 
cotul absolut intamplator, sanii femeii. Ca sa isi ceara scuze, dar sa nu  
fie penibil, tipul zice: 
- Doamna, dacă şi inima dvs este atât de mare precum sanii sunt sigur ca  
ma veti ierta! 
La care, ea: 
- Domnule dacă şi penisul dvs este la fel de tare precum cotul, eu stau la 
camera 214.  
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria. . . . .  
Maria: Ajutoooor !!! 
Gheorghe: Taci fa, ca pot şi singur !!!  
*** 
Trei sentimente:. . .  
Stresul. . . . . este când sotia este insarcinata;  
Tensiune. . . . când amanta este insarcinata şi  
Panica. . . . când amandoua sunt insarcinate.  
*** 
Bula, insotit de alti doi derbedei, se afla in apartamentul unei nimfomane, incercand 
sa satisfaca apetitul sexual al gazdei. La un moment dat, sotul doamnei isi anunta 
sosirea, trantind usa de la parter. In panica, doi dintre amanti apuca sa se imbrace, 
strecurandu-se unul in baie, altul in bucatarie, numai Bula, gol pusca, se ascunde in 
sifonier.  
Cand sotul intra in casa, din baie iese un "mecanic" spunand: 
- Doamna, robinetele sunt in ordine, le-am reparat.  
Imediat, alt "mecanic" iese din bucatarie, raportand: 
- Doamna, aragazul dvs. e reparat ! 
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Cand se minuna inca de ciudatenia tehnicenilor fara scule şi salopeta, din sifonier 
isi face aparitia un handralau in pilea goala, care vazandu-se privit cu ochii cat 
cepele, exclama:  
- Ce, ba, n-ai mai vazut molie?!!! 
*** 
Un ungur un francez, un american şi un roman mergeau cu vaporul. . . la un 
moment dat vaporul se scufunda şi unul dintre ei spune: 
-Ba io m-arunc, zice americanu. . . . LONG LIVE AMERICA!! Si sare. . . .  
Sare şi francezul. . . . VIVE LA FRANCE!! Si se arunca. .  
Sare şi romanul. . . . TRAIASCA ROMANIA!! Si il impinge pe ungur in apa. . . .  
*** 
I: Cand a fost inventat apartheid-ul? 
R: Cand albii i-au banuit pe negri ca ar fi unguri.  
*** 
Un cioban ardelean statea pe iarba, in apropierea unei fantani. Un om  
se duce la fantana cu intentia de a bea.  
- Nu bea, omule, e otravita ! 
- Nem to dom.  
- Apoi bea, dar incet, ca-i rece.  
*** 
Un roman calatoreste cu trenul cu un ungur.  
La un moment dat, ungurul il intreaba pe roman: ce scrie pe geam?  
El îi raspunde: "nu scoateti capul pe fereastra!" 
- Si mai jos? 
- Acelasi lucru dar in franceza.  
- Mai jos? 
- In engleza.  
- Mai jos? 
- In italiana.  
- Dar in ungureste nu scrie? 
- Nu, ca voi aveti voie. . . . .  
*** 
Clasa de maghiari la ora de limba romana.  
- Gyury, spune, te rog, o propozitie! 
- Duminica me duc la pedure.  
- Gyury draga, da nu-i bine.  
- Atunci nu me duc.  
*** 
Stiti ca "O brad frumos" a fost compus de un ungur?  
Dacă era de un roman ar fi fost "Un brad frumos".  
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*** 
I: Dacă in fata ta stau sa se inece un alb şi un negru, pe cine salvezi primul? 
R: Pe negru, albul s-ar putea sa fie ungur! 
*** 
Un negru se duce la oficiul fortelor de munca din Africa de Sud.  
- Buna ziua! As dori un loc de munca.  
- Sigur, cum sa nu, se poate, zise albul. Dar sa stiti ca nu mai avem 
decât un post de director la minele de diamante, dacă vă convine.  
- Bineinteles.  
- Salariul din pacate a mai scazut. Nu mai este 150. 000 de dolari an ci 120. 000.  
- Excelent spuse contrariat negrul.  
- Iar vila unde o sa locuiti nu are decât trei etaje, ne pare rau si 
pentru piscina care este deocamdata in constructie.  
Cat despre limuzina trebuie sa vă multumiti cu un Lincoln pentru ca  
Mercedes-ul s-a stricat.  
- Chiar asa domnule, nu-mi vine sa cred. Dumneata îţi bati joc de mine? 
- Pai cine a inceput primul? 
*** 
Un reporter îi ia un interviu lui Ray Charles: 
- Cum vă impacati cu faptul ca sunteti orb?  
- Orb ca orb, bine ca nu sunt negru! 
*** 
Doi canibali stau in pom. Pe jos trece un cavaler in armura. Unul 
dintre ei spune: 
- Azi mancam conserve! 
*** 
In Satu Mare un tip intra intr-un bar cu un crocodil in lesa şi intreaba barmanul: 
- Nu vă suparati, aici serviti unguri? 
- Da, cum sa nu, luati loc! Ce vă aduc? 
- Mie o bere şi lui 2 unguri! 
*** 
O fata de la tara vine şi ea sa munceasca la oras şi se angajeaza ca servitoare la o 
familie de bogatasi.  
Intr-o zi sotul şi sotia, dupa ce fac sex cu prezervativ, uita se il arunce de pe 
noptiera. Dupa ce isi fac baie se intorc in camera şi o vad pe servitoare mirata cu 
prezervativul in mana.  
- Maria, la tine la tara nu se face sex?  
-Se face, se face, dar asaaaa. . . pana cade pieleaaa!?!?!? 
*** 
Suna telefonul: 
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- Alo, senor Rod? Aici este Ernesto, ingrijitorul d-voastra de la casa de la tara.  
Rod: Da Ernesto, ce pot sa fac ptr. tine? 
Ernesto: Oh, am sunat, senor Rod, sa vă anunt ca papagalul d-voastra a murit.  
Rod: Papagalul meu?! Tocmai papagalul meu vorbitor care a cistigat multe premii 
internationale? 
Ernesto: Da senor, acela.  
Rod: Ce nenorocire, am cheltuit o avere cu papagalul asta. De ce a murit? 
Ernesto: A mincat carne stricata.  
Rod : Carne stricata?! Cine dracu l-a hranit cu carne stricata? 
Ernesto:Nimeni senor, a mincat el singur carne de cal mort.  
Rod: Cal mort? Ce cal mort? 
Ernesto: Calul dumneavoastra pursinge, senor.  
Rod: Nepretuitul meu cal pursinge, multiplu campion, este mort? 
Ernesto: Da senor, a murit de epuizare tragind la caruta cu apa.  
Rod: Ai innebunit de tot? Ce dracu' tot spui acolo? Ce caruta cu apa? 
Ernesto: Cea pe care o foloseamm sa stingem focul, senor.  
Rod: Dumnezeule ! Ce tot spui? Care foc? 
Ernesto: Focul de la casa dumneavoastra senor. O luminare a cazut şi a aprins 
draperiile şi perdelele. . .  
Rod: Ce dracu' vrei sa spui, ca mi-a luat foc casa de la o luminare? 
Ernesto: Si, senor.  
Rod: Pai avem electricitate !!! Pentru ce mama dracu' era luminarea aprinsa? 
Ernesto: Senor, luminarea era aprinsa pentru inmormintare.  
Rod: CARE NENOROCITA DE INMORMINTARE?!!! 
Ernesto: A sotiei d-voastra, senor Rod.  
Rod:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !!!!!!!!!!!. . . . ???? 
Ernesto: Sa vedeti, a venit intr-o noapte acasa pe intuneric şi eu am crezut ca este 
un hot. Asa ca am lovit-o cu crosa d-voastra de golf, model Tiger Woods Nike 
Driver.  
Rod:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rod!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Rod: Ernesto! Dacă mi-ai rupt crosa aia esti intr-un mare rahat !!! 
*** 
Cum să înjuri pe cineva în mod politicos 
 
"O zi fără Dvs. e ca o luna de concediu".  
"Dacă v-am jignit, am savurat-o".  
"Dvs. reuşiţi să faceţi pe cineva sa aprecieze liniştea".  
"Fiecare trebuie sa existe, dar de ce tocmai Dvs. ?"  
"De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare sa fie de unu' singur?"  
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"Am avut o seara foarte plăcută. N-a fost seara asta, dar nu mă vait".  
"S-a sinucis cândva cineva din familia Dvs. ? Nu? Cum ar fi?"  
"Bancul pe care vi-l voi povesti acuma e aşa de bun ca vă pica ţâţele. . . oh, da' vad ca 
il cunoaşteţi deja. . . "  
"Nu v-au rugat niciodată părinţii să fugiţi de acasă?"  
"Eu nu uit niciodata un chip, dar in cazul Dvs. o sa fac o exceptie. . . "  
"Oare este astazi o zi deosebita sau sunteti de obicei asa de tampit??"  
"Data viitoare când ai de gand sa-ti arunci toalele, nu te dezbraca".  
"Nu, eu nu aud rau. . . vă ignor numai".  
"Va rog sa nu vă miscati! As vrea sa vă uit asa cum sunteti. . . "  
"Sunteti intr-adevar un argument convingator pentru paturi separate".  
"Tu ai arata foarte bine in ceva lung, curgator. . . Amazon, Nil, Dunare. . . "  
"Sunteti la fel de binevenit ca şi telefonul care suna in timpul sexului".  
*** 
Diverse 
Eram asa de sarac când am fost copil, caci dacă nu eram baiat, nu as fi avut cu ce sa 
ma joc. . .  
Fata mi-a telefonat şi mi-a spus: vin-o la mine. . . nu-i nimeni acasa. . . M-am dus. . . 
nu era nimeni acasa. . .  
In timp ce face sex, nevasta-mea obisnuieste sa-mi vorbeasca tot timpul. . . Chiar şi 
alaltaieri mi-a telefonat dintr-un hotel. . . .  
Intr-o zi am ajuns acasa mai devreme. . . Vad un tanar alergand gol pe strada. . . L-
am intrebat de ce facea asta? Mi-a raspuns: "Din cauza ca ai venit prea devreme 
acasa!"  
Am avut o zi foarte grea. . . Am imbracat o camasa. . . mi-a cazut un nasture. . . Am 
ridicat servieta, mi-a cazut manerul. . . Mi-e frica sa ma duc la closet. . . . .  
Eram un copil foarte urat. Cand ma jucam in lada de nisip, pisica incerca tot timpul 
sa ma acopere. . .  
Pot afirma cu siguranta ca parintii m-au urat! Singurele mele jucarii in cadita de 
baie erau un toaster şi un radio. . .  
Cand eram bebelus eram foarte urat. Mama n-a vrut sa ma alapteze. . . Mi-a spus ca 
prefera sa fim doar amici!  
Sunt asa de urat, incat tatal meu poarta in portofel fotografia copilului cu care a 
sosit portofelul.  
Cand m-am nascut, doctorul a iesit in sala de asteptare şi i-a spus tatei cu parere de 
rau: "Am facut tot ce era cu putinta. . . dar totusi. . . . s-a nascut" !!  
Sunt asa de urat incat mama avea gretzuri. . . Dupa ce m-am nascut!!!  
Imi amintesc ca o data tiganii m-au rapit şi au trimis parintilor mei o bucata din 
degetul meu. Dar tatal meu a mai cerut dovezi. . . .  
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Imi amintesc ca o data m-am pierdut de parintii pe strada. . . M-am dus la un politist 
şi l-am intrebat: "Crezi oare ca-i vom gasi?" El s-a scarpinat in cap şi mi-a raspuns: 
"Nu stiu. . . sunt asa multe ascunzatori. . . "  
Sunt asa de urat, incat o data pe când lucram intr-un magazin de animale de casa 
cumparatorii intrebau cam la ce marime pot ajunge. . .  
M-am dus la doctorul meu. I-am spus: "Doctore, in fiecare dimineata, când ma uit in 
oglinda, incep incep sa vomit. Care-i problema mea?" "Nu stiu! Se pare ca ai o 
vedere perfecta. " 
Care e diferenta intre stress, tensiune şi panica? Stress este atunci când nevasta 
este gravida, tensiune este atunci când amanta este gravida, iar panica atunci când 
sunt gravide amandoua.  
*** 
Actorii despre sex 
"Cunoasteti privirea aceea pe care o au femeile când vor sa faca sex? Nici eu. " Steve 
Martin  
"Sa faci sex e ca şi cum ai juca bridge. Dacă n-ai un partener bun, ar fi bine sa ai o 
mana buna. " Woody Allen  
"Bisexualitatea dubleaza automat sansele de a avea o intalnire sambata noaptea. " 
Rodney Dangerfield  
"Exista cateva dispozitive care cresc dorinta sexuala, in special la femei. Cel mai 
important dintre acestea este Mercedes-Benz 500 SL. " Lynn Lavner  
"Femeile sunt capabile sa mimeze orgasmul. Barbatii pot mima o intreaga relatie. " 
Sharon Stone  
"Femeile au nevoie de un motiv ca sa faca sex. Barbatii au nevoie numai de un loc 
unde s-o faca. " Billy Crystal  
"Potrivit unor cercetari recente, femeile spun ca se simt mai comfortabil dacă se 
dezbraca in fata unui barbat, decât dacă ar face-o in fata unei femei. Aceasta din 
cauza ca femeile sunt foarte critice, in timp ce barbatii sunt doar recunoscatori. " 
Robert DeNiro  
"Se zice ca ar fi aparut un nou scandal in lumea medicala. Doctorii semnaleaza 
faptul ca barbatii au reactii alergice la prezervativele din latex. Acestea provoaca 
umflarea puternica a penisului. Si, care-i problema?" Dustin Hoffman  
"In loc sa ma recasatoresc, mai bine imi gasesc o femeie care sa nu-mi placa si-i dau 
pur şi simplu o casa. " Rod Stewart  
"Vedeti, problema e ca Dumnezeu i-a dat barbatului un creier şi un penis, dar nu i-a 
dat suficient sange pentru a le folosi pe amandoua deodata. " Robin Williams 
Mai multi cineasti au decis sa faca o lista cu "lectiile" date de filmele americane, cele 
imprimate definitiv in mintea spectatorilor. Despre ce este vorba? Sa vedem:  
*** 
Lecţii din filmele americane 
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Apartamentele mari, etajate, din New York, au o chirie convenabila pentru oricine, 
fie el somer sau director.  
Cel putin unul din doi gemeni identici este diabolic.  
Dacă trebuie sa dezamorsezi o bomba nu ai de ce sa-ti faci griji, intotdeauna vei 
alege corect firul care trebuie taiat.  
Mai toate computerele laptop sunt suficient de puternice pentru a patrunde in 
sistemul de comunicatii al oricarei civilizatii extraterestre invadatoare.  
Nu conteaza dacă intr-o lupta martiala numarul adversarilor este foarte mare: 
inamicii tai vor astepta rabdatori sa te atace unul cate unul, dansand in jurul tau 
intr-o maniera amenintatoare, pana când îi faci knock-out pe cei dinainte.  
Cand stingi lumina pentru a te duce la culcare, tot ce se afla in dormitorul tau se 
vede perfect, numai ca intr-o usoara penumbra.  
Dacă esti blonda şi draguta, este foarte probabil sa ajungi expert mondial in fisiune 
nucleara la varsta de 22 de ani.  
Politistii cinstiti şi muncitori sunt in mod traditional impuscati cu trei zile inainte 
de pensionare.  
Decat sa risipeasca gloantele, megalomaniacii prefera sa-si ucida adversarii pe 
care-i prind folosind masinarii complicate, care cuprind rachete, sisteme 
electronice, gaze mortale, lasere sau rechini mancatori de oameni, ce le ofera 
prizonierilor cam 20 de minute pentru a evada.  
Toate paturile au cearsafuri speciale, probabil in forma de L, care ajung pana la 
subratul femeii care doarme, dar depasesc numai cu putin coapsele barbatului de 
langa ea.  
Toate pungile cu cumparaturi contin cel putin o paine-bagheta.  
Este foarte usor pentru oricine sa piloteze un avion, pana la aterizare, urmand 
instructiunile cuiva din turnul de control.  
data pus pe buze, rujul nu mai dispare de acolo, orice ai face, inclusiv scufundari 
submarine.  
Cel mai probabil vei supravietui unei batalii, dar numai dacă nu faci greseala sa 
arati inainte cuiva fotografia iubitei care te asteapta acasa.  
Dacă vrei se te dai drept ofiter german sau rus, nu-i nevoie sa stii limbi straine, este 
suficient un accent potrivit.  
Turnul Eiffel se vede pe orice fereastra din Paris.  
Un barbat nu vă arata nici un semn de durere in cursul celor mai feroce lupte, dar 
se vă crispa cu totul când o femeie incearca sa-i curete zgarieturile.  
Dacă undeva se vede un panou de sticla, mai devreme sau mai tarziu cineva vă 
trece prin el.  
Dacă locuiesc intr-o casa bantuita, femeile vor iesi - dar numai in cele mai 
transparente desuuri - sa vada ce este cu sunetele ciudate pe care le aud.  
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Un computer pe care trebuie sa deschizi un fisier text nu vă avea cursor, dar vă 
spune intotdeauna: "Introdu parola".  
Cand conduci pe un drum perfect drept este intotdeauna necesar sa rotesti 
voiniceste de volan in stanga şi in dreapta la fiecare cateva momente.  
Toate bombele au un ceas electronic cu cifre mari şi rosii, pentru a sti exact cat mai 
este pana la explozie.  
Un detectiv poate rezolva un caz numai dupa ce a fost suspendat.  
Dacă te hotarasti sa dansezi pe strada, toti cei pe care îi vei intalni vor cunoaste 
perfect pasii.  
In timpul tuturor investigatiilor politiei, detectivii viziteaza obligatoriu, cel putin o 
data, un club de striptease.  
Toate numerele de telefon din America incep cu 555.  
Majoritatea cainilor sunt nemuritori.  
Dacă esti urmarit prin oras, poti sa te ascunzi intr-o parada de ziua Sfantului 
Patrick indiferent de anotimpul in care se petrece actiunea.  
Sistemul de ventilatie al unei cladiri este locul perfect in care sa te ascunzi. Nimeni, 
nici o data, nu se vă gandi sa caute in locul in care poti sa te deplasezi dintr-o parte 
a cladirii in cealalta fara nici o greutate.  
Cand platesti un taxi, nu te uita la portofel. Apuca o bancnota la intamplare şi sigur 
vă fi suma exacta ce trebuie achitata.  
Orice rasa extraterestra poate sa lase insarcinata o pamanteanca.  
Bucatariile nu sunt echipate cu intrerupatoare. Cand folosesti o bucatarie noaptea, 
trebuie sa lasi frigiderul deschis pentru a avea lumina in incapere.  
Un singur bat de chibrit aprins, este suficient pentru a ilumina o camera de 
marimea unui stadion.  
Toti oamenii din vechime, indiferent de epoca, au dinti perfecti.  
Cu toate ca in secolul XX este posibil sa tragi cu o arma intr-un obiect aflat in afara 
razei vizuale, oamenii secolului XXIII vor pierde aceasta abilitate.  
Nu este necesar sa saluti atunci când incepi sau termini o convorbire telefonica.  
Cand sunt singuri, toti strainii prefera sa vorbeasca in engleza unul cu celalalt.  
Orice incuietoare poate fi deschisa cu o carte de credit sau o agrafa in cateva 
secunde. Exceptie fac cazurile când dincolo de usa este un copil amenintat de un 
incediu.  
Toate buletinele de stiri contin materiale care te afecteaza direct şi sunt difuzate in 
momentul in care tu deschizi televizorul.  
Departamentele de politie dau ofiterilor teste de personalitate pentru a fi sigure ca 
îi vor face parteneri pe cei care se potrivesc mai putin.  
*** 
Diverse  
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Un om diplomat este cineva care îţi poate spune sa te duci la dracu astfel incat sa 
astepti cu nerabdare calatoria.  
 
Anul 1981:  
1. Printul Charles se casatoreste.  
2. Liverpool castiga Cupa Europeana.  
3. Papa moare.  
 
Anul 2005:  
1. Printul Charles se casatoreste.  
2. Liverpool castiga Cupa Europeana.  
3. Papa moare.  
 
CONCLUZIE:  
Dacă Printul Charles se mai casatoreste o data şi Liverpool castiga iar finala ar fi 
bine sa-l anunte cineva pe Papa. . .  
*** 
Care este diferenta dintre MITA şi DAR?  
Un DAR este atunci când cel care primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!".  
O MITA este atunci când cel care da spune: "Multumesc!", iar cel care primeste 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!"  
*** 
Este pacat ca singurul lucru pe care un om il poate face opt ore este sa munceasca. 
Nu poate sa manance opt ore; nu poate sa bea opt ore; nu poate sa faca dragoste 
opt ore.  
Singurul lucru pe care un om il poate face pentru opt ore este munca". - William 
Faulkner 
*** 
 
Stomatologică 
O femeie de duce la stomatolog, şi nervoasa se aseaza pe scaun. . . . cu picioare 
despartite, in pozitie ginecologica!  
Dentistul îi zice:  
- Doamna draga, cred ca aţi greşit etajul! ginecologia este 2 etaje mai sus!!!  
Femeia:  
- Nu draga domnule! dumneata i-ai pus proteza sotului meu, dumneata s-o scoti de-
acolo! 
*** 
La un magazin care vinde bărbaţi 
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La un magazin specializat in vanzarea de soti, femeile puteau alege dintre mai 
multe categorii de barbati, care erau comercializati pe fiecare din cele cinci etaje ale 
magazinului. Calitatea viitorilor soti crestea odata cu etajul. Singura regula era ca 
odata deschisa usa unui etaj, trebuia sa alegi un barbat de la acel etaj sau sa renunti, 
neavand posibilitatea sa te reintorci.  
Asadar, doua prietene merg la magazin sa-si gaseasca soti.  
La primul etaj, pe usa era scris: "Acesti barbati au serviciu şi iubesc copii". Femeile 
citesc mesajul şi gandesc:  
- E mai bine decât sa nu aiba serviciu sau sa nu iubesca copii, dar oare cum sunt cei 
de la etajul urmator?  
Asa ca urca la al doilea etaj.  
Aici era urmatorul anunt: "Acesti barbati au slujbe bine platite, iubesc copii şi arata 
foarte bine".  
- Hmmm, spun femeile, dar oare ce urmeaza?  
Asa ca urca la al treilea etaj. Pe usa acestuia era scris: "Acesti barbati au slujbe bine 
platite, arata extrem de bine, iubesc copii şi ajuta in gospodarie".  
- Foarte tentant, spun femeile, dar precis cei de mai sus sunt şi mai buni.  
La al patrulea etaj era urmatorul afis: "Acesti barbati au slujbe foarte bine platite, 
iubesc copii, ajuta la treburile gospodaresti, arata foarte bine şi au o fire extrem de 
romantica!".  
- Extraordinar, exclama ele şi urca la etajul cinci.  
Aici era urmatorul mesaj: "Acest etaj exista numai pentru a demonstra ca femeia 
este imposibil de satisfacut!" 
*** 
Barbatul şi femeia 
 
Barbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VANATOAREA,  
Femeia a descoperit VANATOAREA şi a inventat BLANURILE  
 
Barbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA,  
Femeia a descoperit PICTURA şi a inventat MAKEUP-ul  
 
Barbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSATIA,  
Femeia a descoperit CONVERSATIA şi a inventat BARFA  
 
Barbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat CARTILE DE JOC,  
Femeia a descoperit CARTILE DE JOC şi a inventat DATUL IN CARTI  
 
Barbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MANCAREA,  
Femeia a descoperit MANCAREA şi a inventat DIETA  
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Barbatul a descoperit PRIETENIA şi a inventat DRAGOSTEA,  
Femeia a descoperit DRAGOSTEA şi a inventat CASATORIA  
 
Barbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL,  
Femeia a descoperit SEXUL şi a inventat DURERILE DE CAP  
 
Barbatul a descoperit COMERTUL şi a inventat BANII,  
Femeia a descoperit BANII. . . . .  
 
. . . . . şi atunci s-a dus naibii totul !!!!! 
 
"o femeie merge la parfumerie: vă rog sa-mi dati un parfum care sa-i placa sotului 
meu. ceva cu aroma de computer aveti?"  
*** 
Adevăruri general valabile 
barbat inteligent + femeie inteligenta = poveste de dragoste  
barbat inteligent + femeie idioata = sarcina nedorita  
barbat idiot + femeie inteligenta = aventura fara viitor  
barbat idiot + femeie idioata = casatorie  
patron inteligent + salariat inteligent = profit  
patron inteligent + salariat idiot = productie  
patron idiot + salariat inteligent = avansare  
patron idiot + salariat idiot = ore suplimentare  
vanzator inteligent + client inteligent = dialog  
vanzator inteligent + client idiot = tzeapa  
vanzator idiot + client inteligent = discount  
vanzator idiot + client idiot = produse Microsoft  
stapan inteligent + pisica inteligenta = afectiune  
stapan inteligent + pisica idioata = smotoceala  
stapan idiot + pisica inteligenta = zgarieturi  
stapan idiot + pisica idioata = imparteala a patului  
barbat frumos + femeie frumoasa = Sex  
barbat frumos + femeie nasoala = idiotule!  
barbat urat + femeie frumoasa = bani  
barbat urat + femeie nasoala = disperare  
barbat tanar + femeie tanara = Dragoste  
barbat tanar + femeie in varsta = mama!  
barbat in varsta + femeie tanara = bani  
barbat in varsta + femeie in varsta = amicitie  
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barbat motivat + femeie motivata = insomnie a vecinilor  
barbat motivat + femeie obosita = viol  
barbat obosit + femeie motivata = frustrare  
barbat obosit + femeie obosita = sforait + insomnie  
job pasionant + viata de familie pasionanta = dificultati de planning + mare 
oboseala  
job pasionant + viata de familie idioata = ore suplimentare  
job cretin + viata de familie pasionanta = concedii medicale şi fara plata  
job cretin + viata de familie idioata = adultere si/sau Internet  
femeie inteligenta + amanta inteligenta = viitor celibatar  
femeie inteligenta + amanta idioata = amanta bomba!  
femeie idioata + amanta inteligenta = divort la orizont  
femeie idioata + amanta idioata = visul oricarui barbat  
elev inteligent + profesor inteligent = pura teorie!  
elev inteligent + profesor idiot = curs de paranormal  
elev idiot + profesor inteligent = curs de matematici  
elev idiot + profesor idiot = crudul adevar  
*** 
Scrisoare 
Tatal intra in camera fiicei sale şi gaseste o scriosoare pe pat. Avand deja ganduri 
negre, desface totusi scrisoare şi citeste:  
Dragi parinti,  
Cu parere de rau vă anunt ca eu am fugit cu noul meu prieten. Am aflat ce inseamna 
adevarata dragoste şi el este un dragut când gonim goi cu motorul cu toate 
piercing-urile, cicatricele, tatuajele care îi acopera tot corpul! Dar nu e numai asta. 
Sunt insarcinata şi Ahmed zice ca vom trai fericiti in rulota lui din padure. Vrea sa 
avem multi copii, ceea ce stiti ca imi doresc şi eu. Am invatat ca marijuana nu face 
rau nimanui asa ca o crestem pe langa casa pentru el şi prietenii lui care ne aduc 
toata cocaina pe care ne-o dorim. Intre timp ne rugam sa se gaseasca leacul pentru 
SIDA, in asa fel incat sa se faca şi Ahmed bine. Sa stiti ca merita! Nu vă faceti griji in 
ceea ce priveste banii. Ahmed a aranjat ca eu sa joc intr-un film pe care il fac 
prietenii lui Leroy şi Jamal in pivnita. Deocamdata castig 50 $ pe scena, dar pot sa 
iau inca 50$ bonus dacă sunt cu 3 barbati şi un bonus de 100 $ dacă se foloseste un 
cal. Ahmed a zis ceva şi despre niste caini, asa ca am mai multe posibilitati. Mama, 
sa nu-ti faci griji pentru mine, de acum am 15 ani şi stiu sa am grija de mine. Dupa 
cum vezi eu şi Ahmed ne-am gandit la toate! Intr-o zi o sa trecem in vizita pe la voi 
sa vă cunoasteti nepoteii. Ahmed chiar se gandea sa-si puna un atas la motor ca sa 
putem veni cu toti o data!  
Va pup pe amnadoi  
Fiica voastra, Maria  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PS. Tata, am glumit. . . . . . . . . sunt la vecini, ma uit la TV.  
Voiam doar sa îţi arat ca sunt şi lucruri mai rele in viata decât SA PIARDA ROMANIA 
IN MINUTUL 90 DIN NOU!!!  
*** 
Ce răutăţi poate spune femeia unui bărbat gol 
Am "fumat" trabuce mai groase ca asta!  
Uaaa ce dragalas este!!!  
Aaaa. Hai mai bine sa stam imbratisati.  
Sa stii ca se poate corecta prin chirurgie estetica.  
Hopaaa, şi eu care m-am luat dupa marimea picioarelor!  
Lasa ca gasim noi o pozitie.  
Pot sa fiu cinstita cu tine?  
Ahh, acum imi dau seama de ce ti-ai luat un Porsche.  
Dacă il udam poate mai creste.  
Oare de ce ma pedepseste Dumnezeu?  
Tot e bine, scapam mai repede.  
Nu am mai vazut asa ceva pana acum.  
Aha. Dar e totusi functionala, nu?  
Pare cam nefolosita.  
Poate ca la lumina naturala arata mai bine.  
Ce ar fi sa trecem direct la "tigara de dupa"?  
*** 
De câte tipuri este sexul? 
De patru tipuri:  
1. Tragic - Cand ai cu cine şi n-ai cu ce.  
2. Trist - Cand ai cu ce şi n-ai cu cine.  
3. Studentesc - Cand ai cu cine, ai cu ce şi n-ai unde.  
4. Filozofic - Cand ai cu cine, ai cu ce, ai unde, dar DE CE? 
*** 
Un cuplu in varsta sta ca intotdeauna pentru micul dejun pe terasa. Deodata, sotia 
se apleaca peste masa şi îi trage sotului una de-l lipeste cu spatele de scaun. O 
vreme e liniste, apoi intreaba batranul mirat:  
- Pentru ce dracu' a fost asta?  
- Pentru 45 ani de sex nereusit.  
El sta pe ganduri afundat in scaun. Dupa o vreme, se ridica şi îi trage femeii una 
peste cap de zboara cu tot cu scaun.  
- Da' tu de ce ai facut asta? zbiara ea la el.  
- De unde dracu stii tu diferenta dintre un sex reusit şi unul nereusit?  
*** 
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Fetelor, nu vă trimiteti barbatii la Carrefour !!!  
Nu stiu cati dintre voi isi fac cumparaturile la Carrefour dar vă este folositor sa fiti 
preveniti. E ceva ce mi s-a intamplat mie la Carrefour şi vi s-ar putea intampla şi 
voua. Escrocheria functioneaza in urmatorul fel: Doua pustoaice bune de 18 ani se 
apropie de masina in timp ce incarcati cumparaturile in portbagaj. Amandoua incep 
sa stearga parbrizul de la masina cu o carpa in timp ce sanii le atarna afara din 
tricouri. Este imposibil sa nu te uiti. Cand le multumesti şi le oferi niste bani, ele te 
roaga ca in loc de asta sa le duci la un alt magazin Carrefour. Accepti şi ele suie pe 
bancheta din spate. Pe drum incep sa faca sex una cu alta. Dupa un timp una dintre 
ele trece in fata şi incepe sa îţi faca sex oral. In acest timp cealalta îţi fura 
portofelul!!!  
Va sfatuiesc sa fiti foarte atenti deoarece mie mi s-a intamplat lunea trecuta, 
miercuri, de doua ori joi, sambata şi din nou ieri. . . acum ma duc din nou.  
*** 
La tribunal, judecâtorul: 
- Si vreti sa sustineti ca atunci ati crezut ca portmoneul gasit vă apartine? 
- Portmoneul nu, dar bancnotele imi pareau cunoscute. . .  
*** 
Judecâtorul intreaba martorul la proces:  
- La ce distanta v-ati aflat de locul accidentului? 
- La 6 metri şi 75 de centimetri.  
- Si cum de stiti asa de exact? 
- Cand am vazut accidentul, mi-am dat seama pe loc ca voi fi intrebat la proces de 
vreun tampit. . .  
*** 
Judecâtorul intreaba martora: 
- Sunteti casatorita? 
Ea ofteaza. Judecâtorul dicteaza secretarei: 
- Nu e casatorita.  
Apoi intreaba martorul: 
- Sunteti casatorit? 
Martorul ofteaza. Judecâtorul dicteaza:  
- Casatorit.  
*** 
La tribunal.  
- E adevarat ca l-ai facut pe reclamant "imbecil şi magar"? 
- Domnule judecâtor, sincer sa fiu, nu-mi mai amintesc. Dar daca-l privesc bine, 
cred ca-i foarte probabil sa-i fi zis asa.  
*** 
Capitanul de pe Titanic îi strange pe pasageri şi le spune: 
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- Am doua vesti pentru dumneavoastra: una rea şi una buna. Pe care o vreti prima? 
- Pe cea rea.  
- In doua ore, vaporul se vă rupe in doua şi se vă scufunda.  
- Si cea buna? 
- Vom lua 11 Oscar-uri.  
*** 
Un tigan şi un roman isi fac case una langa alta. Isi cumpara exact aceleasi 
materiale, mobila, etc şi au facut casele identice. Peste un timp stau ei de vorba.  
Romanul:  
- Eu dacă vand casa asta probabil o sa primesc 5 milioane de euro pe ea.  
Tiganul: 
- A pai dacă e asa, eu primesc 7 milioane de euro pe ea.  
- Pai cum sa primesti tu 7 milioane pe ea dacă a mea este identica şi valoreaza 5 
milioane? 
- Pai da, dar eu nu am vecini tigani! 
*** 
- Alo?! Ghicitoarea Mama Omida? 
- Da, manca-ti-as! Cine-i? 
- Ghici ! 
*** 
- Un parlamentar devine subiectul unei anchete; respectivul "economisise" in 
numai trei ani peste cinci milioane de dolari.  
- Si? 
- Si ceilalti parlamentari erau curiosi sa stie de ce a durat atata! 
*** 
Care este diferenta dintre MITA şi DAR? 
- Un DAR este atunci când cel care primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". O MITA este atunci când cel care da spune: 
"Multumesc!", iar cel care primeste spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!".  
*** 
Un parlamentar iese agale din sala de sedinte şi se intalneste cu un coleg din 
opozitie care se plimba pe hol si-l intreaba soptit:  
- Nici tu n-ai somn? 
*** 
La tribunal se audiaza martorii: 
- Cand ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la etaj, de ce n-ati 
intervenit? 
- Pentru ca am vazut ca inculpatul este destul de puternic ca s-o faca şi singur. . .  
*** 
I: Cum s-a numit soacra lui Adam? 
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R: Adam nu a avut soacra. El traia in paradis.  
*** 
- Soacra-mea e ca ziarul.  
- De ce, stie atit de multe noutati? 
- Pe naiba, apare zilnic.  
*** 
Stii care-i diferenta intre curaj şi tupeu?  
Curajul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, sa-ti vezi nevasta asteptandu-
te cu un maturoi in mana şi sa o intrebi: 
- Inca mai faci curat, sau tocmai te pregateai sa decolezi? 
Tupeul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, invaluit intr-un nor de parfum, 
cu urme de ruj pe haine, sa-ti vezi nevasta asteptandu-te cu un maturoi in mana, şi 
sa-i spui: 
- Nu te enerva, Tu urmezi! 
*** 
Un ascultator suna la un post de radio.  
- Buna ziua! 
- Buna ziua! Va ascultam.  
- Am gasit un portofel care contine 15. 000 dolari şi un buletin de identitate pe 
numele Ion Ion.  
- Si vreti sa gasim pagubasul? 
- Nu, as vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala.  
*** 
Un jurnalist intreaba directorul unei case de nebuni, care este testul ce se 
efectueaza pentru a externa un bolnav.  
- Umplem cada cu apa, punem alaturi o lingura şi o cana. Si îi propunem bolnavului 
sa goleasca cada de apa. Jurnalistul, zambind, spune: 
- Orice om normal ar lua cana. . .  
- Nu, - spune directorul, - un om normal ar scoate dopul de la cada.  
Doriti pat langa geam sau langa usa? 
*** 
Democraţia americana vs democraţia rusă 
 
Doi tipi, un american şi un rus, stăteau la un pahar de vorbă.  
Din vorbă-n vorbă au început cei doi să-şi dispute supremaţia în ale democraţiei. 
Americanul, mândru de ţara lui, îi spune rusului: 
- La mine în ţară democraţia este maximă. Dacă am o problemă sau vreau să-mi 
spun părerea despre cineva sau ceva, pot să fac lucrul ăsta în gura mare, când vreau 
şi unde vreau, pot să merg şi în Congres şi să-i înjur pe toţi şi să le spun în faţă că 
sunt nemulţumit.  
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*** 
Rusul, văzându-l pe american că se laudă atâta, nu se lasă mai prejos şi spune: 
- Eu, dacă vreau, pot să mă duc în Piaţa Roşie şi să mă piş chiar în faţa lui Putin.  
Mai stau cei doi ce mai stau, li se mai urcă băutura la cap şi americanul, la un 
moment dat, spune cuprins de remuşcări: 
- Băi, ştii, am cam exagerat puţin cu democraţia. Nu este chiar aşa. Dacă vreau să-mi 
spun părerea totuşi, trebuie să am pe cineva puternic în spate care să mă susţină şi 
nu pot chiar aşa, să-i înjur pe toţi.  
La care rusul: 
- Băi, ştii, şi eu am exagerat puţin.  
- Cum, nu te pişi în faţa lui Putin când trece prin Piaţa Roşie? 
- Aaaa, ba da ! Dar ştii, nu mi-o scot.  
*** 
Io amu m-oi duce, Marie, că mi-a sosit ceasul. Ascultă aici ce-ţi spun.  
Maria, suspinând: 
- Zi, Ioane, şi aşa oi face! 
- Sa tii gospodaria, Marie, sa nu vinzi nimic, sa aiba copiii astia când or creste mari.  
Maria, suspinand: 
- Asa oi face, Ioane. . .  
- Sa dai copiii la scoala, sa iasa invatati, Marie! 
Maria, suspinand: 
- Asa oi face, Ioane. . .  
- Si mai vreau, Marie, ca dupa ce m-oi duce sa te mariti cu Gheorghe! 
- Da' Ioane, credeam ca Gheorghe e dusmanul tau de moarte.  
- Pai tocmai de-aia 
*** 
Statea Ion pe deal cu un bumerang in mana şi cu fata plina de sange.  
Se apropie Vasli: 
- Ce faci, Ioane? 
- Stau. . .  
- Da' ce tii in mana? 
- Nu stiu. . .  
- Pai şi de ce il tii? Arunca-l! 
- Arunca-l tu, ca eu m-am saturat. . .  
*** 
Se duce un tip la biblioteca: 
- Fiti amabila, vreau şi eu o carte despre sinucideri!  
- Ttt. . . . , ca tu n-o mai aduci inapoi!!! 
*** 
O fetita observa la strand diferenta dintre ea şi un baietel.  
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Se duce intr-un suflet la mama ei şi intreaba: 
- Mami mami. . . De ce nu am şi eu asa ceva intre picioare? 
- Rabdare, copila mea, rabdare. . .  
*** 
Un tip si-o tipa, in liftul unui hotel de 5 stele. Cand se intoarce sa apese butonul 
pentru etajul la care dorea sa ajunga barbatul atinge cu cotul absolut intamplator, 
sanii femeii. Ca sa isi ceara scuze, dar sa nu fie penibil, tipul zice: 
- Doamna, dacă şi inima dvs este atât de mare precum sanii sunt sigur ca ma veti 
ierta! 
La care, ea: 
- Domnule dacă şi penisul dvs este la fel de tare precum cotul, eu stau la camera 
214.  
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria. . . . .  
Maria: Ajutoooor !!! 
Gheorghe: Taci fa, ca pot şi singur !!!  
*** 
Ion se intoarce din vacanta de iarna multumit.  
- Ei, şi pe unde ai umblat, Ioane? intreaba Gheorghe.  
- Prin Suedia, mai! 
- Si cum sunt scandinavele? 
Ion, nestiind ce inseamna "scandinave" da din colt in colt, nu da un 
raspuns clar. . . Acasa, cauta in dictionar. . . "Aha, scandinave-adica 
femeile de acolo! 
Cum de nu am stiut, sa ma fi laudat, ca aveam cu ce!" 
Anul urmator, Ion se intoarce din vacanta bronzat.  
- Ei, Ioane, pe unde ai mai fost? 
- Grecia, tara frumoasa, mai! 
- Ei, şi elenele? 
Ion ramane iar mut. Nervos, acasa, cauta din nou in dictionar: "Aha,  
femeile de acolo!" 
Un an mai tarziu, Ion se intoarce iar bronzat.  
- Si anul asta unde ai fost Ioane? 
- In Egipt. . . frumos, cald, camile, alea, alea. . .  
- Si piramidele? 
- Niste curve! 
*** 
Bunicul, cu un nepot pe un genunchi, cu alt nepot pe celalalt genunchi incepe sa le 
povesteasca acestora din tineretile lui: 



2149 

 

- Ei dragii lu' bunicu' vedeti voi pusca aia? Am fost odata cu ea la vanatoare. La un 
moment dat vad un mistret MAAAARE. Ochesc, trag şi il dobor. Fiind asa mare nu 
aveam cum sa il car, asa ca am luat cutitul, i-am taiat o pulpa am pus-o pe umar şi 
am mers mai departe. Deodata imi apare in fata alt mistret, mai MAAAARE. Nu am 
putut sa ma abtin. Ochesc, trag il dobor şi pe asta. Iau cutitul şi tai o pulpa, ca nu 
aveam cum sa il car, şi o pun pe celalt umar. . .  
Intervine bunica: 
- Bunicule ti-ai luat pastilele? 
Ia bunicu' pastilele şi se intoarce la nepotei:  
- Asa dragii lu' bunicu', unde am ramas? 
- Ai pus o pulpa pe un umar, una pe celalalt. . .  
- Aaaa asa, o pulpa pe un umar, o pulpa pe celalalt. . . am apucat-o de cur şi i-am dat 
la buci pana dimineata. . .  
*** 
Limba romana pretutindeni !!! 
Limba romana e atât de bogata incat am exportat-o pe banda rulanta. M-am 
aventurat in a face un top al denumirilor internationale care, fara sa stie purtatorii, 
sunt. . . d'ale noastre, neaose, suculente şi pline de inteles.  
1. Pe primul loc, bineinteles, ce alt nume ar putea figura decât renumita statiune 
croata Pula. Am intalnit persoane care isi fac concediile in Pula (inclusiv oameni 
care chiar merg in Croatia pentru asta). http://en. wikipedia. org/wiki/Pula 
2. Tot Pula se numeste şi moneda oficiala a statului african Botswana. Prin asta se 
explica saracia lucie din savana. . . luand in calcul faptul ca populatia e 
preponderent feminina, se ajunge la cateva subdiviziuni de Pula pe cap de locuitor. 
Cursul de schimb il gasiti pe http://www. x-rates. com/d/BWP/table. html  
3. In alte zone de pe continentul african, oamenii o duc şi mai rau. Dacă 
botswanezilor le e de ajuns o Pula pentru a-si asigura traiul (mai ales ca-s negri, şi 
stim noi ce se vorbeste despre ei), 3, 4 milioane de mozambicani locuiesc in 
regiunea Nampula, avand capitala in orasul cu acelasi nume. http://en. wikipedia. 
org/wiki/Nampula_Province 
4. Printre distractiile mai putin cunoscute, dar mai apropiate de noi, se poate 
numara o excursie cu intreaga familie in micul şi linistitul Camping De Muie, pe 
insula olandeza Tholen. Puteti sa le scrieti sa-i felicitati pentru denumirea inspirata, 
sediul lor din St. Maartensdijk e amplasat tot pe strada. . . Muie. Sau vizitati-i pe 
http://www. campingdemuie. nl 
5. Futai USA Inc. este (ah, asta imi aduce aminte de o imprecatie dintr-un vers de 
Parazitii) cel mai mare producator de umbrele din lume, vezi Doamne. Cica aproape 
toate umbrelele din lume contin piese Futai. Firma taiwano-americana mai face şi 
crose de golf. . . desi nu vad legatura. http://www. futaiusa. com/about_futaiusa. 
htm 
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6. LABA inseamna pentru toti italienii Libera Accademia di Belle Arti. Saracii ofera 
chiar 30 burse de studiu "per i Master della LABA". LABA - La natura dell' arte. 
http://www. laba. biz  
7. Dacă tu crezi ca esti in rahat, ce parere ai de cei 32. 000 de insi din orasul 
israelian Rahat? In Rahat, ce-i drept, locuiesc numai arabi (ca sa vedeti unde i-au 
trimis filosemitii de mericani), şi ei se simt bine acolo, de vreme ce rahat inseamna 
pe limba lor ceva gen "convietuire fericita". http://en. wikipedia. org/wiki/Rahat 
8. Pentru ca din nou ne-am indepartat de plaiurile mioritice, am putea sa vizitam şi 
Curu. Nu, nu e suficient sa te uiti in spate, Curu este o rezervatie naturala in Costa 
Rica. 75% din Curu lor este impadurit, şi totusi costaricanii il considera unul din 
cele mai frumoase locuri din tara. N-as vrea sa le vad pe celelalte, in cazul asta. 
http://www. nicoyapeninsula. com/curu/ 
9. Am ajuns şi in indepartata Japonie, unde pe crestele muntilor cresc falnicii Sugi. 
Sugi este chiar arborele national al japonezilor, asteptam cu interes aclimatizarea 
lui pe coastele insorite ale Croatiei de mai sus. http://en. wikipedia. org/wiki/Sugi 
10. Cui nu-i plac conditiile rudimentare oferite de campingul olandez de Muie, îi 
recomandam cu caldura cazarea in hotelul parizian de Buci. http://www. bucihotel. 
com/ 
In concluzie, dragi cititori, fiti mandri de graiul ce-l graiti, dar fiti prudenti. N-ai de 
unde sa stii ce inseamna "buna ziua" in limba uzbeka.  
*** 
Doi homosexuali in avion. La un moment dat in difuzoare se aude vocea 
comandantului: 
- Stimati pasageri, a intervenit o defectiune la motoare şi ca urmare ne vom 
prabusi. . .  
Toata lumea disperata centuri, masti de oxigen. . . .  
Unul dintre homosexuali îi spune celuilalt : 
- Dacă tot murim macar sa murim fericiti ! Hai sa ne-o mai tragem ultima data.  
- Esti nebun? nu vezi cita lume este aici?  
- Nu vezi ca toata lumea este disperata? nu o sa observe nimeni, spuse celalalt. Uite 
ma voi ridica in picioare şi voi cere de exemplu un pix şi o sa vezi ca nu ma baga 
nimeni in seama.  
Vazind ca are dreptate şi ca nimeni nu l-a bagat in seama cind a cerut un pix, al 
doilea homosexual cedeaza şi incep amindoi o lucrare periculoasa.  
Dupa ce au terminat se aseaza amindoi multumiti pe scaune asteptindu-si moartea.  
In momentul urmator vocea capitanului îi anunta ca defectiunea s-a remediat şi ca 
avionul nu o sa se mai prabuseasca.  
Apar stewardesele sa vada dacă toti pasagerii sunt in regula. Pe un scaun gasesc un 
batrin alb la fata şi plin de voma.  
- Domnule vi s-a facut rau? 
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- Normal. Goluri de aer, picaj, spaima. . .  
- Dar, domnule nu ati putut sa cereti o punga? 
- Hmm, credeti ca am avut curaj? A cerut unul un pix şi a luat un futai de juma' de 
ora !!! 
 
*** 
Merg şi martea, doar sunt 3 ceasuri rele (ăla cu "botnitza"n-are egal, dar nici oaia 
"bagaboanta" nu e de lepadat. . . ).  
*** 
- Mami, tu esti alba, tati-i alb. . . eu de ce-s neagra? 
- Fata mamii, la ce petrecere a fost in noaptea aia sa-i mutumesti lu' Dumnezeu ca 
nu latri! 
*** 
Doi betivi ies dintr-un bar. Unul din ei vede un ciine care-si lingea testicolele.  
Atunci betivul zice: 
- Ce n-as da şi eu sa pot face asta. . .  
Celalat betiv spune: 
- Hic. . . . . hic. . daca-i dai un biscuit cred ca te lasa şi pe tine.  
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca in cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa îi 
monteze sotiei sale centura de castitate.  
Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba: punem şi botnita? 
*** 
I: De ce ramane femeia gravida, de ce se arde painea in cuptor şi de ce se ineaca o 
fata care cade in fantana? 
R: Raspunsul e unul singur: n-a fost scoasa la timp. . .  
*** 
Fragment dintr-un ravas: 
"Draga mea, intr-o mana tin poza ta, iar cu cealalta ma gandesc la tine. . . !" 
*** 
Mare concurs international de pictura! 
Tematica era ca, din pictura sa reiasa titlul tabloului.  
Candidate la marele premiu au fost selectate 4 tari: America, Franta, Rusia şi 
Romania! 
Tabloul Americii o reprezenta pe Louise in pielea goala pe un iaht! 
Titlul tabloului: "O boarfa la uscat!" 
Tabloul Frantei: cu doua tipe goale intr-un copac.  
Titlul tabloului: "Doua poame!" 
Tabloul Rusiei o avea pe Natasha in pielea goala cu o secera in mana, iar titlul 
tabloului: "In asteptarea ciocanului!" 
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Iar in tabloul Romaniei era reprezentata Ileana, goala intr-un lan de grau iar in 
spatele ei o ceata de tarani. Titlul tabloului: "Iobagi pe camp!"  
*** 
Doua prietene virgine isi povesteau tot ce faceau. Una dintre ele pleaca intr-o 
excursie şi se intoarce ne-mai-virgina. Cealalta o intreaba: 
- Cum e? Povesteste-mi! 
- Prima data este oribil, doare de nu-ti imaginezi; dar apoi e nemaipomenit!  
Prietena sa, intrigata, întreaba: 
- Cam cum doare? Ca durerea de cap, de stomac? 
- Nuuuu!! 
- Atunci cum? Ca durerea de spate, de masea, de urechi? 
- Da! E ca durerea de masea! 
- De ce ca durerea de masea?  
- Pentru ca te doare, dar nu vrei sa ti-o scoata! 
*** 
Definitia sexului oral: 10 minute de liniste 
*** 
O fetita se uita pe gaura cheii in camera parintilor.  
La un moment dat exclama: "Si când te gandesti ca pe mine vor sa ma duca la 
psihiatru pentru ca-mi sug degetul!"  
*** 
- Ce-i alba şi are 30 cm? 
- Nimic, toata lumea stie ca, dacă are 30 cm, este neagra.  
*** 
Definitia penisului: Coada la oua. . .  
*** 
Un ziarist face o vizita la o stâna, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut.  
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma. . .  
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate şi din când in când ne mai şi 
jucam.  
Ciobanul sta stupefiat.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste. . . Ziaristul se apropie de magar:  
- Ce mai faci, magare? 
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- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, ma baga in sura. . . (Ciobanul cade pe 
spate!!!) 
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? (Ciobanul in panica:)  
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheata apele! 
*** 
Dintr-un turn de paza al unui fort din vestul salbatic, santinela striga: 
- Domnule capitan, vin indienii!!! 
- Prieteni sau dusmani? intreaba capitanul.  
- Cred ca-s prieteni, ca vin impreuna!  
*** 
Intr-o mica ferma, uitata in munti, a fost chemat doctorul ca sa asiste la o nastere. 
Neavand curent electric, fermierul aprinse un felinar in dreptul patului, unde sotia 
sa îi darui un fiu. Nu trecu mult timp şi aparu şi al doilea copilas. Bucurie mare, insa 
vazand ca apare şi al treilea copil, fermierul incepu sa strige: - Doctore, sa stingem 
felinarul, lumina îi atrage.  
*** 
Un tip in stare de ebrietate, isi duce prietenii de pahar in apartamentul lui, sa-i 
culce. Langa pat se afla un gong.  
- Ce-i cu gongul ala? intreaba prietenii, clatinandu-se.  
- Nu-i gong, e un ceas vorbitor.  
- Serioooos? Un ceas vorbitor? 
- Ca sa vă conving, priviti. spune tipul şi apucand gongul trase o lovitura puternica 
in el.  
Curand, o voce de cealalta parte a peretelui, striga: 
- E 3 dimineata, boule! 
*** 
Itic suna la Securitate: 
-Alo, vedeti ca Strul are niste lemne ! 
-Si ce e cu asta? 
-A gaurit şi a introdus in fiecare lemn bijuterii, diamante, dolari si, probabil, ceva 
munitie adusa din America, de la fratele lui.  
Apoi il suna pe Strul: 
-Ma dobitocule, pregateste-te ca am trimis sa-ti sparga lemnele! 
-Pe cine? 
-Pe aia, care mi i-ai trimis tu anul trecut, de mi-au sapat gradina.  
*** 
Tanarul indragostit se infiinteaza la tatal iubitei : 
- Domnule, as dori sa ma casatoresc cu fiica d-voastra.  
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- Cu sotia ati vorbit deja? 
- Da, dar dacă se poate, as ramane totusi la fiica d-voastra  
*** 
Zice ca ardeleanul coboara pe Feleac spre Cluj cu caruta cu nevasta şi copilul. 
Ajungind in dreptul Teatrului, copilul intreaba: 
- Tata, da' casa aiasta mare cu doi catei pe ea ce-a fi? 
- Nu stiu, dragu' tatii.  
Apoi, in Piata Unirii: 
- Tata, da' omu aiesta de hier pe cal, cine-o fi? 
- Nu stiu, dragu' tatii.  
In fine, linga Parcul Mare: 
- Tata, da' la balta aiasta mica, oare cum i-a zice? 
- Nu stiu, dragu' tatii. "  
Femeia, agasata de insistentele copilului, intervine: 
- Da' mai lasa-l in pace pe tata-to, ma copile, nu vezi ca-i trudit?! 
La care taranul raspunde cu bonomie ardeleneasca: 
- Lasa-l, femeie, pe copil sa intrebe, ca numa' asa invata!  
*** 
Un ardelean vine acasa mai devreme de la camp şi aude zgomote in dormitor.  
Se duce in fuga si-si gaseste nevasta dezbracata complet, intinsa pe pat, transpirata 
şi gafaind. . .  
-Ce-i ma, nevasta, ce ai?  
-Am infarct. . . . zice ea.  
Ardeleanul da sa fuga afara sa cheme pe doctor, când copilul lui de 4 ani zice: 
-Tata, tata, unchiu' Gheorghe este sub pat in pielea goala. . .  
Ardeleanul fuge inapoi, ridica patura si-l vede pe Gheorghe sub pat dezbracat şi 
zice: 
-Pai bine ma, nenorocitule, nevasta-mea moare de inima şi tu umbli ca un bezmetic 
prin casa in pielea goala de-mi sperii copilul. . .  
*** 
Doi ardeleni se intalnesc pe strada: 
- De ce esti amarat, Ioane?  
- Cum sa nu fiu amarat dacă mi-o murit un bou.  
- Eh, ce sa-i faci, ase ne-om duce toti, unu' dupa altu'!. . .  
*** 
I: Ce primesti la un restaurant moldovenesc dacă ceri creier pane? 
R: Mimorie di porc prajita!  
*** 
Stefan cel Mare in razboi cu turcii, inaintea unei batalii. Fiecare tabara era instalata 
pe un deal. La un moment dat, un strajer intra la Stefan in cort şi îi spune speriat: 
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- Maria Ta, turcii au adus un tun pe dealul lor!  
- Nu-i nimic, infige un steag in pamant. . .  
Zis şi facut. Nu trece mult timp şi vine iar istericu: 
- Maria Ta, inca un tun! 
- Mai pune un steag ma. . .  
Si asa mai departe. . . Turcii au adus 100 de tunuri, pe dealul moldovenilor erau 100 
de steaguri.  
Baiazid se uita prin binoclu, se scarpina in cap şi nu intelege ce se intampla. Nu stie 
ce sa faca şi mai bine se retrage. Gata, pleaca, ma rog. . .  
Peste 20 de ani, erau pe Coasta de Azur Stefan cu Baiazid la un cockteil.  
Turcul intreaba: 
- Ia zi ba Fane, de ce ai facut ma faza aia cu steagurile? Pentru fiecare tun al meu tu 
ai infipt un steag in pamant? 
- Am vrut sa-ti arat ca mi se falfaie 
*** 
Anunt la metroul moldovenesc:  
"Pazea ca sa lichiesc usili. Urmiaza statia Primavierii, cu podisca pi partea driapta".  
*** 
Odata, eram cu nevasta-mea in pat şi ma întrebam şi eu, asa, ca omu' "o fi avut, n-o 
fi avut?". Pana la urma am zis sa întreb cu voce tare, nu numai in gand, da' mai pe 
ocolite, (ca doar sunt un gentleman, ce pana mea) şi i-am zis:  
"Auzi, cum se face ca nu stiu niciodata când ai orgasm?"  
Si stiti ce mi-a raspuns:  
"Pai n-are rost sa te tot sun la servici şi sa te deranjez pentru atâta lucru" 
*** 
Un tip suna la usa unui apartament. Usa se deschide şi apare o gagica tare. . .  
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? fara nici un cuvant, gagica îi tranti usa 
in nas.  
A doua zi, tipul iar suna la usa, iar deschide gagica. . .  
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? La fel de suparata, gagica îi tranteste 
usa in nas.  
Seara discuta cu sotul ei, îi povesteste ce şi cum. Acesta din urma decide sa ramana 
a doua zi cu ea. Bineinteles, soneria se face auzita a doua zi.  
Gagica deschide usa şi tipul pune obisnuita intrebare: 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? 
Plina de tupeu, cu sotul ascuns dupa usa gata sa intervina, gagica raspunde: 
- Da! 
- Atunci, vă rog sa faceti sex şi cu sotul dumneavoastra ca sa-mi lase nevasta in 
pace. . . . .  
*** 
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La maternitate, in sala de asteptare trei barbati stau cu sufletul la gura.  
Iese moasa şi il felicita pe primul:  
- Felicitari aveti gemeni! 
- Doamne, ce coincidenta, eu chiar lucrez la Minessota Twins. . .  
Dupa o ora iese aceeasi femeie şi spune celui de al doilea tatic: 
- Incredibil, aveti tripleti!!! 
- Nu pot sa cred, ce coincidenta, eu lucrez la 3M Company.  
Al treilea lesina.  
- Ce s-a intamplat, intreaba moasa? 
- El lucreaza la 7UP. . .  
*** 
Cineva suna la usa, iar barbatul deschide. . . Moartea, in fata lui, îi spune: 
- Am venit dupa viata ta! 
Barbatul o striga pe nevasta-sa:  
- Viata mea, pe tine te cauta! 
*** 
Doi prieteni discuta pe strada: 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
*** 
Unu evadeaza de la inchisoare. Intra intr-o casa şi da peste un cuplu in pat. Ii cere 
tipului sa se ridice şi il leaga de un scaun, apoi, in timp ce o lega pe femeie de pat, se 
apropie de ea, şi o saruta pe gat, apoi se ridica şi merge la toaleta.  
Barbatul îi spune femeii: 
- Uita-te la infractor! a stat multi ani la inchisoare şi n-a mai vazut demult o femeie. 
Am vazut cum te-a sarutat pe gat. Dak vrea sex, sa nu te opui, sa nu tipi, da-i 
satisfactie, chiar dacă îţi este sila de el! e periculos, iar dacă o sa se infurie, ne vă 
ucide. Sa fii tare, iubita mea! 
Te iubesc! 
Femeia: 
- Nu ma saruta pe gat, ci imi soptea la ureche. Mi-a spus ca e homosexual şi crede ca 
esti dragut, apoi m-a intrebat dacă avem vaselina in casa. Eu i-am spus ca este in 
baie. Fii tare, iubitule! Si eu te iubesc 
*** 
Ion vine de la padure, si-o surprinde in casa pe Maria cu Gheorghe facand sex.  
- Ma, Marie, tie nu ti-e rusine? Eu muncesc ca prostul şi îţi aduc de toate, şi îţi fac pe 
plac. Tu, Marie, tu ma faci de rusine. Si tu, Gheorghe, ma, Gheorghe, macar opreste-
te când vorbesc eu! 
*** 
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Intr-o noapte, Ion şi Maria, proaspat casatoriti, stateau de vorba: 
- Ma, Ioane, spune drept, pe cine ai mai avut inaintea mea? 
- Pe Florica.  
- Numai pe ea? 
- Pe Veta, Maricica, Rojika. . . bla bla bla.  
- Sa stii ca sunt geloasa.  
- Lasa, mai bine ai fi multumita ca TU te-ai calificat in finală. . .  
*** 
Ion şi Maria nu puteau avea copii şi s-au dus la un preot foarte priceput, care le-a 
spus ca ar trebui sa se duca la biserica din Paris şi sa aprinda o lumanare. Zis şi 
facut.  
Peste 6 ani preotul se hotaraste sa le faca o vizita. Ajunge acasa la ei, suna la usa şi 
deschide usa o fetita.  
- Buna ziua, mama e acasa? 
- Nu, e la spital, la maternitate, s-a dus sa sa aduca pe lume al saselea copil.  
- Si tata? 
- S-a dus sa stinga lumanarea.  
*** 
Nota 4  
Bula suparat ajunge acasa: 
- Tata am luat un 4 la matematica! Bang, bang, îi da tata-sau doua palme.  
A doua zi iar: 
- Tata am luat un 4 la fizica! Bang 2 palme din nou.  
A treia zi:  
- Tata am luat un 10 la muzica! Bang inca doua palme 
- Ba tata, dar am luat 10!!! 
- Dupa ce ca nu inveti, îţi mai arde şi de cantat, nenorocitule! 
*** 
7 ani de acasa  
Mamico, astazi in autobuz, tata m-a pus sa cedez locul unei domnisoare. . .  
- Foarte bine puiu' mamei, asa trebuie sa faci!  
- Da mamico, da' io stateam in bratele lu' tata. . .  
*** 
Excursie in Egipt  
Un apel telefonic la o agentie de turism: 
- Faceti excursii in Egipt? 
- Da, desigur. . .  
- Spuneti-mi, vă rog, ce statiuni balneare sunt acolo?  
- Sharm-el-Sheick, Hurgada, Taba, Nuveiba. . .  
- Stop. . . Nuveiba. Nuveiba e bine! 
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- Când doriti sa plecati, cate persoane? 
- A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam integrame. . .  
*** 
Nu vrei. . .  
Doi tineri stateau pe o banca.  
Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa tacerea : 
- Nu vrei sa mergem la mine in apartament?  
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!!  
*** 
Gainile din import  
- Gainile astea sunt de la noi sau din strainatate? intreaba un ardelean la piata.  
- Dar de ce vă intereseaza? vreti sa le mâncati sau sa faceti conversatie  
*** 
Suna o blonda la Politie:  
- Mi-au spart masina, mi-au furat totul. . . şi volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul. . . . . .  
Peste 5 min isi da cu palma peste cap şi suna iar la politie:  
- Va rog sa ma scuzati, m-am urcat in spate!  
*** 
Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun.  
Dupa o zi intreaga de stat in frig, una dintre ele îi spune celeilalte:  
- Auzi, n-ar fi mai bine sa luam unul asa, fara globuri? 
*** 
I: Cum tii o blonda ocupata toata ziua? 
R1: O pui intr-o camera rotunda si-i spui sa stea in colt.  
R2: Scrii pe ambele fete ale unei coli "Citeste pe verso".  
*** 
I: De ce pe ecranul calculatorului sunt doua urme de picioare?  
R: O blonda a incercat sa intre pe internet.  
*** 
Doua blonde la dus:  
- Da-mi, te rog, samponul tau!  
- Dar ai unul langa tine. . .  
- Stiu, dar asta e pentru par uscat şi eu am parul ud! 
*** 
Tipa in pat cu amantul. Tocmai când erau in plina actiune, un zgomot de  
cheie rasucita in broasca îi face sa inghete. Cum se stie, in apartamentele  
moderne patul e direct pe podea (nu e loc sub el), dulap nu exista, doar  
suport pentru haine, nici balcon. . . In plus locuieste la etajul 13!!! Fara  
pic de teama, tipa îi spune: 
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- Ramai calm, absolut imobil şi nu spune nimic! 
Sotul: 
- Surpriza, darling! Am luat un avion mai devreme şi am terminat mai repede. Asa 
ca am venit imediat acasa. Cand vede tipul gol in camera, intreaba: 
- Cine e asta?!! 
Tipa: 
- Tocmai mi-a fost livrat, imagineaza-ti. E sclavul meu sexual robotizat,  
sistem de operare Microsoft. De altfel aduce un pic cu Bill Gates, nu gasesti? Tu esti 
mereu plecat, sedinte, voiaje. . . stiu eu ce faci tu când  
esti singur in camera ta de hotel?. . . E ca un vibrator, dar mai mare. N-ai  
vrea, totusi, sa te insel cu vecinul sau instalatorul, nu?? 
Sotul: 
- Ok, lasa asta! Hai repede, n-ai nevoie de el ca am un chef animalic!! 
Tipa, care tocmai terminase o partida buna: 
- Nu draga, am o migrena. . .  
El: 
- La naiba! Mereu la fel! Bine, fi draguta şi mergi la bucatarie sa-mi faci  
o omleta, ok? 
- Ok! 
Sotul priveste robotul şi nemaiputand de dorinta isi spune: 
- "Ce e bun pentru ea e bun şi pentru mine. . . " şi se arunca  
asupra "robotului" cu pantalonii in vine.  
In momentul ala, amantul zice cu o voce metalica: 
- Eroare sistem! In-tra-re re-zer-va-ta USB.  
- Robot de rahat!!!! 
Nebun de furie sotul il ridica pe umar şi o ia spre fereastra sa il arunce.  
Amantul reia: 
-. . . Pro-gram re-i-ni-ti-a-li-zat. In-cer-cati din nou! 
*** 
-Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate?  
-Liceul.  
*** 
-Domnule doctor, zise femeia, disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu 
limba scoasa?  
-N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta in liniste.  
*** 
Un apel telefonic la o agentie de turism.  
-Faceti excursii in Egipt?  
-Da, desigur. . .  
-Spuneti-mi, vă rog, ce statiuni balneare sunt acolo?  
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-Sharm-eli, Hurgada, Taba, Nuvelba. . .  
-Stop. . . Nuvelba. Nuvelba e bine!  
-Cind doriti sa plecati?  
-A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam cuvinte incrucisate. . .  
*** 
Doi politisti intra intr-o librarie. Dupa un moment de ezitare, vinzatoarea îi 
intreaba:  
-Ce-i baieti, ploua afara?  
*** 
Cantitatea de inteligenta pe pamint este constanta. Populatia este in crestere. 
. .  
*** 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca in paradis, deoarece ei ar fi 
ignorat marul şi ar fi mincat sarpele.  
*** 
Inaintea unei operatii, chirurgul isi intreaba pacientul:  
-Ce virsta aveti?  
-Peste o luna voi implini 40 de ani.  
-Bravo, bravo, spune chirurgul, imi place tare mult optimismul 
dumneavoastra!  
*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici? 
Mama: 
- Da, fiule sunt aici.  
- Nevasta esti aici? 
Nevasta: 
- Da, barbate, sunt aici.  
- Copii sunteti aici? 
Copiii: 
- Da tata, suntem aici.  
- Toata lumea e aici? 
- Da mai, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie????? 
*** 
I - De ce nu isi cumpara scotienii frigidere? 
R - Nu sunt siguri ca atunci când inchid usa se stinge becul ! 
*** 
Ce scrie pe usa unui scotian? 
"Nu sunati, ies din 5 in 5 minute" 
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*** 
Cum a aparut sirma de cupru? 
Doi scotieni au gasit simultan un penny. . .  
*** 
Cica un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta in pat 
langa el. Se sperie, scotianul şi da fuga pe scari la 
servitoare: 
"Daisy, Daisy! Sa fierbi un singur ou pentru micul dejun!" 
*** 
- Cum recunosti casa unui scotian? 
- Este singura care are hartie igienica la uscat.  
*** 
Un scotian merge la un centru de inchiriat cai 
- As dori sa inchiriez un cal.  
- Desigur, alb, negru, roscat? 
- Nu conteaza, zdravan sa fie, ca noi suntem 6.  
*** 
- John ! Mergi şi cere vecinului un ciocan.  
- Tata, vecinul zice ca nu are ciocan. A avut unul de imprumut, dar l-a restituit 
stapanului.  
- Da-l dracului de zgarcit ! Du-te-n casa şi adu-l pe-al nostru ! 
*** 
Un scotian plecat in provincie îi scrie sotiei: 
- Vezi, am uitat sa-ti spun, când nu privesti la nimic sa scoti ochelarii ca sa nu-i 
uzezi.  
*** 
Sotia unui scotian, o femeie de o zgarcenie rara, se pomeneste cu sotul ei venind 
acasa in fuga, fericit: 
- Marry, am castigat la loterie 5000 de lire ! 
Femeia se intuneca la fata, apoi intreaba: 
- Da? Si cat a costat biletul? 
*** 
Q: Care este cea mai Fair-Play galeria de fotbal din lume? 
A: Cea a scotienilor! Nu arunca cu NIMIC pe stadion! 
*** 
O pereche scotiana in varsta sta la gura sobei. La un moment dat femeia exclama: 
- John, ai putea şi tu sa ma duci odata la film! 
- Dar draga mea, am mai fost! 
- Da, dar intre timp au inventat sonorul! 
*** 
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Doi scotieni se intalnesc pe strada.  
- Vrei sa dejunam impreuna? 
- Cum sa nu! raspunde celalalt bucuros.  
- Perfect;da telefon sotiei tale şi spune-i sa puna un tacam in plus.  
*** 
Un pusti intra in farmacie şi intreaba: 
- Aveti prezervative? 
- In primul rand, îi raspunde farmacista enervata, prezervativele nu sunt pentru 
copii şi in al doilea rand sa-i spui tatalui tau sa vina singur sa şi le cumpere pentru 
ca sunt de diferite marimi! La care pustiul raspunde: 
- In primul rand prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt impotriva copiilor, iar 
in al doilea rand nu o sa-i spun nimic lui tata pentru ca sunt pentru mama, care 
pleaca in delegatie şi nu are cum sa stie marimea inca.  
*** 
Vechi proverb tibetan: Dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una.  
*** 
La un dineu, preotul catolic este asezat langa rabin.  
Se serveste un superb cotlet de porc şi preotul îi zice lui rabi: 
- Din asta nu o sa mancati? 
- Evident, nu imi permite religia.  
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti.  
Se termina dineul, la plecare rabi îi zice preotului: 
- Transmiteti salutari doamnei. . .  
- Dar rabi, eu nu am sotie, mie nu imi permite religia. . .  
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti. . . .  
*** 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine ma sfatuiti?  
*** 
-Nu stiu ce sa ma fac, domnule doctor. Casatoria mea a intrat intr-un impas.  
-Cum asa? 
-Pai, sotia mea nu ma poate suferi cind sint beat, iar eu n-o pot suferi cind sint 
treaz.  
*** 
Sotia catre sot: 
- E buna ciorba? 
Sotul: 
- Ai chef de cearta?  
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*** 
Te prezinti la iubita seara cu o tavita pe care se gasesc doua aspirine şi un pahar cu 
apa. Iubita îţi zice: 
- Pentru ce sunt astea iubitule, ca nu ma doare nimic?! 
Iar tu concluzionezi. . . INSEAMNA CA AZI FACEM DRAGOSTE 
*** 
Publicitate: Vrei sa ai casa la munte? Vrei cea mai tare masina de pe piata? Vrei vila 
la mare? Vrei sa îţi petreci vacantele in insulele Hawaii? 
Magazinul nostru îţi ofera o gama larga de cuie in care sa îţi pui pofta! 
*** 
Un preot explică la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coastă din Adam a creat-o pe Eva.  
- Părinte, îl întrerupe un elev, tata spune că ne tragem din maimute.  
- Ascultă, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu mă interesează. Eu vorbesc în 
general.  
*** 
Nu vrei. . .  
Doi tineri stateau pe o banca. Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa 
tacerea : 
- Nu vrei sa mergem la mine in apartament? 
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!!  
*** 
Cainele lui Pavlov 
Ce credea cainele lui Pavlov despre stapanul lui: 
- Uite, domnule, ce reflex conditionat pe batranul asta. . . . când se aprinde lumina, 
imi aduce de mancare. . . ! 
*** 
Tratament 
La o clinica de tratament pentru batrani, inainte de a se interna, batranii trebuiau 
sa mearga la un medic care le dadea sfaturi in functie de boala si. . . buzunar.  
Intra primul batran şi la capitolul alimentatie doctorul il intreaba:  
- Ce pensie ai? 
- 2500 
- De la masa sa nu-ti lipseasca friptura, sticla cu vin şi fructele tropicale.  
Al doilea avea pensia 1000: 
- De la masa sa nu-ti lipseasca legumele.  
Al treilea cu pensia de 100: 
-Tataie, aer, cat mai mult aer.  
*** 
Rugaminte 
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- Tata, imi cumperi, te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu camera video, 
GPRS şi cu aplicatii java şi mp3? 
- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalti copii? 
*** 
Ninge afara 
Doi disperati pe Internet: 
- Uite ba ca ninge afara! 
- Da link sa vad. . .  
*** 
Injuraturi delicate 
* O zi fara Dvs. e ca o luna de concediu.  
* Dacă v-am jignit, am savurat-o.  
* Dvs. reusiti sa faceti pe cineva sa aprecieze linistea.  
* Fiecare trebuie sa existe, dar de ce tocmai Dvs. ? 
* De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare sa fie de unu' singur?  
* Am avut o seara foarte placuta. N-a fost seara asta, dar nu ma vait.  
* S-a sinucis candva cineva din familia Dvs. ? Nu?. . . Cum ar fi? 
* Bancul pe care vi-l voi povesti acuma e asa de bun ca vă pica tzitzele. . . Oh, da' vad 
ca il cunoasteti deja. . .  
* Nu v-au rugat niciodata parintii sa fugiti de-acasa? 
* Eu nu uit niciodata un chip, dar in cazul Dvs. o sa fac o exceptie. . .  
* Oare este astazi o zi deosebita sau sunteti de obicei asa de tampit?? 
* Data viitoare când ai de gand sa-ti arunci toalele, nu te dezbraca.  
* Nu, eu nu aud rau. . . vă ignor numai.  
* Va rog sa nu vă miscati! As vrea sa vă uit asa cum sunteti. . .  
* Sunteti intr-adevar un argument convingator pentru paturi separate.  
* Tu ai arata foarte bine in ceva lung, curgator. . . Amazon, Nil, Dunare. . .  
* Sunteti la fel de binevenit ca şi telefonul care suna in timpul sexului.  
*** 
Profesoara catre elevi: - Vasilica, ce-i tatal tau? - Gunoier. - Nu se spune gunoier, ci 
lucrator la Salubritate. Petrica, ce-i tatal tau? - Gropar. - Nu se spune gropar, ci 
lucrator la Pompe Funebre. Ioane, ce e tatal tau? - Cioban! - Nu, mai, Ioane, se spune 
Indrumator Pastoral. Bula, ce-i tatal tau? - DJ la Mystic Club. - Cum adica? - Clopotar 
la biserica. . .  
*** 
Un om cade dupa o schela şi moare.  
Singurul martor este un copil. Acum un politist il interogheaza: 
-Cum sa intamplat? 
-Pai la batut Dumnezeu.  
-Cum adica l-a batut Dumnezeu? 
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-Injura.  
-Cum injura? 
-Dumnezeii matii de copil nu mai scutura schela! 
*** 
Leul face o adunare in padure şi spune: cine lipseste il bat cu p. . . a pe spate. Vede 
ca lipseste magarul se duce la el acasa si-l bate cu p. . . a pe spade. La urmatoarea 
adunare lipseste iepurele se duce si-l bate şi pe el cu p. . . a pe spate.  
La urmatoarea adunare zice iepurele catre leu: 
--Azi bati cu p. . . a leule? 
--Da, zise leul 
--Azi lipseste ariciul.  
*** 
Scufita rosie mergea spre bunica ei. Este prinsa şi violata de lupul cel rau. El o 
întreaba:  
- Ce-ai sa-i spui bunicii tale?  
- Ca m-am întîlnit cu tine şi m-ai violat de patru ori.  
- De patru ori? se mira lupul.  
- Da! S-au te grabesti în alta parte? 
*** 
Un american şi un român cultivau rosii pe 2 terenuri vecine. O planta de pe terenul 
românului creste aplecata catre al americanului, asa ca o rosie atârna chiar 
deasupra terenului americanului.  
Americanul o culege. Incep sa se certe, fiecare zice ca rosia e a lui.  
Ajung la urmatoarea solutie: sa inceapa sa-si traga suturi in c. . . e şi cine nu mai 
rezista pierde.  
Se duce românul in casa, ia cea mai grea pereche de ghete şi îi trage un sut 
americanului. Ala racneste şi se zvircoleste vreo 30 min.  
Dupa ce isi revine, zice "acum e rândul meu". La care românul "pastreaza tu rosia !" 
*** 
Gradina zoologica:  
Anunt: "Va rugam mult, nu speriati strutul, podeaua e cimentata!" 
*** 
O tanara satula de experientele sexuale dezastruoase traite cu barbati de la oras, 
vlaguiti de munca şi stres, se hotaraste sa faca o mica excursie "tematica" intr-o 
zona montana unde auzise ca sunt ceva ciobani vigurosi. In zona, zareste din 
masina la ceva distanta doi ciobani sprijiniti in bate. Unul inalt şi solid, celalalt 
scund şi destul de pirpiriu. In apropierea lor simuleaza o derapare şi baga masina 
in sant.  
"Disperata" cere ajutorul celor doi pentru a scoate masina din sant. Ciobanii o ajuta, 
iar ea îi intreaba scotandu-si kiloteii: Cum sa vă platesc, cu bani sau in natura? Cel 
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mai solid se uita la kilotzi si-i zice: Apai doamna, mie mi-s mici, lui îi sunt mari, asa 
ca mai bine da-ne bani.  
*** 
Doi pensionari pe o banca. Trece o tanara sexy prin fata lor.  
- Cand vad asa ceva, as vrea sa fiu de 20 de ani. . .  
- Ce. . . esti tampit. . . pentru 5 minute de placere sa trebuiasca sa muncesti iarasi 45 
de ani? 
*** 
O blonda şi o bruneta mergeau pe strada. . . Bruneta il vede pe partea cealalta a 
strazii pe Gigel:- Ia uite-l pe Gigel, nu-i faci cu mana?- Sa-si faca singur!  
*** 
Sotia catre sot:- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta?- Nici 
una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine.  
*** 
Un neuron ajunge intr-un creier masculin.  
Totul este intunecat şi sinistru.  
Yu-huuu striga neuronul.  
Striga el mult şi bine, dar degeaba. Niciun raspuns.  
Yu-huuuuuu. . . nu este nimeni?!? repeta neuronul.  
Deodata din intuneric apare un alt neuron:  
Hei, ce dracu' faci aici de unul singur? Suntem toti jos! 
*** 
O tipa intreaba la un interviu de angajare ce salariu vă primi. - Acum vei primi 800 
de lei, dar mai in colo vei primi 1000. - Atunci revin mai incolo.  
*** 
Un barbat se duce la o tipa frumoasa dintr-un supermarket. - Stii, mi-am pierdut 
sotia pe aici şi as vrea sa stai cateva minute de vorba cu mine. - Dar de ce? - Pentru 
ca de fiecare data când vorbesc cu o femeie frumoasa, nevasta-mea apare din neant.  
*** 
Care este diferenta dintre MITA şi DAR? - Un DAR este atunci când cel care 
primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da spune: "Sa nu mai vorbim despre 
asta!". MITA este atunci când cel care da spune: "Multumesc!", iar cel care primeste 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!".  
*** 
Adam şi Eva se plimbau prin Paradis.  
Eva intreaba: 
- Adam, ma iubesti? 
Adam rabufneste: 
- Am vreo alternativa? 
*** 
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Barbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VANATOAREA,  
Femeia a descoperit VANATOAREA şi a inventat Victimele=Barbati  
 
Barbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA,  
 
Femeia a descoperit PICTURA şi a inventat MAKEUP-ul 
 
 
Barbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSATIA,  
 
Femeia a descoperit CONVERSATIA şi a inventat BARFA 
 
 
Barbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat CARTILE DE JOC,  
 
Femeia a descoperit CARTILE DE JOC şi a inventat DATUL IN CARTI 
 
 
Barbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MANCAREA,  
 
Femeia a descoperit MANCAREA şi a inventat DIETA 
 
 
Barbatul a descoperit PRIETENIA şi a inventat DRAGOSTEA,  
 
Femeia a descoperit DRAGOSTEA şi a inventat CASATORIA 
 
 
Barbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL,  
 
Femeia a descoperit SEXUL şi a inventat DURERILE DE CAP 
 
 
Barbatul a descoperit COMERTUL şi a inventat BANII,  
 
Femeia a descoperit BANII. . . şi atunci s-a dus naibii totul !  
*** 
Un ascultator suna la un post de radio. - Buna ziua! - Buna ziua! Va ascultam. - Am 
gasit un portofel care contine 15000 dolari şi un buletin de identitate pe numele 
Popovici Mihai.  
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As vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala. . . *** 
Fericire, - Pentru a fi fericita cu un barbat trebuie sa-l intelegi 
mereu şi sa-l iubesti putin. Pentru a fi fericit cu o femeie trebuie sa 
o iubesti enorm şi sa nu incerci niciodata sa o intelegi.  
*** 
Despre schimbare, - O femeie se casatoreste cu gindul ca sotul ei  
se vă schimba, dar chestia asta nu se vă intimpla. Un barbat se  
casatoreste cu gindul ca sotia sa nu se vă schimba, lucru care insa se  
va intimpla cu siguranta.  
*** 
Cum sa-ti convingi rudele sa nu te mai bata la cap sa te  
casatoresti? 
-Matusile in virsta obisnuiau sa ma sicaneze la fiecare nunta 
spunindu-mi: "Tu urmezi!" S-au potolit insa dupa ce le-am soptit 
acelasi lucru la fiecare inmormintare.  
 
*** 
Stiti cum o chema pe soacra lui Adam? --- el nu avea soacra, traia in Paradis 
*** 
Un politist opreste o tipa care conducea cu mult peste viteza regulamentara; îi cere 
actele, insa aceasta îi replica: 
"nu este adevarat, conduceam cu 50 kmh" 
"doamna, vă rog sa-mi dati actele dvs" 
"ce acte, eu nu am permis!!" 
"cuuuuum, atunci actele masinii" 
"ce actele masinii, domnule, masina nu e a mea, am furat-o!" 
"ceeeee? şi proprietarul stie?" 
"da, a aflat şi a trebuit sa il omor, apoi l-am pus in portbagaj" 
*** 
Disperat, politistul cere ajutorul colegilor sai, acestia îi trimit inca citeva echipaje, o 
aresteaza pe tipa iar superiorul lor incepe sa o interogheze: 
"doamna, vă rog sa ne aratati cadavrul din portbagaj" 
"ce cadavru, domnule, sunteti nebun? nu este nimic in portbagaj; uitati-va dacă 
vreti!" 
"dar masina, este furata, nu este asa?!" 
"cum sa fie furata, uitati actele, este masina mea" 
" dar. . . dvs nu aveti permis, nu?" 
"cum sa nu am domnule permis, crezi ca as conduce fara permis?, uitati-l" 
"bine, dar colegului meu i-ati spus. . . " 
"pai asta-i un mincinos, pun pariu ca v-a spus şi ca am condus cu viteza, nu-i asa?' 
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*** 
Într-un avion de pasageri, calatoreau alaturi un evreu şi un chinez.  
Dupa o buna bucata de timp în care nu si-au spus nimic unul celuilalt, evreul rupe 
tacerea: 
- Dac-ai stii cât vă urasc eu pe voi, chinezii! 
- De ce îl întreaba surprins chinezul.  
- Pentru ca i-ati atacat pe americani la Pearl Harbor! 
- Nu noi am fost, aia au fost japonezii!!! 
- Chinezi, japonezi, vietnamezi, pentru mine sunteti toti o apa si-un pamânt!  
 
Chinezul înghite în sec dar nu spune nimic. Dupa o noua perioada de tacere, 
chinezul spune: 
- Si eu vă urasc pe voi, evreii! 
- De ce întreaba jignit evreul.  
- Pentru ca din cauza voastra s-a scufundat Titanicul! 
- Ce prostii vorbesti, Titanicul s-a scufundat pentru ca s-a ciocnit de un iceberg!! 
- Iceberg, Goldberg, Spielberg, pentru mine sunteti toti la fel! 
*** 
Mamico, mi-ai spus ca ingerasii au aripi şi pot zbura! -Desigur, scumpa mea. -
Aseara, când tu nu erai, am auzit cum tata îi spunea bonei ''ingeras''. Ea când o sa 
zboare??? -Maine dimineata scumpo, maine dimineata. . .  
*** 
Ce este viata? 
Cea mai raspîndita boala transmisa pe cale sexuala.  
*** 
De ce nu fac femeile armata? 
Pentru ca la comanda "Culcat" s-ar lasa pe spate.  
*** 
Stiti cum se recunosc barbatii bolnavi de SIDA? 
Mor femeile dupa ei.  
*** 
De ce nu se prea utilizeaza prezervativele de culoare neagra? 
Pentru ca subtiaza.  
*** 
Cum scufunzi un submarin rusesc?  
Il bagi în apa.  
*** 
De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
Ca sa poata vorbi pîna aparea şi Eva.  
*** 
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De ce au femeile coapsele calde? 
Pentru ca barbatii sa nu faca otita!  
*** 
Ce conditie trebuie sa indeplineasca in Scotia o vanzatoare de 
cofetarie? 
Sa aiba diabet.  
*** 
In cate categorii se impart femeile? 
Frumoase, destepte şi marea majoritate.  
*** 
Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in  
casatorie? 
Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata. . .  
*** 
Cum de stiu femeile sa faca asa de bine sfoara? 
Si cartea se deschide unde e citita mai des.  
*** 
Ce e optimistul? 
Un barbat care, inainte de a pleca la prima intalnire cu o fata, isi unge fermoarul de 
la pantaloni.  
*** 
Cine a fost primul barbat care a zis: "E nevoie de o femeie in casa?" 
Mesterul Manole.  
*** 
Care barbat din intreaga literatura romana a asezat femeia acolo unde-i este locul?  
Mesterul Manole.  
*** 
Ce facea Mesterul Manole când o zidea pe sotia lui Ana? 
Body-building.  
*** 
Ce au in comun un trenulet electric şi sanii unei femei? 
Au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult cu ele.  
*** 
De ce s-a mutat Bula la etajul 10 intr-un bloc fara lift? 
Pentru ca are soacra cardiaca.  
*** 
Cand se bucura calugarii ca nu sunt casatoriti? 
Cand se spovedesc femeile.  
*** 
Ce faci dacă afli ca mai ai doar 6 luni de trait?  
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Te muti cu socara şi fiecare zi vă parea o eternitate.  
*** 
De ce un elefant este mare, gri şi zbarcit? 
Pentru ca dacă era mic, alb şi neted, era OB.  
*** 
De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine? 
Pentru ca nu suporta comparatiile.  
*** 
Cum se cheama un barbat inteligent in America? 
Turist.  
*** 
De ce este asa de greu pentru femei sa-si gaseasca un prieten 
senzual, inteligent, atent şi frumos? 
Pentru ca acestia au deja  
un prieten.  
*** 
De ce a creat Dumnezeu barbatul? 
Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasa.  
*** 
De ce sunt femeile ca vremea? 
Pentru ca orice ai face, nu poti sa le schimbi.  
*** 
Ce au in comun toti barbatii care stau singuri intr-un bar?  
Sunt insurati.  
*** 
De ce a creat prima data Dumnezeu barbatul? 
Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada cum 
lucreaza.  
*** 
Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie?  
30 de kilograme.  
Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
30 de minute.  
*** 
De ce au prezervativele ambalajul atât de greu de desfacut? 
Ca sa mai ai timp sa te razgandesti.  
*** 
Care este asemanarea dintre o masina noua şi un sot?  
Ambele functioneaza bine doar in primul an.  
*** 
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La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
Depinde de vechime  
*** 
Un evreu in Manhattan la volan, invartindu-se in jurul buildingului unde in 5 min. 
urma sa semneze contractul vietii lui, disperat ca nu gaseste un loc de parcare. 
Ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, te rog gaseste-mi un loc de pracare ca sambata vin la sinagoga şi donez 
2-3 mii de $. Trec 2-3 min, nimic. Ridica din nou ochii spre cer: 
- Doamne, te rog din suflet, fa-mi rost de un loc de parcare ca vin sambata la 
sinagoga şi donez 5-6 mii, 8 mii nu mai conteaza suma, doar ajuta-ma cu un loc de 
parcare. Moment la care o masina parcata mai in fata iese de pe locul de parcare, 
omul nostru face volan drepata intra in parcare, ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, nu mai e nevoie, mersi frumos, s-a rezolvat.  
 
Banc_1: 
 
Un preot catolic, unul ortodox şi un rabin discuta despre gestionarea 
banilor primiti de la credinciosi.  
Preotul catolic: 
- Eu am o metoda foarte eficienta. Trag o linie cu creta pe jos şi arunc banii in aer. 
Ce cade in stanga e pentru Dumnezeu şi Biserica, ce cade in dreapta e pentru mine.  
Preotul ortodox: 
- Eu desenez pe jos un cerc. Banii îi arunc in sus; ce cade in cerc e pentru Dumnezeu 
şi Biserica, ce cade in afara e pentru mine.  
Rabi: 
- La mini e cel mai simplu. Eu arunc banii in sus. Dumnezeu opreste ce-i trebuie, ce 
cadi inapoi e pentru rabi. . .  
 
Banc_2 
 
Un rabin şi un preot ortodox aveau garaje alaturate.  
Preotul, din smerenie, intr-o zi spala masina rabinului.  
Adoua zi il vede pe rabin cum îi taie cu un bomfaier teava de esapament a masinii 
sale.  
Suparat intreaba:  
- Ce faci rabine acolo? la care rabinul raspunde: 
- Tu mi-ai botezat masina, eu ti-o tai imprejur.  
 
Banc_3 
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S-au intalnit la o bere un indian, un arab şi un evreu, şi s-au apucat ei sa 
povesteasca cum l-a ajutat pe fiecare Dumnezeul lui.  
Indianul spune ca in timpul unei inundatii cumplite s-a rugat lui Buddha şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri in jurul lui s-a facut senin.  
Arabul povesteste cum in desert când era mort de sete i s-a rugat lui Allah şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri in jurul lui a inceput sa ploua.  
Vine şi evreul care povesteste ca in ziua de sabat când iesea din sinagoga a vazut pe 
jos un portofel plin cu bani şi i s-a rugat lui Dumnezeu sa-l ajute sa nu pacatuiasca 
tocmai de sabat. . . şi pe o raza de 20 de metri in jurul lui s-a facut Miercuri.  
 
Un mecanic auto demonta chiulasa motorului unei masini scumpe, când zareste un 
chirurg binecunoscut intrand in atelier. Mecanicul l-a strigat: - Hei, doctore, pot sa-
ti pun o intrebare? Chirurgul, putin surprins, se apropie de mecanic. Acesta se 
ridica, isi sterge mainile şi intreaba: - Doctore, uita-te la acest motor, îi deschid 
inima, îi scot pistoanele, îi scot valvele, repar stricaciunile, apoi le pun la loc si, când 
termin, merge ca nou. Atunci cum se face ca eu am un salariu mic, iar dumneata 
castigi bani grei facand, practic, acelasi lucru? Chirurgul a zambit şi i-a soptit: - 
Incearca sa faci asta cu motorul pornit. . .  
*** 
Ce ar fi lumea fara barbati? 
Plina de femei libere, fericite si… grase.  
*** 
Domnule doctor, impotenta te ia asa, dintr-odata?  
Nu… Mai intai te lasa sa te faci de ras de vreo 2-3 ori… 
*** 
Azi am reusit sa nu întîrzii, m-a trezit ceasul desteptator.  
- Dar de unde ai vînataia aceea pe frunte? 
- De la ceas. Nu m-am ferit la timp cind l-a aruncat nevasta-mea…  
*** 
Sotia il intreaba pe sot: 
- Ai vazut tipul, care m-a salvat când eu ma inecam? 
- Da, a fost la mine şi si-a cerut scuze.  
*** 
O tanara povesteste unei prietene: 
- Duminica la strand, s-au agatat niste tipi de mine, numai pentru ca imi 
purtam aiurea costumul de baie.  
- Cum adica? 
- In mana… 
*** 
Avantaje şi dezavantaje în casatorie:  
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Avantaj - Ti se aduce micul dejun în pat.  
Dezavantaj - în fiecare zi de catre aceeasi persoana.  
*** 
Sotia:M-am dus la un hipnotizator care m-a invatat sa stau in fata  
oglinzii şi sa repet "Nu ma doare capul!",  
"Nu ma doare capul!" şi astfel am scapat de durerile de cap. Nu vrei sa  
te duci şi tu, poate îţi imbunatatesti "performantele" sexuale? 
Se duce sotul şi cind vine acasa se duce in baie apoi o dezbraca, o  
arunca in pat şi au o distractie de zile mari.  
- Stai asa ca vin imediat! 
Se duce iar in baie, se intoarce şi o fac mai bine decit prima data.  
- Stai asa ca mai vin o data! 
Se duce in baie şi sotia se duce dupa el. Il vede in fata oglinzii spunind:"Ea nu e sotia 
mea !", "Ea nu e sotia mea!".  
*** 
- Tu îti faci rugaciunea la masa, înainte de a începe sa manînci?  
- Nu e nevoie. Nu nevasta-mea gateste, ci eu.  
*** 
Toti oamenii se nasc egali in drepturi. Dupa care unii se insoara…  
*** 
In timpul mesei de pranz, fiica cea mica a familiei sta cu privirea adancita in 
farfurie, fara sa manance. La un moment dat spune:  
-Am ceva sa vă anunt! Se face tacere şi toata lumea asculta, atenta.  
-NU MAI SUNT FECIOARA! şi incepe sa planga. Tacere mormantala.  
Tatal se adreseaza apoi sotei: 
-E vina ta, te imbraci şi te machezi ca o curva, ce exemplu i-ai dat? 
La randul ei, femeia se adreseaza sotului: 
-Dar tu? Iti risipesti banii cu pipite care vin sa te conduca chiar pana  
in fata casei! Sotul continua: 
-Si sora-se cea mare, nu-i buna de nimic, cu prietenul ei chel şi drogat, care o 
inghesuie prin toate colturile casei! Ce exemplu i-a dat? 
Odata pornit, scandalul a continuat in acelasi fel o bucata buna de timp, pana când 
bunica fetitei a luat-o pe dupa umeri şi a intrebat-o: 
-Draga mea, cum s-a intamplat asta? Printre hohote de plans, micuta a  
raspuns: 
-Preotul a ales o alta fetita sa o joace pe Fecioara Maria in spectacolul de Craciun 
*** 
Un sef ajunge la birou dimineata cu fermoarul de la pantaloni desfacut.  
Secretara, nestiind cum sa-l puna in tema direct, il abordeaza:  
-Sefu' azi dimineata, când ai plecat de acasa, ai inchis usa de la garaj?  
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Fraza nu a avut darul sa-l lumineze asa ca tipul a intrat in birou un pic nedumerit.  
Se aseaza el la birou, incepe sa-si vada de treaba şi vede prohabul desfacut. In 
momentul respectiv are o revelatie referitor la spusele secretarei asa ca se 
gandeste sa o necajeasca un pic.  
O cheama in birou sa-i aduca o acfea şi o intreaba:  
- Cand ai avzut usa de la garaj deschisa mi-ai vazut şi Jaguarul?  
Secretara, zambind un moment raspunde:  
- Nu, sefu'. Tot ce am vazut era un Mini cu doua cauciucuri desumflate … 
*** 
Un bancher evreu isi insoara baiatul.  
- Simon, fiule, maine zburam la Tel Aviv pentru nunta ta. Imi dau brusc seama ca nu 
ti-am spus multe lucruri despre viata. De maine vei fi impreuna cu sotia ta, trebuie 
sa stii unele lucruri. Uite, spre exemplu, cunosti degetele de la mana?  
- Sigur, tata, degetul mare, aratator, mijlociu, etc 
- Nu, fiule, stai sa-ti explic : exista degetul calatoriei, al directiei, al placerii, al 
casatoriei şi al distinctiei.  
- Ah, nu stiam asta, tata.  
- Degetul calatoriei este degetul mare, care îţi permite sa faci autostopul ; degetul 
directiei – indexul -, il intinzi casa indici un anumit lucru ; degetul casatoriei – 
inelarul -, pe care pui verigheta, iar degetul distinctiei – cel mic – pe care-l ridici 
când bei cafea.  
Am inteles, tata, dar ai uitat degetul placerii.  
- Ah, Simon, l-am lasat pe cel mai bun la sfarsit… degetul placerii este degetul 
mijlociu, cel mai lung şi mai frumos… pentru placere, fiule… il umezesti cu limba… 
şi numeri bancnotele.  
 
Cei care s-au gandit la altceva, in genunchi şi sa spuna de 5 ori Tatal Nostru. . . .  
 
*** 
Un dinamovist merge împreună cu cîinele său într-un bar pentru a vedea un meci 
de campionat al favoriţilor. La fiecare gol al roş-albilor, patrupedul schelălăia de 
mama focului, se ridica în două labe şi ţopăia, dădea din coada, sărea bucuros pe 
masa, făcea tumbe.  
 
Uimit nevoie mare, barmanul îi zice stăpînului: "Dom'le, incredibil ce cîine ai! N-am 
mai văzut aşa ceva! Dar, spune-mi şi mie, dacă se bucură la modul ăsta la un meci 
de campionat, cum se manifestă în Liga Campionilor?".  
Replica omului: "Nu ştiu, că îl am doar de 15 ani!".  
*** 
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* Eram asa de sarac când am fost copil, ca dacă nu eram baiat, nu as fi avut cu 
ce sa ma joc. . .  
 
* Intr-o zi am ajuns acasa mai devreme, vad un tanar alergand gol pe strada.  
L-am intrebat: "De ce faci asta?" Mi-a raspuns: "Din cauza ca ai venit prea devreme 
acasa, boule!"  
 
*Exista unele femei care in loc sa-i faca sa sufere pe mai multi barbati, asa cum e 
firesc,  
se concentreaza asupra unuia pana il extermina. Acestea se autointitulează cu 
mandrie "fidele".  
 
* Inteligenta ma urmareste. . . dar eu sunt mai rapid.  
 
* Munca nu a omorat niciodata pe nimeni. . . dar de ce sa risti?  
 
* Traieste fiecare zi, ca şi cum ar fi ultima. Apoi, intr-o zi, asa se vă şi intimpla.  
 
* Viata mea e ca un film care nu are distributia prea reusita. Si nu îi inteleg nici 
actiunea.  
 
* Femeile sunt ca medaliile olimpice: trebuie sa lupti pentru ele, apoi îţi atirna de 
git o viata intreaga.  
 
* Timpul vindeca orice, insa nu e un bun chirurg plastician.  
 
* Un semn sigur ca ai imbatrinit este ca luminarile de pe tort costa mai mult decit 
tortul.  
 
* Mult mai multi barbati si-ar parasi nevestele, dacă ar sti sa isi faca bagajele.  
 
* Nu conteaza dacă esti sarac sau bogat. Conteaza sa ai bani!  
 
* Dacă ti- e foame - maninca sare: o sa îţi fie sete!  
 
* Stresul inseamna sa te trezesti urlind, apoi îţi dai seama ca nu dormeai.  
 
* Nu ma duce pe mine in ispita, gasesc drumul singur.  
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* Dacă ajuti pe cineva, ai sa vezi ca isi vă aminti de tine şi data viitoare cind are 
nevoie de ajutor.  
 
*** 
Subject: Intrebari TARI puse de avocati. . . .  
 
 
Iata o selectie de intrebari care au fost puse in realitate de catre 
unii avocati unor martori in timpul unor procese ce au avut loc in 
Statele Unite.  
In unele cazuri, este redat şi raspunsul dat de unii martori mai 
ascutiti la minte. Replicile au fost extrase dintr-o carte intitulata  
"Disorder 
in the Court".  
 
======================== 
Avocat: Domnule doctor, inainte de a incepe autopsia ati verificat 
pulsul? 
Martor: Nu.  
A: Ati verificat tensiunea arteriala? 
M: Nu.  
A: Ati verificat dacă respira? 
M: Nu.  
A: Atunci este posibil ca pacientul dumneavoastra sa fi fost in 
viata in momentul când ati inceput autopsia? 
M: Nu.  
A: Cum puteti fi atât de sigur de asta, domnule doctor? 
M: Deoarece creierul sau era intr-un borcan pe biroul meu.  
A: Dar pacientul nu putea, totusi, sa fie in viata? 
M: Acum dacă stau sa ma gandesc, este posibil sa traiasca exact in 
momentul acesta indeplinind o functie de avocat pe cine stie unde. . .  
========================= 
Avocat: Ce a rezultat din mostra de tesut vaginal? 
Martor: Urme de sperma.  
A: Sperma masculina? 
M: E singurul tip pe care-l cunosc.  
=========================== 
Avocat: Ati intretinut relatii sexuale cu el la New York? 
Martor: Refuz sa raspund la aceasta intrebare.  
A: Ati intretinut relatii sexuale cu el la Chicago? 
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M: Refuz sa raspund la aceasta intrebare.  
A: Ati intretinut relatii sexuale cu el la Miami? 
M: Nu.  
========================= 
Avocat: Pe ce data este aniversarea dumneavoastra? 
Martor: 15 iulie.  
A: Ce an? 
M: In fiecare an.  
=========================== 
Avocat: Aceasta boala vă afecteaza memoria? 
Martor: Da.  
A: In ce mod vă afecteaza memoria? 
M: Am uitat.  
A: Ati uitat. . . Puteti sa ne dati un exemplu de ceea ce ati uitat? 
========================= 
Avocat: Care a fost primul lucru pe care vi l-a spus sotul 
dumneavoastra? 
Martor: A spus "Unde sunt, Cathy?".  
A: Si de ce v-a enervat chestia asta? 
M: Pentru ca pe mine ma cheama Susan.  
=========================== 
Avocat: Si unde a avut loc accidentul? 
Martor: Pe la kilometrul 499.  
A: Si unde se gaseste kilometrul 499? 
M: Probabil intre kilometrii 498 şi 500.  
==================== 
Avocat: La ce distanta se aflau vehiculele in momentul coliziunii? 
========================== 
Avocat: Si ati ramas acolo pana in momentul in care ati plecat? 
=========================== 
Avocat: Domnule doctor, cate autopsii ati efectuat pe cadavre? 
Martor: Toate autopsiile mele le-am efectuat pe cadavre.  
====================== 
Avocat: Va mai amintiti la ce ora ati examinat cadavrul? 
Martor: Autopsia a inceput la ora 20:30.  
A: Si domnul Dennington era mort la acea ora? 
M: Nu, statea intins pe masa intrebandu-se de ce-i fac autopsie 
*** 
 
Lectia 1 – COMUNICAREA 
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Un tip intra in propria locuinta, obosit dupa o zi de munca. Exact in acelasi timp, 
nevasta lui iese de sub dus. Deodata, se aude soneria apartamentului. Dupa o 
discutie scurta, in timpul careia decid care dintre ei sa mearga sa raspunda, femeia 
iese, se inveleste intr-un prosop de baie, şi se duce sa deschida usa de la intrare. Era 
Mircea, vecinul de palier. Inainte sa poata spune un cuvant, Mircea o intrerupe:  
- Iti dau 500 de euro pe loc, dacă lasi sa cada prosopul de baie cu care esti 
acoperita! 
Putin mirata, femeia ezita cateva secunde, dupa care desface prosopul şi ramane 
goala in fata lui Mircea. El o priveste din cap pana-n picioare, dupa care îi intinde 
cei 500 de euro. Surprinsa de aceasta intamplare, dar multumita de mica avere pe 
care tocmai o facuse in mai putin de doua minute, femeia inchide usa 
apartamentului şi intra in sufragerie unde sotul sau privea la televizor. Sotul o 
intreaba:  
- Cine-a fost? 
- Mircea, vecinul nostru de palier.  
- Ah, perfect. Ti-a dat cei 500 de euro pe care mi-i datora? 
Morala: Dacă impartasiti la timp partenerilor dumneavoastra informatiile 
importante referitoare la clienti şi la riscuri, puteti evita o vanzare sau o negociere 
proasta! 
Lectia 2 - CUNOASTEREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR  
La volanul masinii sale, in drum spre biserica, un preot trece pe langa o calugarita 
care mergea pe jos. Se opreste şi se ofera sa o duca pana la manastire. Ea accepta, 
urca in masina si, incrucisandu-si picioarele, lasa la vedere niste coapse superbe. 
Preo-tul nu se poate abtine si, tot fixand picioarele tinerei calugarite, pierde pentru 
cateva momente controlul autovehiculului. Dupa ce reuseste sa stapaneasca din 
nou masina, pune dintr-odata mana dreapta pe picioarele maicutei. Ea il priveste şi 
spune:  
- Parinte, vă amintiti Psalmul 129? 
Rusinat, preotul se retrage subit si-si prezinta scuzele. Putin mai incolo, sub 
indemnul tentatiei, profita de schimbarea vitezei pentru a incepe din nou.  
Si maicuta il apostrofeaza prompt:  
- Parinte, vă amintiti Psalmul 129? 
Parintele roseste din nou din cap pana-n picioare şi retrage mana de pe picioarele 
pasagerei, balbaind: 
- Imi pare rau, sora, trupul imi este foarte slab.  
Ajung la manastire, calugarita coboara din masina fara sa spuna un cuvant, si-i 
arunca o ultima privire plina de intelesuri. Preotul se grabeste catre prima Biblie pe 
care o gaseste şi citeste uluit:  
„Mergi mai departe, cauta intotdeauna in sus si-ti vei gasi gloria. " 
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Morala: La munca, fiti intotdeauna bine informati pentru ca altfel riscati sa ratati 
ocazii unice! 
Lectia 3 - RELATIILE CU COLEGII 
Un agent de vanzari, un contabil şi un director de personal, toti colegi in aceeasi 
firma, ies impreuna la pranz sa manance si, cum mergeau ei catre un mic restaurant 
sa ia masa, gasesc pe strada o lampa cu ulei veche. O ridica. . . şi un duh iese la 
lumina.  
- De obicei eu implinesc 3 dorinte, dar cum voi sunteti 3, am sa vă implinesc cate 
una la fiecare.  
Agentul de vanzari intra repede in fata gesticuland: 
- Eu, eu! Vreau sa fiu pe o plaja alba din Bahamas intr-o vacanta care sa nu se 
termine niciodata şi fara sa am griji care sa ma impiedice cumva sa ma bucur de 
frumusetea vietii.  
Nici nu termina bine dorinta şi agentul dispare imediat. Contabilul iese şi el in fata: 
- Eu, eu! Eu vreau sa savurez un Martini pe o plaja din Tahiti, impreuna cu femeia 
visurilor mele.  
Si puf!, dispare şi contabilul.  
- E randul tau, spuse duhul uitandu-se la directorul de personal.  
- Vreau ca astia doi sa fie inapoi la birou pana se termina ora de masa.  
Morala: Lasati intotdeauna superiorul (ierarhic) sa-si exprime primul dorintele 
*** 
O prostituata merge la un doctor de chirurgie plastica şi il roaga sa îi mai faca o 
gaura in fund. Doctorul mirat şi foarte intrigat o intreaba:  
- Doamna ca sa vă fac operatia, as vrea sa stiu şi eu motivul care vă determina la un 
asemenea fapt.  
- Doctore, fiindca in ultimul timp businessul imi merge foarte bine, as vrea sa 
deschid şi eu o filiala noua. . . .  
*** 
Un tip se duce pt prima oara la un bordel:  
-Vreau şi eu o camera ca sa ma descarc ca nu mai pot.  
Ii da matroana o cheie, si-i zice sa se duca la etajul I, in camera 10. Intra omul in 
camera şi stupefactie: nici un pat, nici o fata, doar o gaura in podea.  
-Dacă tot am platit. . . şi incepe sa o fac cu gaura. Placandu-i sentimentu, omu nostru 
revine şi a doua saptamana, şi a treia, etc, in aceeasi camera. Dupa doua luni de zile 
matroana îi da o alta cheie şi îi spune sa se duca in camera 11. Ia asta cheia, intra şi 
surpriza: o camera goala-goala, nici macar cu o gaura. Coboara asta suparat şi îi zice 
patroanei:  
-D-voastra vă bateti joc de mine? Ce camera mi-ati dat?  
La care patroana:  
-Nu domnule, pentru ca sunteti client fidel v-am dat una virgina!!! 
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*** 
O femeie mere la politie sa depuna plingere ca a fost violata. Politaiul:  
- Doamna, mi-l puteti descrie pe atacantul, aspectul, imbracamintea, semne 
distinctive. . .  
- De unde sa stiu eu astea, domnu meu, era tare intuneric şi nu vedeam nimic! Atita 
vă pot spune, ca pula aia nu era din satu nostru. . .  
*** 
O doamna sta la taclale cu o prietena:  
- Sa vezi ce am patit azi noapte? Dormeam frumos invelita cu fereastra deschisa. . . 
La un moment dat a intrat un tip, ma dezvelit şi mi-a tras unu de ma innebunit. 
Oare ce o fi vrut. . . ? Ca mie nu mi-a spus nimic. . .  
*** 
Doi batrani (un el şi o ea) se intalneau zilnic intr-un parc, sedeau pe aceeasi banca 
si-si petreceau zilele citind şi comentand diverse ziare.  
Asa trec zile. . . saptamani. . . luni.  
La un moment dat, batranelul o intreaba pe batranica cu o voce rusinoasa dacă i-ar 
place sa-i tina penisul in mana in timp ce el citeste.  
Surprinsa de intrebare, batranica ramane fara cuvinte, 'interzisa'.  
Batranelul, ca s-o convinga, subliniaza varsta pe care o au şi dorinta de a se simti 
tanar. Atunci, batranica se indupleca şi puse mana.  
Trec din nou zile. . . saptamani. . . pana când batranelul nu mai apare la intalnirea 
zilnica.  
Dupa o saptamana in care batranelul nu-si mai face aparitia, preocupata, batranica 
incepe sa-l caute disperata prin tot parcul, gasindu-l intr-un sfarsit pe o alta banca, 
langa o alta batranica care-i tinea penisul in mana. Avand in fata o asemenea 
priveliste, batranica, oripilata şi neplacut surprinsa, incepe sa urle: 
Voi barbatii sunt toti la fel indiferent de varsta. Spune-mi ce poate sa aiba in plus ea 
fata de mine? 
La care batranelul, surazand malitios şi entuziasmat, raspunse: 
Parkinson, draga mea! 
 
*** 
In noaptea nuntii, tanara pereche se retrage in dormitor şi ea îi spune proaspatului 
sot:  
- Dragul meu, e timpul sa-ti spun ceva. . . eu nu stiu sa fac nimic, nu am nici cea mai 
mica idee. . .  
Sotul, mindru nevoie mare:  
- Nu-ti facea griji iubita mea, dezbraca-te, culca-te pe spate, stai relaxata, deschide 
picioarele şi restul fac eu. . .  
- O nu, prostut mic. . . sa fac sex stiu. . . m-am referit la gatit, spalat, calcat. . .  
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================================  
Un politist vine-ntr-o zi acasa cu un televizor ultimul racnet.  
- De unde ai televizoru'? Intreaba sotia.  
- L-am castigat la un concurs organizat de politie.  
- Ce fel de concurs?  
- De matematica.  
- Si ce v-au dat de facut?  
- "Cat fac 5x5?" Iar eu, cu 17, am iesit pe locul trei.  
================================  
Doua blonde stau de vorba. Una zice:  
- Draga, sotul meu are serviciu langa o florarie. Niciodata nu mi-a adus vreo floare. . 
.  
- Si ce? Al meu are post langa Conservator. O conserva n-am vazut pana acum!  
================================  
Un tip intra intr-un bar tinind in mana un cacat imens şi zice:  
- Fiti atenti in ce era sa calc!  
================================  
In bere e putere. In vin e sanatate. In cognac e distinctie, iar in apa sint microbi. . .  
================================  
Semn rau - sa te duci noaptea in padure in portbagajul unei masini.  
================================  
Noapte de iarna, furtuna, un brutar tocmai voia sa inchida magazinul, când intra pe 
usa un client infrigurat care voia sa cumpere doua cornuri.  
- Sunteti insurat, domnule? intreaba brutarul.  
- Bineinteles! Dar ce, credeti ca mama m-ar fi trimis la cumparaturi pe o vreme ca 
asta?!  
================================  
Savantii au ajuns la concluzia ca cele mai multe vitamine se gasesc in farmacie.  
================================  
Culmea virilitatii: Cand nu mai poti, faci playback.  
================================  
Cine a indraznit sa-mi rascoleasca biroul in halul asta? tuna directorul.  
- Baiatul d-voastra cel mic, domnule!  
- Talentat copil, nu-i asa?  
================================  
- Tata, spune-mi, de ce barbatii de la noi nu pot avea mai multe sotii, asa cum e in 
Africa?  
- Esti inca mic, fiule! Cand vei creste, o sa intelegi de ce legea ne apara!  
================================  
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Un tip iese de la cabinetul unui medic şi incepe sa coboare scarile. Cum cobora el 
scarile isi duce mina la frunte şi incepe sa murmure "Balanta, Scorpion, Fecioara. "  
Dupa inca 2 etaje, la fel - " Gemeni, Pesti, Varsator. "  
Tare nedumerit, urca inapoi scarile pina la cabinetul doctorului şi suna la sonerie:  
- Doctore, doctore, ma scuzati, dar nu am retinut exact.  
- Cancer, domnule, Cancer !!!  
================================  
Tatal vine de la cresa cu copilul, mama ïsi pune mainile in cap:  
- Ma, asta nu-i copilul nostru!  
El, mirat:  
- Ce importanta are, maine tot la cresa il duc!  
================================  
Doua blonde intr-o oaza in Sahara inchiriaza o camila sa faca o excursie.  
Se suie amandoua pe camila şi ajung la alta oaza unde innopteaza.  
Peste noapte camila fuge, asa ca fetele o iau la talpa in continuare, pana la 
urmatoarea oaza unde reclama disparitia camilei.  
Ala de acolo le intreaba "Ceva semne particulare, ca sa identificam camila?"  
Una din blonde, dupa un timp de gandire: "Are doua cocoase".  
Cetateanu': "Stiti, hm. . la noi cam toate camilele au 2 cocoase"  
Stau blondele şi se mai strofoaca  
"Aaa, stim, are 2 pizde!"  
Cetateanu :  
"Nu se poate doamnelor, cine v-a zis asa ceva???"  
Blonda:  
"Pai in oaza de plecare l-am auzit pe unul zicand: "Uite o camila cu doua pizde!'"  
================================  
- Pai. . . Sant suparat, ca nu mi se mai scoala de vreo zece ani. . .  
- Oh!. . . Sa bat in lemn, mie numai de vreo cinci!  
================================  
La Radio Erevan, un ascultator amarat din Romania intreaba:  
- De ce treb uie sa strangem cureaua in perioada de tranzitie?  
Radio Erevan raspunde:  
- De gat.  
================================  
Dacă tatal tau nu este milionar, nu ai nici o vina.  
Dar dacă nici socrul tau nu este milionar, atunci nu ai nici o scuza!  
================================  
- Care este deosebirea intre un tigan şi o fata mare?  
- Tiganul tot tigan ramane.  
================================  
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Se intalnesc doi viermi. Unul:  
- Ma, unde e tac'tu?  
- A plecat la pescuit  
================================  
Doua doamne mai in varsta:  
- In ziua de azi tinerii sunt mult mai destrabalati.  
- Da draga, ai dreptate. . . acum ar fi trebuit sa fim tinere!  
================================  
Chelnerul catre o doamna:  
- Ati observat ca sotul d-stra a cazut sub masa?  
-Te inseli draga, sotul meu tocmai acum a intrat pe usa. . .  
================================  
In multime, la intrarea intr-o manastire, se aude un strigat:  
- Fratilor, merg! Eu merg din nou pe picioarele mele!  
- Spune, cum s-a produs minunea?  
- Mi-au furat masina!  
================================  
Tata, am doua vesti: una buna şi una proasta.  
- Zi- o pe aia proasta.  
- Aseara am fost la un bal de homosexuali.  
- Si aia buna?  
- M-au ales regina balului!  
================================  
Ce face o broasca la biblioteca?  
Sta in usa.  
================================  
Ce are patru picioare şi o mana?  
Un Pitbull fericit  
================================  
Un fost student la politehnica s-a transferat la Institutul Teologic. Prelegere. . . 
Atipeste. . . Parintele se apropie si-l intreaba:  
- Ce este forta Dumnezeiasca?  
Studentul trezindu-se, raspunde repezit:  
- Masa Dumnezeiasca inmultita cu acceleratia Dumnezeiasca. . .  
================================  
Ma doare-n cot. Solicit ajutor umanitar in lei sau Euro.  
 
Avantajos! Beau şi maninc la domiciliul clientului!  
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Cadrele didactice ale Scolii de Bune Maniere Nr. 23 il baga in stimata mama a 
domniei-sale pe fostul casier al institutiei, care a fugit cu salariile.  
 
Ghicesc in cafea, Alintaroma. Seriozitate.  
 
Vind ceas cu cuc barbatesc mare, stare exceptionala.  
 
Ieftin, frumos, elegant, durabil, repede, garantat, avantajos! Orice!  
 
Sint fierbinte! Cumpar aspirina, paracetamol la pretul pietei.  
 
Brunete dragute, sexy, discrete, oferim masaj total, indicat in diverse afectiuni 
reumatismale.  
 
Adevarata cumnata a Mamei Omida, ghicesc avantajos ghicitorile clientului.  
================================  
Mai rau decât o pietricica in bocanc poate fi doar un firicel de nisip in prezervativ.  
================================  
Vorbeau un american, un francez şi un roman cum afla ei dacă îi insala nevestele:  
Francezul zice :  
-Eu vin acasa şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal zice ca nu, şi eu o intreb dar 
cu. . . şi zic orice nume, ce ai facut? şi ea imi povesteste !  
Americanul zice:  
-Eu vin acasa şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal zice ca nu, şi eu îi spun ca nu-i 
mai dau nici un ban şi ea imi povesteste totul !  
Romanul zice:  
-Eu vin acasa şi sun intai la vecina şi o fac curva şi ea incepe: "eu curva? dar 
nevasta-ta care. . . . . . "  
================================  
Un cuplu era in vacanta in Pakistan.  
La un moment dat, fiind la cumparaturi, au intrat intr-un mic magazin de sandale.  
Din interior au auzit pe cineva cu accent pakistanez zicand:  
- Strainilor! Va rog, intrati! Poftiti in umila mea pravalie! Cei doi au ascultat 
indemnul.  
Pakistanezul le spuse:  
- Am niste sandale speciale de care voi doi sunt sigur ca ati fi interesati. Cu ele se 
poate face sex salbatic, cum face o mare camila a desertului. Sotia era fascinata de 
relatarea pakistanezului, dar sotul ei simtea ca nu are nevoie neaparata de ele, 
considerandu-se un maestru al sexului, asa incat il intreaba pe vanzator:  
- Cum ar putea niste sandale sa imi mareasca potenta?  
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Pakistanezul a replicat :  
- De ce nu le incerci şi vezi de unul singur?  
Ei bine sotul, dupa ce s-a consultat un pic cu sotia lui, s-a hotarat in cele din urma sa 
le incerce. Imediat ce şi le-a pus in picioare, privirea lui a devenit salbatica. Era ceva 
ce sotia lui nu mai vazuse de multi ani - putere sexuala pura. Cat ai clipi din ochi, 
sotul l-a impins pe pakistanez, l-a aruncat pe masa şi a inceput sa traga cu 
nerabdare de pantalonii tipului.  
In tot acest timp pakistanezul zbiera, cat il tinea gura :  
- LE-AI PUS INVERS !! LE-AI PUS INVERS !!  
================================  
Un betivan vine la doctor şi îi spune ca este bolnav. Doctorul il consulta, dupa care îi 
spune:  
-Nu pot sa pun diagnosticul maladiei dvs. Cred ca de vina este alcoolul.  
-Nici o problema, d-le doctor, am sa vin când sunteti treaz.  
================================  
La un ospiciu unul dintre bolnavi iese val vartej in curtea spitalului, alearga şi se 
suie intr-un copac.  
Doctorul vine incercand sa-l calmeze. Il ia cu binisorul:  
-Da-te jos ca nu se intampla nimic. . .  
-Nu ma dau!  
-Da-te jos. . . ce faci tu acolo?!?  
-Mananc cirese!  
-Pai tu nu vezi ca asta e artar?  
-Mi-am adus de acasa, na, acum e bine?! 
 
*** 
Care este punctul cel mai fierbinte al femeii? 
- Podul palmei: cum îi pui un ban cum il topeste !!! 
---------------------------- 
- Cand te poate ajuta o femeie sa devii milionar? 
- Cand esti miliardar !!!!!!!!! 
---------------------------------- 
- Care este dezavantajul unei lupe? 
- Mareste, dar nu intareste ! 
-------------------------------------- 
- De ce nu creste populatia Romaniei? 
- Pentru ca mancam neregulat şi regulam nemancati.  
------------------------------------- 
- Care este deosebirea intre un tigan şi o fata mare? 
- Tiganul tot tigan ramane.  
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----------------------------------------- 
- Care este diferenta dintre vina şi pacat? 
- E vina sa te culci cu nevasta altuia, dar e pacat sa ratezi ocazia. . . . .  
------------------------------------------------------------  
Un ardelean şi un lepros stau in inchisoare.  
La un moment dat, leprosului îi cade o ureche. . . . o ia şi o arunca pe geam.  
Dupa un timp, leprosului îi cade nasul. . . il ia şi il arunca pe geam.  
Dupa un timp, leprosului îi cade un deget. . . il ia şi il arunca pe geam. . .  
Ardeleanul nu mai suporta: 
- No, dupa cum bag io sama, dumneata vrei sa evadezi ! 
------------------------------------------------------------  
Un preot catolic, unul protestant şi un rabin, dupa un lung şi plictisitor conciliu 
ecumenic, se hotarasc sa se retraga pentru a se scalda într-un  
lac. . . , deh. . . era canicula, întelegeti şi dvs, . . . . . zis şi facut.  
Ajung la scaldat, mai palavragesc o vreme, apoi se dezbraca şi intra în apa, 
se scalda, ies pe iarba. . . şi în timp ce sedeau la soare apare un grup de femei.  
Preotul catolic şi pastorul protestant îsi acopera repede partile rusinoase.  
Rabinul însa îsi acoperi fatza.  
Dupa ce trec femeile, crestinii îl întreaba nedumeriti pe rabin: 
- Bine, Rabbi Jacob, dar de ce nu te-ai acoperit şi tu la fel ca noi? 
La care rabinul raspunde: 
- Nu stiu cum e la voi în comunitatea religioasa, dar la noi preacredinciosii ma 
cunosc dupa fatza ! 
------------------------------------------------------------  
Doi tipi la inchisoare: 
- Cati ani ti-au dat?  
- 15 
- Pentru ce? 
- Am spart un geam la serviciu.  
- Dumnezeule ! Pentru atat? Unde lucrai? 
- Pe un submarin.  
------------------------------------------------------------  
In Japonia s-a inventat un robot, care prinde hoti.  
- In Japonia in 5 minute s-au prins 100 de hoti.  
- In SUA in 5 minute au prins 200 de hoti.  
- InRomania, in 5 minute s-a furat robotul. . . . . . . . .  
------------------------------------------------------------  
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n san ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiale. . .  
- Numele? intreaba Sf. Petru.  



2188 

 

- Leonardo Di Caprio, raspunde negrul.  
Sfantul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele.  
- Leonardo Di Caprio, insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea la 
intors.  
- Sfantul Petru scoate celularul si-l suna pe Dumnezeu, şi intreaba respectuos : 
- Scoate-ma te rog dintr-o dilema, Titanicul s-a scufundat sau a ars?. . .  
------------------------------------------------------------  
Un preot explica la ora de religie:  
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva.  
- Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute.  
- Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseaza. Eu vorbesc in 
general. . . . .  
*** 
2 pitici se duc la prostituate. Isi ia fiecare cate una şi se duc intr-o camera.  
Fiind pudici sting lumina şi trec la treaba.  
A doua zi. . . Al 2-lea pitic fiind stresat ca toata noaptea primul pitic a strigat intr-
una "1. . 2. . 3. . Si!. . . 1. . . 2. . . 3. . . Si!", îi reproseaza ca a fost galagios: 
-Din cauza ta nu am putut sa fac nimic, am fost crispat, stateam langa ea in pat, era 
asa frumoasa şi nu am fost in stare sa am nici macar o erectie.  
-Bine ca tu macar ai putut sa te urci in pat. . .  
*** 
Toti oamenii de stiinta jucau de-ascunselea in Rai. Se pune Einstein şi incepe sa 
numere.  
Toti se ascund pe unde gasesc, numai Newton ia o creta, traseaza un patrat cu 
latura de 1 m şi se asazain mijlocul lui. Dupa ce termina de numarat, Einstein se 
intoarce si, bineinteles il vede pe Newton : 
Einstein: Te-am vazut. Tu esti Newton.  
Newton : Imi pare rau, dar nu sunt eu.  
Einstein: Cum adica nu esti tu? Te cunosc f bine. Esti Newton.  
Newton : Ia priveste mai atent. Ce vezi? 
Einstein: Tu in mijlocul unui patrat cu latura de 1 m.  
Newton : Pai şi ce inseamna Newton pe metru patrat? 
Einstein: Pascal.  
Newton : Pai vezi, el e!  
*** 
Intrebare: Ce-ti inspira un tigan fara maini? 
Raspuns : Incredere. . .  
*** 
Cioc, cioc"!. . . Sf. Petru, deschide usa. . . In fata usii, nimeni!. . .  
Peste 5 minute iar "cioc, cioc"!. . . de data asta, Sf. Petru era pregatit in spatele usii! 



2189 

 

. . . smulge usa cu putere şi mai apuca sa-l vada pe unu' care disparea rapid!. . .  
-Mai, de ce te tii de prostii şi bati pe la usa şi te joci cu nervii mei?. . . Nesimtitule!. . .  
La care, insul, cu tristete-n glas, departandu-se-n viteza. . . .  
-Ce sa faaaac?!. . . dacă ma tot resusciteaza astiaaaaa!!!. . .  
*** 
S-a oprit o ciocanitoare pe o creanga şi printre frunze vede niste ochi mari: 
-Bufnita, tu esti? 
-Nu, sint vrabiuta! 
-Da ce ai ochii asa mari? 
-Ma caaaaac! 
*** 
Doi electricieni pe un stilp de inalta tensiune.  
Unul din ei catre o babuta care trecea p-acolo: 
- Ne dati vă rog frumos sarma aia rosie? 
Babuta ridica sarma şi le-o da, la care electricianul catre celalalt: 
- Vezi ba, ti-am zis ca aia rosie e nulul !  
*** 
Trei tipi: un roman, un tigan şi un ungur pescuiesc. La un moment dat li se incurca 
unditele şi prind toti 3 un pestisor de aur.  
Pestisorul le zice ca din cauza ca toti 3 l-au scos din apa vă indeplini o singura 
dorinta la fiecare.  
Ungurul zice eu vreau ca toti ungurii sa fie in Ungaria şi sa fie bogati şi fericiti. 
Dispare.  
Tiganu zice eu vreau ca toti tiganii sa fie in India fericiti, bogati. Dispare.  
Romanu' se uita in toate partile şi il intreba pe pestisor: 
- Ungurii is in Ungaria? 
- Da.  
- Toti? 
- Da.  
- Si tiganii in India? 
- Da.  
- Toti? 
- Da 
Se uita la pestisor şi zice: 
- Mie da-mi un cola light.  
*** 
- Marie, dacă te culci cu mine, îţi dau mobilul meu.  
- Dacă e asa, Ioane, s-a facut! Dupa consumarea actului, Ion da sa plece. - Ioane, zice 
Maria, da mobilu'?? 
- Aaaaa, da, noteaza: 0726. . .  
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*** 
Dracu isi cauta o sotie cuminte, frumoasa, desteapta, devreme acasa, etc etc, femeia 
perfecta. Si o cauta, şi o cauta. . . şi nimic. Se gandeste sa apeleze la Dumnezeu:  
- Doamne, ajuta-ma şi pe mine s-o gasesc ca de ani de zile o caut.  
- Du-te şi pune in cea mai populata zona de pe pamant o oglinda, cea care nu se vă 
uita in ea, pe aia sa o iei de nevasta.  
Zis şi facut. Pune Dracu oglinda şi se insoara.  
MORALA 1 (pt barbati): "Baieti, nu mai cautati femei cuminti, ca una 
a fost şi a luat-o dracu'. "  
MORALA 2 (pt femei): "Fetelor nu mai fiti cuminti, ca vă ia dracu'.  
*** 
Razboi cu nemtii. Bula se ascunde intr-o fantana. Un neamt vrea sa faca la fel. El 
striga in fantana, iar Bula face pe ecoul.  
- E cineva acolo? 
- E cineva acolo? 
- Mai bine ma duc in padurice. . .  
- Mai bine ma duc in padurice. . .  
- Mai bine arunc o grenada. . .  
- Mai bine te duci in padurice! 
*** 
O prostituata merge la un doctor de chirurgie plastica şi il roaga sa îi mai faca o 
gaura in fund. Doctorul mirat şi foarte intrigat o intreaba:  
- Doamna ca sa vă fac operatia, as vrea sa stiu şi eu motivul care vă determina la un 
asemenea fapt.  
- Doctore, fiindca in ultimul timp businessul imi merge foarte bine, as vrea sa 
deschid şi eu o filiala noua. . . .  
*** 
Un tip se duce pt prima oara la un bordel:  
- Vreau şi eu o camera ca sa ma descarc ca nu mai pot.  
Ii da matroana o cheie, si-i zice sa se duca la etajul I, in camera 10. Intra omul in 
camera şi stupefactie: nici un pat, nici o fata, doar o gaura in podea.  
- Dacă tot am platit. . . şi incepe sa o faca cu gaura. Placandu-i sentimentu, omu 
nostru revine şi a doua saptamana, şi a treia, etc, in aceeasi camera. Dupa doua luni 
de zile matroana îi da o alta cheie şi îi spune sa se duca in camera 11. Ia asta cheia, 
intra şi surpriza: o camera goala-goala, nici macar cu o gaura. Coboara asta suparat 
şi îi zice patroanei:  
- D-voastra vă bateti joc de mine? Ce camera mi-ati dat?  
La care patroana:  
- Domnule, pentru ca sunteti client fidel v-am dat una virgina!!! 
*** 
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O femeie mere la politie sa depuna plingere ca a fost violata. Politaiul:  
- Doamna, mi-l puteti descrie pe atacantul, aspectul, imbracamintea, semne 
distinctive. . .  
- De unde sa stiu eu astea, domnu meu, era tare intuneric şi nu vedeam nimic! Atita 
vă pot spune, ca pula aia nu era din satu nostru. . .  
*** 
O doamna sta la taclale cu o prietena:  
- Sa vezi ce am patit azi noapte? Dormeam frumos invelita cu fereastra deschisa. . . 
La un moment dat a intrat un tip, ma dezvelit şi mi-a tras-o de m-a innebunit. Oare 
ce o fi vrut. . . ? Ca mie nu mi-a spus nimic. . .  
*** 
Cum face o femeie baie. . . . . dar un barbat  
 
*Cum face baie femeia*  
Scoate hainele şi le pune in cosul de haine, desparte hainele albe de cele colorate.  
Pune halatul şi se duce la baie.  
Se uita-n oglinda sa vada dacă s-a ingrasat, intra in cada.  
Cauta buretele, se freaca cu el pe fata, pe spate şi pe maini.  
Se clateste pe cap cu un sampon de miere cu mere cu 83 de vitamine, şi se clateste 
bine.  
Tzipa ca o lupoaica când sotul deschide apa rece la bucatarie şi presiunea scade la 
robinetul din baie.  
Mai clabuceste o data parul cu un sampon de piersici cu morcovi, 56 de vitamine, şi 
se clateste bine.  
Pune conditioner de plante si-l tine 10 minute.  
Spala fata cu apa de fata pe baza de grapefruit şi castraveti timp de 10 minute.  
Isi face masaj cu sapun de nuci cu capsuni.  
Se rade la subrat, pe picioare, mustata şi sprancenele.  
Iese din baie, se sterge bine, şi se acopera cu un prosop urias.  
Curata parul cazut cu hartie igienica, se uita in oglinda dacă are cosuri, şi le inlatura 
cu grija.  
Se intoarce in dormitor intr-un halat lung, şi se imbraca timp de 3 ore.  
 
*Cum face baie barbatul*  
Scoate toate hainele de pe el, şi le lasa pe jos in dormitor.  
Merge in pielea goala pana la baie.  
Dacă o intalneste pe nevasta-sa in drum, îi arata scula ca şi când e un mare premiu, 
facand ca un elefant.  
Se uita in oglinda, la pectorali şi la cat de mare e penisul lui.  
Se scarpina la oua şi se miroase la degete.  
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Intra in cada, şi din toti buretii nu alege nici unul.  
Clabuceste la locurile intime şi in jur, lasand par pe sapun.  
Rade zgomotos de la vantul rupator pe care tocmai l-a tras.  
Face clabuc in cap cu primul sampon pe care il nimereste.  
Face pipi in cada.  
Iese din cada şi se sterge doar partial.  
Se acopera la brau cu un prosop mic.  
O ia inspre dormitor, şi in drum lasa: presul din baie ud, podeaua uda, cada plina de 
par şi jeg, lumina aprinsa in baie.  
In drum spre dormitor, dacă o vede pe nevasta-sa, îi arata din nou scula lui, şi intra 
in camera.  
Arunca prosopul ud pe pat, acolo ramane ud toata ziua, şi se imbraca cu primele 
haine pe care le gaseste.  
*** 
"Nimeni nu moare virgin. . . viata i-o trage fiecaruia cel putin o data!"  
*** 
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de servici?" exista un  
raspuns sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu  
direct. El ma futea la cap şi pe mine ma durea in cur!"  
*** 
Ierarhia intr-o firma mare:  
- sefi  
- sefuti  
- fututi  
- rasfututi  
- pulimea  
*** 
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul  
in timpul unei partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi  
securitate personala in timp ce esti futut.  
*** 
Scufita Rosie stia drumul de acum catre casa bunicii şi a luat-o pe unde  
trebuie. Sora-sa, Scufita Verde, nu stia drumul şi a luat-o peste tot. . .  
*** 
Este clar ca femeile sunt mai destepte decit barbatii. Ginditi-va :  
cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al  
barbatilor este ciinele.  
*** 
Diferenta intre fumatori şi nefumatori  
- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat?  
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- Exista ! Mortul care n-a fumat e mai sanatos!  
*** 
O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute şi nevrute cu o  
catelusa şi il intreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, îi raspunde:  
- Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi ciinele incearca sa o duca el acasa.  
- Ahaa. . . e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel  
postasul o ducea in mod sigur la posta. . .  
*** 
- Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da?  
- Desigur, scumpa mea.  
- Aseara, când tu nu erai, am auzit cum tata îi spunea dadacei  
"Ingeras". Ea când o sa zboare?  
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata.  
*** 
Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta.  
Inteligenta are limitele ei, prostia nu.  
*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria îi reda vederea.  
*** 
Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru casnicie. Casnicia  
este pretul pe care barbatii il platesc pentru sex.  
*** 
O femeie poate sa tina un singur secret: virsta ei.  
*** 
Numai fetele cuminti isi tin un jurnal. Fetele rele n-au timp.  
*** 
Dacă vrei ca soţia sa te asculte când vorbeşti, vorbeşte cu alta femeie.  
O sa fie numai ochi şi urechi.  
*** 
Salamon se duce la psihiatru şi se plânge ca are o trilema deosebita. Psihiatrul zice 
poate o dilema!. Nu dom` doctor eu am o trilema. Sa vă explic. Acum doi ani l-am 
imprumutat pe Moritz cu 1 mil. de dolari pentru un an. M-am gandit ca ar fi cazul 
sa-mi recuperez banii şi m-am dus la el. Avea o vila splendida şi ma primeste o 
blonda naucitoare care imi spune ca e sotia lul Moritz. Ma invita la o cafea pana 
apare ala acasa. Din vorba in vorba am ajuns sa ne futem. Apare Moritz. Speriat nu 
zic nimic. Asta se dezbraca se baga cu noi in pat şi ma fute in cur. Scap de acolo şi 
fug acasa. Seara ma gandesc ca totusi vreau sa-mi recuperez banii asa ca a doua zi 
ma duc iar şi patesc acelasi lucru. Acum dupa o luna am o trilema.  
Pentru ce oare ma duc acolo: sa-mi iau banii, sa fut blonda sau sa ma futa in cur? 
*** 



2194 

 

Un betiv intra intr-o biserica şi se duce direct in cabina de confesare. Intra in cabina 
şi nu zice nimic. Popa, nedumerit, isi drege vocea incercand sa-i atraga atentia 
omului. Asta nimic. Dupa un timp, bate popa de 3 ori in peretele despartitor, la care 
betivul raspunde: 
- N-are rost sa bati, nici eu nu mai am hartie… 
*** 
O blonda cu maşina este oprita de o poliţistă tot blonda.  
- Permisul dvs. , vă rog.  
- Ce e ala?  
- Cartela aceea cu poza dvs.  
Se uita blonda prin geanta, gaseste o oglinda, se uita in ea şi i-o da politistei. Aceasta 
priveste la rindul sau in oglinda şi spune:  
- Ma scuzati, nu am stiut ca lucrati in politie.  
*** 
Un tip intra intr-un bar şi zice: 
-Sase whiskiuri duble. La care barmanul: -Trebuie ca ai avut o zi data naibii.  
-Da, tocmai am aflat ca fratele meu mai mare e homosexual. A doua zi, acelasi tip 
intra in acelasi bar şi cere aceleasi bauturi. Barmanul intreaba acelasi lucru şi tipul 
raspunde: 
-Da, tocmai am aflat ca şi fratele meu mai mic e homosexual. A treia zi scena se 
repeta. Barmanul zice: 
-La dracu! A mai ramas cineva in familia ta caruia sa-i placa femeile? 
-Da, nevasta-mea!. . .  
*** 
Un baietel privea atent la un preot care-si repara gardul de la gradina.  
- De ce ma privesti asa de atent, fiule? intreaba preotul.  
- Vreau sa aflu ce zice un preot când isi da cu ciocanul peste degete!  
*** 
La o conferinta a medicilor din intreaga lume. . .  
Doctorul american spune: 'La noi in America medicina e asa de avansata, ca 
scoatem un rinichi de la unu', il transplantam la altu' şi dupa 6 saptamani ala deja 
isi cauta de lucru!' 
Doctorul german raspunde: 'E nimica toata, la noi in Germania scoatem un plaman 
de la unu', il transplantam la altu' şi dupa 4 saptamani ala deja isi cauta de lucru!' 
Doctorul rus spune: 'Nici asta nu-i mare scofala, la noi in Rusia scoatem 1/2 de 
inima de la unu', o transplantam la altu' şi dupa 2 saptamani amandoi deja isi cauta 
de lucru!' 
Se scoala doctorul roman şi raspunde: 'N-avem ce sa comparam, toti sunteti 
inapoiati fata de noi: la noi in Romania am luat unul fara creier şi fara inima, l-am 
pus ministru de finante şi acum toti isi cauta de lucru'  
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*** 
Un taran intr-o caruta plina ochi, cu un singur magar amarat cu ochelari de cal care 
nu se urnea deloc, striga frenetic: 
'Di, Murgule! Di Surule! Di Florica! Di Maricica!' 
Intrebat dacă a uitat cum se numeste magarul, taranul spuse: 
- 'Stiu cum il cheama, da vreau sa îi dau impresia ca nu lucreaza singur'  
*** 
Un tip dorea sa scape de motanul sau şi il ducea cat mai departe de casa, dar 
motanul se intorcea de fiecare data inapoi. Si asa de cateva ori. In sfarsit, tipul a dus 
motanul foarte departe alegand un drum cu cotituri, dorind sa-l incurce. Ca 
rezultat, la intoarcere se rataci singur. O suna pe sotie: 
- Motanul a venit? 
- Da! 
- Cheama-l, te rog, la telefon. . .  
*** 
"Nimeni nu moare virgin. . . viata i-o trage fiecaruia cel putin o data!"  
*** 
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de servici?" exista un  
raspuns sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu  
direct. El ma futea la cap şi pe mine ma durea in cur!"  
*** 
Ierarhia intr-o firma mare:  
- sefi  
- sefuti  
- fututi  
- rasfututi  
- pulimea  
*** 
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul  
in timpul unei partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi  
securitate personala in timp ce esti futut.  
*** 
Scufita Rosie stia drumul de acum catre casa bunicii şi a luat-o pe unde  
trebuie. Sora-sa, Scufita Verde, nu stia drumul şi a luat-o peste tot. . .  
*** 
Este clar ca femeile sunt mai destepte decit barbatii. Ginditi-va :  
cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al  
barbatilor este ciinele.  
*** 
Diferenta intre fumatori şi nefumatori  
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- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat?  
- Exista ! Mortul care n-a fumat e mai sanatos!  
*** 
O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute şi nevrute cu o  
catelusa şi il intreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, îi raspunde:  
- Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi ciinele incearca sa o duca el acasa.  
- Ahaa. . . e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel  
postasul o ducea in mod sigur la posta. . .  
*** 
- Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da?  
- Desigur, scumpa mea.  
- Aseara, când tu nu erai, am auzit cum tata îi spunea dadacei  
"Ingeras". Ea când o sa zboare?  
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata.  
*** 
Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta.  
Inteligenta are limitele ei, prostia nu.  
*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria îi reda vederea.  
*** 
Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru casnicie. Casnicia  
este pretul pe care barbatii il platesc pentru sex.  
*** 
O femeie poate sa tina un singur secret: virsta ei.  
*** 
Numai fetele cuminti isi tin un jurnal. Fetele rele n-au timp.  
*** 
Dacă vrei ca sotia sa te asculte cind vorbesti, vorbeste cu alta femeie.  
O sa fie numai ochi şi urechi.  
*** 
Vine revolutia in Romania şi incepe vulturul sa zboare, sa faca picaje, loopinguri. .  
Il vede vulpea: - Auzi vulture ai innebunit? ce te rupi asa in figuri? 
Vulturul raspunde: - Cumatra, acum e democratie. Cum aude vulpea incepe sa 
alerge prin padure in zigzag, sa se dea peste cap. . .  
O vede ursul: - Ce-ai cumatra a dat strechea-n tine?  
Vulpea: - Ursule, e democratie !  
Aude ursul şi spune: - Asa? atunci ia vino tu incoa.  
O prinde şi i-o trage bine.  
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Pleaca vulpea amarata cu coada-n-tre picioare, se intalneste cu vulturul si-i spune 
ce-a patit din cauza democratiei.  
La care vulturul: - Cumatra, democratia e aici, sus. Jos e futere !  
*** 
Un ascultator suna la un post de radio.  
- Buna ziua! 
- Buna ziua! Va ascultam.  
- Am gasit un portofel care contine 15. 000 dolari şi un buletin de identitate pe 
numele Gherasim Mihai.  
- Asa, si? 
- Pai, as vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala! 
*** 
Olteanului i se face de o dusca, dar cum sa intre in vorba? 
La un moment dat, vazind ca tuica e pe terminate, isi ia inima in dinti şi se apropie 
de ardelean: 
- Ma cheama Radu! 
- Apai, no, dacă te cheama, du-te. . .  
*** 
Un betiv iese impleticindu-se dintr-o crisma, şi se ciocneste de o prostituata.  
-. . . hic. . . cccee. . . hic. . . gggurra mmati. . . ffaci fa? 
- Fac trotuarul, ce. . . nu se vede? 
-. . . pppai. . . hic. . . atttunci ffa-l. . . hic. . . mmai llat! 
*** 
Un ascet isi dedica toata viata lui D-zeu, traind in pustiu, hranindu-se cu radacini, 
toate cu gandul la rasplata viata de apoi pentru viata sa de pe pamant intru D-zeu.  
Vine şi fericita zi in care moare (dupa atatea radacini zi de zi, era de asteptat).  
Urca frumos pe tunel, trece de lumina, ajunge la poarta Raiului, cu Sf. Petre cu 
ceaslovu-n fata.  
Da sa intre in Rai, sigur pe el. Sf. Petre îi bareaza drumul: 
- Ho, sefu', incotro? 
- Pai in Rai, eu sunt ascetu' Senie.  
- Pai, hai sa verificam ce zice ceaslovu'.  
Cauta Sf. Petre la sectiunea "Asceti" 
- Senie. . . Senie. . . Nu, n-am nici un Senie la "Asceti".  
- Cum n-aveti nici un Senie. Cauta la sfinti.  
- Senie. . . Senie. . . Nu, nu-i nici un Senie nici la "Sfinti".  
Ascetu', din ce in ce mai agitat şi enervat: 
- Cauta la "Mucenici", la "Credinciosi cu merite deosebite", la mama masii. Trebuie 
sa fiu undeva acolo! 
Sf. Petre cauta prin tot ceaslovu. . . Nimic.  
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Senie daramat. . .  
- Toata viata pierduta. . . Am mancat la radacini de mi-a venit rau, mi-am dedicat 
toata viata lui D-zeu. . . Pentru ce?! 
Sf. Petre il ia impaciuitor de dupa umeri şi îi zice.  
- Ma, vezi norisoru' ala de acolo. Ala mic, alb şi pufos? 
- Da. . . , zice Senie printre hohote de plans.  
- Zambeste, ma, esti la Camera Ascunsa! 
*** 
I: De cati psihologi e nevoie pentru a schimba un bec? 
R: De unul, insa becul trebuie sa vrea.  
*** 
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n sin ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiste. . .  
- Numele? intreaba Sf. Petru.  
- Leonardo Di Caprio - raspunde negrul.  
Sfintul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele.  
- Leonardo Di Caprio" - insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea la 
intors.  
- Sfintul Petru scoate celularul si-l suna pe Dumnezeu: 
- "Sa traiesti, Sefu'!- îi spune respectuos. Scoate-ma te rog dintr-o dilema: "Titanicul 
s-a scufffundat sau a ars?. . . ".  
*** 
- I-am dat lu' unu' 2. 000 $ sa-si faca operatie estetica şi acu' nu mai dau de el. . .  
*** 
- Doi soti stau in pat. Ea il trezeste: 
- Iubitule, nu pot dormi.  
- Sa te bat pina lesini? 
*** 
- Azi noapte te-ai prefacut? 
- Nu, chiar dormeam, zise ea.  
*** 
Un tip merge la incorporare in marina. In timp ce i se completau actele, este 
intrebat: 
- Stiti sa inotati? 
- Da' ce, nu aveti vapoare? 
*** 
- La dumneavoastra in sat, mortul se ingroapa cu popa? 
intreaba un calator din compartiment, sa mai treaca timpul.  
- D-apoi cum? 
- Ei, vedeti, la noi popa ramane afara! 
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*** 
Un sofer este oprit de un politist.  
Coboara asta din masina ofticat si-l intreaba pe politist: 
- Mergeam prea repede? 
- Nu, zburati prea jos! 
*** 
De prin ziare. . . .  
 
Detaliu nefericit, aceasta femeie fusese deja victima unui accident mortal cu un an 
inainte (Libertatea) 
Local traditional Pakistanez:. . . . . . , Sarmalute, Ficatei de porc, . . . (Libertatea) 
Din nou ieri se formase coada, in fata gaurii de pe Calea Vacaresti (Libertatea) 
In acea noapte fatala, hemoroizii il impiedicau sa inchida ochii. . . (Libertatea) 
Firul vietii victimei a fost sugrumat cu salbaticie, cu multiple lovituri de cutit 
(Libertatea) 
Avea doar o strangulatie superficiala la umar. . . (Libertatea) 
Misterul femeii taiate in bucati ramine intreg ! (Ev. Zilei) 
Biserica fiind in reparatii, victimele accidentului au fost comemorate in sala de 
festivitati a primariei (Ev. Zilei) 
Toti portau o cirpa la brat. . . . (Ev. Zilei) 
Mai comod, mai modern şi mai nefalsificabil, avem la dispozitie noul carnet de 
conducere (Ev. Zilei) 
Cu arsuri foarte grave pe 70% din corp, ea s-a stins in drum spre spital (National) 
Arestarea s-a operat fara infuziune de sange (National) 
Familia multumeste calduros celor care au luat parte la decesul scumpei lor 
Elisabeta M. (Romania Libera, decese) 
Apa oceanului şi clima sunt foarte umede in aceasta regiune (Romania Libera) 
Raportul politiei releva ca victima s-a sinucis singura (Actualitatea Banateana) 
Spitalul judetean a fost dotat cu un aparat de reanimare dupa ultimul strigat. . . . . . 
(Monitorul de Cluj) 
Cind s-a sinucis nefericita femeie? Oare si-a gasit moartea inainte de a se arunca in 
apele Muresului? (Monitorul de Timisoara) 
Gaurile din lenjeria lui lasau sa se intrevada o familie saraca (Monitorul de 
Timisoara) 
Vinatoarea in Vrancea: mai putini cerbi, dar mai numerosi (revista AGVPS) 
Isi misca coada in cadenta, ca un soldat la parada (revista AGVPS) 
Din cauza caldurii, muzicantii fanfarei nu vor purta decit cascheta uniformei 
(Romania Libera, 1934) 
Ultimele lui cuvinte au fost o tacere sfidatoare (Glasul Bucurestilor, 1921) 
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Tombola Societatii Banatene Amicii Animalelor: nr. 5338 castiga o pusca de 
vanatoare (Bega, 1924) 
La Bacau, sarbatorirea zilei de 1 Mai vă avea loc pe 1 Mai (Scanteia, 1984) 
Este Tirgul anual al vitelor şi porcinelor, veniti cit mai multi ! (Scanteia, 1967) 
*** 
Intr-un raport al politiei statea scris: "Faptasul legase victima cu o sfoara şi era pe 
cale sa o 
necinsteasca. Din fericire, politia i-a luat-o inainte".  
*** 
Intra un tip intr-o farmacie şi cere o sticluta cu Cianura 
Farmacistul, incercand sa para cat mai profesional cu putinta, il intreaba pentru ce 
îi trebuie.  
- Vreau sa imi omor nevasta, raspunde tipul.  
- Imi pare rau domnule, dar trebuie sa intelegeti ca in aceste circumstante nu vă pot 
vinde Cianura.  
Tipul duce mana la portofel şi scoate o poza cu sotia.  
Farmacistul roseste brusc şi îi raspunde: 
- Imi cer scuze domnule, nu mi-am dat seama ca aveti reteta.  
*** 
Bula vine de la scoala: 
- Tata am luat un 4 la matematica! 
Pleosc, trosc!! Tata il bate mar.  
A doua zi iar: 
- Tata am luat un 4 la fizica! 
Jap, pleosc, trosc!! Tata iar il bate mar.  
A treia zi: 
- Tata am luat un 10 la muzica! 
Jap, pleosc, trosc!! Tata iar il bate mar.  
- Bine tata dar am luat un 10.  
- Dupa ce ca nu inveti, îţi mai arde shi de cantat.  
*** 
Intamplate la Copii spun lucruri trasnite 
 
Un baietel pe scaunul de tortura Iantu intreaba: 
Iantu: Cu cine dormi tu? 
Copilul: cu tata 
Iantu: de ce 
Copilul : pt ca cu mama mi-e frica 
Camerele de luat vederi când pe copil când pe parinti 
Iantu : dar de ce ti-e frica? 
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Copilul: sa nu-mi manince cucul, pt ca am vazut eu intr-o seara cum i-a mancat 
cucul lui tata 
*** 
Un grup de turisti viziteaza o pestera din M-tii Apuseni.  
Totul este frumos stalactite stalacmite numai ca mirosea ingrozitor.  
Cand au iesit afara era un cioban acolo şi l-au inttrebat: 
- Bade de ce miroase asa se urat in pestera? 
- Pai este o intreaga legenda in legatura cu pestera asta.  
Se spune ca aici traia odinioara un capcaun care atunci când îi veneau poftele se 
ducea in sat, lua o fata frumoasa şi isi facea poftele cu ea. Pana când a ramas satul 
fara fete frumoase doar cu urate 
Pe care nu le f. . ea nimeni, ce sa faca ei? S-au gandid şi l-au chemat 
pe Fat-Frumos sa vina sa-l omoare pe capcaun. A venit Fat, l-a omorat pe capcaun, 
satenii 
i-au dat-o pe cea mai frumoasa dintre urate şi au trait fericiti cu celelalte pana la 
adinci batraneti.  
- Bine, bine dar ce legatura are asta cu mirosul din pestera? 
- Nici una! S-o fi cacat unu pe acolo! 
*** 
Unu cu un Ferrari da peste o cioara. .  
Bird-lover fiind, o ia acasa şi o ingrijeste, o pune intr-o colivie şi îi lasa niste paine şi 
apa acolo.  
Pasarea fusese inconstienta in tot timpul asta 
Cand se trezeste, cioara gandeste: hmmm. . . . gratii. . . apa. . . . paine. . . .  
- Te pomenesti ca l-am omorat p'ala cu Ferrari. . .  
*** 
O femeie pleaca, fara sotul ei, in vacanta in Caraibe.  
Deabia ce ajunge, ea face cunostinta cu un negru aratos, si, dupa o noapte de amor 
inflacarat ea il intreaba: 
- Cum te cheama? 
- Nu pot sa-ti spun, îi raspunde el.  
In fiecare seara ei se reintalnesc, fac dragoste, ea il intreaba acelasi lucru iar el îi da 
intotdeauna acelasi raspuns. Intr-o seara ea îi spune: 
- Este ultima mea seara aici, maine plec acasa. O sa-mi spui totusi cum te cheama? 
- Nu pot sa-ti spun, ca o sa razi de mine, zice negru'.  
- Hai zi, ca nu rad, n-am de ce.  
- Bine. . . Pe mine ma cheama Zapada.  
Tipa incepe sa rade mai sa se sparga, la care negrul furios : 
- Eram sigur ca o sa razi de mine, mai bine nu-ti ziceam. . . ! 
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- Nuuu, ma gandeam ca sotul meu n-o sa creada când o sa-i spun ca am avut 30 cm 
de zapada in fiecare zi in Caraibe. . . !!! 
*** 
Gheorghe - Ba, Ioane, tie îţi plac femeile grase? 
Ion - Nu.  
Gheorghe - Tie îţi plac femeile cu curu mare? 
Ion - Nu, ma. .  
Gheorghe - Tie îţi plac femeile cu celulita asa, pe picioare? 
Ion - Nu, ma.  
Gheorghe - Atuci de ce te culci ma, cu nevasta-mea, in mortii matii?!!! 
*** 
Scufita rosie: 
- Bunico, de ce ai gura asa mare?! 
- Bunico, de ce ai ochii asa mari?! 
- Bunico, de ce ai dintii asa de mari?! 
 
Bunica: 
- Scufito, da mai pleaca-n pizda ma-tii cu lupa aia de-aci ! 
*** 
SUNT PACATOS, PARINTE 
 
La parintele Vintila 
Vine-Arvinte, cam sfios 
Si îi spune: - Fie-ti mila 
De un suflet pacatos 
 
Chiar in saptamina mare 
Cind tot omul e smerit- 
Si posteste cu'ndurare,  
Uite-am pacatuit ! 
 
-Ai furat? intreaba popa 
-Nu, pea sfinte !Fara vrere 
M-am dat diavolului, hopa 
C'o gradina de muiere ! 
 
-Vai de mine, vai de mine. . .  
Greu pacat ai savirsit. . .  
Insa daca-mi spui cu cine,  
Poate fi-vei mintuit.  
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-Nu pot, a raspuns Arvinte, - 
Sa-mi fac chinul şi mai greu, - 
Nu pot s-o divulg, Parinte,  
Ca ma bate Dumnezeu ! 
 
. . . . . . Era'nalta şi frumoasa,  
Parul blond şi ochi de jar,  
Gura dulce, voluptoasa,  
Dintii de margaritar. . .  
 
-Nu cumva ai fost cu Tantzi 
Din Smirdan, de peste drum? 
-Nu pot s-o divulg, ca Domnul 
Ma trazneste chiar acum ! 
 
. . . . . Si-avea flori la cingatoare,  
Trup de crin imbobocit,  
Mijlocel de fata mare,  
Numai buna de iubit. .  
 
-Poate-ai fost cu Mitza Creatza 
Cea usoara ca un fulg? 
Din Buzesti? -Cere-mi şi viata,  
Insa nu pot s-o divulg ! 
 
. . . . . . Durdulie, 'mbujorata,  
Numai cintec, numai joc,  
Cind te-a strins in brate-odata,  
Ai simtit in vine foc ! 
 
-Mai, Arvinte-ai fost cu Leana 
Care sade pe Neptun? 
-Sfinte, geaba-mi zgindari rana,  
Fiindca tot nu pot sa spun ! 
 
. . . . . O comoara tainuita,  
Fruct in dragoste scaldat,  
Toata plina de ispita,  
Toata plina de pacat. .  
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- Bine, du-te, mediteaza,  
Si vii miine, mai dispus,  
Domnul sa te aibe-n paza,  
-Sarut dreapta ! Si s-a dus.  
 
Ajungind in colt, ca vintu,  
S-a-ntilnit cu Calistrat 
Care l-a-ntrebat: - Prea Sfintul 
De pacat te-a dezlegat? 
 
-Inca nu ! raspunse-Arvinte 
Foarte vesel şi vioi,  
Dar aflai de la Parinte 
Inca trei adrese noi 
 
*** 
Cica era odata Superman şi zbura deasupra unui zgarie-nori. La un moment dat o 
vede pe Femeia-Fantastica intinsa pe un bloc exact in pozitie, cu picioarele 
desfacute. Superman excitat sta şi se gandeste şi ajunge la o concluzie: "Bai, ia uite 
ce bine arata Femeia-Fantastica!Ce ar fi sa o f**, ca şi asa sunt rapid şi nici nu o sa 
aibe timp sa-si dea seama ce a fost. " 
Trece Superman la actiune.  
Femeia-Fantastica tresare şi zice: "Ce a fost asta?"  
La care Omul-Invizibil raspunde: "Nu stiu, dar ma ustura cu*ul de nu 
mai pot. . " 
*** 
Intr-un templu shaolin.  
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenta dintre o 
perla şi o femeie? 
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta in faptul ca perla poate fi 
insirata pe la ambele capete, iar femeia numai pe la un capat.  
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit ca 
unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle.  
*** 
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O pasarica şi un pasaroi in calduri stateau pe o creanga. Pasaroiul topaie 2 
pasi spre pasarica; pasarica topaie 2 pasi in spate. Pasaroiul topaie 3 pasi 
spre pasarica; pasarica topaie 3 pasi in spate, dupa care cade in apa.  
 
MORALA: cu cit preludiul e mai lung, cu atit pasarica e mai uda.  
*** 
El şi ea.  
Ea: Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai? 
El: Ce iubito? 
Ea: Ca vrei sa te casatoresti cu mine.  
El: Analfabeto 
*** 
O pereche de pensionari s-au dus la locul unde s-au intalnit prima data.  
Stand in restaurant batranul zice: 
-Iti aduci aminte cum ne-am cunoscut acum 50 de ani? Seara am iesit din 
restaurant şi am luat-o pe straduta aia intunecoasa şi te-am luat pe la 
spate. . .  
-Bineanteles dragutule ca-mi aduc aminte. . . zice batrana si-i face cu 
ochiul.  
-Ei şi acum in amintirea vremurilor trecute hai sa repetam figura.  
Platesc ei nota de plata şi se indreapta spre straduta intunecoasa. Un  
tanar care statea la masa vecina şi auzise conversatia isi zice ca ar fi 
interesant sa-i urmareasca. . .  
Se ridica şi se duce dupa ei. Dupa o vreme îi urmareste de la un colt.  
Batrana isi ridica rochia şi isi da jos chilotii şi batranul isi scoate 
pantalonii, o prinde pe batrana de mijloc şi ea se tinea de gard. Ce a  
urmat timp de 40 de minute. . . l-a lasat masca, de jur imprejur zburau picioare si 
maini şi asa un sex atletic nu vazuse niciodata. La urma picara lati şi nu 
se miscara o ora. Tanarul socat rau. . . asa ceva nu vazuse in viata lui - 
nici un film, nici prietenii nu avusesera asa o experienta şi el nici 
atat. . . nu pricepea nimic. Hotarat sa afle cum fac astia de rezista asa de  
50 de ani incoa se hotari sa-i intrebe: 
-Domnule, in viata mea n-am vazut asa ceva. Cum ati facut de sunteti şi la 
batranete asa de activi??? Si la tinerete cum era??? 
Batranul se uita lung la el si-i spune: 
-Acum 50 de ani, in imputitul asta de gard nu era curent electric!!!.  
*** 
Un tip se îmbată la petrecerea lu' sefu' şi a doua dimineată vorbea cu nevastă-sa: 
 
Ea: Ca de obicei, te-ai îmbătat ca un porc şi te-ai făcut de căcat în fata sefului.  
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El: Să mă pis pe el.  
Ea: Asta ai făcut aseară şi te-a dat afară.  
El: Atunci sa-l f. . . . .  
Ea: L-am f. . . . . eu şi mîine dimineată te poti duce la serviciu, boule.  
*** 
Un student se duce la cantina şi singurul loc liber este langa un profesor. Neavand 
ce face, se aseaza acolo.  
Profesorul spune: - Porcul nu-i este prieten porumbelului.  
Studentul raspunde: - Bine, atunci eu am zburat.  
Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele mai grele intrebari, 
dar acesta raspunde la toate. In cele din urma, profeorul il intreaba:  
- Vezi pe drum un sac de minte şi unul de bani. Pe care il iei?  
- Pe cel cu bani.  
- Eu l-as lua pe cel cu minte.  
Studentul:  
-Fiecare cu ce n-are. . .  
Profesorul, furios de-a dreptul, îi scrie pe lucrare "BOU".  
Studentul merge la el şi îi spune:  
- Domnule profesor, v-ati semnat, dar nu ati trecut nota!!! 
*** 
Francezii au facut niste sapaturi arheologice şi au gasit la circa 50 m adancime 
resturi de fire de cupru. Dupa ce au fost cercetate cu atentie de oameni de stiinta, s-
a tras concluzia ca stramosii francezilor, Galii, pusesera la punct o retea de telefonie 
subterana.  
La aceasta neasteptata veste, nemtii, ca sa nu ramana mai prejos, au inceput şi ei sa 
sape şi pe 
la 70 m adancime au gasit niste resturi de sticla de unde, dupa alte cercetari, au 
ajuns la concluzia ca stramosii lor, Gotii, pusesera la punct o retea subterana de 
fibre optice.  
Cercetatorii romani au inceput şi ei sa sape, şi cum pana la 100 m nu au gasit nimic 
au ajuns şi ei la o concluzie ca dacii comunicau wireless.  
*** 
Clasa de maghiari la ora de limba romana.  
- Gyury, spune, te rog, o propozitie! 
- Duminica me duc la pedure.  
- Gyury draga, dar nu-i bine.  
- Atunci nu me duc.  
*** 
Gigel vine acasa zgiriat tot pe fata, pe git, pe miini.  
- Doamne sfinte, ce s-a intimplat?? 
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- Am facut hora in jurul bradului.  
- Pai, şi de ce esti zgiriat in halul asta? 
- Eram putini! 
*** 
Ultimul proverb: 
"Oricat de jos s-ar duce dolarul, apleaca-te şi ia-l !" 
*** 
Un jucator pe bursa pierduse multi bani intr-o zi. A doua zi un cunoscut il ntreaba:  
"Am aflat ca ai pierdut multi bani ieri. Esti ok? Cum te descurci?"  
"Sunt foarte bine. Am dormit aseara ca un bebelus. "  
"Da? Bravo!"  
"Da. Ma trezeam din doua in doua ore şi plangeam. . . " 
*** 
Psihiatrul intreaba.  
- Au mai existat in familia dumneavoastra cazuri cu boli mintale? 
- Da, acum trei ani sora mea a refuzat sa se casatoreasca cu un american miliardar. . 
.  
***  
Un taran se ocupa de cultivatul pepenilor. La un moment dat niste copii au inceput 
sa intre noaptea pe plantatie şi sa fure din pepeni. Omul se gandeste şi se gandeste 
pana îi vine o idee, care in mod sigur îi vă speria pe copii. Asa ca pune pe camp o 
placuta pe care scria "Un pepene de pe acest camp a fost injectat cu cianura".  
Ziua urmatoare taranul vine pe camp şi vede ca nu lipseste nici un pepene, dar 
gaseste o alta placuta langa cea pusa de el: "Acum sunt doi"  
*** 
Ce face o blonda in desert?  
R: Sterge praful.  
*** 
Un sofer ajunge cu masina pe malul unui riu si-l intreaba pe un politist care pescuia, 
daca-i adinca apa.  
Acesta-i raspunde ca nu este. Soferul intra cu masina-n rau, se scufunda, 
abandoneaza automobilul, iese cu chiu cu vai din apa si-ncepe sa tipe la politai:  
- Ai zis ca apa-i mica şi uite ca era sa ma inec!  
- Pe onoarea mea, acum 10 minute, era mica, au trecut niste rate şi le ajungea abia 
pina la piept ! 
*** 
O femeie cauta o carte in bibloteca.  
Sotul o intreaba: 
- Ce cauti draga? 
- Stii unde-i cartea aia "Cum sa traim pana la 140 de ani"? 
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- Da, tocmai am aruncat-o. . .  
- De ce? 
- Incepuse ma-ta s-o citeasca !  
*** 
- Ioane, cumparatu-ti-ai masina? 
- Cumparat, Vasile! 
- Ce culoare? 
- Pai ma Vasile, ai vazut ceriul la apusu' soarelui? 
- Vazut-am! 
- E, tot ase ni, numa' ca verde.  
*** 
Parintii vin acasa, intra in camera copilului şi vad iesind de sub perna un colt de 
revista. Curiosi, scot revista şi vad cu stupoare ca e pentru sado-masochisti. Dupa 
un timp lung de gandire, tatal spune, incet:  
- Eu zic sa nu-l batem. . .  
*** 
Soacra isi invita ginerele la masa. Ginerele foarte suspicios, accepta invitatia. Pe 
masa, diferite salate, preparate din carne de pui, porc, cartofi vreo 3 feluri, 
deserturi, bere rece, vin, . . . La un moment dat soacra iese la bucatarie. Ginerele 
apuca o bucatica de carne şi i-o da pisicii. Asta dupa 2, 3 crampe cade inerta sub 
masa. Nervos tare, apuca o cratita goala şi când intra soacra îi trage una de o lasa 
lata pe jos. La care pisica de sub masa: - YEESSSSSSS!!!!!!  
*** 
Intrebare: Cand vă incepe Foametea Mondiala? 
Raspuns: Cand vor incepe chinezii sa manance cu lingura.  
*** 
Un cuplu la cinema. (sala plina, intuneric, scena romantica. . . ).  
La care el se apropie de ea şi îi sopteste: 
- Iubito, nu vrei sa ne sarutam? 
- Cum??? mai ai chef de sarutat, dupa ce ti-am facut pana acum sex oral? 
- Cui, mie??? 
*** 
La aniversarea a 20 de ani de casatorie, un ungur cheama la el o familie de prieteni 
romani. La inceputul mesei, gazda tine un toast, incercand sa vorbeasca 
romaneste cat mai corect: 
- As vre se moltomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoti alaturi de sotia 
me. . .  
- Alaturi de sotia mea, il corecta prietenul roman.  
- Alaturi de sotia te numai de 4 ani.  
*** 
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La varsta de 50 de ani, femeia primeste din partea barbatului o sticla cu lapte. 
Nedumerita il intreaba:  
- Dar de ce draga tocmai o sticla cu lapte?  
- Pai, draga mea nevasta. . . la 20 erai fermecatoare, ti-am adus o floare. . . la 30 erai 
dulce. . . ti-am adus o sampanie. . . la 40 erai fierbinte, ti-am adus o paine calda. . . 
insa acu' la 50 te-ai facut cat o vaca, ti-am adus niste lapte. . .  
- Da, dragul meu, eram eu ca o floare la 20 ani, insa nu tu ai rupt prima petala. . . 
eram eu la 30 ca o sampanie de dulce. . . insa tu ma agitai altii ma sorbeau. . . la 40 
eram eu fierbinte ca o paine, insa tu mancai coaja altii miezul. . . iar acum la 50 oi fi 
eu ca o vaca insa când pleci tu de acasa. . . vin taurii la usa şi intreaba: boul e acasa? 
*** 
Tanarul ungur se casatoreste cu o romanca, şi in noaptea nuntii tatal îi da sfaturi: 
- Copile, când ajungi in fata usii cu mireasa s-o iei in brate sa vada ca ungurul e 
PUTERNIC, intri in camera şi o arunci pe pat cu dispret ca sa vada ca ungurul e 
MANDRU, apoi te dezbraci ca sa vada ca ungurul e şi FRUMOS, şi apoi stii tu ce 
trebuie sa faci. . . . .  
- Bine tata, zice tanarul.  
A 2-a zi tatal il intreaba: 
- Cum ai facut aseara? 
Fiul: 
- Am luat-o in brate in fata usii sa vada ca ungurul e puternic, am aruncat-o cu 
dispret pe pat sa vada ca-i şi mandru, m-am dezbracat sa vada ca ungurul e frumos 
şi apoi m-am masturbat in fata ei.  
Tatal: 
- Ceeeeeeeee?Cuuuuuuuuum? Esti nebun! De ce ai facut asta? 
Fiul: 
- Ca sa vada ca ungurul e INDEPENDENT şi AUTONOM!! 
*** 
Fiica în vârstă de 16 ani îşi invită tatăl şi mama să se aşeze pe canapeaua din 
sufragerie pentru a le spune ceva:  
- Mamă, tată, . . . . sunt însărcinată !  
- Cine a putut fi porcul ordinar, nesimţitul, nenorocitul, animalul care şi-a bătut joc 
de tine. Dacă pun mâna pe el în clipa asta, îl omor !!!!! Explodează mama fetei. 
Foarte calmă, tânăra ia un celular şi formează un număr. În mai puţin de 15 minute 
în faţa casei frânează energic un „Ferrarri Scaglieti 512" argintiu şi în mai puţin de 
2 minute, în cadrul uşii apare un bărbat elgant cu părul uşor grizonat, îmbrăcat 
într-un costum „Armani" impecabil, cu un imens buchet de trandafiri în braţe :  
- Iubită doamnă, stimate domn, vă rog. . .  
- Ce să ne mai rogi măgarule, pedofil nenorocit. . . Începe mama. . . .  
-. . . să mă ascultaţi. . . .  
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-. . . care ţi-ai bătut joc de fructul tinereţii copilului nostru. . . !!!  
- Condiţia şi poziţia mea socială nu-mi permit să o iau de soţie pe fiica 
dumneavoastră. Dar, dacă copilul născut de aceasta vă fi băiat, vă primi cadou de 
botez o fabrică de piese auto, un supermarket, un restaurant de lux, un apartament 
de 300 mp în centrul Bucureşti-ului, o vilă pe litoral şi o vilă la munte. Dacă vă fi 
fată, vă primi la botez o fabrică de confecţii, o casă de modă „haute couture", un 
supermarket şi deasemeni un apartament şi câte o vilă la mare şi la munte. Dacă 
vor fi gemeni, vor primi câte o fabrică de procesare a cărnii, căte o fabrică de 
produse lactate, câte un apartament şi câte un pachet de acţiuni „Gazprom" fiecare 
în valoare de 5 milioane €.  
Dacă vă pierde sarcina. . .  
- I-o mai tragi odată ! Interveni tatăl. . . .  
*** 
La un examen de fizica. Profesorul foarte prost dispus. Intra prima studenta.  
-Duduie, e vara, sunteti intr-un compartiment de tren şi vă este foarte cald. Ce 
faceti?  
Studenta foarte bucuroasa de simplitatea intrebarii raspunde:  
- Deschid fereastra.  
- Perfect, vă rog sa calculati viteza cu care intra curentul de aer in compartiment, 
temperatura de afara şi presiunea atmosferica.  
-?!?  
Pica examenul. A doua studenta pateste la fel. Intra şi a treia studenta, care intre 
timp aflase despre ce era vorba.  
- Duduie, e vara, sunteti in tren, in compartiment, şi vă e foarte cald. Ce faceti?  
- Imi dau jos bluza.  
- Dar totusi vă e cald.  
- Imi dau jos fusta.  
- Inca vă e foarte cald.  
- Imi dau jos sutienul, chilotii, tot, raman goala.  
- Si dacă inca vă mai este cald?  
- Domnule profesor, şi sa stiu ca ma f*t cu tot trenul, dar fereastra aia tot nu o 
deschid! 
*** 
Un alpinist neasigurat sta sa cada de pe un perete de stanca. Abia se mai tine cu o 
mana deasupra haului. Se uita la cer şi striga disperat:  
- Doamne, e cineva acolooo??!  
Se aude o voce grava:  
- Da, fiule!  
- Ce sa fac, sa nu ma zdrobesc de pamant?  
- Roaga-te sa-ti fie iertate pacatele şi desprinde-te de stanca fara teama.  
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Se gandeste putin alpinistul, apoi striga iar:  
Altcineva mai e acolo???!  
*** 
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta şi o reazema de gard şi 
incepe sa caste ochii in jur.  
Gardianul: - Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru. . .  
- No, ca nu-i bai, i-am pus lacat! 
*** 
O blonda cu masina este oprita de un politist.  
- Permisul dvs. , vă rog.  
- Ce e ala?  
- Cartela aceea cu poza dvs.  
Se uita blonda prin geanta, gaseste o oglinda, se uita in ea şi i-o da politistului. 
Acesta priveste la rindul sau in oglinda şi spune:  
- Ma scuzati, nu am stiut ca lucrati in politie.  
*** 
Doi prieteni se intilnesc dimineata la cafea, unul cu un ochi vinat.  
- Ce-ai patit la ochi? il intreaba celalalt.  
- M-a lovit nevasta.  
- De ce?  
- I-am zis "TU".  
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi in familie de te-a lovit pentru asta?  
- Pai aseara cind mincam mi-a zis: „Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni".  
Si eu i-am raspuns: „Poate TU” 
*** 
Intr-un salon de reanimare, toti pacientii stau cuminti conectati la aparatele de 
mentinere in viata. Electricianul baga capul pe usa şi ziceaieti, luati o gura mare de 
aer ca schimb o siguranta!. . .  
*** 
Motto-ul zilei! 
Dacă cineva ride? rizi cu el impreuna!  
Dacă cineva cinta? cinta cu el impreuna!  
Dacă cineva lucreaza - lasa-l sa lucreze!  
*** 
Perle culese de la Academia Trupelor de Uscat - SIBIU 1992-1996 
 
Sa nu mai prind picior de student cu mainile in buzunare!  
O mana criminala a dat cu piciorul in chiuveta.  
Dati-mi o bara metalica din lemn.  
Ce te uiti asa la mine ca la un bou? Ce, ori nu-i asa?  
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Am sa vă tin cu ochii in soare pana la 12 noaptea.  
Dacă ti se intampla sa cazi de pe transportor ori mori ori ramai prost. Eu am cazut 
de 3 ori.  
Fa-mi o lista cu el.  
Cand plecati acasa sa nu uitati vreo bricheta aprinsa in dulapuri.  
Sa nu vă dati jos din mersul trenurilor.  
Va doare mana sa bateti 3 pasi de defilare?  
Impartiti suprafata in 3 jumatati egale.  
Lipeste calcaiele pe langa corp.  
Jumatate din batalion stia ca este adunare numai tu nu.  
Bai rahatilor, dacă vin la voi vă mananc !  
*** 
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti prost, decât sa vorbesti 
şi sa inlaturi orice dubiu. "  
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se intilnesc pe strada. Mihai il vede pe Cristi ca e cam 
abatut si-l intreaba:  
M : De ce esti asa suparat?  
C: Uite ma eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat.  
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina?  
C: Niciodata.  
M: Pe luna?  
C: Da din cap negativ.  
M: Pe an?  
C: Iar da din cap negativ.  
M: Pai vezi, rugina.  
*** 
Ion şi Maria la maternitate:  
- No Marie, ce avem?  
- Baiat.  
- No, . . . . şi cu cine seamana?  
-. . . Degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti.  
*** 
La un concurs de parasutisti intr-o unitate militara, Bula trebuia sa faca saltul cu 
parasuta, la aterizare sa ia bicicleta, dupa care cros de 15Km. Se urca Bula in avion, 
ajunge in zona de parasutare, sare şi trage de comanda. . . . nu se deschide. Mai 
trage o data. . . nimic (futui). . . trage comanda de la parasuta de siguranta. . . tot 
nimic (baga-mi-as). . . mai trage o data. . . nimic. . . dupa care zice: - Parca vad ca şi 
bicicleta e stricata. . .  
*** 
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Prin ce se deosebeste un om de o camila?  
- Camila poate sa lucreze o saptamâna fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamâna fara sa lucreze. . .  
*** 
În curtea taraneasca, una dintre gaini a ouat un ou de jumatate de kilogram. - Ne 
spui şi noua cum ai reusit? o întreaba celelalte gaini. - Secret de familie. - Proiecte 
pe viitor? - Voi oua un ou de un kilogram. Îl întreaba şi pe cocos cum au reusit. - 
Secret de familie. - Si care-ti sunt proiectele pe viitor? - Sa pocesc mutra strutului.  
*** 
Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la resturant. Farfuria de supa se varsa pe rochia 
ei cea noua. Suparata şi asteptand sa fie consolata de sotul romantic zice: - Uite cum 
arat, ca o scroafa! El raspunde: - Si te-ai mai şi murdarit pe deasupra! 
*** 
George Bush face atac de cord şi moare. Ajunge in iad, unde diavolul il astepta.  
"Nu stiu cum sa procedez", spune diavolul.  
"Te am pe lista, dar nu mai am nici un loc liber. Uite cum facem. Am trei insi care nu 
au fost chiar asa de rai. Unul dintre ei ar putea sa plece sus, iar tu îi vei lua locul.  
Am sa te las pe tine sa decizi pe cine lasi sa plece, ca sa-ti alegi ce loc vrei. " 
George se gandeste ca e chiar bine ca poate sa aleaga, asa ca este de acord cu planul. 
Diavolul deschide prima usa, iar inauntru, intr-un bazin mare cu apa, Richard Nixon 
se tot scufunda sub apa, apoi revenea la suprafata.  
Asta era pedeapsa lui. "Nu!" spune George.  
"Ma tem ca nu stiu sa inot prea bine, asa ca nu as rezista sa fac asta toata ziua. " 
In camera urmatoare se afla Tony Blair, cu un baros in mana, spargea piatra. "Nu, 
am o problema la umar, de la golf.  
Dacă ar fi sa sparg piatra toata ziua, mi s-ar rupe bratul pur şi simplu. " 
In camera urmatoare, Bill Clinton era rastignit pe un birou, iar Monica Lewinski, 
aplecata peste el, facea ce stim cu totii ca stie ea sa faca.  
Bush priveste, fara sa-si creada ochilor, apoi spune: 
"Da, cred ca as putea sa fac asta. " 
Diavolul zambeste, apoi spune: "In regula, Monica, poti sa pleci. " 
*** 
Braşov. Un deltaplan scăpat de sub control loveşte un bloc de 10 etaje.  
Îngrijitorul care tăia iarba în faţa blocului exclamă: 
- Ţară de căcat, atentate de căcat! 
*** 
Doi surdo-muţi se căsătoresc. În prima săptămînă, îşi dau seama că nu pot 
comunica în dormitor decît cu lumina aprinsă, deoarece amîndoi se 
înţelegeau prin limbajul semnelor. După mai multe nopţi de neînţelegeri,  
soţia găseşte o soluţie: 
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- Iubitule, îi explică ea prin semne, nu putem să ne hotărîm la nişte semnale simple? 
De exemplu, dacă vrei să facem sex într-o noapte, mă 
strîngi o dată de sînul drept. Dacă nu vrei să facem sex, mă strîngi o 
dată de sînul stîng.  
Soţul este foarte încîntat: 
- Bună idee! Tot aşa, dacă tu vrei să facem sex, mă tragi de p. . . o dată. Dacă nu vrei, 
mă tragi de p. . . de cincizeci de ori.  
*** 
Se intalnesc doua prietene:  
- Buna draga, felicitari, am auzit ca te-ai maritat, ia spune cum este?  
- Foarte frumos, in fiecare seara ne plimbam prin parc, luam o barca şi mergem 
pana in mijlocul lacului. . .  
- Vai ce romantic! Si?  
- Din mijlocul lacului el se intoarce cu barca iar eu innot.  
- Atata distanta! Dar nu ti-e greu?  
- Nuu. . . m-am obisnuit! Mai greu este pana ies din sac!  
*** 
Bula impreuna cu niste prieteni erau in metrou. O femeie in varsta se apropie de 
Bula şi îi spune:  
- Mai baiete, pe tine nu te-au invatat la scoala sa dai locul unei femei mai in varsta?  
- Te dor picioarele, mamaie?  
- Da!  
- Matale, când erai tanara, dadeai locul unor persoane in varsta?  
- Da!  
- Ei, vezi? D-aia te dor picioarele!  
*** 
Un tip dupa ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetelul lui şi incepe sa noteze 
ceva. Tipa, ofuscata, îi spune:  
- "Ce nesimtit esti, ce, eu sint din alea sa ma treci in carnet?". . .  
- "Nu te trec", îi raspunde tipul, "te sterg!"  
*** 
- Bula, cum te feresti de microbii din apa de baut? intreba medicul.  
- Fierb apa, domnule doctor.  
- Excelent! Si apoi?  
- Apoi beau vin!  
*** 
Doi purici au castigat la LOTO 6 din 49.  
- Tu ce ai de gand sa faci cu banii castigati? intreaba unul dintre ei.  
- In primul rand, imi cumpar un caine numai al meu. . .  
*** 
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In metrou, o duduie indignata il apostrofeaza pe un negru (student strain) care 
statea linistit pe scaun:  
- La noi, in Romania, doamnele stau pe scaun, iar tinerii ca tine stau in picioare!  
- La noi in Africa, baietii ca mine stau in jurul focului, iar doamnele ca tine stau in 
cazan, la fiert!  
*** 
La o statie de benzina cu o singura pompa, se opreste un tip cu un "Hummer" şi 
incepe sa bage benzina. Trece o jumatate de ora, el baga benzina. . . trece o ora, el 
baga benzina. . . Doua ore. . . In spatele lui s-a facut coada, toti injura in delir. Unu' 
scoate capul pe geam şi îi striga aluia cu Hummerul:  
- Asculta, ba! Macar opreste motorul, când bagi benzina. . .  
*** 
Doi politisti mergeau pe strada. La un moment dat vad un pusti fumand si-l iau la 
intrebari:  
- In ce clasa esti, ma?  
- In clasa a 2-a.  
Unul din ei incepe sa-l certe, la care celalalt îi spune:  
- Ce-ai cu el? Tu in clasa a 2-a nu fumai?  
- Ba da, dar eu aveam 18 ani !  
*** 
Moare toata lumea de pe pamant şi se duce in Rai. Dumnezeu vine şi spune: 
- Vreau ca barbatii sa formeze doua cozi. Una cu barbatii care in timpul vietii si-au 
dominat nevestele şi una cu barbatii care au fost dominati de ele. Iar nevestele sa 
plece cu Sf. Petru.  
 
Zis şi facut. Cand D-zeu se uita din nou, femeile plecasera şi barbatii formasera 
doua linii. Coada celor dominati de neveste avea peste 100 km, iar coada celor care 
isi dominasera nevestele era compusa dintr-un singur om.  
 
D-zeu se enerva: 
- Ar trebui sa vă fie rusine! V-am creat dupa chipul şi asemanarea mea şi v-ati lasat 
tinuti sub papuc! Priviti-l pe singurul meu fiu care a stiut sa stea drept şi m-a facut 
sa fiu mandru de el! Spune-le, fiul meu, cum ai reusit sa fii singurul barbat din 
aceasta coada? 
 
- Nu stiu, nevasta-mea m-a pus sa stau aici. . . . .  
*** 
Băsescu, Geoana şi Vadim naufragiază pe o insula. Pentru a găsi ceva de mancare, se 
despart. Geoana merge spre stanga, Băsescu înainte şi Vadim la dreapta. Geoana, 
mort de foame, îl vede pe Băsescu prăjind ceva. Neºtiind cum să intre în vorbă, cei 
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doi fiind "dusmani", îi spune: - Auzi, mie nu-mi prea place de Vadim ăsta. La care 
Băsescu îi răspunde autoritar: - Nu-ti place, nu mănanci !!! 
*** 
Un broscoi suna la linia ferbinte a unui medium şi i se spune :  
"Ai sa cunosti o tanara frumoasa care vă dori sa stie TOTUL despre tine. "  
"SUPER SUPER", raspunde broscoiul.  
"O s-o cunosc la o petrecere?"  
"Nu", raspunde mediumul, "anul viitor, la ora de biologie. " 
*** 
Stiai ca in corpul omenesc exista un nerv care face legatura intre globul tau ocular 
şi anus? Se numeste Nervul Optic Anal, şi este responsabil de viziunea cacacioasa 
despre viata. Dacă nu credeti, incercati sa vă smulgeti un fir de par din fund, sa 
vedeti cum vă dau lacrimile. . .  
*** 
Intr-o zi la papa la Vatican vine directorul firmei "Coca-Cola"si îi spune papei: 
D: Parinte, dacă schimbi rugaciunea "Tatal Nostru" din "Tatal nostru care esti in 
ceruri, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . painea noastra cea de toate zilele" in "cola noastra cea de 
toate zilele", îţi dau 100. 000 de dolari 
P: Nu, fiule, Biserica nu imi ingaduie asa ceva 
A doua zi, vine din nou directorul: 
D: Parinte, dacă schimbi doar UN CUVANT, mare lucru, îţi dau un milion de dolari.  
P: Nu, fiule, nici gand(papa statea putin pe ganduri) 
A doua zi: 
D: Parinte, dacă schimbi "Tatal Nostru" din "Tatal nostru care esti in ceruri, . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .  
painea noastra cea de toate zilele" in "cola noastra cea de toate zilele, îţi dau o suta 
de miliarde de dolari (pe un ton exasperat) 
Papa sta putin pe ganduri, apoi isi suna secretara: 
P: Auzi, mai, cat mai avem contractul cu fabrica de paine?? 
*** 
Recent a fost efectuat un sondaj de opinie in Italia, in care intrebarea era: "Credeti 
ca sunt prea multi straini in tara?" 
Rezultatele au fost dupa cum urmeaza: 
20% dintre respondenti au spus "Si" 
10% dintre respondenti au spus "No" 
70% dintre respondenti au spus: "E, pe dracu" 
*** 
Un angajat intra in biroul sefului, smulge cablul telefonic din perete, îi arunca 
hartiile pe jos, îi toarna cafeaua pe cap şi da sa-l bata pina colegii din birou striga: 
"Opreste-te Ghita, noi am glumit, nu ai castigat la loto. . . " 
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*** 
PM Iepurasul statea in fata vizuinei sale şi scria de zor.  
Trece vulpea:- Ce faci iepurasule acolo? - Scriu o lucrare de licenta despre iepurasii 
care mananca vulpi. - Ha ha ha, ce prostii spui? - Nu ma crezi? Hai sa-ti arat. Intra 
vulpea 
in vizuina, peste vreo 5 minute iese iepurasul singur şi se apuca din nou de scris.  
Dupa o vreme trece ursul prin fata viziunei: - Ce faci iepurasule acolo? - Scriu o 
lucrare despre iepurasii care manana ursi. - Ha ha ha. . . , ce prostii spui? - Nu ma 
crezi? Hai cu mine in viziuna. Intra ursul in vizuina, peste vreo 5 minute iese 
iepurasul. . .  
Dacă ne uitam in vizuina, il vedem pe leu dormind, cu o multime de oase in jurul lui. 
MORALA: Nu conteaza despre ce scrii, conteaza cine îţi este indrumator de licenta 
*** 
Iisus, foarte ingrijorat din cauza consumului de droguri, trimite apostolii dupa 
diferite droguri, sa le aduca pentru a le analiza. Dupa doua zile….  
-Cine e? -Sunt Pavel! Iisus deschide usa. - Ce ai adus Pavele? - Hasis din Maroc! - 
Foarte bine! Intra. - Cine e? - Sunt Luca! Deschide usa Iisus. -Ce-ai adus Luca? 
Marijuana din Columbia ! – Foarte bine! - Cine e? - Matei sunt! - Ce-ai adus Matei? – 
Cocaina din Bolivia ! - Excelent fiule! - Cine e? - Ioan! - Ce-ai adus Ioane? - Heroina 
din New York ! - Bravo!!! - Cine e? - Andrei! - Ce-ai adus Andrei? - LSD din 
Amsterdam ! - Excelent !!! Haide intra… - Cine e? - Iuda sunt! Iisus deschide usa. - 
Ce-ai adus Iuda? - FBI !!! TOATA LUMEA MAINILE SUS!!!  
*** 
La un examen oral proful aduce niste picioare de insecte.  
- Identificati insectele! - Haideti, dom'profesor, se revolta un elev, de unde p**a mea 
sa stiu eu insectele dupa craci?! - Te pic dacă nu-mi spui! - N-aveti decât! şi iese 
nervos din clasa. Profesorul isi da seama ca nu stia numele elevului şi striga dupa 
el: - Baiete, cum te numesti? Acesta scoate prin usa putin crapata un picior şi zice 
triumfator: - Ghici! 
*** 
Zice-se ca in perioada razboiului rece la o intalnire dintre presedintii URSS şi SUA 
acestia s-au amuzat aducand o ghicitoare sa le prezica viitorul natiunii lor. I-a ghicit 
prima data rusului: - Aoleu, vad puzderie de capitale: 
Moscova, Chisinau, Kiev, Minsk, Vilnius, Taskent, Erevan şi altele de nu mai incap in 
globul de cristal, vai tara asta vă fi praf! Zambetul rusului ingheata. Americanul 
repede o intreaba pe ghicitoare: - In SUA cate capitale vezi? Se uita ghicitoarea, se 
uita, ghiceste greu … - Una 
singura, Washington ! - Of, mi-ai luat o piatra de pe inima. Dar de ce ai citit asa 
greu? - Pai era scris in araba.  
*** 
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Seful îi spune angajatului:  
- Faci totul atât de incet! Gandesti incet, scrii incet, vorbesti incet, te misti incet! 
Faci vreun lucru repede?  
- Da, obosesc repede.  
*** 
ANUNT!! "Angajam vanzatoare".  
Se prezinta o fatuca la interviu, patronul o ia si-o prelucreaza: "Fata draga, noi nu 
zicem NU la clienti chiar dacă nu avem produsul in stoc. . . . îi aburim, îi amanam".  
Zis şi facut, trece o luna, prinde fata manevra, intra un cetatean: 
- Manusi aveti? 
V: Pai, sigur. . . de care sa fie? de piele? tricotate? cu un deget, cu 2 cu 5? 
- De piele, normale, cu 5 degete 
V: Le purtati la palton sau la jacheta? 
- La palton, ca vine iarna 
V: Domnule, eu vă propun sa veniti maine cu paltonul, sa vedem ce se asorteaza.  
Pleaca omul, când sa iasa pe usa intra unul hiper-furios c-un colac de buda şi c-o 
placa de faianta in mana: 
- Cucoana, uite asta-i capacul de la buda, asta-i nuanta la faianta, curu' ti l-am aratat 
ieri, acuma-mi dai hartie igienica? 
*** 
Fiul catre tata: Cum m-am nascut eu, tati? Tata zice: Baah fiule, cred ca intr-o zi tot 
ai sa afli! Hai sa-ti spun pe limba ta. Pai, eu şi cu maica-ta intr-o zi am intrat intr-o 
camera de chat a Yahoo-ului. Am aranjat apoi o intilnire via e-mail cu maica-ta şi 
ne-am intilnit intr-un internet cafe virtual. Ne-am strecurat intr-o camera privata, 
unde maica-ta a fost de acord cu un download din hard-ul meu.  
Imediat ce eram gata de upload, am descoperit ca nici unul dintre noi nu folosise 
firewall-ul şi fiindca deja era prea tirziu sa dam delete, noua luni mai tirziu a aparut 
un mic popup care a tipat din toti rarunchii: You`ve Got Mail !!!! 
*** 
Intr-un avion, un avocat nimereste langa o blonda misto.  
Bla, bla, tot incerca sa intre in vorba cu ea. . . Nimic.  
Blonda se uita pe geam, mai incerca sa doarma. . . Avocatul, enervat: 
- Uite, hai sa jucam un joc misto! Eu îţi pun tie o intrebare, şi dacă nu stii imi dai 5 $, 
apoi imi pui tu mie o intrebare, şi dacă nu stiu îţi dau 5 $! Si tot asa. . . .  
- Nu domnule, imi pare rau, sunt obosita, as prefera sa ma odihnesc. . .  
- Bine, uite, eu îţi pun tie o intrebare, dacă nu stii imi dai 5 $; tu imi pui mie o 
intrebare, şi dacă nu stiu, îţi dau 500 $! Blonda accepta in sfarsit.  
- Care este distanta de la Pamant la Luna? 
Blonda deschide geanta şi îi da 5 $.  
- Ce e mic, are 3 picioare şi urca dealul? 
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Avocatul, se gandeste. . . , scoate laptop-ul, cauta in baza de date. . . , cauta pe 
Internet. . . , trimite mailuri la toti prietenii. . . , in sfarsit, dupa o ora, transpirat, îi da 
blondei 500 $. Blonda îi ia, apoi se intoarce şi incepe sa se uite plictisita pe geam. 
Avocatul, isterizat: 
- Bine, bine, ce e mic, are trei picioare şi urca dealul? 
Blonda deschide tacticoasa geanta şi îi da o hartie de 5 $.  
*** 
O tipa blonda, superba, la volanul unei masini superbe, opreste la semafor. Apare 
"aurolacul" de zona si-i cere o tigara. Blonda i-o ofera imediat ca sa scape de el.  
Intre timp, se pune de verde şi tipa pleaca in tromba. La urmatorul semafor, in mod 
ciudat, acelasi individ: 
- Doamna, da-mi şi un foc.  
Tipa îi da bricheta cu totul, ca sa-l vada plecat de langa portiera şi porneste mai 
departe. La al treilea semafor, acelasi individ (spre exasperarea blondei): 
- Doamna, ai fost o dama buna cu mine asa ca, daca-mi dai 1 leu, te invat sa iesi din 
giratoriu.  
*** 
Conferinta internationala a mafiotilor. Dupa sedinta, il capo di tutti capi il cheama 
pe Ion, seful mafiei romanesti, la el. - Auzi Ioane, tu ai vila din asta cu 2 etaje cum 
am eu? - Nu, raspunde Ion. - Dar Mertzane ca ale mele, ai? - Nu. - Dar lant din asta 
gros cat 2 degete, de aur, ai? - Nu.  
- Mai, pai ce mafiot esti tu? La congresul urmator sa nu te aud ca nu ai ce ti-am zis 
azi, clar? Merge Ion acasa şi il striga pe servitorul lui, Ghita. - Ghita!!! Darîma 
ultimele 3 etaje de la casa, vinde elicopterele şi cumpara Mertzane, iar cainele du-l 
in casa ca lantul lui trebuie sa l port eu. .  
*** 
In tramvai:  
- E cineva fara bilet acolo, in fund?  
- Eu, dar mi-l bag imediat! ) 
*** 
La BAC se prezintă elevi cu diferite pregătiri. Intră primul foarte pregătit şi iese 
radios: 
- Cum a fost? îl intreabă ceilalţi.  
- E… ca între profesori… 
- Adică…? 
- Ei întrebau, eu răspundeam, ne completam… 
Intră al doilea şi la ieşire aceeaşi întrebare: 
- Cum a fost? 
- Ca de la profesori la elev… ei întrebau, eu răspundeam, mă mai ajutau ei… 
Intră al treilea… şi la ieşire: 
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- Cum a fost? 
- E… cum să fie… ca între popi… 
- Cum aşa? 
- Păi ei întrebau, eu îmi făceam cruce, eu răspundeam, îşi făceau ei cruce.  
*** 
Cica iese leul dimineata nervos din casa şi da prima data cu ochii de vulpe: - Asculta 
sireato, cine e regele animalelor? - Tu, tu, tu esti, maria ta, zice vulpea uda de frica. 
Mai merge şi da peste lup: - Ia zi ma fraiere, cine e regele animalelor, ca-ti mananc 
ficatii acu! - Maria ta, zice lupul galben de frica. Mai merge el. . . Intr-o poiana 
elefantul manca linistit niste iarba: - Ia zi ma, umflatule, cine e regele animalelor, 
ca-ti scot inima acu. Elefantul ll prinde cu trompa dupa cap, il izbeste de vreo 3 
copaci si-l lasa lat in mijlocul drumului, pascand in continuare netulburat. Leul sta 
incostient vreo juma de ora, şi pleaca schiopatand şi mormaind: - Ei dacă nu stii, nu 
stii şi gata, nu trebuie sa devii violent !!! 
*** 
Doi manelisti stau de vorba: 
- Auzi ma, da ce e ala sah? 
-Ba, sahul e piesele alea care le bagam noi in punga când jucam table.  
 
Doua vaduve in varsta locuiesc impreuna intr-un apartament. Intr-o seara tocmai 
se pregatesc de 
culcare când una dintre ele spune: 
-Parca ar umbla cineva pe hol! 
-Ma duc sa vad. . . spune cealalta.  
-Aaaa! NU!!!. . . eu am auzit prima! 
*** 
Sotul catre sotie: "Ai vazut-o, draga, pe tanara aceea care zambea ostentativ catre 
mine?" 
Sotia: "Nu-i nimic iubitule. . . şi pe mine m-a bufnit rasul când te-am vazut prima 
oara. . . " 
*** 
-Mai copile, se plange maica-ta ca vorbeste cu tine şi tu n-o asculti.  
-Pai sa vezi, taticule. . .  
-Lasa scuzele! Spune-mi cum de reusesti!!?! 
*** 
Sotul se uita atent la sotia sa si-i zice: 
-Rochia ta noua este prea indrazneata. Se vede totul prin ea.  
-Ei si? O femeie cinstita nu are nimic de ascuns. . .  
*** 
O pereche sarbatoreste Nunta de Fier: casatoriti de 65 de ani! 
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Ea: mare şi solida - el: mic şi plapind.  
Printre invitati se afla şi un reprezentant de presa.  
- Ia spuneti-mi, o intreaba el pe sarbatorita, cum ati facut toti acesti ani? 
- A, de fapt foarte simplu: eu am hotarit ce trebuia sa faca sotul meu iar el a facut! 
Dacă nu, il pocneam peste dovleac! 
- Si Dvs. ? il intreaba el pe sot, - care au fost cei mai frumosi ani ai dvs. din timpul 
casniciei? 
- Cei 10 ani de prizonierat in Rusia.  
*** 
Dupa o vodca, o blonda ajunge in patul unuia.  
Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul barbat din viata ta? 
Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
*** 
Doctore, sotia mea si-a pierdut vocea, ce sa ma fac? 
- Incercati sa veniti la trei dimineata şi putin baut.  
*** 
Vreme de 26 de ani lungi şi luminosi, sotia mea şi cu mine am fost perfect fericiti! 
- Si apoi? 
- Apoi ne-am intalnit. . .  
*** 
- Care este cea mai nasoala ora pentru o femeie? 
- Unu fara ceva. . .  
*** 
Un bătrânel avea impresia că băbuţa lui nu prea mai aude şi se gândeşte să o 
testeze.  
Merge într-un colt al camerei şi spune:  
- Auzi? 
Bătrânica nici o reacţie.  
Mai face bătrânelul doi paşi şi spune iar : 
- Auzi? 
Bătrânica iar fără reacţie.  
Se duce bătrânelul lângă ea şi spune:  
- Auzi? 
La care bătrânica : 
- Pentru a treia oara îţi spun: DAA! 
P. S. NU RADETI CA SE IA 
*** 
Un tip vorbeşte cu prietenul lui:  
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- M-am gândit să-mi omor nevasta dar încerc să găsesc soluţia crimei perfecte, mă 
tot gândesc şi nu-mi vine nici o idee. . .  
Amicul, mai hâtru din fire, îi zice: 
- Simplu, fă sex cu ea tot timpul, dar tot timpul, şi o s-o oboseşti atât de tare ca o să 
moară. Crima perfectă! 
Se întâlnesc peste 6 luni. Nevasta era frumoasă, înfloritoare, iar soţul abia se mai 
târa.  
- Ce faci? Îl întreabă prietenul.  
- Hmm, aşa şi aşa dar uită-te la ea proasta, habar n-are că-i pe moarte! 
*** 
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n san ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiale. . .  
- Numele? intreaba Sf. Petru.  
- Leonardo Di Caprio, raspunde negrul. .  
Sfantul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele.  
- Leonardo Di Caprio, insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea la 
intors.  
Sfantul Petru scoate celularul si-l suna pe Dumnezeu: 
- Sa traiesti, Sefu`! îi spune respectuos. Scoate-ma te rog dintr-o dilema, Titanicul s-
a scufundat sau a ars? 
*** 
Un tip facea autostopul pe o strada pustie noaptea, in mijlocul unei furtuni de 
zapada puternice.  
Timpu trecea, . . . nici o masina pe drum, şi furtuna facea sa nu vada nici la 2 pasi in 
fata lui.  
La un moment dat apare o masina şi se opreste in dreptul lui.  
Fara sa analizeze mult situatia, tipul se urca in masina.  
Dupa ce inchide usa, se uita spre cel de la volan. . . , şi incremeneste. La volan nu era 
NIMENI!!!! 
Masina porneste usor, iar tipul, deja ingrozit, statea lipit de scaun, fara sa poata 
scoate vreo vorba.  
Apare o curba, . . . tipul incepe sa se roage in gand sa scape cu viata, şi exact când 
intra masina in curba, apare o mana prin geam şi roteste volanul.  
Tipul, deja paralizat de groaza, vede cum de fiecare data când ajunge la o curba, 
mana apare prin geam şi roteste volanul.  
La un moment dat, vazand ca se apropie de oras, isi face curaj şi sare din masina. 
Intra in primul bar care îi iese in cale si, ud şi inspaimantat, cere 2 pahare de vodca 
şi incepe sa le povesteasca celor din bar experienta groaznica prin care a trecut.  
Toti raman pe ganduri când isi dau seama ca tipul plange, cu toate ca nu era beat.  
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Dupa vreun sfert de ora, alti doi tipi inghetati bocna intra in bar, şi vanzandul pe 
primul, unul dintre ei îi zice celuilalt: 
- Auzi, asta nu e tampitul care s-a urcat la noi in masina in timp ce noi o 
impingeam?!? 
*** 
Sa zambim la inceput de zi!  
Bula în America 
Bulă ajunge în America şi nu ştia cum să facă rost de bani. Merge el prin oraş şi 
vede un cabinet: "Dr. John vindec toate bolile din lume". Mai merge ce mai merge şi 
vede un alt cabinet: "Dr. Smith vindec toate bolile din lume". . Se gîndeşte el să-şi 
deschidă un cabinet asemănător.  
Zis şi făcut.  
"Dr. Bulă vindec toate bolile din lume". Acum concurenţii s-au gîndit să-l elimine şi 
trimit la el un om să spună că nu are 
gust.  
Pacientul: Dom' doctor, orice mănânc nu pot să simt gustul mîncării. Nu ştiu ce să 
fac! 
Bulă: Se rezolvă.  
Asistentă, vezi dulapul 6, sertarul 5, 2 linguriţe.  
Pacientul: Păi dom' doctor ăsta-i căcat.  
Bulă: Pacient recăpătat gustul.  
A doua zi pacientul vine din nou.  
Pacientul: Dom' doctor, am o mare problemă. Nu ţin minte nimic. Uit de la mînă 
pân' la gură. .  
Bulă: Nici o problemă. Se rezolvă.  
Asistentă, vezi dulapul 6, sertarul 5, 3 linguriţe.  
Pacientul:Dom' doctor, dacă-mi daţi iar căcat. . .  
Bulă: Pacient recăpătat memoria.  
A treia zi pacientul vine iar.  
Pacientul: Ştiţi, dom' doctor, am o mare problemă. Ştiti, eu cu femeile nu prea pot, 
ce mai, nu mi se scoală.  
Bulă: Se rezolvă şi asta.  
Asistentă, te rog dezbracă-te.  
Se dezbracă asistenta, se mişcă pe lîngă pacient, nimic.  
Bulă: Da, e adevărat, dar staţi liniştit, se rezolvă.  
Asistentă, dulapul 6, sertarul 5, 2 linguriţe.  
Pacientul: Dom' doctor, dacă-mi daţi iar căcat, te fut şi pe tine şi pe asistentă de nu 
vă vedeţi.  
Bulă: Pacient recăpătat potenţa.  
*** 
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Oamenii mari nu s-au considerat niciodata mari,  
oamenii mici nu s-au considerat niciodata mici! 
 
Imagination is more important than knowledge.  
Albert Einstein 
 
A trai este lucru cel mai rar intalnit. Majoritatea oamenilor doar exista.  
Oscal Wilde 
 
Ieri nu este altceva decât un vis 
Si maine nu este decât un vis 
Dar ziua de azi traita bine vă face ca 
Fiecare zi de ieri sa fie un vis de fericire 
Si fiecare de maine un vis de speranta.  
Asa ca te uita bine la ziua de azi.  
Proverb indian 
Dacă in mod deliberat planuiesti sa fii mai putin decât ceea ce esti capabil sa fii,  
atunci te avertizez ca vei fi nefericit pentru tot restl vietii tale.  
Caci ai sa scapi ca printre degete propriile tale capabilitati şi posibilitati.  
Abraham Maslow 
 
Increderea in sine nu este totul, doar ca nu este nimic fara ea.  
 
Cand dorinta de a face ceva se confrunta cu imaginatia, imaginatia este cea care 
castiga.  
 
Prima data am visat tablourile. Apoi am pictat visurile.  
Vicent Van Gogh 
 
A-i intelege pe ceilalti este inteligenta.  
A te cunoaste pe tine este adevarata intelepciune.  
A-i dezvolta pe altii este putere.  
A te dezvolta pe tine este puterea adevarata.  
Lao Tsu 
 
Copiii incep prin a-si iubi parintii. Dupa o vreme îi judeca. Si rar, dacă vreodata, îi şi 
iarta.  
Oscar Wilde 
 
Nu există o cale spre fericire. Fericirea este calea.  
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Proverb budist 
*** 
Un tip isi baga capul pe usa frizeriei şi il intreaba pe frizer cat timp are pana poate 
sa fie şi el tuns, fiind o zi foarte aglomerata, frizerul se uita in jur şi raspunde:"cam 
doua ore" şi tipul pleaca instant. .  
Peste cateva zile acelasi tip intra in frizerie şi intreaba cat are pana poate sa fie 
tuns, fiind o zi şi mai aglomerata frizerul se uita in jur şi raspunde:"cam trei ore" 
tipul inchide usa şi pleaca.  
Peste cateva zile acelasi intra in frizerie şi intreaba cam in cat timp poate fi tuns, 
frizerul se uita in jur şi raspunde:"cam o ora jumatate" tipul se intoarce şi iese din 
frizerie. Frizerul, deja curios, il roaga pe Ion : "bai Ioane du-te un pic dupa el ca vine 
de ceva timp şi tot intreaba cat timp are pana sa fie tuns dar nu se intoarce 
niciodata" Ion pleaca in urma tipului. In jumatate de ora Ion intra in frizerie razand 
in hohote. Frizerul il intreaba:"ei, şi unde se duce tipul ast a dupa ce pleaca de aici?" 
Ion in genunchi de ras, cu lacrimi in ochi, rosu la fata se uita la frizer şi îi raspunde: 
"LA TINE ACASA!!!" 
*** 
Un ardelean intra intr-un bar la New York. Barmanul il ia tare, din prima şi îi spune 
ca in acest bar se bea numai pe pariu.  
- Domnule, pun pariu cu tine ca nu poti sa bei o sticla de Whisky in 30 de minute.  
Ardeleanul isi cere scuze, iese din bar şi apare peste 10 minute inapoi, pune banu 
pe tejghea şi accepta provocarea. Barman-ul îi da sticla, ardeleanul o termina in 10 
minute. Barmanul, stupefiat.  
- Domnule, dar n-am crezut ca asa ceva e posibil. N-am crezut ca sunteti instare de 
asa ceva. Nimeni nu a mai reusit!  
Ardeleanul:  
- Nici io n-am crezut, da' m-am dus la baru de vis-a-vis sa verific!!!!! 
*** 
Draga Ariel,  
Iti scriu ca sa-ti spun cat de grozav esti! Te folosesc de când m-am maritat, pentru 
ca mama mi-a spus ca esti cel mai bun.  
Acum, dupa ce am implinit 50 de ani, te gasesc chiar şi mai bun! Asta pentru ca 
acum o luna, am varsat putin vin rosu pe bluza mea alba cea noua. Nesimtitul meu 
de barbat a şi inceput sa ma piseze ca sunt neindemanatica şi ca sunt o pacoste in 
general. Si uite-asa, mai una, mai alta, pana la urma m-am trezit şi cu o groaza de 
sange de-al lui pe bluza. Am incercat sa scot petele cu un detergent ieftin, dar n-a 
mers. Am dat o fuga la supermarket, am cumparat Ariel cu inalbitor si, spre 
surprinderea şi bucuria mea, toate petele au disparut! De fapt, au iesit atât de bine 
ca pana şi politistii care au venit ieri mi-au spus ca testele de ADN de pe bluza mea 
au fost negative. Dupa aceea a sunat şi procurorul şi mi-a spus ca nu mai figurez pe 
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lista suspectilor in cazul disparitiei sotului meu. Ce usurare! Sa ai de-a face cu 
menopauza este suficient, nu ai nevoie sa mai fii şi suspectata de crima. Iti 
multumesc din nou ca esti atât de grozav! 
Cu bine, am terminat! Trebuie sa le mai scriu şi celor care fac sacii din plastic. . . .  
*** 
Se duce unu' suparat la tovarasu' lui cel mai bun şi zice:  
- Bai manca-ti-as am sa-ti dau doua vesti: una proasta şi una foarte proasta şi nu 
stiu ca care sa incep. . . !  
- Pai dacă tot ne cunoastem de foarte mult timp şi stii cum reactionez, imbina-le şi 
tu astfel incat impactul asupra mea sa fie cat mai mic!  
- Bine ma manca-ti-as : Ne-o fute unu' pe nevasta-ta! 
*** 
Un cetatean opreste un taxi: 
- Du-ma şi pe mine un milimetru! 
- Hai dom'ne, nu ma lua la misto!. . .  
- Dacă te-as fi luat la misto, ti-as fi spus "cu opriri". . .  
*** 
O femeie din New York a scris pe un site finaciar cerand sfaturi despre cum sa 
gaseasca un sot bogat: deja acest fapt singur e distractiv, dar partea cea mai tare 
ceea ce i-a raspuns un tip.  
*Ea*: 
Sunt o fata frumoasa (mai mult, foarte frumoasa) de 28 ani.  
Sunt inteligenta şi am multa clasa. As vrea sa ma casatoresc cu cineva care castiga 
minim jumate de milion de dolari pe an.  
Exista pe site-ul asta vreun barbat care sa castige atat? 
Sau sotii ale unor milionari care pot sa-mi dea sfaturi pe aceasta tema? 
Am avut deja relatii cu barbati care castigau 200 sau 250 mii $, dar acest lucru nu-
mi permite sa locuiesc in Central Park West. Cunosc o doamna care face yoga cu 
mine, care s-a 
casatorit cu un bancher bogat şi traieste la Tribeca, nu e atât de frumoasa ca mine şi 
nici macar atât de inteligenta.  
Asa ca ma intreb, ce am facut ca sa merit acest lucru şi de ce eu nu reusesc? 
Cum pot sa ajung la nivelul ei? 
*EL*: 
Am citit e-mailul dvs cu mult interes, m-am gandit profund la cazul dvs şi am 
elaborat un prospect al situatiei dvs. Va asigur ca nu vă fac sa pierdeti timpul, 
deoarece castig 500 mii $ pe an.  
Clarificat fiind acest lucru, consider faptele in urmatorul mod:  
Ceea ce dvs oferiti, vazuta din perspectiva unui barbat ca acela pe care-l cautati e 
pur şi simplu o afacere foarte proasta. Si acest lucru din urmatoarele motive: 
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Lasand la o parte blablabla, ceea ce dvs oferiti e o negociere foarte simpla. Dvs 
oferiti frumusetea dvs fizica in iar eu ofer banii mei.  
Propunere foarte clara aceasta; dar exista o mica problema.  
In mod sigur frumusetea dvs se vă diminua putin cate putin şi intr-o vă disparea, in 
timp ce e foarte probabil sa creasca progresiv contul meu in banca. Asadar in 
termeni economici dvs sunteti un activ care sufera de depreciere in timp ce eu sunt 
un activ care produce dividende.  
Dvs nu numai ca suferiti o depreciere, aceasta e progresiva şi creste in fiecare an! 
Va explic mai bine: azi dvs aveti 28 de ani, sunteti frumoasa şi veti continua sa fiti 
pt urmatorii 5/10 ani, dar din ce in ce mai putin. Si intr-o zi, când veti observa o 
poza a dvs de azi vă veti da seama 
ca ati devenit o pruna uscata.  
Acest lucru inseamna, in termeni de piata ca azi sunteti bine cotata, in epoca ideala 
sa fiti vanduta, nu cumparata.  
Utilizand un limbaj wall street, cine vă poseda azi trebuie sa vă puna in "trading 
position" pozitie de comert şi nu "buy and hold" (cumpara şi tine), cum se pare ca 
sugerati. Asadar in 
termeni comerciali, casatoria ("buy and hold") cu dvs nu e o afacere buna pe 
termen mediu/lung.  
 
In schimb, inchirierea pe o anumita perioada poate fi chiar şi din punct de vedere 
social o afacere inteleapta şi am putea s-o luam in calcul. Am putea sa avem o 
relatie pt o anumita perioada. . . . . . Huuummm. . . .  
Dacă ma gandesc bine şi ca sa ma asigur de cat sunteti de inteligenta, cu clasa şi 
frumoasa, eu potential "client care inchiriaza" asa o "masina" cer ceea ce este 
corect: sa facem un test drive. Va rog sa stabiliti data şi ora.  
 
Cu stima 
Investitorul dvs 
*** 
O pereche sta pe banca in parc.  
El: 
-Pot sa-mi incalzesc mainile intre picioarele tale? 
Ea: 
-La urechi nu ti-e frig? 
*** 
Doi tineri indragostiti, stand pe o banca, intr-o noapte, sub clar de luna. Fata, 
romantica, zice: 
- Ce de stele sunt pe cer, o minunatie! 
- Daaa, cacalau! 



2228 

 

*** 
Sotul se intoarce pe neasteptate acasa, gaseste o tigara de foi fumegand in 
scrumiera şi se adreseaza furios sotiei: 
- Spune-mi imediat de unde este tigara asta! 
Sotia tace.  
- Dacă nu-mi spui…, adauga el amenintator.  
Din sifonier se aude o voce plina de solicitudine: 
- Din Cuba, domnule! 
*** 
Un tip moare şi ajunge in iad. Dupa cateva ore de stat deoparte bombanind şi 
injurand, un dracusor se aproprie de el şi il intreaba de ce e trist şi suparat.  
Tipul raspunde : 
-Pai de ce as fi fericit? Sunt in iad! 
Dracusorul il contrazice: 
- Pai sa sti ca nu-i asa de rau aici … Tie îţi place sa bei? 
Tipul: 
- Bineinteles! 
- Atunci lunea şi martea te vei distra de minune … Avem open-bar… tequila, gin, 
rom, vodka, bere la discretie şi nu îţi vă face rau, ca doar esti deja mort! Tipul: 
- Ce misto! 
Dracusorul: 
- Fumezi? 
Tipul: 
- Da! 
Dracusorul: 
- Atunci miercurea şi joia o sa-ti placa. Tigari din toata lumea, tutun exotic, 
narghilea, pipe şi tigari de nu se mai termina şi n-o sa-ti faca nici un rau, ca doar 
esti deja mort! 
Tipul: 
- Bineeeeeeee! 
Dracusorul: 
- Iti plac drogurile? 
Tipul: 
-Bineinteles, altfel nu as fi ajuns aici! 
Dracusorul: 
- Perfect, vinerea şi simbata avem party drug: ecstasy, iarba, hasis, heroina, ciuperci 
halucinogene, tot ce vrei şi ce nu vrei, de calitate nemaintalnita şi sigur fara riscul 
de a muri de supradoza… hihihi! 
Tipul: 
- Wow! 
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Dracusorul: 
- Esti gay? 
Tipul: 
-Nu!!! 
Dracusorul: 
- Pacat, atunci nu cred ca duminca o sa te distrezi prea tare! 
*** 
Domnule doctor, ce să mă fac? 
Dimensiunile penisului meu se apropie de cele ale unui bebelus.  
- De ce? Cît măsoară penisul dumneavoastră? 
- 30 de centimetri şi 2. 100 de grame.  
*** 
- Este adevărat că pastilele acestea de crestere a potentei trebui înghitite cît se 
poate de repede? 
- Da, altfel vă vă întepeni gîtul.  
*** 
Un bătrîn de peste saptezeci de ani merge în luna de miere cu tînăra lui sotie.  
În dimineata primei nopti petrecute împreună, tînăra coboară la barul hotelului în 
care stăteau şi comandă o cafea mare.  
Văzînd-o cît de obosită este, barmanul o întreabă: 
- Ce v-a făcut bătrînul dumneavoastră sot? 
- Stiti, explică femeia barmanului curios, mereu mi-a spus că face economii de mai 
bine de cincizeci de ani, dar eu am crezut întotdeauna că este vorba de bani.  
*** 
- Vasile, ce dulce esti. . . ce bun esti, Vasile. . . Ce bine-o faci, scumpul meu Vasile. . .  
Esti cel mai tare, Vasile. . . esti unic, Vasile. . .  
- Dar, nu te supăra, de ce îmi spui mereu Vasile? 
Pe mine mă cheamă lon! 
- lon? A, da. . . . Am crezut că azi este joi. . .  
*** 
O domnisoară blonda intră într-un magazin de articole de sex.  
Se uită ea îndelung printre penisurile artificiale, nestiind ce să aleagă.  
În cele din urmă spune: 
- As dori să-l iau pe ăla rosu. . .  
- Domnisoară, îmi pare nespus de rău dar extinctorul nu este de vînzare. . .  
*** 
O femeie face plajă pe plajă fără sutien. Sînii ei superbi atrag atentia unui bărbat.  
Acesta se uită, se uită şi în cele din urmă, încearcă să intre în vorbă cu ea: 
- Puteti să-mi spuneti cît de caldă este apa? 
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- Ascultă, domnule! răspunde ea iritată. Multă lume m-a luat drept tîrfă, dar drept 
termometru încă nimeni. . .  
*** 
La un centru de cercetari nucleare directorul ingrijorat se adreseaza inginerilor: 
- Baieti s-a blocat calculatorul, mai stie cineva cum se face o inmultire? 
*** 
Medicul catre pacient: 
- Aveti o boala contagioasa extrem de rara. O sa fiti mutat intr-o camera separata şi 
acolo veti manca numai pizza şi clatite.  
- Si astea ma vor ajuta sa ma fac bine?  
- Nu, dar asta-i singura mancare care incape pe sub usa.  
*** 
Un om catre Dumnezeu: 
- Doamne! 
- Da! 
- Ce inseamna pentru tine un milion de ani? 
- O secunda.  
- Dar un million de dolari? 
- Un cent.  
- Doamne, imi poti da şi mie un cent? 
- Asteapta o secunda! 
*** 
Politistul, cu rasuflarea taiata sare intr-o masina şi ii 
ordona soferului: 
- Repede, urmareste masina din fata noastra, nu cumva sa o 
scapi din vedere! 
- Fiti linistit, sunt tractat de ea.  
*** 
Intr-un copac stateau o soparla şi o koala. . . şi fumau marijuana. La un moment dat 
i se face sete soparlei şi se duce la rau sa bea apa. . In rau era un crocodil şi zice 
crocodilul soparlei : "Ce-i cu tine ma, ce esti asa de ametita?" Soparla îi zice " io şi cu 
koala stam şi fumam marijuana". Intrigat, crocodilul se duce la 
copac sa vada cu ochii lui. Ajunge intr-un final, se uita sus la koala, la care koala se 
uita la el uimita şi zice " CATA APA AI BAUT, FA???"  
*** 
Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman. Dupa impact, tipul ia o barca şi vasleste 
disperat sa se salveze.  
- Unde pleci, dom'le, ca mai sunt femei aici? 
- Lasa-ma in pace omule, mie de femei imi arde acum?  
*** 
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Doi lilieci isi faceau siesta, atarnati intr-un copac cu capul in jos. . "Auzi, care a fost 
cea mai naspa zi din 
viata ta?" 
"Cand am avut diaree". . .  
*** 
Care sunt cele 3 faze ale sclerozei? 
Faza intai: intri la toaleta, îţi faci treaba şi uiti sa tragi apa.  
Faza a doua: intri, tragi apa şi uiti de ce ai intrat.  
Faza a treia: intri, termini treaba, tragi apa, dar uiti sa-ti dai jos pantalonii.  
*** 
La un interviu: 
- Si acum, dacă aveti cumva vreo intrebare despre firma noastra. . .  
- Pai. . . m-ar interesa sa stiu cam cati oameni lucreaza in firma dumneavoastra.  
- In general, cam un sfert. . .  
*** 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna la mare, fara 
barbatii lor. La intoarcere, pe una dintre ele au apucat-o remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori l-am inselat in concediu.  
Bruneta: - Ce idioata! 
Roscata: - Ce curajoasa! 
Blonda: - Ce memorie!  
*** 
La interviul pentru angajare: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu.  
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze. . 
.  
*** 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine ma sfatuiti?  
*** 
- Imprumuta-mi 100$.  
- Am numai 30.  
- Da-mi 30, cu restul de 70 imi ramai dator.  
*** 
Sotia unui informatician: 
- Draga, du-te la magazin şi ia salam. Dacă au oua, ia zece. Programatorul ajunge la 
magazin: 
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- Aveti oua? 
- Da.  
- Atunci dati-mi 10 salamuri. . . .  
Un programator merge la un altul sa-i ceara bani imprumut.  
- Cat sa-ti dau? 
- 500 de dolari.  
- Stii ce? Iti dau 512 sa fie rotund. . .  
*** 
De ce barbatii nu pot avea mai multe neveste? 
- Pentru ca îi protejeaza legea!  
*** 
Merge pe strada o doamna cam plinuta. . De ea se apropie un cersetor: 
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic.  
- Ehee, dacă as avea şi eu asa vointa. . . .  
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut sotie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!"  
*** 
Un tip irascibil la magazin: 
- Doamna, nervi aveti? 
- Nu! 
- Nu-i nimic, vă fac eu. . .  
*** 
Sir şi John erau naufargiati pe o insula. Dupa multe luni John vine la Sir tipand: 
- Sir, Sir, se vede un vapor la orizont!!! La care Sir îi spune cu un calm tipic 
englezesc: 
- Linisteste-te John, ce n-ai mai vazut vapoare?  
*** 
Doi ardeleni, in gara, la ghiseul de bilete: 
Domnisoara draga, apai te-om ruga şi noi sa nie dai doua beletie.  
Da, sigur!. . . Pana unde sa fie? 
Ma', Gheorghe. . . Apai tu crezi ca-i musai sa-i spuniem undie merem? 
Nu, ma' Ioane!. . .  
Domnisoara, nu nie tat intreba die tate şi fa binie şi da-nie doua beletie!. . .  
Sigur!. . . Eu vreau sa vă dau; dar, dacă nu-mi spuneti unde mergeti, nu stiu cati bani 
trebuie sa vă cer.  
Ma', Gheorghe. . . No, sa-i spuniem undie merem? 
Apai, dora, nu-i mare bai!. . . Spunie-i, dara. . .  
Pai, domnisoara draga, noi merem la nunta!. . .  
*** 
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Badea Ion vrea sa isi vanda calul (batran, rapciugos, ca vai de el. . ) la targ.  
- Cu cat dai calul, bade? 
- Cu 15 milioane.  
- Apoi, io zic ca îi cam scump!. . .  
- Poate ca-i o tara cam scump, da-i un cal tare fain!. . .  
- Ii fain!. . . Da' sa stii ca io ma tem ca-i a tzara cam. . . orb.  
- Nui drept!. . . Nu-i orb! 
- No, atunci hai sa-l probam o tara !. . . Dau ei drumul calului şi îi croiesc una peste 
crupa. . . Martoaga o ia la fuga şi nimereste, din goana, cu capul drept intr-un copac, 
de pica jos. . .  
- No, bade. . . zisu-ti-am io ca-i orb?!?. . .  
- No, amu, drept îi ca nu vede el prea bine!. . . Da' ai vazut ce curajos ii, tuca-l- ar 
mosu?!?. . .  
*** 
Ion este foarte suparat şi mere sa-si inece nacazul la crasma. . .  
Vasalie, care intra şi el la crasma, îi da binete şi apoi il intreaba ce are de îi nacajit. 
Fara nicio vorba, Ion îi carpeste o palma serioasa şi apoi mai cere o rachie. Vasalie, 
nauc, dar şi iritat, il intreaba: 
- Ma, Ioane, da` tu când ai dat in mine, ai glumit ori ba? 
- Ba n-am glumit, ma' Vasalie!. . . Am fost serios!. . .  
- No, ase da, ma' Ioane!. . . Ca mie tare nu-mi plac glumele aestea!. . .  
*** 
Ion, proaspat casatorit cu Maria, la consilierul familial, discutand despre aspectele 
sexuale ale relatiei. . .  
- Domnule consilier, trebuie sa vă anunt faptul ca ieri am atins perfecta 
compatibilitate sexuala cu Maria!. . .  
- Da?!?. . . Cum asa?!?. . .  
- Pai, ieri ne-a durut capul pe amandoi!. . .  
*** 
Maria şi Ion la aniversarea celor 25 de ani de casatorie. . . La un moment dat, in 
timpul mesei festive, Maria îi adreseaza lui Ion o mica intrebare, soptita la ureche: 
- Auzi, ma' Ioane, acuma zi-mi şi mie ce gen de femei îţi plac tie: cele frumoase sau 
cele inteligente? 
Fara a sta prea mult pe ganduri, Ion îi raspunde, tot soptit: 
- Niciunele dintr-astea doua, tu Marie!. . . Stii bine ca io te iubesc numa' pe tine!. . .  
*** 
Ion şi Maria - proaspat casatoriti. . .  
Intr-o zi, pe când Maria era plecata de-acasa, Ion trebaluia prin ograda. . . Apare 
Vasile şi de departe îi striga: 
- Ioaneeee!. . . Mai Ioaneee!. . . Vezi ca Maria ta e cu Gheorghe in porumb!. . .  



2234 

 

Cand aude Ion una ca asta, se face negru de furie, ia furca şi pleaca in graba catre 
tarla. Dupa o vreme, se intoarce cu palaria pe ceafa, fluierand fericit. . .  
Vasile il intreaba: 
- No, care-i treaba?!?. . .  
Ion îi raspunde tacticos: 
- Tatu-i bine!. . . Nu era porumbul meu!!!. . .  
*** 
La o statie de benzina cu o singura pompa, se opreste un tip cu un "Hummer" şi 
incepe sa bage benzina.  
Trece o jumatate de ora, el baga benzina. . . trece o ora, el baga benzina. . .  
Doua ore. . .  
In spatele lui s-a facut coada, toti injura.  
La un moment dat, la capatul rabdarii, unu' scoate capul pe geam şi îi striga aluia cu 
Hummerul: 
- Asculta, ba nesimtitule! Opreste motorul când bagi benzina! 
*** 
Pe parintii lui Bula i-a apucat o dorinta nebuna de a face dragoste dar, Bula e tot 
timpul acasa şi nu vrea sa iasa afara sa se joace.  
Tatal îi spune: - Bine Bula, dacă nu vrei sa iesi afara. . . . . . atunci stai pe balcon şi te 
uiti pe strada. Pentru fiecare domn imbracat in negru, pe care o sa-l vezi. . . o sa-ti 
dau 10RON. Bine?  
Si uite asa Bula sta pe balcon, cauta barbati imbracati in costume negre şi parintii 
fac dragoste in dormitor.  
-Pe unul il vad! striga Bula.  
-Bine fiule, numara mai departe! striga tatal din dormitor.  
- Mai vad unul! striga Bula. . . . . . .  
- Si altul si. . . . aiaiai taticule. F***tul asta o sa te coste mult, ca trece o 
inmormantare! 
*** 
Legea lui Slous: 
Dacă îndeplineşti o sarcină prea bine, vei rămâne cu ea pe cap.  
 
Legea lui Franko privind locul de muncă: 
Dacă-ţi place ceea ce faci, probabil că faci ceea ce nu trebuie.  
 
Prima capcană a geniului: 
Nici un şef nu vă păstra un subaltern care are dreptate tot timpul.  
 
Legea lui Raphel referitoare la afaceri: 
Cu cât angajaţii au mai puţin de lucru, cu atât vor lucra mai încet.  
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Maxima biroului: 
Telefonul nu sună niciodată când nu ai nimic de făcut.  
 
Legea lui Otto: 
Întotdeauna faci ceva lipsit de importanţă când seful trece pe la biroul tău.  
 
Legea lui Chapman: 
Dacă nu poti sa-ti termini treaba in primele 24 de ore, lucreaza noaptea.  
 
Regula lui Harry: 
Când nu ştii ce să faci, mergi grăbit şi ia-ţi o mină îngrijorată.  
 
Concluzia coridorului: 
Poţi să te duci oriunde dacă ai o mină serioasă şi duci cu tine un dosar.  
 
7 miracole la bărbaţi: 
1. Toti barbatii sunt al dracului de ocupati.  
2. Desi suntem ocupati, avem vreme de femei.  
3. Desi avem vreme de femei, nu prea ne intereseaza de ele.  
4. Desi nu prea ne intereseaza femeile, tot timpul avem una langa noi.  
5. Desi tot timpul avem una langa noi, ne mai "dam" şi la alta sau altele.  
6. Desi ne mai dam la alta sau altele, ne enervam dacă femeia cu care suntem ne 
paraseste.  
7. Desi femeia cu care suntem ne paraseste, tot nu invatam din greselile pe care le 
facem (si 
tot ne mai dam la altele).  
 
7 miracole la femei: 
1. Pentru o femeie, este tot timpul importanta securitatea "materiala".  
2. Desi este important a supravietui din punct de vedere material, ele tot timpul isi 
cumpara haine 
scumpe.  
3. Desi ele tot timpul isi cumpara haine scumpe, niciodata nu au cu ce sa se imbrace.  
4. Desi ele spun ca nu au niciodata cu ce sa se imbrace, tot timpul se imbraca 
frumos.  
5. Desi tot timpul se imbraca frumos, haina pe care o pun pe ele este doar "carpa 
veche".  
6. Desi ele zic ca este doar o "carpa veche", se asteapta de la tine sa le faci 
complimente.  
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7. Desi tu incerci sa le faci complimente, ele nu te cred niciodata. . !  
 
Sunt femei care, in loc sa-i faca sa sufere pe mai multi barbati, asa cum e firesc, se 
concentreaza asupra unuia pana il extermina  
Acestea se numesc "fidele". .  
 
In momentele dificile ale vietii trebuie sa ridici capul, sa scoti pieptul in fata şi sa 
spui cu hotarire. . .  
"Acuma chiar ca am pus-o!" 
 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidela şi îţi trece prin cap sa te arunci 
de pe balcon,  
adu-ti aminte ca. . . ai coarne, boule, nu aripi! 
 
Sexul e ca jocul de carti: dacă n-ai o partenera buna, ar fi bine sa ai macar o mana 
buna.  
 
Psihiatrii zic ca una din patru persoane are o deficienta mintala.  
Dacă esti cu inca trei pieteni şi nu ai observat nimic ciudat, atunci. . . trebuie sa 
incepi sa-ti faci probleme! 
 
Dacă esti in stare sa zambesti când ceva merge rau. . . inseamna ca ai gasit un 
tampit pe care sa arunci vina.  
 
Ca sa-ti atingi obiectivele trebuie sa fii un pic visator. . . Asa ca nu mai pierde 
vremea, lasa totul 
deoparte şi du-te sa te culci! 
 
Femeile sunt exact ca traducerile: cele bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune.  
 
Dacă intr-o zi viata îţi intoarce spatele. . . prinde-o de fund!!! 
 
Dacă intr-o zi simti un gol mare in stomac. . . maninca, pentru ca sigur ti-e foame! 
 
Un tip şi o tipa fac dragoste. El îi spune:  
-Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o sa-ti spun Eva.  
Ea îi raspunde: 
-Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o sa-ti spun Peugeot.  
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Cand un barbat deschide portierele masinii sotiei sale de un lucru poti fi sigur: ori 
masina e noua ori femeia! 
 
Casatoria serveste la impartirea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata dacă 
ai fi ramas singur 
 
-Nevasta-mea ma saruta de fiecare data când vin acasa.  
-Asta da afectiune! 
-Aş. . . E investigatie! 
 
Nevasta isi surprinde sotul in bucatarie cu un plici de muste in mana.  
Il intreaba: 
- Ce faci mai aici? 
- Omor muste. . .  
- Si ai omorat vreuna? 
- Trei masculi şi doua femele.  
- Dar cum le recunosti? 
- Masculii i-am omorat pe o cutie de bere iar femelele pe telefon. . .  
 
Secretara noua 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara.  
Vine directorul acasa, nevasta il ia in primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama.  
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat.  
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede.  
 
 
BANCURI CU OLTENI 
Un oltean e condamnat la moarte prin electrocutare. Când este aşezat pe scaunul 
electric, întrebat fiind care-i e ultima dorinţă, el răspunde: 
– Să mă ţineţi de mână.  
 
– De ce râd oltenii când fulgeră?  
– Cred că sunt fotografiaţi.  
 
– De ce stau oltenii cu târnăcopul în faţa televizorului? 
– Dacă se strică un canal, să sape repede altul.  
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Un oltean se hotărăşte să se apuce de paraşutism şi se duce la un club. Acolo este 
urcat într-un avion. La momentul potrivit, se deschide uşa şi el se aruncă. Trage de 
sfoară, dar nimic. În cădere, trecând pe lângă alţi olteni, care zburau în sus, îi 
întreabă:  
– Hei, voi nu ştiţi cum se deschide o paraşută? 
La care ceilalţi răspund:  
– Nu, dar tu ştii cum se face grătar la butelia cu gaz? 
 
– De ce aleargă oltenii, în noaptea de Înviere, după ambulanţă?  
– Ca să pupe crucea.  
 
– De ce îşi iau oltenii două pietre, în pat, când merg la culcare?  
– Cu una sting becul, iar cu cealaltă verifică dacă au închis fereastra.  
 
ALŢII 
 
Un român şi un ţigan sunt condamnaţi la moarte prin spânzurătoare. Organizatorii 
execuţiei, neavând nimic amenajat, îi duc pe malul unui râu, cu gând să-i spânzure 
de creanga unui arin, care atârna deasupra apei.  
Îl leagă pe român cu frânghia şi-i dau drumul. Dar laţul se desface, condamnatul 
cade în apă, înoată până la malul opus, iese şi fuge.  
Ţiganul: 
– Mânca-v-aş, pă mine să mă legaţi bine, că io nu ştiu să înot.  
*** 
O femeie la vreo 30-33 de ani, după ce şi-a rezolvat treburile în capitala de judeţ, 
voia să ajungă acum acasă şi nu mai avea bani. Se apropie de un taximetrist şi îi 
spune: 
- Uite, tre’ s-ajung şi eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani. . . Cum ajungem acolo 
ne socotim noi.  
- Bine, las’ că ne socotim noi pe drum!, zice taximetristul.  
După vreo oră, opreşte taximetristul pe un câmp, ia o pătură din portbagaj şi o 
aşterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice: 
- Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii! 
- Şi ce? Şi eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am şi 40 de iepuri de hrănit, aşa 
că taci şi adună lucernă.  
*** 
Doua femei asteapta la usa paradisului dupa moartea lor. Prima o intreaba pe 
cealalta:  
-Cum ai murit?  
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-Inghetata zice cea de-a doua.  
-Ah, oribil, spune te rog cum este sa mori inghetata?  
-Tremuri, degetele te dor, dar dupa un timp devi calma ca şi cum ai adormi. . . .  
-Si tu. . . cum ai murit?  
-Eu am facut stop cardiac. Credeam ca barbatul ma inseala şi m-am decis sa termin 
odata cu minciunile. Am intrat in casa in plina ziua şi l-am gasit la televizor. Am 
cautat peste tot dar nu era nimeni, la subsol, in dormitor, in viteza dar totul era 
curat. Am urcat la etaj dar nici acolo nimic. . . In final am urcat in pod dar nu 
reusisem decit citeva scari sa urc şi am facut stop cardiac.  
Femeia cealalta zice:  
-Nenorocire şi Durere ! Dacă ai fi verificat in congelator, azi eram amandoua in 
viata ! 
*** 
Studiu despre sex: 
 
Dupa multe studii, cercetatorii au reusit sa calculeze exact cantitatea de energie 
consumata in timpul unei partide de sex: 
 
Dezbracarea (ei): 
- cu consimtzamantul ei 12 calorii 
- fara consimtzamantul ei 187 calorii 
 
Desfacerea sutienului: 
- cu amandoua mainile 8 calorii 
- cu o singura mana 12 calorii 
- cu dintzii 85 calorii 
 
Punerea prezervativului: 
- cu erectie 6 calorii 
- fara erectie 315 calorii 
 
Preliminarii: 
- incercarea de a gasi clitorisul 8 calorii 
- incercarea de a gasi punctul G 92 calorii 
 
Pozitzii: 
- misionarul 12 calorii 
- 69 culcat 78 calorii 
- 69 in picioare 112 calorii 
- roaba 216 calorii 
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- pe la spate 326 calorii 
- candelabru italian 912 calorii 
 
Atingerea orgasmului: 
- adevarat 112 calorii 
- fals 315 calorii 
 
Dupa orgasm: 
- stat in pat 18 calorii 
- ridicare imediata 36 calorii 
- incercarea de a-i explica (ei) de ce v-ati ridicat imediat 816 calorii 
 
Obtzinerea unei a doua erectzii pentru persoane intre: 
- 20 - 29 de ani 36 calorii 
- 30 - 39 de ani 80 calorii 
- 40 - 49 de ani 124 calorii 
- 50 - 59 de ani 972 calorii 
- 60 - 69 de ani 2916 calorii 
- peste 70 de ani? (cercetarile continua) 
 
Imbracatul de dupa act: 
- cu calm 32 calorii 
- in graba 98 calorii 
- cu tatal ei batand la usa 1218 calorii 
- cu sotzul ei batand la usa 3415 calorii 
- cu sotzia dumneavoastra batand la usa 9815 calorii.  
*** 
Depinde de punctul de vedere al fiecaruia!! 
 
Un tip cu amanta in pat. . . . la un moment dat suna cineva la usa.  
Amanta calma îi spune sa fie linistit ca e sotul, dar rezolva ea! Se duce la usa 
deschide şi spune: "AAA Iubi ce bine ca ai venit. . . du şi tu gunoiul" şi îi pune galeata 
de gunoi in mana. . . sotul pleaca.  
Amantul se imbraca, pleaca linistit şi când coboara gandeste. . . . . "Si frumoasa şi 
desteapta. . . "  
Ajungand acasa suna la usa, deschide sotia şi îi spune "AAA Iubi ce bine ca ai venit! 
Du şi tu gunoiul asta !!! "  
Ia galeata, coboara scarile şi in sinea lui zice: "Si urata şi cu tupeu!" 
*** 
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Dupa multa vreme, Popescu isi scoate nevasta la restaurant. . Cand isi lasa 
pardesiele, garderobiera zambeste:  
– Buna seara, domnule Popescu!  
Nevasta il interogheaza imediat:  
– De unde te stie asta!? Tu ai mai fost aici fara mine!  
– Nu, draga, a fost femeie de serviciu la noi la firma!  
Se asaza. Vine chelnerul:  
– Buna seara, domnule Popescu, la aperitiv ca de obicei?  
Sotia se face vanata:  
– Aha! Te cunoaste şi stie şi ce-ti place!  
– Da, sigur, a lucrat la noi la bufet, dar s-au facut restructurari.  
Scena se repeta cu tot personalul din restaurant, inclusiv portarul care le cheama 
un taxi. In masina femeia explodeaza:  
– Tu ma crezi proasta, adica eu nu-mi dau seama ca. . . , vorbind intr-un torent tot 
drumul, pana ce soferul se intoarce razand:  
– Don’ Popescu, pe cinstea mea, din cate curve am dus cu dv. , asta-i cea mai a 
dracului!  
*** 
Un ungur se duce la un restaurant. Cand chelnerul vine sa-i ia comanda, îi spune 
- Te rog sa dai la mine una la muie 
-? 
- Te rog sa dai la mine una la muie 
- Dar cum sa fac asa ceva? Nu pot 
- Sa chemi la mine pe sef de sala 
Seful de sala se prezinta şi primeste aceeasi solicitare 
- Noi ne respectam clientela, domnule, nu pot sa vă onorez comanda 
Ungurul izbucneste isteric 
- Dacă nu dati imediat la mine una la muie, eu fac scandal 
Seful de sala ezita cateva clipe, apoi ridica din umeri şi satisface cererea clientului, îi 
arde una in mufa 
A doua zi, la tribunal, judecâtorul il intreaba pe seful de sala 
- De ce l-ati lovit pe reclamant 
- Pai, pentru ca el mi-a cerut, sa-i dau una la muie 
Ungurul sare revoltat 
- Nu este adevarat! El dat la mine una la muie, sora cu moartea, dar eu cerut una 
lamuie, sora cu portocala! 
*** 
Vii de la serviciu. Sau de la magazinul din colţ. Sau, pur şi simplu, de la baie.  
Nevastă-ta/amică-ta e întinsă pe pat şi plînge de se zguduie pereţii.  
Rămîi perplex. “Ce s-a întîmplat?”.  
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Răspunde printre sughiţuri: “Nu s-a întîmplat nimic”. “Dar ce ai?”. “N-am 
nimic”. “Atunci, de ce plîngi?”. “Nu plîng”.  
 
Iată o situaţie banală, din viaţă. Cum procedăm? 
În primul rînd, nu se părăseşte sub nici un motiv încăperea. Dacă te scapă la baie, 
rabzi. Dacă sună 
telefonul, îl laşi să sune. Dacă e cutremur, măcar o să ai şi tu un motiv să plîngi. Dar 
nu părăseşti 
încăperea. Dacă o faci, o să aibă extrem de des ocazia să-ţi amintească faptul că ai 
lăsat-o singură şi că 
nu ţi-a păsat deloc de suferinţa ei.  
 
Nu-ţi faci de lucru prin cameră. Ştii că n-o ajuţi niciodată la curăţenie. Ce, acuma te-
a apucat hărnicia? 
Nu bei, nu fumezi. Ar însemna că te plictiseşti şi că abia aştepţi să termine cu 
bocitul. N-o respecţi deloc.  
Nici să nu te gîndeşti să deschizi vreo carte. Ar fi cea mai clară dovadă a nesimţirii 
tale să-i întorci spatele şi să citeşti.  
 
Nu deschizi televizorul. Dacă ai şansa să fie deja deschis, nu schimbi canalul. Te uiţi 
discret, că dacă se 
prinde s-ar putea să-l stingă.  
Stai întins pe spate, cu privirea în tavan, ca un găndac. Nu te poţi întoarce. N-ai voie 
să adormi. După 
ce nevastă-ta/amică-ta a terminat cu bocitul şi, în fine, se ridică, mai rămîi cel puţin 
zece minute în 
aceeaşi poziţie. Ai grijă să se vadă pe faţa ta că suferi.  
 
În următoarele ore, vorbeşti doar dacă trebuie. Şi, oricum, cu voce scăzută. Nu uita 
că în casa aia s-a 
suferit recent.  
*** 
Trei ardelence, foste prietene din copilarie, colege de şcoala mai tarziu, se 
intalnesc dupa mai multi ani, deja mature.  
Dupa'mbraţişarile de rigoare, "No, ce mai faci, tu?", se intreaba reciproc:  
- D-apoi tu, Marie, luatu-te-ai?  
- Luat, dara!  
- No, si, cum-ui?  
- D'apoi, drajile meli, mi-am luat un fişior mandru, chipeş, puternic, numa' că 
are un beteşug, no!  
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- Dusu-l-ai la doftor?  
- Dus.  
- Si, ce-o zis doftoru'?  
- O zis ca-i surd de-o ureche!  
- No, las', că nu-i bai, doar nu trebe sa auda toati şele!  
- D-apoi tu, Anuta, tu luatu-te-ai?  
- D-apoi, cum?!  
- Si-al tau, cum-ui?  
- Doamne, că al meu îi ca o catana, mere tantoş pe ulită şi îi tare ca un taur, 
frumos ca Soarele, da' are un beteşug!  
- Dusu-l-ai la doftor?  
- Dus.  
- Si, ce-o zis doftoru'?  
- No, o zis ca-i chior de-un ochi, nu vede bine.  
- No, las', că nu-i bai, doară nu trebe sa vadă chiar toate şele!  
- D-apoi tu, Minodora, tu luatu-te-ai?  
- Pai, tu fetilor, eu mi-am luat un ficior cum nu s-a mai iezistat pe suprafaţa  
Pamântului! Păi, al meu îi cât bradul, îi deştept, puternic ca un urs, frumos ca 
o icoana, da' are ş-al meu un beteşug!  
- Da' ce beteşug are, bata-l norocu'?  
- Păi, al meu dimineata ma fute, la amiaz' ma fute ş'apai seara ma fute iara!  
- Si, dusu-l-ai la doftor?  
- Dus.  
- Si, ce-o zis doftoru'?  
- O zis ca n-are ţinere de minte.  
*** 
Undeva in Australia : 
Cand am ajuns la varsta de pensionare, m-am prezentat la oficiul de 
pensionare de care apartin. Doamna de la tejghea mi-a cerut actele 
personale, sa-mi verifice varsta. Am cautat prin buzunare, dar mi-am dat 
seama ca le-am uitat acasa. Am spus ca ma intorc mai tarziu şi aduc actele de 
identitate. La care doamna: "Descheiati-va camasa"Am descheiat-o, şi au 
aparut firele de par caruntite de pe piept.  
"Aceste fire carunte sunt destule dovezi" mi-a spus femeia şi a preluat 
formularele completate.  
Ajuns acasa, i-am povestit foarte agitat neveste-mi cele intamplate la oficiul 
de pensii. La care nevasta-mea: "De ce nu ti-ai dat jos şi pantalonii? Puteai 
primi şi pensie de handicapat!  
*** 
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E august, un mic oras pe malul marii. . . , in plin sezon, ploua torential de citeva zile, 
orasul arata de parca ar fi parasit. Toti au datorii şi traiesc din credite. Din fericire 
vine un rus bogat la un mic hotel cochet. Vrea o camera. Pune o bancnota de 100$ 
pe masa receptionerului şi se duce sa vada camerele. Seful hotelului ia repede 
bancnota şi se duce repede sa plateasca datoriilela macelar. Acesta ia bancnota şi se 
duce repede sa-si plateasca datoria la crescatorulde porci. Acesta la rândul lui se 
grabeste sa-si plateasca datoriile la cel ce-ilivreaza furaje pt. porci. Cel cu furajele 
insfaca bancnota şi alearga la prostituata pe care nu o maiplatise demult. In 
timpurile astea de criza pina şi ea ofera servicii pedatorie!Prostituata ia bancnota 
in mina şi se grabeste spre hotel, unde fusese cu clientii ultimele dati şi unde 
ramasese datoare. In acest moment coboara rusul, dupa ce a inspectat camerele, 
spune ca nici ocamera nu-i place, isi ia bancnota şi paraseste orasul. Nimeni nu a 
cistigat ceva, insa intregul oras traieste acum fara datorii sipriveste optimist in 
viitor! 
*** 
Un ascet isi dedica toata viata lui D-zeu, traind in pustiu, hranindu-se cu radacini, 
toate cu gandul la rasplata viata de apoi pentru viata sa de pe pamant intru D-zeu. 
Vine şi fericita zi in care moare (dupa atatea radacini zi de zi, era de asteptat). Urca 
frumos pe tunel, trece de lumina, ajunge la poarta Raiului, cu Sf. Petre cu ceaslovu-n 
fata. Da sa intre in Rai, sigur pe el. Sf. Petre îi bareaza drumul:  
- Ho, sefu', incotro?  
- Pai in Rai, eu sunt ascetu' Senie.  
- Pai, hai sa verificam ce zice ceaslovu'.  
Cauta Sf. Petre la sectiunea "Asceti"  
- Senie. . . Senie. . . Nu, n-am nici un Senie la "Asceti".  
- Cum n-aveti nici un Senie. Cauta la sfinti.  
- Senie. . . Senie. . . Nu, nu-i nici un Senie nici la "Sfinti". Ascetu', din ce in ce mai 
agitat şi enervat:  
- Cauta la "Mucenici", la "Credinciosi cu merite deosebite", la mama ma-sii.  
Trebuie sa fiu undeva acolo! Sf. Petre cauta prin tot ceaslovu. . . Nimic. Senie 
daramat. . .  
- Toata viata pierduta. . . Am mancat la radacini de mi-a venit rau, mi-am dedicat 
toata viata lui D-zeu. . . Pentru ce?!  
Sf. Petre il ia impaciuitor de dupa umeri şi îi zice.  
- Ma, vezi norisoru' ala de acolo. Ala mic, alb şi pufos?  
- Da. . . , zice Senie printre hohote de plans.  
- Zambeste, ma, esti la Camera Ascunsa !  
*** 
Doi ardeleni stau de vorba la o palinca. La un moment dat unul zice:  
- Auzi ma, dacă io i-as trage-o lu' nevasta-ta, ce inseamna ca am fi?  
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Cumnati? Cuscri? Rude? Sau ce? La care celalalt sta juma' de minut pe ganduri şi 
apoi raspunde:  
- Ma, io cred ca am fi chit.  
*** 
Un urs alearga dupa un iepure.  
Ursul: " Am sa te prind, iepure idiot. "  
Iepurasul: " Ba s-o crezi tu ! "  
Amandoi traverseaza un camp şi la un moment dat le iese inainte o broscuta 
magica. . . .  
Broscuta: Stop ! Sunt broscuta magica şi pot sa vă indeplinesc 3 dorinte fiecaruia. 
Cine incepe?  
Ursul: " Eu, ca sunt cel mai mare!"  
Broscuta: " Ia sa te aud ursule, care este prima ta dorinta?  
Ursul: " Vreau ca toti ursii din padure sa fie femele, in afara de mine!"  
Broscuta: " Nici o problema ! Si tu, iepurasule, ce îţi doresti?"  
Iepurasul: " Eu vreau o casca de motocicleta. "  
Ursul uitandu-se mirat la iepuras : " Pe bune ca esti prost, stii? "  
Broscuta: " Nici o problema, dorinta ta e realitate, uite-ti casca. Si tu, ursule, care e a 
2 a dorinta? "  
Ursul: " Vreau ca toti ursii din padurile vecine sa fie femele. "  
Broscuta: " Nici o problema ! Iepurasule, care este a doua dorinta a ta?"  
Iepurasul: " Eu vreau o motocicleta de inaltimea mea, super puternica, ultra turbo. "  
Broscuta : " Poftim. "  
Ursul uitandu-se cu mirare la iepuras: " Nu, dar ori o faci intentionat, ori esti 
extraordinar de prost. . . . ?"  
Broscuta: " Bun, acum gata cu cearta, hai sa terminam cu dorintele. . "  
Ursul: " Ultima mea dorinta este ca toti ursii din univers sa fie femele!  
Broscuta: " Dorinta îţi este indeplinita, ursule. Iar tu iepurasule, care e ultima ta 
dorinta?  
Iepurasul isi pune casca, urca pe motocicleta sa, demareaza din tromba şi tipa, 
intorcandu-se: "Vreau ca ursul sa fie homosexual !  
*** 
Un tip se rataceste intr-o padure, când vede o casuta mica şi amarata. . Ciocane la 
usa, şi este intampinat de un mosulet chinez de vreo 120 de ani.  
Tipul: "Buna ziua, m-am pierdut, puteti sa ma gazduiti şi pe mine in seara asta?"  
Mosul: "Bineinteles, cu o singura conditie, dacă te atingi de fiica-mea voi folosi cele 
trei mari torturi chinezesti pe tine!"  
Tipul: "Nici o problema", gandindu-se ca fiica-sa trebuie sa aiba şi ea cel putin 100 
de ani.  
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Inainte de cina, apare fiica mosului, bineinteles, buna cu draci, şi incepe sa-i faca 
ochi dulci tinarului. Asta isi aduce aminte de cuvintele mosului şi se duce la culcare 
singur. In timpul noptii, nu mai rezista si 
merge in camera la tipa.  
Toata aventura se petrece şi se culca, mort de oboseala dar super fericit. Se trezeste 
simtind ceva pe piept.  
Deschide ochii şi vede un bolovan mare pe piept cu un biletel atasat: "Tortura 
chinezeasca nr. 1:"Bolovan mare pe piept". Se gandeste tipul. . "Naspa moment, da 
dacă asta e tot ce îi poate pielea nu e problema".  
Pune mana pe bolovan şi da sa-l arunce pe geam. Intre timp vede un alt bilet: 
"Tortura chinezeasca nr. 2: Bolovan legat de testiculul stang" Se uita repede pe 
geam şi vede ca bolovanul aproape a ajuns jos. Se gandeste repede. . . "Mai bine 
niste oase frante decât fara un testicul" şi se arunca pe geam.  
In timpul sariturii vede un al treilea bilet: "Tortura chinezeasca nr. 3: testiculul 
drept legat de pat".  
*** 
Bula vroia sa se urce in avion cu un pui de gaina, mic, galben şi piuitor, ca sa il 
aduca cadou lui Bulisor.  
-Domnule, zise stewardesa cea urita şi batrina a Taromului, nu e voie cu animale in 
avion!!!  
Se intoarse Bula in aeroport, se duse la WC, puse puisorul in chiloti şi urca liber in 
avion.  
Locul lui era linga o calugarita tinara şi frumoasa. De atita uitat la bulanele ei, 
adormi Bula visind la ea. Deodata, puisorul iese din chilotii lu' Bula, scoate capul 
prin slitul pantalonilor şi incepu sa piuie.  
Calugarita speriata incepu sa-l zgiltie pe Bula: -Scoala domnule, scoala repede. . .  
Speriat, Bula tresarii uitindu-se in toate directiile:  
-Ce e, unde, ce. . . ce s-a intimplat!!????  
Zise calugarita:  
-Omule, nu am deloc experienta in problemele astea, dar am impresia ca vi s-a spart 
un ou. . . . .  
*** 
Ion, dupa ce vede o caseta porno îi spune Mariei :  
- No, Marie hai sa-mi sugi. . . .  
- Nu pot ma Ioanie ca mi scarba !  
- Apai punie şi tu ceva pe ea sa nu-ti mai fie scarba.  
Incepe Maria şi pune pe penis : dulceata de caise, dulceata de visine, gem de prune, 
miere, frisca şi in varf îi pune o capsuna. Dupa ce termina Maria de ornamentat, Ion 
zice :  
- No, acu' las' ca mi-o sug singur! 
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*** 
Trei mosi pe o banca. Trece o tipa bine. .  
Primul mos:  
- Mama ce-as mai pupa-o pe asta !  
Al doilea:  
- Eee, eu as şi pupa-o şi as şi pipai-o!  
Al treilea:  
- Eeee. . eu as şi pupa-o. . . as şi pipai-o. . . . . si. . . . parca mai era ceva. . . .  
*** 
Doi miriapozi, (la noi la Dolhasca i-ar zice omida) el şi ea, se giugiuleau.  
Dupa 3 ore de oftaturi, zice el: 
- Hai, nu fi rea, spune-mi, intre care picioare o ai? 
*** 
In anul 2009, vine Dumnezeu la Noe, care traia linistit in Romania si-i zice: 
- Noe, pamantul s-a umplut de rautate şi oamenii M-au uitat. Vreau sa-mi 
construiesti o noua Arca, pentru 
Ca Potopul vă veni iar. Sa iei din fiecare specie cate un exemplar mascul şi femela. 
Ai la dispozitie 6 luni de zile! 
Dupa 6 luni se uita Dumnezeu pe pamant si-l vede pe Noe plangand in gradina.  
-Noe !!! Sunt pe cale sa incep Potopul, unde este Arca??? 
-Iarta-ma Doamne, dar lucrurile s-au mai schimbat intre timp. . . . Am nevoie de 
autorizatie de constructie. Ma tot cert cu un inspector, pentru un sistem 
antiincendiu, vecinii m-au dat in judecâta pentru ca am incalcat planul de urbanism 
construind Arca in gradina mea şi astfel am incalcat normele de inaltime.  
Apoi compania de electricitate a cerut sa pun ipoteca pe Arca in vederea acoperirii 
costurilor de transport şi de mutare a liniilor de inalta tensiune ce trebuie date la o 
parte din calea Arcii pentru a fi lansata la apa. Degeaba le-am spus eu ca vă veni 
marea la mine, ca nu m-au crezut.  
Sa fac rost de lemn, a fost o alta problema. Este interzis sa tai lemn din padurile 
invecinate deoarece acolo 
Traieste bufnita cu pete care-i o specie protejata. Am incercat sa-i conving pe 
ecologisti ca tai lemnul tocmai pentru a salva bufnita, dar nici n-au vrut sa stea de 
vorba cu mine.  
Cand am inceput sa adun animalele, am fost dat in judecâta de un grup de activisti 
pentru protectia animalelor.  
Ei sustineau ca tin animale salbatice sechestrate impotriva vointei lor, şi de 
asemenea au sustinut ca sa pun atatea animale intr-un spatiu atât de mica, 
inseamna cruzime asupra lor.  
Apoi Ministerul Mediului, au spus ca nu am voie sa construiesc Arca pana când 
reprezentantii lor nu fac 
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Un studiu de mediu şi implicatiile pe care Potopul Tau le poate avea asupra 
mediului. Inca am un proces in derulare cu Ministerul Muncii, deoarce inca nu m-
am hotarat cate minoritati ale grupurilor etnice sa angajez pe santier iar Blocul 
Sindical nu ma lasa sa-mi folosesc la constructie copiii mei deoarece nu fac parte 
din Sindicat şi nu au certificare ISCIR pentru constructia de Arce.  
Ca sa fie totul şi mai rau, Fiscul, mi-a confiscat toate posesiile deoarce sustin ei ca 
vreau sa parasesc tara 
Cu specii de animale pe cale de disparitie.  
-Deci Doamne iarta-ma dar, imi trebuie pe putin 10 ani ca sa fac tot ce mi-ai zis. 
Dintr-o data cerul se 
lumina, norii disparura, iar soarele din nou aparu stralucitor pe cer. -Doamne, sa 
inteleg ca nu ne mai 
distrugi lumea? 
-Nu Noe, se pare ca mi-a luat-o guvernul inainte. . .  
*** 
O femeie foaaarte urata intra intr-un magazin impreuna cu cei doi fii ai ei.  
Un barbat o intreaba: Sunt gemeni?  
Contrariata femeia îi raspunde: Nu. . . unul are 3 ani şi unul are 10 ani. Dar de ce 
intrebati? 
Fara un motiv anume. . . . dar. . . imi este imposibil sa cred ca cineva v-a tras-o de 
doua ori.  
*** 
Sfîrşitul scrisorii tatălui din Scoţia: 
Am vrut să-ţi mai trimit ceva bani, dar, din păcate, plicul era deja inchis. .  
*** 
Pe o stradă din Scoţia, se întamplă un accident rutier.  
Un turist iese de pe carosabil şi dă cu maşina într-un pom.  
Omul se tîrăşte afară din maşină şi rămîne întins în iarbă. Un scoţian trece prin 
apropiere. Se duce la accidentat şi întreabă: 
- Sînteţi asigurat? 
- Da, răspunde acesta cu greu.  
- Aveţi o asigurare şi pentru persoanele aflate în maşină? 
- Daaaa. . . .  
- Aveţi ceva împotrivă dacă îmi răvăşesc puţin hainele şi mă întind lîngă 
dumneavoastră? 
*** 
Un scoţian îi scrie fiului său: Îţi trimit zece lire, cît ai cerut.  
Dar ţine minte: zece se scrie cu un zero, nu cu doi.  
*** 
Cum începe o reţetă în cărţile de bucate scoţiene? 
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Se împrumută. . .  
*** 
Un scoţian tăia o creangă din copacul din faţa casei, se dezechilibrează şi în cădere 
o strigă pe soţia lui: 
- Dragă, astăzi gateşte doar pentru tine, eu mănînc la spital! 
*** 
Fiul meu vă datorează bani pentru un costum pe care i l-aţi făcut acum trei ani, îi 
spuse croitorului un scoţian care tocmai intrase în magazin.  
- Şi dumneavoastră aţi venit să-mi daţi banii, nu-i aşa? 
- Nu! Aş dori să-mi comand şi eu un costum în aceleaşi condiţii.  
*** 
De ce în Scoţia în fiecare castel se află cîte o stafie?  
Este mult mai ieftină decît un sistem de alarmă. . .  
*** 
Un scoţian, întîlnind un doctor şi fiind cam răcit s-a gîndit că e momentul să profite 
de întamplare şi să obţină o consultaţie gratuită 
- Dumneata, doctore, ce faci cînd eşti răcit? întreabă scoţianul.  
- Tuşesc, răspunde medicul.  
*** 
Un scoţian împreună cu soţia şi copilaşul merg la un concert de muzică clasică.  
Plasatoarea îi spune:  
- Dacă cumva copilaşul zbiară, trebuie să părăsiţi sala.  
Bineînţeles banii pentru bilete îi veţi primi înapoi. . .  
Către sfîrşitul concertului, scoţianul i se adresează soţiei: 
- Mai e mult? 
- Cîteva minute doar. . .  
- Bine, atunci smuceşte-l un pic pe junior. . .  
*** 
Un romancier la modă primeşte următoarele rînduri de la un admirator scoţian: 
"Ultima dv. carte mi-a plăcut atît de mult, încat eram gata-gata s-o cumpăr!" 
*** 
Fiul unui scoţian, aflat în armată, îi scrie tatălui său: 
"Am cunoscut o fată frumoasă, vreau să mă însor cu ea, trimite-mi două lire ca să-
mi fac o fotografie cu ea, să ţi-o trimit ca să ştii şi tu cum arată".  
La cîteva zile, tatăl îi trimite o liră, cu următoarea scrisoare: 
"Trimite-mi poza fetei, pe tine te cunosc".  
 
*** 
La noi inca nu a ajuns obsesia aceasta, insa in tarile mai dinspre occident, şi in A 
merica in special, lumea nu mai poate rosti niciun cuvant fara sa se gandeasca 
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stresat şi disperat dacă a fost sau n-a fost "politically correct". De la folosirea 
termenului de "persoane cu dizabilitati" in loc de "handicapati" pana la sintagme 
hilare nu este decât un pas. Iata un ghid haios de vorbire corecta.  
Cum sa vorbesti despre femei şi sa fii "politically correct"  
1. Nu este o "papusa" sau "pisi" ci este o "persoana inzestrata cu sani"  
2. Nu este "usuratica" ci este "accesibila orizontal"  
3. Nu este o "blonda proasta" ci o "o persoana cu parul deschis care s-a abatut de la 
calea informatiei"  
4. Nu este o "fosta" ci este o "persoana de a carei companie m-am bucurat"  
5. Nu te "sacaie" ci devine "repetitiva verbal"  
6. Nu este o "prostituata de pe centura" ci este un "furnizor cu preturi mici"  
7. Nu "gateste prost" ci este "compatibila cu cuptorul cu microunde"  
8. Nu "poarta prea multe bijuterii" ci este "ingreunata metalic"  
9. Nu este "narcisista" ci este "excesiv de preocupata de calitatile sale"  
10. Nu "s-a ingrasat' ci "a depasit pragul metabolic"  
11. Nu este "grasa" ci este "provocat orizontala"  
12. Nu "flirteaza" sau "amageste" ci "se angajeaza in simulare artificiala"  
13. Nu este "anorexica" ci "proeminenta scheletic"  
14. Nu "uraste fotbalul" ci este "ignoranta din punct de vedere atletic"  
15 Nu este "rece" sau "frigida" ci este "inaccesibila termic"  
16. Nu "are straturi de fard" ci a atins o "saturatie cosmetica"  
 
Cum sa vorbesti despre barbati şi sa fii "politically correct"  
1. Nu este un "alcoolic" ci a dezvoltat "o capacitate de a depozita alcoolul"  
2. Nu este un "dansator prost" ci este un "mult prea caucazian"  
3. Nu "se rataceste tot timpul" ci "investigheaza destinatii alternative"  
4. Nu "cheleste" ci este intr-o "regresie pilozitala"  
5. Nu se poarta ca un "cretin" ci a dezvoltat o "descrestere a capacitatii creierului" 
*** 
Banc 
Doua calugarite au iesit de la manastire ca sa vanda prajituri.  
Una era sora Matematica (M), şi cealalta sora Logica (L).  
M: Se apropie noaptea şi suntem inca departe de manastire.  
L: Sora, ti-ai dat seama ca ne urmareste un barbat de peste o jumatate de ora?  
M: Da, ce o vrea de la noi?  
L: Este logic. Vrea sa ne violeze.  
M: Oh Doamne! Calculez ca dacă continuam sa mergem in acest ritm, ne vă ajunge 
in 15 minute. Ce putem face?  
L: Unicul lucru logic pe care il putem face este sa mergem mai repede !!!  
M: Nu cred sa functioneze asta !!!  
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L: Bineinteles ca nu, pentru ca şi el a facut ultimul lucru logic pe care-l putea face, a 
inceput şi el sa mearga mai repede !!!  
M: Si acum, ce vom face? O sa ne ajunga intr-un minut.  
L : Unicul lucru logic pe care il putem face este sa ne separam, d-voastra o luati pe 
acolo şi eu pe aici; nu vă putea sa ne urmareasca pe amandoua!  
Atunci, barbatul s-a decis s-o urmareasca pe sora Logica. . Sora Matematica a ajuns 
la manastire preocupata de ceea ce i s-o fi intamplat sorei Logica, dar dupa un timp 
a sosit şi sora Logica.  
M: Sora Logica!!. Multumesc lui D-zeu ca ati ajuns cu bine. Povestiti-mi ce s-a 
intamplat?.  
L: S-a intamplat ceea ce era logic. Barbatul nu putea sa ne urmareasca pe 
amandoua, asa ca a optat pentru mine.  
M: Si, ce s-a intamplat dupa aceea?  
L: Ceea ce era logic. Am inceput sa fug cat mai repede, şi el dupa mine, la fel.  
M: Si?  
L: Din nou ceea ce era logic. M-a ajuns.  
M: Dumnezeule, şi d-voastra ce ati facut?  
L: Am facut ceea ce era logic, mi-am ridicat fusta.  
M: Dumnezeule, şi omul ce a facut?  
L: Si el a facut ceea ce era logic, si-a dat jos pantalonii  
M: Oh, nu!. . Ce s-a intamplat dupa aceea?  
L: Pai nu este logic sora? O calugarita cu fusta ridicata fuge mult mai repede decât 
un barbat cu pantalonii in vine !  
PERSOANELE CARE AU AVUT GANDURI MURDARE PRIMESC CA "PEDEAPSA" 20 
AVE MARIA SI 10 TATAL NOSTRU  
O zi buna!  
*** 
Tineri casatoriti:  
Ea: Draga, tu nu te gandesti toata ziua decât la sex; nu am putea discuta putin 
despre literatura, arta, . . . . .  
El : Bine. . . ai citit Balzac? 
Ea: Nu.  
El: OK, atunci hai in pat.  
***  
Inspectie la scoala. Un tigan sta in penultima banca.  
Inspectorii se aseaza in spatele lui, in ultima banca.  
Profesoara pune intrebari, tiganul tot cu mana pe sus.  
In sfarsit il pune şi pe el sa raspunda.  
- Doamna, sa mor io, ce picioare şi tatze misto haveti.  
- Nesimtitule, cum îţi permiti?Ai nota 2 şi iesi afara, magarule! 
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In timp ce se ridica din banca, se intoarce la inspectori:  
- Ba, astia cu inspectia, nu mai soptiti, minca-v-as, dacă nu stiti! 
***  
Cavalerul pleaca la lupta, pune centura de castitate sotiei, o incuie is lasa cheia celui 
mai bun prieten, cu conditia sa o deschida numai dacă el nu vă reveni din lupte 
dupa trei ani inseamna ca a fost ucis. Atunci doamna poate fi preluata de acest 
prieten şi îi poate deschide centura. Incaleca şi pleaca la pas.  
Dupa ceva timp, vede in spatele lui venind in viteza un calaret, apropiindu-se vede 
ca e cel mai bun prieten, care il ajunge şi fara sa-si traga rasuflarea îi spune: Mi-ai 
dat alta cheie!!! 
***  
Ion isi cumpara de la Cluj un binoclu. Gheo il intreaba ce-i ala.  
Ion: - E un instrument cu care poti sa vezi pina hat departe şi toate lucrurile le vezi 
ca şi cum ar fi langa tine.  
Gheo: - Ma, nu se poate asa ceva! 
Ion: - Ba da, ma. Uite, aseara, stateam la mine in curte şi te vedeam ce te mai jucai 
cu nevasta-ta, cum o mai alergai, cum o mai iubeai. . .  
Gheo:- Vezi ca nu-i bun de nimic? Eu aseara nici n-am fost acasa! 
***  
- Doamna, stiti ca sotul dvs. vă inseala? 
- Bineinteles, stiu cu cine, stiu unde şi cand, dar nu mi-am dat seama cu ce. . .  
*** 
Sugestie: 
" Va rog terminati o data cu stirile difuzate pe banda din josul ecranului TV ! 
Soacra-mea crede ca e karaoke şi canta tot buletinul de stiri !" 
***  
- Un sofer este oprit de un politist. Coboara asta din masina ofticat si-l intreaba pe 
politist: 
- Mergeam prea repede? 
- Nu, zburati prea jos! 
***  
Un arab scutura un covor de la etajul 4. Un trecator il intreaba: 
- Ce are, nu porneste? 
***  
O blondã îl întâlneste pe Ali în fata unui magazin.  
Ali tinea o maimutã în mânã şi i-o da blondei: 
- Auzi, asta e o Rhesus Balubadaris şi este foarte rarã.  
Sã ai grijã de ea pânã ies din magazin.  
Blonda o ia în brate şi asteaptã. O altã blonda vine, se uitã la maimutã şi o întreabã 
pe blonda cu maimuta: 
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- Auzi fatã, ce e asta? 
- Un Rhesus Balubadaris.  
- Pãi şi de la cine îl ai? 
- De la Ali.  
- Pãi, draga, nu puteai şi tu sã faci un chiuretaj 
*** 
Bancul zilei: Motive pentru care îi suntem datori mamei  
 
1. Mama m-a invatat SA APRECIEZ O TREABA BINE FACUTA  
"Dacă vreti sa vă omorati intre voi, mergeti afara. De-abia am terminat de facut 
curat"  
 
2. Mama m-a invatat ce e RELIGIA  
"Roaga-te sa iasa pata aia din covor"  
 
3. Mama m-a invatat ce e LOGICA  
"Pentru ca asa am zis eu, de-aia"  
 
4. Mama m-a invatat MAI MULTA LOGICA  
"Dacă cazi de pe leagan si-ti rupi gatul, nu te mai iau cu mine in oras" 
 
5. Mama m-a invatat ce e IRONIA  
"Plangi in continuare, şi o sa-ti dau eu motive pt. care sa plangi"  
 
6. Mama m-a invatat ce e CONTORSIONISMUL  
"Uita-te la murdaria de pe ceafa ta "  
 
7. Mama m-a invatat ce e VREMEA  
"Camera ta arata de parca a trecut o tornada prin ea"  
 
8. Mama m-a invatat ce e IPOCRIZIA  
"Dacă ti-am zis o data, ti-am zis de un milion de ori: Nu exagera!"  
 
9. Mama m-a invatat despre CICLICITATEA VIETII  
"Eu te-am facut, eu te omor!"  
 
10. Mama m-a invatat despre SCHIMBAREA COMPORTAMENTULUI  
"Nu te mai comporta ca taica-tau"  
 
11. Mama m-a invatat ce e INVIDIA  
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"In lume sunt milioane de copii mai putin norocosi care nu au parintii la fel de 
minunati cum ai tu"  
 
12. Mama m-a invatat ce e ASTEPTAREA  
"Asteapta numai pana ajungem acasa"  
 
13. Mama m-a invatat ce inseamna A PRIMI  
"O sa ti-o primesti când ajungem acasa"  
 
14. Mama m-a invatat ce e UMORUL  
"Cand o sa-ti tai degetele de la picioare jucandu-te cu masina de tuns iarba, sa nu 
alergi plangand la mine"  
 
15. Mama m-a invatat CUM SA DEVIN UN ADULT  
"Dacă nu mananci legume, nu o sa mai cresti niciodata"  
 
16. Mama m-a invatat ce e GENETICA  
"Esti exact ca taica-tau"  
 
17. Mama m-a invatat despre ARBORELE MEU GENEALOGIC  
"Inchide usa dupa tine. Ti de pare ca te-ai nascut intr-un cort?"  
 
18. Mama m-a invatat ce e INTELEPCIUNEA  
"Cand o sa fii de varsta mea, o sa intelegi"  
 
19. Si preferata mea, mama m-a invatat ce e JUSTITIA  
"Intr-o buna zi, o sa ai şi tu copii. Si sper ca o sa fie exact ca şi tine" 
*** 
Radio Erevan raspunde ! 
 
Un ascultator tanar: Ce este aia logodna? 
Radio Erevan : Un fel de arest preventiv inainte de a fi condamnat pe viata.  
 
Un tanar ascultator: Azi ma insor. Puteti sa-mi dati un sfat? 
Radio Erevan : Deja este prea tarziu.  
 
Un ascultator: Este adevarat ca in viata trebuie sa-ti invingi 
inamicul cu propriile lui arme? 
Radio Erevan : Sunteti un copil, stimate domn ! Ati incercat sa 
purtati vreodata sutien sau portjartier? 
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Un ascultator:De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de an i, iar astazi omul nu 
traieste mai mult de 100 de ani? 
Radio Erevan : Deoarece, intre timp, medicina a progresat foarte mult ! 
 
Un ascultator: Cum se numeste femeia care stie intotdeauna unde-i este sotul? 
Radio Erevan : Vaduva.  
 
Un viitor ginerica: Ce este luna de miere? 
Radio Erevan : Este un concediu pe care il capata barbatul inainte de a lucra pentru 
noul sef.  
 
Un tanar ascultator, mai nestiutor de felul lui : Este bine sa ramai celibatar? 
Radio Erevan : Depinde de ce vrei sa faci in viitor tinere: preferi sa cosi ciorapi sau 
sa speli vase? 
 
Un ascultator: De ce fetele lasa ochii in jos când barbatii le fac declaratii de 
dragoste? 
Radio Erevan : Vor sa vada dacă declaratiile sunt sustinute de ceva concret.  
 
Un grup de ascultatori: De ce in China femeile merg in urma barbatului, iar in 
America se intampla mai rar lucrul acesta? 
Radio Erevan: In China, când o femeie merge in urma sotului inseamna ca-l 
respecta. . In SUA, când o femeie face acelasi lucru, inseamna ca-l urmareste.  
 
Un tanar şi naiv ascultator intreaba: Exista vreo asemanare intre un urs polar şi o 
fata mare? 
Radio Erevan : Da, una foarte mare. Amandoua speciile sunt pe cale de disparitie.  
 
Un tanar sot: Exista sotie ideala? 
Radio Erevan : Desigur ! Este sotia care reuseste sa-si scoata sotul din incurcaturile 
pe care nu le-ar fi avut dacă nu era insurat.  
 
Un ascultator: Dacă dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria? 
Radio Erevan : Mahmureala de a doua zi dimineata ! 
 
Un ascultator: Exista femeia perfecta? 
Radio Erevan : Nici noua nu ne plac filmele SF ! 
 
Un ascultator: Cine a inventat valsul? 
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Radio Erevan : Bineinteles ca Lenin, prin istorica sa lucrare: "Un pas inainte, doi 
pasi inapoi".  
 
Un grup masiv, revoltat, de ascultatori: De ce in Turcia şi in alte tari arabe, barbatii 
au voie sa aiba mai multe neveste şi noi nu avem voie? 
Radio Erevan : Ca sa se deosebeasca de celelalte popoare, unde o femeie are mai 
multi barbati.  
 
Un ascultator amarat din Romania : De ce trebuie sa strangem cureaua in vremuri 
de tranzitie? 
Radio Erevan : De gat.  
 
O tanara ascultatoare, nevinovata şi pudica: De ce multe fete se casatoresc cu 
batrani care innoata in bani? 
Radio Erevan : Fiindca sunt foarte miloase ! Vor sa-i salveze de la inec ! 
 
Un ascultator, mare admirator al sexului frumos: Care parte a femeii este cea mai 
calda? 
Radio Erevan: Palma: cum îi pui o bancnota de 100 de dolari in palma, cum se 
topeste ! 
 
Un tanar ascultator: Ce este anatomia? 
Radio Erevan : Este ceea ce avem cu totii, dar se vede mai bine la femei.  
 
Un ascultator: Este adevarat ca in Erevan se imparte la toata lumea masina 
Moskvici? 
Radio Erevan : Stirea este adevarata ! Numai ca nu in Erevan, ci in Tbilisi, şi nu 
Moskvici, ci Volga, şi nu se impart, ci se confisca.  
 
Un ascultator: Cum se trece de la capitalism la socialism? Si, mai ales, cum se poate 
trece de la socialism la capitalism? 
Radio Erevan : De la capitalism la socialism se poate trece prin revolutie; iar de la 
socialism la capitalism cel mai bine se poate trece prin agentiile de turism.  
 
Un ascultator are o dorinta: Va rog sa-mi spuneti cel mai scurt şi mai interesant 
banc !  
Radio Erevan: Cu placere, domnule ascultator din Romania ! Iata acest banc: "Un 
student si-a cumparat un apartament !" 
 
Un ascultator: Prin ce a ramas celebru Razboiul de 100 de ani? 
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Radio Erevan : Prin faptul ca atunci a aparut centura de castitate şi meseria de 
lacatus mecanic ! 
 
Un ascultator: Exista vreo asemanare intre istorie şi sutien? 
Ra dio Erevan : Desigur ! Una foarte mare ! Amandoua deformeaza realitatea ! 
 
Un ascultator: De ce se dau jos barbatii din pat noaptea? 
Radio Erevan : 2% pentru a merge la toaleta, 3% sa manance ceva, 95% sa plece 
acasa.  
 
Un ascultator glumet: Am sa vă spun o ghicitoare, sa vad dacă puteti sa-mi 
raspundeti. Iata ghicitoarea mea: Intr-o incapere sunt patru insi din care numai 
unul lucreaza. Ghici, ce e? 
Radio Erevan : Grea ghicitoarea, dar noi putem sa vă raspundem: trei functionari şi 
un ventilator ! 
 
Un ascultator: Cum se imbraca eschimosii? 
Radio Erevan : Repede ! 
 
Un ascultator: De ce romanele politiste sunt scrise, cu mici exceptii, numai de 
barbati? 
Radio Erevan : Fiindca femeile nu stiu sa pastreze un secret pana la capat.  
 
Un ascultator: Ce este statistica? 
Radio Erevan : Este ceva asemanator costumului de baie: arata multe, dar ascunde 
esentialul ! 
 
O ascultatoare: Si totusi, ce credeti dumneavoastra despre barbati? 
Radio Erevan : Toti sunt la fel, doar salariile lor difera ! 
 
Un copil: Nene, ce face gaina dupa ce a ouat? 
Radio Erevan : Publicitate ! 
 
Un ascultator: Si ce este, totusi, un alcoolic? 
Radio Erevan : O persoana care bea mai mult decât medicul sau de familie ! 
 
Un ascultator: De ce numarul oamenilor este mai mare decât cel al maimutelor? 
Radio Erevan : Pentru ca in pat este mai comod decât in copac.  
 
Un ascultator: Exista in viata unei femei 10 ani cu adevarat frumosi? 
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Radio Erevan : Absolut ! Cei dintre 28 şi 30 de ani.  
 
O ascultatoare din Anglia : Exista vreo diferenta intre un englez potent şi un italian 
impotent? 
Radio Erevan : Nici una ! 
 
Un ascultator: Cand se opreste o romanca din vorbit? 
Radio Erevan : La doua ore dupa deces.  
 
Un ascultator din Romania : In aceste vremuri grele pentru tara, este recomandabil 
sa ne intoarcem cu fata spre Occident? 
Radio Erevan : Nu, in nici un caz ! Dacă v-ati intoarce cu fata spre Occident, 
fundurile voastre ar straluci spre Turcia, care atât asteapta.  
 
Un ascultator: Prin ce se deosebeste o parasuta rupta, de un prezervativ gaurit? 
Radio Erevan : In primul caz vom avea un om mai putin printre noi, iar in celalalt 
un om in plus.  
 
O ascultatoare: Poti ramane insarcinata de la distanta? 
Radio Erevan : Se poate, dacă distanta este mai mica decât lungimea.  
 
O ascultatoare: Este adevarat ca barbatii cer femeilor acelasi lucru? 
Radio Erevan : Nu, nu este adevarat ! Unii cer şi bani.  
 
Un ascultator fidel: Cum este viata unui barbat fara nevasta? 
Radio Erevan : Mai ieftina.  
 
Un tanar logodnic: Care poate fi cea mai mare deceptie a unui logodnic? 
Radio Erevan : Sa ceara mana fetei şi sa primeasca piciorul tatalui.  
 
Un ascultator: Cand a folosit Lenin pentru prima data expresia:"Invatati ! Invatati ! 
Invatati !" 
Radio Erevan : Cand a vazut carnetul de note al lui Stalin.  
 
Un ascultator: Exista vreo imprejurare in care barbatul isi da seama ce-i fericirea? 
Radio Erevan : Da, o singura imprejurare, dupa nunta, dar atunci e prea tarziu.  
 
Un ascultator: Este adevarat ca in Rusia porumbul creste cat stalpii de telegraf? 
Radio Erevan : Desigur, cu o precizare: nu la fel de inalti, ci la fel de rari.  
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O ascultatoare: O femeie poate fi violata in timp ce alearga? 
Radio Erevan : Niciodata ! o femeie cu fusta ridicata fuge mai repede decât un 
barbat cu pantalonii in vine ! 
 
O ascultatoare: Cum este zebra? Alba cu dungi negre sau neagra cu dungi albe? 
Radio Erevan : Da.  
 
Un ascultator: Ce poti face când doctorul îţi interzice sa te apropii de votca? 
Radio Erevan : Bei votca de la distanta, cu paiul.  
 
Un ascultator: Poti sa te descurci cu sexul slab? 
Radio Erevan : Da, dar e de preferat sa fie tare.  
 
Un copil: Cand e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor? 
Radio Erevan : Cand doarme paznicul.  
 
O ascultatoare: Ce este un corp transparent? 
Radio Erevan : Ceva prin care se poate vedea. Exemplificam: gaura cheii ! 
 
Un ascultator: Ce este un an lumina? 
Radio Erevan : Pe noi nu ne intereseaza, noi platim consumul lunar.  
 
Un copil: Cat poate trai o camila fara sa bea apa? 
Radio Erevan : Pana moare.  
 
Un batranel: Ce pot sa-i dau unei fete tinere şi frumoase, ca sa pot sa o imbratisez? 
Radio Erevan : Cloroform.  
 
Un ascultator: Cine a fost Cristofor Columb? 
Radio Erevan : Primul socialist: nu stia unde merge, habar n-avea unde se afla şi 
toate acestea pe banii contribuabililor.  
 
Un ascultator: Exista vreo asemanare intre supa şi femeie? 
Radio Erevan : Bine inteles ! Nici una nu trebuie lasata sa se raceasca.  
 
O ascultatoare: Poate iesi ceva din relatia dintre o femeie desteapta şi un barbat 
prost? 
Radio Erevan : Desigur ! O pensie alimentara.  
 
Un ascultator: Ce este un "titlu onorific"? 
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Radio Erevan : Titlu onorific este atunci când sotia spune: "Sotul meu este capul 
familiei". . .  
 
Un ascultator: O femeie poate ramane insarcinata de la vant? 
Radio Erevan : Da, dacă vantul bate dinspre cazarma. . . .  
 
Un copil: Nene, de ce toate magazinele din Bucuresti au gratii la ferestre? 
Radio Erevan : Ca sa se obisnuiasca patronii cu puscaria. . . .  
 
Un sofer din Romania: O Dacie poate lua o curba de 90 de grade, cu o viteza de 120 
de kilometri pe ora? 
Radio Erevan : Bineinteles ca poate, dar numai o singura data. . .  
 
O bunicuta: Nepotelul meu are 11 ani. Pot sa incep sa-i fac educatie sexuala? 
Radio Erevan : Puteti, dacă vreti sa aflati noutati.  
 
Un ascultator: Care a fost cel mai nefericit şi ghinionist om de pe Glob? 
Radio Erevan : Iuri Gagarin, pentru ca, dupa ce a inconjurat globul pamantesc de 
sapte ori, tot in URSS a cazut.  
 
Un ascultator: Prostia este ereditara? Eu asa cred.  
Radio Erevan : Nu-i frumos, tinere, sa vorbesti urat despre parintii tai.  
 
Un ascultator: Si boii se insoara, nu-i asa? 
Radio Erevan : Da, domnule ! Numai boii. . .  
 
Un ascultator: Ce pot sa fac pentru a scapa de cainii care ma simt de la o distanta de 
un kilometru, când vreau sa sparg o casa? 
Radio Erevan : O baie. . .  
 
O ascultatoare: Este adevarat ca 80% dintre barbati isi inseala nevestele in 
America? 
Radio Erevan : Da, este adevarat ! Restul şi le inseala in Europa.  
 
Un ascultator: Este adevarat ca femeile iubesc paturile tari? 
Radio Erevan : Nu, nu este adevarat ! Femeile iubesc paturile in care este ceva tare. . 
. .  
 
Un ascultator: Mai poate fi actuala vechea deviza leninista: "Invatati! Invatati ! 
Invatati !"? 
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Radio Erevan : Da, dar in forma: "Inhatati ! Inhatati ! Inhatati ! 
 
Un ascultator: Ce poate face o femeie cu sotul ei care se uita tot timpul dupa fuste? 
Radio Erevan : Va sugeram sa-l trimiteti intr-o vacanta in. . . Scotia.  
 
Un ascultator: Cati miliardari sunt in Romania? 
Radio Erevan : Nu stim, dar pana sa vă raspundem au mai aparut cativa.  
 
Sotul tocmai termina de citit "Barbatul casei", o carte care îi invata pe barbati cum 
sa se impuna in relatia cu sotia. Vine direct la nevasta-sa si, proptindu-se in fata ei, 
îi spune : 
- De acum inainte sa-ti intre in cap ca eu sunt barbatul in casa asta şi cuvintul meu e 
lege!!! Ai inteles? Acum vreau sa-mi prepari cina, sa ma servesti, dupa care vreau 
ceva la desert. Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa ma relaxez. 
Dupa baie, ghici cine ma imbraca şi imi face freza!!??  
Nevasta îi raspunde:  
- Aia de la pompe funebre?! 
***  
Undeva, in sudul Statelor Unite, traia un preot tinar şi foarte talentat, cu o 
congregatie numeroasa. Intr-o zi, la sfirsitul unei slujbe, spune:  
- Fratilor, am auzit niste zvonuri foarte urite! Toata lumea ingheata.  
- Cineva dintre voi a raspindit zvonul ca as fi membru al Ku-Klux-Klanului! Nu este 
adevarat! Il rog pe vinovat sa iasa in fata şi sa-si marturiseasca minciuna.  
O tipa superba se ridica de pe rindul din fata şi zice:  
- Parinte, nu stiu cum s-a intimplat una ca asta! Eu n-am zis decit ca esti un 
adevarat vrajitor sub cearsaf!  
***  
La un interviu:  
- Si acum, dacă aveti cumva vreo intrebare despre firma noastra. . .  
- Pai. . . m-ar interesa sa stiu cam cati oameni lucreaza in firma dumneavoastra.  
- In general, cam un sfert. . .  
***  
Care este cea mai tare valuta? intreaba invatatoarea.  
- Euro, Dollar, Lira sterlina! striga elevii.  
- Ciocanul libanez! zice Bula.  
- Ce??? Nici nu exista asa ceva, de unde ai auzit asa ceva? intreaba invatatoarea.  
- Pai a zis sor-mea ca dacă libanezul îi mai da doua ciocane isi a apartament!  
***  
Seful povesteste o anecdota. Toti rad in hohote, in afara de unul.  
- Tu de ce nu razi? il intreaba colegii.  
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Nu mai are nici un rost! De maine nu mai lucrez aici!  
***  
Porcusorul isteric stătea cocotat într-un visin din 
livadă.  
Vine paznicul si-l întreabă:  
- Bă, ce cauti acolo?  
- Mănânc cirese!  
- Care cirese, mă, că ăsta-i visin!  
- Mi-am adus de acasă!  
*** 
Doua Blonde povestesc !! :  
- Am sa-ti relatez un fapt cu totul şi cu totul ciudat, draga, dacă stii sa pastrezi un 
secret. De o saptamana, sambata trecuta mai precis, suna cineva la mine la usa.  
Deschid si, in fata usii, un barbat tanar, inalt şi frumos ma intreaba:  
- Ion, sotul dumneavoastra, este cumva acasa?  
- Nu! spun eu. La care ma ridica in brate, ma duce in dormitor, ma pune pe pat şi 
mi-o trage sanatos. Luni a aparut din nou. S-a intamplat acelasi lucru. Si marti, şi 
miercuri. Mor de curiozitate, oare ce doreste acest barbat de 
la SOTUL MEU?  
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria. . .  
Maria: ajutoooor!  
Gheorghe: taci fa, ca pot şi singur! 
*** 
Patru barbati stau de vorba la o sticla de vin. Se ajunge inevitabil la performantele 
sexuale.  
Primul: Eu fac sex cu nevasta-mea o data pe luna.  
Al doilea: Eu de doua ori pe luna.  
Al treilea: Eu o data pe saptamana.  
Al patrulea: Eu de doua-trei ori pe saptamana.  
Primul catre al patrulea: Da' tu nici n-ai nevasta! 
Al patrulea: Aah, pai nu despre a ta era vorba? 
*** 
Paragraful pierdut din Geneza 
 
Dumnezeu l-a întrebat pe Adam:  
 
"Ce se întâmplă cu tine?" 
Adam a răspuns că nu avea pe nimeni cu care să mai schimbe din când în când câte 
o vorbă.  
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Dumnezeu i-a spus că o să îi facă lui Adam o companie, şi că aceasta vă fi o femeie. .  
Dumnezeu a zis:  
"Această persoană blândă şi suavă vă aduna şi prepara hrană pentru tine iar atunci 
când vei descoperi hainele, ea o să ţi le spele.  
Ea vă fi întotdeauna de acord cu orice decizie pe care o vei lua.  
Ea îţi vă face copii şi nu îţi vă cere niciodată să te trezeşti în mijlocul nopţii ca să ai 
grijă de ei.  
Ea nu te vă cicăli şi vă fi prima care vă admite că a greşit atunci când tu nu vei fi de 
acord cu ceva.  
Ea nu vă avea niciodată dureri de cap şi îţi vă da în mod liber dragoste şi pasiune 
ori de câte ori vei avea nevoie de ele. " 
Atunci Adam L-a întrebat pe Dumnezeu:  
"Şi cât o să mă coste o astfel de femeie?" 
Dumnezeu a răspuns:  
"Un braţ şi un picior".  
La care Adam a întrebat:  
"Şi ce pot să primesc dacă dau doar o coastă?" 
. . . . . . . . . . . restul, este o istorie pe care o cunoaştem bine cu toţii.  
*** 
Bula şi cu Strula erau prieteni. Pleaca Strula in Germania şi isi cumpara un aparat 
de masturbat. Il vede şi Bula, pleaca şi el in Germania si-si cumpara şi el unul. 
Ajunge acasa, si-l pune, are un orgasm, doua, nu se mai oprea…  
Il suna Bula disperat pe Strula: 
- Bai Strula, zi-mi cum se opreste aparatul, ca mor aici !  
- Are un buton galben? 
- Da. .  
- Are un buton verde? 
- Da !  
- Are un buton rosu? 
- Nu.  
- Ai belit-o, e aparatul de muls vaca, pana la 20 de litri nu se mai opreste.  
*** 
La prezentarea buletinului meteo, in platou s-a auzit o flatulatie sanatoasa.  
Meteorologul anunta vremea: 
- Atmosfera este incarcata. . . şi dacă continua sa se mai incarce mult, o sa ploua cu 
rahat.  
*** 
Ingrijorati de numarul mare de atacuri ale ursilor asupra oamenilor din vara asta, 
Ministerul apelor şi Padurilor din Alberta a publicat un mesaj de avertizare catre 
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turistii montani in care se prezentau 3 masuri de baza in evitarea "conflictelor" cu 
usrsul grizzly şi anume: 
1. circulati doar in grupuri şi fiti siguri ca aveti asupra Dvs. un clopotel care sa faca 
zgomot evititand intalnirea tet-a-tet cu ursul !  
2. aveti asupra Dvs. un spray cu piper cu care sa puteti spray-a ursul in cazul unei 
întalniri tet-a tet !!  
3. este foarte important sa puteti face diferentierea dintre fecalele de urs negru 
(care nu ataca omul) şi grizzly (care e cel periculos). Fecalele de urs negru contin 
urme de afine, conuri de brad şi blana de animale mici (gen veverita) in timp ce 
fecalele de crizzly contin urme metalice de clopotei şi miros a piper ! 
*** 
La Radio Erevan se intreaba: 
-Este adevarat ca in Romania. . .  
-Da, este adevarat.  
*** 
Intrebare la radio Erevan din partea romanilor: 
-Cand vom avea şi noi bomba atomica? 
Raspuns din partea rusilor: 
-Cand vă vom da-o noi! 
*** 
La Radio Erevan se intreaba: 
- Este adevarat ca suntem inferiori americanilor, tehnic, economic şi militar? 
- In principiu da dar este destul de dificil sa le facem clar acest lucru. . .  
*** 
La Radio Erevan un tanar intreaba: 
- Ce este de preferat sa am o sotie frumoasa şi sa profite şi altii de farmecele ei sau 
sa am una urata şi sa ma bucur numai eu de ea? 
- Va raspundem tot printr-o intrebare: Ce este mai bine, sa aveti un tort frumos şi 
sa manance şi prietenii din el sau sa aveti un "rahat" şi sa-l consumati singur? 
*** 
Intrebare la Radio Erevan dupa accidentul de la Cernobil: 
- Se poate sa îţi cada dintii dupa accidentul de la Cernobal? 
- In principiu da dar mai ales dacă nu îţi tii gura. . .  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cum se numeste femeia care stie intotdeauna unde-i este sotul? 
Radio Erevan raspunde: 
- Vaduva.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator amarat din Romania intreaba: 
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- De ce trebuie sa strangem cureaua in tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gat.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator din Rusia intreaba: 
- Cum se clasifica femeile? 
Radio Erevan raspunde: 
- Pe meleagurile dumneavoastra astfel: 10 la suta mame, 10 la suta doamne, 10 la 
suta curve. Iar restul de 70 la suta, mama Doamne, ce mai curve.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Este placut sa fii al doilea sot al unei vaduve? 
Radio Erevan raspunde: 
- Bineinteles ca nu ! Dar şi mai groaznic e sa fii primul.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Poti sa te descurci cu sexul slab? 
Radio Erevan raspunde: 
- Da, dar e de preferat sa fie tare.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cati miliardari sunt in Romania? 
Radio Erevan raspunde: 
- Oricum, pana sa ne intrebati dumneavoastra au mai aparut =ativa 
*** 
Un client intra întra la BCR.  
- As dori sa plasez o jumatate de milion de dolari la dumneavoastra, sopteste 
clientul bancherului.  
- Puteti sa vorbiti normal, domnule", raspunde bancherul.  
- La noi în banca nu trebuie sa-ti fie rusine ca esti sarac. " 
*** 
Rai versus Iad 
În Rai: Bucatarii sunt francezi, politistii englezi, mecanicii germani, amantii italieni 
şi bancherii elvetieni.  
În Iad: 
Bucatarii sunt englezi, polistii germani, mecanicii francezi, amantii elvetieni şi 
bancherii italieni.  
*** 
În prima zi, Dumnezeu a creat soarele, asa ca Diavolul a contraatacat şi a creat 
arsurile solare.  
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În a doua zi, Dumnezeu a creat sexul. Ca raspuns, Diavolul a creat casatoria.  
În a treia zi Dumnezeu a creat un economist. Aici i-a fost mai greu Diavolului, dar 
dupa ce a stat şi s-a  
gândit mult, Diavolul a creat al doilea economist.  
*** 
Stiu ca sunt prost, dar când ma uit in jur ma simt mult mai bine! 
*** 
- Sa vă pun şi niste ciupercutze? 
- Nu, multzumesc, mie-mi place sa le culeg singur! 
- Cum doritzi! Pot sa vi le risipesc pe podea. . .  
*** 
Patru prieteni, un arhitect, un chirurg, un anestezist şi un politician s-au intalnit la o 
discutie şi au decis sa stabileasca care dintre ei are cea mai veche meserie din lume.  
Chirurgul a inceput sa-si sustina cauza: 
- Biblia spune ca Domnul a luat o coasta de la Adam şi a creat femeia, iar asta dragii 
mei presupune talentul celui mai iscusit chirurg, Asa ca rezulta ca meseria mea e 
cea mai veche din lume.  
- Sa zicem ca ai dreptate, spune anestezistul. Totusi, inainte de a efectua operatia, 
pacientul trebuie adormit, iar asta necesita talentul celui mai iscusit anestezist. 
Asadar, cred ca meseria mea poate fi considerata cea mai veche.  
- Sa zicem ca aveti amandoi dreptate. Totusi, inainte de orice nu a existat decât 
haosul. Totul a trebuit sa fie planuit, schitat şi construit, iar asta necesita talentul 
celui mai iscusit dintre arhitecti.  
Auzind acestea, politicianul îi priveste cei 3 prieteni şi le spune: 
- Si totusi, dragii mei, cine credeti ca a creat haosul? 
*** 
Inaintea unei operatii, chirurgul isi intreaba 
pacientul: 
-Ce vârsta aveti? 
-Peste o luna voi implini 40 de ani.  
-Bravo, imi place tare mult optimismul tau, da’ esti cam =ncapatanat! 
*** 
- Ca romanu' nu-i nici unu', unde-s multi putea fi unu!!  
- Fie piinea cit de rea, tot ti-o fura cineva  
- Cine NE viziteza ne face ONOARE, cine NU, PLACERE.  
- De urata nu-i frumoasa, da'i desteapta, proasta dracu  
- Ne nastem goi, uzi şi flaminzi. De abia dupa aceea lucrurile se îrautatesc.  
- Cand nevasta tace, sa n-o-ntrerupi.  
- In viata sunt doua cuvinte care deschid multe usi: "trage" şi impinge"  
- Omul intelept îsi face vara sanie şi iarna o pune pe foc.  
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- Cine fura azi un ou şi se lasa prins. . . e bou!!!  
- Proverb marinaresc: "Iubeste-ti copilul ca şi cum ar fi al tau"  
- Nicio fapta buna nu scapa nepedepsita!  
- Cum îţi asterni, cum vine altul şi se culca in locul tau.  
- Dacă totul a iesit bine, inseamna ca ai gresit undeva.  
- Mama prostilor e mereu gravida. . .  
- Mai bine burtos de la bere decât cocosat de la munca!  
- Cand ai intrat in rahat pana la nas, tine-ti gura inchisa.  
- Nu esti beat atata timp cat poti sta intins pe podea fara sa te sprijini.  
 
 
O femeie isi intreaba sotul ce ar vrea pentru micul dejun: - Niste ochiuri cu sunca? 
Suc de grapefruit şi o ceasca de cafea?  
El refuza: - Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare.  
La pranz, ea il intreaba din nou: - O ciorbica de burta? Un gratar cu cartofi prajiti? 
Niste berici?  
El refuza: - Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare.  
Seara la cina, ea vine din nou cu oferta: - O slaninuta buna cu ceapa rosie? Un pic de 
telemea cu rosii? Niste vinut?  
El refuza: - Nimic, cred ca de la Viagra mi-am pierdut pofta de mancare.  
Ea explodeaza: - Atunci da-te dracului jos de pe mine ca eu mor de foame! 
*** 
Doi colegi stau de vorba: 
- Ai auzit? A murit sefu'.  
- Da. Si ma tot intreb cine a mai murit odata cu el.  
- De ce? 
- Pai scria in anunt ca "odata cu el a murit unul dintre cei mai capabili angajati ai 
firmei noastre. . . "  
*** 
- Popescule, de ce vii asa tarziu?!!! 
- Pai, mi-ati spus ieri sa-mi citesc ziarul acasa. . .  
*** 
Un patron catre altul: 
- Cum de angajatii tai sunt mereu asa punctuali? 
- Simplu: am 30 de angajati şi 20 de locuri de parcare.  
*** 
La Biroul de Resurse Umane: 
- Ne pare rau, dar nu vă putem angaja, pentru ca nu avem ce sa vă dam de lucru.  
- Pai, asta n-ar fi asa de grav. . .  
*** 
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Seful catre secretara: 
- Cine ti-a spus ca doar pentru ca te-am … de cateva ori ai dreptul sa lenevesti toata 
ziua?  
- Avocatul meu.  
*** 
La interviu: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu.  
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze. . 
.  
*** 
Un tanar absolvent al sectiei de Management era foarte incantat de postul pe care 
se angajase intr-o importanta companie multinationala. . In prima zi suna la Bufet, 
tipand in receptor:  
-"Adu-mi o cafea! Si viteeeeeza!!!"  
La celalt capat al firului raspunde o voce grava:  
-"Cred ca ai format un numar gresit; stii cu cine vorbesti, neam de cretin?"  
-"Nu", raspunde tanarul angajat.  
-"Eu sunt Directorul General, imbecilule!!!" 
-"Dar tu stii cu cine vorbesti, dobitocule?" tipa tanarul mai tare ca prima data.  
-"Nu" raspunde Directorul surprins.  
-"Perfect!". . . şi inchide.  
*** 
Doi politisti gasesc trei grenade intr-o groapa.  
1:-Ce ne facem cu ele? 
2:-Le ducem la sectie.  
1:-Si dacă explodeaza una pe drum? 
2:-Spunem ca am gasit doar doua.  
*** 
Unul, la 7 dimineata, sub balcoanele unui bloc, zbiera din toti bojocii:  
- Nutzii! Nuutziii! 
Nici un raspuns. Iarasi : 
- Nuztii! Nuutziii! 
Tot nici un raspuns. Iarasi : 
- Nutzii! Nuutziii! 
Catadicseste unul sa deschida : 
- Ce aia ma-tii vrei, ma, de zbieri asa la 7 dimineata?  
- Nutzii s-a sculat? 
- Nu mi s-a sculat! 
*** 
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Care este diferenta dintre o blonda şi o oglinda? 
O blonda se abureste mai repede.  
*** 
Doua blonde ies dintr-un bar, şi una îi zice celeilalte: 
-Auzi, eu am uitat sa fac pipi!  
-Lasa ca te invat io.  
*** 
O blonda ajunge la serviciu plangand in hohote.  
Seful o intreaba ingrijorat ce a patit la care ea raspunde: "Azi dimineata am primit 
telefon şi am aflat ca mama a murit".  
Seful o consoleaza: "De ce nu te duci tu acasa azi sa te odihnesti? Si-asa nu avem de 
lucru prea mult".  
Blonda refuza spunand ca mai bine lucreaza ca sa mai uite de necaz.  
Dupa 2 ore seful trece pe langa biroul ei şi o aude plangand şi mai tare. "Ce s-a mai 
intamplat?", o intreaba.  
La care ea raspunde: "Tocmai a sunat sora mea şi mi-a zis ca şi mama ei a murit".  
*** 
De ce nu au blondele notiunea timpului? 
Pentru ca se culca la unu şi se scoala la altul.  
*** 
Ce inseamna o suvita neagra in parul unei blonde? 
O speranta! 
*** 
O blonda isi cumpara un Porche ultimul tip, rosu. . . misto ce mai. Pe drum i se strica 
masina şi ca orice sofer deschide capota şi vede ca nu mai are motor (astea au 
motorul in spate). Speriata, nu stie ce sa faca, dar când colo opreste alt Porsche 
rosu, alta blonda. Intreaba: 
-Ce ai patit?  
-Nu stiu, cred ca mi-am pierdut motorul pe drum. . .  
-Nu-ti fa griji ca am eu unul de rezerva in portbagaj.  
*** 
Un englez, un american şi un arab stau de vorba despre familiile lor intr-un bar.  
Englezul:  
- Am 10 copii acasa şi dacă as mai face unul as avea o echipa de fotbal! - Eeiii, spune 
americanul, eu am 15 copii acasa şi dacă ma mai fortez o data imi fac o echipa de 
fotbal american!  
In sfarsit, arabul:  
- Eu am 17 neveste acasa.  
Face o pauza in timp ce soarbe tacticos din pahar.  
- Dacă imi mai iau una, imi fac teren de golf!  
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*** 
Un tip îsi revine dintr-o coma profunda de 7 luni. În tot acest timp, sotia lui a stat 
zilnic lînga patul lui. La câteva zile dupa ce si-a revenit, îsi cheama sotia:  
- Draga mea, ai fost alaturi de mine în toate nenorocirile prin care am trecut: cînd 
am fost concediat, m-ai sprijinit enorm; cînd afacerea mea a dat faliment, ai fost 
lînga mine; cînd am fost împuscat, ai stat alaturi de mine; cînd ne-am pierdut casa, 
ai fost tot lînga mine; cînd sanatatea mea s-a subrezit, m-ai sprijinit permanent. Stii 
ceva?  
- Ce sa stiu, dragul meu? întreaba ea zîmbitoare.  
- Cred ca îmi porti ghinion!  
*** 
Un timid intra intr-un bar şi vede o femeie frumoasa. Cam dupa o ora, facandu-si in 
sfarsit curaj, se duce la ea şi o intreaba sfios:  
- Hm, te deranjeaza dacă stam de vorba?  
Ea îi raspunde tipand cat o tin plamanii:  
- Nu, nu ma culc cu tine!  
Toti cei din bar au izbucnit in ras. Barbatul se intoarce la masa sa, plin de indignare. 
Dupa cateva minute, femeia se duce la el şi se scuza. Zimbind îi spune:  
- Imi cer scuze ca te-am pus intr-o astfel de situatie. Vezi, am terminat psihologia şi 
studiez comportamentul oamenilor in situatii jenante. Atunci barbatul se rasti la ea 
cat putu de tare:  
- Cat? 200 de dolari?  
*** 
Un tip mai pe seara face autostopul. Il vede pe unul cu o caruta venind pe sosea şi il 
intreaba:  
- No bade departe-i Clujul?  
- Da` apoi nu-i departe!  
Urca tipul in caruta adoarme şi mai spre dimineata se scoala şi intreaba:  
- Bade da unde-i Clujul?  
- No acu-i departe!  
*** 
Intr-un autobuz, care este ultra aglomerat, urca doi studenti, unul pe usa din fata, 
celalalt pe usa din spate. Cel din fata striga catre cel din spate:  
- Costele, unde are ma femeia parul cret?  
In spate sunt doua doamne grase şi simandicoase, care se foiesc nelinistite, vadit 
deranjate de ce ar putea raspunde Costel. In picioare langa doamne - un politist.  
- Sub brat - raspunde Costel.  
- Si mai unde au par cret? Doamnele se foiesc din nou.  
- In cap.  
- Si mai unde, ma?  
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Una din doamne:  
- Domnule politist, vă rog luati atitudine, e impardonabil!  
Politistul raspunde plin de el:  
- Lasati, doamna, numai sa pronunte el cuvantul "pizda", ca-i fut una cu pulanu' 
peste coaie, de-l ustura si-n cur vreo doua zile!  
*** 
Merge o baba bolnava la doctor şi îi spune:  
- Dom' doctor, ma simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma.  
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi îi zice:  
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de noroi din Techirghiol.  
- O sa ma vindece doar baia cu noroi?  
- Nu, dar trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul! 
*** 
Un bulldog merge pe strada si, deodata, ajunge în dreptul unui gard pe care scrie: 
"Câine rau!"  
Suna el la poarta şi îi raspunde un câine mititel.  
- Ma-ta-i acasa? 
- Nu. .  
- Tactu-i acasa? 
- Nu! 
- Atunci cine-i câinele rau? 
- Eu, ca nu pap tot din farfurie. . .  
*** 
Badea Gheo sta pe munte un an, strange banuti la chimir şi apoi coboara in oras sa 
se distreze. Din pacate nimereste intr-un club de gay şi travestiti.  
Alege o "fata" şi merg la asta acasa.  
- Fa-te comod, te servesc cu o bere, ceva, il intreaba tipul.  
- Da, zice Gheo. Gay-ul merge la frigider şi realizeaza ca Gheo nu intelege fenomenul 
şi se intoarce zicind.  
- Stii, de fapt eu nu am clitoris, intelegi? 
- Bine, zice Gheo, atunci ada-mi o Hainiken.  
*** 
Vine un tip cu un prunc la doctor: 
-Doctore, copilul meu are un an, dar pana acum inca nu a deschis ochii.  
Doctorul: 
-Eheei ! Cred ca ochii trebuia sa-i deschizi dumneata. Copilul e chinez. . .  
*** 
Ion moare.  
La inmormantare preotul o intreaba pe Maria:  
- Vrei sa-l pupi inainte sa-l bagam inauntru?  
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Ea explodeaza in lacrimi:  
- Asa imi spunea mereu şi el. . .  
*** 
La NASA soseste unn OZN acoperit complet cu aur. Din el coboara un extraterestru 
mic, verde, dar cu antenele din aur. Este luat la intrebari, cercetat: 
- De unde vii tu? 
- De pe Marte.  
- Si toti aveti acolo farfurii zburatoare din aur? 
- Da.  
- Shi toti aveti acolo antene din aur? 
La care extraterestrul: 
- Numai noi, evreii. . .  
*** 
Doi evrei au magazinele alimentare vis-a-vis. Intr-o zi apare la primul afisat ca are 
zahar de vanzare cu 3000 lei/kg. A doua zi celalalt se infurie şi pune un afis pe care 
apare 2800 lei/kg. A treia zi primul pune din nou un pret mai bun: 2600 lei/kg. A 
patra zi al doilea afiseaza un pret de 2400 lei/kg. In sfarsit in a cincea zi primul se 
duce in pravalia celui de-al doilea.  
-Dar, ia spune cum poti sa scazi pretul in asa hal ca vom da faliment amandoi ! Noi 
luam zaharul cu 2450!  
-Eu nu cred ca voi da faliment pentru ca nici nu am zahar de vanzare!!! 
*** 
Un evreu se afla pe patul de moarte si-i spune singurului sau fiu: 
- Isaac, mai am putin şi mor şi vreau sa stii ca cele 7 vile, 3 blocuri, 30 de taxiuri, 
fabrica de imbracaminte, cele 2 ferme, 8 magazine, bijuteriile, titlurile bancare, 
valorile, sculpturile. . .  
- Da, tata, mi le lasi? 
- Ti le vand ieftin, foarte ieftin!!! 
*** 
Un american, un neamt, un evreu şi un negru prin padure. . . Cade o omida pe 
american acesta o arunca pe neamt, neamtul pe evreu, evreul pe negru; negrul o ia 
şi o mananca.  
Cade alta omida pe american. O arunca pe neamt, neamtul pe evreu, iar evreul spre 
negru: 
- Cat dai pe o omida?! 
*** 
Domnul Schlesinger venea spre casa la 3 dimineata. La 50 de metri venea spre el un 
alt om. Neavand ce face incepe sa se gandeasca: 
De la servici nu vine ca-i prea tarziu. La servici nu merge ca-i prea devreme. Atunci 
vine de la curve.  
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Dar in orasul asta sunt doar trei curve: Rachela, Ella şi nevasta-mea. .  
De la Rachela vin eu. Ella e in spital cu sifilis. Atunci vine de la nevasta-mea. Dar la 
nevasta-mea merg doar trei oameni: 
Eu, dar eu sunt aici.  
Seful meu, dar nu e el ca il cunosc.  
Si domnul Goldstein pe care nu il cunosc.  
Se apropie de omul care venea spre el, trei pasi, doi, unul şi spune: 
- Buna dimineata domnule Goldstein! 
- Buna dimineata, dar de unde ma cunoasteti? 
- Eh. . . . judecâta logica. . .  
*** 
S-au întâlnit la o bere un indian, un arab şi un evreu, şi s-au apucat ei sa 
povesteasca cum l-a ajutat pe fiecare Dumnezeul lui.  
Indianul spune ca în timpul unei inundatii cumplite s-a rugat lui Buddha şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri în jurul lui s-a facut senin.  
Arabul povesteste cum în desert când era mort de sete i s-a rugat lui Allah şi dintr-o 
data pe o raza de 20 de metri în jurul lui a început sa ploua.  
Vine şi evreul care povesteste ca in ziua de sabat când iesea din sinagoga a vazut pe 
jos un portofel plin cu bani şi i s-a rugat lui Dumnezeu sa-l ajute sa nu pacatuiasca 
tocmai de sabat. . . . şi pe o raza de 20 de metri în jurul lui s-a facut Miercuri! 
*** 
Cica Itzic şi Rashela aveau 10 copii. Nu mai aveau destula mancare sa dea la toti 
puradeii asa ca s-a gandit Itzic sa faca economie in familie.  
Intr-o seara si-a adunat plozii şi le-a zis: 
- Bai, care nu mananca asta-seara primeste 5000 de shekeli.  
Aia urla de fericire, şi sar sa-si primeasca banii. Se culca nemancati şi asteapta cu 
infrigurare dejunul de a doua zi dimineata.  
A doua zi puradeii fug la Itzic sa ceara de mincare. Itzic sta un pic, se gandeste şi 
zice: 
-Eh, acum cine vrea sa manance, da cei 5000 de shekeli înapoi. . .  
*** 
Itic şi Strul erau prieteni. Moare Strul. Itic se duce la mica publicitate sa dea un 
ferpar. Scrie: "Strul mort".  
Functionara îi spune: 
- Oricum se taxeaza pe minimum 4 cuvinte.  
Itic se gandeste şi scrie: "Strul mort. Vand Trabant". . .  
*** 
Invatatoarea la scoala organizeaza un concurs care are ca premiu o cutie mare de 
bomboane. .  
- Cine stie care a fost omul despre care s-a vorbit cel mai mult de-a lungul istoriei? 
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Ionel: 
- Lady "D" 
- Da Ionel, şi Lady "D" a fost un personaj cunoscut dar nu despre ea este vorba. 
Altcineva! 
Maria: 
- Bill Clinton! 
- Intr-adevar Bill Clinton este un personaj cunoscut, este presedintele celei mai 
puternice tari din lume, dar nu despre el este vorba. .  
Itic: 
- Iisus Hristos! 
- Bravo mai Itic! Asa este. Totusi spune-mi şi mie de când pana când tu stii de Iisus 
Hristos. Parca voi sunteti cu Moise? 
- Moise e Moise, business is business!!! 
*** 
Un evreu se duce la rabin, şi îi spune: 
- Rabbi, nu stiu ce sa ma fac cu fiul meu, pentru ca desi l-am crescut în spiritul 
religiei mozaice şi am avut grija ca el sa respecte mereu caile şi legile iudaice, mi-a 
spus ca vrea sa devina crestin. Cu ce am gresit? 
La care rabinul raspunde: 
- E interesant ca ma intrebi tocmai pe mine, pentru ca şi eu l-am crescut pe fiul meu 
cat am putut de bine, şi l-am ingrijit, şi am avut grija sa respecte CALEA, dar şi el 
mi-a spus ca vrea sa devina crestin.  
- Bine, şi ce ati facut? 
- Am cautat raspunsul la Dumnezeu.  
- Si? 
- Si El mi-a raspuns: "E interesant ca ma întrebi tocmai pe mine, pentru ca şi eu. . . " 
*** 
Un evreu in Manhattan la volan, invartindu-se in jurul buildingului unde in 5 min. 
urma sa semneze contractul vietii lui, disperat ca nu gaseste un loc de parcare. 
Ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, te rog gaseste-mi un loc de pracare ca sambata vin la sinagoga şi donez 
2-3 mii de $. Trec 2-3 min, nimic. . Ridica din nou ochii spre cer: 
- Doamne, te rog din suflet, fa-mi rost de un loc de parcare ca vin sambata la 
sinagoga şi donez 5-6 mii, 8 mii nu mai conteaza suma, doar ajuta-ma cu un loc de 
parcare. Moment la care o masina parcata mai in fata iese de pe locul de parcare, 
omul nostru face volan drepata intra in parcare, ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, nu mai e nevoie, mersi frumos, s-a rezolvat! 
*** 
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Într-un avion de pasageri, zburau pentru prima data împreuna un pilot evreu şi 
copilotul care era chinez. Dupa o buna bucata de timp în care nu si-au spus nimic 
unul celuilalt, evreul rupe tacerea: 
- Sa stii ca eu vă urasc pe voi, chinezii! 
- De ce? îl intreaba surprins chinezul. .  
- Pentru ca i-ati atacat pe americani la Pearl Harbor! 
- Nu noi am fost, aia au fost japonezii!!! 
- Chinezi, japonezi, vietnamezi, pentru mine sunteti toti o apa si-un pamânt! 
Chinezul înghite în sec dar nu spune nimic.  
Dupa o noua perioada de tacere, chinezul spune: 
- Si eu vă urasc pe voi, evreii! 
- De ce? întreaba jignit evreul.  
- Pentru ca din cauza voastra s-a scufundat Titanicul! 
- Ce prostii vorbesti, Titanicul s-a scufundat pentru ca s-a ciocnit de un iceberg!! 
- Iceberg, Goldberg, Spielberg, pentru mine sunteti toti o apa si-un pamânt! 
*** 
Cica, un evreu moare şi ajunge in rai şi merge la Dumnezeu şi spune: 
- Doamne, vreau sa ma primesti in rai! 
- Bine mai, dar ce-ai facut tu ca sa te primesc in rai? 
- Am dat un leu la un cersetor! 
- Bine, dar nu-i de ajuns! Ce ai mai facut? 
- Am mai dat un leu la un cersetor! 
- Bai, bravo, dar nu-i destul, ti-am mai spus.  
- Doamne, Doamne, dar am mai dat un leu la un cersetor! 
- Petre, da-i lu' asta 3 lei şi da-l nabii afara!!!!!! 
*** 
Doi olteni mergeau pe strada: 
- Ma', Ioane, tu stii ce-i ala un 'beu'? 
- Nu, Marine! Dar de ce ma-ntrebi? 
- Pai, mi-a spus un prieten de-al meu c-a vazut un 'cur-cu-beu'!. . .  
*** 
- De ce esti asa trist? 
- Nevasta-mea. . .  
- Doar n-a murit. . .  
- A, nu. Asa macar stiam unde doarme.  
*** 
Soacra sta de mai multe saptamini la tinarul cuplu.  
Intr-o seara, il intreaba pe ginere: 
- Spune-mi, fiule, nu mai ai nici o carte pe care sa n-o fi citit-o? 
- Da, cum sa nu! Mersul trenurilor.  
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*** 
O femeie da un anunt la matrimoniale: "Caut barbat cu urmatoarele calitati: sa nu 
ma bata, sa nu fuga de la mine şi sa fie bun in pat".  
Primeste multe telefoane, dar un tip vine chiar la usa: 
- Buna, sint Bob. Nu am maini, deci n-o sa te bat şi nu am picioare, deci n-am cum sa 
fug.  
- Si de unde stiu eu ca esti bun in pat? 
- Pai nu sunai la usa? 
*** 
Un tip foarte cochet observa intr-o zi ca este bronzat pe tot corpul cu exceptia 
penisului.  
Asa ca se duce la plaja, se ingroapa tot sub nisip cu exceptia zonei albe.  
Doua batrane se plimbau pe plaja şi observa ciudata excrescenta in nisip. Una din 
ele îi spune celeilalte: 
- Nu exista dreptate pe lumea asta! La 20 de ani ma intrigau, la 30 imi placeau, la 40 
umblam dupa ele, la 50 plateam, la 60 ma rugam. La 70 m-am resemnat in sfarsit 
fara. Acum, am 80 de ani, nenorocitele: cresc ca buruienile şi eu nu ma mai pot 
apleca.  
*** 
Un tip divortat o intalneste la o petrecere pe fosta nevasta impreuna cu noul ei sot.  
Dupa ateva pahare, se duce la noul tip: - Si. . . cum e sa folosesti marfa la mana a 
doua?  
La care celalalt îi raspunde: - Nu-i chiar asa de rau. Dupa primii 5 cm, este 
nefolosita.  
*** 
Bula il intreaba pe taica-su :tata care este diferenta intre practic şi fizic!? Taicasu 
sta se gandeste un pic şi îi spune:du-te şi spune-i lui sorata ce ar face dak vine un 
tip la ea şi ii 
spune, dak îi da 500 de euro, ar face sex cu el? Se duce Bula la sorasa şi o intreaba:  
Fa, dak vine unu la tine şi te intreaba dak te duci cu el pt 500 euro, te duci? 
Sorasa sta şi se uita la Bula şi îi spune: Bineinteles k ma duc.  
Se duce Bula la taicasu şi îi spune k sorasa se duce cu strainu ptr 500 de euro. 
atunci taicasu îi spune sa se duk şi la maicasa s-o intrebe acelasi lucru. se duce Bula 
şi la maicasa şi o 
intreaba: 
Mama, dak vine un strain şi i-ti spune sa te duci cu el ptr 500 de euro, te duci? 
Maicasa se uita la el şi dupa vreo 2 minunte, îi spune: bineinteles k ma duc cu el. .  
Se duce Bula la taicasu şi îi spune ce a zis şi maicasa is il intreaba: 
Am intrebat şi pe soramea şi pe mama şi tot nu inteleg diferenta.  
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Atunci taicasu îi spune: Practic. . . . avem 1000 euro, dar fizic. . . . . avem doua curve 
in casa.  
*** 
- Alo? 
- Da ! 
- Institutul international de astrofizica, spectroscopie nucleara, prospectiuni 
intergalactice, studiul quasarilor şi determinarea universurilor ciclice cu structura 
toroidala? 
- Da, noi suntem ! 
- Cu Gogu de la cazane, vă rog.  
*** 
Un ardelean e oprit de un politist, care îi spune: 
- Dati-mi numele şi prenumele.  
- Ai innebunit? Si pe urma cum ma mai numesc? 
======================== 
Maria zice intr-o zi: 
- Ma Ioane zi şi mie o vorba calda ca de când nu te-am mai auzit. . .  
Ion zice: 
- Marie, arzate-ar focul.  
======================== 
Unele maxime şi legi  
Legea lui Slous: Dacă indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap.  
 
Legea lui Franko privind locul de munca: Daca-ti place ceea ce faci, probabil ca faci 
ceea ce nu trebuie.  
 
Prima capcana a geniului: Nici un sef nu vă pastra un subaltern care are dreptate 
tot timpul.  
 
Legea lui Raphel referitoare la afaceri: Cu cat angajatii au mai putin de lucru, cu atât 
vor lucra mai incet.  
 
Maxima biroului: Telefonul nu suna niciodata când nu ai nimic de facut.  
 
Legea lui Otto: Intotdeauna faci ceva lipsit de importanta când seful trece pe la 
biroul tau.  
 
Legea lui Chapman: Dacă nu poti sa-ti termini treaba in primele 24 de ore, lucreaza 
noaptea.  
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Regula lui Harry: Cand nu stii ce sa faci, mergi grabit şi ia-ti o mina ingrijorata.  
======================== 
Pleaca in aplicatie o grupa de militari şi una de politai. Neavand mijloace de 
transport mai multe pleca impreuna cu un autocar supraetajat, la parterul 
autocarului ereau militari şi la etaj politai.  
Militari o tineau tot intro veselie bautura şi bancuri cat cuprindea, la etaj politai toti 
cuminti unu nu spunea o vorba. Se duce colonelul de la militari şi spune: 
- Mai da voi ce aveti uite ai mei ce se distreaza şi voi nimic! 
La care politai 
- Pai ce vă pasa voi aveti sofer, noi nu! 
======================== 
Culmea comertului: 
2+2=3, 50(la cumparare) şi 4, 50 (la vanzare)! 
======================== 
O blonda o intreaba pe alta: 
- Draga, ai folosit vreodata vibratorul? 
- Nu! 
- Nici sa nu-l folosesti ca eu aseara mi-am spart 2 dinti! 
======================== 
Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate? 
- Liceul.  
======================== 
- Domnule doctor, zise femeia, disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu limba 
scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta in liniste.  
======================== 
Doi politisti intra intr-o librarie. Dupa un moment de ezitare, vinzatoarea îi 
intreaba: 
- Ce-i baieti, ploua afara? 
======================== 
La o scoala din SUA, invatatoarea le cere elevilor sa povesteasca un film ce trateaza 
o tema de dragoste.  
- Dintre un barbat şi un barbat? intreaba un elev.  
- Nuuu, raspunde grabita invatatoarea.  
- Dintre o femeie şi o femeie? intreaba o eleva.  
- Nuuu, raspunde ingrijorata invatatoarea.  
- Dar atunci intre cine? intreaba nedumeriti elevii.  
- Intre un barbat şi o femeie, raspunde invatatoarea.  
- Aaa, am inteles, spuse un elev mai dezghetat. Vreti sa tratam un film istoric.  
======================== 
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Se face un sondaj international de opinie pentru a se afla cine sunt cei mai buni din 
lume pentru a pastra secretul de serviciu.  
O americanca este prima care isi spune parerea: 
-Sotul meu stie unde lucrez, dar nu stie cu ce ma ocup. Eu nu stiu nici unde lucreaza 
şi nici cu ce se ocupa. Eu nu duc acasa hirtii da la serviciu şi nici el nu aduce acasa 
hirtii de la serviciu.  
Japonezul spune: 
- Eu şi sotia mea lucram in acelasi birou, dar eu nu stiu cu ce se ocupa şi nici ea nu 
stie cu ce ma ocup.  
In sfirsit, vine şi rindul romanului, care spune: 
- Eu lucrez singur in birou. Nu stiu cu ce ma ocup, dar nici nu ma intereseaza! 
======================== 
Cantitatea de inteligenta pe pamint este constanta. Populatia este in crestere. . .  
======================== 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca in paradis, deoarece ei ar fi ignorat 
marul şi ar fi mincat sarpele.  
======================== 
Inaintea unei operatii, chirurgul isi intreaba pacientul: 
-Ce virsta aveti? 
-Peste o luna voi implini 40 de ani.  
-Bravo, bravo, spune chirurgul, imi place tare mult optimismul dumneavoastra! 
======================== 
Bula la scoala: 
- Tovarasa profesoara, dacă vă spun un banc. . . vă cad tzatzele!. . Dar vad ca-l stiti. .  
======================== 
Intr-o intersectie un BMW îi taie calea unui TRABANT, care avea prioritate. Soferul 
trabantului se ia dupa BMW şi la urmatorul semafor il ajunge din urma, se repede la 
sofer şi dezamagit îi zice. . .  
- Dacă noi astia cu masinile nemtesti nu ne putem intelege. . .  
======================== 
Porcusorul agresiv sta asezat in autobuz.  
Intra o batranica.  
Tremura şi era in mari dureri stand in picioare.  
Porcusorul agresiv o intreaba: 
- Batranico, ai vrea sa te asezi? 
- DA, ar fi foarte dragut.  
- Si totusi ma intreb unde. . .  
======================== 
Ce s-a întîmplat, de ce ai lipsit ieri? 
- Pãi stiti. . a murit bunicul. .  
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-Aoleu! Cum asa? 
- Pãi a iesit pe balcon şi a cãzut balconul cu el.  
- Vai, sãracul! Si asa a murit? 
- Nu, cã a reusit sã se prindã de tocul de la geam, dar apoi a alunecat şi a cãzut iar.  
- A, şi a murit? 
- Nu, a cãzut în copacul din curte şi de acolo a fost catapultat pe casã, apoi a 
alunecat şi a tras toatã tigla dupã el.  
- Si asa a murit? 
- Nu, cã s-a prins de burlan. Dar burlanul s-a desprins.  
- Si asa a murit? 
- Nu, a reusit sã se balanseze şi a intrat în casã prin geamul de la etaj, s-a rostogolit 
pe scari.  
- Si asa a murit? 
- Nu, în cãdere a încercat sã se prindã de balustradã, dar balustrada s-a rupt şi el a 
cãzut în gol pînã la parter.  
- Si asa a murit? 
- Nu, dar l-am împuscat noi, cã ne dãrîma toatã casa.  
======================== 
Canibalul catre copiii sai: 
- Copii, sa fiti cuminti anul asta, ca, dacă nu vine Mos Craciun, n-avem din ce face 
friptura.  
======================== 
La un bal, se duce unu la o tipa: 
- Papusa, dansezi? 
- Da, sigur.  
- Pai, atunci lasa-ma pe mine sa stau pe scaun.  
======================== 
Doi prieteni mor intr-un accident de masina. Unul merge in rai, iar celalalt in iad. 
Intr-o zi, cel din rai se uita In jos si-l vede pe cel din iad stind cu o cutie de bere In 
mana şi cu o blonda pe genunchi.  
Suparat, se duce la Dumnezeu: "Ce-i asta?! Cred ca vreau sa merg in iad; uite-te la 
prietenul meu de acolo!" 
Dumnezeu îi raspunde: "Uite-te mai bine: Cutia are o gaura in fund şi blonda, nu!" 
======================== 
Un caine de paza isi intreaba colegul: 
-Tu nu auzi ceva?. . .  
- Ba da!. . .  
- Si atunci de ce nu latri? 
- Pai atunci nu mai aud nimica. . .  
======================== 
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Horea se afla in fata motilor infuriati, inarmati cu furci şi coase.  
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, sa murim noi de foame şi grofii sa huzureasca 
pe spinarea noastra? 
Motii : Nuu, Horea, pe ei! 
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, ca noi sa traim in frig, in cocioabe, in timp ce 
grofii au palate? 
Motii : Nuu, Horea, pe ei! 
Horea: Apai mai rabdam, motii mei, ca noi sa n-avem nimica, iar grofu sa piarda 
banii nostri pe la jocuri de carti prin cazinourile din Europa? 
Motii nimic, liniste mormantala! Horea e descumpanit şi se uita la un mot mai 
batrin care intr-un tarziu îi zice: 
- Horea, dragul tatii, nu fi asa maniat, poate ca nu ţi-o intrat carte! 
======================== 
Un tanar intra intr-o farmacie şi o intreaba pe farmacista, o fata tanara, extrem de 
frumoasa: 
- Nu vă suparati, aveti prezervative cu arome? 
Farmacista, extrem de doritoare sa-l ajute: 
- Da, ce aroma sa fie? 
- Ce aroma vă place mai mult 
======================== 
La Radio Erevan, un investitor bursier amarât din Romania întreaba: 
- De ce trebuie sa strangem cureaua în perioada de tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gât.  
======================== 
Intra o blonda la doctor.  
- Ei domnisoara, unde vă inteapa? 
- In masina, dar mi-a promis ca-si face rost de un apartament la bloc.  
======================== 
Un tip ajunge la portile Raiului, in fata lui Sf. Petru. Acesta il intreaba: 
- Ai facut ceva deosebit in viata ta care sa merite sa intri in Rai? 
- Da, ma pot gandi la un singur lucru. Odata, când faceam un drum in Black Hill in 
Dakota, am dat peste un grup de motociclisti duri şi mari şi rai care maltratau o 
tanara. M-am dus direct la ei şi le-am cerut sa o lase in pace dar ei nu m-au ascultat. 
Asa ca m-am dus la cel mai mare, cel mai tatuat şi i-am tras una in cap, i-am 
rasturnat motocicleta, i-am smuls cercelul din nas şi l-am aruncat la pamant.  
Apoi am tipat : 
- Acum, inapoi baieteilor sau veti avea de-a face cu mine ! 
Sf. Petru a fost impresionat.  
- Cand s-a intamplat asta? 
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- Acum cateva minute. . .  
======================== 
Un tip dupa ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetelul lui şi începe sa noteze 
ceva. Tipa, suparata, îi spune: "Ce nesimtit esti, ce, eu sunt din alea sa ma treci în 
carnet?". . . "Nu te trec, îi raspunde 
tipul, te sterg!" 
======================== 
Directorul unui internat îi previne pe baieti : 
- Dacă da dracu' si-l prind pe unul din voi in dormitorul fetelor, il amendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
======================== 
- Ce mai este nou, Gigi? 
- Sunt suparat, Vasile. Am aflat ca nevasta-mea ma insala.  
- Bine, dar eu te-am intrebat ce mai e nou. . . .  
======================== 
Soţia: Iubitule. . . Ce faci? 
Soţul: Nimic.  
Soţia: Nimic?. . Păi de-o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie.  
Soţul: Căutam data expirării. . .  
======================== 
Sotul vine acasa foarte tarziu si, ca sa nu-l certe sotia, se hotareste sa-i traga o 
partida de sex oral. Se furiseaza in dormitor, se baga sub plapuma şi trece la treaba. 
. . Dupa ce rezolva problema, da 
sa mearga la un dus şi ramane perplex când o vede pe sotia iesind din baie.  
- Tu cum ai ajuns aici?!?. . . striga el.  
- Nu mai striga, ca o trezesti pe mama!. . .  
======================== 
Intrebare: Cum se saluta mai nou romanii când vorbesc la telefon? 
Raspuns: Salutare tie şi ascultatorilor nostrii !!! 
======================== 
Micul Thomas, cel mai bun elev din clasa o intreaba pe invatatoare dacă poate sa-i 
vorbeasca dupa ore. Ea accepta.  
- Ce vrei sa-mi zici Thomas?  
- Cred ca sunt prea inteligent ca sa raman in clasa asta, ma plictisesc!As vrea sa trec 
direct la Liceu.  
Directorul scolii este informat şi il intreaba pe Thomas dacă vrea sa treaca niste 
teste.  
Thomas accepta fara sa ezite şi testarea incepe.  
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- Sa vedem Thomas: 3x4?  
- 12  
-- şi 6x6?  
- 36, domnule director.  
- Capitala Japoniei?  
- Tokio!  
Testul continua inca o jumatate de ora, Thomas nu face nici o greseala!  
La sfarsitul testului, domnul director este multumit dar profesoara intreaba dacă 
poate sa-i puna şi ea cateva intrebari. . Amandoi accepta. Profa incepe:  
- Thomas, vaca are 4 şi eu am 2 ce este?  
- Picioarele, doamna.  
- Corect, ce gasim in pantaloni tai şi nu gasim in ai mei?Directorul se mira de 
intrebare. . .  
- Buzunare, doamna  
- Bine Thomas, unde au femeile parul cel mai cret?Directorul se pregateste sa 
intervina chiar când Thomas raspunde: 
- In Africa, doamna!raspunde copilul fara sa ezite.  
- Ce este moale dar cu mainile unei femei devine tare?Directorul deschide ochii 
mari dar inainte sa vorbeasca, Thomas raspunde:  
- Oja pt unghii, doamna.  
- Ce au femeile şi barbatii in mijlocul picioarelor?  
- Genunchi, doamna!  
- Bine şi ce are o femeie maritata mai larg decât una celibatara? Directorului nu-i 
vine sa creada ce aude.  
- Patul, doamna!  
- Care parte a corpului meu este des cea mai umeda?  
- Limba dumneavoastra, doamna!  
- Ce cuvant care incepe cu litera C. . . . . inseamna ceva care poate sa fie umed sau 
sec şi pe care barbatii le place sa-l priveasca?  
- Cerul! spune Thomas 
Directorul sufla usurat, transpirat decide sa opreasca testul şi spune:  
- Nu o sa te trimit la liceu o sa te trimit direct la Universitate!Chiar şi eu as fi picat 
acest test. . . . .  
 
Morala: 
Odata cu inaintarea in varsta devenim perversi 
======================== 
Medicul catre pacient: 
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- Aveti o boala contagioasa extrem de rara. O sa fiti mutat intr-o camera separata şi 
acolo veti manca numai pizza şi clatite. - Si astea ma vor ajuta sa ma fac bine? - Nu, 
dar asta-i singura mancare care incape pe sub usa.  
======================== 
Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman. Dupa impact, tipul ia o barca şi vasleste 
disperat sa se salveze.  
- Unde pleci, dom'le, ca mai sunt femei aici?  
- Lasa-ma in pace omule, mie de femei imi arde acum?  
======================== 
Doi lilieci isi faceau siesta, atarnati intr-un copac cu capul in jos. "Auzi, care a fost 
cea mai naspa zi din viata ta?"  
"Cand am avut diaree". . .  
======================== 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna la mare, fara 
barbatii lor. La intoarcere, pe una dintre ele au apucat-o remuscarile:  
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori l-am inselat in concediu.  
Bruneta: - Ce idioata!  
Roscata: - Ce curajoasa!  
Blonda: - Ce memorie!  
======================== 
La interviul pentru angajare:  
- Sunteti casatorit?  
- Nu.  
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze. . 
.  
======================== 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba:  
- La cine mergeti?  
Studentul:  
- La cine ma sfatuiti?  
======================== 
- Imprumuta-mi 100$.  
- Am numai 30.  
- Da-mi 30, cu restul de 70 imi ramai dator.  
======================== 
De ce barbatii nu pot avea mai multe neveste?  
- Pentru ca îi protejeaza legea!  
======================== 
Merge pe strada o doamna cam plinuta. De ea se apropie un cersetor:  
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic.  
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- Ehee, dacă as avea şi eu asa vointa. . .  
======================== 
Anunt la matri moni ale: "Caut sotie"  
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!"  
======================== 
I: Care e deosebirea dintre bikini frantuzesti şi cei rusesti?  
R: Cei frantuzesti îţi intra in fund, cei rusesti in cizma! 
======================== 
O femeie se plange unui politist:  
- Domnule politist, tipul acela ma urmareste. Cred ca e beat!. . . . Politistul o masoara 
de sus pana jos şi spune:  
- Aveti dreptate. Cu siguranta este beat!  
======================== 
Un profesor le da elevilor ceva de scris. Bula refuza.  
Profesorul:  
- Singura scuza ca sa nu scrii, e sa ai o boala foarte grava! Bula:  
- De epuizare sexuala ce ziceti? Profesorul se uita la el cateva clipe:  
- Asta nu e scuza, poti sa scrii cu mana cealalta 
======================== 
Fiica în vârstă de 16 ani îşi invită tatăl şi mama să se aşeze pe canapeaua din 
sufragerie pentru a le spune ceva:  
- Mamă, tată, . . . . sunt însărcinată !  
- Cine a putut fi porcul ordinar, nesimţitul, nenorocitul, animalul care şi-a bătut joc 
de tine. Dacă pun mâna pe el în clipa asta, îl omor !!!!! Explodează mama fetei. 
Foarte calmă, tânăra ia un celular şi formează un număr. În mai puţin de 15 minute 
în faţa casei frânează energic un „Ferrarri Scaglieti 512" argintiu şi în mai puţin de 
2 minute, în cadrul uşii apare un bărbat elgant cu părul uşor grizonat, îmbrăcat 
într-un costum „Armani" impecabil, cu un imens buchet de trandafiri în braţe :  
- Iubită doamnă, stimate domn, vă rog. . .  
- Ce să ne mai rogi măgarule, pedofil nenorocit. . . Începe mama. . . .  
-. . . să mă ascultaţi. . . .  
-. . . care ţi-ai bătut joc de fructul tinereţii copilului nostru. . . !!!  
- Condiţia şi poziţia mea socială nu-mi permit să o iau de soţie pe fiica 
dumneavoastră. Dar, dacă copilul născut de aceasta vă fi băiat, vă primi cadou de 
botez o fabrică de piese auto, un supermarket, un restaurant de lux, un apartament 
de 300 mp în centrul Bucureşti-ului, o vilă pe litoral şi o vilă la munte. Dacă vă fi 
fată, vă primi la botez o fabrică de confecţii, o casă de modă „haute couture", un 
supermarket şi deasemeni un apartament şi câte o vilă la mare şi la munte. Dacă 
vor fi gemeni, vor primi câte o fabrică de procesare a cărnii, căte o fabrică de 
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produse lactate, câte un apartament şi câte un pachet de acţiuni „Gazprom" fiecare 
în valoare de 5 milioane €.  
Dacă vă pierde sarcina. . .  
- I-o mai tragi odată ! Interveni tatăl. . . .  
*** 
La un examen de fizica. Profesorul foarte prost dispus. Intra prima studenta.  
-Duduie, e vara, sunteti intr-un compartiment de tren şi vă este foarte cald. Ce 
faceti?  
Studenta foarte bucuroasa de simplitatea intrebarii raspunde:  
- Deschid fereastra.  
- Perfect, vă rog sa calculati viteza cu care intra curentul de aer in compartiment, 
temperatura de afara şi presiunea atmosferica.  
-?!?  
Pica examenul. A doua studenta pateste la fel. Intra şi a treia studenta, care intre 
timp aflase despre ce era vorba.  
- Duduie, e vara, sunteti in tren, in compartiment, şi vă e foarte cald. Ce faceti?  
- Imi dau jos bluza.  
- Dar totusi vă e cald.  
- Imi dau jos fusta.  
- Inca vă e foarte cald.  
- Imi dau jos sutienul, chilotii, tot, raman goala.  
- Si dacă inca vă mai este cald?  
- Domnule profesor, şi sa stiu ca ma f*t cu tot trenul, dar fereastra aia tot nu o 
deschid! 
Un alpinist neasigurat sta sa cada de pe un perete de stanca. Abia se mai tine cu o 
mana deasupra haului. Se uita la cer şi striga disperat:  
- Doamne, e cineva acolooo??!  
Se aude o voce grava:  
- Da, fiule!  
- Ce sa fac, sa nu ma zdrobesc de pamant?  
- Roaga-te sa-ti fie iertate pacatele şi desprinde-te de stanca fara teama.  
Se gandeste putin alpinistul, apoi striga iar:  
- Altcineva mai e acolo???!  
*** 
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta şi o reazema de gard şi 
incepe sa caste ochii in jur.  
Gardianul:  
- Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru. . .  
- No, ca nu-i bai, i-am pus lacat! 
*** 
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O blonda cu masina este oprita de un politist.  
- Permisul dvs. , vă rog.  
- Ce e ala?  
- Cartela aceea cu poza dvs.  
Se uita blonda prin geanta, gaseste o oglinda, se uita in ea şi i-o da politistului. 
Acesta priveste la rindul sau in oglinda şi spune:  
- Ma scuzati, nu am stiut ca lucrati in politie.  
*** 
Doi prieteni se intilnesc dimineata la cafea, unul cu un ochi vinat.  
- Ce-ai patit la ochi? il intreaba celalalt.  
- M-a lovit nevasta.  
- De ce?  
- I-am zis "TU".  
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi in familie de te-a lovit pentru asta?  
- Pai aseara cind mincam mi-a zis: „Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni".  
Si eu i-am raspuns: „Poate TU” 
*** 
Intr-un salon de reanimare, toti pacientii stau cuminti conectati la aparatele de 
mentinere in viata. Electricianul baga capul pe usa şi ziceaieti, luati o gura mare de 
aer ca schimb o siguranta!. . .  
*** 
Motto-ul zilei! 
Dacă cineva ride? rizi cu el impreuna!  
Dacă cineva cinta? cinta cu el impreuna!  
Dacă cineva lucreaza - lasa-l sa lucreze!  
***  
Perle culese de la Academia Trupelor de Uscat - SIBIU 1992-1996 
 
Sa nu mai prind picior de student cu mainile in buzunare!  
O mana criminala a dat cu piciorul in chiuveta.  
Dati-mi o bara metalica din lemn.  
Ce te uiti asa la mine ca la un bou? Ce, ori nu-i asa?  
Am sa vă tin cu ochii in soare pana la 12 noaptea.  
Dacă ti se intampla sa cazi de pe transportor ori mori ori ramai prost. Eu am cazut 
de 3 ori.  
Fa-mi o lista cu el.  
Cand plecati acasa sa nu uitati vreo bricheta aprinsa in dulapuri.  
Sa nu vă dati jos din mersul trenurilor.  
Va doare mana sa bateti 3 pasi de defilare?  
Impartiti suprafata in 3 jumatati egale.  
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Lipeste calcaiele pe langa corp.  
Jumatate din batalion stia ca este adunare numai tu nu.  
Bai rahatilor, dacă vin la voi vă mananc !  
***  
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti prost, decât sa vorbesti 
şi sa inlaturi orice dubiu. "  
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se intilnesc pe strada. Mihai il vede pe Cristi ca e cam 
abatut si-l intreaba:  
M : De ce esti asa suparat?  
C: Uite ma eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat.  
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina?  
C: Niciodata.  
M: Pe luna?  
C: Da din cap negativ.  
M: Pe an?  
C: Iar da din cap negativ.  
M: Pai vezi, rugina.  
***  
Ion şi Maria la maternitate:  
- No Marie, ce avem?  
- Baiat.  
- No, . . . . şi cu cine seamana?  
-. . . Degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti.  
***  
La un concurs de parasutisti intr-o unitate militara, Bula trebuia sa faca saltul cu 
parasuta, la aterizare sa ia bicicleta, dupa care cros de 15Km. Se urca Bula in avion, 
ajunge in zona de parasutare, sare şi trage de comanda. . . . nu se deschide. Mai 
trage o data. . . nimic (futui). . . trage comanda de la parasuta de siguranta. . . tot 
nimic (baga-mi-as). . . mai trage o data. . . nimic. . . dupa care zice: - Parca vad ca şi 
bicicleta e stricata. . .  
*** 
Prin ce se deosebeste un om de o camila?  
- Camila poate sa lucreze o saptamâna fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamâna fara sa lucreze. . .  
***  
Un alpinist neasigurat sta sa cada de pe un perete de stanca. Abia se mai tine cu o 
mana deasupra haului. Se uita la cer şi striga disperat: - Doamne, e cineva 
acolooo??!  
Se aude o voce grava: - Da, fiule!  
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- Ce sa fac, sa nu ma zdrobesc de pamant?  
- Roaga-te sa-ti fie iertate pacatele şi desprinde-te de stanca fara teama.  
Se gandeste putin alpinistul, apoi striga iar: - Altcineva mai e acolo???!  
*** 
În curtea taraneasca, una dintre gaini a ouat un ou de jumatate de kilogram. - Ne 
spui şi noua cum ai reusit? o întreaba celelalte gaini. - Secret de familie. - Proiecte 
pe viitor? - Voi oua un ou de un kilogram. Îl întreaba şi pe cocos cum au reusit. - 
Secret de familie. - Si care-ti sunt proiectele pe viitor? - Sa pocesc mutra strutului.  
*** 
Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la resturant. Farfuria de supa se varsa pe rochia 
ei cea noua. Suparata şi asteptand sa fie consolata de sotul romantic zice: - Uite cum 
arat, ca o scroafa! El raspunde: - Si te-ai mai şi murdarit pe deasupra! 
*** 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidelă şi îţi trece prin cap sa te arunci 
de pe balcon, adu-ti aminte ca. . . ai coarne, boule, nu aripi! 
*** 
Femeile sunt exact ca traducerile: cele bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune.  
*** 
Un tip şi o tipa fac dragoste. El îi spune: 
Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o sa-ti spun Eva. '  
Ea îi raspunde: 'Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o sa-ti spun Peugeot.  
*** 
Fiul: E adevarat, taticule, ca in unele parti ale Africii barbatul nu isi cunoaste sotia 
decât dupa casatorie?  
Tatal: La fel se intampla in toate tarile, fiule ! 
*** 
Cand un barbat deschide portiera masinii sotiei sale de un lucru poti fi sigur: ori 
masina e noua ori femeia! 
*** 
Casatoria serveste la impartirea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata dacă 
ai fi ramas singur 
*** 
Sotia îi spune sotului: 
- Mai bine ma casatoream cu Dracul decât cu tine ! 
- Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange e interzisa! 
*** 
- Tu îţi iubesti nevasta? 
- Cand ne-am luat, o iubeam asa de tare incat imi venea s-o mananc. Acum imi pare 
rau ca n-am mancat-o atunci. Acum e prea tarziu, e atoasa.  
*** 
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Nevasta-mea ma saruta de fiecare data când vin acasa.  
- Asta da afectiune! 
- As. . . E investigatie! 
 
Nevasta isi surprinde sotul in bucatarie cu un plici de muste in mana. Il intreaba: 
- Ce faci aici?  
-Omor muste. . .  
-Si ai omorat vreuna? 
-Trei masculi şi doua femele.  
-Dar cum le recunosti? 
- Masculii i-am omorat pe o cutie de bere iar femelele pe telefon. . .  
*** 
Un barbat punea niste flori la mormantul mult-iubitei sale mame decedate, când 
remarca un alt barbat in genunchi la un mormant. Barbatul parea ca se roaga cu o 
intensitate profunda, repetand: 
-- De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? 
Primul barbat se apropie de el şi îi spuse: 
- Domnule, nu vreau sa ma amestec in suferinta dumneavoastra privata, dar nu am 
vazut niciodata atata durere. Pe cine jeliti? Un copil? Un parinte?  
Indureratul isi aduna gandurile pentru o clipa, apoi raspunse: 
- Primul sot al nevestei mele. . .  
*** 
Secretara noua 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara. Vine directorul acasa, nevasta 
il ia in primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama.  
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat.  
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede.  
*** 
Un tip se plange prietenului sau:  
- Am avut totul. . . bani, o casa frumoasa, o masina faina, dragostea unei femei 
superbe. . . Apoi, dintr-o data totul a disparut in neant. . .  
- Pai, cum asa. . . . ?' intreaba mirat prietenul.  
- A aflat nevasta-mea. . . ' 
*** 
Doi golani patrund noaptea in dormitorul calugaritelor de la un schit. Din intuneric 
se aude vocea uneia dintre ele: 
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- Iarta-i, Doamne, ca nu stiu ce fac! 
- Taci din gura, zise cea de linga ea, al meu stie. . .  
*** 
La un ospiciu, toti nebunii stateau agatati care de lustra, care de grilajele de la 
ferestre, sau pe pereti. La un moment dat, apare doctorul şi spune: 
- A venit toamna! 
Toti nebunii cad jos, numai doi raman suspendati in continuare.  
- Voi nu ati auzit ca a venit toamna? intreaba doctorul.  
- Noi suntem conifere! 
*** 
Intrebare: De ce merg politistii in misiune cu portbagajul plin de apa? 
Raspuns: Li s-a dat ordin sa aiba grija sa nu le moara sirena!. .  
*** 
De ce nu poate o blonda sa scrie numarul 11? Pentru ca nu stie pe care 1 sa-l puna 
in fata 
*** 
Trei tipe stau de vorba:  
Prima:  
- Sa vezi ce am gasit in buzunarele sotului meu aseara. . .  
Celelate:  
- Ce? Ce?  
- Fotografii porno. . .  
- Si ce ai facut cu ele?  
- Nici nu am stat sa ma gandesc, le-am aruncat pe foc.  
A doua:  
- Asta nu-i nimic, eu am gasit in buzunarele sotului meu prezervative. . .  
- Si ce ai facut? Le-ai aruncat pe foc?  
- Ei as, le-am gaurit şi le-am pus la loc.  
Cea de a treia lesina.  
*** 
La moartea unui cardiolog  
Toate erau in forma de inima: florile, coroanele, jerbele, groapa, sicriul. Cand sa 
bage mortul in groapa, un tip din multime incepe sa rada in hohote.  
Preotul se opreste din cantat şi il intreaba: bine domnule, acum te-a gasit şi pe 
dumneata rasul, tocmai in acest moment?  
Tipul îi raspunde: nu vă suparati dar ma gandeam la propria mea inmormantare, 
pentru ca eu sunt ginecolog! 
*** 
Ardelenii 
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Doi ardeleni la oras, sunt cazati intr-un hotel la etajul 20, iar liftul nu merge. Se 
apuca ei sa urce pe scari. Pe la etajul 5, Ion catre Gheorghe:  
- Gheo, am sa îţi zic ceva. . .  
- Lasa-ma in amaraciunea mea, imi zici când ajungem. . .  
Dupa inca vreo 7 etaje, Ion:  
- Gheo, trebe sa-ti zic ceva. . .  
- Lasa-ma Ioane, imi zici când ajungem, acu lasa-ma in pace!  
In fata usii, Gheorghe catre Ion, gafaind ca o locomotiva:  
- Ia zi acuma ce voiai sa-mi zici.  
- Am uitat cheia la receptie!. . . . . . . . . . . . . . .  
Se apuca ei sa coboare Dupa vreo 5 etaje, Ion vrea sa zica ceva.  
- Lasa-ma in pace. Imi zici jos!  
Alte 7 etaje, Ion vrea sa spuna ceva, Gheorghe enervat il opreste. Ajung sleiti la 
receptie, Ion :  
- Mai Gheo, tu chiar nu stii de gluma?? 
*** 
Blonda la volan 
Doua tipe, la volan o blonda, semaforul rosu, se opresc: 
- Mama, vezi ce rosu frumos? 
- Da. . . waw! 
- Da' uite ce galben fain. . .  
- Aha. . .  
- Si ce verde frumos. . .  
- Da, asta chiar e super. . .  
- Aa. . . iar rosu asta. . . L-am mai vazut, hai sa mergem  
*** 
Recruti la politie 
Interviu la o circa de politie pentru recruti. Intra primul, comandatul il intreaba: 
- Como ti cheamo? 
Asta, nimic. . .  
- Iesi afara, ca nu esti bun de nimic. . .  
Mai intra inca unul, iar: 
-Como ti cheamo? 
Asta, nimic nici el. . .  
Intra al trei-lea şi il intreaba şi pe asta: 
- Como ti cheamo? 
La care recrutul raspunde: 
- Perche? 
- Perche şi mai cum? 
*** 
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Un chirurg la poarta Raiului  
Un chirurg moare, ajunge la poarta Raiului şi se aseaza la coada.  
Imediat il observa Sf. Petru şi zice 
- Furnizorii, poftiti pe usa din spate, vă rog! 
*** 
O femeie tânara şi extrem de atractiva ia avionul spre casa din Elvetia. In avion, 
alaturi de ea ia loc un preot catolic caruia i se adreseaza imediat:  
- Ma scuzati, Parinte, mi-ati face un mare serviciu?  
- Desigur, Copila mea, cu ce te-as putea ajuta?  
- Mi-am cumparat un depilator electric excelent; am platit foarte mult pentru el. . 
Depaseste cu mult limita de valoare a scutirii de vama şi ma tem ca mi-l confisca. 
Dar dumneavoastra Parinte, ati putea sa-l treceti la vama ascunzându-l sub 
reverenda.  
- Cu adevarat, as putea sa-l trec, dar te previn ca inca niciodata n-am fost in stare sa 
mint.  
- Dar dumneavoastra aveti o fata atât de cinstia incat nici asa nu vor întreba nimic- 
spuse tânara şi da-du depilatorul preotului descumpanit.  
Dupa aterizare la vama:  
- Parinte, aveti ceva de vamuit?-intreaba ofiterul vamal.  
- Din crestet pâna la brau n-am nimic de vamuit, fiule.  
Acest raspuns bizar trezeste suspiciunea vamesului asa ca întreaba mai departe:  
- Si sub brâu?  
- Pai am ceva magnific facut pentru a servi femeilor, dar nu a fost folosit inca 
niciodata.  
Vamesul râde cu lacrimi:  
- În regula, treceti mai departe! Urmatorul ! 
*** 
Isărescu la frizer :  
Tzâc, tzâc, tzâc! 
Frizeru: Domnu Guvernator, cum mai merge economia? 
Isărescu : mm, bine.  
Tzâc, tzâc, tzâc! 
După câteva minute 
Frizeru: Domnu Guvernator, cum mai merge economia? 
Isărescu : mm, bine.  
Tzâc, tzâc, tzâc! 
După câteva minute. .  
Frizeru: Domnu' Guvernator.  
Isărescu: Auzi, da ce mă tot intrebi? 
Frizeru: Păi când vă întreb vi se ridică părul şi il tai mai bine!!! 
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*** 
Un tip se trezeste dimineata, ia ziarul de la usa, se uita pe numerele de la loto şi 
vede ca i-au iesit toate cele sase. Cum avea un serviciu pe care nu îl suporta, pleaca 
tacticos la serviciu, intra în audienta la sef şi îl anunta cu satisfactie ca 
demisioneaza.  
Seful spune ca e alegerea lui, îi multumeste pentru cei peste 20 de ani lucrati în 
firma şi îi da un bonus de despartire de 200. 000 de euro.  
Omul, fericit nevoie mare, în drum spre loterie intra la reprezentanta BMW şi 
cumpara cel mai scump model, în valoare de 200. 000 de euro.  
Când sa dea banii, este anuntat ca, deoarece este clientul cu nr. 1, 000, 000 primeste 
masina gratis.  
Când e sa ai noroc, ai noroc, zice omul bucuros ca a ramas şi cu cei 200. 000 de euro 
şi are şi BMW nou nout.  
Trece pe la loto, ridica milioanele şi pleaca acasa.  
Sta pe terasa, la o bere şi o vede pe sotia sa venind acasa, cu bicicleta. Moment în 
care trece pe strada o betoniera şi o calca.  
Asta e, zice omul, când e sa ai noroc, ai noroc pâna la capat!" 
*** 
Ion se trezeste intr-o dimineata cu o mahmureala ingrozitoare dupa o noapte 
petrecuta la o petrecere de afaceri. Se chinuie sa-si deschida ochii şi primul lucru pe 
care il vede sunt doua aspirine asezate langa un pahar cu apa pe noptiera. Si langa 
el, un trandafir rosu! Ion se ridica din pat si-si vede hainele curate şi calcate. Se uita 
prin camera şi vede ca totul e in ordine perfecta şi luceste de curatenie. La fel e şi in 
restul casei. Ia aspirinele, se sperie când se uita in oglinda din baie şi vede un ochi 
vanat şi in cele din urma observa un bilet pe masa pe care scria: "Dragul meu, micul 
dejun e in cuptor. Eu am iesit la cumparaturi. Te iubesc!!" Se taraste pana in 
bucatarie şi vede ca intr-adevar il asteapta micul dejun aburind şi ziarul de 
dimineata.  
*** 
Fiul lui e şi el in bucatarie. Ion il intreaba: 
- Fiule, ce s-a intamplat azi-noapte? 
- Pai, ai ajuns acasa beat dupa 3 dimineata şi ai luat-o razna. Ai rupt masuta din 
sufragerie, ai varsat pe coridor şi ti-ai facut un ochi vanat când ai dat cu capul de 
usa.  
- Atunci de ce este totul intr-o ordine atât de perfecta, atât de curat, am primit un 
trandafir rosu şi micul dejun ma asteapta pe masa? 
- Ah, asta-i simplu, îi raspunde fiul. Mama te-a tarat pana in dormitor şi când a 
incercat sa-ti dea jos pantalonii. I-ai spus: "Lasa-ma in pace, tarfa ce esti, sunt 
insurat!" 
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Morala: 
Masuta rupta - $300. 26 
Micul Dejun - $10. 20 
Trandafirul rosu - $5. 00 
Aspirinele - $0. 30 
Sa spui lucrul potrivit la momentul potrivit. . . . de nepretuit!! 
*** 
Soţia către soţ: 
- Logodnicul lui Lili este mai tandru ca tine, îi spune mereu "perla mea" 
- El este bijutier. Eu sunt ginecolog. Cum ai vrea sa-ti spun? 
*** 
Intrebare la Radio Erevan:  
De ce are hartia igienica mai multe straturi? Nu era de ajuns unul singur? 
Raspuns:  
In principiu aveti dreptate şi oricum folositi direct doar prima foaie! Dar celelalte 
sunt stocate timp de 6 luni de catre serviciile de specialitate, pentru a putea fi 
accesate de Ministerul de Interne, Ministerul Public, SRI şi SIE.  
Razbunarea fetelor pentru toate bancurile misogine. . .  
*** 
Care-i asemanarea dintre un barbat şi un soarece?  
Amandoi trag la gaura  
*** 
Ce este un sot?  
Un amant care si-a fortat prea mult norocul.  
*** 
Care este asemanarea dintre un barbat şi o telecomanda?  
Ambii sunt simpli, usor de folosit şi de obicei îi gasesti pe langa televizor.  
*** 
De ce ce sunt barbatii ca zapada?  
Nu stii când vin(e), nu stii cati centimetri vă avea, şi nu stii nici cat vă dura. . .  
*** 
Ce isi zice mireasa dupa noaptea nuntii?  
Doamne-ajuta ca nu am aruncat inca vibratorul. . .  
*** 
De ce sunt barbatii ca şi cabinele telefonice?  
Ori sunt "ocupate" ori e "telefonul" defect. . .  
*** 
Cum se numeste un barbat aratos, inteligent, atent şi sensibil?  
Basm. . .  
*** 
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De ce sunt barbatii ca ceapa?  
Dacă dai jos invelisul îţi vine sa plangi. . .  
*** 
De ce sunt barbatii imuni la boala vacilor nebune?  
Pentru ca sunt porci. . .  
*** 
De ce exista barbati?  
Pentru ca vibratoarele nu aduc bani in casa. . .  
*** 
Care e diferenta dinte barbati şi "Pedigree"?  
Pedigree exista şi cu creier. . .  
*** 
De ce barbatii sunt ca şi betele de chibrit?  
Dacă îi aprinzi isi pierd capul. . .  
*** 
Un sot, satul de sotia sa care-l tot intreba cum arata, îi cumpara o oglinda mare, ca 
sa se vada in ea din cap pana in picioare.  
Asta a mers un timp, dar acum îi punea aceleasi intebari, stand in fata oglinzii. O 
data, proaspat iesita de la dus, se plangea ca are sanii prea mici.  
Sotul, care de obicei tacea, îi spune : 
- Dacă vrei sa-ti creasca sanii, ia o bucata de hartie igienica şi freac-o intre ei cateva 
secunde in fiecare zi.  
Femeia se repede, ia o bucta de hartie şi se apuca sa o frece intre sani: 
- In cat timp o sa-mi creasca? 
- Va dura cativa ani!.  
Sotia se opreste: 
- De unde stii tu ca dacă frec o bucata de hartie igienica intre sani, acestia imi vor 
creste in cativa ani? 
- Cu fundul a mers, nu-i asa? 
*** 
Intr-o firma, 4 femei in birou: sefa (nu se specifica ce culoare de par) şi 3 contabile, 
una bruneta, una roscata, şi cealalta blonda. De la o vreme, sefa pleca totdeauna mai 
devreme de la serviciu, sub diverse pretexte. Intr-o zi, se gandesc fetele ca dacă sefa 
pleaca, pleaca şi ele. Zis şi facut, şi cum a iesit sefa pe usa, hop şi ele, sa profite de 2 
ore libere. Bruneta, merge direct la sala de fitness, profitand de faptul ca are timp 
mai mult sa fie in forma. Roscata merge la cumparaturi. Blonda, ca o sotie cuminte 
şi iubitoare, merge acasa, sa profite de 2 ore in plus langa sotul ei iubit. Acasa, insa, 
dupa ce intra, aude zgomote din dormitor, şi când se uita pe furis pe usa, îi vede pe 
barbatu-sau şi pe sefa ei. Tiptil, se strecoara afara din casa fara sa zica nimic şi se 
duce in parc, asteptand sa treaca timpul. . .  
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A doua zi, sefa iar dispare cu doua ore inainte de terminarea programului. . . 
Celelalte vor şi ele sa plece, numai blonda statea la birou.  
- Haide, tu nu pleci?  
- Nu, nu plec, ca ieri era cat pe ce sa ma prinda sefa!  
*** 
La angajare, doi canibali promit ca nu vor manca pe nimeni din firma.  
Dupa cateva luni unul dintre ei este chemat la conducere şi dat afara.  
Al doilea canibal se duce la cel dat afara si-l întreabă ce s-a intamplat: 
- Apăi am…. nu m-am putut abţine şi am mâncat contabila.  
- Mă nenorocitule, cum ai putut fi aşa prost, eu am mâncat până acum trei ingineri 
şi nimeni nu a observat.  
*** 
O tiganca se duce la teatru. La întoarcere, tiganul o întreaba: 
- Cum a fost, fa, la teatru? 
- Stai sa-ti povestesc. La intrare, toata lumea tinea beletele în mîna, Asa ca l-am scos 
şi eu. La usa, unul mi-a rupt beletul. Am vrut sa tip,  
dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat nici io. Am intrat, m-am pus pe scaun şi 
deodata s-a stins lumina. Am vrut sa tip, dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat 
nici io. La un moment dat, ala de statea lînga mine, mi-a bagat mana între picioare. 
Am vrut sa tip, dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat nici io.  
- Lasa asta, fa. Piesa, piesa cum a fost? 
- Mult mai mare decît a ta! 
*** 
Definiţii noi extrase din Moldovian DEX 2008:  
PRUDENT = pastă de dinţi cu extras de prune;  
MONOLOG = olog de un picior;  
BIOLOG = olog de ambele picioare;  
SEXOLOG = olog de 6 picioare (de ex. miriapod sexolog);  
AMÂNAT = fără mâini;  
ÎNCHINARE = transport către China;  
ÎNVINUIRE = procesul de fermentare a mustului;  
ÎNFOCARE = transformare în focă;  
GHINIOANE = variantă moldovenească pentru ardelenescul „Bine, Ioane";  
ÎMPRĂŞTIERE = rezultatul procesului prin care beţivii se fac praştie; 
BIZAR = zar dublu;  
MĂCEL = mac mic;  
MICROSCOP = scop măr 
*** 
Ştefan cel Mare stătea şi se uita la TV. Vine slujitorul său, Vasile, şi îi 
spune:  
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- Măria Ta! Măria Ta! Vin turcii!  
- Cât sunt de mari?  
- Apăi sunt mici! Se văd în zare cam de 10 cm!  
- Lasă Vasile că avem timp! Vasile pleacă. După un timp vine iarăşi:  
- Măria Ta! Măria Ta! Vin turcii!  
- Cât sunt de mari?  
- Au crescut copăcel Măria Ta!  
- Lasă Vasile că avem timp! 
Vasile pleacă. După un timp însă vine ţipând:  
- Măria Ta! Măria Ta! Vin turcii!  
- Cât sunt de mari?  
- Cât mine, cât Măria Ta!  
- Atunci i-a bazooka şi-i împuşcă!  
- Nu pot Măria Ta că-i ştiu de când erau mici! 
*** 
Un somn sanatos nu numai ca prelungeste viata, dar şi reduce ziua de lucru.  
*** 
Un tip intra la stomatolog.  
- Doctore, hai sa facem totul repede fara anestezie. Scoateti dintele şi gata! 
- Dacă ar fi toti pacientii asa ca d-stra! Bine, hai sa incepem. . .  
Tipul striga: 
- Scumpo, intra şi arata-i medicului dintele care te doare.  
*** 
- Baiete, nu-mi arata limba, caci ai sa te imbolnavesti! 
- Cu ce? 
- Cu fractura la mandibula şi contuzie cerebrala.  
*** 
- Alo, iubitule, tu esti? 
- Da, eu sunt.  
- Stii, o sa avem un copil.  
- Ati gresit numarul. . .  
*** 
La un colt de strada, un politist musca un caine. Un trecator se opreste si-i spune 
politistului: 
- Ce-ai domnule cu bietul caine! 
- Ce te bagi domnule! Ce, stii cine a inceput?  
*** 
La spital este adus un tip cu o fractura craniana. . Sora medicala completeaza fisa şi 
intreaba: 
- Casatorit? 



2299 

 

- Nu, am avut un accident!  
*** 
Vine Ion la Gheorghe şi il intreaba: 
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi? 
Gheorghe: 
- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropiu de ea şi o intreb: 
"-Ce avem astazi, lapte sau carne?" 
*** 
Cand eram mai tanar, uram sa ma duc la nunti. Matusi de-ale mele ma piscau de 
obraz şi ziceau razand: ' ' tu urmezi ' ' 
Au terminat cu porcaria asta când am inceput la inmormantari sa fac şi eu acelasi 
lucru cu ele!  
*** 
Aveti sampon? 
- De oua.  
- Si pe cap cu ce ma spal?  
*** 
Un cetatean opreste un taxi: 
- Du-ma şi pe mine un milimetru! 
- Hai dom ' ne, nu ma lua la misto!.  
- Dacă te-as fi luat la misto, ti-as fi spus "cu opriri".  
*** 
La un bal, se duce unu la o tipa: 
- Papusa, dansezi? 
- Da, sigur.  
- Pai, atunci lasa-ma pe mine sa stau pe scaun.  
*** 
Doua furnici fumau iarba. La un moment dat apare elefantul. Cand il vad, furnicile 
se pun pe ras. Elefantul, mirat, le intreaba: - Ce-ati patit mai?  
- Wahahahaha. . . elefantule, vezi tu firmitura asta de paine?  
- Da.  
- N-ai curaj sa te sui pe ea! Elefantul pune un picior pe ea zi zice:  
- Poftim ca m-am suit!  
- Wahahaha. . . elefantule. . . cat esti tu de mare. . . n-ai curaj sa iei cealalta firmitura 
de paine de pe jos şi sa ti-o pui in cap!  
Elefantul ia şi cealalta firmitura de paine de pe jos şi si-o pune in cap.  
- Wahahahahaha. . . . furnicile se terminau de ras. Elefantul:  
- Ma acum ce mai este?  
Furnicile: - Mamaaaa cata sandvisul  
*** 
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Cica trei prieteni, care nu se mai vazusera de atatia ani, se intalnesc intamplator in 
fata unei scoli de soferi. **Din vorba in vorba isi dau seama ca fiecare isi astepta 
consoarta sa-si termine ora de conducere auto. Primul zise suparat:  
- Sotia mea a inceput scoala de o saptamana şi de atunci in fiecare noapte se 
trezeste, pune mana pe "manivela" şi incepe :"inainte, inapoi, inainte, inapoi" de nu 
pot sa dorm toata noaptea.  
Al doilea zise şi el negru de suparare:  
- Asta nu-i nimic, a mea a inceput scoala de o luna şi de atunci in fiecare noapte se 
trezeste, pune mana pe "manivela" şi incepe: "intaia, a doua, a treia, a patra". La 
marsarier, cel  
putin, imi vine sa-mi iau campii.  
Al treilea, daramat de tot, se uita la ei şi zise:  
- Sunteti mici copii! A mea a inceput scoala de doua luni şi de atunci in fiecare 
noapte se trezeste, se intoarce cu curul la mine şi zice "plinul, vă rog !" *  
*** 
Adam şi Eva sunt izgoniti din rai. La plecare, ei intreaba:  
-Doamne, cine vă spala vasele?  
Dumnezeu le spune :  
-Va voi pune la o incercare. Va veti sui intr-un copac şi voi da drumul la o pisica 
salbatica sa vă chinuie. Cine vă vorbi primul, acela vă spala vasele toata viata. Zis şi 
facut. Vine pisica şi se urca pana la Eva, o zgaraie pe picioare, o musca, Eva, nici un 
cuvant. Trece pisica la Adam. Il zgaraie pe picioare, il musca, se ridica mai sus şi 
observa intre picioare doi motocei. Pisica incepe sa se joace cu ei şi la un moment 
dat, observa ca un soricel ce era ca mort, incepe sa se miste şi sa creasca. Si-a luat 
atunci pozitia de asalt, dar când sa sara, Eva a urlat: Zat! fir-ai a dracului ! De atunci 
a ramas lege: femeia spala vasele.  
*** 
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut.  
- Ce faci, bace?  
- Uite, aice cu turma. . . .  
- Pot sa vorbesc cu cainele tau?  
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine:  
- Ce mai faci, Azor?  
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata)  
- Ciobanul te ingrijeste bine?  
- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate şi din când in când ne mai şi 
jucam.  
Ciobanul sta stupefiat.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau?  
- Magarul nu vorbeste. . . Ziaristul se apropie de magar:  
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- Ce mai faci, magare?  
- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc)  
- Ciobanul se comporta bine cu tine?  
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, ma baga in sura. . . Ciobanul cade pe 
spate.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta?  
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheatza apele!  
*** 
- Tata, imi cumperi, te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu camera video, 
GPRS şi cu aplicatii java şi mp3?  
- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalti copii?  
*** 
La olimpiadele de la Beijing. In prima zi romanii au luat o medalie. In a doua zi 
romanii au luat alta. In a 3 a zii au fost prinsi  
*** 
In Japonia a fost inventat un aparat de fotografiat digital cu o asa viteza de lucru, 
incat sunt sanse de a fotografia femeia cu gura inchisa.  
*** 
Am citit un interviu cu Toni Grecu, in care era intrebat:  
- Ce ai face dacă o femeie ti-ar face avansuri?  
Raspunsul mi s-a parut genial:  
- M-as feri, pt. ca dupa avans intotdeauna urmeaza lichidarea. . .  
*** 
Un tip agata o femeie extrem de grasa şi o duce acasa; ajung ei in pat şi tipul se suie 
pe ea. . .  
- Dupa cateva momente o intreaba:  
-Auzi draga, ai ceva impotriva sa sting lampa asta din tavan?  
-Nu, de ce, esti pudic?  
-A, nu, dar ma cam arde la buci!. . .  
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile pentru ca e departe scoala de 
sat nu se mai duce. Ion vine dupa un timp acasa si-i arata lui Vasile o poza.  
- Stii tu cine-i in poza asta?  
Sta Vasile se uita, se uita şi nu stie sa-i spuna.  
- E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai. . . Stie o lume 
intraga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu!Trece timpul şi vine acasa Ion cu alta poza 
sa-i arate lui Vasile.  
-Stii tu, Vasile, cine-i in poza asta?  
- Nu, mai Ioane, cine-i in poza?  
E Constantin Brancusi:cel mai mare sculptor roman, stie o lume  
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intraga, dar tu n stii, ma, ca nu esti la liceu!  
Dupa un timp vine Ion acasa şi vine randul lui Vasile sa-i arate o poza.  
- Stii tu, mai Ioane, cine-i in poza asta?  
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu-si da seama.  
- Nu stiu, mai Vasile.  
- Îti spun eu, e Gheorghe, sta in capatul satului, şi vine in fiecare zi pe la nevasta-ta, 
stie tot satul, dar de, tu nu stii ca tu esti la liceu. . .  
*** 
Manastire. . . .  
Staretu hotaraste ca trebuie un control sa vada cum mai stau calugarii cu viciile.  
" Maine toata lumea, ia cate o pereche de clopotei, o leaga de membru şi vă 
prezentati in curte".  
Zis şi facut. ln momentul intalnirii, staretu aduce o super lady sa dea un erotishe-
striptease. Fata incepe sa danseze goala. . . . . . . . . Nici un zgomot. . . . . . dupa o ora se 
aude un ding-ding. . . .  
" Aha, iesi din rand pacatosule. . . 2 saptamani de rugaciuni, post negru, stai inchis, 
speli porcii. . . . ".  
Zis şi facut. Dupa alte 3 saptamani acelasi test. De data asta cu doua fete.  
Dans-lins tzitze. . . . . Dupa o ora ding-ding acelasi calugar.  
"Nemernicule, nu te-ai linistit? Meriti biciuit, maine toata lumea-n curte. '"  
A doua zi intalnire mare, pacatosu in centru. Staretu da exemplu: "Uitati-va la 
pacatosu' pamantului, merita biciuit, ridicati-i sutana şi treizeci de lovituri"  
Toata curtea: ding-ding-cling-ding-diiiiiiiing  
*** 
Doi batranei, dupa ce s-au imbatat, au decis sa mearga la o casa de toleranta. Odata 
ajunsi acolo patroana îi priveste cu atentie, o cheama pe servitoare şi îi zice: 
- Du-te in primele doua camere şi pune cate o papusa gonflabila in fiecare pat. Mosii 
astia sunt atât de beti incat nu-si vor da seama de diferenta. N-am de gand sa-mi 
folosesc fetele pentru nenorocitii astia de mosi. Servitoarea indeplineste ordinele şi 
batraneii se duc in respectivele camere şi "indeplinesc tema ce corespundea 
locului".  
In drum spre casa, unul dintre batrani zice: 
- Cred ca femeia care a fost cu mine era moarta! 
- Moarta? Spune celalalt. De ce crezi asta? 
- Pai un s-a miscat şi nici n-a vorbit in timp ce faceam dragoste.  
- Putea fi chiar mai rau, spuse celalalt. Eu cred ca a mea era vrajitoare! 
- Vrajitoare!!! De ce naibii zici asta? 
- Pai. , sa vezi, când eram la preliminarii am muscat-o un pic de fund, atunci ea mi-a 
tras o basina in fata, a iesit zburand pe fereastra şi in plus mi-a mai luat cu ea şi 
proteza!!! 
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*** 
Mama gravida isi intreaba copilul de 5 anisori: ce vrei sa îţi aduca barza un fratior 
sau o surioara? 
- Mamico, dacă nu te doare prea tare p. . a as dori un calut de lemn 
*** 
Un tip care lucra la o fabrica de conserve, se plinge psihiatrului: 
- De trei saptamani sunt obsedat sa-mi bag penisul in taietorul de castraveti. Am 
visat asta noapte de noapte, apoi nu am mai putut dormi. La fabrica nu ma mai 
puteam concentra la nimic altceva. Ma gandeam mereu la acelasi lucru. Ieri am 
facut-o! 
- Dumnezeule, gâfâie ingrozit psihiatrul, şi ce s-a intamplat? 
- Am fost pe loc concediat.  
- Si taietorul de castraveti? 
- A fost concediata şi ea! 
*** 
Banc sec 
O trupa de politisti se aduna in jurul sefului.  
- Atentiune! - zice sefu', incepem operatiunea! 
Potriviti-va ceasurile! E 11:48. Pentru cei care au afisaj digital: betisor, betisor, 
scaunel, om de 
zapada. . .  
*** 
Care-i asemanarea dintre politicieni şi porumbei? 
- Cat timp sunt jos, îţi mananca din palma, dar când ajung sus, se caca pe tine! 
*** 
Merge tiganul in padure sa fure lemne, il vede padurarul si-l intreaba: 
- Ce faci ma tigane cu lemnele alea? 
Tiganu: 
- Le duc sa manance vaca mea. . .  
Padurarul: 
- Dar de când mananca vaca lemne? 
- Dacă le manca le manca, dacă nu le pui pe foc. .  
*** 
Un barbat suna la pompieri şi zice speriat: 
- Domnule soacra mea vrea sa se arunce de la etaj!! 
- Si care e problema? 
- Nu se deschide fereastra!!! 
*** 
- Sunt foarte ingrijorata: niciodata sotul meu nu a intirziat atita! Crezi ca si-a gasit 
alta femeie? 
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- Vai tu, de ce te gindesti la ce-i mai rau !. Poate l-a calcat vreo masina 
*** 
Banc sec 
2 politisti ciocanesc la unsa unui tip. Acesta intreaba: 
cine e? 
- Politia 
- Si ce vreti? 
- Sa stam putin ce vorba 
- Cati sunteti? 
- 2 
- Pai şi de ce nu stati de vorba? 
*** 
O tanara se adreseaza vanzatoarei de la un magazin de cosmetice: 
- As dori ca barbatul meu sa imi acorde mai multa atentie. Aveti cumva un parfum 
care miroase ca un computer?  
*** 
Intr-o dimineata, in timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus sotului sau: 
- Fac pariu ca habar n-ai ce zi e astazi.  
- Cum sa nu stiu? o intreba el indignat. Cum crezi ca as fi putut uita? 
Dupa ce a spus acestea, s-a ridicat de la masa şi a plecat la lucru. La ora 10 
dimineata suna cineva la usa. Femeia deschise şi primi o cutie plina cu trandafiri 
rosii. La pranz primi o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolata, iar mai tarziu 
un butic îi livra o rochie creata de un designer. Femeia de-abia astepta sa se 
intoarca sotul ei acasa.  
- Prima data florile, dupa aceea ciocolata şi in cele din urma rochia!, exclama ea 
entuziasmata. N-am petrecut niciodata intr-un mod mai fascinant Ziua Mediului! 
*** 
Cand NASA a trimis prima oara astronauti in spatiu, a realizat ca pixurile nu 
functioneaza in spatiu. Ca sa rezolve problema, oamenii de stiinta ai NASA au stat 
10 ani şi au cheltuit 100 de miliarde de dolari ca sa proiecteze un pix care sa poata 
scrie in conditii de gravitatie zero, sub apa, pe orice suprafata, şi care sa suporte 
orice temperatura.  
Rusii au folosit un creion.  
*** 
Sot şi sotie la poarta Raiului. Sf. Petru le repartizeaza un bungalow pe o plaja 
perfecta: 
- Aveti teren de golf şi tenis şi dacă vă e foame, puteti merge la oricare din barurile 
din apropiere. Totul e gratis.  
Sotul catre sotie: 
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- Ai vazut? ! Dacă nu erai tu cu tărâţele tale şi fulgi şi fibre. . . puteam ajunge aici 
acum 10 ani!  
*** 
Intr-o vreme in care infractionalitatea a scazut, nu mai sunt crime, jafuri, accidente 
de circulatie, doi politisti neavand alta activitate, faceau munca in folosul 
comunitatii. Unul sapa o groapa, celalalt o astupa şi tot asa. Un cetatean mirat 
privea nedumerit şi in cele din urma, macinat de curiozitate se apropie de cei doi si-
i intreaba: 
- Nu vă suparati, ce faceti aici? 
- Pai eu, zise primul, sunt platit de statul roman sa sap gropi.  
- Iar eu sunt platit de statul roman sa astup gropile, spune al doilea.  
- Bine, bine, dar nu inteleg, asta e bataie de joc, voi doi sunteti platiti absolut 
degeaba, de asta platim noi taxe şi impozite? 
- Domnule, spune unul dintre cei doi politisti, de fapt mai este inca unul care ar 
trebui sa planteze copacei, insa acum este in concediu.  
*** 
Se naste unuia un copil şi il anunta nevasta ca trebuie sa mai renunte la niste 
placeri pentru a face fata greutatilor. Tipul isi propune sa renunte la bericica lui de 
zi cu zi care in total il ducea cam la 150 de lei pe luna.  
Intr-o zi vine nevasta-sa de la supermarket şi vede el pe factura o cheltuiala de 300 
de lei pe produse cosmetice. El o apostrofeaza cu ciuda: 
- Cum vine asta? Eu renunt la bere de 150 de lei şi tu îţi iei farduri de 300 de lei? 
- Da, dar sunt pentru a ma face frumoasa in ochii tai.  
La care tipul: 
- Pai şi berea pentru ce crezi ca era? 
*** 
Pleaca patru tipi în delegatie. La hotelul unde erau cazati nu erau decât doua 
camere libere, asa ca trebuiau sa doarma câte doi în camera. Unul dintre ei sforaia 
foarte tare, asa ca hotarasc sa doarma fiecare câte o noapte în camera cu el. Dupa 
prima noapte, la micul-dejun, sforaitorul era fresh, colegul de camera era distrus: 
nu dormise deloc. Dupa a doua noapte se repeta povestea, dar cu alt coleg de 
camera. Dupa a treia noapte, sforaitorul era nedormit, colegul de camera odihnit şi 
vesel. Îl întreaba ceilalti cum de a reusit. "Simplu, zice tipul. Înainte sa stingem 
lumina m-am dus la el, l-am luat tandru în brate, l-am sarutat şi i-am zis ca de-abia 
astept sa petrecem noaptea împreuna. N-a închis un ochi toata noaptea!" 
*** 
Babele mereu se plang ca tinerii din ziua de azi nu sunt la fel de politicosi ca cei de 
acum 40 de ani. Le raspund: "Asta pentru ca acum nu mai vor sa te futa. " 
*** 
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Ingrijorati de numarul mare de atacuri ale ursilor asupra oamenilor din vara asta, 
Ministerul Mediului a publicat un mesaj de avertizare catre turistii montani in care 
se prezentau 3 masuri de baza in evitarea "conflictelor" cu ursul brun şi anume: 
1. circulati doar in grupuri şi fiti siguri ca aveti asupra Dvs. un clopotel care sa faca 
zgomot evititand intalnirea tet-a-tet cu ursul ! 
2. aveti asupra Dvs. un spray cu piper cu care sa puteti spray-a ursul in cazul unei 
intalniri tet-a tet !! 
3. este foarte important sa puteti face diferentierea dintre fecalele de mistret ( care 
nu ataca omul) şi urs brun (care e cel periculos). Fecalele de mistret contin urme de 
afine, conuri de brad şi blana de animale mici ( gen veverita) in timp ce fecalele de 
urs brun contin urme metalice de clopotei şi miros a piper !! 
*** 
Ce-i mai bun la laptele de mama?  
R: Ambalajul!  
*** 
De ce nu are trabantul centuri de siguranta?  
- Ca sa nu creada cineva ca soferul are rucsac. . .  
*** 
- Alo, familia Cutarescu?  
- Greseala, noi n-avem telefon.  
*** 
- Care e asemanarea dintre istorie şi un sutien?  
- Amandoua deformeaza realitatea.  
*** 
- De unde avea Mircea cel Batran cizmele?  
- De la genunci in jos.  
***  
- Care este pluralul de la sticla?  
- Cioburi!  
*** 
Cine a zis ca "prostia doare", de unde a stiut?  
*** 
- De ce barbatii alearga dupa femei cu care nu au de gand sa se insoare?  
- Din acelasi motiv pentru care cainii fug dupa masini pe care nu au de gand sa le 
conduca!  
*** 
- Cine a introdus acupunctura in tara noastra?  
- Vlad Tepes!  
*** 
- Care e asemanarea dintre o broasca şi o domnisoara?  
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-?!  
- Amandoua se tem de barza!  
*** 
- De ce a murit Hitler?  
- A facut infarct când a primit factura la gaze !  
*** 
Un taran sarac intra intr-un bar. Cum intra, cade jos. De ce?  
Era sarac lipit pamantului.  
*** 
***  
O doamna, aflata la volan, vede in fata ei doi barbati catarandu-se pe un stalp de 
telegraf. Trecand pe langa ei, le striga: 
- Hei, nu vă speriati, am carnet de 10 ani de zile! 
*** 
Pe vremea lui Ceausescu, burlacii trebuiau sa plateasca tribut pana la 25 de ani. Un 
tip era foarte suparat, deoarece era impotent şi s-a hotarat sa îi trimita scrisoare lui 
Ceausescu:  
"Ma numesc Ion Caciula, om al muncii fara p**a, de ce sa platesc tribut, dacă eu nu 
pot sa f*t??"  
Dupa cateva zile, primeste raspuns la scrisoare: 
"Domnule Ion Caciula, om al muncii fara p**a, cat ai degete şi limba. . . legea tarii nu 
se schimba.  
*** 
Printr-o fereastra deschisa, se aude un glas de barbat:  
- In casa asta eu comand!!!  
Apoi un glas de femeie:  
- Ia iesi de sub pat şi mai spune o data !!!  
*** 
Doi tipi isi ciocnesc din greseala carucioarele intr-un supermarket.  
Primul tip catre celalalt: 
- Vai, imi cer mii de scuze, ma uitam dupa nevasta-mea !  
Al doilea tip: 
- Sincer, şi eu dupa a mea, chiar incep sa ma ingrijorez, ca nu inteleg pe unde o fi!?. . 
.  
Primul: 
- Pai, cum arata sotia dvs. ? Poate mergem sa le cautam impreuna! 
- Pai, cum sa fie? Inalta, super craci, tatze mari, cur beton, fatza de bagaboanta, buze 
groase, alea, alea, dar a dvs. ? 
- Nu mai conteaza, hai s-o cautam pe a ta !. . . .  
*** 
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O familie de tineri casatoriti evrei, in concediu in Tirol intr-un hotel de 5 stele, all-
inclusive. Vine ultima zi şi distractia trebuie platita  
La receptie: 
- Receptioner: Buuun! Camera cu pat dublu, 6 zile, 450 euro ! 
- Evreu': OK! 
- Receptioner: Sauna, 49 euro! 
- Evreu': Nu folosit.  
- Receptioner: Da, dar e problema voastra, ati fi putut sa o folositi! Solarium, 57 
euro! 
- Evreu': Ce aia Solarium? Nu folosit.  
Receptioner: Da, dar ati fi putut sa-l folositi! Mai departe : terenuri de tenis şi 
piscine 180 euro! 
- Evreu': Nu jucat tenis, nu facut baie.  
- Receptioner: Da, dar ati fi putut sa faceti! 
Face evreul calcule, dar se opreste brusc : 
- Evreu': Buuun, acum scad eu la tine 400 euro, ca mi-ai. . . pe Rashela! 
- Receptioner: Ce esti nebun? Nici macar n-am atins-o! 
- Evreu': Da, dar e problem al tau, ai fi putut sa o faci!. .  
*** 
MONOLOGUL UNEI TIPE PILITE. . . .  
O tipa super eleganta şi frumoasa foc iese dintrun bar cu un indice de alcool in 
sange foarte ridicat (pilita foc, cu o pilieala din alea brutale). . .  
Merge leganandu-se spre masina ei, un BMW al anului, scump ca naiba, şi incearca 
sa-i deschida usa cu cheia, dar starea ei de ebrietate o impiesica şi  
pica pe fund linga usa masinii. . .  
Cu picioarele deschise şi fara chiloti, isi observa pruna şi când o recunoaste  
incepe sa-i vorbeasca: 
Din cauza ta am masina,  
Din cauza ta am bijuterii 
Din cauza ta am bani 
Din cauza ta pot avea barbatul care vreau  
Din cauza ta am. . .  
Deodata incepe sa se pise. . . si. . . duios îi replica: 
Nu, nu plinge, mai, ca nu te cert !!!. . .  
*** 
Intr-un satuc evreiesc din Polonia era o singura vaca şi intr-o zi a incetat sa mai dea 
lapte. Intrand in panica, oamenii au intrebat in dreapta si-n stanga şi au aflat ca ar 
putea cumpara o vaca din Moscova cu 2000 ruble sau una din Minsk, cu 1000 ruble.  
Normal, au ales varianta mai ieftina şi au cumparat o vaca din Minsk. Era o vaca 
superba, dadea mult lapte gras şi toata lumea o indragea. Oamenii s-au hotarat sa o 
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imperecheze pentru a avea mai multe vaci la fel, ca sa nu-si mai faca griji pentru 
provizia de lapte. Au adus asadar un taur şi i-au lasat impreuna. Insa, când taurul 
venea din dreapta sa se urce pe vaca, aceasta se muta la stanga. Cand taurul venea 
din stanga, vaca se muta spre dreapta şi tot asa toata ziua fara nici un rezultat.  
In final, in disperare de cauza, oamenii s-au dus la rabbi sa il intrebe ce sa faca. I-au 
spus povestea: "Rabbi, am incercat o zi intreaga şi n-am reusit. Cand taurul venea 
din dreapta, vaca se muta spre stanga, iar când taurul venea din stanga, vaca se 
muta spre dreapta şi tot asa. . Ce sa facem?" Rabbi s-a gandit un moment şi a 
intrebat: Nu cumva ati cumparat vaca de la Minsk? 
Rabbi, esti fantastic! s-au mirat oamenii. Esti atât de intelept! Noi nu ti-am spus de 
unde am luat vaca. Cum ti-ai dat seama? Trist, rabbi raspunde: 
"Nevasta-mea e din Minsk. " 
*** 
Un cetatean mergea regulamentar pe autostrada, când il trage pe dreapta un 
politist!  
Politistul: Actele la control: 
Cetateanul îi arata actele, care erau in regula. Il pune politistul sa sufle in fiola. . . . 
totul ok. . . Se uita la masina, nimic in neregula!!! 
Politistul, se gandeste ce sa-i faca omului, ca sa nu scape fara amenda. . . . . .  
Politistul: Cum vad ca totul este in regula, am sa vă pun 3 intrebari, şi de 
raspunsurile dv-stra, depinde dacă vă iau permisul sau nu!!  
1` intrebare: dacă mergand noaptea pe Autostrada, vedeti 2 luminite la o distanta 
paralel egala! Ce e? 
Cetateanul: un autoturism! 
Politistul: Gresit! Putea sa fie un Peugeot, Honda, Volvo! 
2` Intrebare: dacă mergand noaptea pe strada, vedeti 2 luminite la distanta 
considerabila de sol, dar paralel egale!! 
Cetateanul: Un Camion! 
Politistul: Gresit! Putea sa fie Scania, Renault, Volvo!! 
3` Si ultima intrebare!: Mergand noaptea pe autostrada, vedeti o luminita! Ce e? 
Cetateanul: O motocicleta! 
Politistul: Gresit. Putea sa fie, o Kawasaky, Honda, Suzuky!  
Asa ca cetateanul ramane fara permis! 
Politistul da sa plece, la care Cetateanul, îi spune: Dl. Politist, Pot sa vă Pun şi eu o 
intrebare? 
Politistul: Bineinteles: 
Intrebare: Dacă noaptea mergand pe autoastrada, vedeti 3 luminite, nici prea 
puternice, nici prea slabe!! Ce sunt! 
Politistul: 3 curve fumand o tigara! 
Cetateanul: Da, dar puteau sa fie Nevasta-ta, Sora-ta şi Ma-ta!! 



2310 

 

*** 
Iepurasul se plimba linistit prin padure când deodata il vede ursul.  
Asta il prinde, il baga in boscheti si-l violeaza. Dupa ce s-a consumat actul, iepurasul 
nostru se ridica demoralizat de tot şi cu lacrimi in ochi îi spune ursului: 
- Auzi bai, nesimtitule, tie nu ti-e rusine sa te iei de iepurasi lipsiti de aparare, asa ca 
mine? Ia zi, macar ai certificat medical ca n-ai SIDA? 
Ursul se grabeste sa-i scoata hartia, cand, iepurasul cu o fata foarte multumita: 
- Poti sa-l rupi! 
*** 
Pe vremea colectivizarii vine inginerul agronom la badea Gheorghe si-l intreaba  
- Bade cat cosesti pe zi.  
- Apai cam un hectar dacă nu stau deloc.  
- Ia arata-mi şi mie bade cum cosesti.  
Incepe badea Gheorghe sa-i arate cum coseste.  
- Bade Gherghe uite ce m-am gandit. Dacă punem inca o coasa orientata invers se 
dubleaza productivitatea.  
I-au montat omului inca o coasa invers, nu mai avea timpi morti, s-a dublat 
productivitatea.  
Vine din nou inginerul agronom.  
- Bade Gheorghe, ne-am gandit sa-ti punem in spate, agatata de curea o grebla ca sa 
strangi şi fanul din urma ta.  
Zis şi facut eficienta a crescut cu inca 30 %.  
Vine din nou specialistul la badea Gheorghe când cosea pe camp. Cand il vede 
badea Gheorghe o ia la fuga.  
Inginerul il ajunge din urma cu IMS-ul.  
- Bade unde fugi asa ca am venit sa-ti dau Ordinul Muncii clasa intai.  
- Of, m-am linstit. Am crezut ca veniti sa-mi legati un felinar de p *** ca sa pot cosi şi 
noaptea.  
*** 
In acelasi avion sunt Bush, Tony Blair, Ronaldihno, Papa şi un copil. Avionul se 
strica şi incepe sa se prabuseasca. In avion exista patru parasute. Primul care vrea 
sa sara cu parasuta este Bush ‘’ Eu sunt cel mai important om de pe Glob şi trebuie 
neaparat sa sar’’ ia parasuta şi sare. Tony Blair ‘’Eu sunt prim ministrul Marii 
Britaniei. Trebuie obligatoriu sa ma salvez’’ ia parasuta şi sare. Ronaldihno ‘’Eu 
sunt cel mai mare fotbalist. Am picior de aur. O lume intreaga ar suferi dacă as 
muri’’ ia şi el parasuta şi sare. Au ramas Papa şi copilul cu o singura parasuta. ‘’Ia tu 
parasuta, spune Papa. Eu sunt si-asa batran, am trait suficient, tu esti copil, ai toata 
viata inainte’’ ‘’Multumesc mult parinte dar ne putem salva amandoi. Bush a sarit 
cu rucsacul meu’’spune copilul.  
*** 
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Un mecanic auto demonta chiulasa motorului unei masini scumpe, când zareste un 
chirurg binecunoscut intrand in atelier. Mecanicul l-a strigat: - Hei, doctore, pot sa-
ti pun o intrebare? Chirurgul, putin surprins, se apropie de mecanic. Acesta se 
ridica, isi sterge mainile şi intreaba: - Doctore, uita-te la acest motor, îi deschid 
inima, îi scot pistoanele, îi scot valvele, repar stricaciunile, apoi le pun la loc si, când 
termin, merge ca nou. Atunci cum se face ca eu am un salariu mic, iar dumneata 
castigi bani grei facand, practic, acelasi lucru? Chirurgul a zambit şi i-a soptit: - 
Incearca sa faci asta cu motorul pornit 
*** 
Un angajat intra in biroul sefului, smulge cablul telefonic din perete, îi arunca 
hartiile pe jos, îi toarna cafeaua pe cap şi da sa-l bata pina colegii din birou striga: 
"Opreste-te Ghita, noi am glumit, nu ai castigat la loto. . .  
*** 
Vand nevasta  
AN FABRICATIE: 1983, Al doilea proprietar, certificat in regula, productie 
autohtona CULOARE: roscata,  
DOTARI (full option): suspensii super, portbagaj mare, faruri bleu-ciel, grila 
radiator rosie bombata, air bag-uri frontale excelente,  
STARE FUNCTIONARE: f. buna, putin uzata (cam de 2 ori pe saptamana; da' duce 
mult mai mult)  
CAI PUTERE: ooh my God !!! ( poa' sa tina o herghelie)  
STARE CAROSERIE: putin atinsa - a fost un mic accident cu un vecin care nu s-a 
asigurat (daca sunt sau nu sunt acasa) şi a intrat in ea; in urma accidentului el a fost 
grav avariat, iar ea a suferit doar niste atingeri de curea pe aripa stanga spate, dar 
cu timpul se repara.  
PRET: negociabil,  
O dau cu tot cu accesorii: unu de 3 ani şi una de 5 ani.  
*** 
Se intalnesc reprezentantii fabricilor de bere Becks, Heineken, Carlsberg şi Guiness.  
Fiecare comanda o bere.  
Cel de la Becks o bere Becks, cel de la Heineken o bere Heineken, cel de la Carlsberg 
o bere Carlsberg iar cel de la Guiness spre uimirea celorlalti cere o Coca-Cola.  
Cei trei intreaba nedumeriti: - Tu nu bei bere? 
Pai dacă voi nu beti bere, atunci nici eu ! 
*** 
1. O celula umana contine 75 MB informatie genetica.  
2. Un spermatozoid 37, 5 MB.  
3. Intr-un mililitru sunt 100 milioane de spermatozoizi. In medie, eliberam, la o 
singura ejaculare, 2, 25 ml in 5 secunde.  
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Deci - logic - latimea de banda a pu*ii:  
(37. 5MB x 100M x 2, 25)/5 = (37. 500. 000 x 100. 000. 000 x 2. 25)/5 = 1 687 500 
000 000 000 
= 1687, 5 TeraBytes/s.  
De asemenea, este cel mai ineficient mod de a folosi un mediu de comunicatie.  
Faci broadcast cu 1687, 5 TB/s cu acelasi set de informatie (redundanta uriasa) cu 
speranta ca poate 37, 5 MB din ei vor ajunge la destinatie.  
In plus, are şi o latenta uriasa, primesti ACK-ul cam in 2 luni, şi raspunsul la cererea 
ta se compune in 9 luni.  
 
Si de cele mai multe ori e doar spam!  
Acum vine intrebarea. . . de ce zice lumea ca "imi merge netul ca o p***" 
*** 
O pustoaica intra la frizerie cu tac'su. Sta langa scaunul frizerului, mancand o 
gogosica, in timp ce tac'su se tunde. Frizerul îi zambeste si-i spune cu amabilitate:  
- Draguta, o sa ai par pe gogosica.  
- Stiu, raspunde ea. O sa-mi creasca şi tatele. . .  
*** 
Test pentru dovada dragostei neconditionate:  
Iti iei nevasta şi cainele şi îi incui in portbagajul masinii. Deschizi portbagajul dupa 
2 ore şi vezi cine se bucura ca te vede. . . .  
*** 
Niste spectatori moldoveni la jocurile olimpice.  
Proba de caiac-canoe. Astia asezati aproape de garla.  
Trece echipajul de pe locul 1, moment in care moldovenii incep sa strige : Mu*e ba!! 
Chizda matii!! etc. .  
Nici un raspuns.  
Trece echipajul de pe locul 2. Moldovenii iar: Sa vă fu`tim ma!! Mu*e!! Etc. . nici un 
raspuns.  
Trece echipajul de pe locul 3. Moldovenii striga: Mu*e ma! Chizda matii!!  
Echipajul de pe locul 3 riposteaza: 
Ba a matii ba!! 
La care moldovenii exclama extaziati:  
Astia sunt!!! HAI ROMANIA !!! 
*** 
Întrebare: - De ce există atâtea organizatii împotriva hainelor de blană şi niciuna 
împotriva hainelor de piele? 
Răspuns: - Pentru că e mai simplu să hărtuiesti femeile bogate decât găstile de 
motociclisti! 
*** 
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Bula la scoala. Cum era ziua invatatoarei fiecare dintre copii vine pe rand şi îi da un 
cadou.  
Vine Ionescu, fiul brutarului, şi îi itinde o cutie.  
Invatatoarea o ia, o agita putin şi zice : 
- Sunt franzele nu? 
- Da. Raspunde Ionescu.  
Vine Stanescu, fiul macelarului, şi îi intinde o cutie.  
invatatoarea o agita usor. . miroase cutia şi zice: 
- Cotlete de porc nu? 
- Da. Raspunde Stanescu.  
Vine Bula, tatal lui avea un magazin de bauturi alcoolice, şi îi intinde o cutie. 
Invatatoarea agita cutia de 2 ori şi observa ca dintr-un colt incepe sa picure. Pune 
degetul pe cutie apoi il baga in gura şi zice : 
- E vin alb nu? 
- Nu.  
Invatatoarea pune iar degetul pe cutie şi apoi il baga in gura şi zice: 
- Hmmm. e sampanie nu? 
- Nu. Zice Bula.  
- Ma dau batuta. Ce e? 
- Un catelus.  
*** 
La un proces plictisitor din cale-afara, când toti aproape ca adormisera, un betiv 
exclama catre procuror: 
- Sa ma pupi in fund! 
procurorul: 
- Afara ! 
betivul: 
- Nuuu ! Aici, sa vada toata lumea ! 
*** 
Mamico, astazi in autobuz, tata m-a pus sa cedez locul unei domnisoare. . .  
- Foarte bine puiu' lu' mama, asa trebuie sa faci!  
- Da mamico, da' io stateam in bratele lu' tata. . .  
*** 
Doi manelisti stau de vorba: - Auzi ma, da ce e ala sah? - 
Ba, sahul e piesele alea care le bagam noi in punga când jucam table.  
*** 
La maternitate, in sala de asteptare stau trei barbati cu sufletul la gura. Iese moasa 
şi il felicita pe primul: 
- Felicitari, aveti gemeni! 
- Doamne, ce coincidenta, eu lucrez la Minessota Twins. . .  
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Dupa o ora iese aceeasi femeie şi îi spune celui de-al doilea: 
- Incredibil, aveti tripleti!!! 
- Nu pot sa cred, ce coincidenta, eu lucrez chiar la 3M Company 
Al treilea lesina.  
- Ce s-a intamplat?intreaba moasa 
- El lucreaza la 7UP. . .  
*** 
Intr-o maternitate nasc o unguroaica, o ardeleanca si-o negresa. Se incurca 
bratarile la copii şi atunci doctorul zice: 
- Sa-l chemam pe ardelean ca-i mai calculat şi dacă isi recunoaste copilul am scapat.  
Vine ardeleanul şi alege copilul negru, la care doctorul zice: 
- Ce faci, bai, esti nebun? Nu vezi ca-i negru? 
La care ardeleanul raspunde: 
- Da, dar unul dintre aia doi e ungur, şi eu nu risc.  
*** 
Intr-o mica ferma, uitata in munti, a fost chemat doctorul ca sa asiste la o nastere. 
Neavand curent electric, fermierul aprinse un felinar in dreptul patului, unde sotia 
sa îi darui un fiu. Nu trecu mult timp şi aparu şi al doilea copilas. Bucurie mare, insa 
vazand ca apare şi al treilea copil, fermierul incepu sa strige: 
- Doctore, sa stingem felinarul, lumina îi atrage.  
*** 
Ion vine de la padure, si-o surprinde in casa pe Maria cu Gheorghe facand sex.  
- Ma, Marie, tie nu ti-e rusine? Eu muncesc ca prostul şi îţi aduc de toate, şi îţi fac pe 
plac. Tu, Marie, tu ma faci de rusine. Si tu, Gheorghe, ma, Gheorghe, macar opreste-
te când vorbesc eu!  
*** 
Un negru in Ceruri 
 
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n san ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiale. . .  
- Numele? intreaba Sfantul Petru.  
- Leonardo Di Caprio, raspunde negrul.  
Sfantul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele.  
- Leonardo Di Caprio, insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea la 
intors.  
Sfantul Petru scoate celularul, il suna pe Dumnezeu si-l intreaba respectuos:  
- Scoate-ma te rog dintr-o dilema, Titanicul s-a scufundat sau a ars?  
*** 
Piticu' in troleibuz 
Un pitic in troleibuz statea langa o domnisoara inalta. Piticu' o intreaba: 
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- Va dati jos? 
- Da, raspunde aceasta.  
- Da' cu ce vă dati ca tare fain miroase!  
*** 
Administratorul 
Sotul: - Mai femeie, administratorul blocului se lauda ca s-a culcat cu toate femeile 
din bloc, cu exceptia uneia. . .  
Sotia: - O fi aia grasa şi batrina de la parter.  
*** 
Veverita lipseste o noapte intreaga de acasa. A doua zi vine toata smotocita, cu 
blana jumulita, vai de ea.  
- Ce s-a intamplat? o intreaba sotul.  
- Pai m-a prins bursucul, m-a dus la el acasa şi 3 zile m-a bursucit intruna.  
- Dar tu lipsesti doar de o zi! 
- Pai am venit numai sa ma schimb şi ma intorc.  
*** 
Ce ar fi lumea fara barbati? 
Plina de femei libere, fericite si. . . grase.  
*** 
Azi am reusit sa nu întîrzii, m-a trezit ceasul desteptator.  
- Dar de unde ai vînataia aceea pe frunte? 
- De la ceas. Nu m-am ferit la timp cind l-a aruncat nevasta-mea. . .  
*** 
Sotia il intreaba pe sot: 
- Ai vazut tipul, care m-a salvat când eu ma inecam? 
- Da, a fost la mine şi si-a cerut scuze.  
*** 
O tanara povesteste unei prietene: 
- Duminica la strand, s-au agatat niste tipi de mine, numai pentru ca imi purtam 
aiurea costumul de baie.  
- Cum adica? 
- In mana. . .  
*** 
Avantaje şi dezavantaje în casatorie: 
Avantaj - Ti se aduce micul dejun în pat.  
Dezavantaj - în fiecare zi de catre aceeasi persoana.  
*** 
Sotia:M-am dus la un hipnotizator care m-a invatat sa stau in fata oglinzii şi sa repet 
"Nu ma doare capul!", "Nu ma doare capul!" şi astfel am scapat de durerile de cap. 
Nu vrei sa te duci şi tu, poate îţi imbunatatesti "performantele" sexuale? 
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Se duce sotul şi cind vine acasa se duce in baie apoi o dezbraca, o arunca in pat şi au 
o distractie de zile mari.  
- Stai asa ca vin imediat! 
Se duce iar in baie, se intoarce şi o fac mai bine decit prima data.  
- Stai asa ca mai vin o data! 
Se duce in baie şi sotia se duce dupa el. Il vede in fata oglinzii spunind:"Ea nu e sotia 
mea !", "Ea nu e sotia mea!".  
*** 
- Tu îti faci rugaciunea la masa, înainte de a începe sa manînci? 
- Nu e nevoie. Nu nevasta-mea gateste, ci eu.  
*** 
Toti oamenii se nasc egali in drepturi. Dupa care unii se insoara. . .  
*** 
Un tanar scotian suna la HOT LINE: 
- Buna iubitule, spune tipa.  
- Buna scumpo, raspunde el.  
- As face orice pentru tine. . . , continua tipa.  
- Bine, atunci inchide şi suna-ma tu! 
*** 
Un scotian aduce acasa un cos cu capsuni. Ia una din ele şi o da fiului sau zicandu-i: 
- Ia fiule! Restul au acelasi gust.  
*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici? 
- Da, fiule, sunt aici! 
- Nevasta esti aici? 
- Da, barbate, sunt aici! 
- Copii, sunteti aici? 
-Da, tata, suntem aici! 
- Toata lumea e aici? 
- Da, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie? 
*** 
Un scotian care avea o sticla de wisky in buzunarul de la pantaloni se impiedica pe 
scari şi cade destul de rau.  
Cand isi revine pune mana pe bunzunarul unde era sticla şi simte ceva ud: 
- Sper ca e sange! 
*** 
Doi scotieni stateau de vorba. La un moment dat unul dintre ei scoate un pieptene 
si, dupa ce si-l trece prin par, il arunca.  
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Al doilea, mirat, il intreaba: 
- De ce l-ai aruncat? 
- I se rupsese un dinte.  
- Pai. . . doar pentru un dinte?. . .  
- Era ultimul.  
*** 
Cum a aparut sarma de cupru? 
Doi scotieni au gasit simultan un penny. . .  
*** 
Un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta in pat langa el. 
Dintr-o data intra in panica şi da fuga pe scari la servitoare: - Daisy, Daisy! Sa fierbi 
un singur ou pentru micul dejun! 
*** 
Cum recunosti casa unui scotian? 
Este singura care are hartie igienica la uscat.  
*** 
Care este sunt cei mai Fair-Play suporteri din lume? 
Scotienii. Nu arunca cu NIMIC pe stadion! 
*** 
Un scotian cumpara un autoturism. Il intreaba pe vanzator: 
- Cat consuma masina? 
- O lingurita la suta.  
- Mare sau mica? 
*** 
Doi scotieni treceau prin fata unui bar. Unul dintre ei intreaba: 
- Bei o bere? 
- Da.  
- Atunci du-te şi o bea mai repede, ca eu te astept afara.  
*** 
Cei 7 pitici la Vatican se intalnesc cu Papa.  
Morocanosul il intreaba pe Papa:  
- Sfintia ta, aveti cumva calugarite pitice in Vatican?  
- Nu fiule, in nici un caz.  
- Dar, Sfintia voastra, in italia aveti cumva calugarite pitice, asa ca noi?  
- Nu fiule, n-avem. .  
In spatele Morocanosului ceilalti pitici isi dadeau palme şi abia se abtineau sa nu 
rada.  
- Sfintia ta, intreaba Morocanosul cu glasul tremurand şi lacrimi in ochi, dar in 
lumea asta exista vreo calugarita pitica asa ca noi??  
- Nu fiule nicaieri in lume nu exista calugarite pitice.  
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La auzul acestei replici ceilalti sase pitici izbucnesc in hohote de ras şi scandeaza:  
- Ai futut un pinguin! Ai futut un pinguin!  
*** 
Un tip bine intalneste o tipa, la fel de buna, şi vrea sa o ia de nevasta pe loc, orbit de 
frumusetea ei.  
"Dar nu stim nimic unul despre celalalt", spune ea 
"Nu-i nimic, aflam pe parcurs, ne descoperim incetul cu incetul", o linisteste el.  
Asa ca ea a acceptat, s-au casatorit, şi au plecat in luna de miere la mare.  
Intr-o dimineata, pe când erau la plaja pe marginea piscinei, el se ridica de pe 
sezlong, se catara la trambulina de 10 metri şi executa o saritura surub cu 2 
intoarceri la 90 de grade şi o rotatie completa, apoi o intrare perfecta in apa la 
aterizare.  
Dupa inca vreo cateva demonstratii, se intoarce inapoi pe sezlong ca şi cum nimic 
nu s-ar fi intamplat.  
"Ai fost incredibil, iubitule", il intampina ea, inca surprinsa de reperezentatie.  
"Am fost campion olimpic la sarituri. Vezi, ti-am spus ca ne vom cunoaste incetul cu 
incetul. " 
Ea se ridica de pe sezlong, intra in piscina şi incepe sa inoate. Dupa 50 de lungimi 
de bazin, fara pauza, se intoarce inapoi pe sezlong, nearatand niciun fel de 
oboseala.  
"Ooo, incredibil, te pomenesti ca şi tu ai fost campioana la vreo proba de rezistenta 
la inot" 
"Nu", spune ea, "am fost prostituata in Braila, dar lucram pe ambele maluri ale 
Dunarii" 
*** 
Sotia ajunge acasa de la cumparaturi si, surprinsa, isi gaseste sotul in pat cu o 
tanara frumoasa. Tocmai când se pregatea sa iasa furioasa din camera, sotia este 
oprita de sotul sau care îi spune:  
- Poate ar trebui totusi sa asculti ce s-a intamplat. . . Venind acasa de la serviciu, am 
zarit pe autostrada aceasta tanara ce parea obosita şi imbracata saracacios. Am 
adus-o acasa şi i-am oferit o friptura din carnea pe care o uitasesi de mult in 
frigider. Era desculta şi atunci i-am dat sandalele tale bune, dar pe care tu nu le mai 
purtai din cauza ca nu mai erau la moda. Ii era frig şi atunci i-am dat puloverul pe 
care ti l-am facut cadou de ziua ta dar pe care nu l-ai purtat niciodata pentru ca nu 
ti se potrivea culoarea. Avea pantalonii sfasiati şi atunci i-am dat o pereche de 
jeansi care îţi ramasesera mici, dar care de altfel erau foarte buni. Si apoi, tocmai 
când se pregatea sa plece, fata m-a intrebat:  
- Mai este ceva ce sotia ta nu mai foloseste? 
*** 
Un tip intra intr-un magazin: "As dori şi eu niste gulas" 
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Vanzatorul: "Sunteti ungur?" 
Asta se enerveaza: "Si dacă ceream strudel ma intrebai dacă sunt neamtz, dacă 
ceream pui seshuan ma intrebai dacă sunt chinez, sau dacă ceream pizza trebuia sa 
fi fost italian?!?" 
"Aaaa, nu" 
"Si atunci de ce ma intrebi daca-s ungur pt. ca am comandat gulas?" 
"Pt. ca aici e magazin de electronice" 
*** 
Un tigan venit din Germania conducea un Mertzan şi deodata face pana de cauciuc. 
Se da jos din masina sa schimbe roata. Un alt tigan aflat in trecere apare şi il 
intreaba: 
- Ce faci aici, manca-ti-as? 
- Pai, scot roata.  
Atunci al doilea tigan sparge parbrizul şi spune satisfacut: 
- Gata frate, eu îi iau casetofonul. . . !!! 
*** 
Client: - I'm lookin' for a gun.  
Owner: - What kind of gun are you lookin' for? 
Client: (pointing at the biggest handgun in the case): - That one looks 
about right.  
Owner: (very surprised): - Why do you need a. 44 magnum? 
Client: - It's for shootin' at cans.  
Owner: (pointing at a small handgun): - Well, this is the perfect size for 
shooting at cans.  
Client (pointing again at the. 44): - Nah, I need this one.  
Owner: - OK, what kind a cans are you shooting at? 
Client: - Mexi-cans. . . Puertori-cans. . . Afri-cans. . . Maro-cans. . .  
*** 
Un taximetrist moare şi ajunge la usa raiului. Sf Petru îi da un toiag de aur acestuia 
şi il invita in Rai. . . dupa cateva secunde ajunge şi un preot la usa raiului, iar Sf 
Petru îi da acestuia un toiag din lemn pur. Preotul se supara şi îi spune: Sf Petre dar 
eu am fost preot, cel dinaintea mea e un simplu taximetrist şi lui i-ai dat mai mult. . . 
Da, fiule, dar tu când ziceai predica in Biserica credinciosii dormeau, pe când 
taximetristul cand 
conducea cum conducea, clientii lui se rugau. . . . Asa ca darul e pe masura. . . . .  
*** 
Sedinta la ferma. Isi spune pasul Gheorghe: 
- Io sunt Gheorghe, grajdarul. Am in dotare o vaca alba, o vaca neagra şi un bou. 
Intr-o zi boul a f**ut-o pe vaca neagra. . .  
Sefa de ferma: 
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- Stai jos nesimtitule. Nu puteai sa folosesti alt cuvant? De exemplu "a regulat-o".  
Sedinta urmatoare: 
- Io sunt Gheorghe, grajdarul. Am in dotare o vaca alba, o vaca neagra şi un bou. 
Intr-o zi boul a re. . . a re. . . a ref**ut-o pe vaca neagra. . .  
- Tampitule, dacă nu ai tinut minte "a regulat-o", puteai sa folosesti o expresie: i-a 
facut o surpriza etc.  
Sedinta urmatoare: 
- Io sunt Gheorghe, grajdarul. Am in dotare o vaca alba, o vaca neagra şi un bou. 
Intr-o zi boul i-a facut o surpriza vacii negre.  
 
Toata lumea rasufla usurata.  
-. . . A f**ut-o pe-aia alba! 
*** 
Suna o blonda la Politie: 
- Mi-au spart masina, mi-au furat totul. . . şi volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul. . . . . .  
Peste 5 min isi da cu palma peste cap şi suna iar la politie: 
- Va rog sa ma scuzati, m-am urcat in spate! 
*** 
Doua blonde stau de vorba. Prima îi spune celeilalte: 
- Stii, ieri mi-am facut testul de sarcina! 
Cealalta foarte cuiroasa: 
- Si au fost grele intrebarile? 
*** 
Inima moldoveanului 
Un moldovean se duce la doftor. Doftorul îi spune: 
- Ai inima dilatata.  
- Da di unde di la tata, e di la mama ! 
*** 
. . . intr-o gradinita din america, educatoarea le promite copiilor 2 $ dacă vor 
raspunde exact la intrebarea: 
"Cine a fost persoana cea mai importanta din istoria omenirii?" 
Se scoala Sean, irlandezul, şi zice ca St. Patrick.  
Gresit, urmatorul la rand! 
Se scoala McQ ueen, scotianul, şi zice ca St. Andrew.  
- Gresit, urmatorul. . .  
Se scoala Shlomo, evreul, şi zice ca Isus Cristos.  
Educatoarea îi da cei 2 $ pentru raspunsul exact, si-l intreaba, totusi, cum se face ca 
evreii il recunosc pe Isus ca cel mai important om din istorie.  
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Raspunsul lui: Eu stiu de fapt ca cel mai tare din istoria umanitatii a fost MOISE, dar 
BUSINESS 
IS BUSINESS! 
*** 
Şeful echipei de Formula 1 Ferrari si-a concediat tehnicienii şi in locul lor a angajat 
tigani din Romania pentru ca scot rotile de 3 ori mai repede. Mai tarziu i-a parut 
rau. E drept ca fata de timpul obisnuit desfaceau rotile in 3 secunde insa in cele 7 
secunde ramase au revopsit caroseria, au schimbat seria de fabricatie şi au vandut-
o drept Honda.  
*** 
"Noile simboluri ale muncii sunt inghetata şi porumbelul - cine nu linge, zboara" 
*** 
Cand esti inteligent şi când esti intelept? 
Esti inteligent dacă nu crezi decât jumatate din ceea ce auzi; esti intelept dacă stii 
care jumatate! 
*** 
Dacă vă este frica sa nu vă ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 100 g 
de cognac.  
Cognac-ul, precum se stie din batrani, atenueaza teama.  
*** 
Un turist la un hotel vorbeste cu receptionerul: 
- Tariful nostru este urmatorul: 100 dolari pe noapte, pat şi micul dejun, sau doar 
10 dolari dacă vă faceti singur patul.  
- Foarte bine, imi aleg varianta sa-mi fac singur patul.  
- OK! Poftiti fierastraul şi ciocanul, ramane doar sa faceti rost de cuie.  
*** 
Stiai ca in corpul omenesc exista un nerv care face legatura intre globul tau ocular 
şi anus? 
Se numeste Nervul Optic Anal, şi este responsabil de viziunea cacacioasa despre 
viata.  
Dacă nu credeti, incercati sa vă smulgeti un fir de par din fund, sa vedeti cum vă dau 
lacrimile. . .  
*** 
Sotul vine acasa si-o prinde pe sotie cu amantul in pat. . . Socat intreaba urlind: 
- Ce se intampla aici !!!? 
Sotia se uita la amant şi comenteaza confidential: 
- Nu ti-am spus eu. . . ca-i cam incet la minte. . . ?!! 
*** 
Intra Bond intr-un bar, se uita. . . lume, inghesuiala. La un moment dat, un loc la o 
masa la care statea un tip. Se asaza pe scaun şi se recomanda: 
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- Bond, James Bond.  
La care ala se uita piezis: 
- Damme, Van Damme, Claude Van Damme, Jean Claude Van Damme. . .  
*** 
Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la restaurant.  
Farfuria de supa se varsa pe rochia ei cea noua.  
Suparata şi asteptand sa fie consolata de sotul romantic ea zice: 
- Uite cum arat, ca o scroafa! 
El raspunde: 
- Si te-ai mai şi murdarit pe deasupra! 
*** 
Un pescar dadea la undita într-un loc unde pescuitul era interzis.  
Un paznic se apropie de el si-i zice: 
- Trebuie sa platiti amenda, aici pescuitul e interzis! 
- Eu nu pescuiesc, îi fac doar baie râmei asteia! zice pescarul ridicând batul din apa.  
- Deh. . . amenda tot trebuie sa platesti, ca râma ta nu are slip şi asta nu e plaja de 
nudisti! 
*** 
Andropauza este mult mai distractiva decât enopauza. La momentul menopauzei 
femeia se ingrasa şi se deprima, pe când barbatii incep sa agate fete tinere şi sa 
cheltuiasca.  
*** 
- Cand a aflat mama lui Duncan Mclaud ca fii-su e nemuritor? 
- Dupa al treilea avort.  
*** 
Un preot ortodox, un preot catolic şi un rabin jucau poker. La un moment dat, in 
toiul jocului, cind pariurile erau cu trei zerouri, vine politia şi îi prinde in flagrant. 
Politistul il intreaba pe preotul ortodox: 
- De ce joci poker, parinte? 
Preotul ortodox raspunde: 
- Eu, poker!?. . . Fereasca Dumnezeu şi Maica Domnului. . .  
Politistul trece la preotul catolic: 
- Sfintia voastra juca poker? 
Preotul catolic ridica ochii spre cer, spuse in gind un Doamne, iarta-ma!" si, apoi, 
raspunde sec: 
- Nu! 
Politistul se intoarse la rabin şi il intreaba şi pe el: 
- Rabine, marturiseste macar tu ca jucai poker! 
La care rabinul ridica din umeri şi raspunse: 
- Cu cine?. . .  
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*** 
Vine o femeie la ginecologie impreuna cu copilul ei de 5 ani.  
- Doamna, trebuie sa vă consult, dar copilul trebuie sa astepte afara, zice doctorul.  
- Nu e nevoie, este un mic geniu stie totul in medicina, puteti sa-l intrebati orice.  
Cam nehotarat doctorul se pregateste pentru consultatie, şi se gandeste sa-l testeze 
totusi pe copil. . .  
- Ce fac eu acum? il intreaba direct.  
- Domnul doctor isi pune manusile pentru a nu contracta sau distribui germeni, 
raspunde imediat copilul.  
- Mda. . . raspunde doctorul putin enervat, dar acum ce fac? Mai intreaba el in timp 
ce se uita la femeia urcata pe masa.  
- Acum efectuati un examen vizual asupra vaginului mamei mele, raspunde imediat 
micutul.  
Enervat la culmea doctorul se dezbraca şi incepe o partida de sex cu femeia de pe 
masa. . .  
- Ia mai zi ma, acuma ce mai fac? se rasteste el.  
- Acum iei SIDA! 
*** 
Vineri, pe la prinz, un tip merge la doctor sa ceara o scutire medicala.  
-Ia zi, Ioane, ce necazuri ai, de ce suferi? 
-Domnu'Doctor, cred ca am GLAUCOM ANAL!!! 
-Ba, Ioane, esti timpit!? Ce boala e asta!? 
-Domnu'Doctor, mai pe romineste este ca NU-MI VAD CURU'MERGIND SAPTAMINA 
VIITOARE LA SERVICI. . .  
*** 
In timpul potopului care a avut loc pe pamant, arca lui Noe era gata-gata sa se 
scufunde, clatinandu-se in toate partile. Noe nu gasea nicicum motivul asa ca intr-o 
zi decide sa mearga in vizita la animale.  
Aici descoperi problema: toate animalele faceau sex.  
- Nu se poate asa ceva! Eu vă salvez viata şi asa ma rasplatiti? O sa scufundati arca! 
Toate animalele s-au oprit şi l-au ascultat speriate.  
- De acum inainte fiecare pereche vă primi o fisa cu ziua şi ora la care pot face 
dragoste şi care nu le respecta vă fi aruncat peste bord.  
Dupa cateva zile maimutoiul incepe sa o tachineze pe maimuta: 
- Miercuri la ora 4 vei avea de suferit! 
Timp de trei zile îi spune la fel: 
- Miercuri la ora 4 vei avea de suferit! 
Maimuta nervoasa merge la Noe şi îi povesteste: 
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- Uite Noe, de trei zile maimutoiul ma tot ameninta. Imi zice ca miercuri la ora 4 voi 
avea de suferit. Eu stiu ce se vă intampla in acea zi insa nu se poate sa strige asa in 
gura mare. Ce vor spune prietenele mele? 
Noe merge la maimutoi sa îi ceara socoteala: 
- De ce o ameninti pe maimuta? Cum adica vă avea de suferit? Ia spune-mi! 
- Pai. . . Mi-am pierdut fisa când am jucat pocker cu magarul. . .  
*** 
Barbatul nu este complet pana nu se casatoreste. Pe urma este terminat.  
*** 
Un baietel il intreaba pe tatal lui: 
"Tati cat costa sa te casatoresti?.  
Tatal i-a raspuns: 
"Nu stiu fiule inca platesc".  
*** 
- Tati este adevarat ca in unele parti din Africa, un barbat nu isi cunoaste sotia pana 
nu se casatoresc? 
- Asta se intampla peste tot fiule.  
*** 
Nu am cunoscut fericirea adevarata pana nu m-am casatorit. Pe urma a fost prea 
tarziu.  
*** 
In scrierea de tipar, cifra sapte arata astfel: 7.  
Cand o scriem insa de mana, o taiem cu o linie orizontala. V-ati intrebat vreodata de 
ce? Se spune ca dupa ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte  
sa-i dicteze cele zece porunci, acesta i-a adunat pe oameni sa le vorbeasca despre 
ele. Cand a ajuns la a saptea porunca, "Sa nu ravnesti la nevasta aproapelui tau", cei 
mai multi dintre barbati au inceput sa strige: 
- Taiati saptele, taiati saptele, taiati saptele!!! 
*** 
Niciodata nu te culca nervos. Ramai sa termini cearta.  
*** 
Secretul casniciei perfecte ramane un secret.  
Cand un barbat îţi fura sotia cea mai nasoala revansa este sa il lasi sa o pastreze 
*** 
Nu am mai vorbit cu sotia mea de 18 luni - nu imi place sa o intrerup.  
*** 
Prietena mea mi-a spus sa fiu mai afectiv. Acum am doua prietene.  
*** 
Unui barbat i s-a furat cardul de credit. Nu a depus plangere deoarece hotul 
cheltuia mai putin decât nevasta-sa.  
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*** 
Sotia: "Mai bine ma casatoream cu dracul!" 
Sotul: "Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange este interzisa!" 
*** 
- Ce face un scotian când vede ca îi arde casa? 
- Da beep la pompieri.  
*** 
Un om sparge o Banca şi ia cativa ostateci. Intreaba agresiv pe primul retinut: 
"Spune-mi m-ai vazut jefuind Banca?" Ostatecul raspunde: "Da!"  
Fara sa mai stea pe ganduri, hotul il impusca in cap. Apoi intreaba acelasi lucru pe 
cel de-al doilea ostatec. Al doilea ostatec raspunde: " Eu nu te-am  
vazut, . . . dar te-a vazut nevasta mea.  
*** 
Tupeu este atunci când un barbat se intoarce acasa la 4 dimineata mirosind a 
parfum de femeie, cu urme de ruj pe camasa, intra in casa şi vazand-o pe nevasta-sa 
cu o matura in mana îi zice: 
- Nu te enerva, ca tu urmezi! 
*** 
Un tip se duce la o prostituata. Dupa ce termina treaba, pleaca si, din usa, îi spune 
tipei: 
- Ti-am dat bani falsi! 
La care tipa raspunde: 
- Tu sa fii sanatos. . .  
*** 
Un om avea şi el un teren pe care plantase pepeni, şi când au inceput sa se coaca, ca 
sa nu-i fure nimeni, pune o pancarda pe care scria: 
"Printre acesti pepeni este unu injectat cu cianura".  
A doua zi când se intoarce, gaseste pe pancarda scris: "Acum sunt doi!" 
*** 
Dupa ce loveste un pieton, masina isi continua drumul inca vreo 10 metri. . .  
Soferul scoate capul pe fereastra şi tipa: 
- Fii ba atent!!! 
Pietonul se ridica repede, speriat, impleticindu-se şi intreaba: 
- De ce, dai inapoi? 
*** 
Merge un schelet la medic.  
Medicul: Acuma se vine? 
*** 
Inaintea unei operatii, medicul:  
-Cati ani ati spus ca aveti?  
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La care pacientul, un pic fricos: 
-Fac 46 peste 2 saptamani. Doctorul, putin amuzat: 
-Imi place optimismul dumneavoastra.  
*** 
Dintr-un turn de paza al unui fort din vestul salbatic, santinela striga:  
- Domnule capitan, vin indienii!!! 
- Prieteni sau dusmani? intreaba capitanul.  
- Cred ca-s prieteni, ca vin impreuna!  
*** 
Se intalnesc 2 babe pe ulita: 
- Ce faci tzatzo? 
- Vin de la posta.  
- Ai luat pensia? 
- Eee, am luat o p. . a.  
- Si eu ca proasta am luat pensia!  
***  
Doua babe pe bancuta in cimitir: 
- Auzi, tu cati ani ai? 
- 97! 
- Pai şi te mai duci acasa?  
***  
Doi batranei prin parc: 
- Cum te simti mai Vasile acum la 80 de ani? 
- Ai?! Aaa, acum la 80 de ani? Pai cum sa ma simt, ca un nou nascut. . . ma pis şi ma 
cac pe mine, toata ziua. . .  
***  
Doi mosi stateau pe o banca: 
- Auzi, o vezi pe tipa aia? moare dupa mine! 
- Da de unde stii? 
- Doar n-o sa moara inaintea mea. . .  
***  
In tamvai inghesuiala şi un mosulica de pe scaun i se adreseaza unei domnisoare ce 
statea in picioare: 
- Dacă doriti puteti sa stati la mine in poala.  
Tanara cu tupeu se aseaza. Dupa cateva momente mosul da semne de neliniste şi 
jenat îi spune tinerei: 
- Ati vrea, vă rog frumos sa vă ridicati? Stiti, cred ca totusi nu sunt asa de batran 
cum credeam. . .  
***  
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Un mos intra intr-o farmacie şi cere un prezervativ. Se uita la el pe toate partile şi 
zice: 
- Auzi, cucoana, unul cu miez n-ai, ca numai piele am şi eu?  
***  
Doi mosnegi se intilnesc: 
- Ce mai faci, Vasile? 
- Uite, am fost la femei.  
- Si cum a fost? 
- Mai curat decit la barbati.  
***  
Mergea unu' prin desert, mort de sete.  
La un moment dat, da de un bar pe care scria "Bere Gratis cat cuprinde".  
Nu mai sta pe ganduri; intra şi cere:  
- Barman, repede 2 butoaie de bere, asa, de inceput!  
- Domnule, pentru a servi cata bere poftiti, şi gratis, tre' sa indeplinesti 3 conditii:  
a) tre' sa bei o sticla de tequilla, pe nerasuflate!  
b) in camera din spate avem un crocodil, ce are un dinte cariat; tu tre' sa il scoti!  
c) la etaju' 2 e o femeie nesatula, pe care nimeni şi nimic nu a reusit sa o satisfaca 
pana acum; tu tre' sa te ocupi de ea!  
- Nici o problema, se rezolva.  
Unde e sticla de tequilla?  
Bea asta sticla dintr-o inghititura fara sa clipeasca si, ametit, de alcool intra la 
crocodil. . .  
. . . Zgomote, urlete, sticle sparte, ziduri daramate. . .  
. . . Timp in care toti ceilalti asteptau la usa cu fetele tampe şi intrebatoare.  
La un moment dat se face liniste, se deschide usa, şi iese omu' nostru cu camasa 
rupta, zgariat, plin de sange, si, cu ultimile puteri, zice:  
- Aaa. . . hâc!  
Acu' sa-mi spuneti, hac, unde e femeia aia cu dintele cariat? 
***  
Luna de miere.  
El citeste ziarul in sufragerie.  
La un moment dat simte un miros puternic de ars.  
- Iubito, gatesti sau calci? 
***  
Ratusca la magazin:  
- Aveti piine?  
- Nu.  
- Aveti piine?  
- Nu!  
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- Aveti piine?  
- Nu!!  
- Aveti piine?  
- Nu!!!  
- Aveti piine?  
- Nuuu!!!!!  
- Aveti piine?  
- BAAAAAA!!!  
Dacă ma mai intrebi o data dacă am piine, îţi bat ciocu' in cuie de tejghea!  
- Aveti. . . cuie?  
- NU!  
- Aveti piine? 
***  
Formula 1 Breaking News:  
Seful echipei de Formula 1 Ferrari si-a concediat tehnicienii si, in locul lor, a angajat 
tigani din Romania pentru ca scot rotile de 3 ori mai repede.  
Mai tarziu i-a parut rau.  
E drept ca, fata de timpul obisnuit, desfaceau rotile in 3 secunde, insa in cele 7 
secunde ramase au revopsit caroseria, au schimbat seria de fabricatie şi au vandut-
o drept Honda. . .  
***  
Niste vizitatori se opresc dezorientati in fata unei picturi ciudate.  
Aceasta prezenta nudurile explicite a trei barbati de culoare.  
Sa spunem ca nudurile erau FOARTE explicite, şi ca barbatii erau negri cu totul, in 
afara de unul, cel din centrul picturii, care avea penisul roz.  
Stau, se gandesc, ce naiba inseamna pictura, de ce are individul penisul roz.  
Vine ghidul muzeului şi le explica, timp de o juma' de ora, ca penisul roz semnifica 
mascularea Afro-americanilor intr-o lume predominant alba, şi ca poate insemna şi 
opresiunea fata de homosexuali in societate.  
Pleca ghidul şi se apropie un moshulica de grupul nostru de vizitatori.  
- Vreti sa vă spun ce-nseamna cu adevarat tabloul?  
- Ce te face sa crezi ca ai priceput mai bine ca ghidul?  
- Pai. . . eu l-am pictat!  
Astia nu sunt negri, sunt mineri din Valea Jiului!!  
Iar ala din centru a fost la pranz pe-acasa!!! 
***  
Secolul unu' dupa-Cristos.  
Petru sta langa cruce, se roaga, şi plange.  
- Petre! zice Isus.  
- Da, doamne!  
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- Urca.  
- Cum sa urc, doamne, ca ma omoara romanii.  
- Nu ma face sa zic a treia oara.  
Petru incepe sa se catere pe cruce.  
Soldatul care pazea crucea îi da cu coada sulitei, Petru continua sa urce, soldatul il 
impunge cu sulita, Petru continua sa urce, oamenii îi arunca cu pietre, Petru ajunge 
sus (batut tot şi sangerand).  
- Da, doamne; zi-mi!  
- Petre, de aici se vede casa ta.  
***  
Bula vroia sa se urce in avion cu un pui de gaina, mic, galben şi piuitor, ca sa il 
aduca cadou lui Bulisor.  
- Domnule, zise stewardesa cea urita şi batrina a Taromului, nu e voie cu animale in 
avion!!!  
Se intoarse Bula in aeroport, se duse la WC, puse puisorul in chiloti şi urca liber in 
avion.  
Locul lui era linga o calugarita tinara şi frumoasa.  
De atita uitat la bulanele ei, adormi Bula visind la ea.  
Deodata, puisorul iese din chilotii lu' Bula, scoate capul prin slitul pantalonilor şi 
incepu sa piuie.  
Calugarita speriata incepu sa-l zgiltie pe Bula:  
- Scoala domnule, scoala repede. . .  
Speriat, Bula tresari, uitindu-se in toate directiile:  
- Ce e, unde, ce. . . ce s-antimplat!!???  
Zise calugarita:  
- Omule, nu am deloc experienta in problemele astea, dar am impresia ca vi s-a 
spart un ou. . .  
***  
Bula, soldat, trimite acasa un pachet in care era o grenada şi o notita:  
- Mama, dacă tragi de cuiul asta, primesc invoire o saptamana! 
*** 
La Bula vine un vecin: 
- Auzi ma, Bula, vrem sa tapetam camera de zi, şi e la fel de mare ca a ta.  
Tu când ti-ai tapetat'o, cate suluri ai cumparat? 
- 20.  
- Multumesc.  
Dupa 2 saptamani se intalnesc: 
- Auzi ma, tampitule, am cumparat 20 de suluri şi 7 mi-au ramas in plus.  
- Pai şi mie. . .  
***  
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La scoala:  
- Copii, sa presupunem ca as baga mana in buzunarul unui om şi i-as lua banii.  
Ce ar insemna ca sunt?  
Bula:  
- Ministru de finante. . .  
***  
Bula se duce la o farmacista şi intreaba:  
- Doamna, ce imi puteti da pentru o erectie permanenta?  
- Masa, casa şi 1000 de dolari pe luna.  
***  
Bula, un baietel de 3 ani, in timp ce face baie, isi examineaza testiculele.  
Apoi intreaba:  
- Mami, astia sunt creierii mei?  
Mama îi raspunde:  
- Nu inca, dragul meu!  
Nu inca! 
***  
Invatatoarea verifica dacă elevii si-au facut temele pentru acasa.  
- Gigele, ti-ai facut tema?  
- Nu!  
- Stai jos ai nota 4!  
Dar tu Ionele?  
- Mi-am uitat caietul acasa.  
- Stai jos, nota 4.  
Si tu Bulisor?  
- N-am facut-o, pentru ca fratele meu s-a intors de la inchisoare. . .  
- Aha, vrei sa ma sperii cu el?!!  
Stai jos, ai nota 6! 
***  
- Spune-mi de ce te dai cu faina pe fata? o intreba Bulisor pe bunica. . .  
- Ca sa ma fac frumoasa!  
- Si de ce nu te faci? 
***  
Vine Bula acasa şi o intreaba pe maica-sa:  
- Mama, mama!  
Cum l-ai cunoscut pe tata???  
- Pai. . . era sa ma inec si. . . m-a salvat!. . .  
- Aaaaaaa. . . de asta nu vrea tata sa invat sa inot!!!!! 
***  
Bula la scoala:  
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- Doamna profesoara, am prins 2 iepuri.  
- Vii?  
- Vii!  
- Presupun ca a fost greu!  
Cum i-ai prins?  
Cu o capcana?  
- Nu; regulandu-se! 
***  
Rodica e cea mai uritica fata din clasa.  
Intr-o zi, Bula o intreaba:  
- Rodico, stii ce o sa patesti tu când o sa fii mare?  
- Nu.  
- Nimic! 
***  
Intr-o zi, Ion il intreaba pe vecinul sau Gheorghe:  
- Ba, Gheorghe, poti sa ma ajuti astazi sa tai lemnele astea?  
- Nu se poate, am o boala venerica!  
- Cum?  
Ce boala ai?  
- Ma doare-n p**a! 
***  
Ion pleaca la munca, pe vapor, iar la plecare Gheorghe il roaga sa-i aduca şi lui un 
papagal.  
Dupa un timp, Ion se intoarce, dar, cum a uitat sa cumpere un papagal, îi ia o 
bufnita.  
Cei doi se intalnesc, Ion îi da bufnita lui Gheorghe si-i spune ca e papagal regal.  
O saptamana mai tarziu se intalnesc la o bere, iar Ion il intreaba pe Gheorghe dacă 
papagalul a inceput sa vorbeasca.  
Gheorghe raspunde:  
- Bai, inca nu vorbeste, dar tu stii ce atent se uita? 
***  
- Mai Ioane, de ce te-ai insurat?  
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine.  
- Si acum, cum e?  
- Acum imi place! 
*** 
Ion merge la piata sa vanda un cocos.  
Vine un batranel care parea interesat şi intreaba: 
- E bun cocosul taica? Se pricepe la calcat gaini? 
- Buuun tataie! 
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Calca tot ce prinde; calca gaini, rate, gaste, oi, porci, vaci, a prins odata un vultur şi 
nu l-a iertat. . .  
- Pai si-atunci de ce-l vinzi, omule?!  
- Hmm. . . de la o vreme se uita ciudat la mine.  
***  
Badea Gheorghe era la cosit iarba de pe marginea santului.  
Deodata trece o masina cu viteza şi calca o gaina care mergea pe strada.  
Soferul, speriat, opreste şi incearca sa-si repare greseala, platindu-i omului gaina.  
Ridica de jos gaina moarta şi se duce spre badea Gheorghe, care privea nepasator 
scena, si-i spune:  
- Bade, e a matale gaina asta?  
Badea Gheorghe se uita insistent la gaina şi spune, oarecum incurcat:  
- No!  
Eu n-am gaini asa late! 
***  
Gheo şi Ion mergeau cu trenul de la Cluj la Sibiu.  
Ion rupe tacerea şi zice:  
- Auzi, ma Gheo, tu stii de ce ne hurduca trenu' aista?  
Gheo:  
- Nu stiu.  
Tu stii?  
Ion:  
- Apa' hai sa-ti explic: trenu' aista are la inceput o locomotiva. Stii?  
Gheo:  
- Stiu dara, ca nu sunt prost.  
Ion:  
- N-avem nici o treaba cu ea. Merje lin, fain de tat. Mai departe, dupa locomotiva 
imediat este vagonul cu posta. Stii?  
Gheo:  
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Ne pasa noua de vagonul cela?  
Ion:  
- Nu ne pasa.  
Dupa vagonul cu posta este vagonul ala pentru domni de la oras, din aia cu valize 
patrate. Stii?  
Gheo:  
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Spune mai departe.  
Ion:  
- Nici de ala nu ne pasa. Dupa vagonul domnilor de la oras este vagonul pentru 
palmasi, nevoiasi asa ca noi. Stii?  
Gheo:  
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- Stiu dara, ca nu sunt prost. Spune mai departe. Avem vreo treaba cu el?  
Ion:  
- Oleaca de rabdare.  
Vagonu' nost' are 2 osii: osia din fata (cu care nu avem nici o treaba) şi osia din 
spate, asta pe care sta compartimentul nost'. Stii?  
Gheo:  
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Osia aiasta are vreo taina cu noi?  
Ion:  
- Stai o tira.  
Osia are 2 roti: roata din stanga (care nu ne intereseaza) şi roata din dreapta, pe 
care stam noi. Stii?  
Gheo:  
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Ce-i cu roata de sub noi?  
Ion:  
- Roata aiasta are aria PI x R patrat. Cu PI şi cu R nu avem nici o treaba; pe noi 
patratul 
cela ne hurduca ase! 
***  
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta şi o reazema de gard şi 
incepe sa caste ochii in jur.  
Gardianul:  
- Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru. . .  
- No, ca nu-i bai.  
I-am pus lacat! 
***  
Ion şi Maria mergeau pe strada.  
Maria îi zice lui Ion:  
- Ma Ione, io is lezbi.  
Ion:  
- Ce-i aia?  
Maria:  
- Vezi femeia aia de pe strada?  
Ion:  
- Da, o vad.  
Si cei cu ea?  
Maria:  
- Pai. . . mie imi place de ea şi as vrea sa fac sex cu ea.  
Sta Ion un pic, dupa care zice:  
- Tu, Marie!. . .  
. . . Cred ca şi io is lezbi.  
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*** 
E-mail de la sotie catre sot:  
"Trimite-mi bani, ca altfel incep sa calc "stramb!  
E-mail de raspuns de la sot catre sotie:  
"Calca stramb, şi trimite-mi şi mie niste bani!"  
*** 
Tineri casatoriti;  
-Draga mea eu am regulile mele. Dimineata la ora 8 sa fie micul dejun gata, 
indiferent dacă sunt acasa sau nu. . La ora 13 sa fie pranzul gata, indiferent dacă 
sunt acasa sau nu. Cina sa fie pregatita pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasa 
sau nu. Ai inteles?  
-Da, am inteles. Am şi eu o singura regula; luni, miercuri şi sambata fac sex, 
indiferent dacă esti acasa sau nu. . .  
*** 
Doi prieteni se intalnesc dimineata la cafea, dintre care unul cu un ochi vanat.  
- Ce-ai patit la ochi? il intreaba celalalt.  
- M-a lovit nevasta.  
- De ce?  
- I-am zis "TU".  
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi in familie ca te-a lovit pentru asta?  
- Pai aseara când mancam mi-a zis: "Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni". 
Si eu i-am raspuns:  
"Poate TU. "  
*** 
Omul din Neanderthal o intreaba pe femeia lui:  
- Te culci cu mine?  
- Nu!  
- De ce?  
- Nu am chef! Ia omul paru' şi îi da una zdravana peste cap.  
- Acuma te culci cu mine?  
- Nu!  
- De ce nu!?!  
- Ma doare capul.  
*** 
Trei barbati vorbeau despre viata lor amoroasa.  
Italianul: "Saptamina trecuta, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am 
uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa şi la final ea a gemut 
pentru 5 minute. "  
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Francezul: "Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. 
Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii şi la final ea a tipat 
pentru 15 minute. "  
Romanul: "Ei bine, saptamina trecuta şi eu am facut dragoste cu Maria a mea. Am 
dat-o prin untura, am facut sex şi apoi ea a urlat sase ceasuri. "  
Uimiti, italianul şi francezul il intreaba:  
- Ce naiba ai putut tu sa-i faci muierii de-a tipat 6 ore?  
- Mi-am sters miinile de perdele  
*** 
Trei tipe stau de vorba:  
Prima:  
-Sa vezi ce am gasit in buzunarele sotului meu aseara! Fotografii porno. . . .  
-Si ce ai facut cu ele?  
-Nici nu am stat sa ma gandesc, le-am aruncat pe foc.  
A doua:  
- Asta nu-i nimic, eu am gasit in buzunarele sotului meu prezervative. . . .  
- Si ce ai facut? Le-ai aruncat pe foc?  
- Ei as, le-am gaurit şi le-am pus la loc.  
A treia… lesina… 
*** 
Petre, cioban de meserie, era in armata. Ii trimite un plic sotiei, in care era un 
desen.  
Pe foaie erau desenate o floare, doi copii, o fantana, soare, o baba şi niste bolovani.  
Sotia a descifrat desenul: 
"Floareo, sa ai grija de copii, sa nu cada in fantana, ca te ard, soarele ma-tii, Petre. . . 
" 
*** 
Discutie intre 2 copii : 
Baietelul catre fetita: -Ce-i vei cere lui Mos Craciun anul acesta? 
F: -O papusica Barbie, dar tu? 
B: -Eu îi voi cere un Tampax 
F: -Tampax? Ce e asta? 
B: -. . . Habar n-am, dar zic astia la televizor ca daca-l folosesti poti merge la plaja in 
fiecare zi, sa mergi cu bicicleta, sa mergi la piscina, sa dansezi, sa alergi, sa faci o 
multime de lucruri. . . . fara ca nimeni sa-si dea seama 
***  
Cică mergea licuriciul prin pădure, cu tic verbal: Ai de pula mea. . . . AAAAAi de pula 
mea. . . . La un moment dat se întâlneşte cu Lupu:  
Licuriciu: Aiii de pula mea. . .  
Lupu: Ce ai mah licuriciule, mă înjuri aşa în faţă?  
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Lic: Lasă-mă lupule, AAAAAi de pula mea. . .  
Lupu: Ce ai mah, licuriciule, ce ai păţit?  
Lic: AAAAi de pula. . . . .  
Lupu: ZIii mah !  
Lic: Pai mergeam io aseara prin padure. . . AAAi de pula mea. . . shi vad o 
licuricioaica mancatziash, super buna. . . .  
Lupu: shi, shi?  
Lic: Shi m-am dus, shi io ca omu, deh s-o fut. . . . . . . . .  
Lupul: (Nerebdator) Shi shi?  
Lic: SHI-MI BAG PULA in cine mai arunca tzigari aprinse prin padure !! 
***  
"Nimeni nu moare virgin. . . viata i-o trage fiecaruia cel putin o data!"  
***  
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de servici?" exista un raspuns 
sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu direct. El ma futea la cap şi 
pe mine ma durea in cur!"  
***  
Ierarhia intr-o firma mare:  
- sefi  
- sefuti  
- fututi  
- rasfututi  
- pulimea  
***  
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul in timpul unei 
partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi securitate personala in timp ce esti 
futut.  
***  
Scufita Rosie stia drumul de acum catre casa bunicii şi a luat-o pe unde trebuie. 
Sora-sa, Scufita Verde, nu stia drumul şi a luat-o peste tot. . .  
***  
Este clar ca femeile sunt mai destepte decit barbatii. Ginditi-va :  
cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al barbatilor este 
ciinele.  
***  
Diferenta intre fumatori şi nefumatori  
- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat?  
- Exista ! Mortul care n-a fumat e mai sanatos!  
***  
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O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute şi nevrute cu o catelusa şi il 
intreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, îi raspunde:  
- Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi ciinele incearca sa o duca el acasa.  
- Ahaa. . . e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel postasul o 
ducea in mod sigur la posta. . .  
***  
- Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da?  
- Desigur, scumpa mea.  
- Aseara, când tu nu erai, am auzit cum tata îi spunea dadacei "Ingeras". Ea când o 
sa zboare?  
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata.  
***  
Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta.  
Inteligenta are limitele ei, prostia nu.  
***  
Dragostea e oarba, dar casatoria îi reda vederea.  
***  
Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru casnicie. Casnicia este pretul pe 
care barbatii il platesc pentru sex.  
***  
O femeie poate sa tina un singur secret: virsta ei.  
***  
Numai fetele cuminti isi tin un jurnal. Fetele rele n-au timp.  
***  
Dacă vrei ca sotia sa te asculte cind vorbesti, vorbeste cu alta femeie.  
O sa fie numai ochi şi urechi.  
***  
Intr-o noapte, la spital, o asistenta blonda il scoala pe pacientul care dormea un 
somn adanc şi îi spune: 
-Treziti-va, am uitat sa vă dau somniferul! 
***  
Un tata ingrijorat isi asteapta fiul acasa. Intr-un tirziu soseste, şi este luat la 
intrebari: 
- Unde ai stat pana la ora aceasta? 
- Tata, azi mi-am pierdut virginitatea.  
- Extraordinar! Aseaza-te sa bem un pahar pentru acest eveniment! 
- Putem sa bem, dar nu pot sa ma asez! 
***  
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Franta. Un magazin. O doamna timp de mai bine de o ora isi alege o palarie. 
Vanzatorul îi aduce palarii tot mai multe şi mai multe. In sfarsit doamna se 
hotaraste şi spune: 
- Cred ca o iau pe aceasta. Va rog sa o impachetati. Vanzatorul, tacut, pune palaria 
intr-o cutie.  
- Cat trebuie sa achit? 
- Nimic, doamna. Ati venit cu ea.  
***  
Seara, Ion şi Maria se pregatesc de culcare. Ion iese afara sa se usureze.  
Se intoarce peste citeva minute cu pantalonii uzi. Maria il intreaba: 
- Ploua? 
- Nu, bate vintul.  
***  
Un grup de turisti ajunge la Marele Canion sa admire ecoul.  
Prima data striga englezul: - I LOVE YOU ! 
Ecoul raspunde: I LOVE YOU 
Apoi striga francezul: - JE T'AIME! 
Ecoul: JE T'AIME! 
Mai pe la sfarsit striga şi chinezul: - HOAN TING TONG TO HUI !! 
Ecoul: CE, MA?  
***  
Pe usa unui student din Politehnica inainte de revolutie : 
'Dacă nu sunt la paine cauta-ma la oua'  
***  
Proverb canibal: 
'In orice om exista o parte buna' 
***  
O tipa îi scrie iubitului aflat in armata:  
- Draga John, Nu mai pot continua aceasta relatie. Distanta dintre noi este prea 
mare. Trebuie sa recunosc ca deja te-am inselat de 2 ori de când ai plecat şi nu cred 
ca este corect pentru nici unul dintre noi. Imi pare rau. Te rog sa imi trimiti inapoi 
poza cu mine pe care ti-am trimis-o acum ceva vreme. Cu dragoste, Becky.  
Soldatul cu sentimentele ranite şi ochii inlacrimati le-a cerut tuturor camarazilor 
sai orice fel de poze pe care le au cu iubite, surori sau foste iubite şi amante. Pe 
langa poza cu Becky, John i-a trimis toate celelalte fotografii cu femei frumoase pe 
care le-a strans de la prietenii lui. Le-a strans şi le-a trimis:  
- Draga Becky, imi pare rau dar nu-mi pot aminti cine dracu esti. Te rog sa-ti iei 
poza din teanc.  
***  
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O mama statea in bucatarie in timp ce fiul ei se juca cu trenuletul in living. La un 
moment dat, mama aude trenul oprindu-se şi pe fiul ei spunand: 'Toti pasagerii 
care coborati, duceti-va la mama dracului. Toti ceilalti care mergeti mai departe 
stati in p***a mamii voastre linistiti pe scaune ca pleaca trenu'' Mama stupefiata 
merge in living şi îi spune: 'In casa asta nu se foloseste asemenea limbaj! Acum, 
treci in camera ta şi nu iesi de acolo 2 ore. De-abia apoi te poti juca cu trenuletul din 
nou dar numai dacă nu vei mai folosi asemenea limbaj. ' 
 
Dupa 2 ore, copilul se intoarce din camera şi incepe sa se joace cu trenuletul.  
 
In curand, trenul se opreste la urmatoarea statie şi maica-sa il aude spunand: 'Toti 
pasagerii care trebuie sa coboare, vă rog nu uitati sa vă luati toate bagajele. Pentru 
cei care urcati, vă rugam sa asezati bagajele la locurile special destinate. Va 
reamintim ca nu se fumeaza in compartimente. Va dorim o calatorie placuta şi 
relaxanta alaturi de noi. ' In timp ce mama incepe sa zambeasca, fiul adauga: '. . . iar 
cei care v-ati enervat pentru cele doua ore de intarziere. . . puteti s-o trimiteti in 
p***a ma-sii pe aia din bucatarie. . . '  
***  
Un sofer de tir opreste langa o tipa şi o intreaba:Amatoare de sex oral? Amatoare e 
ma'ta!!! Eu sunt profesionista!!!!  
***  
O blonda se adreseaza altei blonde aflate pe malul opus: 
- Auzi, cum ajung pe malul celalalt? 
- Esti pe malul celalalt! 
*** 
Doua surori, una de 18, cealalta de 10 ani, fac pentru prima oara baie impreuna.  
Cea mica observa ca cea mare are niste par intre picioare.  
- Ce e asta dintre picioarele tale?  
- Par pubian !  
- Si nu te deranjeaza cind te futi? 
***  
Doi studenti de la ASE(tip şi tipa) sunt impreuna intr-o camera de hotel(erau la 
munte). Pe la miezul noptii, studentul zice: 
- Actiunile sunt in crestere! 
- Imi pare rau, dar BURSA este inchisa, raspunde ea! 
Dupa vreo cateva minute, iar: 
- Actiunile cresc tot mai mult! 
- Imi pare rau, BURSA este inchisa! 
Si iar. .  
- Actiunile au atins nivelul maxim! 
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- Imi pare rau, BURSA este inchisa 
Dupa cateva minute, dupa ce se mai gandeste putin, tipa zice: 
- S-a deschis BURSA! 
- Imi pare rau, am vandut actiunile pe sub mana! 
***  
Un oltean merge pentru prima data la oras şi aude şi el de SIDA.  
Merge inapoi in sat şi se duce la gardul vecinului si-l intreaba: 
-Ma, vecine, tu ai SIDA? 
Sta vecinu' nostru şi se gandeste: daca-i spun ca AM, mi-a cere sa-i dau; daca-i spun 
ca N-AM, zice ca nu-s om gospodar: 
După ce se gândeşte răspunde: 
-Am, dar numa' puţin mi-o rămas pe fund.  
***  
Doi olteni şi un ardelean intr-un compartiment de tren: 
merg oltenii o vreme, dupa care zic ardeleanului: 
-Zi doi ! 
Ardeleanul zice: 
-Doi.  
-Sa ne pupi in *** pe amandoi.  
Repeta oltenii faza de vreo cateva ori, şi la sfarsit, ardeleanul zice: 
-Ziceti patru! 
-Patru ! zic oltenii mirati.  
-S-o futeti voi pe mama voastra ! 
-Dar nu se potriveste ! raspund oltenii confuzi.  
-Nu-i nimic, o potriviti voi cu mana.  
*** 
Mi-am sunat seful in dimineata asta sa-i spun ca azi raman acasa, ca nu ma simt 
bine.  
- Ce s-a intamplat? intreaba el.  
- Am o criza de glaucom anal, raspund eu cu o voce stinsa.  
- Da' ce naiba e glaucomul anal?  
- Nu-mi vad fundu' venind la munca azi. . .  
***  
Draga mami şi tati, Ghidul nostru ne-a spus sa scriem acasa ca poate ati vazut la 
televizor inundatia şi sunteti ingrijorati. Suntem bine. Apa a luat doar un cort şi doi 
saci de dormit. Din fericire, nimeni nu s-a inecat pentru ca eram toti pe munte şi il 
cautam pe Cristi. A, da, sun-o pe mama lui Cristi şi spune-i ca totul e bine. Cristi nu 
poate scrie pentru ca si-a rupt mana. Am mers şi eu cu unul dintre jeep-urile 
Salvamont. A fost super. Nu l-am fi gasit niciodata in intunericul acela dacă nu 
fulgera. Ghidul nostru, Victor, s-a enervat foarte tare pe Cristi pentru ca a plecat 
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fara sa spuna nimanui. Cristi zice ca i-a spus, dar era in timpul incendiului, asa ca 
probabil n-a auzit 
Stiai ca dacă pui benzina pe foc, canistra o sa explodeze? Lemnul ud nu ardea, dar 
unul dintre corturi, da. Si hainele noastre la fel. Danut o sa arate ciudat pana îi 
creste parul la loc. Ne intoarcem acasa sambata dacă Victor reuseste sa repare 
masina. Nu a fost vina lui. Franele mergeau bine când am plecat. Victor spune ca la 
o masina atât de veche ceva se strica mereu; probabil de asta nu are asigurare. Mie 
mi se pare o masina misto. Nu se supara dacă i-o murdarim, şi când e cald, ne lasa 
sa stam pe capota ca sa ne mai racorim. Se face destul de cald, cu 13 oameni intr-o 
masina. Ne lasa sa stam şi in portbagaj pana l-a oprit un politist.  
Ghidul nostru e misto. Il invata pe Tudorel sa conduca masina pe drumurile de 
munte, unde nu e trafic. Tot ce vedem pe aici sunt camioane cu busteni. Dimineata 
asta, toti tipii sareau in lac de pe stanci. Pe mine nu m-a lasat, pentru ca nu stiu sa 
inot, iar Cristi avea mana rupta, asa ca ne-a lasat sa mergem cu barca. A fost super. 
Se pot vedea sub apa copacii rupti de inundatie. Victor nu e un scortos ca ceilalti 
ghizi pe care îi stiu. Ne-a lasat sa mergem fara veste de salvare. Trebuie sa petreaca 
mult timp lucrand la masina, asa ca incercam sa nu-i facem probleme.  
Surpriza! Am primit toti insigne pentru ca am trecut cursul de prim ajutor. Cand 
Danut si-a taiat mana cu toporul, am invatat sa coasem vene. Marius şi eu am 
vomitat, dar ghidul nostru zice ca era de la puiul stricat. Ne-a mai spus ca mancarea 
din inchisoare era şi mai rea. Ma bucur ca a iesit de acolo. Zice ca acum a invatat 
cum sa faca lucrurile cum trebuie 
Apropo, ce e un pedofil? Trebuie sa plec acum. Mergem in oras sa ne trimitem 
scrisorile şi sa cumparam vaselina. Nu vă faceti griji. Suntem bine cu totii.  
*** 
Ursul, lupul şi măgarul la cârcima din pădure:  
- O sticlă de votca! Ceru ursul.  
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi.  
-Da, măi băieti! Am o treabă cu o ursoaică şi vreau să fiu tare!  
- O sticlă de votcă! ceru şi lupul.  
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi.  
- Da, măi băieti! Am o treabă cu o lupoaică şi vreau şi eu să fiu tare!  
- O cinzeacă de votcă! ceru şi măgarul.  
- Numai o cincizeacă?! se mirară ceilalti doi.  
- Măi baieti, eu sculă am, beau doar ca să-mi sclipeasca ochii. . .  
________________________________________________  
Merge o baba bolnava la doctor şi îi spune:  
- Dom' doctor, ma simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma.  
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi îi zice:  
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de namol din Techirghiol.  
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- O sa ma vindece doar baia cu namol?  
- Nu, da' trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul  
________________________________________________  
Trei barbati vorbeau intr-un bar despre sex.  
Italianul: "Saptamina trecuta, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am 
uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa şi la final ea a gemut 
pentru 5 minute. "  
Francezul: "Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. 
Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii şi la final ea a tipat 
pentru 15 minute. "  
Romanul: "Ei bine, saptamina trecuta şi eu am facut dragoste cu Maria mea. Am 
dat-o prin untura, am facut sex şi apoi ea a urlat sase ceasuri. "  
Uimiti, italianul şi francezul il intreaba:  
"Ce naiba ai putut tu sa-i faci sotiei de-a tipat 6 ore?"  
"Mi-am sters mainile pe draperiile din sufragerie!"  
________________________________________________  
Un batrân de 75 de ani, merge la spital sa faca o analiza a spermei. Doctorul îi da un 
borcan si-i 
spune:  
- Ia borcanul asta şi vino cu analiza mâine!  
A doua zi, batrânul apare, cu borcanul la fel de curat şi gol ca ziua trecuta. Doctorul 
întreaba ce s-a întâmplat, iar batrânul explica:  
- Stiti, doctore, uite ce-am patit: Prima data am încercat cu dreapta, apoi cu stânga 
şi nimic. Apoi am chemat-o pe nevasta-mea. A încercat şi ea şi cu mâna dreapta, şi 
cu mâna stânga, apoi cu gura: prima data cu proteza, apoi fara proteza şi tot nimic. 
Apoi am chemat-o pe vecina de alaturi: a încercat şi ea şi cu amândoua mâinile şi cu 
gura şi tot fara rezultat. Doctorul 
era socat:  
- Ai chemat-o pe vecina. . . . ????, iar batrânul raspunde:  
- Da şi oricât ne-am chinuit, n-am reusit sa deschidem borcanul!  
*** 
Doctorul Popescu s-a culcat cu una dintre pacientele lui şi se simtea vinovat de 
multa vreme. Oricat de mult a incercat sa uite aceasta intamplare, nu reusea. Era 
mereu coplesit de sentimentul de vina şi de tradare a juramantului profesional. Din 
când in când auzea acea voce calma, din interiorul lui, care-i spunea:  
- Nu te mai stresa; nu esti primul medic care s-a culcat cu o pacienta şi nu vei fi nici 
ultimul. Si esti burlac. Asa ca asta e. . .  
Dar, invariabil, o alta voce il readucea la realitate:  
- Popescule, nu uita ca esti medic veterinar. . .  
*** 
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Cica se duce un tzigan la pescuit cu un Mertz 600 SEL.  
Coboara tziganu din masina, scoate mulineta de aur ultimul racnet cu fir de matase 
naturala şi ac de diamant şi da la peste.  
Cand ce sa vezi minunatie: prinde pestisoru de aur.  
Ptiuuuuu. . . .  
La care pestisoru': - Stii eu sunt pestisoru' de aur cu alea 3 dorintze. . .  
Tziganu: ZII CE VREI.  
*** 
O batranica moare şi ajunge la portile raiului unde se intalneste cu Sf. Petru cand, 
deodata, se aude un urlet groaznic venind dinspre rai. - Vai de mine, ce se intampla 
acolo? Intreaba batranica. - Nu vă faceti griji pentru asta, raspunde Sf. Petru, îi 
gaurim unuia omoplatii sa-i 
montam aripile de inger. Batranica, vadit deranjata de acest fapt, da un pas inapoi 
cand, deodata, se mai aude un urlet. - 
Vai de batranetile mele, dar asta ce-a fost? - Aaaa. . . nu e motiv de ingrijorare, îi 
gaurim unuia capu` ca sa-i montam aureola. Batranica dand din cap in semn de 
dezaprobare spune: - Eu nu pot sa fac asta, ma duc jos in iad. - 
Vai, dar nu puteti face asta, spune Sf Petru, veti fi sodomizata şi violata. Cu un aer 
victorios batranica raspunde: - Da, dar macar am gaurile facute. . .  
*** 
Un tip gonea cu un BMW pe atostrada cu peste 150 km/h ; la un moment dat 
loveste o vrabie.  
Franeaza, se da jos, constata ca vrabia inca mai traieste şi o duce la medic unde îi 
pune atele şi o pune intr-o colivie.  
Dupa cateva zile vrabia isi revine, deschide usor ochii şi vazand gratiile coliviei 
excalma:  
SA-MI BAG P. . A, L-AM OMORAT PE ALA CU BMW-ul  
*** 
Intorcandu-se de la coasa cu caruta plina, Vasile isi mana de zor calul. In faptul serii 
fiind, isi biciuia bidiviul din ce in ce mai tare.  
La un moment dat, satul de atata cotonogeala, calul se opreste in drum, se intoarce 
catre Vasile si, cu o privire plina de expresivitate, îi spune:  
- Mai, Vasile, da-o ma-n aia ma-sii de treaba! Dai in mine ca intr-o vita. Nu te 
gandesti ca sunt şi eu din carne, ca simt fiecare lovitura şi sufar enorm. Ce dracu', 
ma Vasile!  
Auzindu-si calul vorbind, ingrozit, Vasile arunca haturile din maini şi o rupse la 
fuga peste fanete livid la fata.  
Credinciosul lui caine il urma indeaproape.  
La un moment dat, obosit, Vasile se opri şi se aseza pe o piatra. La scurt timp sosi şi 
cainele care, gafaind, îi spuse:  
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- Ba, Vasile, sa fiu al dracului, ce m-a speriat calul ala când a inceput sa vorbeasca  
*** 
Un vanator intra intr-un magazin de profil.  
- Pantaloni de camuflaj aveti?"  
- Avem, dar nu-i gasim!"  
*** 
O batrana intra in cabinetul doctorului.  
- Doctore, zice baba, nu stiu ce sa ma fac, de la o vreme am gaze la stomac, trag 
"vanturi" tot 
timpul. Noroc ca le trag fara zgomot, şi chiar fara miros. Ori şi cat, uneori e 
deranjant. Uite, de când am intrat in biroul dumitale, am tras cel putin 10 bucati.  
- Bine, zice doctorul, îi da niste pastile şi îi zice:  
- Luati pilulele astea de 3 ori pe zi şi veniti luni la control.  
Vine baba dupa o saptamana şi zice:  
- Nu stiu ce mi-ati dat, dar acum "vanturile" mele put ingrozitor, insa au ramas la fel 
de 
silentioase.  
- OK, zice doctorul, acum ca v-am degajat sinusul, hai sa vedem ce putem face cu 
timpanul.  
*** 
Un cioban il intreaba pe celalalt:  
- Cum se spune, mai, funicular sau furnicular?  
- La ce?  
*** 
Dilema unei blonde:  
"Cum se spune corect, Iran sau Irak?!"  
*** 
Un barbat era satul de a mai merge la munca in fiecare zi iar sotia lui sa stea acasa. 
Voia sa vada cu ochii lui ce se petrece in timp ce el muncea din greu la birou, zicand 
astfel: Doamne eu merg la servici in fiecare zi şi muncesc 8 ore pe zi, in timp ce 
sotia mea sta fara nici o grija acasa.  
Vreau ca şi ea sa stie prin ce trec eu zilnic, asa ca, te rog, permite-mi sa facem 
schimb pt o zi. Amin!  
Dumnezeu, in minunata sa intelepciune, i-a indeplinit dorinta.  
Dimineata urmatore, destul de sigur pe sine, barbatul se trezi in pielea sotiei sale. S-
a ridicat, a gatit micul dejun pt partenerul sau de viata, a trezit copiii, le-a pregatiti 
hainele, le-a servit micul dejun, le-a facut pachetele pt scoala, i-a dus la scoala, a 
venit repede acasa, aadunat toate hainelesi a dus hainele la spalat, s-a dus la banca, 
s-a dus la cumparaturisi din nou acasa ca sa lase cumparaturile;apoi a plecat sa 
plateasca cheltuielile lunare. Revenita acasa a curatat cutia pisiciisi a imbaiat 



2345 

 

cainele. Era deja ora 13. A facut paturile, şi a adunat alte rufe, a aspirat in toata casa, 
a sters praful şi a spalat bucataria.  
A fugit apoi la scoala dupa copii cu care, pe drum, a intrat in discutii contradictorii. 
Acasa a pregatit din nou laptele şi biscuitii pt copiisi s-a ocupat de ei pt ca sa isi faca 
temele. Apoi si-a instalat masa de calcat şi a inceput sa calce uitandu-se cu coada 
ochiului la TV. La ora 16:30 a inceput sa curete cartofii şi sa spele legumele pt 
salata, a gatit carnea de porcsi a pregatit mancarea de cina. Dupa cina, din nou, a 
spalat toata bucataria, vasele, a adunat din nou toata hainele, a facut baie copiilorsi 
i-a pregatit pt culcare. La ora 9 era deja extenuate datorita trebulilor din timpul 
zilei, dar pt ea ziua nu s-a terminat inca… era asteptata in pat de sotul sau pentru a 
face dragoste, lucru pe care l-a facut cu brio, fara ca sa aiba plangeri din partea 
partenerului.  
A doua zi barbatul s-a trezit şi imediat a venit in genunchi inaintea lui Dumnezeu şi 
I-a zis: Doamne, nu stiu la ce m-am gandit când am cerut sa fiu in pielea sotiei 
mele…am gresit asa de mult sa o invidiez pe sotia mea crezand ca sta degeaba acasa 
toata ziua… Te rog, te rog mult, dar te rog, fa schimbarea la loc cum eram! Amin! 
Dumnezeu in infinita Sa intelepciune i-a replicat:Fiule, cred ca ai invatat o lectie 
buna şi bucuros as face schimbarea inapoi…dar vezi tu…va trebui sa astepti 9 
luni…noaptea trecuta tocmai ai ramas gravida şi vă trebui sa şi nasti…. !!!!!!!!!!!!!!! 
Acesta a fost votat mailul anului, dacă esti de acord cu acesta, trimite-l tutuor 
prietenelor tale şi tuturor barbatilor siguri pe importanta lor! 
*** 
Mircea Dinescu - Femei de carieră 
 
Odată, la serviciu, am dat de o colegă nervoasă la toaletă. Ieşise din cabină, îşi 
netezea fusta şi bombănea: "Ştii bancu' ăla cu Iţic?".  
N-am ştiut dacă vorbeşte cu mine, aşa că am mormăit incert, în a şa fel încât, la o 
adică, să reiasă că eu de fapt cântam. A continuat şi m-a scăpat astfel de propria-mi 
mutră buimacă: 
"Cică se ruga Iţic toată ziua la Dumnezeu: dă, Doamne, să c â ştig la loterie! Ajută-
mă, Doamne, să câştig la loterie, hai, Doamne, zău, de ce nu mă ajuţi şi pe mine să 
câştig la loterie?! 
La un moment dat, Dumnezeu, agasat de atâta văicareală, se repede la el: Mă, Iţic, 
pe cuvânt că te-am auzit şi m-am străduit din răsputeri, dar te rog frumos, ajută-mă 
şi tu puţin: joacă la loterie!".  
Am hăhăit cu ea un pic, dar aşteptam legătura dintre banc şi motivul reuniunii 
noastre private. A continuat: "Aşa şi eu, dragă: tocmai am făcut acum un test de 
sarcină care, normal, mi-a ieşit negativ. Am plâns ca proasta, cu fundul pe colac, 
fiindcă mă screm de vreo patru ani să rămân gravidă şi degeaba! După aia însă, 
brusc, mi-a bubuit mintea că de la ciclul trecut n-am mai făcut sex, de fapt! 
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Că eu cu bărbată-miu nu ne întâlnim decât 8 minute pe zi, dimineaţa. Şi, deşi el n-
are nevoie 
decât de patru minute pentru un act sexual, eu tocmai atunci nu pot, fiindcă îmi fac 
părul cu 
drotul, pantofii cu cremă şi botul cu ruj. " 
Verifică-ţi agenda, am putea să ne vedem azi la 1, 45 să luăm lunch-ul şi să facem un 
copil? 
Mă uitam la ea cu ceva ce fusese până de curând admira ţie, dar deja nu mai eram 
sigur: 
femeie de carieră, obsedată de promovare, leafă, autoritate şi performanţă. Vorbea 
jumate-n engleză, jumate-n română, cum se poartă acum, era toată numai taioare, 
promăuşăn, targhet, auărnes, marchet, pablic-rileişăns, plening, risărci, fiidbac. 
Damă spirt, cu părul prins ca madam Ecaterina Andronescu-Abramburica, era deci 
colega-cea-fără-de-cusur, carierista care se temea doar de bomba atomică şi de 
bărbaţii care cred că femeile sunt inferioare. Avea un soţ manager, care-şi făcea al 
doilea doctorat şi chelise prematur din cauza studiului năpraznic şi ambiţiei de a fi 
şef. Aveau bani, lucrau în multinaţionale, umblau numai cu nara pe sus, trosnea 
mândria-n ei. Dar n-aveau copii. Asta lipsea din tabloul perfect. Când au împlinit 30 
de ani au făcut consiliu de familie, cu părinţi şi cu socri cu tot şi au decis să aibă un 
băiat şi o fată, neapărat în ordinea asta. Când au împlinit 34, s-ar fi bucurat s ă aibă 
şi-un pechinez, numai că programul lor de lucru era deja un pact cu diavolul. Ea se 
scula la 7 şi pleca la 7, 42 cu Renault-ul, el se scula la 7, 34 şi pleca la 8, 02, cu 
Volkswagen-ul. Seara, ea venea la 9, 10, comanda pizza, îi lăsa şi lui o felie rece, se 
culca; la 10, 45 venea şi el şi mânca uscătura. Apoi se strecura în pat lângă ea, dar n-
o trezea niciodată pentru sex, fiindcă el trişa; seara nu facea duş, nu mai avea timp. 
Făcea doar dimineaţa.  
Ea văzuse-n filme cum femeile de carieră î-şi făceau test de sarcina la WC-ul firmei, 
deoarece acasă nu mai aveau timp. Ceea ce uita ea de fiecare dată era că numai din 
ovulul ei nu se putea isca nici un făt, mai trebuia şi ceva de le el, parcă. Dar el avea 
de învăţat ca s-ajungă docent, ea avea de ajuns cea mai şefă şi de câştigat bani. 
Copiii nu apăreau, iar cuscrii făceau deja consilii numai între ei, hotărau ceva, însă 
rezoluţia rămânea nerostit ă, telefonul tinerilor suna degeaba, iar la celulare nu 
răspundeau, erau în miting. Pe ea, ovulaţia o prindea numai în brainstormingul 
pentru campania de relansare a brandului.  
Iar el tot nu ştia ce e aceea ovulaţie, deşi pe vremuri, când erau studenţi şi 
obişnuiau să 
mai şi trăiască, ea îi desenase două ovare şi nişte puncte pe care le înghesuiau alte 
puncte,  
cu coadă.  
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Femeile s-au opintit câteva secole să ajungă egale cu bărbaţii, iar acum nu mai ştiu 
cum să scape de acest groaznic privilegiu. Muncim ca nişte tâmpite, îi mulţumim 
patronului că ne dă şansa extraordinară de a lucra şi-n weekend, ca să ne afirmăm 
şi să ne ţinem de deadline.  
Şefii pleacă de vineri la prânz şi-i mai vezi luni după-masă, când se deşteaptă din 
mahmureli de cinci stele. Timp în care ai deosebita onoare de a le ţine locul, că de-
aia ai dat atât din coate şi-ai făcut ulcer de când mănânci numai kebab în chiflă, la 
serviciu, ca să ajungi femeie de nădejde. Firma te-a răsplătit cu două dioptrii 
suplimentare, dar miopia asta e semnul triumfului tău personal. Noaptea visezi 
color Acrobat Reader, Outlook şi Power Point, coşmarul ţi-e împicăţit de guguloaie 
de foldere galbene pe care scrie "urgent", "campanie", "scheme", "rapoarte". În 
somn, butonul Delete nu merge, nu scapi de pătrăţici şi te trezeşti ţipând. Nu pentru 
că te înnebunesc folderele, ci pentru c ă e deja 7, 30 şi la 8 trebuie să fii la firmă şi-ai 
dormit strâmb şi-ţi stă bretonul ca o bidinea. Scuză-mă, te las puţin pe fir, că mă 
cere unul de nevastă. . .  
Munca e bună numai când ţi-aduce un franc cinstit în buzunar şi mai ales, îţi dă şi 
răgazul să-l cheltuieşti. Sistemul suedez prevede că trebuie să ameţeşti muncind 
cinci zile pe săptămână şi să ameţeşti în bar două zile pe săptămână. Ăsta e raportul 
minim rezonabil. Carierismul e plăsmuirea bolnavă a unor filme imbecile de la 
Hollywood, care insinuează că o femeie poate face orice, dacă vrea ea: ajunge 
imediat director executiv, naşte trei pui vii pe care îi hrăneşte cu lapte praf, soţul o 
iubeşte leşinant, deşi o vede cam şase ore pe săptămână (sau poate tocmai de-aia), 
iar el, deşi e neurochirurg şef la Memorial Hospital, nu e stresat deloc, face mâncare 
la copii, spală vase şi-o aşteaptă pe ea cu maşina la firmă, seara. Pardon, noaptea. 
Nu se ştie când operează el pe creier şi mai face şi lecţii cu ăia mici, dar ea, nevasta, 
are de predat patru rapoarte zilnic, de zbierat la trei brokeri şi de convins opt 
clienţi să investească.  
Femeile care au văzut-o pe Diane Keaton în "Baby Boom" se las ă drogate de gândul 
inept al unui perpetuum mobile. Au senzaţia că se poate orice. Că soţul, copilul, 
ciobănescul german şi siameza aşteaptă oricât; ei latră la unison cu mândrie c ă au 
o directoare în familie.  
Când ambii soţi muncesc deopotrivă, ajungi să le înţelegi masochismul, până la 
urmă. Pericolul dospeşte abia când femeia de carieră are acasă un inginer care 
scapă la 4, 00 de la uzină, apoi vrea mâncare cu sos, maieuri cât de cât curate şi 
puţin sex. Muncind ca o disperată ca să nu cumva să fie promovată alta în locul ei, la 
o adică, femeia se înscrie deja la divorţul part-time şi facilitează hârjoana 
extraconjugală a bărbatului constrâns de hormoni.  
Când consta ţi că fetiţa ta îi spune "mamă" soacră-tii (care nici nu te-a vrut de noră, 
fiindcă nu păreai gospodină şi uite că ştia ea ce ştia) şi bâzâie c ă pe bona o iubeşte 
cel mai mult de pe lume, e cam târziu s ă-ţi dai demisia. Copilul nu înţelege că tu 
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crăpi muncind ca să aibă el garsonieră-n Bucureşti când termin ă liceul (dacă l-o 
termina, că tu n-ai timp să-i verifici lecţiile). Copilul vrea să stai lângă el, caldă, 
pufoasă, atentă, să simtă dragostea ca pe o pernă de pluş. Dar tu, care-ai răspuns la 
celular şi-n clipa când te cerea ăla de nevastă şi i-ai spus lui "da", acoperind o 
secundă telefonul cu palma, apoi te-ai scuzat din gene şi ai continuat să vorbeşti cu 
şeful de secţie la telefon, nu prea înţelegi cum vine chestia asta cu renunţatul la 
carieră de dragul familiei. Mircea, fă-te că trăiesti! Apropo, când ţi-ai închis ultima 
dată telefonul, ca să vezi un film fără să te deranjeze nimeni? Nu e cazul, că pe 
vremea când ai văzut tu ultimul film încă nu se inventaseră telefoanele cu On şi Off, 
erau numai fixe cu roată şi fir cârlionţat.  
Am chiulit şi-am să chiulesc cu voluptate de la muncă, întotdeauna. Chiuleşte şi tu, 
salvează-ţi viaţa, femeie! Atât cât se poate. Ia bunul simţ, în doze homeopatice. S ă 
ştii numai tu. Cele mai frumoase petice de viaţă le-am căpătat fugind de 
răspundere. Cea mai bună bere pe care am băut-o în via ţa mea n-a fost la Praga, ca 
lumea bună, ci în Herăstrău, când o tăiasem de la şedinţa de redacţie, lăsând vorbă 
că mi s-a spart ţeava de calorifer şi m-au chemat vecinii să strâng apa. Mi-a rămas 
în cap ( şi mie, ca atâtor altora) gafa de la TVR, de la Revoluţie, când habar n-aveau 
că intraseră deja în direct şi cineva i-a zis lui Dinescu: "Mircea, fă-te că lucrezi!". Şi 
Mircea a ascultat. Şi a ajuns departe. Până când vom pricepe omeneşte tâlcul 
acestui îndemn vital, vom continua s ă ne prefacem că trăim.  
*** 
- Satul era amenintat de viitura. Toata lumea alerga disperata sa-si salveze bunurile 
şi pe ei nsisi din calea prapadului, numai Ion, mai credincios din fire, nu se agita 
deloc.  
Vecinii lui il intreaba: 
- Ce faci, Ioane? Nu vezi ca vin apele peste noi?!? Fugi, salveaza-te! 
- Nici nu ma gandesc! Eu stau aici cuminte, ca ma salveaza Dumnezeu. . .  
Zis şi facut. Vin suvoaiele peste sat. Ion, se urca pe acoperisul casei şi sta şi asteapta.  
Un grup de oameni trece pe langa casa lui intr-o barca de salvare.  
- Ce faci, Ioane, acolo sus? Sari in barca, ca ai sa te ineci! 
- Nu, raman aici! Dumnezeu e mare şi puternic şi ma vă salva! 
- Treaba ta! 
Mai sta ce mai sta, îi ajunge apa pana la genunchi; trece şi cea de-a doua barca pe 
langa el.  
- Hai, Ioane, sari in barca şi salveaza-te! 
- Nu, nu! Dumnezeu e mare şi ma vă salva! 
- Ma, Ioane, esti nebun, hai odata, ca te ia apa! 
- Nu! 
Pleaca şi a doua barca şi apa îi ajunse pana la piept.  
La cea de a treia barca, povestea se repeta.  
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Apoi, Ion moare inecat şi ajunge in Rai.  
Ajuns la portile Raiului, furios nevoie mare, bate cu putere şi cere sa fie lasat sa 
vorbeasca cu Dumnezeu.  
- Pai bine, Doamne! Eu ma rog atata la tine. . . îţi dau toata increderea mea şi tu ma 
lasi sa mor?!? 
- Cum ziceai ca te cheama? intreaba Dumnezeu.  
- Ion.  
Cauta Dumnezeu in registrul lui şi gaseste numele lui Ion.  
- Mai, Ioane, nu stiu cum sa-ti spun. . . dar la mine aici figureaza ca ti-am trimis trei 
barci! 
***  
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura in fiecare mana.  
 
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ in aceeasi seara.  
 
Mersul la biserica nu te face credincios, asa cum statul intr-un garaj nu te face 
masina. . .  
 
Judecâta buna vine in urma experientelor rele, iar acestea vin in urma judecâtii 
rele. (Biblia zice sa nu judeci. . . ) 
 
Experienta este un lucru minunat: îţi permite sa recunosti o greseala, atunci când o 
repeti.  
 
Este mai usor sa obtii iertarea, decât permisiunea.  
 
Constiinta este aceea care sufera, atunci când restul partilor finite tale se simt atât 
de bine.  
 
Greutatea normala: nu trebuie sa cantaresti mai mult decât frigiderul tau.  
 
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii - nu li se intampla prea des.  
 
Dacă trebuie sa alegi intre doua rele - alege-l pe cel pe care nu l-ai mai incercat 
pana atunci.  
 
Nu testa niciodata adancimea apei, cu ambele picioare.  
 
Dragostea "eterna" dureaza 3 ani.  
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Nu te baga in lumea drogurilor; suntem şi asa destul de multi acolo 
 
A avea constiinta curata inseamna a avea memorie proasta.  
 
Cel care se naste sarac şi urat are mari sanse ca, atunci când o sa creasca, sa isi 
dezvolte ambele calitati.  
 
Cei cinstiti sunt inadaptatii societatii.  
 
Pestele care lupta impotriva curentului. . . moare electrocutat.  
 
Nu este important sa castigi! Este important sa-l faci pe celalalt sa piarda.  
 
Nu sunt complet inutil! Cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.  
 
A gresi este omeneste. A da vina pe altul este şi mai omeneste.  
 
Cel mai important nu este "sa stii"! Mai important este sa ai telefonul celui care stie.  
 
Eu nu sufar de nebunie! Ma bucur de ea in fiecare minut.  
 
Este bine sa lasi bautura. Mai rau este sa uiti unde ai lasat-o.  
 
Banii nu fac fericirea, o cumpara gata facuta.  
 
Inteligenta ma urmareste, dar eu sunt mai rapid.  
 
Fugi de tentatii, dar incet, ca sa te poata ajunge.  
 
Exista o lume mai buna, dar este foarte scumpa.  
 
A studia insteamna a te indoiesti de inteligenta colegului de birou.  
 
Dacă o pasarica ti-a soptit ceva, inseamna ca ai innebunit, pentru ca pasarelele nu 
vorbesc.  
 
Munca nu a omorat niciodata pe nimeni, dar de ce sa risti? 
 
Alcoolul omoara incet-incet. Nu conteaza. Ce, te grabesti? 
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Exista doua cuvinte care îţi deschid multe usi: "trage" şi "impinge".  
 
De ce sa bei şi sa conduci, când poti sa fumezi şi si zbori? 
 
Nu bea la volan! Te lovesti de ceva şi se varsa bautura.  
 
Se spune ca inotul face bine la silueta. . . Spun cei care n-au vazut inca balena.  
 
Orice barbat are nevoie de o femeie, fiindca sunt o gramada de lucruri pentru care 
nu poti sa faci guvernul vinovat.  
 
Sa cuceresti o femeie şi sa nu povestesti la prieteni, e ca şi cum ai trece Pacificul 
inot in secret.  
 
Fiecare al cincelea om e chinez. Si noi suntem cinci in familie, deci cineva e chinez. 
Poate tata sau mama, poate frate-meu mai mare Costel, sau frate-meu mai mic Ho-
Xiao-Pen. Eu cred ca-i Costel.  
 
M-am sculat cu stangul. Mi-am imbracat camasa, s-a rupt nasturele, am luat 
servieta, i s-a rupt toarta, deja mi-e frica sa ma duc la buda. . .  
 
Prieteni sunt acele persoane care te iubesc cu toate ca te cunosc bine.  
 
Nu-ti cumpara nimic ce are coada sau toarta. Va trebuie sa lucrezi cu ele.  
 
In momentele dificile ale vietii trebuie sa ridici capul, sa scoti pieptul in fata şi sa 
spui cu hotarare: "Acum, chiar ca-s terminat!".  
 
Psihiatrii zic ca una dintre patru persoane are o deficienta mintala.  
 
Dacă esti cu inca trei amici şi nu ai observat nimic ciudat, atunci nu te gandi la 
chestia asta! 
 
Dacă esti in stare sa zimbesti când ceva merge rau, este pentru ai gasit un tampit pe 
care sa arunci vina.  
 
Ca sa-ti realizezi obiectivele, trebuie sa fii un visator. . . Asa ca nu mai pierde 
vremea, lasa totul balta şi du-te sa te culci! 
 
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala, distreaza-te cu cea care o ai la indemana!.  
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Nevasta e persoana ce-i mereu langa noi sa ne ajute in rezolvarea marilor 
probleme, pe care nu le-am fi avut, dacă n-ar fi fost langa noi.  
 
Dacă intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidela şi îţi trece prin cap sa te arunci 
din balcon, adu-ti aminte ca ai doar coarne, nu şi aripi! 
 
Femeile sunt ca traducerile: cele mai bune nu-s fidele, şi cele fidele nu-s bune.  
 
Dacă intr-o zi simti un gol mare in stomac. . . mananca, caci sigur ti-e foame! 
***  
Un tip foarte singur a hotarat ca viata ar fi mai misto dacă ar avea un animal de 
companie. Asa ca s-a dus omul nostru la un pet store şi i-a spus managerului ca 
vrea sa cumpere un animal "aparte". Dupa cateva discutii a cumparat intr-un final 
un miriapod (o insecta cu 100 de picioare), care venea 
intr-o cutie mica, alba, pe care s-o foloseasca pe post de casa.  
Se duce tipul acasa, gaseste un loc potrivit pentru cutie şi se gandeste ca ar fi 
frumos sa inceapa "relatia" ducandu-si noul companion la un bar sa 
bea ceva.  
Asa ca a intrebat miriapodul din cutie: "Vrei sa mergi cu mine pana la Frank's sa 
bem o bere?"  
Dar. . . nici un raspuns, asta l-a deranjat pe tipul nostru, dar a asteptat cateva 
minute şi a intrebat din nou: 
"Ce-ar fi dacă am merge la bar sa bem o bere impreuna?"  
Dar. . . iar. . . nici un raspuns de la noul sau prieten şi tovaras. Asa ca a mai asteptat 
cateva minute gandindu-se la situatia respectiva. S-a hotarat sa mai intrebe inca o 
data, de data asta apropiindu-se de "casa" miriapodului şi urland:  
"Hey, tu de-acolo! Vrei sa mergem la Frank's sa bem o bere impreuna?"  
O voce subtire se auzi din cutie. . .  
"Te-am auzit şi prima oara! Ai in p…a mea rabdare, imi pun pantofii!!!" 
***  
Muma Padurii iese la plimbare prin tinutul proaspat inverzit, cu un corb asezat pe 
umar.  
Pe drum, vrajitoarea intalneste un tanar ratacit si, patrunsa de valul primavaratic, îi 
spune acestuia: 
- Dacă recunosti faptura care sade la mine pe umar, îţi voi darui o noapte de 
dragoste!!!! 
Tanarul vede cat de urata este, se "concentreaza" şi zice: 
- Un bou?. . .  
La care vrajitoarea: 
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- Nu!. . . . . . dar treaca de la mine.  
***  
Intr-un camin, doi tipi se duc la dusuri, dar isi dau seama ca au uitat sapunurile. Asa 
ca unul din ei se intoarce in pielea goala, in fuga, in camera ia doua sapunuri şi fuge 
spre dusuri. Pe culoar se intalneste cu 3 blonde. Ca sa nu se faca de ras, se preface 
ca e statuie. Ajung tipele in dreptul lui şi incep sa comenteze. - Ce o fi asta? intreaba 
una. A doua, uitandu-se la penisul tipului, zice: - Poate ca ar trebui sa tragem de 
manerul asta. Trage ea şi tipul scapa un sapun. - Aaa, ia uite, e distribuitor de 
sapunuri, zice prima. - Ooo, sa încerc şi eu, zice a doua şi trage şi ea pana când tipul 
scapa şi al doilea sapun. - Acum e randul meu, zice a treia blonda şi incepe sa traga 
şi sa traga şi sa traga. . . Tipa tot trage si, la un moment dat, spune: - Ia uite, are şi 
sapun lichid 
Intr-un teatru, un ins statea intins pe trei scaune. Plasatoarea vine la el şi îi explica: 
- Domnule, nu aveti voie sa ocupati decât un singur loc. . . Individul nici nu se misca. 
- Domnule, insista plasatoarea, nu puteti ocupa decât un loc, vă rog sa eliberati 
celelalte doua locuri. Din nou, nici o miscare. Plasatoarea il cheama pe directorul 
teatrului si-i explica situatia. I se adreseaza şi directorul: - Domnule, vă rog frumos, 
eliberati celelalte doua locuri. Vazand ca nu obtine nici un raspuns, directorul 
cheama un politist. - Cum te numesti, cetatene? il ia tare politistul pe individ. - 
Vasile, raspunde cu vocea stinsa tipul. - Aha, şi de unde esti? - De la balcon, 
raspunde individul cu durere in glas.  
***  
Se intalneste Bula cu un prieten. Bula il intreaba: - Ce faci maine? - Pai, merg cu fiul 
meu sa lansam un zmeu. Dar tu? - Ceva asemanator. Facem o excursie la munte cu 
soacra-mea.  
 
Discutie intre un copilas şi o batranica: - Bunico, bunico, ce bine ca ai venit! - De ce? 
- Pai, a zis şi mama ca numai tu ne mai lipseai! 
 
Dumnezeu il trimite pe Sf. Petru sa vada ce fac studentii in sesiune. Se intoarce Sf. 
Petru şi zice: - Pai aia de la medicina invatza de rup, aia de la drept la fel. . . iar aia 
de la politehnica. . . aia petrec. Nu trece mult timp şi iar este trimis Sf Petru. Se 
intoarce şi tot asa, aia de la medicina invatau de rupeau, aia de la drept la fel infipti 
in carti, la politehnica tot bairam. Se mai intampla faza de vreo cateva ori, in cele 
din urma Dumnezeu zice: - Sfinte Petru ia vezi ce mai fac studentii in sesiune Se 
intoarce Sf. Petru şi da raportul: - Pai doamne aia de la medicina se rup cu invatatul, 
aia de la drept la fel rup randurile. . . . - Si politehnica? intreba Dumnezeu - Pai 
politehnica se roaga. . . - Bun!! Pe astia îi trecem. . .  
***  
Doi olteni in vacanta. La ora 3 dimineata, unul il trezeste pe celalalt: 
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-Marine! 
-Ce? 
-Deschide ochii şi spune-mi ce vezi? 
-Cerul.  
-Si? 
-Si Luna.  
-Si? 
-Si Carul Mare.  
-Si? 
-Si Carul Mic.  
-Si? 
-Si. . . Ioaneee!. . . astia ne-au furat cortu'.  
***  
Standul romanesc, s-a nimerit sa fie vecin cu standul japonez. In delegatia 
romaneasca erau numai olteni. In fiecare dimineata japonezii se sculau la ora 5. 
Faceau curat şi trebaluiau pana noaptea tarziu.  
Oltenii se sculau la pranz si-o tineau tot intr-o petrecere.  
Intr-o buna zi un oltean intreaba un japonez: 
-Ba, ochienatule, de ce munciti ba, voi toata ziua ca niste draci? 
Japonezul:Muncim pentru Japonia. Dar voi de ce vă sculati la pranz si-o tineti tot 
intr-o petrecere? 
Olteanul:Pentru ca pe noi ne doare-n *** de Japonia.  
***  
Q: De ce nu fac oltenii SIDA? 
A: Are şi virusul mindria lui.  
***  
-Ce zic canibalii când citesc un Playboy? 
-Mama, ce meniu!! 
***  
Un canibal calatoreste 
cu avionul. Stewardesa il intreaba:  
-Cu ce vă pot servi? 
-Aduceti-mi mai intai lista pasagerilor.  
***  
Care este culmea increderii in oameni? 
Sa dai muie la o canibala.  
***  
- 'neata, Gheorghe! 
- 'neata, Ioane! 
- Ce faci ma, Gheo? Nu vii sa ma ajuti la lemne? 
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- Nu pot ma Ioane ca is beteag rau. . .  
- No, tulai Doamne, da' ce ai ma Gheo? 
- Boala gre' ma Ioane! 
- Da' ce boala ai ma? 
- Boala venerica. . .  
- Ioi, ma. . . da' cum îi boala asta, ma? 
- Pa' stii tu ma Gheo. . . ma doare'n penis de lemnele tale! 
*** 
La service 
Un tip cu un Trabant vechi se adreseaza unui service modern:  
- Puteti sa-mi puneti airbag-uri la Trabant?  
- Bineinteles-raspunde mecanicul.  
- Dar aer conditionat?  
- Se poate şi asta.  
- Dar ABS?  
- Cum sa nu? raspunde din nou mecanicul.  
- Atunci sa-mi spuneti cit ma costa şi cit dureaza lucrarea.  
- Va costa 5 dolari şi dureaza 1o minute.  
- Va bateti joc de mine? intreaba posesorul de Trabant  
- Dar cine a inceput? 
***  
In avion 
Parintele Ioan trebuie sa mearga la Vatican. El ia avionul.  
Chelnerita din avion il intreaba:  
-Va pot servi cu ceva?  
-Da, cum sa nu, cu un pahar de gin.  
-Sigur.  
-Stati, numai putin, la ce altitudine zburam in momentul de fata?  
-La aproximativ 2. 300m.  
-Atunci da-mi te rog un pahar cu apa ca is prea aproape de Sefu 
***  
Te priveste 
Un hot intra noaptea intr-o casa unde proprietarii erau plecati. Cum tocmai baga 
banii in sac aude o voce: 
- Isus te priveste! 
Se uita el in toate partile şi nu vede nimic.  
Mai incolo baga bijuteriile in sac şi iar aude o voce: 
- Isus te priveste! 
Se uita hotul şi vede un papagal. Papagalul îi zice: 
- Pe mine ma cheama Moise da sa stii ca Isus te priveste. Hotul rade şi intreaba: 
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- Ce tampit isi boteaza papagalul Moise? 
Papagalul: 
- Acelasi tampit care si-a botezat dobermanul Isus. . .  
***  
Gara 
Seara, în Cluj, Janos şi Pista ies de la cârciumă, se aproprie un domn în fugă: 
- Vă rog spuneti-mi unde e gara.  
Janos: Noi nu stie.  
Domnul o ia la fugă pe stradă, dezorientat.  
Pista: Mai Janos, de ce nu spus la el unde gara? Pierde omu' trenul.  
Janos: Lasă la el in plata Domnului, spune că aici de 2000 de ani şi nu stie unde 
gara.  
***  
Porunca 
Dumnezeu coboara pe pamant sa-si aleaga poporul.  
Se duce la tigani: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem, mosule" 
"Dar trebuie sa vă dau o porunca. . . " 
"Da-ne-o, mosule" 
"Sa nu mai furati. " 
"Mersi, mosule, nu ne, intereseaza" 
 
Se duce la italieni: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem. " 
"Dar trebuie sa vă dau o porunca. . . " 
"Da-ne-o. " 
"Sa o lasati mai moale cu femeile. " 
"A, nu, multumim, nu ne mai intereseaza" 
 
Se duce la evrei: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Da. " 
"Dar trebuie sa vă dau o porunca. . . " 
"Cat costa?" 
"?!?!. Pai nu costa nimic. . . . " 
"Da-ne 10!" 
***  
Sotia suparata ca sotul ei isi lua in fiecare zi de lucru şi acasaii spune acestuia: 
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- Draga, nu îţi ajunge cat muncesti la serviciu? Chiar trebuie sa mai  
lucezi şi acasa? 
- Draga mea, dar multa lume isi continua munca de la serviciu şi acasa.  
- Da, dar nu toti sunt medici legisti ca tine !!! 
***  
Calugaritele 
Patru calugarite mor şi ajung in rai. La poarta raiului statea Sf. Petru cu o oala de 
apa sfintita, şi spune: 
-Fetele mele, stiu ca l-ati servit toata viata pe Dumnezeu, insa omul nu e lipsit de 
ispite.  
O ia pe prima calugarita: 
-Fata mea, tu ai atins vreodata o pula? 
-Da sfantule, cu un deget.  
-Spala-te pe deget şi intra in rai.  
O ia pe a doua: 
-Dar tu, fata mea? 
-Eu sfinte, am luat-o in mana.  
-Bine, fata mea, spala-te pe mana şi intra in rai.  
Cand sa o ia pe cea de-a treia calugarita, a patra vine repede in fata: 
-Sfinta, lasa-ma pe mine inainte, te rog!! 
-Pai de ce fata tatei? 
-Pai cum sa ma spal eu pe gura dupa ce-si spala asta fundu'?!?! 
***  
Sofer de Taxi 
Un tip aflat intr-un taxi il bate pe umar pe sofer, ca sa-l intrebe ceva. Soferul striga 
ca din gura de sarpe, pierde controlul masinii, de-abia reuseste sa evite un autobuz 
care vine din directia opusa, intra pe trotuar, şi in sfarsit opreste cu cativa 
centrimetri inaintea unei vitrine! Pentru cateva secunde e liniste totala, apoi soferul 
urla: - Sa nu mai faceti asta niciodata! M-ati speriat de moarte! Pasagerul ramane 
masca şi se scuza cum poate: - Nu puteam stii ca vă speriati asa tare datorita unei 
atingeri pe umar? - E şi greseala mea, spuse soferul ceva mai linistit. Azi a fost 
prima mea zi ca sofer de taxi. Ultimii 25 de ani am fost soferul unei masini de 
pompe funebre! 
***  
Calculatorul 
I: Ce face prima data un tigan dupa ce deschide calculatorul?  
R: Se uita-n Recicle Bin 
***  
CE ESTE SEXUL?  
DUPA MEDICI, ESTE O BOALA: Pentru ca ajungi tot timpul la pat.  
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DUPA AVOCATI, ESTE O INJUSTITIE: Pentru ca intotdeauna este unul deasupra, 
altul dedesubt.  
DUPA POLITICIENI, ESTE DEMOCRATIA PERFECTA: Pentru ca se bucura atât cel de 
deasupra, cat şi cel de dedesubt.  
DUPA ECONOMISTI, ESTE O INVESTITIE PROASTA: Pentru ca e mai mult ceea ce 
intra decât ceea ce iese  
DUPA MATEMATICIENI, ESTE ECUATIA PERFECTA: Pentru ca femeia ridica 
membrul la maxima putere, il inchide intre paranteze, îi extrage factorul comun si-l 
reduce apoi la expresia minima.  
***  
O voce disperata la telefon, la ora 5 dimineata:  
- Alo! Salvarea?  
- Da.  
- Veniti repede! Avem în curte un nebun ce suna goarna şi ne dispera pe toti.  
- Imediat, dati-ne adresa!  
- UM 04032.  
***  
O femeie, inginer de sistem, instala un calculator in retea pentru un coleg.  
Când a ajuns la setarea parolei ea l-a intrebat ce cuvant vrea sa folosesca pentru 
logare. Vrind sa o intimideze, tipul i-a spus "penis".  
Fara sa clipeasca, aceasta a introdus parola dorita, a reintrodus-o pentru 
confirmare, dupa care s-a prabusit pe scaun de râs.  
Curios, tipul se uita peste umar şi vede raspunsul calculatorului:  
PASSWORD REJECTED. . . NOT LONG ENOUGH 
***  
Intr-o sectie comandantul isi strange politistii in sedinta şi le spune: Maine sa veniti 
imbracati frumos ca mergem la Nunta lui Figaro. Intelege toata lumea iar in cea de-
a doua zi vin politistii toti imbracati la costume, cu neveste, copii, cadouri, flori. 
Cand îi vede seful de sectie se ia cu mainile de cap: - Dobitocilor, nu mergem la 
nunta propriu-zis, Nunta lui Figaro este o opera maaa, opereta, teatru, chestii din-
astea intelegeti? Unul dintre politisti: - Sefu’, nu te supara, dumneata când ai venit 
la Lacul Lebedelor cu unditele, noi am zis ceva? 
***  
Sotia unui tip naste o fetita - şi spre mirarea lui fetita se naste negresa - ei fiind 
amandoi albi - Suparat îi cere sotiei explicatii :aceasta îi explica ca ea când era mica 
era prin Africa şi mama ei nemaiavand lapte sa-i dea san - a dat-o la o negresa sa 
suga - şi de aceea a iesit acum copilul negru. Sotul fericit ca a lamurit misterul şi 
totul este ok - pleaca in vizita la parintii lui - Acestia nerabdatori sa vada copilul 
când il vad au un soc - Sotul insa fericit le explica şi lor explicatiile sotiei - la care 
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mama lui îi spune : -Adevarul ca şi eu când ai fost tu mic nu am mai avut san şi am 
completat cu lapte de vaca dar nu credeam ca o sa iesi asa bou!!!. . .  
***  
In loc De. . .  
1. Ma doare-n cur = Privesc problema aceasta cu mari emotii.  
2. Ce-am eu de-aface cu rahatul asta? =N-am fost cooptat de la început în acest 
proiect.  
3. Lucrarea asta e un cacat!! = Ah, o provocare interesanta!  
4. Sefule, poti sa-mi bel. . . . p. . . , eu chestia asta n-o fac! = Din motive tehnice 
rezolvarea acestei lucrari vă întârzia.  
5. Pastele m. . . . , tembelii astia nu mi-au spus nimic! =Cred ca este necesar sa 
îmbunatatim comunicatia în colectivul nostru.  
6. Tâmpita(ul) asta nu-ntelege nimic! = Colegei(colegului) noastre(u) nu i s-au adus 
lamuririle necesare.  
7. Mi-e indifirent, boule! = Din pacate nu vă pot sprijini în finalizarea proiectului.  
8. Am stiut de la-nceput ca vă iesi un rahat! = Scuzele mele, v-as fi avertizat dacă mi 
s-ar fi trasat sarcina.  
9. Idiotul asta face o prostie dupa alta! = Probabil ca n-am gasit înca pozitia cea mai 
potrivita pentru el.  
10. Sântem în rahat!!! =Indicele productivitatii întreprinderii noastre arata o usoara 
scadere.  
11. Vaca(boul) asta n-are habar! =Vom largi cercul competentelor dumneavoastra.  
12. No, iar te-ai culcat cu seful? =Felicitari pentru avansare 
***  
Rebus. . . .  
Doi rebusisti pe o banca:  
- organ sexual la femei?  
- orizontal sau vertical?  
- orizontal.  
- gura.  
*** 
Un oltean şi un moldovean: 
Olteanu'(cantand): M-a facut mama oltean, maaaaaaaa 
Moldoveanu': Da' ce pi*** ma-tii voiai sa te faca ba, ministru? 
***  
- Cum verifica un oltean dacă nevasta-sa e gravida? 
- Ii baga prazul in pasarica şi vede dacă e muscat sau nu!!! 
***  
- Stiti de ce au oltenii camasile in patratele? 
- Ca sa zica: "Mario, scarpina-ma la C7" !!! 



2360 

 

***  
Marsul oltenilor: " MARS in pi*** ma-tii! " 
***  
- De ce vorbesc oltenii cu perfectul simplu? 
- Fiindca sunt simpli şi perfecti! 
***  
- De ce au oltenii steag in fata casei? 
- Fiindca li se falfaie de aia care spun bancuri despre ei.  
***  
La un targ international, standul romanesc, s-a nimerit sa fie vecin cu  
standul japonez. In delegatia romaneasca erau numai olteni. In fiecare  
dimineata, japonezii se sculau la ora 5, faceau curat şi trebaluiau pana  
noaptea tarziu.  
Oltenii se sculau la pranz si-o tineau tot intr-o petrecere.  
Intr-o buna zi, un oltean intreaba un japonez: 
-Ba, ochienatule, de ce munciti ba, voi toata ziua ca niste draci? 
Japonezul: 
- Muncim pentru Japonia. Dar voi de ce vă sculati la pranz si-o tineti  
tot intr-o petrecere? 
Olteanul: 
- Pentru ca pe noi ne doare-n c** de Japonia.  
***  
Sti care este asemanarea intre olteni şi sateliti? 
Satelitii se plimba printre stele şi oltenii printre fraieri.  
***  
- De ce isi iau oltenii doua pietre cind merg la culcare? 
- Cu una sting becul, iar cu cealalta verifica dacă au inchis fereastra.  
***  
- De ce arabii au camile, iar romanii olteni? 
- Arabii au ales primii.  
***  
Un oltean isi ingroapa soacra langa drum, şi pe placa funerera scrie: 
"Sub aceasta cruce grea,  
Zace scumpa, soacra-mea,  
Calatorii mei iubiti,  
Mai 'ncet, sa n-o treziti" ! 
***  
Cica s-a dus un oltean şi el la Paris. Acolo, aglomeratie mare, se duce  
olteanul nostru la un hotel - acolo nu mai aveau camere. Cu chiu cu vai  
se face rost de o camera, dar in care locuia un negru. . .  
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Vorbeste olteanul cu portarul sa-l scoale la ora 5 A. M. , sa nu piarda  
trenul şi se duce in camera (la negru). Sta olteanul nostru, se uita la  
el, se invartea pe langa el şi tot zicea: 
- Ma, da urat mai e, aoleu, da urat mai esti ma; ce urat e! urat mai e  
omu' asta - mai ce urat e !. . . şi tot asa pana adoarme olteanul nostru.  
Negrul, care stia limba romana, isi pune in gand sa-l aranjeze pe oltean  
si se scoala la 12 noaptea şi îi da cu crema neagra pe fata. . .  
Se scoala olteanul la 5, se uita in oglinda şi exclama: 
- Ma, da' prost este portarul asta! L-a trezit pe negru in loc sa ma  
trezeasca pe mine! 
***  
Doi unguri vin in Craiova. Huiduindu-i vecinii, se gandesc sa mearga la  
primar sa clarifice situatia. Primarul Ii sfatuieste sa treaca Jiul  
inot, sa fie şi ei olteni. . Primul ungur era mai voinic, trece, cel  
de-al doilea il roaga sa-l ajute şi pe el sa treaca. . . Atunci primul îi  
zice: 
- Mama ce oltean ma simt, da-te-n mata de bozgor. . !!! 
***  
- Cum recunosti un oltean la o nunta?? 
- Are cel mai nou trening 
***  
- De ce au oltenii Oltcit, cu stergatorul de parbriz pe dinauntru? 
- Ca sa stearga cojile de seminte.  
***  
- De ce sunt oltenii muzicieni? 
- Pentru ca dorm pe "sol" şi vorbesc cu "fa".  
***  
- De ce au oltenii soba in mijlocul casei? 
- Ca sa zica şi ei ca au incalzire centrala.  
***  
Dacă puricii ar straluci ca licuricii, atunci Craiova s-ar vedea din  
avion ca Las Vegas-ul 
***  
- Cum isi fac oltenii gardurile? 
- Pun cate un stalp şi scriu "etc. " 
***  
Doi olteni taie o bomba cu ferastraul. . . Vine un ardelean şi le spune: 
- Baaa, voi ati inebunit? Nu vă e frica, ba, ca expodeaza?? 
- Nu-i nimic ca mai avem una. . .  
***  
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- Domnule doctor, ma doare capul de nu mai pot, se plinge un oltean la o  
vizita medicala.  
- Dumneata suferi de o boala rara. Esti prea destept şi din cauza asta  
ai scoarta creierului prea incretita. Ca sa-ti treaca durerile trebuie  
sa te operez, ca sa ti-o intind. Cum o vrei, intinsa complet? 
- Neteda ca-n palma, numa' sa nu ma mai doara.  
Zis şi facut. La 2 saptamini dupa operatie, medicul il intreaba: 
- Cum te simti? 
- No, fain! 
***  
- De ce umbla pe strada oltenii de unii singuri şi moldovenii in grup? 
- Moldovenii sint prosti - facuti gramada şi oltenii sint prosti de nu  
au pereche.  
***  
- Ce au facut prima oara oltenii când au vazut o groapa? 
- Au sapat pe langa ea sa o scoata!!!. . . .  
***  
- Cum vopseste olteanul gardu??? 
- Repede, repede ca sa nu se termine vopseaua.  
***  
- Cum fac oltenii laptele praf? 
- Arunca vaca din avion! 
***  
- Cum se recunoaste un oltean dintr-un grup de persoane? 
- Strigi "sefule" iar el este singurul care întoarce capul. . .  
***  
- De ce fug oltenii dupa salvare in noaptea de inviere? 
- Ca sa sarute crucea!!! 
***  
Doi olteni in vacanta. La ora 3 dimineata, unul il trezeste pe celalalt: 
- Marine! 
- Ce? 
- Deschide ochii şi spune-mi ce vezi? 
- Cerul.  
- Si? 
- Si Luna.  
- Si? 
- Si Carul Mare.  
- Si? 
- Si. . . Ioaneee!. . . astia ne furara cortu'.  
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***  
- De ce plimba olteanul nevasta cu roaba prin pivnita? 
- CA SA INVETE SA MEARGA CU METROUL 
***  
- De ce vor oltenii sa aiba vaca precum girafa? 
- Ca sa pasca la vecini şi s-o mulga ei.  
***  
- Ce au facut oltenii când au vazut prima oara un vapor? 
- Au bagat capul sub apa sa-i vada rotile! 
***  
- Cum se deosebeste mirele la o nunta de olteni? 
- Are tenisi noi.  
***  
- De ce imperecheaza oltenii ciora cu pestele? 
- Ca sa aiba icre negre 
***  
- Ce face olteanul când nu are ce face? 
- Se dezbraca şi isi pazeste hainele.  
***  
- De ce au oltenii capul mic? 
- Pentru ca gindesc concentrat.  
***  
Aflat la o ruda in Bucuresti, un oltean iese dimineata pe balcon sa-si  
scuture rogojina. Din neatentie, cade. Speriati, trecatorii se aduna in  
jurul lui.  
- Ce s-a intimplat? intreaba unul.  
- Nu stiu, neica. Abia picai şi eu, raspunde olteanul.  
***  
- De ce fac oltenii mamaliga in tigaie? 
- Ca sa incapa in diplomat.  
***  
Profu' de fizica o intreaba pe Alinuta:  
-Stii care sunt cele doua cuvinte pe care le folosesc cu precadere elevii?  
- Nu stiu.  
-Exact! Astea sunt! 
***  
Nu stiu care este cheia succesului, dar stiu precis care este cheia esecurilor: 
incercarea de a face pe placul tuturor 
***  
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Un om mai maruntel sta trist intr-o crasma, cu o bere in fata. Intra un barbat 
zdravan. Il bate pe cel micut pe umar şi îi bea berea. Micutul incepe sa planga. . . 
Fericit zdrahonul striga la el privindu-l cu mila:  
-Hei, ce te smiorcai asa pentru o bere?  
-Ei, nu numai pentru asta. Uite. . . azi dimineata m-a parasit nevasta, Mi-a golit 
contul in banca. . . mi-a lasat casa goala! Pe urma m-au şi concediat! Nu am vrut sa 
traiesc. . . m-am asezat pe sina de cale ferata şi trenul a trecut pa langa mine! Am 
vrut sa ma spanzur şi s-a rupt franghia! Am vrut sa ma impusc şi s-a blocat 
revolverul! Si acum, imi cumpar o bere din ultimii bani, torn otrava in ea. . . şi vii tu 
şi mi-o bei!. . .  
***  
Bula iese de la munca, pe drum îi zice colegului sau:  
-Cand ajung acasa praf fac chilotii nevesti-mi!  
-De ce ma? intreaba prietenul.  
-Ma strang de mor.  
Cugetari  
***  
Fiecare al cincelea om e chinez. Si noi suntem cinci in familie, deci cineva e chinez. 
Poate tata sau mama, poate frate-meu mai mare Costel, sau frate-meu mai mic Ho-
Xiao-Pen.  
Eu cred ca-i Costel.  
***  
M-am sculat cu stingul. Mi-am imbracat camasa, s-a rupt nasturele, am luat 
servieta, i s-a rupt toarta, deja mi-e frica sa ies sa ma pis.  
***  
Ieri cind am sosit acasa, mi-am gasit nevasta in pat cu un negru şi un vietnamez.  
I-am facut o poza şi am am trimis-o la Benetton, cine stie. . . ?  
***  
Prieteni sunt acele persoane, care te iubesc, cu toate ca te cunosc bine.  
***  
Nu bea la volan!  
Te lovesti de ceva şi se varsa bautura.  
***  
Sa cuceresti o femeie şi sa nu povestesti la prieteni, e ca şi cum ai trece Pacificul 
inot in secret.  
***  
Bunica mea a fost o femeie dura.  
Trei soti a ingropat, cu toate ca doi numai motaiau. . .  
***  
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Orice barbat are nevoie de o femeie, fiindca sunt o gramada de lucruri, pentru care 
nu poti sa faci guvernul vinovat.  
***  
Nevroza este o boala contagioasa. Eu am primit-o de la copiii mei.  
***  
Nu-ti cumpara nimic ce are coada sau toarta.  
Va trebuie sa lucrezi cu ele.  
***  
Se spune ca inotul face bine la silueta. . . . . . spun cei care n-au vazut inca balena  
***  
In timpul unei dispute o femeie îi spune sotului ei: 
Am fost nebuna când m-am maritat cu tine!  
Sotul raspunde:  
Stiu, da' cum şi eu eram indragostit la vremea aceea, nu am observat!  
***  
Fiul: E adevarat, taticule, ca in unele parti ale Africii barbatul nu isi cunoaste sotia 
decât dupa casatorie? 
Tatal: La fel se intampla in toate tarile!  
***  
Curaj şi tupeu 
Curajul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, sa-ti vezi nevasta asteptandu-
te cu un maturoi in mana şi sa o intrebi: "Inca mai faci curat, sau tocmai te 
pregateai sa decolezi?" 
Tupeul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, invaluit intr-un nor de parfum, 
cu urme de ruj pe haine, sa-ti vezi nevasta asteptandu-te cu un maturoi in mana, şi 
sa-i 
spui: "Nu te enerva, tu urmezi. " 
***  
Fiti amabili cu copii vostri pentru ca ei vă vor alege ospiciul.  
***  
Unii oameni iubesc asa de mult femeile lor încât, pentru a nu le uza, se folosesc de 
femeile altora.  
***  
Se spune ca viteza ucide. Imagineaza-ti ca medicina are doua viteze.  
***  
Dacă într-o zi te simti inutil şi deprimat, consoleaza-te cu gândul ca odata ai fost 
spermatozoidul cel mai rapid dintre toti.  
***  
Patronul este ca zapada. Dupa ce dispare se face vremea frumoasa.  
***  



2366 

 

Viitorul tau depinde de visele tale. In consecinta nu pierde timpul, du-te şi te culca.  
***  
Barbatii ar spune mai putine minciuni dacă femeile ar pune mai putine întrebari.  
***  
Dragostea este ca gripa. Se ia în strada şi se vindeca în pat.  
***  
Modelele mini sunt cadouri întotdeauna apreciate. Exceptie în sex-shopuri.  
***  
Dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una.  
*** 
De luat aminte ! 
"A fost o data un om foarte sarac care avea in schimb un cal foarte frumos, pe care 
dorea sa-l cumpere stapanul castelului.  
Dar de fiecare data, batranul il refuza.  
 
"Pentru mine acest cal nu este doar un animal. Este un prieten. Cum pot sa-mi vand 
prietenul?"  
 
Intr-o dimineata s-a dus la grajd şi a descoperit ca disparuse calul.  
 
Toti satenii au zis, "Ti-am spus doar! Ar fi trebuit sa vinzi calul. Acum a fost furat. Ce 
ghinion teribil. "  
 
"Ghinion sau noroc?" a spus batranul. "Cine poate spune?" 
 
Toata lumea a ras de el. Dar peste 15 zile calul s-a intors, urmat de o intreaga 
herghelie de cai salbatici. A scapat din grajd, a curtat o iapa tanara şi s-a intors cu 
intreg alaiul dupa el.  
 
"Ce noroc!" au strigat satenii.  
 
Batranul şi fiul sau au inceput sa antreneze caii salbatici. Dar, o saptamana mai 
tarziu fiul sau si-a rupt piciorul incercand sa antreneze un cal salbatic.  
 
"Ghinion, " i-au spus prietenii. "Ce-ai sa te faci acum fara ajutorul fiului tau? Esti şi 
asa vai de capul tau. " 
 
"Ghinion, noroc, cine poate spune?"A replicat batranul.  
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Cateva zile mai tarziu armata stapanului pamantului a fortat toti tinerii din sat sa 
devina soldati. Toti in afara de unul. . . . . fiul batranului, care avea piciorul rupt.  
 
"Cat de norocos poti sa fii, " au urlat satenii. "Toti copii nostri merg la razboi, dar tu 
poti sa-ti pastrezi fiul acasa. Fii nostri probabil vor fi ucisi. . . . . . " 
 
Batranul a replicat, "Ghinion, noroc, cine poate sti?" 
 
Viitorul vine spre noi fragmentat. Nu putem sti niciodata ce ne rezerva. Dar dacă 
mentii tot timpul o atitudine pozitiva, usile sanselor  
raman deschise, iar tu vei fi o persoana mai fericita.  
***  
"Tine minte, fericirea nu depinde de ceea ce esti  
sau de ceea ce detii ci doar de ceea ce gandesti. " 
Dale Carnegie 
***  
"Multumirea aduce fericire chiar şi in saracie.  
Nemultumirea aduce saracie, chiar şi in bogatie. "  
Confucius  
***  
Suzuki şi istoria Americii 
 
La o scoala din Los Angeles, in clasa a IV-a se prezinta un nou elev. Invatatoarea, 
Mrs. Smith, il prezinta pe Yoshue Suzuki si-i roaga pe elevi sa-l primeasca cu 
prietenie pe noul lor coleg, proaspat mutat din San Diego cu familia, tatal sau fiind 
promovat de la o fabrica in conducerea unei firme de produse electronice.  
 
Limba nu vă fi o bariera, deoarece Yoshue, ca toti japonezii de varsta lui, vorbeste 
perfect engleza şi a facut şi clasa a III-a la San Diego. Apoi se trece la cele cuvenite 
primei zi de scoala.  
 
- Hai sa vedem ce mai stiti din istorie, spune invatatoarea. Cine a spus "Dati-mi ori 
libertate, ori moartea"? 
Liniste. O clasa cu figuri inexpresive, cu exceptia lui Suzuki, care ridica mana: 
"Patrick Henry, 1775".  
 
- Foarte bine! se bucura Mrs. Smith. Acum, cine a spus "Guvernul poporului, numit 
de popor, pentru popor, nu vă pieri de pe fata Pamantului"? 
Din nou, numai Suzuki stie: "Abraham Lincoln, 1963".  
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Invatatoarea se adreseaza iar intregii clase: "Ar trebui sa vă fie rusine! Suzuki, care 
e de numai un an in America, stie mai multa istorie decât voi!".  
 
Din fundul clasei se aude soptit: "F. . . . -i pe japonezi!".  
- Cine a spus asta? sare ca arsa Mrs. Smith.  
 
Suzuki, imediat cu mana sus: "Generalul MacArthur, Iwo Jima, 1945!".  
Cand mai aude şi asta, un elev din fundul clasei reactioneaza: "Imi vine sa borasc!".  
 
Invatatoarei îi ies ochii din cap: "Cine a mai zis şi asta?" 
Din nou Suzuki: "George Bush, primului ministru japonez in 1991, când i s-a facut 
rau la dineul oficial".  
 
Pe un alt elev il apuca pandaliile: "Numai in gura ti-as da!".  
Suzuki sare din banca cu mana sus: "Bill Clinton catre Monica Lewinski, 1997!".  
 
In clasa se declanseaza isteria. Se aude un strigat: "Suzuki e un rahat!".  
Yoshue nu se da batut: "Valentino Rossi, campion mondial de motociclism, când l-a 
lasat motorul la Imola in 2002!" 
 
Mrs. Smith lesina. Toata clasa se aduna in jurul ei şi cineva spune: "Am intrat in c. . . 
t pana-n gat!".  
"George W. Bush, Irak 2005", sopteste Suzuki.  
 
In clasa intra directorul, atras de strigate: "Ce-i porcaria asta??!! Nu vă mai suport! 
Iesiti toti afara!".  
Suzuki nu pierde ocazia: "Traian Basescu, presedintele Romaniei, catre Radu 
Timofte, Gh. Fulga, Virgil Ardelean şi Ilie Botos, la disparitia lui Omar Hayssam, 
2006!".  
***  
In fata unei usi:  
- Deschide, iubito !  
- Nu pot, sunt dezbracata.  
- Nu-i nimic, sunt singur !  
- Eu nu !  
***  
Printr-o fereastra deschisa, se aude un glas de barbat:  
- In casa asta eu comand!!!  
Apoi un glas de femeie:  
- Ia iesi de sub pat şi mai spune o data !!!  
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***  
El şi ea.  
Ea: Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai?  
El: Ce iubito?  
Ea: Ca vrei sa te casatoresti cu mine.  
El: Analfabeto!  
***  
Un tip şi o tipa fac dragoste. El îi spune: "Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o sa-
ti spun Eva. "  
Ea îi raspunde: "Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o sa-ti spun Peugeot. "  
***  
Barbatul: Nici nu stiu pentru ce porti sutienul, şi asa nu prea ai sani!  
Femeia: Lasa, ca doar şi tu porti chiloti. . .  
***  
Un barbat la librarie: As dori cartea cu titlul "Superioritatea barbatului fata de 
femeie"  
Vinzatoarea: Utopie şi sf-uri la etajul 1 vă rog.  
***  
Fiul: E adevarat, taticule, ca in unele parti ale Africii barbatul nu isi cunoaste sotia 
decât dupa  
casatorie? 
Tatal: La fel se intampla in toate tarile!  
***  
Cand un tanar proaspat insurat are o figura fericita se stie de ce.  
Cand un barbat insurat de 10 ani are o figura fericita, te intrebi de ce.  
***  
In timpul unei dispute o femeie îi spune sotului ei:  
Am fost nebuna când m-am maritat cu tine!  
Sotul raspunde: Stiu, da' cum eram indragostit la vremea aceea, nu am observat!  
***  
Casatoria serveste la partajarea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata dacă 
ai fi ramas singur.  
***  
La un cabinet medical psihiatric intra un individ  
 
-Domnule doctor, am inebunit, am inebunit, AM INEBUNIT!!!!!1 
-Stati domnule, linistiti-va totul vă fi bine; spuneti-mi ce s-a 
intamplat? 
-Aseara am fost la iubita mea. . . . .  
-Si atunci ati inebunit. . . . ???  
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-Nu domnule, nu ;si ne-am iubit şi ne-am sarutat si. . . .  
-Atunci ati inebunit. . . . ????? 
-Nu domnule nu ;si a venit barba-su'si. . . .  
-Ati inebunit. . . . ???? 
-Nu nene, nu, şi am sarit de la balcon 
-Si ati inebunit. . . . ???  
-Nu, nu, şi ma tineam de balustrada, atarnam in jos şi a venit cu 
ciocanul şi mi-a dat peste fiecare deget 
-! Si atunci ati inebunit. . ????? 
-Nu ;a venit cu fierul de calcat şi mi-a dat peste fiecare degetel si. . .  
-Atunci ati inebunit????? 
-Nu nene, nu ;si a venit cu apa fiarta şi mi-a turnat in cap 
-Atunci ati inebunit????? 
-Am inebunit când m-am uitat in jos.  
-Si ce ati vazut???? 
-ERAM LA PARTER 
***  
Un tip îi povesteste unui prieten ce a patit cu o zi in urma: 
- Ma trezesc de dimineata şi plec la serviciu. Cand ies din bloc, exact  
la scara, doi insi il bateau pe unul.  
- Si? 
- M-am gandit: sa ma bag, sa nu ma bag? Dar, tinand cont de faptul ca ma 
grabeam la serviciu, nu m-am bagat. La pranz, in fata restaurantului 
unde servesc de obicei masa, patru il bateau pe unul.  
- Si? 
- Ma grabeam spre masa, asa ca iarasi nu m-am bagat. Seara, când ma 
intorceam acasa, la iesirea din metrou, opt insi il bateau pe unul.  
Acum, nemaiavand nimic de facut, m-am bagat.  
- Si? 
- Mama, ce l-am mai batut pe ala! 
***  
Doi tipi isi ciocnesc din greseala carucioarele intr-un supermarket.  
Primul tip catre celalalt: 
- Vai, imi cer mii de scuze, ma uitam dupa nevasta-mea!  
Al doilea tip: 
- Sincer, şi eu dupa a mea, chiar incep sa ma ingrijorez, ca nu inteleg 
pe unde o fi!?. . .  
Primul: 
- Pai, cum arata sotia dvs. ? Poate mergem sa le cautam impreuna! 
- Pai, cum sa fie? Inalta, super craci, tatze mari, cur beton, fatza de  
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bagaboanta, buze groase, alea, alea, dar a dvs. ? 
- Nu mai conteaza, hai s-o cautam pe a ta !. . . .  
***  
Un cetatean se trezeste dimineata si, uitandu-se in gradina propriei  
case, observa o gorila in stejarul personal. Intrigat suna la Asociatia 
Coboratorilor de Gorile din Copaci care il asigura ca vor trimite un om 
care îi vă rezolva problema. Acesta soseste rapid, fiind dotat cu o bata  
de baseball, o pusca, o pereche de catuse şi un caine Chihuaua.  
Cetateanul nostru, uimit il intreaba ce are de gand sa faca. Omul 
raspunde: 
- Eu voi urca in copac, lovesc gorila, ea cade, cihuaua o musca de  
testicole, gorila isi vă apropria mainile intr-un gest disperat de 
aparare, iar dumneata îi vei pune catusele.  
- Bine, bine, zice cetateanul, dar pusca la ce foloseste? 
In cazul in care cad eu primul din copac, impusti chihuaua.  
***  
Suna un client la Hotline la Microsoft: 
-Am instalat versiunea beta de Windows XP şi de atunci nu mai 
functioneaza Office 2000! 
-Si noi am avut aceeasi problema. . .  
-Si ce ati facut?  
-Am mai instalat o data Windows XP! 
Dupa o ora suna din nou clientul: 
-Acum nu mai functioneaza nimic!!!! 
-Nici la noi. . . .  
***  
Un melc bate la usa unui urs.  
Iese ursul, se zgaieste, nu vede pe nimeni, dupa care se uita in jos si 
da de melc.  
Enervat, il ia pe melc de guler si-l azvarle cat poate de departe.  
Dupa 6 luni se aud iar batai in usa ursului, care iese din casa şi da cu 
ochii de melc.  
Melcul, nervos: "Ia asculta, ma, ce-a fost faza asta de adineauri? " 
***  
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile lapascut.  
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma. . .  
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
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- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata)  
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate şi din când in când ne mai şi 
jucam.  
Ciobanul sta stupefiat.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste. . . Ziaristul se apropie de magar:  
- Ce mai faci, magare? 
- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, ma baga in 
sura. . . Ciobanul cade pe spate.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta?  
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheatza apele!  
***  
Dacă o pocnesti, se cheama maltratarea sotiei. Dacă te pocneste ea, e autoaparare. 
Dacă iei o decizie fara sa o intrebi, esti nesimtit. Dacă ea ia o decizie fara sa te 
consulte, e femeie emancipata. Daca-i ceri sa faca ceva ce nu-i place, e dominare 
masculina. Dacă te roaga ea, îţi face o favoare. Dacă apreciezi formele unei femei şi 
lenjeria sumara esti pervers. Dacă nu, esti homo. Daca-i oferi flori, urmaresti ceva. 
Dacă nu, esti fraier. Dacă esti mandru de realizarile tale esti plin de tine. Dacă nu, 
esti lipsit de ambitie. Dacă o doare capul, e obosita. Dacă te doare pe tine, n-o mai 
iubesti. Dacă vrei sa faci dragoste prea des, esti obsedat. Dacă nu, ai pe altcineva. De 
aceea barbatii mor mai repede decât femeile. . .  
***  
La tribunal se audiaza martorii:  
-Cand ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la etaj, de ce n-ati 
intervenit?  
-Pentru ca am vazut ca inculpatul se descurca şi singur. . .  
***  
Sotia ajunge acasa de la cumparaturi şi isi gaseste sotul in pat cu o tanara frumoasa. 
Tocmai când se pregatea sa iasa furioasa din camera, sotul o opreste şi îi spune: 
- Asculta ce s-a intamplat: venind acasa de la serviciu am zarit pe autostrada 
aceasta tanara ce parea obosita şi imbracata saracacios. Am adus-o acasa şi i-am 
oferit o friptura din carnea pe care o uitasesi de mult in frigider. Era desculta şi 
atunci i-am dat sandalele tale bune, îi era frig şi atunci i-am dat puloverul pe care ti 
l-am facut cadou de ziua ta, dar pe care nu l-ai purtat niciodata. Si când sa plece, 
fata m-a intrebat: 
- Mai este ceva ce sotia ta nu mai foloseste? 
***  
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Bula merge la medic:  
- Domnule doctor, am erectie permanenta. La inceput mi-a placut, dar acum a 
intrecut masura! Medicul il studiaza şi îi scoate cu penseta o furnica, i-o arata si-i 
spune:  
-Asta vă excita!  
-Domnule doctor, vă sunt nespus de recunoscator. Cat vă datorez?  
-Nimic, dar furnica ramane la mine! ***  
In toiul noptii, un individ agitat deschide usa unui taxi care stationa, se pravaleste 
pe bancheta din spate şi striga: 
- Du-ma rapid in Pta Romana! Soferul, care pornise motorul, il opreste si-i spune: 
- Suntem chiar in Piata Romana.  
- Da? Bine, tine 20 de mii. Si data viitoare sa nu mai gonesti ca un dement!  
***  
Intra Itic, intra nu-ti fie frica. Cainele e castrat.  
Da, ce, mie imi e ca ma violeza? Mie imi e ma musca.  
***  
Gaz pentru prietenii mei: 
-Sunt suficiente 11 gauri la stropitoarea de la dus? 
-Categoric, evreii au doar 10 degete la maini 
***  
Dl. Itzic o suna pe dna Goldstein : 
-Alo, sarut-mâna, ce mai faceti? 
-Ce sa fac, sunt singura, sotul e pe teren de-o luna. . .  
-Atunci poate îmi permiteti sa trec pe la dvs. , bem o cafeluta, facem amor. . .  
-Vai, domnule Itzic, credeti ca sunt curva? 
-Da' cine a pomenit de bani? 
***  
Într-un tren, în America, fată în fată, un evreu şi un pastor.  
Mirat, evreul îl întreabă: "De ce purtati gulerul cu spatele în fată?".  
"Pentru că sunt Părinte" îl lămureste pastorul.  
"Si eu sunt părinte, am un copil, însă nu port gulerul astfel".  
"Se poate", răspunde pastorul, "însă eu sînt Părinte pentru mii de oameni".  
"Atunci", răspunde evreul, "poate ar fi mai bine să purtati pantalonii cu spatele în 
fată"! 
***  
Rasela merge la rabin: 
- Rabi, ce sa fac, nu-mi ajunge bărbatu-meu. . .  
- Rasela dragă, ia-ti un amant, dar fii discretă, căci pacea familiei e mai importantă 
ca orice.  
Trece o lună. . .  
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- Rabi, ce mă fac? Mi-am luat amant şi nu-mi ajunge.  
- Rasela, mai ia-ti unul, dar cu discretie.  
Mai trece o lună. . .  
- Rabi, sînt disperată, cu doi amanti şi bărbatul meu şi nu sunt satisfacută.  
- Copila mea, mai caută-ti un bărbat, poate n-ai găsit tocmai amantul potrivit.  
După scurt timp. . .  
- Rabi, mi-am găsit un bărbat o mîndrete, adevărat armăsar, dar nici acesta nu-mi 
ajunge.  
- Rasela, draga mea, cred că nu mai e nimic de făcut, tu esti o femeie bolnavă.  
- Rabi, dă-mi te rog în scris, tîrgul zice că-s curvă. .  
***  
Un popa catolic unul evanghelic şi un rabi merg în drumetie. La un lac se opresc ei 
şi se scalda în costumul lui Adam.  
Dintr-o dat sunt surprinsi de un grup de femei. Îsi iau cu totii hainele şi fug în tufe.  
Popii îsi acopera cu hainele partile rusinoase pe când rabi îsi acopera fata şi fuge în 
spatele celor doi.  
Acestia îl întreaba pe rabi de ce si-a acoperit fata. Acesta raspunde: 
-Da, de fapt eu nu stiu cum e pe la voi, dar cei din parohia mea ma recunosc dupa 
fata. .  
***  
Strul, soldat în armata israeliana. Într-o zi, se prezinta la comandant si-i preda un 
tanc inamic în perfecta stare de functionare. . . Ce mai captura, primeste o 
saptamîna de concediu ca recompensa. Doua zile dupa concediu, se prezinta iar la 
comandant cu un nou tanc în stare şi mai buna. . .  
Comandantul, mirat, îi zice: 
- Mai Strul, îti dau concediul, dar trebuie sa-mi spui cum ai facut. . .  
- Pai, simplu. M-am dus la linia de demarcatie şi am strigat: 
- Ahmed, vrei concediu? 
- Da.  
- Atunci hai sa facem schimb de tancuri. . .  
***  
Itzic se hotareste sa dea un telefon la linia erotica. Apeleaza un numar pe care-l 
citise intr-o revista, asteapta, iar dupa cateva secunde in receptor se aduce un glas 
lasciv de femeie care il intreaba:" Iubitule ce pot sa fac pentru tine?" 
La care Itzic îi raspunde: suna-ma tu! 
***  
Dacă vă este frica sa nu vă ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 50 g de 
cognac. Cognac-ul, precum se stie din batrani, atenueaza teama (MASS) 
***  
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Presedintele Statelor Unite ne-a cerut sa ne unim pentru o cauza comuna tuturor: 
combaterea terorismului. Este bine stiut ca musulmanii se opun consumului de 
alcool şi considera vederea unei femei dezbracate (alta decât nevasta) drept un 
pacat. Din aceasta cauza lansam un apel pentru ca timp de o saptamana, ZILNIC, la 
ora 17. 00, toate femeile sa se dezbrace complet şi sa alerge prin birouri iar toti 
barbatii sa le urmeze cu o bere in mana. Aceasta ne vă ajuta sa detectam teroristii 
care se ascund la noi in firma. Statele Unite vă sunt recunoscatoare pentru efortul 
facut impotriva terorismului. Colaborati! Trimiteti acest mesaj tuturor colegilor de 
la serviciu şi tuturor firmelor partenere! 
***  
Un sot, satul de sotia sa care-l tot intreba cum arata, îi cumpara o oglinda mare, ca 
sa se vada in ea din cap pana in picioare. Asta a mers un timp, dar acum îi punea 
aceleasi intebari, stand in fata oglinzii. O data, proaspat iesita de la dus, se plangea 
ca are sanii prea mici. Sotul, care de obicei tacea, îi spune : "Dacă vrei sa-ti creasca 
sanii, ia o bucata de hartie igienica şi freac-o intre ei cateva secunde in fiecare zi". 
Femeia se repede, ia o bucata de hartie şi se apuca sa o frece intre sani: "In cat timp 
o sa-mi creasca?" "Va dura cativa ani!". Sotia se opreste: "De unde stii tu ca dacă 
frec o bucata de hartie igienica intre sani, acestia o sa imi creasca in cativa ani?" "Cu 
curu` a mers, nu-i asa?? 
***  
Scrisoare 
Draga fiule,  
 
Iti scriu aceste randuri ca sa stii ca îţi scriu. Dacă primesti aceasta scrisoare 
inseamna ca a ajuns cu bine. Dacă nu o primesti, atunci sa ma anunti pentru a ti-o 
mai timite o data.  
Iti scriu incet pentru ca stiu ca tu nu citesti prea repede.  
Acum cateva zile tatal tau a citit ca marea majoritate a accidentelor se petrec la o 
distanta de un kilometru de casa. De aceea ne-am hotarat sa ne mutam mai departe.  
Noua casa este minunata; are şi masina de spalat, dar nu stiu sigur dacă merge. Ieri, 
am bagat lenjeria in ea, am tras de maneta, şi de-atunci n-am mai vazut-o.  
Vremea pe aici nu e foarte rea. Saptamana trecuta n-a plouat decât de doua ori.  
Prima data, ploaia a tinut 3 zile, a doua oara 4 zile.  
A propos de vesta pe care o voiai, unchiul Petre mi-a spus ca dacă o trimitem cu 
nasturi, cum sunt ei grei, o sa coste mai mult; atunci am taiat nasturii şi i-am pus in 
buzunar.  
In sfarsit, l-am ingropat pe bunicu ; l-am gasit când ne-am mutat.  
Era in dulap din ziua in care a castigat la De-a v-ati ascunselea.  



2376 

 

Sa-ti mai zic ca alaltaieri, a explodat bucataria şi tatal tau şi cu mine am 'zburat' din 
casa. Ce emotie! a fost pentru prima data dupa multi ani când tatal tau şi cu mine 
iesim impreuna undeva.  
A venit doctorul sa vada dacă suntem in regula, şi mi-a pus un tub din sticla in gura. 
Mi-a zis sa nu vorbesc 10 minute. Tatal tau s-a oferit sa cumpere tubul acela.  
Si dacă tot vorbim de taica tau, te anunt ca si-a gasit de lucru, e foarte mandru de 
asta.  
Lucreaza peste aproape 500 de oameni. L-au angajat sa tunda iarba in cimitir.  
Sora ta Julia, cea care s-a casatorit cu sotul ei, a nascut in sfarsit, dar nu stim inca 
sexul copilului. N-as putea inca sa-ti spun dacă esti unchi sau matusa.  
Taica tau a intrebat-o pe sora-ta Lucia dacă mai este insarcinata.  
Lucia i-a zis ca da, in 5 cinci luni de-acum; atunci taica tau a intrebat-o dacă era 
sigura ca era al ei.  
Ea i-a spus sigura ca da. Ce fata sigura, cata mandrie! Asa fata, asa tata! 
Varul tau Paul s-a casatorit şi se roaga in fiecare zi in fata sotiei lui.  
E fecioara! 
Dimpotriva, nu l-am mai vazut pe unchiul Vasile, ala care a murit anul trecut. . .  
Cel mai rau e fratetu ala mic, Ionut. A incuiat masina şi a lasat cheile inauntru.  
A trebuit sa se duca pana acasa sa aduca dublura ca sa ne scoata pe toti de acolo.  
Bine, fiule. Nu pot sa-ti trec adresa pe plic pentru ca n-o stiu.  
De fapt, ultima familie care a locuit aici, a plecat cu numerele pentru a le pune la 
noua adresa.  
Dacă o vezi pe Margareta, transmitei salutarile noastre. Dacă n-o vezi nu-i spune 
nimic.  
Mama ta care te adora,  
Antoaneta  
P. S. Aveam de gand sa-ti pun şi niste bani, dar deja am inchis plicul.  
***  
MASTERAT DE MANAGEMENT ETILIC 
 
PRIMUL TRIMESTRU.  
Originea petrecerilor.  
Alcoholul şi funcţia lui ca lubrifiant social.  
Introducere la Halbă, la Cupă şi la Pahar.  
Avantajele de a bea la mahmureală.  
Matematici Financiare pentru băutori (cum să eviţi sa plăteşti băuturile altora, cum 
să încasezi  
restul "uitat" de chelneri, cum să calculezi bacşişurile, tehnici pentru a evita să 
plăteşti parcarea prelungită şi altele).  
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TRIMESTRUL DOI 
Înghitometrie - I.  
Alcoolul ca înlocuitor al Psihiatrului.  
Certuri la parte.  
Băuturi la Mare - I.  
Băuturi Acasă - I.  
Introducere la manipularea Techilei.  
Mâncăruri şi cântece care nu se potrivesc cu alcoolul.  
Şmecherii de ştiut pentru vremuri de lege Seacă.  
 
TRIMESTRUL TREI 
Înghitometríe - II.  
Importanţa romului la luarea de decizii.  
Alcoolul ca un compliment la meciuri sportive.  
Logistica şi tehnica de înghiţire.  
Consecinţele de a conduce sub efectele alcoolului.  
Şoferul de Rezerva: Cum să ocoleşti să fii unul care pică în capcana de a conduce 
beat.  
Discoteci, cafenele, baruri, crame, cabaret cu show, alambicuri clandestine şi de 
convenienţă.  
Relativitatea frumuseţii la femeii după nivelul de alcool.  
Acelaşi bar: Avantaje şi dezavantaje.  
Teorii despre băutul de unul singur.  
 
TRIMESTRUL PATRU 
Alcoolul pentru frecţii - I.  
Alcoolul ca element auxiliar de sărbători: Tipuri de băuturi în funcţie de sărbătoare.  
Cum să controlezi un om beat.  
Amicii, pseudo-frăţii cumetrii: Diferenţe bazice.  
Lichioruri contrafăcute, mit sau realitate? 
Jurisdicţia beţivului.  
Tehnici înaintate pentru a ascunde duhoarea: Cum să vorbeşti şi să inhalezi în 
acelaşi timp.  
Avantajele de a cunoaşte Barmanul.  
 
TRIMESTRUL CINCI 
Scuze de Bază faţă de Familie (opţional).  
Alcoolul ca mecanism de evadare. Comunicarea, instrument important la orice chef.  
Consecinţele de a bea pe credit.  
Open bar.  
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Cocteiluri pentru bărbaţi şi pentru femei.  
Gânduri de după chef.  
Sentimente de vină - I: Cum să le controlezi şi să le ignori. (Când esti beat nu 
contează) 
 
TRIMESTRUL ŞASE 
Scuzele.  
Munca de Laborator pentru Avansaţi: Alcoolul ca eliberator de tensiuni.  
Etica profesională a băutorului.  
Sentimente de vină - II: Cum să le elimini.  
Tratament pentru beţivanii recalcitranţi.  
Apeluri telefonice la ex-prietene: Avantaje şi Dezavantaje.  
Tehnici de bază pentru vocalizare la Karaoke (opţional).  
Cum să ştergi apelurile de pe celular - Parola de acces (Vital).  
Truda la universitate (băut în grup).  
Pot să fie Anonimi cei Alcoolici? 
Raliul Beţivului include: material didactic şi de sprijin în unele cursuri.  
Periodic se vor realiza activităţi sportive de relaxare ca de pildă: golirea de fond, 
aruncare de mucuri de ţigară, suta de litri plăţi, ridicare de flacon, râgâire, ridicare 
de cot, săritura pe bere şi altele.  
 
LUCRAREA DE LICENŢĂ (Subiect la alegere) 
***  
Un tip se duce la doctor in probleme de cuplu: 
- Domnu’ doctor am o problema acasă.  
- Ce problema? 
- Domne' nu mai am parte de viaţa sexuala? 
- Pai cum adică? 
- Pai totul e monoton, nevasta nu mai vrea sa facem sex şi îmi spune ca s-a saturat 
de aceleaşi 3 minute.  
- Hmmm. . . domne' trebuie să foloseşti şi tu un artificiu, ceva extravagant care sa-i 
redeschidă pofta de sex.  
- Puteţi sa-mi daţi un exemplu? 
- Pai intr-o seara aţi putea sa vă înveliţi penisul in ciocolata. Trebuie să aibă un 
efect. Vă garantez că nevasta dumneavoastră vă fi foarte fericită de acest truc.  
Baga omul bine la cap, pleacă acasă hotărât să încerce.  
A doua zi se întâlneşte iar cu doctorul: 
- Ei, cum a mers? S-a bucurat nevasta? 
- Nevasta ca nevasta. Da ce, a mai avut loc de copii? 
***  
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Doua blonde stau de vorba.  
Prima îi spune celeilalte:  
- Stii, ieri mi-am facut testul de sarcina!  
Cealalta foarte curioasa:  
- Si au fost grele intrebarile?. . . . . . . .  
***  
Dupa 25 de ani de casatorie, intr-o zi mi-am privit sotia şi i-am spus:  
- Iubito, acum 25 de ani stateam cu chirie, aveam o masina ieftina, dormeam pe o 
canapea şi ne uitam la un televizor cu ecran de 14 " alb-negru, dar in fiecare noapte 
adormeam alaturi de o blonda sexy de 25 de ani. Acum avem o casa mare, o masina 
buna, un pat mare un TV color cu plasma. Dar adorm acum cu o femeie de 50 de ani. 
Draga mea, cred ca ai o problema. !  
Sotia mea fiind o femeie inteleapta, mi-a spus :  
- Tu du-te şi cauta-ti o blonda sexy de 25 de ani, ca eu ma voi ocupa ca tu sa stai din 
nou cu chirie, sa conduci o masina ieftina şi sa dormi pe o canapea !!! 
***  
Luni dimineata, vidanjorul se prezinta la ora 8 la slujba, imbracat la costum, 
frumos, cu cravata.  
Suna telefonul. O urgenta pe teren. S-a infundat un canal.  
Vidanjorul pleaca impreuna cu ajutorul sau Vasile, ce cara lada cu scule.  
Vidanjorul se baga in canal, iese plin de rahat şi zice lui Vasile: -Cheia de 16! Ia aer 
in piept, se baga din nou. Iese iara plin de rahat, abia rasufland : - Nu e buna, da-mi-
o pe aia de 18! Iara ia aer in piept, iar intra in canal. Iese iar ! - Nu e buna! Cheia de 
20! Iese iar, abia mai rasuflind, cu rahatii curgand de pe el şi îi zice ajutorului: -Vezi 
ba, Vasile, dacă n-o sa inveti meserie, toata viata ai sa cari lada aia cu scule !! !!  
***  
Barbatul: Nici nu stiu pentru ce porti sutienul, şi asa nu prea ai sani!  
Femeia: Lasa, ca doar şi tu porti chiloti. . .  
***  
In timpul dansului, o melodie lenta, partenerul se uita cu insistenta la decolteul 
partenerei, şi o intreaba: 
- Nu vă suparati, d-na, aveti par pe piept? 
- Nu d-le.  
- Atunci inseamna ca decolteul dumneavoastra este prea adanc.  
***  
Mamico, ce faci goala pe taticu’?  
- Sar pe el ca sa-i dezumflu burta. . .  
- Te obosesti de pomana, fiindca in fiecare dimineata, menajera ingenuncheaza şi i-
o umfla la loc 
***  
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Vreme de 26 de ani lungi şi luminosi, sotia mea şi cu mine am fost perfect fericiti! 
- Si apoi? 
- Apoi ne-am intalnit. . .  
***  
Popescu ajunge obosit acasa de la servici şi isi gaseste nevasta in pat cu medicul 
familiei.  
- Va rog sa nu ma intelegeti gresit, domnule Popescu, spune speriat doctorul, 
masuram temperatura sotiei dumneavoastra. . .  
Popescu isi scoate pistolul.  
-Da? Bine. . . Dar dacă termometrul nu este gradat, vă impusc.  
***  
In timpul dansului, o melodie lenta, partenerul se uita cu insistenta la decolteul 
partenerei, şi o intreaba: 
- Nu vă suparati, d-na, aveti par pe piept? 
- Nu d-le.  
- Atunci inseamna ca decolteul dumneavoastra este prea adanc.  
***  
De ce sunt barbatii mai fericiti. . .  
Isi pastreaza numele de familie.  
Garajul e al lor.  
Ciocolata e doar o alta gustare.  
Pot deveni presedinti de stat.  
Nu sunt niciodata gravizi.  
Pot purta orice tricou la plaja. Pot sa nu poarte nici un tricou la plaja.  
Mecanicii le spun tot timpul diagnosticul corect al vehiculului.  
Nu trebuie sa conduca inca 10 km pana la toaleta urmatoarei benzinarii pt cea in 
care tocmai au intrat e "câh".  
Aceeasi munca, bani mai multi.  
Ridurile sporesc farmecul.  
Rochia de mireasa n-spe milioane, costumul de inchiriat 100$.  
Cei cu care vorbesc nu se uita la pieptul unui barbat.  
O ragaiala este practic anticipata de ceilalti.  
Pantofii noi nu rod, bat, strang picioarele.  
O singura stare de spirit toata ziua.  
Orice conversatie telefonica se termina in maxim 30" 
***  
In momentele dificile ale vietii, trebuie sa ridici capul, sa bombezi pieptul şi sa spui 
cu hotarire:. . . . . "Acum chiar ca-s in rahat pina-n git!!"  
***  
Dacă intr-o zi viata îţi intoarce spatele. . . prinde-o de fund !!! 
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***  
Psihiatrii afirma ca una din patru persoane are o deficienta mintala.  
Dacă esti cu inca trei prieteni şi nu ai observat nimic ciudat la ei, atunci. . . cel ticnit 
esti tu !  
***  
Ce-i greu nu e sa suporti coarnele. . . . . ci s-o intretii pe vaca.  
***  
Dacă esti in stare sa zimbesti când ceva merge rau. . . . . este pentru ca ai gasit un 
tampit pe care sa arunci vina.  
***  
Ca sa-ti atingi obiectivele, trebuie sa fii capabil savisezi. . . Asa ca nu mai pierde 
vremea, trimite totul la dracu' şi du-te sa te culci !!! 
***  
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala. . . distreaza-te cu cea pe care o ai la indemana ! 
***  
Dacă intr-o zi simti un mare vid, mananca. . . . . . . . . . sigur ti-e foame!!!!!  
***  
Dacă ai vointa, poti sa muti şi muntii din loc. Dacă ai creier, îi lasi acolo, ca nu te 
deranjeaza.  
***  
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura in fiecare mana.  
***  
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ in aceeasi seara.  
***  
Judecâta buna vine in urma experientelor rele, iar acestea vin in urma judecâtii 
rele.  
***  
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii: nu li se intampla prea des.  
***  
Este mai usor sa obtii iertarea decât permisiunea.  
---------------------------------------------------------------------------- 
Constiinta este ceea ce sufera atunci când restul partilor fiintei tale se simt atât de 
bine.  
***  
Dacă trebuie sa alegi intre doua rele - alege-o pe cea pe care nu ai mai incercat-o 
pana atunci.  
***  
Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare.  
***  
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Experienta este un lucru minunat: îţi permite sa recunosti o greseala atunci când o 
repeti.  
***  
Da-i unui om un peste şi el vă avea ce manca o zi; invata-l sa pescuiasca şi el vă sta 
pe marginea lacului şi vă bea bere toata ziua.  
***  
Care este culmea puterii de convingere?  
Sa-ti convingi femeia, ca de aia o ai mica şi moale, ca sa n-o doară pe ea! 
***  
Cel mai necinstit lucru, in viaţă, este modul in care aceasta se termină.  
Adică viata e grea si-ti ocupă tot timpul. Ce capeţi la sfârşitul ei? O moarte. Asta ce-i, 
un bonus? Eu cred că ciclul vieţii e de-a-ndăratelea. Ar trebui întâi să mori, apoi să 
mergi într-un azil de bătrâni. Eşti dat afară de acolo pe motiv că eşti prea sănătos, 
te duci, îţi iei pensia, apoi, când începi să lucrezi, primeşti un ceas de aur în prima zi 
de lucru. Munceşti patruzeci de ani până când devii suficient de tânăr. Te-apuci de 
băut, mergi la bairame, şi eşti gata pentru Liceu, apoi şcoala Primară, devii un copil, 
te joci, n-ai responsabilităţi, devii bebeluş, apoi îţi petreci ultimele nouă luni plutind 
cu toate facilităţile după care termini totul intr-un orgasm! 
***  
Hotarare de Guvern Nr. 012345/2006 :  
Datorita cresterii alarmante a numarului de pensionari in raport cu populatia 
activa, incepand cu data de 01. 01. 2007, pensionarii vor avea voie sa treaca pe 
culoarea rosie a semaforului. Dacă nu se constata nici o modificare substantiala in 
raportul pensionari/populatie activa, incepand cu 01. 01. 2008, trecerea devine 
obligatorie.  
***  
Americanii fura planurile unui Logan Diesel.  
 
Aduna o echipa americana sa o reconstruiasca dupa planuri. Lucreaza astia ce 
lucreaza, sudeaza, lipesc din greu şi in final le iese un tractor.  
 
Conducerea e nemultumita şi aduna o echipa de japonezi. Lucreaza şi astia din 
greu, sudeaza, lipesc, asambleaza şi dupa sfortari supraomenesti le iese un tractor.  
 
Conducerea e disperata şi aduna o echipa de romani. Intra romanii in treaba, 
sudeaza, lipesc, asambleaza şi in final, le iese un Logan Diesel.  
 
Conducerea: Incredibil! Sintem impresionati de munca voastra, celorlalte echipe le-
au iesit tractoare. Voi cum ati facut?  
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Romanii: Si noua tot tractor ne-a iesit, da’ l-am luat la pila.  
***  
Un cioban pastea o turma de oi intre doua parcele de porumb şi cum statea el 
sprijinit in toiag şi medita vine proprietarul şi il intreaba: 
-Ce faci mai ciobane aici? 
-Nu vezi, pasc oile. . .  
-Vezi ca esti necioplit, poate îţi f. . una ! 
La care ciobanul îi raspunde: 
-Poti sa le f. . . pe toate eu doar le pazesc. . .  
***  
Un politist vine la serviciu in pielea goala. Superiorul il intreaba  
"Ba, de ce ai venit in pielea goala la serviciu?"  
La care gaborul relateaza urmatoarele: "Dom'sef am fost cu nevasta-mea la o 
petrecere şi am jucat jocuri de societate: S-au stins luminile şi s-a zis "doamnele sa 
se dezbrace", s-au aprins şi asa era. Dupa aceea s-au stins luminile şi s-a auzit 
"Domnii sa se dezbrace" şi asa s-a intimplat. Dupa aceea s-a mai stins o data lumina 
şi s-a auzit "acum la treaba". . . . . . . . Si, iata-ma. . .  
***  
Printr-o fereastra deschisa, se aude un glas de barbat:  
- In casa asta eu comand!!! 
Apoi un glas de femeie: 
- Ia iesi de sub pat şi mai spune o data !!! 
***  
El şi ea.  
Ea: Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai?  
El: Ce iubito? 
Ea: Ca vrei sa te casatoresti cu mine.  
El: Analfabeto! 
***  
Un barbat la librarie: As dori cartea cu titlul "Superioritatea barbatului fata de 
femeie" 
Vinzatoarea: Utopie şi sf-uri la etajul 1 vă rog.  
***  
Cand un tanar proaspat insurat are o figura fericita se stie de ce.  
Cand un barbat insurat de 10 ani are o figura fericita, te intrebi de ce.  
***  
In timpul unei dispute o femeie îi spune sotului ei: 
Am fost nebuna când m-am maritat cu tine!  
Sotul raspunde: Stiu, da' cum eram indragostit la vremea aceea, nu am  
observat! 
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***  
Casatoria serveste la partajarea problemelor pe care nu le-ai fi avut  
niciodata dacă ai fi ramas singur.  
***  
Un cetatean se trezeste dimineata si, uitandu-se in gradina propriei case, observa o 
gorila in stejarul personal. Intrigat suna la Asociatia Coboratorilor de Gorile din 
Copaci care il asigura ca vor trimite un om care îi vă rezolva problema. Acesta 
soseste rapid, fiind dotat cu o bata de baseball, o pusca, o pereche de catuse şi un 
caine Chihuaua.  
Cetateanul nostru, uimit il intreaba ce are de gand sa faca. Omul raspunde: 
- Eu voi urca in copac, lovesc gorila, ea cade, cihuaua o musca de testicole, gorila isi 
vă apropria mainile intr-un gest disperat de aparare, iar dumneata îi vei pune 
catusele.  
- Bine, bine, zice cetateanul, dar pusca la ce foloseste? 
In cazul in care cad eu primul din copac, impusti chihuaua.  
***  
Suna un client la Hotline la Microsoft: 
-Am instalat versiunea beta de Windows XP şi de atunci nu mai functioneaza Office 
2000! 
-Si noi am avut aceeasi problema. . .  
-Si ce ati facut? 
-Am mai instalat o data Windows XP! 
Dupa o ora suna din nou clientul: 
-Acum nu mai functioneaza nimic!!!! 
-Nici la noi. . . .  
***  
Un melc bate la usa unui urs.  
Iese ursul, se zgaieste, nu vede pe nimeni, dupa care se uita in jos şi da de melc.  
Enervat, il ia pe melc de guler si-l azvarle cat poate de departe.  
Dupa 6 luni se aud iar batai in usa ursului, care iese din casa şi da cu ochii de melc.  
Melcul, nervos: "Ia asculta, ma, ce-a fost faza asta de adineauri? " 
***  
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut.  
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma. . .  
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
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- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate şi din când in când ne  
mai şi jucam.  
Ciobanul sta stupefiat.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste. . . Ziaristul se apropie de magar: 
- Ce mai faci, magare? 
- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc)  
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, ma baga in sura. . . Ciobanul cade pe 
spate.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? 
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheatza apele! 
***  
In Bronx, o camera sordida, in semintuneric.  
La o masa sta un negru urias, transpirat, cu o scobitoare intre dinti: Big Leroy.  
Se deschide usa şi apar doi malaci care tarasc dupa ei un individ.  
- Hei, Big Leroy, zice unul. Ti l-am adus pe fiul asta de catea. Seful cel mare zice sa-l 
iei şi sa-l f. . i un pic in dos, sa-l largesti un pic, sa se invete minte sa nu se mai ia de 
oamenii nostri.  
- Lasati-l acolo in colt, ma ocup de el mai tarziu, spuse Big Leroy uitandu-se la 
televizor.  
Malacii dispar iar individul, livid şi tremurand, incepe sa se milogeasca: 
- Va rog, domnule Leroy, vă implor, nu ma sodomizati. Va promit ca am sa spun la 
toata lumea ca ati facut-o, n-o sa stim decât noi doi ca de fapt nu e asa!  
- Taci din gura, vierme! striga Big Leroy şi tipul se face mic in coltul lui.  
Dupa o vreme vin iar cei doi, cu alt nefericit.  
- Big Leroy, seful ti-l trimite şi pe asta. Zice sa îi tai ambele picioare ca sa nu mai 
fuga de oamenii nostri când are de platit datorii.  
- Lasati-l in colt, ma ocup mai tarziu.  
Indivizii pleaca. Dupa inca un timp il aduc pe altul.  
- Big Leroy, seful zice sa il iei pe asta şi sa-i tai putza, sa se invete minte sa nu se mai 
ia de femeile noastre. Si mai zice sa-i tai şi mainile şi limba, sa nu se mai poata 
atinge de nici o femeie in viata lui.  
- Bine, lasati-l acolo in colt, ma ocup mai tarziu.  
Gorilele pleaca.  
La care, din coltul lui, primul adus zice: 
- Domnul Leroy, dacă nu vă suparati, ca sa nu fie vreo confuzie: eu sunt ala cu curul, 
da? 
***  
Super Promotie!!!  



2386 

 

Razuieste vopseaua de pe 3 BMW-uri şi poti castiga 1000 de injuraturi de mama, 
100 de amenintari cu bataia şi 10 ani de puscarie sau marele premiu, excursie de 5 
stele la reanimare!!! 
***  
Urmatoarele intrebari despre Australia provin de la potentiali turisti in aceasta 
tara. Aceste intrebari au fost puse pe website-ul unei agentii de turism australiene 
iar raspunsurile sunt cele oferite in realitate de catre oficialii site-ului care au, in 
mod evident, simtul umorului.  
 
I: Bate vreodata vantul in Australia? Nu am vazut niciodata la televizor ca ar ploua, 
deci cum cresc plantele?(UK)  
R:Importam toate plantele gata crescute iar dupa aceea doar stam prin preajma 
privindu-le cum mor.  
 
I: voi putea vedea canguri pe strada? (USA)  
R: Depinde cat de mult alcool veti bea.  
 
I; As vrea sa merg pe jos de la Perth la Sydney - pot urma sinele de cale ferata? 
(Suedia)  
R: Sigur, sunt numai trei mii de mile, luati multa apa cu dvs.  
 
I: Este periculos sa umbli prin tufisuri in Australia? (Suedia)  
R: Deci este adevarat ce se spune despre suedezi.  
 
I: Exista ATM-uri in Australia? Imi puteti trimite o lista a locurilor unde se afla 
acestea in Brisbane, Cairns, Townsville şi Hervey Bay? (UK)  
R: Cumva ultimul dumneavoastra sclav a murit?  
 
I: Imi puteti da cateva informatii despre cursele de hipopotami in Australia?(USA)  
R: A-fri-ca este continentul acela in forma de triunghi la sud de Europa. AUSTRALIA 
este insula aceea mare din mijlocul Pacificului care nu are. . . . . sau mai bine nu. 
Sigur, hipopotamii se intrec in fiecare marti noapte in Kings Cross. Veniti dezbracat.  
 
I: In care directie este nordul in Australia? (USA)  
R: Stati cu fata la Sud apoi rasuciti-va cu 180 grade. Contactati-ne când sositi şi vă 
vom da şi restul detaliilor.  
 
I: Pot aduce cu mine tacamuri in Astralia?(UK)  
R: De ce? Folositi-va degetele cum facem şi noi.  
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I: Imi puteti trimite programul Corului de baieti din Viena (Vienna Boys' Choir)? 
(USA)  
R: Austria este tara aceea micuta invecinata cu Germania, a carei. . . . . . sau mai bine 
nu. Sigur, Vienna Boys Choir canta in fiecare marti noaptea in Kings Cross, imediat 
dupa cursa de hipopotami. Veniti dezbracat.  
 
I: Pot purta tocuri inalte in Australia?(UK)  
R: Sunteti politician britanic, nu-i asa?  
 
I: Exista supermarket in Sidney şi laptele se gaseste pe tot parcursul anului? 
(Germania)  
R: Nu, noi suntem o civilizatie pasnica de vanatori/taietori de lemne. Laptele este 
ilegal.  
 
I: Va rog trimiteti o lista a tuturor medicilor din Australia care pot distribui ser 
impotriva veninului de sarpe cu clopotei. (USA)  
R: Serpii cu clopotei traiesc in America, care este locul de unde veniti dvs. Toti 
serpii australieni sunt perfect inofensivi, pot fi prinsi in siguranta şi tranformati in 
animale de casa.  
 
I: Am o intrebare despre un animal faimos in Australia dar i-am uitat numele. Este 
un fel de urs şi traieste in copaci. (USA)  
R:Se numeste urs cazator (Drop Bear). Se numeste astfel pentru ca pica din arborii 
de cauciuc şi mananca creierul oricui trece pe sub acestia. Ii puteti speria 
stropindu-va cu urina umana inainte de a iesi la plimbare.  
***  
Femeia PC 
 
Femeia-Internet: greu de accesat 
Femeia-Server: mereu prea incarcata când ai nevoie de ea 
Femeia-Windows: toti stiu ca are defecte, dar nimeni nu poate trai fara ea 
Femeia-Excel: capabila, dar e folosita doar ptr. cele mai simple activitati 
Femeia-Word: nu o intelege nimeni in intregime 
Femeia-DOS: toti au avut-o odata, dar azi n-o mai vrea nimeni 
Femeia-Virus: vine când o astepti mai putin şi consuma toate resursele 
Femeia-Scandisk: e de mare ajutor, dar nimeni nu stie precis ce face 
Femeia-Screensaver: îţi distrage atentia, dar te binedispune 
Femeia-Harddisk: nu uita niciodata nimic 
Femeia-Joystick: cauzeaza bataturi in palma 
Femeia-Password: crezi ca esti singurul, dar majoritatea "utilizatorilor" o cunosc 
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Femeia-E-Mail: din 10 lucruri pe care le spune, 8 sunt de recycle bin 
***  
Ziua ideala a unei femei 
 
08:15 - Trezire prin saruturi şi gadilarea cu ajutorul unei petale de trandafir din 
import.  
08:30 - Masurare pe cantar - 2 kilograme mai putin decât ieri.  
08:45 - Micul dejun in pat (croissant, suc de portocale proaspate).  
Deschiderea cadoului (inel cu diamant de 5 karate ales de partenerul atent).  
08:50 - Stiri la "Shopping channel" (Mari reduceri la "Gucci").  
09:15 - Baie fierbinte in uleiuri mirositoare.  
10:15 - Relaxare usoara prin fitness cu ajutorul unui antrenor personal amuzant şi 
bine cladit.  
10:30 - Ingrijirea tenului, manichiura, spalarea parului, coafatul.  
12:00 - Pranzul cu cea mai buna prietena intr-un restaurant.  
12:45 - Intalnirea fostei prietene a partenerului şi constatarea ca s- a ingrasat cu 7 
kilograme.  
13:00 - Shoping cu cea mai buna prietena (carte de credit nelimitata).  
15:00 - Somnul de dupa masa.  
16:00 - Primirea a 35 de trandafiri de la un admirator secret.  
16:15 - Masajul cu ajutorul unui maseur privat puternic dar tandru care exclama ca 
nicioadata pana acum nu a masat un corp atât de delicat.  
17:30 - Alegerea şi incercarea imbracamintii scumpe şi unicate. O mica parada de 
moda in fata oglinzi.  
19:30 - Cina la lumanari. Dans şi complimente.  
22:00 - Dus fierbinte (singura).  
22:50 - Purtata in brate pana la pat. Cearsafurile proaspat spalate şi parfumate.  
23:00 - Giugiulire.  
23:15 - Adormirea in bratele partenerului.  
 
 
Ziua ideala a unui barbat 
 
06:00 Trezirea.  
06:15 Sex oral.  
06:30 O luuunga distractie satisfacatoare in WC cu ziarul sportiv.  
07:00 Micul dejun: Snitel parizian şi oua, cafea şi tost, pregatite şi servite de slugi 
goale şi blonde.  
07:30 Soseste limuzina.  
07:45 Cateva pahare de whiskey in drum spre aeroport.  
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09:15 Zborul in avionul particular.  
09:30 Limuzina cu sofer pana la clubul de golf (sex oral pe timpul calatoriei).  
09:45 Golf.  
11:45 Pranz: fast food, 3 beri, sticla Dom Perignon.  
12:15 Fumatul trabucului.  
12:30 Golf.  
14:15 Limuzina inapoi pana la aeroport (cateva pahare de whiskey).  
14:15 Zborul spre Monte Carlo.  
15:30 Plecarea la pescuit. Toate fetele de companie sunt goale.  
17:00 Zborul acasa.  
18:45 Relaxare la wc, dus, barbierit.  
19:00 Stiri: Michael Jackson asasinat, marihuana şi filmele porno sunt legalizate.  
19:30 Cina: caviar pentru aperitiv, Dom Perignon (1953), un biftec mare, inghetata 
servita pe sani goi.  
21:00 Coniac şi trabucul in fata unui televizor mare.  
21:30 Sex cu 3 femei (toate trei cu inclinatii lesbiene).  
23:00 Masaj şi scaldatul in jacuzzi cu pizza şi bere.  
23:30 Sex oral pentru Noapte buna.  
23:45 Intins singur intr-un pat imens.  
23:50 Tragerea a 4 'prtzuri', care au schimbat 4 tonalitati şi l-au alungat pe caine 
afara din camera.  
00:00 Adormirea.  
***  
Isi cumpara ursul masina, frane, curbe, claxoane prin padure!!!!! Sa  
vada lumea ca si-a luat masina!  
La o cotitura. . . vulpea. . . facea autostopul ! Niste picioare pe vulpe. . . mama, mama! 
Cand o vede ursul, pune o frana de se da cu capul de parbriz. . . şi o intreaba asa, in 
scarba:  
- Ce vrei fa?  
- Ursule nu fi jigodie. . . du-ma şi pe mine pana la autostrada!  
- Bine fa, urca-te sus!  
Ursul conduce cu o mana, sa o impresioneze pe vulpe!  
Cand ajunge la autostrada. Vulpea: - Ursule, acum ce fac? Iti dau 100. 000 de lei sau 
imi dau chilotii jos?  
Ursul se gandeste putin şi zice: - Da fa suta incoace! Si pleaca! Se da vulpea jos şi in 
timp ce conducea, se gandeste ursul: "A dracu vulpe, ce  
credea, ca mi se potrivesc chilotii ei !!!" 
***  
Un pusti vede pe strada un catel care i-o trajea unei cateluse şi il intreaba pe tatal 
sau ce fac.  
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Tatal, jenat, îi raspunde: - Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi cainele incearca sa o 
duca el acasa.  
Baietelul: - E ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel postasul o 
ducea in mod sigur la posta!! 
***  
Doi golani pătrund noaptea în dormitorul călugăriţelor de la un schit.  
Din întuneric se aude vocea uneia dintre ele:  
- Iartă-i, Doamne, că nu stiu ce fac!  
- Taci din gură, zise cea de lîngă ea, al meu stie. . .  
***  
O tanara intra intr-un bar goala pusca. Comanda un pahar. Barmanul se  
uita lung la ea. Tanara intreaba:  
- Nu ai mai vazut femei goale?  
- Ba da, dar sunt curios de unde scoti bani! 
***  
Moare Bill Clinton şi ajunge in iad. Ca fost sef de stat, Lucifer îi ofera sansa sa isi 
aleaga singur o pedeapsa. Astfel incep sa viziteze camerele de tortura.  
In prima camera era Hitler legat de un stalp iar diavolii aruncau pe el acid sulfuric. 
Clinton spune ca nu-i convine aceasta pedeapsa pentru ca-i prea cruda.  
Lucifer îi mai da o sansa. In a doua camera era Mao intr-un cazan mare cu smoala. 
Normal refuza şi aceasta pedeapsa.  
Mai are o sansa. In a treia camera, Kenneth Starr (procurorul ce a anchetat cazul 
Monica Lewinsky) era legat de maini şi picioare, iar Monica in genunchi in fata lui îi 
facea sex oral.  
Clinton foarte fericit spune:- Da, normal, astfel de pedeapsa imi doresc!  
Lucifer: - Monica, esti libera, ti-am gasit inlocuitor.  
***  
Doi tipi voiau să meargă la baut, dar nu aveau decît un dolar. Unul din  
ei se uita către o tonetă cu hot-dog din apropiere şi subit îi vine  
inspiraþia. Cheltuie dolarul pe hot-dog. Aruncă chifla şi îsi bagă  
hot-dog-ul în pantaloni.  
- Mergem într-un bar, comandăm două beri şi le bem. Cînd barmanul ne vă cere 
banii, eu voi scoate hot-dog-ul pe slit. Tu vei cădea în genunchi şi vei începe să-l 
sugi. Barmanul vă fi asa scîrbit, că ne vă da afară din bar.  
Intră ei într-un bar şi chestia merge ca prin farmec. După al saptelea bar, cînd 
amîndoi erau beti bine, unul din ei începe să se plîngă:  
- Am început să fac vînătăi de cîte ori m-am aruncat în genunchi!  
Prietenul îi răspunse: - Tu zici că ai probleme? Eu am pierdut hot-dog-ul acum 
patru baruri! 
***  
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În sat soseste o învatatoare noua şi tînara. În întîmpinarea ei este  
trimis un tînar aratos. Acesta îi pune frumos bagajele în caruta, si se  
aseaza în fata, lînga domnisoara. La marginea satului vad ei o vaca care  
se împerechea cu un taur.  
Venita de la oras, învatatoarea este profund marcata, si-l întreaba pe  
tînar:  
- De unde stie taurul, ca. . . stii tu. . . deci, cînd este momentul potrivit?  
- Dupa mirosul vacii. . .  
Merg ei mai departe şi vad un cal şi o iapa facînd acelasi lucru.  
- Si calul de unde stie. . . ? întreaba din nou curioasa femeie.  
- Tot dupa miros, cainii, oile. . .  
Ajung ei la noul domiciliu al învatatoarei, descarca bagajele şi baiatul  
îsi ia ramas bun:  
- Toate cele bune!  
- Multumesc pentru ajutor, spune tînara. Mai treci pe la mine dacă ti s-a desfundat 
nasul. . .  
***  
Cica era odata Superman şi zbura deasupra unui zgarie-nori. La un momentdat o 
vede pe Femeia-Fantastica intinsa pe un bloc exact in pozitie, cu picioarele 
desfacute. Superman excitat sta şi se gandeste şi ajunge la o concluzie: 
"Bai, ia uite ce bine arata Femeia-Fantastica! Ce ar fi sa o regulez, ca şi asa sunt 
rapid şi nici nu o sa aibe timp sa-si dea seama ce a fost. "  
Trece Superman in actiune. Femeia-Fantastica tresare şi zice: 
"Ce a fost asta?"  
La care Omul-Invizibil raspunde:"Nu stiu, dar ma ustura dosul de nu mai pot. . " 
***  
Ce este viata? 
Cea mai raspîndita boala transmisa pe cale sexuala.  
 
De ce nu se prea utilizeaza prezervativele de culoare neagra? 
Pentru casubtiaza.  
 
Cum scufunzi un submarin rusesc? 
Il bagi în apa.  
 
Ce face femeia dupa ce face dragoste? 
Seplictiseste.  
 
De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam?  
Ca sa poata vorbi pâna aparea şi Eva.  
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Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in  
casatorie? 
Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata. . .  
 
Cum de stiu femeile sa faca asa de bine sfoara? 
Si cartea se deschide unde e citita mai des.  
 
Cine e optimist?  
Un barbat care, inainte de a pleca intalnire cu o fata, îsi unge fermoarul de la 
pantaloni.  
 
Cine a fost primul barbat care a zis: "E nevoie de o femeie in casa?"  
Mesterul Manole.  
 
Ce facea Mesterul Manole când o zidea pe sotia lui Ana? 
Body-building.  
 
Ce au in comun un trenulet electric şi sanii unei femei?  
Ambele au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult cu ele.  
 
De ce s-a mutat Bula la etajul 10 intr-un bloc fara lift? 
Pentru ca are soacra cardiaca.  
 
Cand se bucura calugarii ca nu sunt casatoriti? 
Cand se spovedesc femeile.  
 
Ce faci dacă afli ca mai ai doar 6 luni de trait? 
Te muti cu socara şi fiecare zi vă parea o eternitate.  
 
De ce un elefant este mare, gri şi zbarcit?  
Pentru ca dacă era mic, alb şi neted, era OB.  
 
De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine? 
Pentru ca nu suporta comparatiile.  
 
Cum se cheama un barbat inteligent in America?  
Turist.  
 
De ce sunt femeile ca vremea? 
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Pentru ca orice ai face, nu poti sa le prevezi sau sa le schimbi.  
 
Ce au in comun toti barbatii care stau singuri intr-un bar?  
Suntinsurati.  
 
De ce a creat prima data Dumnezeu barbatul? 
Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada cum 
lucreaza.  
 
Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie? 
30 de kilograme.  
 
Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
30 de minute.  
 
De ce au prezervativele ambalajul atât de greu de desfacut?  
Ca sa mai ai timp sa te razgandesti.  
 
Care este asemanarea dintre o masina noua şi un sot? 
Ambele functioneaza bine doar in primul an.  
 
La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei?  
Depinde de vechime 
***  
O blonda merge la ginecolog, se aseaza pe scaun, isi desface picioarele şi le pune 
sus.  
Doctorul se uita la ea si-i spune: -Mai sus. . .  
Blonda ridica picioarele mai sus. Doctorul iarasi: -Mai sus. . .  
Blonda ridica mai sus picioarele. Doctorul insista: -Mai sus este ginecologia, aici 
este stomatologia 
***  
Bush la Casa Alba:  
Tarrrr! tlelefonul, rasunde asta, la telefon Ben Laden:  
-Bai am doua vesti una buna şi una rea, pe care vrei s-o auzi mai intai?  
-P-aia buna.  
-Ma predau!  
-Vai! sunt asa de happy, ok, nimic nu mai conteaza dar totusi care cea rea?  
-Vin cu avionul! 
***  
Suna telefonu'; răspunde John  
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- John!  
- Yes, Sir!  
- Uită-te pe geam!  
- Yes, Sir!  
- Ce vezi?  
- Doamna se sărută cu un domn, Sir!  
- John!  
- Yes, Sir!  
- Ia pusca! (John se duce şi aduce pusca lângă telefon)  
- Yes, Sir!  
- Ocheste-l pe domn!  
- Yes, Sir!  
- Trage! (bum)  
- Yes, Sir!  
- Ce s-a-ntâmplat?  
- Doamna a cazut în piscina.  
- Ce piscină, idiotule?!  
- Sir?!  
- Yes, John!  
- Ce număr ati format? 
***  
Examen oral la politehnică, proful super dur.  
Intră primul student, proful îl intreabă:  
- Să zicem ca eşti într-un tren, e foarte cald, ce faci?  
-Deschid geamul.  
- Cu ce viteză intră vântul în compartiment?  
- Nu ştiu. . .  
-Ne vedem la toamnă! La revedere!!!  
Când iese afară studentul le povesteşte şi celorlalţi ce s-a întâmplat acolo.  
Intră apoi o colegă. . . aceeaşi întrebare. Urmează răspunsul:  
- Dau bluza jos.  
- Dar încă e cald, zice profu’.  
- Dau fusta jos.  
- Dar înca e cald. . .  
- Dau sutienul jos.  
- Dar încă e cald. . .  
- Dau şi chiloţii jos.  
- Dar dacă tot e cald?  
- Poate sa mă futa tot compartimentu’ dar eu geamu` nu-l deschid. . . .  
***  
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O femeie se plange alteia ca barba-su nu mai vrea sex şi cum vine acasa o intreaba 
doar: "Ce avem de mancare?". . .  
Cealalta îi zice: - Draga, am avut şi eu problema asta. Nu e grav. . . imbraca niste 
chiloti negri, cu dantela, o palarie neagra, ciorapi negri şi il astepti in usa, sexy asa. . 
. şi se rezolva. . .  
A doua zi se intalnesc din nou:  
- E, cum a fost?  
- Am facut exact cum mi-ai spus, chiloti negri, dantela, palarie sexy. . . ce sa mai. . . 
bomba. . .  
- Si? - Si când a deschis usa mi-a zis: "Zorro, faci şi tu ceva de mancare azi? 
***  
Finala CM de fotbal. Toate locurile sunt ocupate, in afara de unul. Apare un tip si-l 
intreaba pe cel care statea langa:  
- E liber?  
- Da, raspunde tipul.  
- Nu pot sa cred. . . cat de nebun trebuie sa fii ca sa ai un asemenea loc şi sa nu vii la 
meci?  
- Adevarul e ca şi locul asta e al meu. Trebuia sa vin cu sotia mea, am fost la toate 
campionate incepand din 1982, de când suntem casatoriti, din pacate ea a murit.  
- Si nu ati gasit pe nimeni sa vă insoteasca, un prieten, un vecin?  
- Nu, sunt toti la inmormantare 
***  
Un tip firav statea intr-un bar cu o bere in fata. Apare un smecher, îi da doua 
capace, îi ia berea şi o da pe gat. Asta firav incepe sa planga, sa se tavaleasca pe jos.  
Ce ai mah? Plangi pentru o bere, asa barbat esti tu? 
Fii atent. De dimineata m-a parasit nevasta, mi-a golit contul din banca şi mi-a luat 
tot din casa. Dupa-amiaza imi pierd slujba, incerc sa ma arunc in fata trenului dar o 
ia pe alta linie, incerc sa ma spanzur şi se rupe funia, incerc sa ma impusc şi se 
blocheaza pistolul. Cu ultimii bani imi cumpar o bere, torn otrava in ea şi vi tu şi o 
bei. . . . .  
***  
Filosofie! 
O turma de bivoli se deplaseaza intotdeauna cu viteza celui mai incet bivol din 
turma. Cand turma este vanata, de obicei este ucis cel mai slab şi mai din urma 
bivol. Aceasta selectie naturala este benefica turmei ca intreg, pentru ca astfel, prin 
eliminarea celor mai slabi membri, se imbunatatesc viteza şi sanatatea turmei.  
Cam in acelasi mod, creierul uman poate opera doar atât de repede cat îi permite 
cea mai slaba celula. Consumul de alcool, dupa cum se stie, omoara celulele 
creierului, dar in mod normal prima data omoara celulele cele mai slabe. In acest 
mod, consumul regulat de bere distruge cele mai slabe celule cerebrale, facand 
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creierul o masina mult mai rapida şi mai eficienta. Acesta este şi motivul pentru 
care intotdeauna te simti mai destept dupa cateva beri.  
***  
Doctorul catre proaspatul amputat:  
- Domnule am pt. dv. o stire buna şi una rea.  
- Care-i aia rea?  
- Ti-am amputat piciorul sanatos. . .  
-. . . şi aia buna?  
- Piciorul bolnav se vindeca! 
*** 
Barbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VÂNATOAREA, femeia a descoperit 
VÂNATOAREA şi a inventat BLANURILE.  
 
Barbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA, femeia a descoperit 
PICTURA şi a inventat MACHIAJUL.  
 
Barbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSATIA, femeia a descoperit 
CONVERSATIA şi a inventat BÂRFA.  
 
Barbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat JOCUL DE CARTI, femeia a descoperit 
JOCUL DE CARTI şi a inventat DATUL ÎN CARTI.  
 
Barbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MÂNCAREA, femeia a descoperit 
MÂNCAREA şi a inventat DIETA.  
 
Barbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL, femeia a descoperit SEXUL şi a 
inventat DURERILE DE CAP.  
 
Barbatul a descoperit COMERTUL şi a inventat BANII, femeia a descoperit BANII…. 
şi s-a DUS NAIBII TOTUL.  
*** 
Manastire. . . .  
Staretul hotaraste ca trebuie sa se faca un control sa vada cum mai stau calugarii cu 
viciile.  
"Maine toata lumea ia cate un clopotel, il leaga de membru şi se prezinta in curte". 
La momentul intalnirii, staretul aduce o super lady sa faca striptease. Fata incepe sa 
danseze goala. . . . . . . . . nici un zgomot. . . . . . dupa o ora se aude un ding-ding. . . .  
" Aha, iesi din rand pacatosule. . . 2 saptamani de rugaciuni, post negru, stai inchis, 
speli porcii. . . . ".  
Zis şi facut.  
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Dupa alte 3 saptamani acelasi test. De data asta cu doua fete. . . Dupa o ora, ding-
ding, acelasi calugar.  
"Nemernicule, nu te-ai linistit? Meriti biciuit, maine toata lumea-n curte. '" 
A doua zi intalnire mare, pacatosu' in centru. Staretul: "Uitati-va la pacatosu' 
pamantului, merita biciuit, ridicati-i sutana şi treizeci de lovituri". Toata curtea: 
ding-ding-cling-ding-diiing.  
*** 
Pinochio îi zice lui Gepetto: 
-Tata, penisul meu e denivelat şi plin de aschii şi urat si. . . nu am succes la fete!  
-Fiule, când te-am creat, nu am acordat mare atentie acestui lucru, dar du-te la 
magazin şi cumpara niste smirghel şi se rezolva.  
Dupa un timp, Gepetto in intreaba pe Pinocchio: 
Ei fiule, ai rezolvat problema cu fetele? 
-Tata, dupa ce am cumparat smirghelul, cine mai are nevoie de fete?!  
*** 
3 barbati povestesc: 
 
Primul: Mai, când simt ca relatia mea nu mai merge perfect, imi trimit  
nevasta 2 saptamani la tratament la bai in Grecia. Face acolo 
tratamente cu namol, cu ape naturale, cu ultraviolete, când se intoarce 
arata intinerita, zambeste mai mult, este radioasa! Si şi noi suntem un 
cuplu mai fericit!  
 
Al doilea: Mai şi eu, o data pe an imi trimit sotia la o statiune de 
munte in Austria. Face acolo tratamente naturiste, diete naturale, aer 
curat, apa de munte, ozon. Se intoarce dupa doua saptamani mult mai  
radioasa, cu pofta de viata; şi noi suntem un cuplu mai fericit! 
 
Al treilea: Bah, . . . nu stiu. Eu unul imi f*t singur nevasta.  
*** 
Un tanar se intoarce acasa suparat rau, dupa ce plecase sa ceara mana prietenei 
sale. Vazandu-l asa amarat, tatal sau il intreaba: 
- Ce s-a intamplat? Te-a refuzat? 
- Da. . . Mi-a tras şi o palma! 
- Cum asa?! Nu i-ai spus cum te-am invatat eu? "Draga mea, timpul se opreste in loc 
pentru mine când privesc in ochii tai!" 
- Vai! Asa era?! Am gresit formula. . . I-am spus: 
"Ai o fatza de-mi sta ceasul!"  
*** 
Care este pluralul de la sticla? 
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- Cioburi 
*** 
- Care e diferenta dintre o femeie şi o musca? 
- Musca te sacaie numai vara. . .  
*** 
La piata Ion vinde un cocos. Se apropie un cumparator: 
- Cat ceri pe el? 
- Trei sute de mii.  
- Da' gainile le calca? 
- Calca gaini, rate, gaste, curci, . şi cainele, . şi porcu'! 
- Pai de ce il vinzi? 
- De la o vreme se uita lung şi la mine. . .  
*** 
- Prin ce se deosebeste un om de o camila? 
- Camila poate sa lucreze o saptamâna fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamâna fara sa lucreze. . .  
*** 
La un concurs de parasutisti intr-o unitate militara, Bula trebuiasa faca saltul cu 
parasuta, la aterizare sa ia bicicleta, dupa care cros de 15 Km.  
Se urca Bula in avion, ajunge in zona deparasutare, sare şi trage de comanda. . . nu 
se deschide. Mai trage o data. . . nimic (futui). . . trage comanda de la parasuta de 
siguranta. . . tot nimic (baga-mi-as). . . mai trage o data. . . nimic. . . dupa care zice: 
- Parca vad ca şi bicicleta e stricata. . .  
*** 
Ion şi Maria la maternitate: 
- No Marie, ce avem? 
- Baiat.  
- No, . . şi cu cine seamana? 
-. . . Degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti.  
*** 
Dom' doctor, ma simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma.  
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi îi zice: 
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de namol din Techirghiol.  
-O sa ma vindece doar baia cu namol? 
- Nu, da' trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul 
*** 
Cica se duce un tigan la pescuit cu un Mertz 600 SEL.  
Coboara tiganu din masina, scoate mulineta de aur ultimul racnet cu fir de matase 
naturala şi ac de diamant şi da la peste.  
Cand ce sa vezi minunatie: prinde pestisoru de aur.  
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Ptiuuuuu. . . .  
La care pestisoru': - Stii eu sunt pestisoru' de aur cu alea 3 dorintze. . .  
Tiganu: ZII CE VREI.  
*** 
-Un vanator intra intr-un magazin de profil.  
- Pantaloni de camuflaj aveti?" 
- Avem, dar nu-i gasim!" 
*** 
Un cioban il intreaba pe celalalt: 
- Cum se spune, mai, funicular sau furnicular? 
- La ce? 
*** 
Viitorul tau depinde de visele tale.  
DECI - nu pierde timpul, du-te şi te culca!!!! 
*** 
Dacă o pocnesti, se cheama maltratarea sotiei.  
Dacă te pocneste ea, e autoaparare.  
Dacă iei o decizie fara sa o intrebi, esti nesimtit.  
Dacă ea ia o decizie fara sa te consulte, e femeie emancipata.  
Daca-i ceri sa faca ceva ce nu-i place, e dominare masculina.  
Dacă te roaga ea, îţi face o favoare.  
Dacă apreciezi formele unei femei şi lenjeria sumara esti pervers.  
Dacă nu, esti homo.  
Daca-i oferi flori, urmaresti ceva.  
Dacă nu, esti fraier.  
Dacă esti mandru de realizarile tale esti plin de tine.  
Dacă nu, esti lipsit de ambitie.  
Dacă o doare capul, e obosita.  
Dacă te doare pe tine, n-o mai iubesti.  
Dacă vrei sa faci dragoste prea des, esti obsedat.  
Dacă nu, ai pe altcineva.  
De aceea barbatii mor mai repede decât femeile. . . .  
*** 
Omul nu e facut sa munceasca! 
Dovada: faptul ca oboseste.  
*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria îi reda vederea.  
*** 
"Alegerile sunt procedeul prin care oamenii liberi isi aleg stapanii. " Timon din 
Paris 
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*** 
"Egoistul este acel om care nu se gandeste la mine. " Eugene Labiche 
*** 
In vin e puterea.  
In bere e sanatatea.  
In coniac e distinctia.  
. . . iar in apa sunt microbii! 
*** 
Pe o strada, o tiganca batrana vindea seminte cu 5000 de lei cornetul. Un tanar care 
trecea in fiecare zi pe acolo îi lasa cei 5000 de lei, dar nu-si lua niciodata cornetul.  
Intr-o dimineata, tiganca il opreste, incercand sa-i spuna ceva, dar tanarul merge 
grabit mai departe, zicand din mers: 
-Vrei sa ma intrebi de ce nu iau niciodata semintele?  
- Nuu, nuu. . . vreau sa-ti spun ca s-au scumpit la 10000 de lei! 
*** 
Motto-ul zilei de VINERI: 
Dacă cineva rade, razi impreuna cu el! 
Dacă cineva canta, canta impreuna cu el! 
Dacă cineva lucreaza. . . . lasa-l sa lucreze 
*** 
Doi tipi în parc arunca niste coji de pîine la porumbei. Zice unul dintre ei:  
- Uite porumbeii astia sunt ca politicienii! 
-???? 
- Pai cât timp sunt jos îti manânca din palma, dar dacă ajung sus fac pe tine! 
*** 
Un tip suna la Radio Erevan : 
- Alo, Radio Erevan? 
- Da, spuneti! 
- Eu am fost la Moscova, saptamîna trecuta. . .  
- Asa, si. . .  
- Si acolo am gasit pe strada un portofel.  
- Si? 
- Portofelul era al lui Ivan Ivanovici Ivanski, ca avea şi actele.  
- Bine, dom'le, şi ce-i cu asta? 
- Dar în portofel erau şi 2000 de dolari. . .  
- Si vreti sa vi-l gasim sa-i înapoiati. . . ? 
-Nu! Vreau doar sa-i dedic o melodie 
*** 
Presedintele Bush îl întreaba pe seful CIA:  
-Cum naiba de stiu evreii tot ce facem, înainte chiar sa actionam? 
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Generalul îi raspunde: 
- Domnule Presedinte, evreii au o expresie: "Vus tutuh?" (adica "ce se-ntîmpla?"). 
Cînd se-ntîlnesc, si-o adreseaza unul altuia - şi asa stiu tot! 
Bush se decide sa verifice personal dacă asa stau lucrurile. Se deghizeaza în evreu 
habotnic, cu palarie, perciuni şi tot ce trebuie şi se duce într-un cartier evreiesc din 
Brooklyn. Vede un evreu batrîn cu tichiuta în cap si-l întreaba în soapta: 
- Vus tutuh? 
Batrînul, tot în soapta, îi raspunde: 
- Umbla Bush prin Brooklyn. .  
*** 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara.  
Vine directorul acasa, nevasta îl ia în primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama.  
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat. . .  
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede.  
*** 
Sotul se-ntoarce tîrziu acasa si-ncearca sa se bage-n pat fara sa-si 
trezeasca nevasta. Din pacate, nu tine:  
-Ai venit, hai? Cît e ora? 
-10.  
-Cum "zece", dacă eu am auzit pendula batînd unu? 
-Pai si, ce? Vrei sa bata şi zero?! 
*** 
O pereche de octogenari pleaca in vilegiatura, Ajung in statiune la hotel, intra in 
camera. . . Ea zice: 
- Uite draga pe geam se vede o caprioara!! 
El raspunde : 
- Nu e caprioara, e o vaca, şi tu nu esti la geam ci la oglinda !!! 
*** 
Vine unu' la doctor: 
- Doctore, nevasta ma inseala perupte şi totusi nu imi apar nici un fel de coarne. 
Uitati-va şi dvs, netedca'n palma. . .  
- Nu vă faceti probleme, chestia cu coarnele e numai o vorba, nu exista 
cu adevarat.  
- Uf, mi-ati luat o piatra de pe inima, credeamca am lipsa de calciu. . .  
*** 
Tata, care este diferenta dintre prosperitate sicriza? – intreaba Bula.  
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- E simplu fiule. Prosperitate inseamna Mercedes, sampanie, amanta.  
Criza inseamna metrou, sifon, ma-ta. . .  
*** 
De ce s-ainventat ciocolata alba? 
-Ca sa se murdareasca şi negri la gura.  
*** 
Dupa o cina selecta la nistecunoscuti sotia îi spune sotului: 
- Dragule, nu ti-a fost rusine sa te ducide cinci ori cu farfuria dupa mancare? 
- Nu, draga, de fiecare data euspuneam ca este pentru tine.  
*** Celibatarul este atras de toatefemeile, pe când barbatul casatorit 
este atras de toate cuexceptia uneia. . .  
*** 
Merg prin zapada un eschimos şi un geolog. . . La unmoment dat, apare un urs polar. 
Repede, eschimosul se apuca sa-si punaschiurile. Geologul îi spune: 
- Oricum nu vei reusi sa alergi mai repededecât ursul! 
La care eschimosul raspunde: 
- Important este sa alerg mairepede decât tine! 
*** 
La maternitate, in sala de aşteptare trei bărbaţi aşteptau cu sufletul la gură moaşa.  
Iese femeia şi î-l felicită pe primul:  
- Felicitări aveţi gemeni!  
- Doamne ce coincidenţă, eu chiar lucrez la Minessota Twins. . .  
După o ora iese aceeaşi femeie şi spune celui de a-l doilea tătic:  
- Incredibil aveţi tripleţi !!! - Nu pot sa cred, ce coincidenţă, eu lucrez la 3M 
Company!!!  
Nu după mult timp din nou iese aceeaşi femeie. . .  
Când o vede cel de-al 3 lea bărbat cade leşinat. . .  
- Ce s-a întâmplat? întreabă moaşa. . .  
- Eu lucrez la 7up. . .  
*** 
- Ioane, unde duci gastele alea doua? 
- La soacra-mea. Ieri a spus ca si-ar da şi jumatate din viata pentru o gasca! 
*** 
Doi prieteni converseaza: 
- Hei ce-i cu tine? De ce ai un ochi vanat? 
- Ieri am fost la masa la socrii. . .  
-Ei si?. . .  
- Stii doar ca ei sunt credinciosi: inainte de masa a trebuit sa spunem rugaciunea.  
- Si mai departe?. . .  
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- Am facut greseala ca la pasajul "si fereste-ne Doamne de rele" sa ma uit tocmai la 
mama soacra. . .  
*** 
Bula se intalneste pe strada cu un prieten care il intreaba : 
-Bula, am auzit ca ti-a murit soacra. Ia zi ce-a avut? 
-Ceva bijuterii, un televizor color, şi putine economii. . .  
-Nu asta, vroiam sa intreb ce i-a lipsit? 
-Pai masina, o casa sau un apartament proprietate personala. . .  
-Mai Bula! Vroiam sa stiu DE CE a murit.  
-Pai a fost la noi in vizita, eu i-am spus sa mearga in pivnita sa aduca 
cartofi, sa facem piuree şi gratare, ea a cazut pe scari şi si-a rupt gatul.  
-Da! Ce ghinion! Si ce-ati facut atunci? 
-Pai taitei cu branza. . .  
*** 
Era un tip pe la 1 noaptea striga la unul in curte, la tara: 
-Maaaaaaaaaa??? aveti apa, ma? 
-DA 
-Da -mi şi mie 2 galeti !!!! 
-De ce ma? 
-A cazut soacra-mia in fantana şi apa e doar pana la gat!!! 
*** 
La tribunal se audiaza martorii: 
-Cand ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la 
etaj, de ce n-ati intervenit? 
-Pentru ca am vazut ca inculpatul se descurca şi singur. . .  
*** 
Mai zi -mi un banc bun, sa i-l spun şi lu soacra-mea.  
-Da ce-i trebuie lu soacra-ta bancuri? 
-Nu-i trebuie, da la bancul ala pe care mi l-ai spus ieri era sa moara de ras. . .  
***  
Romania Top Ten 
 
"Romania este o tara pe care, cu cat o cunosti mai mult, cu atât o intelegi mai putin. 
" (Jonathan Scheele) 
 
"Imi amintesc ca doi dintre expertii finantisti ai cabinetului PSD se numeau 
Vacaroiu şi Boulean. " (Andrei Plesu) 
 
"Nu am masina, dar merg destul de des cu taxiul. asta e viciul meu, sunt taxicoman. 
" (Radu Cosasu)  
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"Nu m-as duce sa vad un film de Sergiu Nicolaescu nici dacă ar rula in holul blocului 
unde locuiesc. " (Victor Rebengiuc)  
 
"La Ministerul Culturii lucrurile sunt limpezi: un Puric n-are cum sa secerte cu o 
Musca. " (Dan Puric)  
 
"Sunt ruda cu Andrei Ratiu la fel cum e Petre Roman ruda cu autocamioanele 
Roman. " (Ion Ratiu)  
 
"Cand ne-am intors in tara, dupa 1990, la primul concert, Nicu Covacis-a apropiat 
de mine şi mi-a spus: "Tandarica, trebuie sa ne purtam frumos cu copiii astia, cine 
stie cati or fi ai nostri". "(Ovidiu Lipan) 
 
"Exista oameni in acest parlament al Romaniei carora nu poti sa le ridici imunitatea 
nici cu viagra. " (Paula Ivanescu)  
 
"Gigi Netoiu se baga in vorba ca virgula intre subiect şi predicat. " 
(Adrian Paunescu)  
 
"Dacă fotbalul in sala se numeste futsal, ma intreb cum ar trebui sa-ispunem 
fotbalului care se joaca in curte. " (Mihai Stoica)  
*** 
O familie de tineri merge in vizita la niste prieteni mai in varsta. Se aseaza la masa 
sa manance.  
Batranul îi zice sotiei:  
- Luceafarul meu, adu felul intai.  
Dupa ce termina batranul zice:  
- Frumoasa mea, adu felul doi.  
Dupa ce termina, batranul îi zice sotiei:  
- Iubirea vietii mele, adu desertul.  
Dupa masa femeile merg la bucatarie iar barbatii raman singuri. Tanarul il intreaba 
pe batran:  
- Cum de reusesti dupa atatia ani sa-i mai spui cuvinte atât de frumoase, de 
romantice?  
- Sa mor de mai stiu cum o cheama! 
*** 
Pleaca Iisus pe Pamant şi ajunge undeva in Bronx. Langa niste tomberoane, statea 
tolanit un boschetar. Il vede pe Iisus, barbos, imbracat ponosit, il cheama la el si-i 
ofera un hamburger din bocceluta lui. Iisus se uita la boschetar, primeste mancarea 
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şi se bucura. Vagabondul îi intinde şi o sticla sa bea. Iisus e bucuros de asa 
generozitate de la un amarat, iasticla şi se asaza langa el. Vagabondul se uita lung la 
Iisus si-i intinde o tigara. Iisus e foarte incantat de atata bunatate, trage un fum, sta 
cateva clipe şi zice:  
- Omule, esti foarte generos, nu credeam ca mai exista asa oameni. Eu sunt Iisus 
Hristos şi vreau sa-ti indeplinesc o dorinta.  
Vagabondul zambeste la Iisus si-i face semn spre tigara :  
- Meseriasa iarba, nu? 
*** 
Realizezi ca traiesti in anul 2006 fiindca. . . . .  
1. tastezi numarul PIN, fara sa vrei, la cuptorul cu microunde.  
2. de ani de zile nu ai mai jucat solitaire cu carti reale 
3. ai o lista cu 15 numere de telefon ca sa îţi suni familia formata din 3 persoane  
4. trimiti un mail colegului care sta linga tine 
5. ai pierdut contactul cu prietenii fiindca nu ai adresele lor de e-mail 
6. te intorci dupa o zi lunga de lucru acasa şi raspunzi la telefon cu numele firmei  
7. formezi 0 la telefon ca sa primesti informatii 
8. esti de 4 ani la locul tau de munca, dar pentru 3 firme diferite 
10. toate reclamele de la TV arata şi o adresa de web 
11. intri in panica cind realizezi ca ai plecat de acasa fara mobil şi te intorci din 
drum ca sa-l iei 
12. te trezesti de dimineata şi deschizi outlook-ul inainte sa bei cafeaua 
13. inclini capul, ca sa zimbesti ;-) 
14. citesti textul asta şi rinjesti 
15. mai rau, stii deja ca vei trimite mailul acesta mai departe 
16. esti prea ocupat ca sa îţi dai seama ca din lista lipseste punctul 9 
17. te mai uiti o data pe lista, ca sa vezi dacă intr-adevar punctul 9 lipseste. . . . şi 
acum rizi. . . .  
 
Hai, trimite mai departe. . . . : -) asa e, nu?  
 
Apropo: 
Un om de stiinta sud-american a descoperit, dupa cercetari indelungate şi 
complicate, ca persoanele care nu sint sexual active isi citesc e-mail-urile cu mina 
pe mouse.  
 
Acum nu mai are sens sa iei mina de pe mouse, e prea tirziu. . . . . .  
*** 
O batrana statea amarata pe un balansoar, tinand in brate pe motanul 
ei, Gicuta. Deodata apare o zana care-i spune:  
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-Fiindca ai dus o viata cinstita şi ai un suflet bun, îţi voi indeplini  
3 dorinte! 
Sta batrana, se gandeste şi îi spune prima: 
-Vreau sa fiu foarte bogata! 
Zana da cu bata magica, transforma casa in palat şi o umple pe baba de  
bani.  
-Acum vreau sa fiu tanara şi frumoasa!  
O face zana bunesa.  
-Si ultima dorinta: vreau sa-l transformi pe motanu' Gicuta in cel mai 
frumos barbat din lume! 
Zana îi indeplineste şi ultima dorinta şi dispare. Cateva minute bunica  
si Gicuta se privesc in ochi. Bunica e tulburata de cat de frumos poate  
fi Gicuta. Gicuta se ridica, se apropie de ea, se inclina şi îi sopteste 
la ureche: 
-Iti pare rau acum ca m-ai castrat? 
*** 
Femeia este cel mai bun motor pentru ca:  
- se adapteaza la orice piston,  
- se lubrifiaza singura,  
- se porneste cu un singur deget,  
- o data pe luna isi schimba uleiul şi un plin îi ajunge 9 luni 
*** 
Adam şi Eva sunt izgoniti din rai.  
La plecare, ei intreaba:  
- Doamne, cine vă spala vasele??  
Dumnezeu le spune :  
- Va voi pune la o incercare. Va veti sui intr-un copac şi voi da drumul la o pisica 
salbatica sa vă chinuie. Cine vă vorbi primul, acela vă spala vasele toata viata.  
Zis şi facut. Vine pisica şi se urca pana la Eva, o zgaraie pe picioare, o musca, Eva, 
nici un cuvant.  
Trece pisica la Adam. Il zgaraie pe picioare, il musca, se ridica mai sus şi observa 
intre picioare doi motocei.  
Pisica incepe sa se joace cu ei şi la un moment dat, observa ca un soricel ce era ca 
mort, incepe sa se miste şi sa creasca. Si-a luat atunci pozitia de asalt, dar când sa s 
ara, Eva a urlat : 
- Zat !! fir-ai a dracului nu ai voie acolo !!  
De atunci a ramas lege : femeia spala vasele 
*** 
Un om de afaceri intra intr-o noapte intr-un bar, merge la tejghea şi comanda o 
bere buna.  
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- Cat costa?  
- Nimic domnule, e din partea casei.  
- Serios?  
- Da, domnule. Uitati aici şi un sandwich tot din partea casei.  
- Nu pot sa cred asa ceva. . . atunci am sa cumpar macar un pachet de tigari!  
- Nu trebuie domnule, vă dau eu un cartus. . . din partea casei. . .  
- Domnule, eu asa ceva nu am intalnit de când sunt! Ce mod e asta de a face afaceri?  
Din ce castigati voi? Unde este seful tau, vreau sa il cunosc personal!  
- Momentan este sus intr-o camera, cu nevasta mea.  
- Dar ce face acolo cu nevasta dumitale?  
- Cam acelasi lucru ce fac eu acum cu afacerea lui ! 
*** 
I-a vorbit cu TU  
Doi prieteni se intalnesc dimineata, la cafea. Unul din ei are un ochi vanat.  
- Ce-ai patit la ochi?  
- M-a lovit nevasta.  
- De ce? 
- I-am vorbit cu "TU".  
- Doamne iarta-ma, dar ce fel de relatie aveti voi in familie de te-a lovit pentru atata 
lucru?  
- Pai aseara, pe când mancam, mi-a zis: "Stii draga, noi n-am mai facut sex de trei 
luni". Si eu i-am raspuns: "Poate TU. . . " 
*** 
Medicala 
Din ancheta medicala: "Bolnavul a mers spre insanatosire. Dar nu a ajuns. . . " 
*** 
Un bolnav de astm bronsic vine acasa la medic. Deschide sotia tinerica a acestuia.  
- Medicul e acasa? - intreaba bolnavul cu o voce abia deslusita.  
- Nu, zice sotia in soapta, intrati mai repede.  
*** 
Doua calugarite la cumparaturi intr-un magazin alimentar. Una dintre ele o 
intreaba pe cealalta:  
- Ce-ai zice de niste bere? 
- N-ar strica, dar mi-ar fi rusine sa cumpar asa ceva.  
- Nici o problema, rezolv eu. Iau ele o cutie cu 6 beri şi se duc la casa.  
Casierul se uita foarte mirat şi calugarita zice:  
- Asta-i ca sa ne spalam parul.  
Caiserul, fara sa ezite, se apleaca sub tejghea şi pune o punga de covrigei linga bere: 
- Sa nu vă uitati bigudiurile.  
*** 
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Baietelul la cofetarie:  
- Sarumana tanti, aveti Fanta roz?  
- Da puisor, toate avem fanta roz. .  
*** 
- Aicea-i gurita aia scumpa, rosie. . . Aici sanii aceia ca doua mere sanatoase. . . 
Burtica asta plata ca şi Campia Romana. . . Buricul asta rotund şi frumos. . . Aicea-s. . 
. …… 
- Ionele! Ne-o tragem sau facem inventar? 
*** 
Diferentele intre birou şi puscarie:  
1. La puscarie stai mai tot timpul intr-o camera 8x10. La birou stai mai tot timpul 
intr-o camera 6x8.  
2. La puscarie ai trei mese pe zi. La birou ai o gustare pe care o mai şi platesti.  
3. La puscarie ai timp sa meditezi la viata ta. La birou nu ai timp când lucrezi de 
chestii atât de profunde.  
4. La puscarie un gardian deschide şi inchide usile dupa tine. La birou trebuie sa fii 
atent cu cheile când vii şi pleci.  
5. La puscarie poti sa te uiti la televizor. La birou te-ai ars dacă te prinde seful 
facand asta.  
6. La puscarie îţi acorda vizite pentru familie şi prieteni. La birou nu apuci sa suni 
familia şi prietenii.  
7. La puscarie intretinerea o plateste statul şi nu trebuie sa lucrezi.  
8. La birou, dupa ce muncesti, din banii pe care ti-i dau deduci toate taxele şi ce mai 
ramane?. . .  
*** 
Un barbat la spovedanie (umil):  
- Parinte am pacatuit !!! S-a mutat o tipa pe scara cu mine. . . ce mai, am pacatuit 
parinte. . .  
- Zii fiule. . . zii. . . Dumnezeu iarta !  
- Parinte am ajutat-o sa se mute, parinte era imbrcata cu niste colanti si-i intrau 
parinte. . .  
- Zii fiule. . . zii. . . Dumnezeu iarta!  
-. . . şi avea un maieu transparent. . . fara nimic. . . se vedeau sfarcurile parinte. . .  
- Zii fiule. . . zii. . . Dumnezeu iarta !  
-. . . si. . . ce mai AM PACATUIT PARINTEE. . .  
- CUM fiule?. . . CUM?. . .  
- Cu GANDUL parinte ! cu GANDUL !  
- Canon fiule, canon. . . timp de o saptamina sa bei cate o galeata de apa de trei ori 
pe zi !  
-. . . ? Dar de ce atita parinte?  
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- Atata bea un BOU, fiule.  
*** 
Bula in ora de biologie  
Profesoara intreaba:  
- Ce este verde şi sare pe campie?  
Raspuns din clasa:  
- Broasca!  
Profesoara:  
- Corect - dar putea fi şi un greiere. Ce este maro şi sare prin padure?  
Raspuns din clasa:  
- Caprioara!  
Profesoara:  
- Corect - dar putea fi şi un cerb.  
Bula agitat cere permisiunea de a pune şi el o intrebare:  
- Ce este tare când se ia in gura, iar moale şi lipicioasa când se scoate?  
Profesoara ofensata îi trage vreo doua perechi de palme lui Bula care zice:  
- Corect - dar putea fi şi o guma de mestecat!  
*** 
Lantul slabiciunilor  
Un copil de 12 ani intra intr-un bordel, tarand o broasca moarta dupa el:  
- Sarut'manaaa. Vreau şi eu o femeie!  
Matroana, mirata, il intreaba cam ce femeie ar vrea.  
- Vreau o fata cu o boala venerica, dacă se poate! Platesc oricat.  
- Bine, dacă tu vrei. Du-te cu Sandy.  
Se duce copilul cu Sandy, face sex, apoi da sa plece. Matroana il  
opreste:  
- Auzi, spune-mi şi mie, asa, de curiozitate, de ce ai vrut o fata cu  
o astfel de boala?  
- Pai sa vedeti: eu acuma ma duc acasa şi vine baby-sitterul.  
Ei îi plac copiii mici, asa ca mine; si-o sa facem sex. . . O sa ia  
boala. Diseara, tata o duce acasa cu masina. Eu il cunosc pe tata: o  
sa i-o traga pe bancheta din spate. . . Si-o sa ia boala. La noapte o  
sa si-o puna cu mama. Si-o sa ia şi mama boala. . Eu o cunosc pe  
mama: maine o sa si-o traga cu vecinul de alaturi.  
EI BINE, ALA E OMUL CARE MI-A OMORAT BROASCA! 
*** 
O batranica calatorea in fiecare dimineata cu acelasi autobuz şi  
in fiecare dimineata îi dadea soferului o punga mica cu alune.  
Soferul lua punga, multumea şi apoi le manca cu multa placere. Dupa  
cam o saptamana o intreaba soferul pe batranica:  
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- "Bunicuta, alunele is foarte gustoase, de unde le cumparati?" 
- "Oh, stii dumneata tinere, eu mananc cu placere bilute de ciocolata  
Ferrero, dar din pacate nu mai pot sa musc alunele asa ca sug numai  
ciocolata".  
*** 
O calugarita se urca intr-un taxi şi soferul nu o slabeste din  
ochi. Mirata, il intreaba ce are.  
- Maicuta, am şi eu o intrebare, dar nu vreau sa te simti prost.  
- Copilul meu, când ai varsta mea şi ai fost toata viata calugarita,  
ai auzit cate şi cate, nimic nu ma mai poate face sa ma simt prost.  
Spune ce ai pe suflet.  
- Am şi eu o fantezie ce m-a urmarit toata viata. Tot timpul mi-am  
dorit sa ma culc cu o calugarita, zise soferul.  
- Pai ia sa vedem ce putem face pentru tine. Mai intai tre' sa indeplinesti 3 conditii: 
nu trebuie sa fii insurat, doi trebuie sa fii catolic şi trei - eu sunt virgina şi as vrea sa 
raman asa deci trebuie sa facem anal.  
- Perfect!, urla soferul. Nu sint insurat şi sunt şi catolic cat despre a treia conditie 
nici o problema.  
- Pai trage pe dreapta atunci, îi zise calugarita.  
Trage el pe dreapta, se pun ei pe treaba, şi apoi isi continua drumul. La un moment 
dat, incepe soferul sa planga.  
- Ce s-a intamplat? 
- Pai maicuta, am pacatuit. Am mintit. Sunt insurat, am copii şi sunt  
si evreu.  
- Nu-i nimic, zise calugarita, pe mine ma cheama John şi merg la un  
bal mascat.  
*** 
Seara tarziu, o domnisoara buna de tot, mergea pe trotuar, catre  
casa. Un individ, pus pe agatat, o interpeleaza:  
- Domnisoara. . . Singurica, singurica? 
Dupa cativa pasi, iar: 
- Domnisoara. . . Singurica, singurica? 
Dupa alti cativa pasi, iar: - Domnisoara. . . Singurica, singurica? 
Intr-un tarziu urla: 
-Domnisoaraaaaaaaa. . . Singurica, singuricaaaaaaaaaaaa?  
La care femeia, agasata şi plictista total, îi raspunde: 
- DA MAH! Singurica. . . . dar SATULAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 
*** 
Cinci evrei renumiti au stabilit principii de baza: MOISE: Legea e mai presus de 
toate  
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ISUS: Dragostea aproapelui e cel mai important lucru  
MARX: Totul trece prin stomac. . .  
FREUD: Sexul e totul. . .  
EINSTEIN: Totul e relativ. .  
*** 
Draga Mos Craciun,  
de TREI ani îţi comand un camion de pompieri, poate ca anul asta o sa 
gasesti unul!!! 
Multumesc. Luis 
 
Draga Luis,  
ca sa ma ierti ca nici acum nu am un camion de pompieri, îţi voi da 
foc la casa in timp ce dormi. Asa vei avea toate camioanele de 
pompieri pe care ti le doresti.  
Somn usor. Mos Craciun 
 
Draga Mos Craciun,  
pentru anul asta mi-as dori sa-l faci pe tata sa vina inapoi acasa ca 
sa se impace cu mama.  
Mi-e tare dor de el. Juan.  
 
Draga Juan,  
esti tampit sau te faci? Ce vrei, sa stric o relatie super-extra intre taica-tau şi 
secretara lui, când in sfarsit se distreaza şi el cu o gagica adevarata!?!? Iti aduc un 
Lego şi lasa-l in pace pe tac-tu.  
Idiotule. Mos Craciun 
 
Draga Mos Craciun,  
as vrea o bicicleta, un Game-Boy, un tren, un garaj, un poney, o 
chitara, şi un caine.  
Te iubesc. Eusbe 
 
Draga Eusbe, nu vrei in plus şi contul meu din banca, mai zevzecule? 
Pentru ca ti-au dat un prenume asa idiot, parerea mea e ca parintii 
tai nu te iubesc.  
Si nici eu nu te iubesc. Mos Craciun 
 
 
Draga Mos Craciun,  
ti-am lasat sub brad prajituri cu ciocolata şi morcovi pentru reni.  
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Te iubesc. Suzanne.  
 
Draga Suzanne, esti retardata, nu-i asa? Prajiturile cu ciocolata imi 
provoaca diaree, tampito, şi morcovii baloneaza renii, care imi trimit basini in nas 
când sunt in sanie. . . Dacă chiar vrei sa-mi faci 
placere, mai bine lasa-mi o sticla de Chivas, o cutie de trabucuri 
cubaneze şi spune-i maica-tii sa se imbrace in string, ca ma excita.  
Mos Craciun 
 
Draga Mos Craciun,  
TE ROG-TE ROG-TE ROG-te implor-TE ROG-TE ROG, as vrea un catelus, TE ROG-TE 
ROG-te implor. Paquito 
 
Draga Paquito, m-am saturat pana in gat de rasfaturile astea,  
cretinule. Ele pot sa functioneze cu parintii tai, care le tolereaza 
fiindca esti un copil adoptat, din parinti degenerati, dar eu îţi spun du-te dracu`. Vei 
primi o pijama cu dungi ca şi anul trecut, poate te inveti minte.  
*** 
Un negru îi fura masina lui Di Caprio, cu toate actele in ea.  
Dupa cativa km este oprit de o patrula de politie. Politistul cere actele.  
Negrul intinde actele gasite in masina.  
Politistul se uita lung, când la acte când la negru. Apoi isi cheama colegul, 
spunandu-i:  
- Stii, colega, am o nedumerire. . . Titanicul s-a scufundat sau a ars?! 
*** 
In fata unui bloc de 10 etaje se tot aduna lumea şi striga disperata:  
- Criminalule! Criminalule!  
Un tip la etajul 7 se chinuia sa arunce o femeie peste geam! Intr-un final reuseste sa 
o arunce, dar femeia se prinde de balustrada geamului de la etajul 3. Omul coboara 
repede etajul 3 si, dupa o lupta inversunata, femeia cade şi se face tandari. El 
coboara linistit in fata blocului sa infrunte multimea care tot striga:  
- Criminalule! Criminalule!  
La care omul linistit:  
- Stati, ma, ca era soacra-mea!  
Toata lumea:  
- Aaaaaaa!!!  
La care un tip din multime:  
- Ce tupeu avea! Ati vazut cum se tinea de balustrada, bestia?! 
*** 
Nepotul vine in vizita şi o gaseste pe bunica de 80 de ani plangand. . .  
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Nepotul : Ce s-a intamplat? 
Bunica : A murit bunicu' ! 
Nepotul : Pai cum s-a intamplat asa o nenorocire? 
Bunica : Azi dimineata in timp ce faceam sex.  
Nepotul : Dar stiati ca la varsta voastra poate fi fatal. . .  
Bunica : Da, de 5 ani o faceam numai duminica şi atunci in ritmul lent al 
clopotelor de la biserica: la ding - o baga, şi la dong - o scotea! 
Nepotul : Si atunci care a fost problema? 
Bunica : A trecut nenorocitul de postas cu soneria lui de la bicicleta. . .  
*** 
Un sofer ajunge cu masina pe malul unui rau si-l intreaba pe un politist, care 
pescuia, daca-i adanca apa. Acesta-i raspunde ca nu este. Soferul intra cu masina-n 
rau, se scufunda, abandoneaza automobilul, iese cu chiu cu vai din apa si-ncepe sa 
tipe la politai:  
- Ai zis ca apa-i mica şi uite ca era sa ma inec !  
- Pe onoarea mea, acum 10 minute, era mica, au trecut niste rate şi le ajungea abia 
pana la piept !  
*** 
Moş Crăciun intră pe horn într-o casă şi nimereşte în dormitorul unei tinere 
superbe, care dormea goală în pat. Nehotărît, începe să se plimbe de colo-colo prin 
încăpere, zicînd:  
- Dacă o fac, nu voi mai fi primit în cer, dar, dacă nu o fac, nu o să mai pot ieşi pe coş.  
*** 
Promoţie şi super-ofertă !!!!  
Trimite 3 capace de sicriu şi poţi câştiga o excursie pe lumea cealaltă!!  
Răzuieşte ceara de pe 3 lumânări şi trimite SMS la 1421 şi poţi câştiga o 
înmormântare gratuită la Paris!! 
*** 
O blondă se hotărăşte să se cuminţească, aşa că se cuplează cu un băiat cuminte. 
Când, în sfârşit, ajung în pat, tipul îi zice blondei:  
Pot să-ţi zic Ghiocel? 
Da. De ce? 
Păi eşti prima. . .  
Aha, da. . . eu pot să-ţi zic Boeing? 
Da, de ce? 
Păi eşti al 747-lea. . .  
*** 
Care-i diferenţa între un marfar şi o blondă?  
R:În marfar bagi marfă, scoţi marfă. În blondă bagi marfa şi scoţi pasageri.  
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*** 
El şi ea în pat. Suna telefonul. Ea răspunde, şi vine înapoi.  
- Cine a fost? - întreabă el.  
- Soţul.  
- Atunci plec.  
- Stai liniştit. A zis că mai stă încă o oră, fiindcă a ieşit la o bere cu tine.  
*** 
Nuntă mare într-un sat de munte. Tot satul sărbătoreşte, inclusiv Ion studentul, 
viitorul intelectual al satului, inclusiv Maria o fată tânără dar urâtă, handicapată şi 
cam strâmbă.  
Toate fetele mari şi mici din sat roiau pe lângă Ion.  
Nunta e în toi. De atâta atenţie Ion se îmbată puţin mai mult. Maria prinde 
momentul şi-l atrage pe Ion în şură. După lungi insistenţe, deşi îi era lehamite, Ion 
se decide şi fac sex.  
In timpul actului Maria întreabă: 
- Nu-i aşa Ioane că am şi eu ceva frumos în mine? 
- Da ai, dar. . . . imediat o scot !!!!!  
*** 
El: Eu comand o pizza. Vrei şi tu ceva? 
Ea: Nu.  
El: Ok.  
Ea:. . . sau poate. . .  
El: Ei, ce anume? 
Ea: Nu stiu.  
El: Nu stii dacă vrei ceva?  
Ea: Nu.  
El: Ti-e foame? 
Ea: Nu stiu, poate putin.  
El: Ce inseamna poate putin? 
Ea: Inseamna ca nu sunt sigura.  
El: Mie când mi-e foame, eu stiu.  
Ea: Poate o sa-mi fie foame mai incolo.  
El: Deci îţi comand şi tie una.  
Ea: Si dacă totusi nici mai tarziu nu vreau. . .  
El: Atunci n-o mananci.  
Ea: Asta ar fi risipa. . .  
El: Atunci o mananci maine.  
Ea: Si dacă maine nu am pofta de pizza? 
El: Pizza poti sa mananci oricand.  
Ea: Eu nu.  
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El: Atunci alege altceva.  
Ea: Dar nu vreau nimic altceva.  
El: Deci pizza.  
Ea: Nu.  
El: Deci nimic.  
Ea: Ba da.  
El: Cred ca innebunesc.  
Ea: De ce nu-ti comanzi tu ceva. . .  
El: Cum crezi.  
Ea: Dar ia pizza cu sunca.  
El: Dar nu-mi place sunca.  
Ea: Mie da.  
El: Credeam ca trebuie sa-mi comand MIE ceva. . .  
Ea: Pai asa şi faci.  
El: Si atunci de ce cu sunca? 
Ea: In cazul in care mi se face şi mie pofta. . .  
El: Si? 
Ea: Crezi ca vreau sa mananc ceva ce nu-mi place? 
El: Cum adica tu? 
Ea: De ce nu? 
El: Stai un pic: Eu sa-mi comand MIE ceva, ce TU o sa mananci, in cazulin care 
eventual o sa ti se faca foame??? 
Ea: Exact.  
El: Si eu ce-o sa mananc? 
Ea: Pai poate nici n-o sa-mi fie foame. . .  
COMENTARIU: 
Judecâtorul l-a absolvit pe inculpat de acuzatia de omor in stare emotionala, 
acceptand circumstanta de legitima aparare. . .  
*** 
Cateva maxime. . . un pic altfel. . .  
 
1. Dragostea eterna dureaza 3 luni.  
2. Nu te baga in lumea drogurilor. . . . . suntem şi asa destul de multi 
3. A avea constiinta curata inseamna a avea memorie proasta.  
4. Cel care se naste sarac şi urat are mari sanse ca atunci când o sa creasca. . . . sa isi 
dezvolte ambele calitati.  
5. Cei cinstiti sunt inadaptatii societatii.  
6. Pestele care lupta impotriva curentului. . . . moare electrocutat.  
7. Nu este important sa castigi. . . este important sa-l faci pe celalalt sa piarda.  
8. Nu sunt complet inutil. . . . cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.  



2416 

 

9. A gresi este omeneste. . . totusi, a da vina pe altul este şi mai omeneste.  
10. Cel mai important nu este sa stii!Mai important este sa ai telefonul celui care 
stie.  
11. Eu nu sufar de nebunie. . . . ma bucur de ea in fiecare minut.  
12. Este bine sa lasi bautura. . . . insa rau este sa uiti unde ai lasat-o.  
13. Banii nu fac fericirea. . . . o cumpara gata facuta.  
14. Inteligenta ma urmareste. . . . . dar eu sunt mai rapid.  
15. Fugi de tentatii. . . . . dar incet sa te poata ajunge.  
16. Exista o lume mai buna. . . . . . . . dar este foarte scumpa.  
17. A studia inseamna sa te indoiesti de inteligenta colegului de birou.  
18. Dacă o pasarica ti-a soptit ceva. . . . . atunci inseamna ca ai inebunit pentru ca 
pasarelele nu vorbesc.  
19. Munca nu a omorat niciodata pe nimeni. . . . . . dar de ce sa risti? 
20. Alcoolul omoara incet incet. . . . . . nu conteaza, nu ma grabesc.  
21. Exista doua cuvinte care îţi deschid multe usi. . . . . . trage şi impinge.  
22. De ce sa bei şi sa conduci. . . . când poti sa fumezi şi sa zbori?  
*** 
Accident grav de circulatie.  
Soferii: unul ranit grav, unul ranit usor.  
La sosirea ambulantei, medicul il vede pe soferul ranit usor ca il fute in cur pe 
soferul ranit grav.  
La care intreaba:- Ce faci dom'le, esti nebun? 
- NU. . . doar îi acord primul ajutor! 
- Pai primul ajutor se acorda prin "gura la gura". . .  
- Asa am inceput şi noi, dar ne-am infierbantat… 
*** 
Sotul vine acasa hotarat sa isi tapeze sotia de niste banuti, asa ca-i spune:  
- Draga mea, dacă vrei sa mai facem dragoste, trebuie sa te gandesti şi la mine, asa 
ca, de azi inainte, pentru o partida de sex normala, tariful pe care vă trebui sa-l 
platesti este de 10. 000 de lei. Pentru 50. 000 poti avea o partida super, iar pentru 
100. 000 de lei, una ca-n filme.  
Zis şi facut. Seara, sotia se aseaza in pat, gata dezbracata. Sotul, un pic nedumerit, 
da sa o intrebe ce are de gand, când aceasta îi arata pe noptiera o bancnota de 100 
de mii de lei.  
- Ei, smechero, zice sotul, vrei direct una ca-n filme!  
- Nu iubitule, Nu una ca-n filme, zece normale.  
*** 
In avion, dupa ce s-au oprit motoarele la 10. 000 de metri altitudine:  
- Stimati pasageri, vă rugam sa ramaneti pe locurile dumneavoastra, pentru a usura 
identificarea. . . Multumim  
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*** 
Intra o fata draguta la farmacie şi intreaba farmacista:  
- Aveti in vanzare prezervative foarte mari?  
- Desigur ca avem, vreti sa cumparati?  
- Nu, dar nu-i asa ca nu o sa vă suparati dacă am sa astept aici pana intra cineva sa 
cumpere?  
*** 
Sotul vine acasa foarte tarziu şi ca sa nu-l certe sotia se gandeste sa-i faca o partida 
de sex oral. Se furiseaza in dormitor, se baga sub plapuma şi trece la treaba. Dupa 
ce rezolva problema merge la baie şi ramane perplex când o vede pe sotia sa iesind 
din baie.  
- Tu cum ai ajuns aici?! striga el  
- Nu mai striga ca o trezesti pe mama, spune sotia. . . .  
*** 
Mergeau pe tren un ardelean şi un oltean. . . şi incepe ardeleanul sa manance niste 
slana cu rosii şi cu branza. Si olteanului i se face foame, şi zice in gandul lui "ma, 
dacă intru in vorba cu asta, poate imi da şi mie". Si se hotaraste şi deschide vorba.  
- Pe mine ma cheama Costica.  
La care baciul se uita la el şi zice:  
- Apoi dacă te cheama, du-te. . .  
*** 
O pereche tanara joaca golf. La lovitura data de ea, mingea de golf sparge geamul 
unei case alaturate terenului de golf. Geamul se faramiteaza in mii de bucati. 
Tinerii, constienti de greseala lor, se duc imediat sa comunice proprietarului.  
Suna la usa, dar nu raspunde nimeni. Intra in casa prin usa deschisa a terasei şi vad 
langa geamul spart şi o carafa sparta. Langa carafa sta un barbat bine cu un turban 
pe cap.  
- Dumneavoastra sunteti proprietarul? intreaba sotul.  
Barbatul îi priveste pe tineri şi dupa un timp raspunde:  
-Nu, eu am fost inchis 1000 de ani in aceasta carafa, dar cineva a spart geamul şi 
carafa, cu o minge de golf şi m-a eliberat.  
La aceste cuvinte, sotului i s-a iluminat privirea, spunand:  
- Asa deci, dumneavoastra sunteti spiritul din carafa?  
- Corect, eu vă indeplinesc doua dorinte şi a treia pentru mine.  
- OK! se gandeste sotul şi spune imediat: - Super, deci eu vreau un salar lunar de $1. 
000. 000, neimpozabil.  
Spiritul raspunde:  
- S-a indeplinit! Care este a doua dorinta?  
- Totdeauna sa avem cele mai bune mancaruri şi bauturi fine! 
- Considerati şi aceasta dorinta indeplinita.  
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Si acum dorinta mea, spune spiritul. De 1000 de ani nu am mai vazut o fiinta 
feminina. Deci, doresc sa ma culc cu nevasta ta, care este foarte frumoasa. Tinerii se 
supun şi dupa cateva minute spiritul şi femeia sunt intr-o puternica activitate, timp 
in care sotul se dedica mai departe golfului.  
- Cati ani are sotul tau? intreaba spiritul.  
- 27! raspunde sotia.  
- Ciudat; şi inca mai crede in spirite?  
*** 
Cugetare a filozofului chinez Chang Ying Yue:  
"Cel care, toata ziua e activ ca o albina, e puternic ca un taur, munceste precum un 
cal, si care seara se-ntoarce rupt de oboseala precum un caine, ar trebui saconsulte 
un veterinar, caci este foarte probabil sa fie un bou".  
*** 
Morris se intoarce de la doctor si-i spune sotiei ca doctorul i-a spus ca mai are de 
trait doar 24 ore. In aceasta situatie, Morris îi cere sotiei sale sa faca dragoste.  
Bineinteles, ea e de acord.  
Peste 6 ore, Morris se duce la ea si-i spune: 
- Iubito, stii, mai am doar 18 ore de trait. Crezi ca am putea sa mai facem dragoste 
inca o data? 
Sotia este din nou de acord. Mai tarziu, când se duce la culcare,  
se uita la ceas şi vede ca acum au mai ramas doar 8 ore. Atunci îi spune sotiei: 
- Iubito, te rog. . . inca o data inainte sa mor.  
- Bineinteles, dragul meu, şi fac dragoste pentru a treia oara.  
Apoi sotia se intoarce cu spatele şi adoarme.  
Morris, insa, ingrijorat se tot intoarce in pat,  
neputand sa doarma pana când vede ca au mai ramas 4 ore. O trezeste pe sotia sa.  
- Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi ca am putea. . .  
In acest moment, sotia se ridica şi spune: 
- Uite care e problema Morris, eu trebuie sa ma scol maine dimineata. . . . . tu nu.  
*** 
Un copil la Radio Erevan: 
- E adevarat ca pasarelele se pupa? 
- Da, cu exceptia cucilor, care se sug.  
*** 
La conferinta internationala a mafiotilor. Dupa sedinta il capo di tutti capi in chema 
pe Ivan, seful mafiei rusesti, la el.  
- Auzi Ivane, tu ai vila din asta cu 2 etaje cum am eu? 
- Nu, raspunde Ivan.  
- Dar Mertzane ca ale mele, ai? 
- Nu.  
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- Dar lant din asta gros cat 2 degete, de aur, ai? 
- Nu.  
- Mai, pai ce mafiot esti tu? La congresul urmator sa nu te aud ca nu ai ce ti-am zis 
azi, clar?  
Merge Ivan acasa şi il striga pe servitorul lui, Aliosa.  
- Aliosa!!! Da jos ultimele 3 etaje de la casa, vinde elicopterele şi cumpara Mertzane, 
iar cainele du-l in casa ca lantul lui trebuie sa-l port eu.  
*** 
Sir şi John erau naufargiati pe o insula. Dupa multe luni John vine la Sir tipand: 
- Sir, Sir, se vede un vapor la orizont!!! 
La care Sir îi spune cu un calm tipic englezesc: 
- Linisteste-te John, ce n-ai mai vazut vapoare? 
*** 
I: Care e deosebirea dintre bikini frantuzesti şi cei rusesti? 
R: Cei frantuzesti îţi intra in fund, cei rusesti in cizma! 
*** 
Care-i diferenta intre chilotii bunicii şi chilotii unei adolescente? 
R: La chilotii bunicii trebuia sa desfaci snurul sa vezi curul, iar la adolescenta 
trebuie sa desfaci curul sa vezi snurul.  
*** 
Un tip irascibil la magazin: 
- Doamna, nervi aveti? 
- Nu! 
- Nu-i nimic, vă fac eu. . .  
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut sotie"  
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Merge pe strada o doamna cam plinuta. De ea se apropie un cersetor: 
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic.  
- Ehee, dacă as avea şi eu asa vointa. . .  
*** 
- De ce barbatii nu pot avea mai multe neveste? 
- Pentru ca îi protejeaza legea! 
*** 
Un programator merge la un altul sa-i ceara bani imprumut.  
- Cat sa-ti dau? 
- 500 de dolari.  
- Stii ce? Iti dau 512 sa fie rotund. . .  
*** 
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- Ce face un tigan când il pui la calculator? 
- Cauta in Recycle Bin! 
*** 
Se duce Fat Frumos sa omoare balaurul fioros. Ajunge la grota, paseste darz, apare 
balaurul cu doua capete. Fat Frumos scoate sabia şi i le taie. Imediat cresc alte 4 
capete in loc. Fat Frumos le taie şi pe aceastea şi alte 8 capete rasar imediat. Le taie 
pe astea 8, cresc alte 16. Le taie şi pe aceastea şi deodata cresc 32. Munceste Fat 
Frumos sa taie toate cele 32 de capete, pac! 64. Taie. Apoi 128. Taie. Apoi 256. Taie. 
Apoi brusc balaurul muri. De ce? Era un balaur pe 8 biti! 
*** 
Sotia unui informatician:  
-Draga, du-te la magazin şi ia salam. Dacă au oua, ia zece.  
Programatorul ajunge la magazin:  
-Aveti oua?  
-Da.  
-Atunci dati-mi 10 salamuri. . .  
*** 
O femeie instala un calculator intr-o retea pentru un coleg de lucru. Cind a venit 
rindul setarii parolelor ea l-a intrebat ce cuvint vrea sa folosesca pentru logare. 
Vrand sa o intimideze, tipul i-a spus "penis". Fara sa clipeasca, aceasta i-a introdus 
parola dorita, a reintrodus-o pentru confirmare dupa care era sa se prabuseasca de 
ris in fata monitorului. Curios, tipul i se uita peste umar şi vede raspunsul 
calculatorului: PASSWORD REJECTED. . . . NOT LONG ENOUGH.  
*** 
Ce a zis nevasta lui Bill Gates dupa noaptea nuntii:  
"A fost atât Micro, cat şi Soft!" 
*** 
Intrebare: De cati programatori e nevoie pentru a schimba un bec? 
Raspuns: De niciunul. . . e o problema hardware 
*** 
- Bai Vasile, ce-i ala un "lator"? 
- Nu stiu Ioane! De ce intrebi? 
- Fiindca baiatul lu' Gheorghe a zis ca-si ia un "cal cu lator"! 
*** 
Clientul nostru, stapanul nostru.  
Se deschide un nou magazin. La inaugurare, patronul, le atrage atentia angajatilor: 
- Sa nu care cumva sa aud ca vreun client, unul singur, pleaca nemultumit din 
magazinul meu! 
Scena surprinsa dupa cateva zile in magazin: 
Intra un domn, aparent grabit.  
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- Domnisoara, vă rog, o pereche de manusi! 
- De piele, sau din material sintetic? 
- Nu conteaza, domnisoara, din material sintetic. . .  
- Avem mai multe modele: simple, cu fermoar, cu capsa. . .  
- Nu stiu, cu capsa, nu conteaza. . .  
- Uitati, avem mai multe variante de culori, aveti vreo preferinta? 
- Nu, domnisoara, care-o fi. . .  
- Nu se poate, domnule, vă rog sa mergeti acasa şi sa vă intoarceti cu haina la care 
vreti sa purtati manusile, pentru a putea gasi ceva care sa se potriveasca! 
Chiar atunci intra in magazin un domn ducand un WC in brate, pe care-l tranteste 
nervos in fata vanzatoarei: 
- Alaltaieri v-am adus o mostra de faianta, ieri v-am aratat posteriorul, azi v-am 
adus şi WC-ul. Ce trebuie sa mai fac pentru un sul de hartie igienica?! 
*** 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine ma sfatuiti? 
*** 
O femeie se plange unui politist: 
- Domnule politist, tipul acela ma urmareste. Cred ca e beat! 
Politistul o masoara de sus pana jos şi spune: 
- Aveti dreptate. Cu siguranta este beat! 
*** 
Un profesor le da elevilor ceva de scris. Bula refuza.  
Profesorul:  
- Singura scuza ca sa nu scrii, e sa ai o boala foarte grava! 
Bula:  
- De epuizare sexuala ce ziceti? 
Profesorul se uita la el cateva clipe:  
- Asta nu e scuza, poti sa scrii cu mana cealalta! 
*** 
Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun. Dupa o zi intreaga de stat in 
frig, una dintre ele îi spune celeilalte: 
- Auzi, n-ar fi mai bine sa luam unul asa, fara globuri? 
*** 
Cand am avut 14 ani am vrut sa am şi eu o prietena. La 16 ani mi-am realizat 
dorinta. Am avut o prietena insa nu m-am simtit atras fizic de ea. Student fiind, m-
am imprietenit cu o femeie foarte senzuala, insa sensibila. La cea mai mica 
neintelegere izbucnea in plans şi ameninta ca se sinucide. Am inteles ca am nevoie 
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de o femeie echilibrata cu un carater stabil. La 25 de ani am cunoscut o astfel de 
femeie. Din pacate ea era prea previzibila şi m-am plictisit repede. La 28 de ani am 
cunoscut o femeie foarte temperamentala. Vorbea mult şi cu patos, sarea de la un 
subiect la altul şi era cam certareata de felul ei. Nu am reusit sa tin pasul cu ea. Am 
inteles ca am nevoie de o femeie inteligenta cu caracter puternic, care stie ce vrea şi 
stie cum sa-si realizeze dorintele. Am avut noroc şi am gasit-o. Ne-am casatorit. 
Chestia e ca ea s-a plictisit repede de mine, a cerut divort şi a plecat cu tot ce aveam. 
Astazi, la 40 de ani, caut femei frumoase cu tate mari 
*** 
O blonda vrea sa demonstreze ca blondele sunt destepte. Se duce la un concurs de 
cultura generala : 
Prezentatorul : Cat face 2 ori 2? 
Blonda : 2.  
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
Prezentatorul : Bine.  
Blonda : 3.  
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
Prezentatorul : Bine.  
Blonda : 4  
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
*** 
La interviul pentru angajare: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu.  
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se subordoneze. . 
.  
*** 
Suna o blonda la Politie:  
- Mi-au spart masina, mi-au furat totul. . . şi volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul. . . . . . Peste 5 min isi da cu palma peste cap şi suna iar la politie:  
- Va rog sa ma scuzati, m-am urcat in spate! 
*** 
Tiganii se muta la bloc. Fata se dezbraca seara, şi se plinge la ma-sa: 
- Mama, sa cumperi perdele ca toti vecinii se uita cind ma dezbrac!  
La care tiganul: 
- Nu-i nimic, lasa ca se dezbraca ma-ta şi atunci o sa ne cumpere ei perdele! 
*** 
O gramada de pescari, cu scule de mii de dolari, momeala de sute de Euro etc. Apare 
un tigan cu un bat de 1. 5 metri, o sfoara şi un ac. Pune o boaba de mamaliga in ac, şi 
arunca. Scoate numai crapi 
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de 4. 5, 5, 7, 10 kile.  
Se uita la ei, si-i arunca inapoi. Restul pescarilor, innebuniti.  
- Mai tigane, dar de când te-ai apucat de pescuit sportiv?  
- Adica cum sportiv, mancatzi-as? 
- Pai prinzi, il arunci, prinzi, il arunci. . .  
- Aaaaa, nu pescuiesc sportiv, îi arunc pentru ca n-am tigaie asa mare acasa. . .  
*** 
Un englez, un American şi un arab stau de vorba despre familiile lor intr-un bar.  
Englezul zice: "Am 10 copii acasa şi dacă as mai face unul as avea o echipa de 
fotbal!" 
"Eeii", spune americanul, "eu am 15 copii acasa şi dacă ma mai fortez o data imi fac 
o echipa de fotbal american!" 
In sfarsit, arabul zice: "Eu am 17 neveste acasa". Face o pauza in timp ce soarbe 
tacticos din pahar. "Dacă imi mai iau una, imi fac teren de golf!" 
*** 
La New York s-a deschis un magazin unde femeile pot alege şi cumpara un sot.  
La intrare sunt afisate regulile de functionare ale magazinului:  
- Poti vizita magazinul O SINGURA DATA!  
- Sunt 6 etaje şi caracteristiciule barbatilor se imbunatatesc pe masura ce urci la 
etajul superior.  
- Poti alege orice barbat de un etaj, sau poti urca la etajul urmator.  
- Nu te poti intoarce la etajul inferior!  
O femeie decide sa viziteze magazinul pentru a gasi un barbat care sa îi tina 
companie  
La etajul unu pe usa este urmatorul afis:  
Acesti barbati au un loc de munca!  
Femeia decide sa merag la etajul urmator  
La etajul al doilea pe usa este urmatorul afis:  
Aceasti barbati au un loc de munca şi iubesc copiii!  
Femeia hotaraste sa urce la etajul urmator.  
La etajul al treilea pe usa este urmatorul afis: 
Acesti barbati au un loc de munca, iubesc copiii şi sunt extrem de frumosi!  
"Wow" isi spune femeia, insa hotaraste sa mearga la etajul urmator.  
La etajul al patrulea pe usa este urmatorul afis:  
Aceasti barbati au un loc de munca, iubesc copiii, sunt frumosi de inebunesti şi 
ajuta şi la treburile din casa!  
Incredibil! exclama femeia. Cu greu pot rezista! Insa decide sa mearga la etajul 
urmator  
La etajul cinci pe usa este urmatorul afis:  
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Aceasti barbati au un loc de munca, iubesc copiii, sunt frumosi de inebunesti şi 
ajuta şi la treburile din casa şi sunt extrem de romantici!  
Femeia este tentata sa ramana şi sa aleaga un barbat, insa pana la urma decide sa 
urce la ultimul nivel.  
La etajul sase se afla urmatorul afis: Esti vizitatoareacu nr. 31. 456. 012 a acestui 
etaj. Aici nu sunt barbati, acest etaj exista numai pentru a demonstra ca este 
imposibil sa satisfaci o femeie. Multumim pentru ca ati ales sa vizitati magazinul 
nostru!  
 
Vis a vis de acest magazin, s-a deschis unul asemanator de unde barbatii isi pot 
cumpara o nevasta.  
La primal etaj sunt femei care sunt inebunite dupa sex.  
La etajul doi sunt femei care sunt inebunite dupa sex şi nu te bat la cap.  
Etajele de la 3 la 6 nu au fost niciodata vizitate de barbati!  
*** 
Un tip statea necajit pe un scaun la bar. Vine prietenul lui şi il intreaba:  
- Ce s-a intamplat cu tine de esti asa distrus?  
- Iti amintesti de fata aia superba de care ti-am povestit data trecuta?  
- Tipa nou angajata la firma?  
- Da, da, cea pe care numai trebuie sa o privesc şi am o erectie puternica.  
- Si ce s-a intamplat?  
- Pai mi-am luat inima in dinti şi am rugat-o sa iesim seara la o cina in oras şi la ora 
8 trebuia sa o iau de acasa.  
- Si, si??  
- Pai ca sa n-o sperii din prima seara mi-am legat p__a de picior şi asa am plecat la 
ea acasa. Am sunat la usa şi a aparut intr-o rochie mini mini cu un decolteu imens. . .  
- Si? ce s-a intimplat?  
- I-am tras un picior in gura. . .  
*** 
În miezul noptii suna telefonul unui doctor. Un glas de femeie:  
- Doctore! doctore! baietelul nostru a înghitit un prezervativ! 
Doctorul ia adresa se îmbraca repede şi când sa iasa pe usa iar suna telefonul:  
- Doctore nu mai trebuie sa veniti! Sotul meu a gasit altul. . .  
*** 
Un om intra in dormitor, cu o capra in brate, sotia lui era intinsa in pat, citind o 
carte.  
Omul spune:  
-Uite draga asta este vaca pe care o f__ când tu ai migrene.  
Sotia raspunde:  
-Dacă n-ai fi asa de prost poate ai realiza ca aceasta este o capra.  
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La care omul nostru zambeste:  
-Dacă n-ai fi asa de proasta ai realiza ca vorbeam cu capra. . . . . .  
*** 
Vine limuzina sa-l ia pe Papa de la aeroport.  
Soferu ia bagajele, le baga in portbagaj (si nu erau chiar putine). Papa sta şi nu se 
urca.  
Soferul: Sfintia Ta, vă rog sa poftiti.  
Papa: Stii fiule, pe mine nu ma lasa niciodata nimeni sa conduc masina. . . Lasa-ma 
de data asta tu, te rog.  
-Sfintia ta, e imposibil. Mi-as pierde slujba.  
-Te rog, şi sa stii ca sunt extrem de generos. . .  
Soferul pana la urma cedeaza. Papa la volan. Talpa. 120 Km la ora.  
Soferu: -Sfintia Ta, vă rog, putin mai usor, ne prinde politia.  
Papa, nimic, baga tare. 160 Km/h. In spate, masina politiei, ding dong, ding dong.  
Papa opreste şi lasa geamul in jos. Vine politaiul, saluta, gura cascata. . . Se intoarce 
la masina de politie. Ia statia.  
-Sunt 1435. Da-mi-l pe sefu. . .  
-Care-i treaba, ba?  
-Sefu, nu stiu ce sa fac. Am prins pe cineva cu 160 la ora.  
-Arde-l.  
-Nu cred ca pot, e tare.  
-Cine e ba, primaru?  
-Nuu, mai important.  
-Un guvernator, senator ceva?  
-Sefu, e mai tare!  
-Cine ba?  
-Cred ca-i Dumnezeu ca Papa-i conduce masina  
*** 
In urma cu opt ani, un cutremur devastator lovea Japonia şi distrugea instalatia de 
apa a orasului Tokyo. Exasperat ca, dupa patru zile de eforturi nebune, n-a reusit sa 
realimenteze orasul, responsabilul cu instalatia s-a sinucis de rusine.  
Nici Banatul n-a fost scutit de reactii: in toiul inundatiilor, seful pompierilor din 
Timis, colonelul Mihai Benga, s-a imbatat de suparare.  
*** 
Miezul noptii, poate spre 3 dimineata. Un tip se trezeste avind un puternic impuls 
de a face pipi.  
Somnoros, se intoarce pe dreapta, in speranta ca îi trece. Nimic.  
Se intoarce pe stinga, dar dupa 5 minute renunta, se ridica anevoie din pat, se duce 
la baie, şi incepe a face pipi, ca omul, de. . . .  
Uitind-se in jos, se adreseaza cu obida organului: 
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- Vezi, eu ma scol cind vrei tu. . . . . . . . . . . . . .  
*** 
Intr-un bar dragut, o tipa superba se apropie de bar si-i face un semn provocator 
barmanului. Asta se prezinta instantaneu:  
-Va pot servi cu ceva?  
Tipa, discret îi face semn sa se apropie.  
-Da, cu ce vă pot ajuta?  
Tipa il cheama şi mai aproape, apoi incepe sa se joace cu degetele pe barba lui. . .  
-Tu esti patronul?  
-Nu, dar. . . Tipa il mangaie sexos pe fata, pe ochi. . .  
-Poti sa transmiti un mesaj patronului tau? şi îi baga barmanului doua degete in 
gura, lasandu-l sa le suga usor, erotic.  
Gagiul excitat tot:  
-Da, sigur, sigur.  
Tipa: -Spune-i ca nu mai aveti hartie igienica la WC  
*** 
Anunt la gradina zoologica:  
"Va rugam nu speriati strutul. . . Podeaua este cimentata. " 
*** 
Doi ursi stau de vorba, inainte de hibernare şi privesc cum frunzele cad din copaci. 
Unul dintre ei zice: 
- Odata şi odata, tot ma trezesc eu mai din timp sa vad cine lipeste frunzele la loc! 
*** 
Intr-o zi iepurasu' era pe marginea unei prapastii şi urla cat putea:  
- Calule, calutule! 
Trece ursul pe langa el si-i zice:  
- Ba, iepure, taci ca ma doare capu'! 
- Calule, calutule!  
- Ma, iepure taci, nu intelegi?!  
- Calule, calutule!  
- Iepure, taci ca te bat de-ti suna apa-n cap! 
- Calule, calutule!  
Nervos, ursu' sare la iepure sa il loveasca, asta se fereste şi ursu' cade in prapastie.  
- Ursule, ursutule 
*** 
Doi purici au castigat la LOTO 6 din 49.  
- Tu ce ai de gand sa faci cu banii castigati? intreaba unul dintre ei.  
- In primul rand, imi cumpar un caine numai al meu. . .  
*** 
Un om vede un urs suit intr-un visin. Il intreaba:  
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- Ce faci acolo?  
- Mananc cireste.  
- Pai cum sa mananci cirese, tu nu vezi ca stai intr-un visin?  
- Mi-am adus de-acasa! 
*** 
Doi porci vorbeau intre ei:  
-Mai Ghita, tu ce crezi ca exista dupa Craciun? 
*** 
De ce caraie cioara când zboara? 
Schimba viteza!. . .  
*** 
- Bulisor, tu ce vrei sa faci când vei fi mare? 
- Visez sa fiu miliardar, ca tatal meu.  
- Pai ce, tatal tau e miliardar?  
- Nu, şi el viseaza.  
*** 
- Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate?  
- Liceul.  
*** 
Merg prin zapada un eschimos şi un geolog. La un moment dat, apare un urs polar. 
Repede, eschimosul se apuca sa-si puna schiurile. Geologul îi spune:  
- Oricum nu vei reusi sa alergi mai repede decât ursul! 
La care eschimosul raspunde: 
- Nici o problema! Important e sa fiu mai rapid decât tine! 
*** 
Un tip isi gaseste BMW-ul cu botul praf in parcare. Se uita in jur dupa autorul 
dezastrului şi nimic, in schimb vede un biletel pe parbriz: "Regret ca tocmai mi-am 
bagat carligul de la Dacie in mandretea ta de masina. Iti scriu pentru ca fraierii de 
martori care se uita sa creada ca îţi las adresa, numarul de telefon şi asigurarea. Da` 
sa stii ca eu regret din nou. . . "  
*** 
Bine ati venit la linia telefonica gratuita de psihiatrie.  
Dacă sunteti obsedat, apasati repetat tasta 1.  
Dacă sunteti dependent, rugati pe cineva sa apese tasta 2.  
Dacă suferiti de personalitate multipla, apasati tastele 3, 4 şi 5.  
Dacă sunteti deprimat, nu apasati nimic.  
*** 
O familie de viermi traia intr-un rahat. Micul vierme o intreaba pe mama lui: 
- Mama, noi am putea trai intr-un mar?  
- Da, fiule, am putea trai intr-un mar.  
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- Mama, noi am putea trai intr-o banana?  
- Da, fiule, am putea trai intr-o banana.  
- Atunci, mama, de ce traim intr-un rahat? 
- Pentru ca suntem patrioti şi asta e tzara noastra, fiule.  
*** 
Un barbat la doctor: 
-Doctore, nevasta ma inseala pe rupte şi totusi nu imi apar nici un fel de coarne! 
Uitati-va şi dumneavostra, neted ca-n palma!  
-Nu vă faceti probleme, chestia cu coarnele e numai o vorba, nu exista cu adevarat. . 
.  
-Uf, mi-ati luat o piatra de pe inima, credeam ca am lipsa de calciu.  
*** 
Nasterile sunt de trei tipuri: 
1) spontane - când nevasta naste la o luna dupa casatorie.  
2) tardive - când naste nevasta la doi ani de la moartea sotului.  
3) extrauterine - când naste servitoarea 
*** 
Autobuzul pleaca din statie, iar dupa el alearga o doamna strigand: 
- Oameni buni, opriti vă rog autobuzul ca intarzii la lucru!  
Pasagerii il roaga pe sofer sa opreasca. Doamna se urca şi spune bucuroasa: 
- Am reusit. . . Biletele la control! 
*** 
Examen intr-o scoala din Romania. Profesorul spune: 
- Intrebare de "nota 10": Cum ma numesc?  
Toti tac.  
- Intrebare de "nota 8": La ce obiect aveti examen? 
Toti tac.  
- Intrebare de "nota 5": Ce culoare are manualul nostru? 
Din ultimele randuri se aude o voce:  
- Asta vrea sa ne pice, al dreacu'!  
*** 
La o scoala din SUA invatatoarea le cere elevilor sa povesteasca un film ce trateaza 
o tema de dragoste.  
-Dintre un barbat şi un barbat? intreaba un elev.  
-Nuuu, raspunse grabita invatatoarea.  
-Dintre o femeie şi o femeie? intreaba o eleva.  
-Nuuu, raspunse ingrijorata invatatoarea.  
-Dar atunci intre cine? intreaba nedumeriti elevii.  
-Intre un barbat şi o femeie, veni raspunsul invatatoarei.  
-Aaa, am inteles, spuse un elev mai dezghetat. Vreti sa tratam un film istoric. . .  
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*** 
Cand era insarcinata nevasta-mea, i-am zis: 
- Iubito, dacă arata ca tine, o sa fie magnific.  
La care ea mi-a raspuns: 
- Dacă arata ca tine, o sa fie miracol.  
*** 
Cum te numesti?, intreaba medicul.  
- Popopopa Mamamamarin.  
- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, iar ala care mi-a scris certificatul de nastere era un cretin. . .  
*** 
O soparla şi un koala stateau intr-un copac. . . şi fumau marijuana. . . La un moment 
dat, soparlei i se face sete şi se duce la un rau sa bea apa. In rau era un crocodil. . . 
"Ce-i cu tine ma, de esti asa de ametzita?". . . Soparla îi zice: " Eu şi koala fumam 
marijuana". Se supara crocodilul şi se duce la copac sa il certe pe koala. . . . La copac, 
se uita sus. . . la care koala se uita la el, uimit, şi zice. . . " CATA APA AI BAUT, FA???" 
*** 
Un specialist in calculatoare şi un specialist in automobile se contraziceau: 
Calculatoristul: Eu dacă proiectam automobile, in 10 ani aveau viteza dubla şi 
consumul de combustibil pe sfert! 
Automobilistul: Dacă proiectai tu automobilul, cind apasai pe pedala de frina 
aparea pe un ecran intrebarea: Chiar doriti sa frinati acum? 
*** 
Trei programatori (unul lucra la Windows, unul la Solaris, unul la Linux) la pisoare. 
. .  
Vine cel de la Windows consuma jumate din sapunul lichid, se sterge pe maini cu 
jumate de sul de hartie, şi le zice celorlalti:  
- Ba, pe noi la Microsoft ne invata ca nu conteaza cate resurse consumi, dacă iese 
treaba bine.  
Vine şi cel de la Solaris, se spala şi el da' cu mai putin sapun, se sterge cu mai putina 
hartie şi le zice:  
- Ba, la Sun ne invata ca resursele trebuie economisite dacă functionalitatea 
depaseste 90% 
Vine şi cel de la Linux, nici nu se spala pe maini.  
Ceilalti stupefiati: 
- Cum, tu nu te speli pe maini? 
- Ba, noi programatorii de Linux am invatat sa nu ne pisam pe maini! 
*** 
Medicul mi-a recomandat insistent sa incetez chefurile.  
- Care medic?  
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- Cel de deasupra noastra !  
*** 
-Un politist intra intr-un magazin de articole electronice.  
- Aveti TV color? intreaba el.  
- Da, domnule.  
- Atunci dati-mi unul verde !  
*** 
Sotul îi spune sotiei :  
- Draga mea, vino pana la baie sa vezi cum spal a treia camasa !  
- Vai dragul meu, ce harnic esti ! Ai spalat deja celelalte?  
- Nu, am inceput direct cu a treia. . .  
*** 
De la o vreme, sotul se intoarce tot mai tarziu acasa, uneori lipsind chiar toata 
noaptea. Intr-o zi insa, sotia îi spune furioasa :  
- Esti atât de infidel incat ma indoiesc ca ai fi tatal copiilor  
nostri !  
*** 
- Ce mai este nou, Gigi?  
- Sunt suparat, Vasile. Am aflat ca nevasta-mea ma insala.  
- Bine, dar eu te-am intrebat ce mai e nou. . .  
*** 
-Cum se numeste un licurici care a luat viagra? 
-??? 
-Neon 
*** 
Frizerul il intreaba pe client :  
- Cum sa vă tund ca sa fiti multumit?  
- Gratis !  
*** 
- Ospatar aveti icre? intreaba un client.  
- De care doriti domnule, rosii sau negre?  
- De peste.  
*** 
La serviciul "Personal" se prezinta un barbat.  
- Va rog sa ma angajati, zice el, am 9 copii !  
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci?  
*** 
- Bula, la ce facultate e fie-tu?  
- La Medicina.  
- Vrei sa-l faci doctor?  
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- Nu, macelar, ca-i plac animalele !  
*** 
- Aveti oua de casa? intreaba un client vanzatoarea.  
- Nu domnule, numai de gaina.  
*** 
Un pusti intra intr-un magazin sa ia tigari. Dupa ce il masoara cu privirea, 
vanzatorul il intreaba :  
- Pentru cine cumperi tu un pachet asa de mare? Pentru tatal tau?  
Nu, pentru toata clasa.  
*** 
Directorul unui internat îi previne pe baieti :  
- Dacă da dracu' si-l prind pe unul din voi in dormitorul fetelor, ilamendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro !  
Din spate, o voce timida :  
- Dom' director, da' un abonament cat costa?  
*** 
- Care au fost subiectele la examenul de rezidenta la medicina?  
- Ereditatea, scris şi sex, oral.  
*** 
La miezul noptii, omul isi trezeste nevasta fiindca avea chef sa faca sex. Aceasta, pe 
jumatate adormita, îi spune :  
- Dar de ce trebuie sa ma trezesti, draga? Doar stii unde le gasestipe toate ! 
*** 
Intre prietene :  
- Inchipuieste-ti, Gigi m-a invitat la el sa ascult un CD, dar patul scartia asa de tare 
ca abia se auzea muzica !  
*** 
-Maica stareta surprinde intr-o noapte un barbat care incerca sa sara gardul 
manastirii inapoi in strada.  
- Ce-ai cautat aici, nenorocitule?  
- Am vrut sa fur mancare, dar m-au prins maicutele.  
- Cand? In seara asta?  
- Nu, acum patru saptamani !  
*** 
- Voi barbatii nici nu stiti ce complicata e viata femeilor ! Azi pot fi in bratele 
sotului, iar maine pot ajunge in bratele Domnului !  
- Dar poimane sunteti libera?  
*** 
- Sa stii inculpat ca orice marturie mincinoasa se pedepseste cu -inchisoarea de 
pana la 6 luni !  
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- Da, dar dacă spun adevarul, risc 6 ani !  
*** 
Doua vecine se cearta la gard :  
- Nenorocito ce esti ! Barbatu-meu iar a dormit la tine in noaptea asta !  
Cealalta îi raspunde :  
- Poate la tine doarme ! La mine sta treaz !  
*** 
Se duce un tip la un magazin, cu gandul de a cumpara un sutien pentru prietena lui. 
Nu prea stie cum sa-l aleaga, dar are noroc de o vanzatoare amabila, care incearca 
sa-l ajute:  
-Cum sunt sanii prietenei? Ca doi pepeni?!  
-Mmmm, nu chiar. . .  
-Ca doua mere?  
-Mmmm, nu chiar. . .  
-Ca doua oua?  
-Da, da, ca doua oua. . . dar facute omleta.  
*** 
O pereche pleaca in vacantza pe un lac unde se putea pescui.  
Lui îi placea sa pescuiasca in zori, ea adora lectura.  
Intr-o dimineata el se intoarse dupa citeva ore de pescuit şi hotari sa traga un pui 
de somn. Desi lacul nu-i era familiar ea se hotari sa iasa cu barca. Visli putin, apoi 
relua lectura. Dupa putin apare paznicul in barca lui:  
-Buna ziua, ce faceti aici?  
-Citesc, raspunse ea desi gindea ca e evident.  
-Sinteti intr-o zona unde pescuitul este interzis!  
-Dar nu pescuiesc, nu se vede?  
-Da, dar aveti tot ce vă trebuie. Trebuie sa ma urmati şi vă trebui sa vă amendez.  
-Dacă o faceti vă denunt pentru viol.  
-Dar nici macar nu v-am atins !  
-Dar aveti cu dvs. tot ce vă trebuie ! 
 
Morala: NU contraziceti niciodata o femeie care stie sa citeasca.  
 
Trimiteti asta tuturor femeilor inteligente care au nevoie de un suris şi barbatilor 
despre care credeti 
ca pot suporta realitatea.  
*** 
"Un individ imbracat foarte sobru şi cu doliu in piept, se prezinta 
la o farmacie cu un borcan plin cu cenusa: 
F:- Ce doriti? 
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I:- Fiti vă rog amabila, preparati şi medicamente? 
F:- Da, dati-mi vă rog reteta.  
I:- Stati putin, nu am reteta.  
F:- Atunci nu putem sa vă ajutam!  
I:- Stiti, am o problema putin deosebita. Sunt homosexual. Amantul 
meu a decedat saptamana trecuta şi l-am incinerat. In acest borcan am 
cenusa lui.  
Eu sunt o fire mai romantica şi sensibila, am suferit mult la moartea 
sa şi as dori, dacă se poate, sa-mi faceti din aceasta cenusa niste  
supozitoare" 
*** 
Iacob care locuieste la Tel Aviv îi telefoneaza fiului sau Samuel care a 
emigrat la New York si-i spune: 
- Regret ca-ti stric ziua, dar trebuie sa-ti spun ca eu şi maica-ta 
suntempe cale sa divortam. 45 de ani de suferinta sunt de ajuns.  
- Tata, cum poti sa spui asta??? Si chiar acum inainte de sarbatori! 
strigafiul sau.  
- Nu mai pot s-o vad in fata ochilor, raspunde tatal, ne-am plictisit 
unulde celalalt, şi sunt satul de toata povestea asta, asa ca fa-mi un 
serviciusi sun-o pe sora-ta Anna la Chicago. Si inchiderapid 
telefonul. Disperat, fiul o suna pe sora-sa care ramane masca.  
- Cum vor sa divorteze? La varsta lor?!? Am eu grija de asta. Si-l suna 
direct pe tatal ei si-i spune: 
- N-o sa divortati!. Nu faceti nimic pana când eu şi frate-meu venim la 
voi. M-ai inteles? NIMIC! Si tranteste telefonul.  
Tatal inchide, şi se intoarce spre sotia lui spunandu-i: 
- Totul e foarte bine Rebecca, copiii vin sa-si petreaca sarbatorile cu 
noi şi in plus o sa-si plateasca singuri biletele de avion.  
*** 
I: Ce este un perpetuum mobile? 
R: Este un scotian care alearga dupa un evreu care îi datoreaza 10 
Centi.  
*** 
Sara, i se adreseaza Itzic, afacerile ne merg tot mai bine asa ca am hotaratsa ne 
mutam pravalia mai central. Evident ea este bucuroasa. In 
curand Itzic se hotaraste sa-si ia o masinanoua in locul celei vechi.  
Peste cateva luni, el îi spune: 
- Stii, oamenii cu care suntem noi in legatura stau in cartiere mai bune. . . trebuie sa 
stam şi noi intre ei, asa ca am cumparat un apartament de 8 camere intr-un cartier 
select. Ne vom muta in cateva zile.  
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Evident, ea este foarte fericita. Dupa alte cateva luni Itzic spune: 
- Toate cunostintele noastre au personal de serviciu, afacerile ne merg,  
slava Domnului, asa ca am hotarat sa angajez omenajera, o bucatareasasi un sofer.  
Sara este in culmea fericirii. La una din multele receptii pe care le da familia, Itzic se 
aseaza langa Sara şi îi spune: 
- Stii draga mea, in societatea pe care o frecventam este imposibil sa 
nu ai o amanta. O vezi pe blonda aia inalta care sade pe canapea - e 
amantabancherului Legrand, roscata de langa pian e amanta ministrului 
Dupont. . . iar bruneta care vine spre noi. . . e amanta mea. . .  
- Nu ca sa ma laud, zice Sara, dar a noastra arata cel mai bine! 
*** 
- Ce faci Itzic? mananci in ziua când toti evrei postesc? 
- Auzi, eu nu fac afaceri, nu iau dobanda nu aranjez intalniri, dar nici 
nu postesc! 
- Si nu e mai simplu sa nu mananci o zi? 
*** 
Cica Itzic se foia noaptea in pat neputand sa adoarma. Sotia lui 
Raschelail intreaba agasata: 
- Ce faci draga Itzic de nu poti dormi? 
- Ce sa fac Raschela draga, uite am o datorie de un milion catre vecinul 
nostru Strul, maine e termenul de restituire iar eunu am un ban in casa. Ce ma fac? 
- Bine barbate şi din cauza asta nu poti tu sa dormi? Stai ca am eu solutie pentru 
asta.  
Iese repede la geam şi cum erau casele din mahalalele evreiesti asezate 
in curti stil gang, striga cat poate catre casa devis a vis: 
- Strulica, Strulica. . .  
Acesta iese buimac de somn in cadrul ferestrei şi intreaba nervos ca oriceom 
deranjat din somn: 
- Ce-i femeie, ce ai de scoli oamenii in puterea noptii? 
- Asculta nu trebuia Itzic sa-ti dea maine un milion? 
- Ba da, da' de ce? 
- Ei bine sa stii ca nu are para chioara! 
- Vai de mine şi de mine, şi eu care planificasem banii aceia pentru o 
plata!!Ce ma fac acuma!! 
Raschela se intoarce spre Itztic şi îi spune: 
- Itzic acum poti sa dormi! De acum nu mai doarme el.  
*** 
Un evreu se duce la locul sfant sa se roage: 
- Doamne da-mi doamne 200$ ca mi se duce familia de rapa, imi mor 
copilasiide foame. . . , şi o tot tine asa.  
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La scurt timp mai vine un evreu care incepe sa se roage: 
- Da-mi bunule Dumnezeu o mie de dolari ca mi-au scazut afacerile si 
trebuiesa le pun inapoi pe picioare. . . .  
- Doamne da-mi doua sute pentru copii. . .  
- Doamne da-mi o mie ca afacerile. . .  
- Doamne da-mi doua sute pentru copii. . .  
- Doamne da-mi o mie ca afacerile. . . etc Si tot continua pana când cel 
de-al doilea evreu zice: 
- Ia de aici doua sute de dolari şi lasa-l pe Dumnezeu sa se 
concentreze! 
*** 
Cica Itic şi Rashela aveau 10 copii. Nu mai aveau destula mancare sa dea 
la toti puradeii asa ca s-a gandit Itic sa faca economie in familie.  
Intr-oseara si-a adunat plozii şi le-a zis: 
- Bai, care nu mananca asta-seara primeste 5000 de shekeli. Aia urla de 
fericire, şi sar sa-si primeasca banii. Se culca nemancati şi asteapta 
cu infrigurare dejunul de a doua zi dimineata. Adoua zi puradeii fug 
laItic sa ceara de mancare. Itic sta un pic, se gandeste şi zice: 
- Eh, acum cine vrea sa manance, da cei 5000 de shekeli inapoi. . .  
*** 
In fata unei moschei arabe doi cersetori, unul evreu şi unul arab. Toti 
credinciosii care ieseau de la slujba, il vedeau pe evreu şi bineinteles 
marcau banu' gros şi ostentativ arabului. La un moment dat, apare seicul 
arabilor, Il vede pe evreu, i se face mila si-i spune: 
- Mai omule, du-te şi cerseste in alta parte, nu îţi dai seama ca aici 
nu ai nici o sansa? 
Pleaca evreul şi se aseaza linga un pod, iar dupa citeva minute apare si 
arabul linga el. Se uita unul la altul şi evreul i se adreseaza 
arabului: 
- Auzi ma Itzic cine ne invata pe noi sa facem afaceri. . .  
*** 
Dupa 15 ani, un evreu se intorce in satul sau natal şi este primit de 
catrecei 3 frati ai sai, care aveau niste barbi lungi, pana in podea.  
Evreul le spune: 
- Ce-i cu barbile astea? 
- Pai, atunci când ai plecat, ai luat lama de ras. . .  
*** 
La un dineu, preotul catolic este asezat langa rabin. Se serveste un 
superbcotlet de porc şi preotul îi zice la rabi: 
- Din asta nu o sa mancati? 
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- Evident, nu imi permite religia.  
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti.  
Se termina dineul, la plecare rabi îi zice la preot: 
- Transmitetii salutari doamnei. . .  
- Dar rabi, mie nu imi permite religia. . .  
- Vai, nu stiti ce pierdeti. . . .  
*** 
Rashela îi zice lui Itic: 
- Itzic, m-am gindit bine şi am hotarat sa divortam! 
- Cum asa, mai Rashela, dupa 40 de ani de casatorie! Dar ce-ti veni? 
- Pai tu-ti dai seama, mai Itzic, ca in 40 de ani tu nu mi-ai cumparat 
niciodata nimic? 
- Pai nu mi-ai spus niciodata ca ai avea ceva de vanzare! 
*** 
Se intilnesc doi evrei şi unul îi zice celuilalt: 
- Am auzit ca dai fata de nevasta. E drept? 
- O dau cate oleaca. . . Esti interesat? 
*** 
Un evereu îi da sfaturi fiului lui: 
- Fiul meu, dacă vrei sa fii un bun om de afaceri, trebuie sa fii 
cinstit! Totdeauna trebuie sa-ti tii cuvantul dat! Uita-te la mine: am 
zis ca iau, am luat! Am zis ca dau, am zis! 
*** 
Shloimale ajunge la New-York şi e suparat foc când vede in geamul 
cofetarieilui Haim, prietenul sau din copilarie, anuntul: "Intrarea 
evreilor, strict interzisa".  
Intra in cofetarie, il ia de guler pe Haim si-l dojeneste: 
- Nu ti-e rusine, tu care esti evreu şi ai suferit din cauza 
legionarilor, si ai fost in Transnistria, şi erai sa mori la Auschwitz,  
tocmai tu sapui un anunt ca evreii n-au voie sa intre sa mananceo 
inghetata? 
- Stai, mai, tu ai gustat din inghetata mea? 
*** 
Cele 10 porunci: 
Isus coboara pe pamant sa-si aleaga poporul. Se duce la tigani: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem, mosule" 
"Dar trebuie sa vă dau o porunca. . . " 
"Da-ne-o, mosule" 
"Sa nu mai furati. " 
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"Mersi, mosule, nu ne intereseaza" 
Se duce la italieni: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem. " 
"Dar trebuie sa vă dau o porunca. . . " 
"Da-ne-o. " 
"Sa o lasati mai moale cu femeile. " 
"A, nu, multumim, nu ne mai intereseaza" 
Se duce la evrei: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Da. " 
"Dar trebuie sa vă dau o porunca. . . " 
"Cat costa?" 
"?!?!. Pai nu costa nimic. . . . " 
"Da-ne 10. " 
*** 
In scrierea de tipar, cifra sapte arata astfel: 7.  
Cand o scriem insa de mana, o taiem cu o linie orizontala. V-ati intrebat 
vreodata de ce? 
Se spune ca dupa ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte sa-i dicteze cele 
zece porunci, acesta i-a adunat pe oameni sa le vorbeasca despre ele.  
Cand a ajuns la a saptea porunca, "Sa nu ravnesti la nevasta aproapelui 
tau", cei mai multi dintre barbati au inceput sa strige: 
- Taiati saptele, taiati saptele, taiati saptele!!! 
*** 
Un ateu se plimba prin padure minunandu-se de frumusetile naturii: Ce copaci 
impresionanti! Ce rauri cristaline! Ce animale frumoase! 
La un moment dat, in timp ce se relaxa, omul aude in spatele lui zgomote 
ciudate. Cand se intoarce vede un urs ca-n povesti: mare, frumos, sanatos şi cu 
pofta de mancare. Ingrozit, ateul o ia la fuga, insa ursul avea conditie 
fizica asa ca il urmeaza constiincios. . . Tipul era atât de ingrozit incat la un moment 
dat se impiedica şi cade. Ursul il apucase deja de un picior asa ca omul, paralizat de 
frica, racneste: 
- Doamneeee!!!.  
In secunda urmatoare, timpul se opri, ursul ingheta in pozitia in care se 
afla, padurea ramase neclintita şi o lumina se revarsa din cer. Tipul, socat, auzi o 
voce: 
- Mi-ai negat existenta toata viata, le-ai explicat şi altora ca sunt un 
mit, ai pus toata creatia Mea pe seama intamplarii cosmice. . . vrei acum sa 
te salvez? Pot eu sa te consider credincios cu adevarat? 
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Ateul se uita fix in lumina şi raspunse: 
- As fi ipocrit sa Iti cer brusc sa ma consideri credincios, dar poate ai reusi intr-un 
fel sa devina ursul crestin? 
- Foarte bine, raspunse vocea.  
Lumina disparu, zgomotul padurii reveni. Ursul il elibera din ghearele sale,  
isi impreuna labele din fata şi spuse: 
- Doamne, binecuvinteaza aceste bucate. Amin.  
*** 
Lectia de geografie  
Geografia femeii  
Intre 18 şi 25 de ani, femeia e precum Continentul African :  
jumatate a fost deja descoperita, cealalta jumatate ascunde frumuseti inca salbatice 
şi delte fertile.  
Intre 26 şi 35 de ani, femeia e precum America de Nord :  
Moderna, dezvoltata, civilizata şi deschisa negocierilor in schimbul banilor.  
Intre 36 şi 40 e precum India :  
fierbinte, relaxata şi constienta de propria frumusete.  
Intre 41 şi 50, femeia e precum Franta :  
Usor imbatranita, dar inca atragatoare şi interesanta.  
Intre 51 şi 60, e precum Iugoslavia :  
A pierdut razboiul, e tulburata de fantasmele trecutului, dar se lucreaza la 
reconstructie.  
Intre 61 şi 70, ea e precum Rusia :  
Spatioasa, cu frontiere fara patrula. Stratul de zapada ascunde mari bogatii.  
Intre 71 şi 80, femeia e precum Mongolia :  
Cu un trecut glorios de victorii, dar cu putine sperante de viitor.  
Dupa 81 de ani, ea e precum Afganistan :  
Aproape toata lumea stie unde se afla, dar nimeni nu vrea sa mearga pana acolo.  
Geografia barbatului:  
Intre 15 şi 80, barbatul e precum Cuba:  
Guvernat de un singur membru.  
*** 
Doua curve: 
- Auzi, cica acum este la moda sa o iei in ureche 
- Ei sa stiu ca eu nu sunt de acord cu asta, dacă surzesc? 
- Ei da ce fa, acum esti muta? 
*** 
Stiti de ce blondele prefera anticonceptionalele prezervativelor? Pentru ca se inghit 
mai usor.  
*** 
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Sotia îi spune sotului: 
- Mai bine ma casatoream cu dracul! 
- Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange e  
interzisa! 
*** 
Nevasta-mea ma saruta de fiecare data când vin acasa.  
-Asta da afectiune! 
-As. . . E investigatie! 
*** 
- Tu îţi iubesti nevasta? 
- Cand ne-am luat, o iubeam asa de tare incat imi venea s-o mananc. Acum imi pare 
rau ca n-am mancat-o atunci. Acum e prea tarziu, e atoasa.  
*** 
Doi sotzi faceau dragoste. La un moment dat se aude un ciocanit in usha.  
-Repede fugi pe balcon. A venit barbatul meu. El se duce pe balcon shi dupa un timp 
zice: 
-Nevasta cred ca suntem stresatzi amandoi.  
*** 
Un barbat punea niste flori la mormantul mult-iubitei sale mame decedate, când 
remarca un alt barbat in genunchi la un mormant. Barbatul parea ca se roaga cu o 
intensitate profunda, repetand: 
- De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? 
Primul barbat se apropie de el şi îi spuse: 
- Domnule, nu vreau sa ma amestec in suferinta dumneavoastra privata, dar nu am 
vazut niciodata atata durere. Pe cine jeliti? Un copil? Un parinte? 
Indureratul isi aduna gandurile pentru o clipa, apoi raspunse: 
- Primul sot al nevestei mele. . .  
*** 
Sotul se intoarce din delegatie, isi agata haina in cui si-si saluta sotia cu o strangere 
de mana.  
- Nu mai vrei nici macar sa ma saruti?? 
- Termina cu prostiile draga! Dupa zece ani de casnicie îţi mai arde de orgii? 
*** 
Medicul iese transpirat din sala de operatii. Se întîlneste cu un alt medic care îl 
întreaba ce s-a întîmplat. La care acesta raspunde: - Am avut o operatie foarte grea. 
Pacientul, un politist, nu prezenta activitate cerebrala. I-am deschis calota craniana 
şi nu îmi venea sa cred ochilor. Era goala. Doar un fir de atza. Timp de 4 ore, m-am 
gîndit dacă sa tai atza sau nu. Pîna la urma, am taiat-o. Si ce crezi ca s-a întîmplat? - 
Ce s-a întîmplat? - I-au cazut urechile.  
*** 
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Politistul şi fiul 
Un politist catre fiul lui: 
- Dacă ghicesti citi covrigi am la spate, ti-i dau pe amindoi!  
*** 
O persoana se naste blonda sau devine blonda?  
Se accepta ambele variante, e inuman sa dam vina numai pe parinti! 
*** 
Doua blonde mergeau pe strada, iar una dintre ele exclama: 
- Uita-te la cîinele ala cu un ochi! 
Cealalta blonda îsi acopera un ochi şi zice: 
- Unde? 
*** 
Un indian cu capul lipit de pamînt pe o autostrada americana. Turisti curiosi in 
jurul lui. Indianul: - Chevrolet. . . de sapte ani. . . cu numere de Florida. . . culoare 
alba. . . aripa dreapta lovita. . . patru fete palide. . . La care turistii impresionati:  
- Dumneata auzi atîtea lucruri? 
- Da' pe dracu', acu' cinci minute a trecut peste mine.  
*** 
Un tip se duce la o vrajitoare vestita pentru puterea sa de a dezlega blesteme. Cînd 
îl vede asa amarît, vrajitoarea îi spune:  
- Ei, acum, ca sa te pot dezlega de blestem, trebuie sa-mi spui exact cuvintele care 
te-au legat.  
- "Va declar sot şi sotie. " 
*** 
Doi spioni nemti intra într-un bar din Anglia. Se aseaza la masa şi unul dintre ei 
striga la chelner şi comanda:  
- Two gins, please! Chelnerul raspunde imediat:  
- Dry?  
La care cel ce comandase se ridica revoltat:  
- Nein! Nicht drei! Zwei!  
*** 
Un canibal se muta la oras, iar dupa ceva timp vine maica-sa în vizita. Si, în timp ce 
mîncau, mama zice: 
- Stii, nu prea îmi plac vecinii tai. . .  
- Atunci manînca doar legumele.  
*** 
În paradis, Sf. Petru întîmpina 10 femei moarte în aceeasi zi.  
- Toate femeile care si-au înselat sotii, un pas înainte.  
9 dintre cele 10 femei înainteaza cu un pas. În acel moment, Sf. Petru se întoarce 
catre Dumnezeu:  
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- Si cu surda ce facem? 
*** 
Domnule doctor, ati uitat ca de trei minute stau cu limba scoasa?  
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta în liniste.  
*** 
Un politist da tarcoale unui bar, unde se cam consuma mult alcool, in scopul de a 
prinde cativa soferi piliti. Un client al barului iese, se impiedica şi incepe sa isi caute 
cheile cam vreo cinci minute. Dupa ce le-a gasit, se taraste şi le incearca la vreo 
patru, cinci masini pana ce o gaseste pe a lui. Pana ce a ajuns in masina toti ceilalti 
clienti s-au carat. Politistul il asteapta bucuros sa iasa in strada. Evident il opreste 
pe sofer, îi pune fiola şi stupoare 0, 00 alcool. Politistul complet buimac.  
Soferul in schimb îi spune: 
- In seara asta eu am fost momeala. . .  
*** 
Ea: - Cum ai sa traiesti fara mine? 
El: - Mai ieftin.  
*** 
In spital este adus un tip cu o fractura craniana. Sora medicala completeaza fisa şi 
intreaba:  
- Casatorit? 
- Nu, am avut un accident.  
*** 
La medic: 
- Schiopatati când e umezeala in atmosfera? 
- Nu, când merg.  
*** 
- Fumati? il intreaba medicul pe pacient.  
- Mai degraba as bea ceva, dacă tot sunteti atât de dragut.  
*** 
Nu po's'nteleg de ce am fost adus la pol. . politie! exclama un betiv, plin de 
indignare! 
- Pentru bautura! îi raspunde ofiterul de serviciu.  
- Pai, de ce nu zici asa? Adu-mi un coniac! 
*** 
Doi politai discuta:  
- De ce îti tot freci mîinile?  
- Ca mi-e frig. . .  
- Da' de ce nu-ti bagi mîinile în buzunar?  
- Acolo mi-s manusile.  
*** 
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De ce sta un grup de politisti în fata unei scoli ajutatoare?  
E întîlnirea de zece ani.  
*** 
Era odata un cersetor care se aseza mereu langa o biserica pentru a cersi cu o 
palarie in mana. Intr-o zi vine cu doua palarii. Un domn se apropie de el si-l 
intreaba: 
- Nu vă suparati, de ce aveti doua palarii? 
Cersetorul raspunde: 
- Adevarul este ca mi-a mers atât de bine incat m-am hotarat sa-mi deschid o 
sucursala.  
*** 
Stiu ca sunt prost, dar când ma uit in jur prind curaj! 
*** 
Un tip iese de la cabinetulunui medic şi incepe sa coboare scarile. Cum cobora el 
scarile isiduce mina la frunte şi incepe sa murmure "Balanta, Scorpion, Fecioara. "  
Dupa inca 2 etaje, la fel - " Gemeni, Pesti, Varsator. "  
Tare nedumerit, urca inapoi scarile pina la cabinetuldoctorului şi suna la sonerie: 
- Doctore, doctore, mascuzati, dar nu am retinut exact.  
- Cancer, domnule, Cancer !!! 
*** 
Mai rau decât o pietricica in bocanc poate fi doar unfiricel de nisip in prezervativ.  
*** 
Vechi proverb tibetan: Dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una.  
*** 
Ursul, lupul şi măgarul la cârcima din pădure: 
- O sticlă de votca! ceru ursul.  
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi.  
-Da, măi băieti! Am o treabă cu o ursoaică şi vreau să fiu tare! 
- O sticlă de votcă! ceru şi lupul.  
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi.  
- Da, măi băieti! Am o treabă cu o lupoaică şi vreau şi eu să fiu tare! 
- O cinzeacă de votcă! ceru şi măgarul.  
- Numai o cincizeacă?! se mirară ceilalti doi.  
- Măi baieti, eu sculă am, beau doar ca să-mi sclipeasca ochii. . .  
*** 
Maria era fata batrana a satului şi era foarte mandra de conditia ei. Stiindu-se cu o 
varsta inaintata, se duce la pietrar şi îi spune:  
-Cand oi muri, sa-mi faci o cruce de piatra pe care sa scrie: 
"Sub aceasta pietrisoara 
Doarme-a noastra Marioara.  
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S-a nascut fecioara,  
A trait fecioara,  
Si-a murit fecioara. " 
Dupa cateva luni, moare Maria. Pietrarul nu mai tinea minte ce îi spusese femeia sa 
scrie dar cam tinea minte ce voia sa spuna, asa ca a sapat pe cruce: 
"E Maria dedesubt; şi n-are sigiliul rupt. "  
Pe o strada, o tiganca batrana vindea seminte cu 5000 de lei cornetul.  
Un tanar care trecea in fiecare zi pe acolo îi lasa cei 5000 de lei, dar nu-si lua 
niciodata cornetul.  
Intr-o dimineata, tiganca il opreste, incercand sa-i spuna ceva, dar tanarul merge 
grabit mai departe, zicand din mers:  
-Vrei sa ma intrebi de ce nu iau niciodata semintele?  
-Nuu, nuu. . . vreau sa-ti spun ca s-au scumpit la 10000 de lei! 
*** 
De ce s-a inventat ciocolata alba? 
-Ca sa se murdareasca şi negri la gura.  
*** 
Un tip intra intr-un magazin şi o intreaba pe vanzatoare: 
- Aveti vopsea de oua? 
La care vanzatoarea se uita cu atentie la el, il masoara din cap pana-n picioare, 
zambeste si-i raspunde: 
- Dichisituleee! 
*** 
Un barbat isi cumpara un pachet de Viagra. Papagalul lui, face ce face şi le mananca 
pe toate. Omul. . . ce sa faca cu papagalul? Il baga in congelator sa se racoreasca şi 
uita de el. Dupa cateva ore, isi aminteste de bietul papagal. Cand deschide usa de la 
congelator. . . papagalul tot transpirat!  
- Ce-i cu tine, ca esti de cateva ore in congelator, şi tu transpiri!?  
- Pai, habar n-ai ce obositor e sa cracanezi puii astia inghetati 
*** 
Ar trebui sa-i spui ca e plinutza cand:  
- Atunci când trece prin fata televizorului pierzi trei reclame 
- Atunci când se urca pe cantar, apare mesajul: "Pe rand, baieti!"  
- Atunci când se urca pe cantar, apare mesajul: "Va urma. . . "  
- Luptatorii de sumo par anorexici pe langa ea 
- Nici Gigi Becali nu ar putea plati pentru liposuctia ei 
- E la fel de inalta şi când sta in picioare şi când sta intinsa 
- Are nevoie de foarte putina apa când sta in cada şi de foarte multa vaselina când 
vrea sa iasa din ea  
- Farfuria ei de ciorba e dotata cu un salvamar 
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- Cand merge la restaurant şi primeste meniul spune: "Da, vă rog!"  
- Singurele poze recente pe care le ai cu ea sunt poze din satelit 
- Pe poza ei din pasaport scrie: "Poza se continua pe paginile urmatoare"  
- Cand merge la cumparaturi cu fetele, singurul lucru in care incape este cabina de 
proba  
- Are propriul cod postal 
- Este de 3 ori femeie 
- Singurul lucru care mai este atras de ea este gravitatia 
- Cade de pe ambele parti ale patului. . . simultan 
- Cand a facut bungee jumping, a ajuns direct in iad  
- Cand vorbesti inspre buricul ei, se aude cu ecou.  
*** 
Tu nevasta, este adevarat ca ai avut mai multi barbati inainte sa te 
mariti cu mine? 
- Mai barbate, mai barbate. . . Mancare buna ai? 
- Am! 
- Haine curate ai?  
- Am!  
- Aseara ti-a placut? 
- Mi-a placut! 
- Da' alalta-seara, ti-a placut? 
- Si inca cum!. . .  
- Pai şi cum crezi tu ca se invata toate astea, la fara frecventa?! 
*** 
Un englez, un francez, un chinez şi un roman au o disputa in legatura cu  
nationalitatea lui Adam şi Eva.  
Englezul: - Ei au fost englezi. Numai un gentlemen adevarat poate oferi 
jumatate din singurul mar doamnei sale !  
Francezul : - Nu, ei au fost cu siguranta francezi - numai o frantuzoaica  
poate sa se ofere pentru numai jumatate de mar ! 
Chinezul : - Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranta chinezi deoarece 
numai unei perechi de chinezi le sta in putere sa populeze in asa timp scurt  
tot pamantul !  
Romanul : - Nu, domnilor, gresiti cu totii, ei erau romani : stateau in 
fundul gol pe pietre, nu aveau decât un mar pe care trebuiau sa-l imparta 
intre ei, dar credeau ca sunt in rai ! 
*** 
Mai Ioane, de ce te-ai insurat?  
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine.  
- Si acum cum e? 
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- Acum imi place! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Ce este un "titlu onorific"? 
Radio Erevan raspunde: 
- Titlu onorific este atunci când sotia spune: "Sotul meu este capul  
familiei" 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de ani, iar astazi omul nu 
traieste mai mult de 100 de ani?  
Radio Erevan raspunde: 
- Deoarece, intre timp, medicina a progresat foarte mult ! 
*** 
La Radio Erevan, un grup de ascultatori intreaba: 
- De ce in China femeile merg in urma barbatului, iar in America se  
intampla mai rar lucrul acesta? 
Radio Erevan raspunde: 
- In China, când o femeie merge in urma sotului inseamna ca-l respecta.  
In USA, când o femeie face acelasi lucru, inseamna ca-l urmareste.  
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba:  
- Dacă dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria? 
Radio Erevan raspunde: 
- Mahmureala de a doua zi dimineatza ! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cum se imbraca eschimoshii? 
Radio Erevan raspunde: 
- Repede ! 
*** 
Ion mergea intr-o zi pe camp cu caruta, in spatele carutei mergea şi cainele lui. Se 
supara Ion ca, calul mergea prea incet şi incepe sa dea cu biciul in el. Da o data, da 
de 2 ori, a treia oara se intoarce calul la el şi zice: 
- "Ba Ioane da esti chiar asa…. . "  
Ion se sperie când il aude şi o ia la fuga, şi fuge şi fuge, şi cainele dupa el, şi fuge prin 
padure, cainele dupa el. La un moment dat oboseste şi se aseaza langa un copac 
gafaind, cainele vine şi el tot obosit şi zice: 
- „Ba Ioane. . . ce m-a speriat calul ala când a inceput sa vorbeasca…” 
*** 
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George W. Bush face atac de cord şi moare. Ajunge in IAD, unde diavolul  
il astepta.  
"Nu stiu cum sa procedez, spune diavolul. Te am pe lista, dar nu mai am  
nici un loc liber. Uite cum facem. Am trei insi care nu au fost chiar asa de rai. Unul 
dintre ei ar putea sa plece sus, iar tu îi vei lua locul. Am sa te las pe tine sa decizi pe 
cine lasi sa plece, ca sa-ti alegi ce loc vrei. "  
George se gandeste ca e chiar bine ca poate sa aleaga, asa ca este de  
acord cu planul.  
* Diavolul deschide prima usa, iar inauntru, intr-un bazin mare cu apa, Richard 
Nixon se tot scufunda sub apa, apoi revenea la suprafata. Asta era pedeapsa lui. 
"Nu!" spune George. "Ma tem ca nu stiu sa inot prea bine, asa ca nu as rezista sa fac 
asta toata ziua. "  
* In camera urmatoare se afla Tony Blair, cu un baros in mana, spargea piatra. "Nu, 
am o problema la umar, de la golf. Dacă ar fi sa sparg piatra toata ziua, mi s-ar rupe 
bratul pur şi simplu. " 
* In camera urmatoare, Bill Clinton era rastignit pe un birou, iar Monica Lewinski, 
aplecata peste el, facea ce stim cu totii ca stie ea sa faca. Bush priveste, fara sa-si 
creada ochilor, apoi spune: "Da, cred ca as putea sa fac asta. " 
Diavolul zambeste, apoi spune: "In regula, Monica, poti sa pleci. " 
*** 
Furnicuta  
O fabula moderna. . .  
In fiecare zi, in zorii zilei, sosea la serviciu Furnicuta productiva şi fericita. Acolo isi 
petrecea zilele Furnicuta; muncea, muncea cu spor şi canta vesela. Ea era fericita şi 
firma mergea foarte bine. Dar. . .  
Bondarul, directorul general la firma unde lucra Furnicuta, a considerat ca nu era 
posibil ca Furnicuta sa lucreze de capul ei, asa ca a creat postul de Supraveghetor. 
Pentru acesta l-a angajat pe Scarabeu, care avea multa experienta.  
Prima preocupare a Scarabeului supraveghetor a fost sa organizeze munca 
Furnicutei, asa ca a pus-o sa faca rapoarte de activitate zilnice. In curand, a fost 
necesara angajarea unei Secretare pentru a-l ajuta pe Scarabeu la citirea şi 
inregistrarea rapoartelor Furnicutei. Asa ca au angajat o Paianjenita, care organiza 
actele şi raspundea la telefon.  
Intre timp, Furnicuta productiva şi fericita muncea, muncea, muncea. . .  
Bondarul, directorul general, era foarte multumit de rapoartele date de Scarabeu, 
asa ca a mai cerut statistici, indicatoare de gestiune şi pronosticuri. Atunci a fost 
nevoie de angajarea unui Gandac, asistent pentru supreveghetor. . .  
. . . şi a mai fost nevoie de un nou calculator şi de o imprimanta color.  
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Curand, Furnicuta productiva şi fericita a inceput sa se planga de toata hartogaria şi 
de toate rapoartele pe care trebuia sa le faca. Cantecul ei nu mai era la fel de vesel 
ca inainte.  
Bondarul, directorul general, vazand aceasta, a considerat ca trebuie sa ia masuri. 
Asa ca a creat postul de sef de departament, acolo unde lucra Furnicuta productiva 
şi fericita. Postul i-a revenit unui Greier, care si-a facut un birou nou, modern şi 
echipat corespunzator. Noul sef de departament avea nevoie de un asistent, care sa 
il ajute in pregatirea planului strategic şi al bugetului pentru departamentul la care 
lucra Furnicuta productiva şi fericita.  
Furnicuta nu mai canta ca inainte şi era din ce in ce mai stresata.  
Intr-o zi, directorul general, uitandu-se peste cifre, si-a dat seama ca departamentul 
unde lucra Furnicuta nu mai era la fel de rentabil ca inainte.  
Asa ca a angajat-o pe Bufnita, consultant de specialitate, pentru un diagnostic.  
Bufnita a stat 3 luni la firma; in urma studiilor facute a tras urmatoarea concluzie: 
“Departamentul are prea mult personal”. Asa ca, urmand sfatul specialistului, s-a 
facut o reducere de personal. Furnicuta a fost prima pe lista, deoarece era 
nemultumita mereu. . .  
Morala: Nici sa nu-ti treaca prin cap sa fii o Furnicuta productiva şi fericita. E de 
preferat sa fii incompetent şi nefolositor. Incompetentii nu au nevoie de 
supraveghetor. . . toata lumea isi da seama de ce. Si daca, in ciuda “eforturilor” tale, 
esti productiv, sa nu arati - pentru nimic in lume - ca esti fericit. Asta nu ti se vă 
ierta! 
Dar daca, in ciuda celor de mai sus, te incapatanezi sa fii o FURNICUTA 
PRODUCTIVA SI FERICITA, lucreaza pe cont propriu, astfel incat sa nu tii in carca 
bondari, scarabei, paianjeni, gandaci, greieri şi bufnite in felul acesta.  
*** 
O doamna merge la un chirurg estetician pentru un facelift. Dupa ce o consulta, 
doctorul îi spune: OK, pot sa fac acest facelift, dar vă trebui sa reveniti dupa 6 luni 
pentru eventuale retusuri.  
O, nu - zise femeia. Vreau ca totul sa fie facut astazi, sa nu mai trebuiasca sa revin.  
Doctorul se gandeste cateva secunde şi zice: OK, avem o noua procedura pentru asa 
ceva. Va voi monta un mic surub in varful capului şi de fiecare  
data când apare un rid, strangeti usor surubul şi ridul vă disparea.  
Exact asta imi doream - zise femeia fericita. Sunt de acord, sa-i dam drumul.  
Dupa sase luni femeia revine insa in biroul doctorului.  
Cum merge noua procedura? intreba doctorul.  
E groaznic - zise femeia. Ia uitati-va la pungile astea de sub ochi!  
Doamna, acestea nu sunt pungi, sunt sanii dumneavoastra - şi dacă nu  
lasati surubul acela in pace, in curind o sa aveti şi barba.  
*** 
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Valabil in toata lumea?!!. . . şi la noi, bine-nteles. . . . . cititi pana la final 
tradusa şi "adaptata" din franceza:  
 
in partidul nostru politic, ne respectam promisiunile  
doar imbecilii pot crede ca  
noi nu vom lupta impotriva coruptiei  
pentru ca, un lucru e sigur pentru noi:  
cinstea şi transparenta sint fundamentale pt. atingerea idealurilor noastre  
vom demonstra ca e o mare prostie sa crezi ca  
mafia vă contina sa faca parte din guvern ca in trecut  
va asiguram, fara umbra de indoiala, ca  
dreptatea sociala vă fi scopul principal al mandatului nostru  
cu toate acestea, exista inca oameni prosti care isi imagineaza ca  
guvernarea sa fie posibila in continuare  
cu aceleasi vechi smecherii politice  
cind ne asumam puterea, facem totul pentru ca  
sa se termine cu situatiile privilegiate şi cu traficul de influenta  
nu suportam in nici un fel ideea ca  
poporul vă flaminzi  
ne vom indeplini misiunea chiar dacă  
rezervele economice vor fi complet epuizate  
vom exersa puterea pana ce  
veti intelege ca incepand de acum  
noi sintem partidul xxxxxxxxxxx, noua politica.  
 
citit de sus in jos, e discursul pentru alegatori  
citit de jos in sus, este ceea ce gindesc ei cu adevarat 
*** 
Un urs batran il invata pe unul tanar:  
- Omul trebuie atacat in asa fel incat sa aiba timp sa te vada şi sa reactioneze.  
- De ce?  
- Sunt mai gustosi dupa aceea, nu mai au rahat in ei.  
*** 
Cica Sf. Petru statea cum sta Sf. Petru la poarta raiului şi astepta musafiri, ca de 
obicei. La un moment dat aude cioc cioc. . . . . deschide poarta, se uita, nimeni. . . . . . . 
. hm Mai trece un timp scurt şi cioc, cioc, cioc. . . . . . iese nimeni. . . . . . "mai sa fie, 
careva are chef de joaca"  
Dupa scurt timp cioc cioc cioc, iese nimeni. . . . "cred ca sunt dracusorii aia de jos şi 
fac misto de mine" Isi ia scaunelul şi se aseaza langa poarta cu mana pe clanta. cioc 
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cioc. . . . . deschide brusc poarta şi vede un tip care alerga iute de tot de la poarta 
raiului.  
-Aloooooo, ce tot bati şi fugi ca disperatul inapoi !!! Poate nu te mai primesc deloc 
!!!!  
-Nu vreau sa fac asta dar sunt unii care ma tot. . . . . . resusciteaza. . . . . .  
 
**** 
I - De ce nu î?i cump?ra scotienii frigidere? 
R - Nu sunt siguri ca atunci când inchid usa se stinge becul ! 
**** 
Ce scrie pe usa unui scotian? 
"Nu sunati, ies din 5 în 5 minute" 
**** 
Cum a aparut sirma de cupru? 
Doi scotieni au gasit simultan un penny... 
**** 
Cica un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta în pat 
langa el. Se sperie, scotianul şi da fuga pe scari la 
servitoare: 
"Daisy, Daisy! Sa fierbi un singur ou pentru micul dejun!" 
**** 
- Cum recunoşti casa unui scotian? 
- Este singura care are hartie igienica la uscat. 
**** 
Un scotian merge la un centru de inchiriat cai 
- As dori sa inchiriez un cal. 
- Desigur, alb, negru, roscat? 
- Nu conteaza, zdravan sa fie, ca noi suntem 6. 
**** 
- John ! Mergi şi cere vecinului un ciocan. 
- Tata, vecinul zice ca nu are ciocan. A avut unul de imprumut, dar l-a restituit 
stapanului. 
- Da-l dracului de zgarcit ! Du-te-n casa şi adu-l pe-al nostru ! 
 
Ion & Maria 
 
1) [951] Valentin Nu a fost deloc usor pentru lon sa o convinga pe Maria, dar pana 
la urma se pare ca a reuşit. Omul nostru inchiriaza o camera intrun hotel de lux şi o 
invita pe domnisoara la cina, inainte de a se duce sus, in camera, şi a face sex cu ea. 
Maria, consuma absolut tot ce se poate de pe meniu, de la aperitiv şi pana la desert. 
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Nerabdator, lon ar merge deja in camera sa se infrupte din nurii femeii. In cele din 
urma, o intreaba: Spunemi, mereu mananci atât de mult? Zîmbind dulce, ea ii 
spune: O, nu... Numai când sunt pe ciclu... 
 
2) [952] Valentin Nevasta lui lon, Maria este surprinsa de acesta facand sex cu 
amantul ei. in graba mare ii spune: Ascundete in spatele televizorului, imediat! Ion 
porneste televizorul sisi soarbe obisnuita bere. Sarmana nevasta nu mai stia cum 
sal faca pe bărbatusu sa iasa din camera. In cele din urma, striga din bucatarie: 
loane, vino repede sa vezi ce ciudatenie mi sa intamplat! Am scapat o farfurie de 
portelan pe jos şi mia sarit inapoi in mana, intacta! Astai nimic! striga din camera 
soţul. Adineauri un jucator a fost penalizat cu cartonas rosu şi eliminat de pe teren 
şi a iesit tocmai pe aici, pe langa mine!!! 3) [961] Valentin Invartinduse cu treburi 
prin casa, Maria nu are timp sal observe pe lon, soţul sau, care oprit din cititul 
ziarului o urmarea cu un zambet pe buze. La un moment dat când femeia curata 
aragazul şi se afla cu spatele la el, acesta ii spune: Ai un fund mare cat o betoniera! 
Femeia se rusineaza putin, dar nu scoate un cuvant şi se hotaraste in sinea ei ca io 
va plati cu varf şi indesat. Seara, la culcare, se intoarce cu fata la perete şi nici nul 
baga in seama pe Ion. Nerabdator, bărbatul începe sai mangaie fundul. Nervoasa, 
so?ia lui se intoarce sii spune: Crezi ca pentru dou? pietricele atât de mici dau 
drumul sa functioneze o betoniera atât de mare!? 4) [970] Valentin Era un roman 
cu nevasta in desert. şi merg ei, merg şi ajung la o oaza. Romanu' santinde la umbra, 
nevasta se da  dup? niste tufe sa se p**e. Se apleaca ea pe vine şi deodata aude 
"crantz, crantz, crantz...". Se sperie şi se muta mai incolo. Se aseaza pe vine... iar 
"crantz, crantz, crantz...". Se sperie şi mai tare sil striga pe bărbat'su: "Mai Ioane, 
vinoncoa' ca aud niste zgomote caremi da fiori pe sira. Vine Ion şi zice: 
 
"Hai fa, pisete sa vad cum sta treaba. "Se apleaca Maria, da sa se pise şi iar se aude: 
"crantz, crantz, crantz...". Se apleaca bărbatu', se uita şi zice: Sa fiu al dracu' dac? am 
mai vazut latei mancand iarba... 5) [988] Dragos Maria c?tre Ion: Ioane hai sa neo 
tragem şi noi ca toti oamenii! Bine. Când strig odata te duci in dormitor, când strig a 
dou? oara te dezbraci. Iar când strig a treia oara te bagi in pat. Bine Ioane. Vine Ion 
sub geamul Mariei şi striga: Marie! Marie! Marie! Vino cati arde sura şi tie iti arde 
de f***t. 6) [1040] marius Ion şi Maria erau la semanat de cartofi, când lui Ion ii 
vine a f**e la Maria. Fa Marie eu teas f**e dar ce facem cu calul ca nu avem de ce sa 
il legam. Leagal ba de un picior. In timp ce se f****u cu spor trece un avion care 
sperie calul. Acesta o ia la goana când Maria se ridica, se uita şi striga: "BA IOANE 
INTOARCETE PE SPATE CA SCOTI TOTI CARTOFII" 7) [1043] simona In noaptea 
nuntii Ion constata cu disperare ca Maria nu e fata mare şi o ia la intrebari. Maria ii 
raspunde: Stai Ioane sati explic. Mam dus seara la fantana şi cum stateam eu aşa 
aplecata a venit unul, mia pus fusta in cap şi mia traso. 
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Unde e ca ma duc sal omor! Spunemi cum arata, nu lai vazut de loc? Nu ca a venit 
din spate şi era seara. Da'  dup? p**a nu era din satul nostru. 8) [1064] Stranger Ion 
avea trei fete şi era tare nerabdator sa le marite. După cesi marita prima fata, se 
duce bucuros la crasma. Prietenul sau Gheorghe il intreaba: Ba, Ioane, de ce esti aşa 
de bucuros? Pai ma Gheorghe, o stii pe fiicamea aia mare? Am maritato ma cu unu' 
scurt in umeri şi lat in c*r de toti il f*t ma. 
 
Il sti pe Georgiga ala micu' sialal f**e. După cesi marita a dou? fata, se duce iar la 
crasma. Gheorghe iar il intreaba: Ba, Ioane, de ce esti aşa de bucuros? Pai ma 
Gheorghe, o sti pe fiicamea aia mare, am maritato ma cu unu' scurt in umeri şi lat in 
c*r de toti il f*t ma. Il stii pe Georgiga ala micu' sialal f**e. După cesi marita a treia 
fata se duce la crasma trist şi posomorat. Gheorghe il intreaba: Ma, Ioane, ma, de ce 
esti aşa de trist? Pai ma, Gheorghe, o stii pe fiicamea aia mica, am maritato cu unu' 
scurt in c*r şi lat in umeri, de pe toti ne f**e. Il sti pe Georgica ala micu', a murit 
saracul. 
 
9) [1154] Valentin Maria, cam pe la 10 seara, aude un fluierat discret deafara. Iese 
in ograda: Intuneric bezna, luna in nori. Pe bajbaite, pune mana pe oistea de la 
caruta. A, tu esti, Ioane? 10) [1156] Valentin Ion şi Maria ies de la medic. Tu, Marie, 
zise Ion uitanduse la medicamentele prescrise, bumbii ăştia ioi be, da' cu dopurile 
astea ceom face? Ma duc sal mai intreb o data pe domnu' doctor. Nu te duce ca so 
supara. Maria se duce şi iese repede. O zis sa ti le bagi in fund! Vezi, tam zas ca sa 
suparat... 11) [1157] Valentin Ion se intalneste pe ulita cu Maria, pe care no mai 
vazuse de mult. Buna, Ioane! Ce mai faci? Multam dentrebare, Marie. Ce sa fac, mam 
insurat. No, astai bine! Ba nui bine cam luat o muiere batrana. No astai rau ! Da, dar 
batrana avea casa. No, astai bine ! Da, dar casa a ars. 
 
No astai rau ! Da, dar nui aşa rau. De ce ? A ars şi batrana cu casa cu tot ! No, astai 
bine ….. 12) [1159] Valentin Ioane, ai facut inchisoare? Nam facut nici o inchisoare, 
Marie. Când am ajuns eu acolo era gata facuta. 13) [1160] Valentin Badea Ion, 
renumit in sat pentru "vrednicia" lui, se pregatea de iesit la camp. Unde mergi, bade 
Ion? Ia, sa capaluiesc malaiul cela. Da' cum te duci ca malaiul nici na rasarit. Lasa ca 
pana ajung, o creste el... 14) [1161] Valentin In armata, Ion este incorporat la 
parasutisti. Inainte de primul salt, instructorul le reaminteste ca trebuie sa numere 
pana la 9 şi apoi sa traga de manerul de deschidere al parasutei. Soldatii incep sa 
sara, totul decurge bine, când deodata instructorul observa ca parasuta 
ardeleanului nu sa deschis. Innebunit, executa un salt pana la limita minima de 
securitate, ajunge rapid la sol şi speriat il cauta pe nenorocit, crezand co sa1 vada 
facut farame. Dintro capita de fan din apropiere, auzii: No, amu vine 9... 15) [1163] 
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Cipy Ion şi Maria in timpul unei partide de sex... Maria: Ioane, vinee.... ohhh, ahhh... 
vineeeee... Ion: Fa, când f*t eu nu vine nimeni! 16) [1164] Amadeus Ion şi Maria 
siau dat intalnire. Ajunge Maria la Ion a dou? zi şi Ion o intreaba: Marie... Ai trecut la 
mine prin ograda lui Badea Ghiorghe? Da ma Ioane ma.... "Si ai trecut pe sub 
platanul mare de langa rau?" 
 
"Da ma Ioane ma." "Si ai vazut ce cacat mare şi gros e acolo?" "Da ma Ioane ma." Na 
ala io lam facut. 17) [1166] lucian Vine Ion de la munca, obosit, murdar, cu foamea 
in gat vai steaua lui. Stiga la Maria: Nevasta fa ceva sa manc! Maria: Aaaa, la ora 
asta?(iritata la culme) dac? iti fierb un ou e bine? Ion: Auzi fa eu dac? iti fierb o tata 
e bine? 18) [1167] Stef Masa lui Maria: Marie! Mai lasal odata pe Ion şi hai in casa! 
Maria: Bine mama! Il mai las odata şi vin! 19) [1168] Eugen Ion cump?ra un video şi 
câteva casete, printre care şi câteva porno. Maria da de ele şi fiind singura acasă, le 
vizioneaza. Când se intoarce Ion acasă o gaseste pe Maria goala pusca. Aceasta ii 
spune: Ioane, fucheman gura! la care Ion ii trage un pumn sanatos!!! 20) [1170] VIC 
Ion calare pe Maria o intreaba soptit: Marie mai poti? Maria inebunita de placere 
zice: Mai tare Ioane, mai tare...!!! Ion urland: Mai poti fai Marie, mai poti? 21) 
[1172] Stelica Ion da un anunt la matrimoniale: "Barbat serios, instarit, cu caruta cu 
2 cai, 2 vaci cu lapte, casa, doresc cunoştinta cu doamana serioasa in vederea 
casatoriei. Am un singur defect: "Nu am simtul mirosului." A dou? zi Maria da şi ea 
un anunt: "Doresc cunoştinta cu domnul Ion. Sunt gospodina, etc. Am şi eu un 
singur defect: 
 
"Imi miroase foarte tare pasarica." Ion ii da o intilnire lui Maria, toate bune şi 
frumoase,  dup? o saptamina deja hotarasc sa se casatoreasca. Vine noaptea cea 
mare. Maria începe sa se dezbrace, isi da jos sutienul, apoi chilotii. Cum isi da Maria 
jos chilotii, cum Ion striga: Marie, deschide geamul!! Ceai Ioane ai prostit? Parca 
ziceai ca.... Marieeeeee, deschide geamul!! Ba Ioane, tu ai mintit in anunt? 
Marieeeeeeee!! Deschide geamul!!! Da ce e ma Ioane?? Ma ustura ochii!! 
 
Era intro seara de mai. Ion şi Maria stateau ca de obicei in pat şi dintro data ii zice 
Maria lui Ion: Ba Ioane eu îmi dau jos pijamalele. Ion ii zice : Dai jos fa Marie. După 
un timp ii zice şi Ion: Fa Marie îmi dau şi eu jos pijamalele! Dai mai Ioane! zise 
Maria. Mai stau ei ce mai stau şi zice Maria: Mai Ioane eu îmi dau jos şi chilotii! Dai 
fa Marie! După un timp zice şi Ion: Fa Marie da îmi dau şi eu jos chilotii. Dai mai 
Ioane! După inca 2 minute zice Maria: Ma Ioane eu ma cracanez! Cracaneazate fa 
Marie! Mai stau ei şi zice Ion: Ma cracanez şi eu fa Marie! Cracaneazate mai Ioane. 
După 3 minute zice Ion. Fa Marie hai sa ne culcam ca nu vine nimeni sa ne f**a!!! 
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După o lunga perioada de studii la Paris, Ion vine acasă sasi vada familia şi 
meleagurile natale. După citeva zile Maria, ca şi o nevasta iubitoare ii spune: 
 
Uite Ioane dimineata eu fac curat in casa şi tu te duci sa mulgi vaca. Ion: Nu pot 
Marie, Maria: De ce Ioane, Ion: Imi repugna ! 24) [1175] Missy_Cool Ion la Maria: 
Tu, Marie io tare mas culca cu tine?!! Ma, da nu se poate! De ce? Ca ios lesbi! 
LESBI!!Da aia cei??? Vezi tipa aia cu picioare lungi, tate mari, par fain??? Da. Io cu 
aia mas culca! Sta Ion.......mai sta....(se scarpina in cap) şi zice: Stii ce Marie şi ios 
lesbi. 25) [1176] Valentin 26) [1177] PepeDeMoko Ion şi Marie, proaspat casatoriti 
se f*t toata ziua, dimineata, la pranz şi seara. Intruna din dimineti, ies şi ei afara, sa 
faca piata, cand, lui Ion ii vine brusc, chefu`. Tu Marie, io tio trag, chiar amu ! Mai 
Ioane, nu fii nebun, mai, ne vede lumea. ! Nu ma intereseaza, io tio trag ! Tu teapleci, 
te faci ca te uiti prin iarba, şi io tio trag din spate.....asaaaa....bine...amu, numai un pic 
dute inspre dreapta...asaaaa....amu, numai un strop mai inainte....asaaa bine, 
amu....un miez mai c?tre stanga... Ma Ioane...dapoi tu ce faci mai ? Apoi ma f***i ori 
MA PARCHEZI ?!!!? 27) [1179] Andrei Ion ii trimite un ravas Mariei: "Fa, Marie, fa la 
ora 12 noaptea sa fii in varful dealului ca vreau sa te f*t". Maria citeste ravasul şi 
trimite unul de raspuns: "Ma Ioane am inteles aluzia, vin..." 28) [1180] vasilon La 
Ion şi Maria vin un cuplu francez in vizita. 
 
Maria se uita pe gaura cheii la francezi in camera şi o vede pe frantuzoaica dindui 
cu bikinii pe la nas francezului. Maria in gindu ei: Cear fi sai fac şi eu aşa lui Ion cu 
gogosarii mei. Intra tiptil in camera lui Ion. Acesta doarme. Isi scoate gogosarii, şi ii 
da pe la nas lui Ion. Ion: FA MARIE...ADU PUSCA CA IAR AU VENIT DIHORII AIA... 
29) [1182] Ricky Ion şi Maria faceau dragoste. La un moment dat Maria zice: Bai 
Ioane iti miros picioarele! La care Ion raspunde: dac? vrei! 30) [1184] gues Ion, pe 
patul de moarte: Marie, eu acum ma duc, mult nu mai am, da' vreu sa stiu şi eu: Mai 
inselat tu vreodata? La care, Maria: Apai ma Ioane draga, io tias zice, da'Dac? nu 
mori?... 31) [1185] Raducu Accident la Ion acasă : Maria: Ioaneee ! Nu da drumul la 
turbina, ca sunt inauntruuuu !!!! 32) [1189] remus In noaptea nuntii, Maria il 
intreaba pe Ion: Darling mai poti ? Ion: Da darling......Dimineata il intreaba din nou: 
Darling mai poti ? Ion: Nu! dar ling. 33) [1190] Colegul Ion şi Marie in noaptea 
nuntii: Marie culcata in pat, Ion langa fereastra, uitanduse pe geam. După vreo 
jumatate de ceas, zice Maria: No, Ioane, mii frigut! Pune, fa, un tol pe tinie! zice Ion 
f?r? sa intoarca capul. Pune Maria un tol pe ea, da' peste jumatate de ora începe din 
nou: Ma Ioane, da mie tot frigut mie! 
 
Mai pune fa un tol pe tine! zice Ion. Se conformeaza Maria, dar Ion tot la fereastra. 
Peste alta jumatate de ora, Maria: Ma Ioane, tu nauzii ca mie mie frigut? Nauzi fa 
femeia sa mai pui un tol pe tine? Pierzandusi rabdarea, Maria exclama: Da ce faci tu, 
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Ioane, la fereastra acolo? La care Ion raspunde intorcanduse radios: No, fa muiere, 
mio zis mie Vasile ca noaptea nuntii a mai faina, şi nu vreu s scap o clipita din ochi! 
34) [1192] Colegul In luna de miere, Ion şi Maria devenisera celebri in sat pentru 
prelungile reprize de amor, care aveau loc care pe unde puteu şi ei. Intruna din 
dimineti, Ion iesi pe veranda sa faca ceva sport. Când ajunse la flotari, il vazu 
vecinul Vasile, carei striga peste gard: No, Ioane, ogoiete, ma, ca Mariai plecata la 
coteata, ma! 35) [1196] Mircea Alearga Ion  dup? Maria. Alearga şi iar alearga.... Au 
ajuns intro padure! Maria sa catarat intrun copac iar Ion a ramas jos. Ion: Marie 
date jos!! Maria: Nu, ai sa ma bati!! Date jos ca te f*t!! Ei, ce maincinos mai esti!! 36) 
[1197] Lucian Ion c?tre Maria: "Marie hai sa te f*t in ureche. Maria: "Mai Ioane pai 
surzesc". Ion: "Hai tu ca aseara nai amutit". 37) [1200] aquire Maria era foarte 
suparata pentru ca Ion nu mai facuse sex cu ea de o groaza de vreme. In acea zi Ion 
sa intors acasă şi ia spus Mariei: Marie, gata! Hainele jos şi aseazate in maini in fata 
oglinzii! 
 
Maria fericita ca o sa faca sex sa dezbracat şi sa asezat in miini in fata oglinzii. In 
acest timp Ion era in baie. Maria, obosita de atata stat in maini la intrebat pe Ion: 
Ioane, cat mai stau sa te astept?? Ah am şi uitat! Vroiam sa vad cum îmi sta cu 
barba!! 38) [1202] Val Ion are un picior de lemn. Maria: Bradui? Ion: Nuuu.. Maria: 
Fagui? Ion: Nuuu.. Maria: Stejar ii? Ion: Nuuu Maria: Ca doar no fi salcie?! Ion: Ihi! 
Maria: Astai bun ca face bine şi la reumatism! 39) [1204] uzbecu Ion c?tre Maria: 
Marie vinon cucuruz ca vreau sa te f*t. Maria: Nu ca tu ma minti! 40) [1207] Wil 
Ion: Marie, vino fancoa'!! Maria: Nu vin Ioane ca tu mii f**e! Ion: No, vin' fa, ca nu tii 
f**e! Maria: Pai atunci de ce sa mai vin? 41) [1210] Coco 
 
Mergeau Ion şi Maria cu caruta. La un moment dat, Maria spune: "Ma Ioane, io am o 
presimtire ca tu o sa ma F**i". Ion: "Stai fa linistita". Mai merg ei şi Maria spune iar: 
"Ma Ioane io am o presimtire ca tu o sa ma F**i". "Ma, Marie, dac? eu spun una, pai 
aia este. Maria: "Ma, Ioane da f****a odata ca sa scap de presimtire". 42) [1214] 
paul Ion şi cu Gheorge se duceau la cosit in camp. După ceva timp coasa lui 
Gheorghe se rupse. Ba, Ioane ma duc in sat sami schimb coasa şi vin inapoi! Bine, 
Gheorghe!, zise Ion. Pe drumul spre sat Gheorghe vede casa lui Ion şi pe Maria 
dezbracata pe masa. Gheorghe intra in casa şi o reguleaza bine pe Maria. După ceva 
timp Gheorghe se intoarce cu o coasa noua la camp sii spune lui Ion: Bai, Ioane stiai 
ca ai o nevasta tapana de tot? Da, pai dacai moarta de trei zile! 43) [2169] alex Ion 
şi maria cump?ra o ma?ina de facut copii. Ion începe sa faca copii 1, 2, 3, ... copii. 
Unul iese negru. Maria striga: Ioane pe asta lai ars. 44) [2183] bazooka Ion şi Maria 
familie de mari gospodari ai satului. Cum viata era tot mai grea se gandesc sa mai 
faca economii: Auzi, Marie, dac? tu ai avea patru tate nar mai trebui sa tinem vaca! 
Daca, tu, Ioane, ai avea dou? p**i nar mai trebui sa tinem sluga! 45) [2329] Ade 



2455 

 

Intro zi Maria mersese la mama ei  dup? o luna de casatorie şi ii spuse ca Ion nu o 
mai vrea. Nici nu se mai uita la ea! Atunic mama ei ii spuse: Desbracate in sutien in 
fata lui. Nimic. A dou? zi se dezbraca in chiloti. 
 
Nimic. A treia zi se dezbraca de tot. Atunci Ion reclama: Vezi ca ai pisica intre 
picioare! 46) [2851] schnecker Ion o intreaba pe Maria: Marie, tie tiar placea sa fii 
bărbat? Maria raspunde: Da, Ioane, dar tie? 47) [2968] andreea Era odata Ion şi 
Maria. Ei nu puteau avea copii şi sau dus la un preot foarte priceput, care lea spus 
ca ar trebui sa se duca la biserica din Paris şi sa aprinda o lumanare. Zis şi facut. 
Peste 6 ani preotul se hotaraste sa le faca o vizita. Ajunge acasă la ei, suna la usa şi 
deschide usa o fetita. Buna ziua mama e acasă? Nu, e la spital, la maternitate, sa dus 
sa aduca pe lume al saselea copil. şi tata? Sa dus sa stinga lumanarea. 48) [3098] 
Jon24 I: Esti proasta Marie? R: Nu, prostituata! 49) [3838] Gigel Ion şi cu Maria sau 
casatoriti. După un an Ion moare şi Maria, inca fata tinara şi plina de dorinte, 
doreste sa pastreze amintirea lui Ion proaspata şi ii taie p**a, iar când ajunge acasă 
face o gaura in perete şi o fixeaza acolo urmand ca seara sa se autopenetreze. In 
prima zi Maria vine acasă se bagan pat şi isi face treaba. A dou? noapte la fel. 
Vecinul Gheorghe observa lucrul asta şi cum o placea pe Maria se gandeste şi isi 
baga el acolo p**a. Seara vine Maria acasă suparata, merge la bucatarie ia un cutit, 
merge in camera şi zice: Hai, ma Ioane, ca ne mutam. 50) [4190] cezar Ion c?tre 
Marie  dup? ce sau casatorit: Marie uite care sunt regulile: 
 
Când vin de la coasa şi am clopul pe partea dreapta inclinat inseamna ca mie foame 
şi sami pui masa. Când e pe stanga inseamna ca mie sete şi sami pui vinul iar când e 
pe spate inseamna ca vreau sa facem sex. şi sa te bagi in pat. Ai inteles? Am inteles, 
dar am şi eu o regula. Care? Când vii acasă şi ma vezi in varful dealului ca stau cu 
mainele in sold apai sati dai clopul pe spate ca dac? nu ii bai. 51) [4043] DARKAN 
Maria se duce duminica la targ. Intorcinduse acasă Ion o intreaba: I: Ai fa Marie ce 
mai era prin targ ? M: Pai ma Ioane ce sa fie p**e..alea mai mari mai scumpe. I: Ai fa 
Marie da ca a mea erau? M: E ma Ioane ca a ta se vindeau la chita!! Duminica 
viitoare se duce Ion in targ. M: Zii ma Ioane ce era era prin targ? 
 
I: Erau p***e...Alea virgine mai scumpe, alea mai largi mai ieftine. M: Ai ma Ioane da 
ca a mea era? I: E fa Marie... pai in a ta se tinea targu! 52) [3809] luci Moare Maria! 
Bula invita tot nemul la inmormantare. Incepe slujba se termina şi începe lumea sa 
iasa din biserica. Ies câteva persoane  dup? care ies cei patru care tineau cosciugul 
şi f?r? sa vrea il lovesc de tocul usii. Cateva clipe mai tarziu incep sa se auda 
zgomote in cosciug. Oamenii, curiosi, deschid cosciugul şi ce sa vezi. Maria inviase. 
Toata lumea pleaca fericita mai departe şi peste 10 ani iar moare Maria. Acelasi 
scenariu cu aceiasi oameni la aceeasi biserica. Incepe slujba se termina şi lumea da 
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sa iasa. Iar din fundul biserici se aude Ion: "Ba, aveti grija sa nu mai loviti cosciugu' 
ala o data ca va ia mama dracu!" 53) [4285] mihaella Ion şi Maria se duceau c?tre 
casa iar afara ploua torential. 
 
La un moment dat a fulgerat spre pamant la 50m de ei. Ion zice: "No Doamne". 
Peste câteva minute iar fulgera la 10m de ei. Ion iar: "No Doamne". Peste alte câteva 
minute la 1m de ei iar Ion la fel. Iar apoi un fulger o paleste pe Maria, atunci Ion 
zice: "No aşa Doamne". 54) [4517] BICA Era Ion şi cu Maria in pat intro seara. La un 
moment dat Maria care nu avea somn il intreaba pe Ion: Ioane, dormi? Nu! Ma 
iubeşti? Dorm!! 55) [5464] gelusi Ion şi Maria faceau dragoste. La un momendat 
Maria c?tre Ion: Ma Ioane inima ma! Ion c?tre Maria: Laso fa Marie ca o ocolim. 56) 
[4839] lunaticul Ion vroia sa mulga vaca şi când ii pune galeata sub tate, da vaca cu 
copita sii rastoarna galeata. Ii leaga Ion picioarele din fata, pune galeata şi vaca o 
rastoarna cu copita cu un picior din spate. Ii leaga şi picioarele din spate şi vaca 
rastoarna galeata cu coada. Da sai lege coada de tavan şi când reuseste in final ii cad 
pantalonii jos. Tocmai atunci intra Maria: Ce faci ma cu vaca? Pai o f*t fa ca dacati 
spun co mulg nu ma crezi! 57) [4235] bogdan Intro iarna se duce Ion la Maria sii 
zice: Marie, vezi tu piciorul asta stang al tau? Il vad ma Ione. No sa sti cai Craciunul. 
Bine ma Ione. Marie, vezi tu piciorul asta drept al tau? Il vad ma Ioane. 
 
Sa sti cai Revelionul. Da ma Ione, si? Marie, pregatestete cati fac o vizita intre 
sarbatori! 58) [5346] cosmin Ion o conduce seara pe Marie acasă. Când ajung in 
poarta, Ion ii propune o partida de sex. Maria: Ma Ioane, nu se poate din 3 motive! 
Care tu Marie? In primul rand pentru cas fata mare şi ma pstrez pt. casatorie, in al 
doilea rand pt. ca poate trece cineva şi ne vede şi in al treilea rand pt. ca de cate ori 
o fac in poarta, îmi intra clanta in cur şi ma doare! 59) [7532] bebo Ion şi Maria vin 
de la camp. Ion o tranteste pe Maria in caruta plina cu fan şi io trage bine de tot. 
Maria: Mai Ioane, ce mai speriat. Mai speriema inca o data. Ion se conformeaza şi io 
trage iar Mariei. Ajung in sfarsit acasă. Maria: Ioane, mai speriema o data. Ion io 
trage,  dup? care se duce la treaba. Vine acasă. Maria: Ioane mai speriema o data. 
Ion io trage şi da sa se culce. Adoarme, dar Maria il trezeste. Maria: Ioane, hai, te 
rog, mai speriema o data. Ion: BAU 60) [6186] Ion Ion vazand ca Maria nui mai 
raspunde la avansuri isi propune intro zi sa rezolve problema. Se duce Ion la Maria 
şi ii zice: Fa Marie când ai sa ma vezi fugind prin curte cu 2 caldari de apa in mana 
dapoi sa stii ca mie mia f**e şi sa te gasesc in pat auzi? La care Maria este de acord. 
 
Prima zi: Ion fugind prin curte cu dou? caldari de apa in mana. Maria fuge in pat şi il 
asteapta. Ion vine şi rezolva problema. A dou? zi la fel, a treia zi la fel. După câteva 
zile insa pe la miezul noptii, se scoala Maria din pat sil vede pe Ion fugind prin curte 
cu dou? galeti de apa in mana. Fata cuminte ce este, se duce repede in pat şi il 
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asteapta. După vreo jumatate de ora apare şi Ion transpirat tot sii spune Mariei: 
Faaa! Noua nea luat foc grajdu şi tie iti ardea f**e? 61) [4409] Mucker Ion: Fa Marie, 
hai in capita cu fan sa te f*t! Maria: Am inteles aluzia subtila şi vin. 62) [4420] 
Danutelu` Ion vine suparat acasă şi o gaseste pe Maria in curte. I: Fa! Vino in casa ca 
te omor! M: Da Ioane vin! I: Fa intra in dormitor! Imediat. M: Ioane ai cumva chef 
de. I: Taci şi bagate in pat! M: Gata Ioane imediat! I: Trage plapuma peste noi ca te 
omor! Maria trage plapuma si: I: Vezi fa ce ceas fosforescent am? 63) [4813] bonie 
Ion şi Maria in pat: Maria: Ioane iti miros picioarele! Ion: Bine Marie, dac? vrei tu.... 
64) [9428] alinutza Intro zi Ion o pune pe masa sai faca niste clatite  dup? care 
femeia plec?. El se duse acasă la Maria şi o invita sa faca clatite impreuna.[ Maria 
stia sa nu se duca la el ca acesta vroia sa o reguleze dar când a auzit de clatite a fost 
de acord]. Ajunsi acasă la Ion, acesta îi ridica poalele şi o arunca pe burta in pat.în 
timp ce o regula mai lua din farfuria de sub pat cate o clatita şi io dadea Mariei sa 
manance.Când sau terminat clatitele Maria a plecat acasă.Mama ei : 
 
Unde ai fost Marie? Sa fac clatite, cu Ion! Bine, fa nesimtito dar la mine nu teai 
gandit?Nu miai oprit nici macar una de pofta? Auzind acestea Maria isi ridica fusta 
şi spuse: Ia de aici, linge tigaia! 65) [5117] Yo! Ion şi Maria erau la secerat.După un 
timp obosesc şi se aseaza sub un copac.Maria tipa la un monment dat: Ioane, Ioane 
uitun motociclist f?r? cap! Taci tu Marie, ca nu exista aşa ceva. După un timp Maria 
zice: Uite inca un motociclist f?r? cap! Taci fa, ca nu exista aşa ceva. Maria zice 
iarasi: Uite ma Ioane un motociclist f?r? cap! Tulai ma, lam vazut şi eu!Cred car 
trebui sa mutam coasa din drum. 66) [5305] SABOU Ion şi Maria la restaurant: 
 
M: Ioane asai ca nui frumos sami sug maseaua? 
I: Nu fa. 
M: Atunci sugemio tu. 
 
Maria, proaspat casatorita, se intalneste cu Ion. Curios acesta o intreaba: " Ei, Marie 
cum e sa fii casatorita? E mai bine? "Ma, Ioane, nui mai bine dai mai des!" 
 
Ion şi Maria, pensionari, stau pe banca in fata casei şi admira apusul soarelui. Atinsa 
de romantismul momentului, Maria zice: Ioane, mai tii minte cum ne plimbam când 
eram tineri şi ma tineai de mana? Ion, receptiv, o prinde cu blandete de mana. 
Maria: Da' mai stii, Ioane, cum ma sarutai pe obraz când eram mai tineri? Ion ii 
aplica docil un toc pe obraz. Maria prinde curaj: şi ma şi muscai nitel de ureche. 
 
La care Ion se ridica şi pleaca. Unde mergi? intreaba Maria. Sami iau proteza. 69) 
[20785] ina Ion mare gagicar se trezeste dimineata şi ia agenda. Ia sa vedem pe 
cine avem programata azi la f***t. Pe Maria. O suna pe Maria. Alo, Marie, is io Ion. 
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Marie azi la ora 10 esti programata la f***t. Ma Ioane nu pot azi ca mii acasă 
bărbatu! Marie nu glumi, in agenda mea scrie ca azi la 10 esti programata la f***t, 
trebuie sa vii! Nu pot Ioane, tiam zis ca este acasă bărbatu! Ma Marie nu te juca! Nu 
ma joc Ioane da nu pot! Bine Marie faci cum vrei, da sa stii ca io te trec f****a. 70) 
[20848] cocolino Ion şi Maria sau casatorit. Nu faceau nimic. Intro dimineata Maria 
se duce in targ sfatuita de baba satului. Se pregateste isi ia vreo 2 reviste şi vine 
acasă. Seara când vine Ion acasă: Ioane, rupemi rochia! Esti nebuna! Ioane, batema! 
Esti nebuna! Ioane trintestema in pat! Esti nebuna! Ioane damio in gura! Pooooccc! 
71) [21212] stefan Maria: Ioane ce are magaru acela intre picioare? Ion: Doamne 
Mario proasta esti! Da aceea este socoteala lui. Maria: Da!? dac? stiam ca aşa stau 
lucrurile îmi alegeam bărbat  dup? urechi nu  dup? nas. 
 
72) [6327] nixon Ion era pe un mal al Oltului şi Maria pe celalalt mal. Mario as vrea 
sa tio trag! şi eu as vrea dar nu am cum trece apa. Pai uite cum facem, eu îmi scol 
scula şi treci pe ea. Bine mai Ioane, dar cum trec apa inapoi? 73) [21540] silviu Ion 
ii zice lu' Maria: Fa Marie hai sa ne f***m! Maria: Nu pot Ioane cas fata mare, am sa 
ma f*t  dup? ce am sa ma marit! Ion: Bine uite numarul meu de telefon, sunama  
dup? ce te mariti! 74) [7025] bobo Inainte de a se casatori cu Maria, Ion se duce la 
tatasu' sil intreaba cum so faca. Apoi ma Ioane va puneti unul intrun colt al camerei 
şi unul in celalalt, va dezbracati, va apropiati şi  dup? aia va apropiati şi vedeti voi 
ce se intampla. Zis şi facut. In noaptea nuntii fac  dup? cum li sa spus. Se dezbraca şi 
se apropie numai ca Maria nimereste in clanta de la usa iar Ion in priza. La un 
moment dat Maria spune: Ioane da baga şi tu mai drept! Da nu pot fa' ca ma 
scutura! 75) [7472] atk Ion şi cu Maria casatoriti de vreo 3 saptamani. Vine mama 
soacra la Ion. O vede pe Maria şi o intreaba: "Cum iti merge casatoria?" Maria 
suparata ii spune ca Ion nu misca nimica, la care mama soacra ii spune sa plece la 
cump?raturi ca vorbeste ea cu Ion. Il cheama pe Ion la fereasta şi il intreaba de ce 
nu misca nimica ca Maria ii femeie tânăra şi are nevoie... Ion ii spune ca nu ştie la ce 
se refera. Mama soacra ii spune: "Ma Ioane vezi tu parcul ala? Ii vezi şi pe aia doi 
caini acolo? Asa sa ii faci şi tu Mariei ma. 
 
Mama soacra pleaca, şi se reintoarce  dup? o saptamana. Când o vede Maria ii spune 
sa plece ca nu mai vrea sa vorbeasca cu ea. Atunci mama soacra il cheama pe Ion şi 
il intreaba dac? ia facut Mariei ce ia spus. Ion ii spune: Mama soacra mai greu a fost 
când am scoso in parc. 76) [7496] luck Maria vrea sa ii cumpere lu Ion cadou de 
ziua lui. Asa ca merge in piata. Vede la unu o pasare mai ciudata şi il intreaba ce ştie 
sa faca pasarea. Vanzatorul ii spune ca e o pasare distrugatoare, şi ii demonstreaza. 
Zice c?tre pasare: "Copac, pasare destrugatoare, şi pasarea a distrus tot copacul". 
Vazand asta Maria o cump?ra şi pleaca acasă. In drum spre casa vrea sa o testeze 
iar, şi zice pasarei: "Gard pasare distrugatoare" şi pasarea a distrus tot gardul. 
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Ajunsa acasă Marie ii zice lui Ion: "Ma tiam luat o pasare distrugatoare!" La care Ion 
zice: "P**a pasare distrugatoare" 77) [7547] vlad Intro seara Ion şi Maria in pat. 
Aude Ion de la fereastra cioc, cioc. Se duce el la fereastra şi aude o voce: Vezi ca 
Maria te inseala cu Gheorghe pe sub plapuma. Se duce Ion, se uita sub plapuma, nu 
vede nimic. Se culca şi aude iar la geam: Vezi ca Maria te inseala cu Gheorghe pe sub 
plapuma. Se uita iar Ion, nu vede nimic, deschide usa şi se uita prin curte. Cauta ce 
cauta, la un moment dat se aude usa trantinduse. Se duce el la usa, se uita pe geam 
şi zice: Ia uite ba ca deaici aşa pare. 78) [7576] cixxMurise Ion. In drum spre groapa 
Maria il bocea: Ioane cine se mai culca cu mnine Ioane. Popa: Cu mine te vei culca şi 
te voi binecuvanta. Merse ce merse, Maria il plange cu jale pe al sau Ion. Ioane, 
Ioane cu cine ma mai culc eu Ioane. Popa: 
 
Cu mine te vei culca şi te voi binecuvanta. Maria nervoasa nu stia ce sa mai faca. Mai 
merge ce merge şi Maria iar: Ioane, Ioane cine ma mai pupa in c*r Ioane. Popa: 
Precum in cer aşa şi pe pamant acum e dascalul la rand! 79) [7801] jojo2000 Ion şi 
Maria vreoiau sa faca dradoste şi Ion a zis ca, când alearga cu niste galeti de apa in 
mana prin curte atunci are chef de sex. Maria il vede pe Ion prin curte alergand cu 
galetile şi merge in casa şi se drezbaca şi se pune in pat. Asteapta şi deodata vine 
repede Ion şi zice: Bine ca tu stai aicea drezbacata şi noua nea ars grajdiu. 80) 
[7992] xy² Ion şi Maria seara in pat dadea sa se culce. Deodata, Maria zice lui Ion: 
Ioaneee uite o plosnita pe perete! La care Ion raspunde: Da ce fa, la bani nostrii vrei 
sa avem un Rembrant! 81) [8195] ALEX Maria se intoarce de la oras, scolita, 
smecherita dar nesatisfacuta. Pune ochii pe Ion bărbat bine. Maria tot ii facea 
propuneri lui Ion. El cam timpit de felul lui, nimic. Se hotaraste Maria sil invita la o 
cina romantica, cu lumanari, muzica, tort, sampanie atmosfera totala dar Ion nimic. 
Maria se supara şi ii zice narodului: Mai Ioane io moi dezbraca ca ii cald aci in 
camera. No dezbracate Marie ca şi eu moi dezbraca. Maria turba de ciuda sii zice 
iar: No mai Ioane io moi aseza pe pat cai cald tare. No aszate Marie ca şi eu moi 
aseza. Ion intreaba: No Marie şi amu ce facem? No ce sa facem Ioane asteptam sa 
vina cineva sa ne f**a pe amandoi! 82) [8455] GLODAN După ce se trezesc cei doi, 
Maria ii spune lui Ion ce a visat: "Am visat ca am fost in targ şi erau p**e de vanzare 
din alea mari cu 1000000 de lei, ceva mai mici la 
 
100000 de lei şi ca a ta la 1000 de lei legatura". Stai sa vezi ceam visat io spune Ion: 
"Eram tot intrun targ şi am vazut p***e de vanzare virgine la 5000000 de lei bucata, 
ceva mai largi la 200000 de lei bucata". "Da' ca şi a mea nai vazut?" intreba Marie. 
Ba am vazut in aia so organizat targul. 83) [23602] adi Ion cu Maria in noaptea 
nunti. Marie, in noaptea asta vom face dragoste cum nu am mai facut niciodata. In 
timp ce Maria era dezbracata in pat asteptindul pe Ion, acesta la frigider deschise o 
sticla de palinca din care trasese niste guri. Ion merge la Maria şi ii spune sa se 
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puna "capra". Maria ii spune ca asta au mai facuto, sai arate alt stil. Ion ii mai spune 
o data acelasi lucru. Maria il refuza. Atunci Ion ii spune a treia oara sa se puna capra 
ca sa se suie pe ea, sa il duca pina la frigider ca a mai ramas o gura de palinca sii 
pacat sa ramiie acolo. 84) [8780] misu Ion, pe patul de moarte: Io amu moi duce 
Marie, ca mia sosit ceasul. Asculta aici ceti spun. Maria, suspinand: Zi Ioane, şi aşa oi 
face! Sa tii gospodaria Marie, sa nu vinzi nimic, sa aiba copii ăştia când or creste 
mari. Maria, suspinand: Asa oi face, Ioane... Sa dai copii la scoala, sa iasa invatati, 
Marie! Maria, suspinand: Asa oi face Ioane... şi mai vreau, Marie, ca  dup? ce moi 
duce sa te mariti cu Gheorghe! Da' Ioane, credeam ca Gheorghe e dusmanul tau de 
moarte. Pai tocmai deaia... 85) [9037] sonya_ro Ion şi Maria trebuiau sa se 
casatoreasca. Inainte de cununie Ion ii zice Mariei: Fa Marie dac? nu esti virgina ai 
incurcato.. Te bat, bag divorţ, te fac de rasul satului. 
 
Maria speriata se duce la maicasa. Stai fato nu te speria asa. Inainte de actul sexual 
iti bagi niste praf de pusca şi totul va fi ok! Zis şi facut. Vine şi noaptea nuntii. Ion o 
penetreaza pe Maria, se aude poc! După care glasul disperat al lui Ion: Sari Marie, 
nu stiu unde mie p**a caci c*****e mis pe clanta! 86) [9194] David Ion vine acasă şi 
striga: Marie, imbracate, am castigat opt sute de milioane. Ioane, mai, ce sambrac? 
Iati tot şi pleaca! 87) [9513] Radu Ion şi Maria erau casatoriti. Vroiau sasi cumpere 
un ARO. Aveau nevoie de 40 mil, dar cum nu aveau bani, Ion merge sa ceara de la 
vecina. Aceasta ii spune: dac? te f**i cu mine in stilul albina iti dau. Stai sa o intreb 
pa Maria. După 2 ore se intoarce la vecina spunandui ca Maria e de acord. Atunci 
vecina ii pune pe penis o albina care il musca şi lui Ion i se umfla. După actul sexual 
Ion merge acasă cu banii: Hai Marie sa ne luam ARO. Dar ma Ione cum ati facuto? In 
stilul albina. şi cum ii aia? Hai sati arat! Ion ii ararta cum este stilul albina  dup? care 
ii spune: Hai Marie sa ne luam ARO! Sti ce Ioane? Lasal incolo de ARO şi hai sa ne 
luam 20 de stupi! 88) [9526] sonya_ro Intro zii Ion se plimba prin padure. Ajunge la 
un tei in care o vede pe Marie. Ion: No Marie nu vrei tu aventura sa tearunci din tei 
in p**a? La care Maria: No Ioane aventura dac? vrei sa marunci din p**an tei! 89) 
[9527] sonya_ro 
 
Ion era insurat cu Maria, curva satului. După cativa ani Maria moare şi cum datina 
in sat cerea ca toate curvele sa fie ingropate dezbracate maria este inmormantata 
goala. După câteva zile Ion începe sa aiba mustrari de constiinta cum de a pututo 
lasa aşa pe Maria. Nu mai rezista şi intro zii se duce sa o imbrace. Sapa Ion ce sapa, 
intrun final ajunge la cosciug dar acesta era gol, in el fiind doar un biletel. "Sunt in 
p**a la Vasile trei morminte mai 'nainte"! 90) [23666] El_nino Ion invidios pe oile 
mai grase ale lui Gheorghe il intreaba pe acesta: Ma cum se face de oile tale sunt aşa 
frumose şi dau atata lapte? Pai ma Ioane tu ai berbec la ele? Nu, nu am dar cemi 
trebuie? Pai uite ce faci, te duci la targ şi iti cumperi unu sau dac? nu poti sa tii tu 
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locul berbecului. Se duce Ion acasă isi suie oile in camion şi le duce pe o poienita 
unde face ce la invatat Gheorghe. Ajunge seara acasă obosit tare. Maria  dup? ce il 
asteptase toata ziua, bucuroasa ca a venit ii cere sa faca dragoste. Asta suparat şi 
obosit o refuza. Se trezeste Ion dimineata şi o intreaba pe Maria: Ce fac femeie oile 
alea, mananca or ba? Sunt la fel ca ieri Ioane. Suparat Ion suie oile in camion şi o ia 
de la capat. A dou? zi la fel, la fel şi a treia. A patra zi se trezeste Ion şi intreaba: Ce 
fac femeie oile alea, mananca or ba? Ma Ioane aşa ceva nu am mai vazut! Sau suit 
toate in camion şi una sta la volan şi claxoneaza! 91) [9914] lucian Ion cu Maria 
merg la vinatoare pe dou? drumuri diferite. Intelegerea e ca cel care va auzi 
impuscatura sa vina sa vada ce a impuscat celalalt. La un moment dat Maria aude o 
impuscatura, fuge repede, şi când ajunge la Ion acesta o intreaba mirat: Marie tu ai 
mai vazut pasare cu parasuta? 92) [9926] biggy Ion şi cu Maria eru in vizita la 
Bucuresti! 
 
Mergeau ei pe strada când Ion vede pe jos o revista PLAYBOY! O ia o baga in haina 
şi merg mai departe! Ajung ăştia la hotel, iar Ion ii arata Mariei ce a gasit! Hai fa 
Maria sa facem şi noi ce fac ăştia!! Pe prima pagina o tipa care s***a p**a! Marie 
începe şi ea! şi s**e ea ce s**e când la un moment dat Ion ii spune! Sufla fa Marie! 
De ce Ioane? Pai mia intrat cearsafun c*r! 93) [10223] meziii Merge Marie prin 
India, şi da de un fraier ce canta la fluier sa iasa sarpele din galeata. Marie uimita, il 
intreaba pe fraier: Ba fraiere! dac? canti la fluieru asta sa ridica orice? Fraieru: Da 
absolut orice! Marie cump?ra şi ea dou? fluiere. Fiti atenti! Marie merge acasă şi il 
vede pe Ion ca doarme acoperit cu plapuma. Marie dornica de sex vrea sa vada dac? 
merge faza cu fluierul. Baga un fluier in gura şi începe sa fluiere. şi deodata se ridica 
plapuma. Vazand ca merge il baga şi pe al 2lea şi fluiera şi fluiera şi plapuma se 
ridica tot mai tare pana ajunge in tavan. Marie arunca hainele de pe ea dornica de 
p**a şi fereste plapuma şi ce credeti ca vede? Ion doarme pe burta şi din c*r ii iesea 
un limbric. 94) [10317] zyzu Ion şi Maria nu stiu sa faca dragoste. Intro zi amandoi 
se iau de manuta şi se duc la doctorul lor de familie. Ajungand aici, acestea, in cauza 
de disperare, ii spune doctorului problema lor. Doctorul le spune sa meaarga acasă, 
sa se desbrace, sa stinga lumina şi sa mearga unul spre celalalt sa se imbratiseze. 
Restul vine de la sine. Zis şi facut. Maria şi Ion se duc acasă şi fac intocmai cum ii 
sfatuise doctorul. Problema insa este ca ei, in loc sa se imbratiseze trec unul pe 
langa celalalt. 
 
Ion tecand pe langa Maria, merge ce merge cu p**a sculata şi sio baga intre 
calorifer. Maria trecand pe langa Ion, mere ce mere şi se implanta cu p**a in clanta. 
După un timp de urlete pasionale Ion spune: Mai Marie da' caldai a ta! La care 
Maria spune: Mai Ioane da' recei a ta! 95) [10572] Mary Ion şi Maria se duc la un 
chiosc unde se vindea inghetata. Maria vrea una. Apoi inca una, apoi alta. Ion ii 
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spune: Mai termina, Mario, cu inghetatele, ca diseara ne dam pe gheata, nu ne 
dragostim! 96) [10715] dacu Ion şi Marie  dup? 10 ani de casnicie se hotarasc sa 
mai faca o data dragoate. Ion il cheama pe Gheorghe, sluga sa tina lumanarea. 
Incepe actiunea. Ion se termina. Marie se declara nesatisfacuta. Ion ia el lumanarea 
şi il pune pe Gheo. peste Marie. Acesta o satisface pe deplin. La urma Ion ii spune 
slugii: No vezi ma cum se tine lumanarea? 97) [10954] matheus Servitoarea, 
inainte sa fie data afara de Maria ii mai spune: Sa stii ca soţul tau a zis ca oricum 
eram mai frumoasa ca tine! şi a zis ca fac şi dragoste mai bine. Cine Ion? Nu, soferu'! 
98) [12441] Dodo Ion cu Maria in fata portii! Mario, hai sa o facem aici in fata portii, 
in picioare! Nu pot, mai Ioane. De ce draga? Nu pot din trei motive. Care sunt alea? 
Primul ar fi ca nu ma lasa mama, al doilea ca sunt fata mare, iar al treilea este ca de 
cate ori o fac in 
 
picioare, ma apuca o usturime..... 99) [13483] Paul Ion şi Maria, doi tineri casatoriti 
locuiesc cu parintii lui Ion. Vazand tatal acestuia ca seara nu se intampla nimic, tatal 
il ia pe fiul sau sii zice: Diseara când strig "pe cai" sari pe Maria şi iti faci treaba. Pe 
la 11 noapte striga acesta: "Pe cai". Dimineata vine Ion vesel, iar tatal sau il intreaba 
cum a fost. Acesta ii raspunde: A fost bine, dar deseara când strig eu "pe cai" sari tu 
pe Maria. Striga Ion pe la 11, 12, 1, 2 noaptea de fiecare data. Dimineata il intreaba 
acesta pe tatal lui cum a fost: A fost bine, dar  dup? 12 noaptea mam tinut numai de 
coama. 100) [13604] Alexandru Discutie intre Ion şi Maria: Ion: Marie te mariti cu 
mine? Maria: Mai Ioane ce sa zic, io mas marita dar sa indeplinesti niste conditii. 
Ion: Care? Maria: Sa ai casa, sa ai ma?ina şi sa ai p**a de cel putin 40 de cm. Ion: 
Auzi Marie, eu casa am, ma?ina mioi lua, dar sa sti ca din p**a numi tai nici un 
centimetru. 101) [14392] tutu Ion banuieste ca Maria flirteaza cu vecinul lor 
Gheorghe. Decide sai spuna Mariei ca pleaca in China, ca pretext pentru a afla dac? e 
adevarat. Ion se ascunde in podul casei. După ce pleaca, o aude pe Maria stigand: 
Ghita, hai sa ne f***m co plecat Ion in China! Imediat veni şi incepura sa faca sex. 
Ghita: Marie, ai niste t**e ca dovlecii aia gustosi, mari şi apetisanti, ai niste f***i ca 
lanurile de grau cele roditoare. Maria: Ghita, ai o p**a zemoasa, gustoasa şi 
apetisanta de innebunesc. 
 
Ion din pod: Da var Dumnezeu un potop ca c*****e mele sa vi se duca toata recolta!! 
102) [15372] Gabi Maria şi cu Ioana mergeau prin padure. La un momendat Maria 
spune: Ioana, vezi gramada aceea de frunze? Da. Acolo mam tavalit eu cu Ion. Mai 
merg ele şi Ioana spune şi ea: Uite acolo mam tavalit eu cu Ion. Mai merg ele ce mai 
merg şi dau de un lan de grau. Atunci Maria spune: Vezi locul ala liber de grau, 
Ioana? Numi spune ca teai tavalit acolo cu Ion. Nu. Acolo sa tavalit Ion când a aflat 
ca am Sida. 103) [16040] Micutu Ion şi cu Marie in noaptea nuntii. Mama Mariei da 
un telefon celor doi proaspat casatoriti. Raspunde Ion: Ce faceti ma? Pai ne uitam la 
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televizor! Ioane ma, da' nu aşa se face ma!? Dute şi tu şi o pupa pe Marie! Peste o 
ora suna soacra iar. Raspunde Ion: Ce faceti mai? Am pupato şi ne uitam la 
televizor! Ba Ioane ba nu aşa ma! Dute şi pupo. Iao in brate, soptestei cat de mult o 
iubeşti! Peste inca o oara suna telefonul. Ion raspunde iar: Ce faceti? Pai am facut 
cum miai zis şi ne uitam la televzor! Cum? Ba Ioane, ba asculta aici şi fi atent ma: 
Dute şi bagati ce ai tu mai lung pe unde se p**a Marie. Ai inteles? Da! Peste alta ora 
suna telefonul şi de data asta raspunde Maria. 
 
Ce faceti? Mai mama io nu stiu ce iai spus tu lu' Ion da' deo ora sa dus şi sio bagat 
piciorul in wc! 104) [16697] Jack Ion şi Maria pleaca deacasă cu gindul de a ajunge 
intrun sat invecinat. Ca sa scurteze drumul, se hatarasc sa o ia prin padure. Mergind 
ei prin padure, la un moment dat Maria zice: Ma, Ioane ma, io ma p*s! P***te fa 
Marie! No, da' unde ma? Pai dute şi tu  dup? copacu' ala. Se duce Maria, isi ridica 
fustele, se aseaza, da se sa se p**e, dar dintro data aude un zgomot: "Crant, crant, 
crant". Maria se sperie şi ii zice lu' Ion ca nu poate sa se pise din cauza celor auzite. 
Ion ii spune sa se duca  dup? un alt copac. Maria se duce, isi ridica fustele, se 
aseaza...aceleasi lucruri se intimpla din nou. Ion ii zice: Fa tu te asezi  dup? copacu' 
ala te pui sa te p**i şi io ma uit sa vaz ce face asa! Isi ridica Maria fustele, se pune sa 
se p**, Ion se uita sa vada. Se ridica Ion şi ii zice Mariei: Ttiuuu...fa Marie, firas al 
dracu, latei sa manance iarba, pin'acu' nam mai vazut! 
 
105) [16846] Ion Ion şi Maria proaspat casatoriti. Maria: Ione sarutama, 
mangaiema, sarutama pe unde fac pipi. Tampitule, nu in oala de noapte. 106) 
[24032] DANIEL Se trezeste Ion pe la 4 dimineata şi o intreaba pe Maria, Marie vrei 
sa te f*t? Maria incantata de propunere ii raspunde afirmativ. Atunci dute şi fami 
ceva de mancare! 107) [24041] luci Iese Maria grabita din casa sil striga pe Ioan 
care era in curte: Ioane vinon casa ca ploua. 
 
Lasa ca ploua şi afara. 108) [17584] Nastase Maria nu avea somn intro noapte şi la 
un moment dat striga la Ion: Ioane scoalate ca este un gandac pe perete. La care Ion 
raspunde: Ce ai vrea fa sa avem un Rembrand? 109) [17675] raluca Ioane, o stii pe 
Maria de la demisol? Nu, o stiu numai de la brau in sus. 110) [18715] Tony333 Ion: 
Marie uite cum facem deacum: Când ai chef de sex ma tragi o data de pesis, dac? nu 
atunci ma tragi de vreo 200 de ori! 111) [18868] laurentiu906 Cica Maria se duce 
in sat la claca. Toate femeile vorbeau de problemele de sanatate ale b?rba?ilor lor. 
Maria sedea intrun colt şi apropae plangea. La un moment dat, femeile o intreaba. 
Da ce ai fa Marie de esti suparata? Apoi ce sa am, ca Ion are probleme de sanatate... 
Da' she probleme fa? Apoi ma f**e şi dimineata şi la pranz şi seara şi intre mese, şi 
nu mai pot. Apoi dusulai la doctor, fa? Da, da, da... şi ceo zis doctorul? Ca nare tinere 
de minte.... 112) [19397] RASI Mergea Ion cu caruta. langa el statea cainele lui. La 
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un momentdat deoarece calul mergea prea încet Ion ii articuleaza vro 2. in acel 
moment calu' se intoarce şi ii zice suparat: Ba Ioane  dup? ce numi dai de mancare 
ma mai şi bati? Auzind ca, calul vorbeste Ion o lua la fuga. După ce ajunse la o 
fantana se opri sa bea. In acea clipa ajunse şi cainele cu limba scoasa şi ii zise lu' 
Ion: Ba Ioane ce mam speriat când a inceput calu' ala sa vorbeasca 113) [19423] iza 
Ma Ioane, de când tiai luat pusca, ai puscat ceva? Da, acum doi ani 2 capre, anul 
trecut calul şi luna trecuta taurul. Auzi, ceai zice sa iti fac cunoştinta cu soacramea? 
114) [19926] calin 
 
Ion şi Maria abia sa casatorisera! In pat in prima noapte incep sa se sarute, la care 
Maria: Ioane iti miros picioarele! Mario dac? vrei tu! 115) [20158] P/MARY ION era 
pe moarte.O intreaba pe Maria: marie, eu acum mor.am o singura dorinta.Spunemi 
mai inselat vreodata. Maria: Mai, Ioane tias spune, dar dac? nu nu mori??? 116) 
[24293] Valentin Maria c?tre ion: Iti miros picioarele!la care ion Nu mersi! 117) 
[24445] Oany Ion şi Marie in noaptea nunti. Marie sta pe pat siil asteapta pe Ion 
care era la geam uitanduse pe cer. Asteapta jumatate de ora, asteapta o ora, 
asteapta dou? ore... când la un moment dat zice: Mai Ioane, tu ce ai de gand? Tu 
marie, mio spus socru' ca noaptea nuntii o sa fie frumoasa. 
 
Moldoveni 
 
1) [126] dickly 
 
Un moldovean invita o olteanca la restaurant. 
 
Si o intreaba : 
 
De care sheri bei? 
 
Sheri de matale. 
 
După ce termina de mancat ii spune: 
 
Ce divina esti. 
 
De vina esti matale. 
 
2) [168] Iuli De ce moldovenii nu iau niciodata SIDA? Pentru ca are şi SIDA mandria 
ei... 3) [7411] Wyzard 
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I: Din ce este facuta o bomba? 
 
R: Din moldoveni şi din olteni. când bomba explodeaza, moldovenii bubuie iar 
oltenii se imprastie...!!! 4) [2090] Andrei I: Cum iti dai seama ca moldoveanul e 
ginerica ? R: Are trening nou ! 5) [2129] thall Intrebare: Moldovene, ai poze cu 
nevastata goala? Raspuns: Nu. Intrebare: Si..., nu vrei????? 6) [2135] floryyy Trei 
moldoveni la oras se intalnesc  dup? o perioada de timp ptr.asi impartasi 
experientele. M1: Ce bine era la tara, ma! Pe jos scandurile erau drepte şi puteam 
linistit sa merg dintrun cap' in altul al camerei. Aici la oras ametesc sa tot urmaresc 
sipcilel alea mici de pe jos. M2: In fiecare seara când vin acasă trebuie sa scol din 
somn trei vecini pentru ca pe lift scrie: "Numai pentru patru persoane!" M3: Eu 
sunt cel mai napastuit. De fiecare data când mi se facea sete acasă ma duceam la 
cismea şi beam  dup? pofta. Acum ma duc, trag de funie şi pana sa pun gura la apa 
sa şi termina şi trebuie sa astept iar sa se umple galeata, iar trag de funie, dar tot 
aşa patesc! CONCLUZIE: NUMAI MOLDOVEAN LA ORAS SA NU FII!!!!HA HA!!! 7) 
[2196] floryyy Imi este cu neputinta sa va casatoresc, explica ofiterul starii civile 
moldoveanului. Mireasa nu are decat 17 ani şi ai nevoie de consimtamantul tatalui! 
Pai cine credeti ca e individul care sta langa usa cu pusca in mana!? Raspunde 
"ginerica". 8) [2198] floryyy 
 
Moldoveanul la facultate(HA, HA), intarzie la un curs. Baiete, sa stii ca team pus 
absent. Va rog sa ma stergeti, dom' profesor ca am fost la closet. Cerei asta 
decanului ca eu nu am voie... 9) [2199] floryyy Deviza moldoveanului: Viatai scurta. 
dac? tot no putem lungi, hai sa o facem lata! 10) [2200] floryyy Ion şi Culai erau in 
vorbe cu dou? bune prietene, Maria şi Tanta. Tanto, fa, ce blugi frumosi ai?! Imi 
place sa umblu in blugi, ma, Culai! Daa...! Atunci umbla şi in ai mei, te rog frumos! 
11) [2201] floryyy Moldoveanul era sergent la un pluton de ardeleni şi pedepseste 
pe soldatul Ion sa nusi ia permisie duminica şi sa mature in sala de comanda a 
rachetelor nucleare. Ion era foarte suparat şi tot maturand prin sala se gandeste: 
Las' ca ma slobozesc eu sil prind pe soldovean şi am sai dau uite aşa o palitura...si 
lovi cu coada maturii in panoul de comanda al rachetelor spargand câteva butoane. 
Pe un ecran aparura câteva puncte albe, apoi verderosu/rosuverde apoi liniste. 
Speriat soldatul crezu ca a stricat aparatul aşa ca se duse şi marturisi totul la 
sergent. In mareata sa intelepciune de urmas al lui...Parcalabvoda, moldoveanul se 
hotari sa tina o cuvantare a dou? zi trupei. Soldati, camaradul vostru a fost sincer şi 
a recunoscut ca a spart câteva butoane la tabloul de comanda al rachetelor. Eu 
propun sal iertam, cai deal nostru şi prin munca patriotica sa reparam aparatul. Cat 
despre aia din Australia şi Noua Zeelanda, mai dai in p***a mamii lor de capitalisti! 
12) [2824] Cip Ion şi Gheorghe siau cump?rat cate un cal. Ion ii zice lu' Gheorghe: 
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Ba Gheorghe eu ii tai la calu' meu o ureche sai putem deosebi. Zis şi facut. In toiul 
noptii Gheorghe se gandeste: 
 
"Ba da tare fain tre' sa fie un cal f?r? o ureche", şi taie şi el o ureche calului sau. A 
dou? zi, suparat de cea facut Gheorghe, Ion taie şi cealalta ureche a calului. Peste 
noapte Gheorghe se gandeste: "Ba, da fain trebuie sa fie un cal f?r? urechi" şi taie şi 
cealalta ureche. Dimineata, Ion zice c?tre Gheorghe: Ba vad ca  dup? urechi nui mai 
putem deosebi şi zic aşa, calu' meu ii negru sal tau ii alb..! 13) [3282] zum Intrun 
compartiment de tren calatoresc 4 indivizi: un american, un ardelean, un 
moldovean şi un bucurestean. La un moment dat, americanu' scoate un pachet 
neinceput de Marlboro din buzunar, isi aprinde o tigara şi arunca restul pachetului 
pe geam. Toti ceilalti sar sal prinda. Cum nu reusesc, incep sal certe pe american: 
Pai, bine dom'le arunci bunatate de tigari! Eh, zice americanul, la noi tigari 
dintrastea sunt pe toate drumurile. După un timp, ardeleanul scoate din traista o 
butelca de palinca, trage o dusca sanatoasa şi arunca pe geam ce mai ramane in ea. 
La fel, sar toti ceilalti cu gura pe el: Arunci bunatate de bautura pe geam! Eh, vine 
raspunsul, la noi gasesti dintrasta pe toate drumurile. Mai trece un timp şi 
bucuresteanu' il apuca pe moldovean de guler si, desi cel din urma se zbate, il 
arunca pe fereastra. NENOROCITULE! striga ceilalti. AI OMORAT OMU'!!! Eh, zice 
bucuresteanul asezanduse la loc, dintrăştia sunt pe toate drumurile. 14) [4037] 
razvan_r Q: Cum spun moldovenii la penalty? A: Pleznitura di osanda! 15) [3811] 
georgescu Q: Stiti cei ala piron? A: Locul unde raman moldovenii când pleaca 
trenul. 16) [4115] Ionut Q: De unde are Stefan cel Mare cizmele? A: De la genunchi 
in jos. 
 
17) [4613] manea De ce rad moldovenii când fulgera? Nu stiu. Ei cred ca le face 
cineva poza 18) [12812] Jmecheru` O moldoveanca in gara: Un bilet la Visau! 20 
000 de lei. Aoleu, mai ghini fac in sacosa... 19) [11829] Razvan De ce le zice la 
moldoveni "Sarma" ? Ca mergeau pe tren şi la fiecare stalp al liniei electrificate 
strigau "Sarma bha!!!" 
 
Acum, ce sunt mai multi moldoveni pe o banca ? Perie de sarma! 
 
Dar un moldovean ingropat? Conductor subteran. 
 
Ce copil iese din combinatia unui oltean cu o moldoveanca? Praz bobinat! 20) 
[13147] Adina 
 
I: Cum spun moldovenii la corner? 
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R: Palitura de ungher. 
 
21) [13144] Adina 
 
I: Cum spun moldovenii la pireu de cartofi? 
 
R: Barabuli batusiti. 22) [14019] matei Un roman la Chisinau se apropie de un 
localnic. Nu va suparati caut magazinul: "Lumea copiilor"! Moldoveanul: Nu ma 
supar cautati mai departe. 23) [5984] Un De cate tipuri sunt b?rba?ii moldoveni? 
De dou? feluri: Unii care isi fac laba şi unii care nu recunosc! 24) [23131] Andrei 
 
I: De ce canta Sofia Vicovianca ca in Moldova is numai flori? 
 
R: Pentru ca toate buruienile au venit in banat. 
 
25) [6694] MARIAN 
 
I: Cum ii spune moldoveanul nevestei sale sa se dezbrace? 
 
R: Dezizoleazate! 26) [7451] Nemilosu Stiti cum spun moldovenii la Razboiul 
Stelelor? "Galsheava pi sher" 27) [7711] Gicu Vin doi moldoveni din Siberia de la 
lucru. Trecind prin Moscova, unul spune: Hai sa mergem la o casa de toleranta, 
punem fiecare cite 10$, ca nu degeaba suntem pe aici. Suna ei la usa, iese 
bodiguardul sii intreaba cati bani au. Ei spun: 10$. El le propune: "De 10$ frecativa 
unul pe altul "sii fugareste". Vin ei peste o ora şi suna iar. Bodiguardul striga: "Ce 
nati inteles ce vam spus?" Unul zice: "Pai neam f****t dar cui sa dam banii"? 28) 
[8986] Antonyo In tranvai pe o strada din Bucuresti se deplasa un batran 
moldovean, care fiind asezat i sa deschis fermuarul la blugi. O domnisoara ii atrage 
atentia sii spune: Mosule, ti sa deschis magazinul. Da? dar ia uitate, directorul este 
acolo? Nu se vede, e doar un roman beat culcat pe doi saci. 
 
29) [9823] omega Doi moldoveni, Vasile şi Ion merg la oras şi intra intrun CafeBar. 
Vad pe lista de meniu cafea. Vasile il intreaba pe Ion: Ai baut cafea vreodata? 
 
I: Nu. 
 
. Na haisa bem! Comanda dou? cafele iar Ion o bea din prima şi începe sa lacrimeze. 
. 
. De ce lacrimezi? 
. 
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. Ca nui aici tata sa guste şi el. Vasile bea şi el din prima cafeaua şi începe şi el sa 
lacrimeze. 
. 
. Da tu de ce lacrimezi? 
. 
 
 
V: Ca nui aici mata sami bag p**a in ea ca nu miai zis cai fierbinte cafeaua! 30) 
[10814] Zorg 
 
Q: Cum isi fac molodovenii vant? 
 
A: Tin evantaiul şi dau din cap! 31) [10911] matheus Un moldovean vine cu capra 
la vecinul sau. Baga vecine şi capra mea in tarc la tine! Io o bag vecine, da' a mai fost 
o capra. Nui nimic, dai o telina tapului şi sa vezi ce merge treaba! Trece un timp şi 
capra fata. Se intalnesc cei doi vecini iar: Ce faci vecine, ai vazut ca a fatat capra? 
Nici un raspuns. Cei vecine, de ce numi raspunzi, teai suparat pe mine? Cum sa nu 
ma supar, ca acum nevasta ma pus sa mananc numai telina. 32) [13053] balauru Un 
Oltean, un Ardelean şi un Moldovean discutau cit de proaste sint nevestele lor. Zice 
olteanu': Nevastamea e atit de proasta, a cump?rat 50 kg de carne ca erau la 
reducere şi nici macar nu avem frigider! Zice Ardeleanu: Eh..a ta e Einstein pe linga 
a mea. A mea a cump?rat o Dacia şi nici macar nu avem carnet de conducere. Zice 
Moldoveanu': Bai cumetrilor nevestele voastre sint genii pe linga a mea. Vin acasă 
şi o vad facind valiza. Langa haine 100 de cutii de prezervative. şi eu nici macar nu 
plec cu ea in Turcia! 33) [13672] tynu O moldoveanca merge la medic spunand ca 
se simte tare rau, ca o dor toate. Domnisoara, ii spune doctorul, ca sami dau seama 
de ce boala suferiti, trebuie sa va fac analize la urina, la scaun şi la sange. Bine 
domn' doctor. Atuncia va las chilotii. Aveti acolo tot ce va trebuie. 34) [14727] Byc 
 
Era un moldovean şi cu un maghiar. Moldoveanul venea de la o plimbare şi se 
intalneste cu ardeleanul. Ardeleanul il intreaba: Unde ai fost moldovene? Pai am 
fost la furat. şi ce ai furat? Pai am furat avioane şi cum leai furat deoarece avioanele 
sunt foarte mari. Moldoveanul zice: Ba ca prosti mai sunteti voi ardeleni nu ganditi 
un pic, eu nu fur avionul când i pe pista pt. ca e foarte mare. Eu il fur când este sus 
deoarece este foarte mic şi il iau şi il bag in buzunar. 35) [15886] piescu 
 
I: Cum spun moldovenii la lovitura de la 11 metri? 
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R: Palitura de osinda!! 36) [16146] Roman Un moldovean se duce la pescuit de 
copca. Ajunge el pe un lac inghetat, şi incearca sa sparga gheata. Deodata, se aude o 
voce: "Bai nu mai sparge gheata!" Se scoala el se uita imprejur, nimic. Vocea se mai 
aude odata: "Bai nu ma sparge gheata!". Se mai ridica odata, se mai uita imprejur 
tot nimic. Isi continua spartul ghetii. A treia oara se mai aude vocea: "Bai nu mai 
sparge gheata! Ceam vorbit eu cu tine?" Romanul se ridica şi intreaba: "Care 
vorbeste mai?" Dar vocea iar: "Directorul Patinoarului!" 37) [17737] Shelly De ce 
sunt supranumite moldovencele nuci? Deoarece se nasc in Moldova şi se sparg la 
Bucuresti! 38) [17872] Roman Vine un strain la o biblioteca di Chisinau şi zice : Am 
nevoie de cartea "Oameni destepti ai Moldovei" La care bibliotecara zice : Ma 
scuzati dar sfurile e la al doilea etaj. 
 
39) [18048] Paul 
 
I: De ce imperecheaza modovenii ariciul cu sarpele? 
 
R: Ca sa faca sarma ghimpata! 40) [18138] Chity Un moldovean şi cu maicasa se 
uita la doi oameni cum fac sex! A dou? zi moldoveanul o intreaba pa maicasa: B: 
Mama dar ce faceau aia? Se babardeau? M: NU se intersextau 41) [18276] picaciu! 
De ce moldoveni dorm cu ceasul in gura? Ca sa le miroase dimineata gura a TIC 
TAC!!!! 42) [19031] Kaiser Dumnezeu imparte daruri. Moldoveanul ajunge ultimul 
şi i se spune: Ai ajuns ultimul şi nuau mai ramas decat frumusetea şi prostia. Ce 
alegi? Apoi Doamne, frumuseteai trecatoare. 43) [19229] Entzy Q: Ce reprezinta un 
lift plin cu moldoveni? 
 
A: O cutie cu electrozi! 44) [20164] Terente Hmm voi stit wai de ce ne zice noua 
moldovenilor computerishti?? Ca atunci când ne ducem la bar zicem: ""Ai biem" o 
bere wai!"" (IBM o bere wai) 45) [24191] Rodica Vine un tocilar la librarie şi se 
adreseaza vinzatoarei: Datimi, va rog, cartea "Moldovanulom destept". Fantastica e 
la al doilea etaj, baiete!!! 46) [24260] valentin cum zic moldovenii la salvati de 
clopotei? izbaviti de talanguta. 
 
Nebuni 
 
1) [7409] Wyzard Un tip cu o camila in desert...merge el ce merge, la un moment 
dat camila se opreste. 
 
Se chinuie el ce se chinuie...degeaba. O ia pe jos cu camila, spre SERVICEul de 
camile. Odata ajuns mecanicul il intreaba: Carei treaba frate? Tipul: Este...jigodia 
asta nu mai vrea sa mai mearga, ce sa ma fac? Mecanicul: Sus pe rampa cu ea!...Urca 
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tipul camila pe rampa, mecanicul o studiaza foarte bine,  dup? care acesta isi ia in 
ambele maini 2 caramizi şi loveste camila la "TESTICULE". Camila de durere o ia la 
fuga, nimeni nu o mai poate opri, la care tipul spune: Bine domnule dar acum cum o 
mai prind? La care mecanicul: SUS PE RAMPA!!!... 2) [1218] Valentin Copii, vam 
explicat ca Pamantul este rotund. Ce se intampla dac? sapi o groapa in mijlocul 
pietei, şi sapi, şi sapi... Unde ajungi ? La spitalul de nebuni, Domnule ! 3) [1219] 
Morpheus Un nebun merge prin spital tragand  dup? el un pantof. La un moment 
dat se intalneste cu un medic carel intreba: Ce faci ma? Tragi un caine  dup? tine? 
Cum un caine! Dumneata nu vezi cai un simplu pantof? Bun, dar in cazul asta de ce 
nu te incalti cu el? Cum sa ma incalt? Vrei sa ma muste? 4) [1220] Diesel Cica 
dormea unu', şi pe la vreo 2 noaptea aude o voce soptita: "Dute şi cump?ra un loz in 
plic...". Tresare asta din somn ("Ba, ce dracu, am auzenii ?!) apoi adoarme la loc. 
Scena se repeta de vreo dou? ori, pana tipu' trage pe el o geaca şi se repede c?tre 
primu' chiosc, gandinduse cai semn de la DoamneDoamne. Ajunge la chiosc, da sa 
puna mana pe clanta şi din nou vocea: "Nu deaicea...". Asta trage mana ca ars, da 
fuga la urmatoru chiosc unde (bineinteles) scena se repeta. Umbla omu' nostru cam 
vreo juma' de oras, pana ajunge intro fundatura, unde era un mos cu o taraba (cu 
lozuri). şi deodata aude vocea: 
 
"Deaiiiicea, .. duuuute şi ia un looooz in pliic...". Incearca gagiu' sa puna mana pe un 
loz, vocea: " Nu pe astaaa..", al doilea la fel, la al treilea: "Pe aastaaa...". Tipu' se 
lumineaza la fata, plateste, ia lozu' il desface cu degetele tremurande si... 
necastigator!!!! la care aude iar Vocea: "Ptiu! Bagaaamiaaash p**aaa..." 5) [1221] 
andreea La spitalul de nebuni vine o inspectie. De la intrare sunt uimiti de 
priveliste. Peste tot numai sange şi raniti. La fel şi la etajele superioare. Speriat, 
inspectorul se duce la biroul directorului pe care il gaseste cu un cutit infipt in 
piept. Cu o ultima rasuflare, directorul ia cutitul şi il infige in inspector şi zice: Esti 
la leapsaaaaaa! 6) [1223] Ady Un nebun incerca sa il convinga pe un doctor ca 
pisicile zboara aruncand in sus cu pisici. La o fereastra, doi doctori stau de vorba: 
Astazi o sa ploua! Da, vezi ce jos zboara pisicile? 7) [1224] Amadeus Cica vine un tip 
cu controlul la o casa de nebuni. Il intreaba pe director ce mod de distractie au 
nebunii de aici: Aici avem multe mijloace, dar cel mai important este videoul. De 
abia lam introdus şi functioneaza de minune. Curios, inspectorul vrea sa vada 
videoul şi ii spune directorului sa il arate. Când colo, in loc de video, vede o 
caramida bagata in perete. Bai, cei asta? E tipul nostru de video. Noi le punem 
caramida la nebuni şi ei se uita vreo 3 ore in continuu la ea. Asai ma Mila? intreaba 
directorul pe un nebun de acolo. Da domnul director, da va rog sa ne schimbati azi 
caramida, ca pe asta am vazuto de 7 ori. 8) [1225] Stelucia La balamuc un nebun 
incearca sa convinga un alt nebun sa sara de la trambulina intrun bazin f?r? apa. 
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Sari şi eu tin biletul asta sa cazi pe el. Nebunul sare, se loveste rau de tot şi se 
repede la cel cu biletul: 
 
Bine frate, de ce nai tinut biletul cum trebuie sa sar pe el? Ba lam tinut dar biletul 
era compostat. 
 
9) [1227] mirc La spitalu de nebuni, un nebun tragea un butoi  dup? el. Vine 
doctoru (si ca sa fie politicos) zice: Tiai scos catelul la plimbare ? Ce catel ma, nu 
vezi ca e butoi, zice nebunul. Da de ce nul iei in brate ? Da ce vrei sa ma muste??? 
 
10) [1228] alek Un nebun se muncea sa bata un cui in perete, insa cu floarea. Alt 
nebun care trecea pe acolo se uita la el şi ii zice: "Ba, tu nu vezi ca ala e cui pentru 
peretele opus?" 11) [1229] ^Meg^ Doi nebuni. 
 
1: Ba, hai sati bat un cui in cap! 
 
2: Dutee dracu, esti nebun? dac? dai pe alaturi simi spargi capul! 12) [1230] adyyy 
La un ospiciu nebunii sareau gardul ca sa joace fotbal, ceea ce nu convenea deloc 
directorului. A dou? zi gardul a fost inaltat cu 5 metri, insa nebunii continuau sa 
sara gardul. In urmatoarele zile, din ordinul directorului, gardul a fost inaltat mereu 
cu cate 5 metri. Exasperat directorul a chemat un specialist care a daramat gardul 
şi a trasat in locul acestuia o dunga alba de vopsea pe pamant. Stupoare!. Nebunii 
stateau aliniati f?r? sa treaca linia. Directorul uimit ia intrebat de ce nu mai vor sa 
joace fotbal, nebunii au replicat: "Sefu, cum sa ajungem la terenul de fotbal dac? nu 
mai avem pe ce rezema scara?". 13) [1231] PepeDeMoko "Mistretzul Neprietenos", 
vesnic incruntat şi bombanind, o intalni intro zi pe Zana cea Buna, gingasa şi 
diafana... 
 
Mistretule Neprietenos, azi sunt intro pasa buna, am sati indeplinesc oricare trei 
dorinte... Spune dar mai intai pe prima! SA MOOOOOOOORI!!!! 14) [1234] Claude La 
o casa de nebuni se vopsesc gardurile in rosu. Ziua urmatoare vopseaua de pe gard 
dispare: O mancasera nebunii. Se mai vopseste o data gardul şi acelasi lucru. Ziua 
urmatoare dispare. Directorul nusi poate explica ce se intampla şi mai incearca o 
data. De data asta gardul este vopsit in verde. A dou? zi dimineata merge sa verifice 
şi numai ii vede pe nebuni sezand dea lungul gardului şi stand asa. Ce asteptati ma 
in fata gardului??? Asteptam sa se coaca. 
 
15) [1235] Bebe Un nebun merge intrun magazin şi zice vanzatoarei: Datimi dou? 
banane! Ia bananele şi le baga in urechi. Vine a dou? zi şi din nou cere 2 banane pe 
care le baga in urechi. A treia zi cere 2 banane iar vanzatoarea zice ca nu are. Atunci 
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cere doi morcovi pe care ii baga in urechi. Vanzatoarea mirata il intreaba: De ce vati 
bagat morcovii in urechi? Pai dac? nu aveti banane!!! 16) [1236] Vlad Un inspector 
vine in vizita la un spital de nebuni. Insotit de doctor, acestia ii vad pe nebunii de la 
etajul intai agatati de pereti. Ca sa se dea jos, doctorul spune: "Toamna, frunzele 
cad.". şi nebunii cazura. La etajul al doilea, la fel. Insa la al treilea etaj, nebunii au 
actionat astfel: "Ha! Ha! Noi suntem conifere." 17) [1237] Vlad Un inspector a venit 
in vizita la un spital de nebuni. Doctorul ia spus ca testeaza pe nebuni o noua 
metoda de a le trata nebunia: Bancurile. 
 
Acestia spuneau bancuri atât de des, incat au ajuns sa zica numarul bancului şi sa 
izbucneasca in ras. Inspectorul, dorind sa incerce şi el, a zis numarul 520. Apoi a 
fost luat la bataie. Enervat, inspectorul intreba de ce? Doctorul ia raspuns: 
"Numerele peste 500 reprezinta bancurile cu/despre nebuni." 18) [1238] 3179 Un 
nebun facea pipi de la balcon. La un moment dat trece doctorul pe aleea de sub 
balcon, iar nebunul când il vede, isi trage repede pantalonii şi fuge inauntru. 
Doctorul se gindeste: "I so fi facut rusine omului şi deaia sa retras când ma vazut. 
Poate so fi insanatosit şi ar trebui sai dau drumul..." A dou? zi se duce la nebun sii 
spune: Dumneata faceai ieri pipi de la balcon şi când mai vazut ai fugit repede 
inauntru, asai? Da, raspunde nebunul. Dar de ce ai fugit, tiera rusine ca te vedeam 
eu? Aiurea! Da' ce eram prost sa ramin acolo ca sa ma trageti de pipi in jos?! 19) 
[1239] Raducu La nebuni, 2 nebuni vor sa evadeze. Ba, ne luam avant şi iesim prin 
gaura cheii!!! Perfect. Isi ia primul avant, fuge şi fu** un cap de usa. Al doilea se 
duce şi se uita la gaura cheii: Ba, ce prost esti, nai vazut ca era cheia in broasca pe 
dinafara!!! 
 
20) [1240] Dan Directorul unui spital de nebuni cheama toti nebuni la el. El 
traseaza o linie cu o bucata de creta şi face o coada de nebuni in spatele ei. Ii pune 
sa sara pe sub linie. Unul singur statea pe o scara. Se gandeste ca poate sia revenit. 
Tu ce ai ma de nu sari? E, pai eu nu vad ca linia e stramba! 21) [1241] Ben Un om 
avea drum in fiecare zi pe langa un ospiciu. Trecand intro zi pe acolo il striga un 
nebun, cerandui o tigara. 
 
Intra in vorba, discuta tot felul de lucruri. In urmatoarele zile la fel. La un moment 
dat, mirat, omul nostru il intreaba pe nebun: "Mai, eu stau de vorba cu tine de 
câteva zile şi vad ca nu esti nebun deloc". "Cum ai ajuns aici?" Nebunul: Am vrut sa 
trec granita şi mau prins. Tipu': Pai pentru asta te baga la parnaie, nu la nebuni!? 
Nebunu': Numai ca eu am vrut sa trec in Rusia. 22) [1242] Cristi Intra un nebun 
intrun bar, se aseaza, comanda ceva... Apare barmanul cu comanda, il serveste pe 
asta şi observa ca se apucase sa vorbeasca cu... degetul mic de la mana! Il intreaba 
barmanul dac? se simte bine la care asta raspunde: "Imediat, vorbesc la telefon."(!) 
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După câteva clipe ridica degetul şi începe sa explice cum ca el are un celular din 
ultima generatie pe care il are implantat in mana şi ca sa formeze numarul nu 
trebuie decat sa se gandeasca şi se formeaza singur, iar difuzorul este implantat in 
cap undeva in spatele urechii. Se scoala asta  dup? câteva minute sil intreaba pe 
barman unde e toaleta. Barmanul ii arata unde e, asta se duce... şi nu mai apare. 
Asteapta barmanul 10min., 20min.... şi se hotaraste sa se duca  dup? el sa vada ce sa 
intamplat. Intra in toaleta sil gaseste pe asta aplecat peste WC cu un sul de hartie 
bagat in c*r! Il intreaba mirat pe asta ce are de gand cu hartia aia la care asta ii 
raspunde: "Astept un fax!" 23) [1243] un Un nebun se duce la farmacie: Aveti 
portocale? Vanzatoarea: Aici e farmacie domnule nu ma mai inerva! A dou? zi 
nebunul vine iar: Aveti portocale? 
 
Ma tu esti prost, tu nauzi ca navem portocale! A treia zi vine iar: Aveti portocale? 
dac? mai vii odata ma duc la sefu! Actiunea se repeta şi vanzatoarea se duce la sef: 
Ce sa fac ca un nebun ma tot intreaba dac? avem portocale. Sefu: Scrie pe un afis NU 
AVEM PORTOCALE!! Vinzatoarea face astfel iar nebunul se intoarce iar, citeste 
afisul şi intreaba: Ati avut portocale? 24) [1244] Kostika Mergea un om prin desert. 
Insetat, infometat, cand, ce vede? O vila marfa, cu 3 etaje, cu fantana, piscina etc. In 
curte era un bărbat şi o femeie care se uitau unul la altul fix. "Oameni buni, mie 
sete, nam mai baut de 4 zile.. Pot sa beau şi eu din fantana voastra?" Astia nimic. Se 
uitau fix unul la celalalt. Merge omul, bea se intoarce: "Oameni buni merg prin 
desert de nu stiu cand, pot sa mananc şi eu de la voi?" Astia nimic. Manaca omu', se 
intoarce in gradina, ăştia stateau nemiscati. Vazand ca merge orice, omu' spune: 
"Daa.. pot sati iau şi eu nevasta, aşa, putin, in dormitor?" Astia nimic. Merge omu' 
sta 2 ore cu tipa, pleaca mai departe şi aude discutie in bucatarie: Sotul: "Tarfo! 
Nesimtito! Cum ai putut sa ma inseli chiar sub privirea mea, in propria mea casa?" 
La care nevastasa: "Aaa! Ai vorbit primul!Tu duci gunoiul!" 
 
25) [1245] Adi Un tip vrea sa sara cu parasuta şi in avion ii spune la instructorul de 
zbor ca a visat ca nu i se desface parasuta. Ala rade de el şi spune sa lase vrajeala. 
Tipul`se tot roaga de ala şi pana la urma se indupleca şi faca schimb de parasute. 
 
Tanarul nostru se arunca pe la 5000 m, deodata pe langa el instructorul: 
Zzzzzzzzzzda matiiii!!!!!!!! 26) [1246] Horia Doi nebuni evadeaza dintrun sanatoriu. 
La un moment dat ajung pe un zid pe care era un far de supravegere. Unu dintre ei 
zice: Eu aprind farul şi tu te cobori pe raza de lumina. Bai esti nebun! Eu sa ajung la 
jumatatea drumului şi tu sa stingi lumina!!! 27) [1247] Alunelu' Doi nebuni se 
hotarasc intro zi sa evadeze din ospiciu, dar ca sa reuseasca trebuiau sa sara cam 
100 de garduri... Nici o problema. Planuiesc ei vreo dou? zile şi apoi pleaca, şi incep 
sa sara şi sa sara şi iar sa, sara pana sar vreo 50 de garduri şi unul dintre ei il 
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intreaba pe celalalt: Mai poti? Mai pot! şi aşa mai sar ei vreo 20 cand: Mai poti? Mai 
pot! Perfect mai sar 20 (sarisera deja 90) şi iar: Mai poti? Nu mai pot, hai sa ne 
intoarcem! 28) [1248] Body La farmacie intreaba un tip pe farmacist: Nu va 
suparati aveti cumva o solutie de dizolvat dinti? Nu! Dar la ce va trebuie? Miam 
inghitit proteza! şi este vreo problema?? Nu, nu, dar când mananc ma musca de 
mana!!! 
 
29) [1251] stranger La un spital de nebuni, toti erau injectati cu virusul HIV. Primul 
începe sa strige ca are familie şi copii acasă şi ca nu vrea sa moara, dar degeaba. Al 
doilea începe sa strige ca e copil orfan şi vrea sa traiasca, dar degeaba. Ultimul vine 
şi începe sa strige, şi mie. şi mie. Vreau injectie. Aici. şi mie! 
 
Doctorul ii spune: Ba, tu vrei sa ai SIDA. Vrei sa te injectej şi sa te imbolnavesti? Nu 
manbolnavesc, ba, ca am prezervativ! 30) [2219] Emiland In cabinetul unui 
psihiatru intra un individ agitat care începe sa spuna: _ Domnu' doctor, cred ca sunt 
nebun. Cred ca sufar de mania persecutiei fiindca am impresia ca nimeni nu ma 
asculta, nimeni nu tine cont de mine... La care doctorul raspunde: Dumneavoastra 
când ati intrat in cabinet ? 31) [2888] anda La azilul de nebuni un pacient tara un 
pantof legat de o sfoara şi zicea: Cutu, cutu, hai Grivei! Trece un doctor, şi ca sai faca 
pe plac ii zice: Fain caine ai!! La care pacientul spune: Nui caine, ii pantof! Doctorul 
merge mai departe la care nebunul zice: Hai Grivei, ca lam pacalit şi pe asta! 32) 
[2822] Cip Vine unul in vizita la prietenul sau, director la spitalul de nebuni. Nici nu 
intra bine şi primeste de la un nebun un sut in c*r. Mai merge cat mai merge şi mai 
primeste inca un sut de la alt nebun. Tot aşa pana când ajunge la cladirea unde era 
biroul directorului. Când sa intre primeste de la unu' trei suturi,  dup? care intra in 
birou la director şi ii zice: Ba da de ce miau dat ăştia cu sutun c*r? Pai asta e modul 
lor de a zice "SALUT"...! Bine, bine, da unu' mia tras trei suturi! Ala era balbait...! 33) 
[2967] Tudor Doi detinuti la penitenciar. Unu vrea sai bata un cui in cap celuilalt. 
Acesta il atentioneaza: Vezi sa nu dai pe linga cami spargi capul. 34) [11726] 
Romeo Un tip se duce in vizita la un prieten care era director la un spital de nebuni. 
 
La poarta un nebun cu o roaba. Domnule a sosit taxiul. Tipul se urca in roaba ajunge 
la usa directorului  dup? care nebunul ii cere 20000lei plateste tipul apoi intra la 
director şi ii spune: Un nebun a venit cu roaba şi ma luat de la poarta şi iam platit 
20 000lei ptr. taxiu. Directorul: Iar au sarit studentii gardul. 35) [3220] debman 
Niste nebuni erau transportati cu avionul la un alt spital. Doctorul statea in cabina 
pilotului. La un moment dat vine sa verifice ce faceau nebunii. Astia jucau fotbal. Ca 
sa vada dac? sunt toti ii numara şi vede ca lipseste unul. Ba nebunilor, undei Gigi 
Nebunu'? Pe aripa avionului. Executa cornerul. 36) [3449] robert Un batranel 
garbovit, cu baston şi parul albit de trecerea timpului, se plimba prin parc. Doi 
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tineri mergeau in spatele lui şi radeau de el. Batranelul se intoarce c?tre ei şi le 
spune: Nu va place batranetea!? Ce spui tataie, ai inebunit? Cum sa ne placa 
batranetea!? Atunci sa naveti parte de ea!!! 37) [3412] Cristi Un nebun se duce la un 
bal mascat imbracat ca o femeie. După ce se termina balul, se intoarce la spital. 
Când sa se culce, se uita in oglinda şi vede o femeie (adica pe el). A stat el şi sa uitat, 
şi deodata sa urcat pe el şi sia traso singur. Dimineata, un doctor il intraba: Cum te 
simti azi? Doctore, miam traso cu o puicuta ieri... Ce puicuta ma? Mam intors de la 
bal, şi am vazut o puicuta in camera mea. Ma tampitule, ala erai tu! Pa da' ce bun 
sunt la pat... 38) [3613] Szebin 
 
Langa 3 nebuni se muta un batran care isi face un gard din lemne pe care il 
vopseste in galben. Dimineata când se scoala batranul gardul era mancat de nebuni. 
Necajit este obligat sa isi faca alt gard, pe care il vopseste in rosu. Umatoarea zi 
când se scoala langa gard stateau nebunii. Gardu era mancat. El isi face alt gard dar 
de data asta il vopseste in verde. Diminiata când se scoala nebuni stateau langa 
gard. Batrinu vede gardu intreg şi ii intreaba pe nebuni: Cum de nu ati mancat 
gardu? Nebuni raspund: Asteptam sa se coaca! 39) [3812] Xplos|ve La un spital de 
nebuni toti nebunii erau in jurul unui stalp. Se urca fiecare şi când ajungea in varf, 
se uita imprejur şi apoi zic: "Da nene aşa ai avut drepatate". Unul dintre medici 
curios, se duce şi el  dup? lucru şi se urca pe stalp. Ajunge in varf se uita imprejur 
dar nu vede nimic. Coboara jos şi ii intreaba pe nebuni: "Dar de ce ziceti "asa este 
nene" când ajungeti in varf?" La care unul dintre nebuni ii raspunde: "Pai aşa este 
domnule, acolo se termina stalpul". 40) [11517] ^CEDRIC^ La un spital de nebuni 
un pacient tragea  dup? el o sfoara. Un doctor il vede şi curios il intreaba: D: De ce 
tragi Marine sfoara aia  dup? tine? N: Pai dac? o imping se indoaie. 41) [5377] adam 
Nebunii conduc intro camera. Unul sta. Când il intreb de ce, el spune: Cu tirul nu 
poti conduce in locuri inguste! 42) [4316] madalin La un spital de nebuni doctorul 
intra in salon şi vede toti bolnavii sarind in sus. Baieti, ce faceti? Suntem spaghete şi 
fierbem. şi cu aia pe sus ce e? Aia se prinsera de capac. 43) [5041] Bigan Doi nebuni 
merg pe plaja. 
 
Unul spune: Ia uite, un pescarus mort! Celalalt, cautand cu privirea pe cer: Unde? 
44) [4703] Gianny Un nebun sta la etajul 13 pe cladirea nebunilor şi se pisha. La un 
moment dat trece un doctor pe jos. In timpul asta nebunul se opreste din pishat şi  
dup? ce trece doctorul ii da drumul din nou. Doctorul mirat se duce del cauta pe 
nebunul ala. După ce il gaseshte il zice : 
 
D: mai, dac? îmi zici de ce teai oprit din pishat când am trecut io iti dau drumu 
akasa! 
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N: nu va zic.. 
 
D: zii mai ca iti dau drumu akasa, de ce teai oprit când am trecut io ? N: pai ce, ma 
credeti prost? Voiati sa ma tragetzi de pishat in jos, las' ca shtiu io..._45) [12587] 
VVarLock La un spital de nebuni e inspecti mare de la minister. Cu o zi inainte de 
inspectie incep doctorii sa se agite, ii spala pe nebuni, ii parfumeaza, le fac freza şi 
le spun ca atunci când vine inspectorul sa formeze un culoar şi sa stea toti cuminti. 
Zis şi facut. In ziua inspectiei, vine barosanu de la minister şi intra in spital. Toti 
nebunii stateau aliniati formand un culoar. Asta de la minister da sa intre pe culoar 
ca sa ajunga in birou la directorul spitalului. Când trece prin dreptul primului 
nebun isi fura un sut in cur. Nedumerit asta merge mai departe. Chestia se repeta in 
dreptul fiecarui nebun. Cu curul facut varza ajunge inspectorul in biroul 
directorului sil intreaba pe acesta ce reprezinta suturile pe care lea primit. 
Directorul il roaga sai ierte pe nebuni deoarece acesta e salutul lor. Nervos inca, 
inspectorul intreaba de ce a primit dou? suturi de la ultimul dintre nebuni. Razand, 
directorul spitalului explica: "ala e balbait!" 46) [4708] David Matusa grijulie cu 
nepotul trec pe langa o statuie antica ce nu mai are brate. Matusa: vezi ce patesti 
dacati rozi unghiile de la maini! 47) [12819] iulian 
 
Doi nebuni erau inchisi intrun turn inalt.Acestia vrand sa evadeze, nu stiau cum sa 
faca: Ba, hai sa inodam cearsafurile de pe pat şi sa coboram pana jos. inoada ei, dar 
vad ca nu ajunge jos. Unul din ei ii zice celuilalt: ba, mia venit o idee, la noapte, eu 
aprind lanterna şi tu te cobori pe raza, la care celalat: Crezi ca eu sunt prost, cat 
timp cobor pe raza, tu sa stingi lanterna? 48) [4908] calin_15hd 
 
In cabinetul unui psihiatru intra un individ agitat care începe sa spuna: Domnu' 
doctor, cred ca sunt nebun. Cred ca sufar de mania persecutiei fiindca am impresia 
ca nimeni nu ma asculta, nimeni nu tine cont de mine... La care doctorul raspunde: 
Dumneavoastra când ati intrat in cabinet ? 49) [6486] Mihai La un spital de nebuni, 
apare un doctor care vrea sa elibereze cativa nebuni. Vine unu' care tragea un 
bocanac  dup? el.Unul din infirmieri ii spune doctorului ca acesta crede ca trage un 
caine. Doctoru' intreaba: Ce tragi bai  dup? tine? Un bocanac!!! Doctoru' 
pleaca.Nebunu': Hai Grivei ca lam pacalit!!! 50) [5276] av_andrei Doi nebuni 
evadeaza din spital şi in fuga ajung pe terasa cladirii. Se uita in jos, distanta mare, se 
uita in spate, veneau urmaritorii. Deodata unul zice: Bai, am o idee. Uite am o 
lanterna, o aprind şi tu te tii de raza şi cobori pe copacul de acolo. Ce ma crezi prost, 
sa stingi lanterna şi sa cad. 51) [5500] Alexandra Nebunul se duce la consult la un 
doctor care avea doi papagali inchisi intro colivie. Cum ii vede nebunul ii ia şi le da 
drumul. Doctorul: Ce faci mai nebunule? Ia adumi papagalii inapoi! 
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Se duce nebunul  dup? ei sii gaseste in copac. Unul era rosu şi unul verde. El il ia 
numai pe cel rosu şi il duce doctorului. Doctorul: Da' tu nai vazut ca sunt doi? Pe 
celalalt de ce nu lai adus? La care nebunul: Da mata nai vazut ca celalalt nu era copt 
inca? 52) [5575] RUN_dmc Doi nebuni: 
 
1. Ba hai sa iti bat un cui in cap! 
2. 
3. Ce dracu ai ma, esti nebun dac? dai pe langa şi îmi spargi capul? 53) [5715] cristi 
Doi nebuni mergeau prin desert, unul cara in spate un butoi şi celalalt cara 
4. 
 
 
o usa de ma?ina. Tu, de ce cari cu tine butoiul? Pai când mie sete mai beau cate o 
gura de apa. Dar tu de ce cari usa aia de ma?ina in spate? Pai, mie când mie cald mai 
deschid geamul. 54) [20422] Adyna Un nebun intrun sanatoriu izgonea niste muste 
imaginare. Doctorul il vede sil intreaba: Ce faci mah? De ce dai din maini aşa 
disperat? Dau mustele astea la o parte? şi ce le dai spre mine? 55) [22698] Levi Se 
imprieteneste sadicul cu poponarul. După o luna zice sadicul: Ba acum ca ne 
cunoastem hai sa facem şi noi o treaba. O seara faci ce vrei cu mine,  dup? aia şi eu 
fac ce vreau cu tine. Zis şi facut. Io trage poponarul la sadic in toate pozitiile. 
Satisfacut. A dou? seara merge la sadic acasă. 
 
S: Dezbracate. După ce se dezbraca poponarul ii ia p**a şi io strange intro menghina 
şi aduce un fierastrau ruginit. 
 
P: Vaaaaai? Ce faci? Vrei sa mio tai? 
 
S: Nu, nu, nu. Tio tai tu singur, dac? vrei. Eu ma duc sa dau foc la casa. 56) [23407] 
vaduva Care este diferen?a dintre un psihopat şi un nevrotic? Psihopatul: Doi cu doi 
fac trei. Nevroticul: Doi cu doi fac patru. Dar aşa ma enerveaza! 57) [6980] romeo 
Un sofer cu ma?ina in pana. Scoate omul cricu, ridica ma?ina şi începe sa schimbe 
roata. Trece o ma?ina in viteza pe linga el, se opreste brusc da in marsalier şi se 
opreste linga tipul ce schimba roata. Se da jos un tip din ma?ina, merge şi ia din 
portbagaj un levier şi ii sparge parbrizu' la ma?ina a lui care schimba roata. Celalalt 
se uita la el cu niste ochi mari şi ii zice: Ce faci, ma? Ala cu levierul ii zice: Ba, tu ii iei 
rotile şi eu ii iau casetofonul! 58) [7100] iliutza Vine inspectia la spitalul de nebuni. 
Intra inspectorul intro camera cu trei nebuni. Il ia pe primu sil intreaba: dac? tias da 
drumu ceai face? Mas casatori, as lua o slujba o casa etc. Inspectorul zice ca e 
sanatos. Se duce la al 2lea. La fel raspunsul. La al 3lea: Ceai face dac? tias da drumu 
de aici? As lua o slujba, as face bani as lua o casa, şi mias cump?ra un c*r. De ce? 
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intreaba inspectorul. Pai mam uitat aseara in oglinda siam vazut ca e crapat! 59) 
[7143] ITI Intro zi la casa de nebuni directorul ii duce la strand. Ei se bucura. Când 
ajung la strand ei sar de pe trambulina de la 10m. 
 
Când ajung inapoi la casa de nebuni directorul ii intreaba dac? lea placut. Ei zic 
daaaa. Directorul le spune dac? vor fi cuminti maine le va pune şi apa. 60) [7557] 
AMY Un om intra in fuga in clinica de nebuni şi tipa speriat: E un nebun in curte! 
Cum arata? E chel şi cu parul valvoi! Pai ori e chel ori cu parul valvoi? Dar nu vam 
spus ca e nebun? 61) [7698] stocky In curtea spitalului toti nebunii se urcau pe un 
stalp. Când coborau toti ziceau: "ASA E". Doi doctori vazandui ii intreaba ce au. 
Nebunii: Nimic. Se suie şi un doctor, se da jos şi zice "ASA E". Doctorul celalalt il 
intreaba ce e? La care doctorul ii zice: Stii ce scrie ba in varf? "AICI SE TERMINA 
STALPU"! 62) [7952] shadow Intrun spital doctorul face o vizita. Toti se agita doar 
unu era linistit. Doctorul se duce sil intreba: Ce faci? Scriu o scrisoare. La cine? Mie. 
Cum tie? Bine. şi ce scrie in ea? Nu stiu ca numai maine o primesc. 63) [8086] NINJA 
Cica era un nebun şi se p**a de pe cladirea balamucului. Trece un doctor şi nebunul 
isi inchide slitul repede. Doctorul crezand ca nebunul sa desteptat il intreaba: De ce 
teai inchis repede la slit atunci când mai vazut ca vin? Nebunul raspunde prompt: 
Ce smecher esti, vrei sa ma tragi jos! 
 
64) [8431] adrian La spitalul de nebuni a fost construit un bazin. După o zi de 
scaldat nebunii au foat intrebati: Va placut? Da! Bun dac? sunteti cuminti miine va 
pun şi apa! 65) [8906] robert La o casa de nebuni era o celula de "furiosi" care 
bateau toti paznicii pana ii trimiteau direct la spital. Toti solizii angajati au patit la 
fel, pana când au angajat un schilod caruia nui dadeau nici 10 minute de viata 
printre nebuni. După 2 zile conducerea spitalului, uimita, a venit sa vada ce se 
intampla. Nu mica lea fost mirarea când au vazut ca nebunii erau plini de vanatai pe 
fata şi cu capul spart. Lau intrebat: "Cum ai reuşit dom'le?" Simplu, lea raspuns 
schilodul, am tras cu creta o linie pe dushumea şi leam spus ca le dau drumul dac? 
pot sa treaca pe sub ea. 66) [9704] Vitalie Doi nebuni, intro noapteau hotariti sa 
fuga din ospiciu. Au urcat pe acoperisul blocului şi unul din ei zice: Eu aprind 
lanterna şi treci pe raza luminii pe celalalt bloc. Dute ba, ce crezi ca sunt prost, când 
o sa ajung la jumate tu sa stingi lanterna şi eu sa cad? 67) [10780] alida Un nebun 
avea o pisica la care tinea f mult. Intro zi când doctorul aparu pe coridorul 
spitalului nebunul il intreba: Dle doctor vreau sa spal pisica! Ma, tu esti nebun dac? 
o speli o sa moara! Nu cred ca o sa moara! Bine fa ce vrei dar sa nu vi la mine 
plâng?nd! După câteva ore. Ce faci mai nebunule? De ce plangi? Pai sa vedeti ca am 
spalat pisica şi a murit! Vezi eu tiam zis sa nu vii la mine ca a murit din cauza ca ai 
spalato. Dar nu ca am spalato, ci ca am storso. 68) [11054] JOHNNY Toti nebunii 
dintrun spital se decid ìntro seara: 
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"Ba baieti, ăştia de aici nu ne trateaza prea bine. Haideti sa ducem spitalul asta 
departe de aici. Maine dimineata ne sculam disdedimineata şi facem aşa cum neam 
hotarìt". Zis şi facut. Se scoala nebunii ìnainte de rasaritul soarelui şi ìncep sa 
ìmpinga spitalul. Imping ei ce ìmping şi iarasi ìmping, pe la miezul zilei se face un 
cald innabusitor; se dezbraca de haine şi ìmping ìn continuare. Alt nebun vine şi le 
fura hainele la toti. Seara pe la asfintit, se opresc o clipa sasi traga sufletul, se ìntorc 
sa se uite ìn spate şi striga plini de satisfactie: "Mamaaa ce mult am ìmpins, nici 
hainele nu ni se mai vad!" 69) [13337] Vlad La spitalul de nebuni un nebun intra in 
biroul direcorului cu un cutit de macelar şi il ia pe director la alergat pe un coridor 
lung. Pe coridor toate usile inchise. La capatul coridorului directorul spune: "Bine 
ma, mai prins omoarama". Atunci nebunul se apropie intinde cutitul şi spune: 
"Acum e randul tau sa ma alergi". 70) [13606] Naty Vine un agitator electoral la 
casa de nebuni şi le povesteste nebunilor cat e de bine in tara şi cit de buna e 
conducerea actuala. Toti bat din palme, numai unul sta nemiscat. De ce nu bati şi tu 
din palme? Eu sint medicul! 71) [14484] nebuniiii Mergem la un spital de nebuni! 
Doctorul intra intrun salon (cu nebuni). Toti nebunii din salon erau cocotati pe 
dulapuri, pe lampi, toti se credeau frunze. Doctorul zice: A venit toamna, toate 
frunzele cad. Toti nebunii au cazut ca mustele. Doctorul, intra in alt salon, aceeasi 
situatie: Nebunii erau pe sus, pe tavan, pe dulapuri. Doctorul zice: A venit toamna, 
toate frunzele cad. 
 
Toti nebunii au cazut. Doctorul intra in alt salon, aceeasi situatie. Nebunii nu erau in 
paturi erau cocotati pe sus. Doctorul zice: A venit toamna, toate frunzele cad! Nu 
cade nimeni? Unul din nebuni zice: Toamna poate sa vina, noi suntem conifere! 72) 
[23950] simina La spitalul de nebuni, doi doctori vorbesc: Pacientul de la patul 
2951 are un motto ciudat pe baza caruia traieste: "Eu nu sufar de nebunie, ma 
bucur de ea in fiecare minut!" 73) [17201] alexx_gj Un tip mergea pe marginea unui 
rau. Trecand pe sub un pod, vede doi nebuni care spalau o pisica şi le zice: Bai 
nebunilor, de ce spalati ma pisica, ca moare! Dute ba de aici ca esti nebun tu! Tipul 
pleaca mai departe şi se intoarce  dup? vreo ora, pe acelasi drum. Când ajunge sub 
pod vede pe cei doi nebuni stand jos langa pisica moarta şi le zice: Vam spus ba sa 
nu spalati pisica ca moare? Dute ba de aici, ca na murit când am spalato, a murit 
când am storso! 74) [23998] cosmina Intrun spital de nebuni doctorul vede ca unul 
din pacienti lui este ca şi sanatos.il cheama in cabinet sa ii spune: ce zici, teai 
insanatosit? eu zic ca da domnule doctor. sati pun o ultima intrebare dac? raspunzi 
corect iti dau drumul acasă! spuneti domnule doctor dacati tai urechile, ce se 
intampla? nu mai vad.zice nebunul. cum nu mai vezi?ducetil inapoi şi dati 
tratament inca 3 zile!  dup? trei zile tot aşa il cheama doctorul pe pacient in cabinet. 
eeeeee?cum este?teai vindecat? eu zic ca da, domnule doctor. bine.eu iti pun aceasi 
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intrebare simpla: dacati tai urechile ce se intampla? nu mai vad. ducetil inapoi dati 
inca 3 zile tratament.trece trec şi astea trei zile il cheama pe pacient in cabinet. ce 
zici teai vindecat?eu iti pun aceasi intrebare simpla: 
 
dacati tai urechile ce se intampla? nu mai vad! mai explicami şi mie cum dacati tai 
urechile nu mai vezi? pai domnule doctor dacami taiati urechile, îmi cade caciula pe 
ochi şi nu mai vad 75) [17615] raluca Cum ii dai libertate unei femei? Ii maresti 
bucataria. 76) [18090] danutz Era in cer un poponar Care ii f*t*a in cur pe toti 
ingerii.Dumnezeu dorind sa ia masuri il duce pe poponar in iad, sil lasa o luna sa 
stea acolo. După o luna Dumnezeu coboara in iad şi observa ca totul este inghetat. 
ce sa intamplat? intreaba Dumnezeu. diavolul la randul lui spune te apleci tu sa bagi 
lemne pe foc???? 77) [18468] Cristina Se aude ca undeva in Romania se afla un lac 
in care dac? intra un handicapat, pe partea cealalta iese vindecat. Apare un orb: 
Undei lacul? Undei lacul ? Intra in el... iese pe partea cealalta: Dumnezeule vad !!! 
Vad !!! Apare şi un surd: Undei lacul? Undei lacul ? Intra şi el... iese pe partea 
cealalta: Dumnezeule aud !!! Aud !!! Apare şi un olog in carucior cu rotile: Undei 
lacul ? Undei lacul ? Intra şi el...iese pe partea cealalta: 78) [18586] Scrach Moare pe 
un vapor un marinar. Cei de pe vapor se gandesc: Când intalnim o insula debarcam 
şi il inmormantam crestineste! Zis şi facut. Intalnesc o insula, debarca, dar pe când 
sal ingroape un trib de canibali: Datinil noua! Datinil noua! Mereti mai de aici! 
 
Marinarii se gandesc ca nu pot sal ingroape ca lar dezgropa canibalii sal manance şi 
atuncea il ard şi aduna cenusa. Canibalii strigau in continuare: Datinil noua! Datinil 
noua! Da' ce vreti sa mai faceti cu el ca e doar cenusa? Cate un ness!!! 79) [18982] 
Daniel(Scorpion.MD@k.ro) La un spital de nebuni, doktoru' testa un pacient, ca sa 
vada cit tre' sal mai tina internat... Deodata, papagalii sai (unu' rosu şi unu' verde) 
au zburat pe fereastra... Nebunu' se duce repede sai aduca doktorului papagalii 
inapoi (care erau in copacul de vizavi), şi sentoarce numa' cu ala rosu. Doktoru': Ba, 
de ce nu lai adus şi pe ala verde ?!? Nebunu': Inca nu era copt dom' doktor... 80) 
[24450] Radu Intrand in clubul azilului de nebuni, doctorul ramase descumpanit : 
toti nebunii stateau langa pereti, se deschidea usa, intra un nebun, in pielea goala, 
se rotea ca la parada modei şi anunta: Eu sunt bomba atomica! Uraaaa! Ovationau 
nebunii. Iesea şi intra altul, tot in pielea goala: Eu sunt bomba cu neutroni! Uraaa! A 
urmat bomba cu hidrogen, bomba cu fragmentare... La urma, intra unul sfrijit şi zise 
cu o voce pierita: Eu...sunt bomba...cu efect intarziat... La care toti nebunii, in loc sa 
aplaude, au evacuat sala clubului in mare graba, pe usi, pe ferestre, pe unde au 
putut. De ce vai speriat in halul asta de pirpiriul care facea pe bomba cu efect 
intarziat? intreaba doctorul, intrigat, pe un nebun. Pai, domn' doctor, 
dumneavoastra nati vazut ce fitil scurt avea? 
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Olteni 
 
1) [29] FLo 
 
De de olteni când se duc la culcare isi pun pe noptierea un pahar cu apa si 
 
unul gol? 
 
R: Poate le e sete poate nu... 2) [67] Barsanu Cum fac olteni lapte praf? Arunca o 
vaca din avion. 3) [7438] adrian De ce nu mananca oltenii castraveti murati? Pentru 
ca nu le incape capul in borcan. 4) [323] lucian Un oltean şi un ardelean in tren. 
Stranuta olteanu, ardeleanu: "sanatate, numai bine". Stanuta din nou olteanu, 
ardeleanu: "tot ceti doresti, sanatate, noroc". Stranuta şi ardeleanu, olteanu: "racisi 
fireal dreacu" 
 
5) [23486] catalin Un oltean, in cautarea unei slujbe, se afla fata in fata cu un posibil 
angajator. Angajatorul il intreaba: şi cam la ce salariu va ganditi? Pai, cred ca in jur 
de 120000 pe an ar fi bine, dar mai puteam negocia. Stati sa va prezentam oferta 
noastra: Salariul, 150, 000 plus ma?ina, telefon mobil, casa, 3 luni vacanta, etc. Cred 
ca glumiti, nu? Doar tu ai inceput, primul. 6) [1121] MoroGun Cele 7 "minuni" din 
Caracal: Sa construit un bloc şi sa uitat macaraua in interior. A luat foc sediul 
pompierilor. Sa furat usa politiei. Brutaria e construita pe strada foametei. Cimitirul 
e pe strada reinvierii. Exista o singura scoala şi se numeste Scoala nr.2 Cine ştie cea 
dea 7 minune e rugat sa sune la numarul afisat pe ecran şi va primi gratuit şi f?r? 
tragere la sorti o surpriza care va protejeaza. 7) [1253] Valentin 
 
Q: De ce dorm oltenii pe camp ? 
 
A: Pentru ca vor sa se cultive. 8) [1255] Valentin 
 
Q: De ce stau oltenii cu tarnacopul la televizor ? 
 
A: dac? se strica vreun canal, sa sape repede altul. 9) [1256] Valentin 
 
Q: De ce maninca oltenii fasole ? 
 
A: Ca sasi dea aere. 10) [1257] Valentin 
 
Q: De ce sunt oltenii muzicanti ? 
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A: Pentru ca dorm pe "sol" şi vorbesc cu "fa". 11) [1260] Valentin 
 
Q: De ce rad oltenii când fulgera ? 
 
A: Cred ca sunt fotografiati. 12) [1261] Valentin 
 
Q: Ce face olteanul când nu are ce face ? 
 
A: Se dezbraca şi isi pazeste hainele. 13) [1262] Valentin 
 
Q: De ce sunt oltenii asemanatzi cu telefoanele ? 
 
A: Pentru ca trebuie sa dai cu pumnul in ei ca sa la pice fisa. 14) [1263] Valentin 
 
Q: De ce se rupe banca atunci când se aseaza un oltean ? 
 
A: Cel mai inteligent cedeaza. 15) [1264] Valentin 
 
Q: De ce se feresc oltenii sa doarma pe paie sau in fan ? 
 
A: Ca sa nu ia foc atunci când leo scapara mintea. 16) [1265] Valentin 
 
Q: De ce au oltenii capul mic ? 
 
A: Pentru ca, gindesc concentrat. 17) [1266] Valentin Doi olteni in vacanta. La ora 3 
dimineatza, unul il trezeste pe celalalt: Marine! Ce? Deschide ochii şi spunemi ce 
vezi? Cerul. Si? şi Luna. Si? şi Carul Mare. Si? şi Carul Mic. 
 
Si? Si...Ioaneee!...ăştia neau furat cortu'. 18) [1267] Valentin Un oltean se intilneste 
cu un ardelean care ducea de legatoare o capra. Unde duci boul ala? intreaba 
olteanul. Contrariat, ardeleanul se uita spre animal temanduse de o so?ie,  dup? 
care riposteaza: Esti chior, nu vezi cai capra? Pai, eu cu capra vorbeam... 19) [1268] 
Valentin Aflat la o ruda in Bucureshti, un oltean iese dimineata pe balcon sasi 
scuture rogojina. Din neatentie, se apleaca prea mult şi cade. Speriati, trecatorii se 
aduna in jurul lui. Ce sa intimplat? intreaba unul. Nu stiu, neica. Abia picai şi eu, 
raspunde olteanul. 20) [1270] Valentin 
 
Q: De ce au oltenii casa rotunda ? 
 
A: Sa nui vorbeasca lumea pe la colturi. 21) [1271] Valentin 
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Q: De ce sunt oltenii zgariati pe fata de craciun ? 
 
A: Pentru ca atunci mananca şi ei cu furculita. 22) [1272] Valentin 
 
Q: De ce au oltenii ceasuri mecanice ? 
 
A: Fiindca au auzit ca TicTacul face bine la respiratie. 23) [1273] Valentin 
 
Q: De ce au oltenii camasa in caro? 
 
A: Ca sa joace puricii sah pe ea. 24) [1274] Valentin 
 
Q: De ce oltenii isi iau scara cu ei când pleaca la drum? 
 
A: Fiindca sunt prosti de dau in gropi. 25) [1275] Valentin 
 
Q: Ceau facut oltenii când au aparut franzelele? 
 
A: Leau mancat cu paine. 26) [1276] Valentin Intro noapte pe la ora doua, Ion aude 
pe cineva strigand: Ioane, Ioane! Se scoala Ion, merge la usa şi o deschide: Cine ma 
striga, intreaba Ion. Gheorghe, vine raspunsul. Pai ce vrei ma la ora asta, intreaba 
Ion. 
 
Ai vopsea verde, intreaba Gheorghe. Nu, raspunde Ion. Bine ma, zice Gheorghe şi 
pleaca. Merge Ion şi se culca când pe la cinci dimineata iarasi aude: Ioane, Ioane! 
Merge iarasi la usa şi intreaba: Cinei? Gheorghe. şi ce vrei la ora asta? Tiam adus 
vopseaua verde!!! 27) [1278] Valentin 
 
Q: De ce oltenii nu au reuşit niciodata sa faca un pod peste Jiu ? 
 
A: Lau inceput dea lungul. 28) [1279] Valentin 
 
Q: De ce au oltenii soba in mijlocul casei ? 
 
A: Ca sa zica ca au incalzire centrala. 29) [1280] Valentin Un oltean vine acasă beat 
crita şi se culca cu caciula pe cap. Pe la miezul noptii, se trezeste, pune mana in cap 
sisi spune surprins: Mai, mare minune. Mam culcat chel şi mam trezit cu parul 
valvoi. 30) [1281] Valentin 
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Q: De ce vor oltenii sa aiba vaca precum girafa ? 
 
A: Ca sa pasca la vecini şi so mulga ei. 31) [1282] Valentin 
 
Q: De ce fac oltenii mamaliga in tigaie ? 
 
A: Ca sa incapa in diplomat. 32) [1283] Valentin Sotia lui Mandache, oltean de la 
mama lui, discuta cu o prietena: Maine e ziua lui bărbatumeu şi nu stiu ce cadou sai 
iau ! Cumparai o palarie. Nu, ca asta iam luat anul trecut. Cumparai atunci o carte. 
Nu, ca mai are una. 33) [1284] Valentin Se duc oltenii la primarul din Craiova, sa 
capete permisiunea sa doarma şi ei in cersafuri, ca toata lumea, ca pana atunci 
dormeau pe rogojini. Bine, zice primarul, va dau voie sa puneti asternut, dar in 
prealabil sa va spalati pe picioare. Un oltean nedumerit intreaba: Dom' primar, dar 
dac? navem prealabil, putem sa ne spalam in lighean ? 
 
34) [1285] Valentin Un domn intrun tren. La un moment dat trenul opreste intro 
gara. Nemaifiind nimeni in compartiment, domnul sare la geam disperat şi intreaba 
pe cineva de pe peron: Dom'le, dom'le, nu te supara, aici e Caracal ? La care cel de 
pe peron uitanduse direct in ohii celuilalt, cam cu sictir aşa, raspunde : Bine ma ca 
esti tu destept ! 35) [1286] Valentin dac? puricii ar straluci ca licuricii, atunci 
Craiova sar vedea din avion ca Las Vegasul. 36) [1287] Valentin 
 
Q: Cum prinde un oltean un iepure ? 
 
A: Se baga sub un tufis şi face ca morcovul. 37) [1288] Valentin Un oltean emigrant 
aterizeaza la Aeroportul din Montreal Canada. Vamesul: Bonjour monsieur ! 
Comment sava? Olteanul: Eu nu sint Sava eu sint Popescu. 38) [1290] Valentin De 
ce nu planteaza oltenii flori in fata casei ? Ca sa nu le faca nevestele copii din flori. 
39) [1292] I_Dany 
 
Q: De ce fug oltenii  dup? salvare in noaptea de inviere? 
 
A: Ca sa, sarute crucea!!! 40) [1294] Beku 
 
I: De ce pun oltenii televizorul pe pat când e meci? 
 
R: Ca sa cada portarul pe moale. 41) [1297] Ancka 
 
Q: De ce imperecheaza oltenii ciora cu pestele? 
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A: Ca sa aiba icre negre. 42) [1298] Ancka 
 
Q: De ce tin oltenii oile in beci? 
 
A: Ca sa aiba masline la rece. 43) [1299] claudiu 
 
I: De ce au oltenii steag in fata casei? 
 
R: Ca li se flutura de aia care spun bancuri despre ei. 44) [1306] Marius 
 
Q: De ce nu se spala oltenii pe dinti? 
 
A: Pentru ca nu le incape sapunul in gura! 45) [1307] Alex Sau gandit oltenii sasi 
mareasca teritoriul şi sau adunat cu totii langa un munte şi sau apucat sal impinga. 
De atata impins li sa facut cald şi siau dat caciulile jos, continuand activitatea. Un 
moldovean ce trecea pe acolo, vazand atatea caciuli la un loc puse mana şi le aduna 
vazandusi de drum  dup? aceea. La un moment dat, un oltean se uita inapoi şi zise: 
Ba am impins destul ca uite nu se mai vad caciulile! 46) [1308] Mr_Nace O fabrica 
mare angajeaza un portar "oltean" şi ii recomanda sa respecte regurile. A dou? zi 
mare inciendiu la fabrica. Politia il intreaba pe portar(pe nume Feri) dac? ştie ceva. 
Portarul raspunde cu nonsalanta: . Eu ioi da foc. De ce ? Pai uite ce scrie pe 
pancarda: A SE FERI DA FOC. 47) [1311] Dr Intrebare: De ce arabii au camile, iar 
rominii olteni? Raspuns: Arabii au ales primii. 48) [1312] ovidiu Doi olteni taie 
bomba cu ferastraul... Vine un ardelean şi le spune : "Baaa, voi ati inebunit ? Nu va e 
frica, ca expodeaza?!" Oltenii: Nui nimic ca mai avem una... 49) [1313] Raducu O 
autostopista opreste un sofer şi deschide geamul. Asta baga capul şi pac, soferul 
ridica geamul şi ii prinde capul. Se da jos şi o f**e apoi pleaca. Ii vede un taran, 
oltean. Tipa il da in judecata. Judecatorul il ia pe taran deoparte sai spuna ce a 
vazul. Asta zice: "Sa dat jos, sia scos p**a şi a f***to. Judecatorul ii zice: 
 
"Ba, e urat, zi şi tu ca sia scos penisul şi a regulato. Bun. Ajunge taranul in boxa şi 
judecatorul il intreaba: "Ce ai vazut? La care taranul raspunde: "Tipul sa dat jos, sia 
scos penisul, desi mie mi sa parul ca era o p**a şi a regulato, desi mie mi sa parul ca 
a şi fu**to. 
 
50) [1315] Leo 
 
Q: Cum isi invata un oltean copilul sa mearga cu metroul? 
 
A: Il plimba cu roaba in pivnita! 
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51) [1316] Raducu Ion şi Vasile se intorc de la camp. Ion mana caii, Vasile statea in 
caruta şi se uita inapoi. Ioane, ba, a trecut un motociclist f?r? cap!!! Taci, mai Vasile, 
ca minti! Peste 2 minute iara. Ioane, iar a trecut un motociclist f?r? cap!!! La care 
Ion se intoarce: Mai Vasile, trage ma coasa aia in caruta!!! 
 
52) [1321] R?zvan Doi olteni se intalnesc. Unul spune celuilalt: Ba, I oani, Ba! Ai 
vandut vaca? Am vanduto, ce sa fac. şi cat ai luat pe ea? Vreo 2000.000 lei. Parca 
spunea un om cati da 1000.000 lei. Da, dar tot el a zis ca vacai uzata. 53) [1323] 
Florin Un oltean se duce la doctor şi cere un tratament pentru reumatism. 
Nemultumit ca a primit numai medicamente il intreaba pe doctor: O: Nu mai sint şi 
alte tratamente domn' doctor? D: Ba da ar mai fi şi impachetarile cu namol! O: Si 
ajuta la ceva? D: Nu dar te obisnuiesc cu pamintul! 
 
54) [1324] Vasile Q: De ce se ingroapa oltenii in picioare? R: Sa fie primii la inviere! 
55) [1326] Valentin 
 
I: De ce imperecheaza oltenii oaia cu pisica? 
 
R: Ca sa obtina lana gata toarsa! 56) [1329] Radu I: De ce isi pune olteanul când se 
culca un pahar plin şi unul gol ? R: Dac? se scoala şi ii e sete bea din cel plin. dac? nu 
ii e sete bea din ala gol. 57) [1331] Axi 
 
I: Cum verifica un oltean dac? nevastasa e gravida? 
 
R: Ii baga prazul in pasarica şi vede dac? e muscat sau nu!!! 58) [1335] Stefan La un 
targ international, standul romanesc, sa nimerit sa fie vecin cu standul japonez. In 
delegatia romaneasca erau numai olteni.In fiecare dimineata japonezii se sculau la 
ora 5. Faceau curat şi trabaluiau pana noaptea tarziu. Oltenii se sculau la pranz sio 
tineau tot intro petrecere. Intro buna zii un oltean intreaba un japonez: Ba 
ochienatule, de ce munciti ba, voi toata ziua ca niste draci? Japonezul: Muncim 
pentru Japonia. Dar voi de ce va sculati la pranz sio tineti tot intro petrecere ? 
Olteanul: Pentru ca pe noi ne doaren cur de Japonia. 59) [1336] Stefan La un 
concurs international al producatorilor de materiale din cauciuc au ramas in finala 
un american siun oltean. Americanul ca sa se departajeze spune astfel : Noi 
producem din cauciuc bretele de pantaloni, atât de puternice incat atunci când un 
om a cazut de la etajul 90, sa agatat cu bretelele de o antena de televizor de la etajul 
3, sa balansat de câteva ori şi a putut fi salvat. Olteanul: Onorat juriu, asta e nimica 
toata: Un cetatean de la noi incaltat cu niste adidasi produsi de noi a cazut de la 
etajul 4. 
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Cetateanul sa facut praf, dar adidasii nau avut nimic. 60) [1337] Jimmy 
 
I: De ce sint ingropati oltenii cu lamiie la cap? 
 
R: Sa nu i se faca greata pamintului. 61) [1338] Cris 
 
Q: Ce desparte Oltul? 
 
A: Rasul lumii de restul lumii!! 62) [1340] Cristea 
 
I: De ce, pun oltenii televizorul pe soba? 
 
R: Ca sa nu raceasca artistii. 63) [1341] Tudose I: Cum fac oltenii sa scape de 
muste? R: Urca mancarea in pod şi le ia scara. 64) [1342] Cristea I: Cum vopseste 
olteanul gardul? R: Repede, repede, sa nu se termine vopseaua. 65) [1344] mircea I: 
De cesi fac oltenii casa rotunda? R: Ca sa nui pindeasca dusmanii de  dup? colt! 
 
I: De ce incruciseaza oltenii lubenitza cu purecii? R: Ca sai sara simburii! 
 
I: De ce incruciseaza oltenii sarpele cu ariciul? R: Ca sa iasa sirma ghimpata! 
 
66) [1906] dj_skillo Doi unguri vin in Craiova. Huiduiti de vecini se gandesc sa 
mearga la primar sa clarifice situatia. Primarul ii sfatuieste sa treaca Jiul in inot, sa 
fie şi ei olteni. Primul ungur era mai voinic, trece Jiul, cel deal doilea il roaga sal 
ajute şi pe el sa treaca...Atunci primul ii zice: "Mama ce oltean ma simt daten mata 
de bozgor..!!!" 67) [1925] indiscret Intrebare: De ce au oltenii coatele ascutite? 
Raspuns: Sasi faca loc printre fraieri!! 68) [2145] dru_oli Intrebare: Cum se 
deosebeste mirele la o nunta de olteni? Raspuns: Are tenisi noi. 
 
69) [2225] Dolfy Q: Cum isi fac oltenii gardurile? A: Pun cate un stalp şi scriu "etc." 
70) [2401] Abaiesitei I: Stiti de ce oltenii isi tin TV pe dulap??? R: Ca sa uite sub 
fuste la actrite. 71) [2631] cristianv I: Cum se incheie oltenii la pantofi? R: Il pun pe 
stangul pe gard şi se incheie la dreptul. 72) [2679] deMarco Un oltean merge 
pentru prima data la oras şi aude şi el de SIDA. Merge inapoi in sat şi se duce la 
gardul vecinului sil intreaba: Ma, vecine tu ai SIDA? Sta vecinu' nostru şi se 
gandeste: Dacai spun ca am, îmi cere sai dau; dacai spun ca nam, zice ca nus om 
gospodar: După ce se gandeste raspunde: Am dar numa' putin mio ramas pe fund. 
73) [2572] Alex Gheorghe: Ba, Vasile de ce siau cump?rat toti oltenii tractoare? 
Vasile: Pentru ca siau trimis BOII la facultate!!! 74) [2843] mencar Un american, un 
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rus su un oltean se lauda in fata unui juriu international cu cei mai deosebit la ei in 
tara. 
 
A: Ma, noi facem niste lifturi meseriase care merg in sus, in jos, in stanga, in 
dreapta, in diagonala, ce mai, va dati seama ce cladiri avem! 
 
R: La noi creste un porumb, ca dac? te urci pe cal şi ridici mana, nu te vezi! 
 
O: La noi in sat este unul care are p**a de 50 de cm! 
 
J: Se hotaraste sa le dea de baut ca sa spuna adevarul. După ce beau: 
 
A: Ei, am exagerat, lifturile noastre merg doar sus, jos, stanga, dreapta. 
 
R: şi eu am exagerat putin, dac? stai pe cal, dar nu ridici mana, nu te vezi din 
porumb. 
 
O: La noi in sat chiar este unul care o are de 50 cm! Juriul, care tot nu crede, le mai 
da de baut. 
 
A: Da ma, am exagerat, lifturile noastre sunt ca oricare altele, merg in sus sin jos! 
 
R: Porumbul nostru este normal, dac? mergi prin el te vezi, nu te vezi... 
 
O: Ei, am mintit, omul cu p**a de 50 de cm nui de la noi, e din satul vecin! 
 
75) [2914] Marius De ce nu se ineaca oltenii? Pentru ca au capetele goale şi plutesc. 
76) [11941] Sweet Intro buna zi, hotaraste olteanul nostru sa mearga la 
parasutism. Sare din avion impreuna cu ceilalti olteni, dar... normal! Nu i se 
deschide parasuta! Toti ceilalti aveau parasute deschise, el saracu' nu. Dintro data 
observa ca mai era unul f?r? parasuta si, in culmea bucuriei (ca nu e singurul) il 
intreaba: Ba! Nici tie nu ti sa deschis parasuta? Nu, ma! Eu vin de jos, cu butelia! 77) 
[3840] Alecz15 I: Cum a murit un oltean band lapte ? R: A cazut vaca pe el! 78) 
[3763] arpad Ce a spus olteanul când a vazut un caine alb? Uite un caine nounout! 
79) [3781] costi Un oltean vine la rude in Bucuresti. După ce se trezeste, dimineata, 
se duce sasi scuture rogojina pe balcon. Se apleaca prea tare peste balustrada şi 
cade in strada. Jos se aduna lumea: Ce santamplat domne'? Nu stiu neica ca acu' 
picai şi eu! 80) [11929] Bogdan Vine un oltean in Bucuresti şi intra in cel mai mare 
supermarket şi intreaba: Faina aveti? Nu avem, raspunde vanzatoarea. Olteanu 
începe so injure. Faza se repeta de vreo 3 ori. Vanzatoarea da telefon la Politie şi 
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povesteste intamplarea. Nici o problema dra dacai oltean il aranjam. Urmatoarea zi 
vine olteanul şi intreaba: Orez aveti? La care vanzatoarea raspunde sigura cal vor 
prinde politaii. Nu! Bine atunci ramane ceam zis ieri şi alaltaieri! 81) [5163] Dodo 
De ce au oltenii gatul lung? 
 
Ca sa se uite peste Carpati, in Ardeal,  dup? posturi! 82) [11246] Alex Doi olteni Ion 
şi Gheorghe vroiau sa sape o groapa pt a sadi un pom. Sapa oltenii nostrii ce sapa şi 
la un momentdat Ion il intraba pe Gheorghe: Ba Gheorghe dar noi ce facem cu 
mormanul asta de pamant care sa strans? Ba Ioane nici atât nu te duce capu? Pai 
sapam o alta groapa pe care o umplem cu pamantul din prima groapa. Concluzie: Sa 
nu te pui niciodata cu gandirea olteneasca. 83) [4590] Tudor De ce umbla olteni cu 
scara  dup? ei? Ca sunt prosti de dau in gropi şi trebuie sa iasa afara. 84) [4592] 
Tudor Cum scapa oltenii de muste? Se caca in pragul usii. 85) [4687] VALI Stii cum 
scapa olteni de muste? Le urca in pod şi le iau scara! 86) [11900] MIHA DE CE AU 
OLTENII GAT DE GIRAFA? CA SA VADA CAND SE ELIBEREZA UN POST DE 
DIRECTOR IN BANAT!!!! 87) [7308] Ktln Intrebare: Stii ce fac oltenii când nau ce 
face?.........????? Raspuns: Se dezbraca sisi pazesc hainele! 88) [4786] Cozma Un 
oltean isi ingroapa soacra langa drum, şi zice: "sub aceasta cruce grea zace scumpa 
soacramea, calatorii mei iubiti mai încet sa no treziti". 89) [9105] Simona Trei 
olteni ajung pentru prima data in capitala. şi tot pentru prima data vad un semafor. 
Mai, ce destepti sunt bucurestenii ăştia, vezi, este rosu! Mai stau ei ce mai stau si... 
Mai ce destepti sunt bucurestenii ăştia, acum este galben!! Mai stau ei ce mai stau.. 
Mai ce destepti sunt bucurestenii ăştia acum este verde!! După un timp semaforul 
se face iar rosu: Bai, pe asta lam mai vazut o data, hai sa plecam! 
 
90) [14425] clio 
 
I: De ce umbla oltenii in carute cu coviltir? 
 
R: Ca sa nu fie asasinati ca J.F.KENNEDY. 91) [14326] ionica Stiti de ce oltenii fac 
sex f?r? prezervativ? Intreaba cineva pe un doctor. Nu, de ce? Il folosesc ca biberon. 
92) [20626] Popa 
 
I: De ce arunca olteanii ceasul pe geam? 
 
R: Sa vada cum fuge timpul. 93) [20627] Mariusica 
 
I: De ce se urca oltenii pe Carpati? 
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R: Ca sa se uite la ardeleni şi la banateni dac? mai sunt locuri de conducere! 94) 
[22185] catalin Un ardelean ducea de sfoara o capra şi se intalneste cu un oltean 
care spune: Unde duci ma boul asta? Aredeleanul se uita la animal temanduse de 
vreo so?ie şi spune: Dar nu vezi cai capra? Olteanul replica: Pai nu ca eu cu capra 
vorbeam! 95) [22261] Cata Un oltean merge cu trenul şi la un moment dat ii 
trebuie omului la WC. Intra omul nostru in WC, dar se vede in oglinda şi iese 
cerandesi scuze. După jumatate de ora de asteptare se duce la seful de tren, om de 
la el din localitate. Se indreapta cei doi olteni hotarati sal scoata pe nebun din WC. 
Intra sefu', isi vede uniforma in oglinda şi iese in graba cu aceleasi scuze de rigoare. 
Ei, ce a zis? il intreba calatorul oltean. Bre', nu pot sal scot ca e unul de la noi de la 
C.F.R. 96) [22253] mihaitza 
 
I: De ce au oltenii Olcit cu stergatorul pe dinauntru? 
 
R: Ca sa stearga semintele de pe geam  dup? ce le scuipa! 97) [22375] _Simy_ 
 
I: Stiti ce sunt OLTENII? 
 
R: Sunt EVREI refuzati la export. 98) [6691] MARIAN 
 
I: Ce rezulta dintro casatorie intre un oltean şi o moldoveanca? R: Un praz bobinat! 
99) [6995] simina 
 
I: De ce nu dorm oltenii in hambarul plin cu fan? 
 
 
 
 
 
. Ca le scapara mintea! 100) [7036] robert I; De ce zboara avionul la 2000 m 
altitudine deasupra Olteniei. 
. 
. Pilotului ii e frica sa nui fure rotile avionului! 101) [7044] cita 
. 
 
 
I: De ce au imperechiat oltenii pisica cu oaia? 
 
R: Ca sa obtina lana toarsa. 102) [7458] Orfan De ce isi fac oltenii casa cu colturi 
rotunde? Sa nu se ascunda hotii pe la colturi. 103) [7729] ALEX Un oltean merge in 
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America şi vede pe unul care tot sare de pe un bloc. Il intreaba de ce nu se loveste 
când cade iar acesta ii raspunde ca in U.S.A. strazile sunt elastice. Atunci olteanul 
sare şi moare. Un trecator vazand ca olteanul este mort spune celui care sarea 
primul Ma SUPERMAN iar iti bati joc de fraieri? 104) [7795] MARTINI_ Doi ciobani 
olteni povesteau: Tot nu puteam sa dorm noaptea, şi mia zis doctorul sa inchid 
ochii şi sami numar oile pana adorm. şi a mers? Stai sa vezi! Mam apucat sa le 
numar şi pana la urma mia pierit somnul când miam dat seama ca lipsesc doua. 
105) [7884] izabella Care este cel mai puternic miros al oltenilor?USTUROIUL 106) 
[7977] corina De cati olteni este nevoie pentru a face floricele de porumb? De 3. 
Unul tine tigaia, iar ceilalti doi scutura aragazul cu miscari macho. 107) [8232] 
guitarman Niste olteni mergeau cu trenu', fata in fata cu o baba. Din când in cand, 
baba ducea o sticla la gura. Oltenii se gandira sa bea şi ei si, la primul tunel, facura 
sticla posta. Pentru ca tot nu ghiceau ce bea baba, o intrebara: 
 
Matusa, ia zi, matale ce bei acolo? Apoi, de maica, ia, mie şi aiurea sa va zic. Ios 
batrana şi bolnava si, din când in când îmi mai vin niste flegme pe gat şi nam unde 
sa le scuip. 108) [8299] alexandru Era un oltean şi era sarac lipit pamantului dar 
intro zi sa hotarat sa se duca cu boul la obor. Zis şi facut. Dar spre dezamagirea lui 
nu il cump?rase nimeni, aşa ca pleaca spre casa. La un moment dat boul nu mai 
vroia sa mearga. Deodata sa gandit sai bage o ciusca in c*r. După ce ia bagato boul a 
luato la goana. Olteanul nemaiavand mijloc de transport sia bagat şi el o ciusca in 
c*r. Cum prinsese o viteza mare intrecu boul şi ai zise nevestei care muncea in 
gradina: "Nevasta da la bou de mancare şi bagal in grajd ca io mai am de alergat!" 
109) [8868] Woo Mergeau doi olteni pe camp şi la un moment dat dau de o groapa. 
Unul dintre ei zice: Hai ba sa vedem cat de adanca e! Se duce asta ia un bolovan, il 
arunca in groapa....nimic. Ba dao dracu'! Cara amandoi un ditamai bolovanu' il 
arunca....nimic! Hai lasao! Se uita ei in jur şi vad langa o tufa o sina de cale ferata. 
Asta trebuie sa se auda! O cara ei, o arunca.....fasaie tufele apare o capra, sare, se da 
de trei ori peste cap şi intra in groapa! Astia doi speriati o taie spre casa. Pe drum 
un cioban disperat: "Ba nu miati vazut capra? Astia: Ba da. A sarit in groapa aia! 
Ciobanul: Navea cum ba ca era legata de o sina! 110) [9795] susu Un oltean intors 
recent dintro excursie la Londra ii povesteste prietenului lui: 
 
Am cunoscut o englezoaica şi cu toate ca nu stiu engleza şi nici ea romana, neam 
inteles de minune. Iam desenat o farfurie cu mancare şi direct ma luat la un 
restaurant. Iam desenat un pahar şi ea ma luat la un bar şi tot aşa pina spre 
dimineata când ea mia desenat un pat? Dar stii ce ma uimit cel mai tare? Cum a 
stiut ca meseria mea este tamplar? 111) [10653] _REDMAN_ Cica era un oltean şi 
un dobrogean la o bere. După vreo câteva beri dobrogeanul il intreaba pe oltean: 
Auzi ma Oltene, dac? seaca Oltul ce ramane? La care olteanul raspunde: Nu stiu ma 
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Dobrogeanule! Dobrogeanul: Ba da prost mai esti ma, raman secaturile! 112) 
[10832] matheus Se duc oltenii la primarul Craiovei sa ceara permisiunea sa 
doarma şi ei ca oamenii in cearceafuri, caci pana atunci dormeau pe rogojini. Bine, 
zice primarul, va las sa dormiti in cearceafuri, dar sa va spalati in prealabil pe 
picioare! Un oltean nedumerit intreaba: Dom' primar, da' dac? nu avem prealabil 
putem sa ne spalam in lighian? 113) [12762] Githu Un oltean şi o olteanca vorbeau 
prin ''net''. La un moment dat olteanca spuse: Bai xxx as vrea sa ne intalnim! Auzi 
domnisoara, dac? as avea ochi in capul p**i tias vedea şi cerul gurii. 114) [14560] 
Purcarea O familie de olteni care nu a vazut şi nu a trait niciodata in lux, sa dus in 
America. Ei au intrat intrun hotel şi se holbau ca la felu` 16: Uaaaaaaaaaa! exclama 
tatal. Dar lucrul cel mai atragator era o cutie mare argintie cu beculete. şi cum sta 
mama pe acolo tata o trimite la cuparaturi. Asa a ramas tata şi fiul singuri. şi cum ei 
doi se uitau la cutia fermecata, iata ca vine o babuta şi intra in cutia magica iar  
dup? catva timp iese afara o blonda tare, cu coc, bine dotata. Tatal c?tre baiat: 
 
Hiiiiii! Fiuleeee! !Aduo repede pa mata! 115) [17480] FELIX INTREBARE.De ce baga 
oltenii vaca cu coarnele in priza? RASPUNS.Ca sa o mulga electric. 116) [17495] rex 
Cum asculta oltenii muzica house ? Isi lipesc urechea de casa. 117) [17607] 
Grimster Q: De ce isi pun oltenii ghiata sub pat? R: Ca sa joace puricii hochei. 118) 
[17621] Laurentiu De ce oltenii isi tin televizoarele pe mobila? Ca sa se uite sub 
fusta la prezentatoare. 119) [17638] Extazy De ce isi plimba oltenii nevestele cu 
roaba in beci? Ca sa le obisnuiasca cu metroul. 120) [17671] oli Ce au facut oltenii 
prima data când au vazut un avion ? Sau dus sai caute cuibul. 121) [17768] Vasile 
Ce au facut oltenii când au vazut prima data o franzela? Au mâncato cu pâine! 122) 
[17796] Ciprian Cum sti ca un oltean are SIDA? Mor femeile  dup? el. 123) [17870] 
Eatalot Cum fac oltenii lapte praf?... Arunca vaca din avion. 124) [18057] alin De ce 
se rupe banca când se pune un oltean pe ea??????? Pentru a întotdeauna cel mai 
destept cedeaza..... 125) [18172] Raluca De ce nu mananca oltenii castraveti 
murati? Ca nu le incape capul in borcan. 126) [18377] Nicutu De ce rad oltenii când 
fulgera ?............... Se cred fotografiati 127) [18436] Ecstasy_girl De ce au oltenii 
stergatoarele pe interiorul parbrizului? Ca sa inlature cojile de semintze scuipate. 
 
128) [18667] maxxy Se intalnesc doi olteni, zice unul: bai Costel de ce tii drujba in 
grajd ? apai ma fane ma, sa creada lumea ca am Harley Davidson. 129) [18750] 
Betty La un bar din Craiova: Buna ziua.Suc de morcovi aveti? Nu. Dar de rosii? Nu, 
domnule, aici e bar! Dar fiertura de telina? Nu avem decat bauturi alcoolice. 
Dumnezeu mie martor ca nam vrut sa beau alcool, dar dac? nu aveti altceva, datimi 
o tuica! 
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130) [18763] tot Cum scapa oltenii de muste? Duc mincarea in pod shi când se 
aduna mustele iau scara. 131) [18765] Dany_XXL Doi munteni: Stiai ca oltenii sunt 
muzicieni? Nu.De ce? Pentru ca dorm pe"sol" şi vorbesc cu "fa". 132) [18795] Alin 
De ce taie oltenii unghiile cainelui?...? Ca sa nu zgarie shoseaua când il leaga de 
spatele carutei! 133) [19144] Bogdan De ce olteni se ingroapa mereu la suprafata? 
Ca sa fie primi de inviere! 134) [19252] gigi De ce se urca oltenii toti pe porc atunci 
când il taie? Ca sa vada cate perechi de opinci vor iesi. 135) [19395] alexandru Cica 
la gabori avea loc un examen de promovare. Un subofiter se agita şi afla de la cineva 
ca la examen se intreaba cine a scris "Luceafarul". Politistul se agita el dar nu 
gaseste raspunsul. Se duce la locotenent: Dom' locotenent! Am şi eu o intrebare? Zi 
ma! 
 
Cine a scris "Luceafarul"? Ba, nu stiu. Politistul nostru se duce la colonel: Dom' 
colonel! Am şi eu o problema! Da, se rezolva! Zi! Cine a scris "Luceafarul"? Nu stiu, 
dar am un prieten profesor, sa ii dau telefon! In sfarsit, afla gaboru' ca Eminescu a 
scris "Luceafarul" şi ca sa nu uite la examen noteaza pe un bilet şi il baga in pantof. 
La examen este intrebat cine a scris "Luceafarul". Politistul scoate discret biletul şi 
raspunde mandru: Clujeana S.A.! 136) [19478] GEORGE De ce dorm oltenii 
primavara pe camp? Ca sa se cultive. 137) [20377] caraenache De olteni când se 
uita la televizor la meci pun prosopul pe televizor?????? Ca sa se stearga fotbalisti. 
 
138) [24312] andrei Un barosan cu un Mercedes vede o fata frumoasa pe strada ii 
face semn sa se duca pana la el deschide geamul o prinde cu capul şi o f##e pe la 
spate. Un OLTEAN care vede toata faza zice: nu oi avea eu bani de Mercedes, dar o 
usa tot îmi iau 139) [24349] Baloo De ce ara oltenii cu tractoarele? Pentrru ca siau 
trimis boii la facultate. 140) [24350] Baloo Un oltean, isi cump?ra Oltcit, şi pleaca 
cu el la Bucuresti ca sa il probeze.După vreo 2 ore da telefon acasă la nevastasa: 
Leano totul e ok, ajunsei la Bucuresti, ma?ina merge bine, acum o sa plec inapoi 
spre casa. Trece o zi, trec dou? zile, a treia zi pe inserat, ajunge şi olteanu acasă: 
tulen mortii lor de nenorociti, au facut ma?ina asta cu 4 viteze de mers inainte, şi 
numai 1 de mers inapoi 
 
Perle 
 
1) [966] Valentin 
 
Q: Care e asemanarea dintre o carte şi o femeie? 
 
A: Amandoua se deschid in partea cea mai uzata! 2) [1363] Valentin Suma 
triunghiurilor unui triunghi e 180 grade. 3) [1366] Valentin Puiul este nascut cu 
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lapte produs de glandele mamare. 4) [1369] Valentin Daia am minte, so judec ! 5) 
[1372] Valentin Sa vad dac? mai am in alta parte de gresit. 6) [1373] Valentin Produ 
date pe acesta structura ! 7) [1374] Valentin Mam uitat de câteva ori spre voi, dar 
nu saude. 8) [1375] Valentin Am spus plus şi am zis minus ! 9) [1376] Valentin De 
ce razi in gura mare? 10) [1377] Valentin E banal sa no stii. 11) [1378] Valentin Eu 
ma chinui sao fac cu mana la tabla, şi nimeni nu vrea sa se uite ! 12) [1379] Valentin 
Ia iesi la tabla şi hai so facem ! 13) [1380] Valentin Putem sa ne uitam acolo cu 
Nortonul, dar nu vedem nimic. 14) [1381] Valentin Scara cu etaj. 15) [1382] 
Valentin Puteti sa incetati mai încet ? 16) [1383] Valentin Cei exteriorizarea asta pe 
alte planete ? 17) [1384] Valentin Nu suntem suficient de intimi ca sa fim nesimtiti. 
 
18) [1385] Valentin Ai imputit toata clasa cu parfumul asta de tirfa! Numai tu şi 
nevastamea va dati cu aşa ceva ! 19) [1386] Valentin Mihai Viteazul a fost un mare 
conducator! De aceea urmasii iau facut statuie ecvestra pe cal ! 20) [1387] Valentin 
Eu nu pot sami tin orele pentru ca la voi e pauza in timpul orei mele. 21) [1389] 
Valentin Topografia şi interrelatiile dintre ele. 22) [1390] Valentin Ia straduiestete 
şi incearca. 23) [1391] Valentin Ati inceput sa ganguriti precum copii care 
ganguresc. 24) [1392] Valentin... gura nu e cavitate bucala ? 25) [1395] Valentin Cu 
cat pot sami simplific calculele cu atât e mai simplu. 26) [1396] Valentin Pina ma 
rog, ca  dup? aia... 27) [1397] Valentin Stai jos fetito, esti pluta ! 28) [1398] Valentin 
Am acasă un radio cam prost şi el... 29) [1399] Valentin Ma te iei la trageri de 
sireturi cu mine ?!? 30) [1400] Valentin Vreau sal termin pe Bolintineanu ora asta ! 
31) [1401] Valentin Iam vazut mina coborind pe scara! 32) [1402] Valentin dac? 
vrei sa faci pe prostu', te rog sa vii in locul meu! 33) [1403] Valentin Luatimi şi mie 
2 coarne dac? sunt calde ! 34) [1404] Valentin dac? A mai mic decit B...te duci 
undeva ! 35) [1405] Valentin Puneti mina şi sculativa ! 36) [1406] Valentin La 
manuale: 'Limbile vi le dau profesorii respectivi !' 
 
37) [1407] Valentin Coordonatele polare indreapta cercurile. 38) [1408] Valentin 
Folosim aceasta minunata schimbare de variabila. 39) [1409] Valentin Pentru cine 
nui evident, sancerce sai fie evident. 40) [1410] Valentin Numai 26% dintre 
dumneavoastra au trecut toate examenele. Banuiesc ca analiza a avut un rol masiv. 
41) [1411] Valentin Pentru simplitate, notam diferentialele când aşa când asa. 42) 
[1412] Valentin Semnificatia algebrica depaseste acest curs, e inutil sa insistam. 43) 
[1413] Valentin Datimi o scula ca a mea e in fund şi no pot scoate. 44) [1414] 
Valentin Un profesor dorea un stilou fiindca al lui era pe fundul gentii. 45) [1415] 
Valentin De joi pana joi e o saptamana şi inca 2 zile. 46) [1416] Vartolomei Aseara o 
mana criminala a spart chiuveta cu piciorul! 47) [1417] kroz Vom da un exemplu 
care va exemplifica aceasta teorema. 
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48) [1418] NUEUCITU I: Cum au disparut dinozaurii? 
 
R: Sau mancat unul pe altul pana nu a mai ramas nici unul! 49) [1419] andreea 
Aprinde lumina, ca nu vad sa vorbesc! 50) [1420] andreea Mai magarule, esti un 
porc lipsit de respect! 51) [1421] andreea O facem in etape şi dam lucrare! 52) 
[1422] andreea dac? nu intelegi dute acasă şi reflecteaza. 53) [1424] Razvan 
Sadoveanu era un mare scriitor, fapt remarcat de cele dou? mari reviste literare ale 
vremii: Zburatorul din Iasi! 54) [1425] Razvan Nici pentru b?rba?i nu e frumos sa 
vorbeasca cu mina in buzunar. 
 
55) [1426] Razvan Universitatea noastra a semnat un agrement cu o universitate 
americana. 56) [1427] Razvan Marimile scalare sint acele marimi care se masoara 
pe o scara. 57) [1429] Razvan "Cea mai mare prostie pentru un economist este sa 
foloseasca termenul 'pret de cost'. Una este pretul, alta este costul... Semestrul 
acesta vom analiza elemente de cost. Astazi vom începe cu primul capitol: Pretul de 
Cost." 58) [1430] Razvan Un exemplu de activ circulant este locomotiva. 59) [1431] 
Razvan Termometrul este de dou? feluri: Termometru cu apa şi termometru 
acoolic. 60) [1432] Claudiu Profesorul la ora: Inchide cartea şi colega ! 61) [1433] 
Razvan La 23 August 1944, Armata Romana a intors armele la 360 grade impotriva 
fascismului. 62) [1434] Razvan Eu va credeam telectuali. Da vad ca sinteti niste 
intelectuali. 63) [1435] Razvan Proful intrind in clasa: "Please, clean the table". 64) 
[1436] Apo Profesorul: Cine nu sia scris tema sa faca un pas in fata şi sa se ridice in 
picioare. 65) [1437] nicu Treci la loc şi sterge tabla. 66) [1438] nicu Elevul: 
Domnule profesor la ce dam bacul? Profesorul: Pai dati romana, mate, mai dati 
istorie, mai dati o limba.. 67) [1439] Tepes Ieri a nins cu ningi. 68) [1440] 
PepeDeMoko Nu tie rusine, mai, ala din ultima banca, sa copiezi??!! Ia ridicaten 
picioare !!! 
 
( sau ridicat vreo sapte )...hihihi! 
 
69) [1441] iri Mam lovit cu un camion stationar venind din sens invers. Când mam 
apropiat de intersectie, un semn stop a aparut in locul in care nici un semn stop nu 
mai aparuse vreodata. Nu am reuşit sa opresc ma?ina la timp. Ca sa evit lovirea 
barei maşinii din fata, am calcat pietonul. 
 
O ma?ina invizibila a aparut de nicaieri, mia lovit vehiculul şi a disparut. Pietonul 
nu stia in ce directie sa se indrepte, aşa ca lam calcat. Cauza indirecta a accidentului 
a fost un ins marunt intro ma?ina mica cu o gura mare. 
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Stilpul de telefon se apropia repede. Am incercat sa virez in afara directiei lui când 
el ma lovit in fata. Am claxonat pietonul, dar el se holba la mine. 
 
Pe un formular de asigurare (soferul lovise o vaca): "Cum ati avertizat dvs.?" 
"Claxon"! 
 
"Cum a avertizat celalalt?" "Muu" 
 
Parbrizul spart. Cauza necunoscuta. Probabil voodoo. Masina din fata mea a lovit 
pietonul, dar acesta sa sculat aşa ca lam lovit şi eu. 
 
70) [1442] Vlad Un inspector vine in vizita la un spital de nebuni. Insotit de doctor, 
acestia ii vad pe nebunii de la etajul intai agatati de pereti. Ca sa se dea jos, doctorul 
spune: "Toamna, frunzele cad.". şi nebunii cazura. La etajul al doilea, la fel. Insa la al 
treilea etaj, nebunii au actionat astfel: "Ha! Ha! Noi suntem conifere." 71) [1443] 
Cristian 
 
Tinel pe "decarul" ala cu "sapte"! 
 
72) [1444] ADI Pune mana şi gandeste! 73) [1445] ADI Profa' la tabla: Cat face 4X7? 
(c?tre clasa: ) Are careva un calculator? 74) [1446] laurentiu I: Ce e rosie şi merge 
cu liftul?? R: O rosien lift. 75) [1447] Raducu I: Ce e tare, începe cu "p" şi se termina 
in "ula"? R: Pensula. 76) [1448] Raducu I: Ce e rosu şi vine regulat ? R: Mos Craciun. 
77) [1449] Raducu I: C e rosu şi merge pe sub pamant ? R: O rama in trening. 78) 
[1450] Raducu I: Cum isi trimit somalezii copii in vacanta ? R: Prin email @@@. 
 
79) [1451] Raducu 
 
I: Cum bagi un elefant in frigider din 3 miscari ? R: 1 Deschizi usa. 
 
1. Bagi elefantul. 
2. 
3. Inchizi usa. 
4. 
 
 
I: Cum bagi un rinocer din 4 miscari ? 
 
R: 1 Deschizi usa. 
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1. Scoti elefantul. 
2. 
3. Bagi rinocerul. 
4. 
5. Inchizi usa. 80) [1452] Raducu Treci şi sterge tabela de marcaj. 81) [1454] 
Raducu Lasati galagia mai baietilor!!! Care ? Ca suntem vreo 15... 82) [1455] 
Raducu 
6. 
 
 
Aia e teorema lui 'Ion' ceai zis tu ba !!! Ion fiind cel care a ziso. 83) [1456] Raducu 
Anunt: Vand aracet pentru cataloage şi pioneze pentru scaunele profilor. 84) 
[1457] Raducu Ce isi zic homalaii in parc pe banca ? TenCURc cu ceva??? 
 
Ce isi zic homalaii de anul nou ? La ANUS şi la multi ani!!! 
 
Ce isi zic homalaii la masa ? INBUCAM ceva ? 
 
85) [1458] Raducu Vasile, iti place de soramea ? Ihi Atunci mai taieti o bucata ! 86) 
[1459] Raducu Ce ii trece prin cap unei muste care se loveste de o ma?ina care 
merge cu 160 la ora ??? R: Fundul!!! 87) [1460] Raducu Ionele, lasa dracu cutitul 
ala, cati tai degetele! Ionele, lasa dracu cutitul ala şi strange dracu degetele de pe 
masa, nu vezi ce mizerie ai facut! 88) [1462] Raducu I: De ce ias la suprafata 
submarinele turcesti din 2 in 2 minute? R: Sa ia aer vaslasii! 89) [1463] Raducu Un 
student la medicina executa o nastere cu cezariana pe o papusa. Când termina, 
profesorul ii zice: Ii mai dai un forceps in cap la tata şi ai terminat toata familia! 
 
90) [1464] Raducu I: Cum e un canibal care sia mancat un parinte ? R: Semiorfan! I: 
Cum e un canibal care sia mancat ambii parinti? R: Satul! 
 
I: Cum e un canibal care a mancat tot tribul? R: VETERAN!!! 91) [1465] Raducu I: 
Cat tiau dat? R: 20 de ani! I: Pen' ce ? R: Pentru o gaina! Cum aşa ? A scurmat a 
dracu şi a dezgropato pe soacramea şi pe fratemeu din fundul gradinii!! 92) [1466] 
Raducu I: Cum 'o fac' ochelaristii ? R: Isi scot ochelarii şi se f*t ca chiorii!! 
 
93) [1469] Raducu Iti dau o caseta şi mio TRAGI !!! 94) [1470] Raducu I: Cum se 
sinucide o fata din generatia PRO? R: Se arunca de pe pantofi!! 95) [1471] Raducu I: 
Cum isi zic homosexualii bancuri ? R: BanCUR la tine, banCUR la mine... 96) [1472] 
Raducu I: Cum a fost noaptea nuntii, fata mea ? R: Eh, am avut şi mai bune... 97) 
[1473] Raducu I: Chelner, ai picioare de broasca ? R: Nu, domnule, aşa umblu eu!!! 
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98) [1475] Raducu La inchisoarea de femei... Detinutelor, azi schimbati chilotii! 
URAAA!!! Intre voi! 99) [1476] Raducu Perle scolare: I: Cum iti dai seama la ce ora 
esti : R: 1. dac? e verde sau se agita, e biologie! 
 
1. Dac? pute, e chimie! 
2. 
3. Dac? nu functioneaza, e fizica! 
4. 
5. Dac? e de neinteles, e matamatica ! 
6. 
7. Dac? nu are sens e economie sau psihologie! 
8. 
9. Dac? e mult şi nefolositor, e limba romana ! 
10. 
11. Dac? e vechi, e istorie! 
12. 
13. Dac? ideile simple devin complicate, e filozofie! Success. 
14. 
 
 
100) [1481] Raducu Fao pe NeVe, dac? ai tromf mare !!! 101) [1482] Raducu dac? 
ar rade o vaca, iar sari laptele pe nas!! 102) [1483] Raducu dac? ar merge o ma?ina 
cu viteza luminii, ce sar intampla dac? ar aprinde farurile? 103) [1484] Raducu dac? 
cutiile negre sunt gasite tot timpul intacte când se prabuseste un avion, de ce nu se 
face tot avionul din aceleasi substante? 104) [1485] Raducu Ce sar intampla dac? 
pe cainele meu lar chema 'PenisulMeu'??? Cam aşa as zice la lume... 'PenisulMeu' 
mia mancat tema!! 'PenisulMeu' se linge la gura!! Imi pare rau ca am intarziat, mam 
jucat cu 'PenisulMeu'!!! 'PenisulMeu' nu vine acasă dac? il chem !!! Lu' 'PenisulMeu' 
ii place sa se aseza intre picioarele oaspetilor!!! Noaptea dorm cu 'PenisulMeu' la 
picioare!!! Trebuie sai dau mai putin de mancare la 'PenisulMeu', are 35 de kile!!!!! 
Vrei sa vezi o poza cu 'PenisulMeu'??? 105) [1486] Raducu [ continuare ] Cateodata 
când ma trezesc, 'PenisulMeu' e deja treaz!!!! Cred ca 'PenisulMeu' are o 
personalitate proprie!!! Dom' politist, ajutatima, nu il pot gasi pe 'PenisulMeu'!!! 
'PenisulMeu' se bucura de fiecare data când vine postarita!!! Ai grija sa nu calci pe 
'PenisulMeu'!!! 'PenisulMeu' este cel mai bun prieten al omului!!! Lu' 'PenisulMeu' ii 
place când se joaca lumea cu el!!! 'PenisulMeu' a iesit afara aseara, cred ca doarme 
cu 'LADY' de peste drum !!! 'PenisulMeu' e ciobanesc din ala latos, care nu sta 
cuminte in lesa!!! Imi pare rau ca am condus aşa repede, dom' politist, dar mergeam 
cu 'PenisulMeu' la spital, ca e 
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bolnav!!! Nul mai bate pe 'PenisulMeu'!! Nul mai mangaia atata pe 'PenisulMeu' ca 
are pureci!!! 106) [1488] Raducu La linia fierbinte psihiatrica: dac? sunteti obsesiv, 
apasati 2 in mod repetat. dac? aveti mai multe personalitati apasati 3, 4, 5, 6. dac? 
suferiti de paranoia, stim cine sunteti şi ce vreti, asteptati pana aflam de unde 
sunati. dac? auziti voci, ascultati cu atentie şi una va va spune ce trebuie sa apasati. 
dac? aveti halucinatii, atunci aveti grija ca ceea ce tineti la ureche este viu şi o sa va 
muste! 107) [1489] Raducu De ce este sexul mai bun decat religia ? Sexul nu te face 
sa te simti vinovat. dac? tipa cineva la tine in timp ce faci sex, probabil ca o faci bine. 
Nu sunt niciodata persoane in preajma sa iti judece sinceritatea. In sex nu exista aşa 
de multe reguli. Nu exista razboaie intre tari din cauza diverselor tipuri de sex. Nu 
trebuie sa folosesti invatamintele altora ca sa faci sex. Mediul este mult mai 
confortabil... Nu ai niciodata indoieli ca ceea ce faci sar putea sa nu fie sex. Nu pierzi 
zile certandute cu altii ca modul tau de facut sex e mai bun. Nu trebuie sati faci griji 
dac? ai ales modul corect de a face sex. 
 
108) [1490] Raducu [ continuare ] Nu vei fi torturat in flacari pe vecie pentru ca nu 
ai facut sex, nu ai facut destul sex sau erai slab la sex. Cantatul in timpul sexului e 
facultativ. Poti sa speri intro 'a dou? venire' f?r? 2000 de ani de asteptare. In timpul 
sexului poti sa strigi: 'O Doamne, O Doamne' dar in timpul slujbei nu poti sa strigi: 
'O Sex, o Sex'!!! 109) [1491] Raducu Dumnezeu şi calculatoarele : Q: De ce lasa Dzeu 
raul sa existe? R: Credea ca la eliminat intruna din versiunile anterioare. 
 
Q: Chiar a creat Dzeu lumea in 7 zile? 
 
R: A creato in 6 zile şi 6 nopti traind doar din cafea şi biscuiti, a 7a zi când sa dus 
acasă, sia dat seama ca prietena il parasise. 
 
Q: Cum sa terminat era minunilor? R: Aia era faza de dezvoltarea a programului, 
acum suntem in faza de exploatare. 
 
Q: Unde merg  dup? ce am sa mor? R: In RECYCLE BIN... 
 
Q: O sa fiu reincarnat? R: Doar dac? este nevioe neaparata dar stii ce greu e sa cauti 
in fisierele alea de zip, probabil Dzeu o sa zica ca a pierdut banda. 
 
Q: Cum ma protejez de rau? R: Schimb parola in fiecare zi, nu mai pui numele tau 
sau data de nastere. 
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Q: Unii oameni zic ca au auzit vocea lui Dzeu! R: Mai degeaba, au primit un email de 
la el. 110) [1494] Raducu Perle la lucrare la romana... (Enigma Otiliei): 'Subiectul 
romanului are la baza intrigile care se rotesc in jurul acestuia'... 
 
(Sufrageria mosierului Pascalopol): 
 
1: 'O casa taraneasca este cu multe cusaturi pe perete, cu o masa cu banci pe lateral. 
Aveau pistoale pe perete agatate in cuie. Paturile erau facute din paie (N.A.: lemn cu 
saltea din paie) care aveau rol decorativ. Culmi rosii (N.A.: mileuri) atarnau pe 
grinzile casei.' 
 
2: 'El avea o masa lunga cu dou? banci laterale, care erau acoperite cu blani groase, 
care erau facute din stejar, lucrate in stil taranesc.'... 'De tavan atarna niste culmi.' 
111) [1495] Raducu Perle la lucrare la romana... [ continuare ]3: 'Casa taraneasca a 
lui Pascalopol era o casa simpla, facuta din lemn, cu podea de lemn şi cu un tavan 
 
cu scanduri sprijinit de grinzi. Casa era de lemn şi peretii erau ziditi cu var. Pe 
pereti erau expuse icoane, farfurii vechi care in ziua de azi nu se mai gasesc decat la 
muzeu.' 
 
4: 'Interiorul taranesc al sufrageriei lui Pascalopol cuprindea o soba care avea dou? 
parti: Una pentru facut focul şi una pentru cenusa. Interiorul taranesc al sufrageriei 
mosierului Pascalopol este tipic romanesc: cu soba, masa, canapea etc. Sufrageria 
sa cuprindea covoare facute de mana, oale pe pereti. Tot ce avea in casa, pe pat, pe 
jos, pe masa erau crosetate de mana. In sufragerie avea şi o colectie de pistoale şi 
pusti pe pereti şi alte obiecte. Avea lampi, ptr. care pe atuncea, in anul 1938 nu 
exista curent electric. 
 
112) [1497] Florin Vine Gigi Punkeru' suparat de la mare: Mamaaaaaa! Ma duc sa 
fac baie... Se cruceste maicasa, asta intra in baie cu putere, umple cada cu apa calda 
şi se pune la frecat: Mamaaaaaa! Am dat jos primu' strat de jeg.. După 2 min: 
Mamaaaaaaaa! Am dat jos al doilea strat de jeg.. După 10 minute de munca: 
MAMAAAAAA! Am gasit tricoul cu METALLICA! 
 
113) [1500] Raducu Trei betivi pe o cale ferata: 1: Beee! Ce de scari are blocul 
asta!!! 2: Ce rece e balustrada asta ba!!! 3: Liniste, beee, auziti? Vine liftul!!! 114) 
[1502] Raducu Doua rosii pe calea ferata: 1: Vine trenul ! 2: Ete, flosc!!! 115) [1503] 
Florin La mate: Copacii nu cresc la infinit... ei au limite. Asa se numeste şi lectia 
noastra de azi: 
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LIMITE. 116) [1504] Radu Definitii: 1.Esecul: dac? esuezi de mai multe ori la rand 
sar putea ca esecul sa fie stilul tau... 2.Greseala: Sar putea ca scopul tau in viata sa 
fie acela de a servi drept avertisment pentru altii. 3.Mediocritatea: E rentabila şi nu 
iti dai seama de ea decat când e prea tarziu. 117) [1506] Raducu Mica publicitate 
scolara: 
 
1. Pierdut punctualitate la ore. 
2. 
3. Fac schimb de 'ceasuri ramase in urma' şi 'caiete uitate in banca'. 
4. 
5. Firma serioasa, ofera cele mai avansate şi rapide metode de rupt scaune şi sfasiat 
perdele. 
6. 
7. Oferim consultatii de specialitate pentru incepatori in ale scrisului pe banca. 
8. 
9. Adresativa cu incredere noua. Posedam cele mai variate metode de motivare a 
absentelor nemotivate: am fost bolnav(a) ma durut capul sunt bolnav(a) o data pe 
luna mia murit matusa mi sa rupt matura na cantat cocoshul mia murit cucul de la 
ceas etc. 118) [1507] Raducu continuare: 
10. 
11. Pierdut timp liber, il declar nul. 
12. 
13. Firma de papetarie, executa la comanda fituici la orice materie şi orice marime. 
Garantam nota peste 
14. 
 
 
5. 
 
1. Dau lectii de chiul, garantez scaderea notei la purtare. 
2. 
3. Schimb urgent loc in banca. De preferat liceele Shaguna, Meshota, Unirea, exclus 
Astra, Auto. Rand la geam, 7/7, captusita cu guma de mestecat pe interior, include 
fituici la bio şi latina şi un caiet uitat in pupitru, dou? lectii la istorie pe banca, putin 
scrijelita in partea dreapta. 
4. 
5. Scluptor in lemn 'de banca de scoala', distins cu scaderea notei la purtare şi 
mentiune pentru parinti vand unelte perfectionate. 
6. 
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119) [1509] Raducu Motive pentru care calculatoarele ar fi de sex masculin: 
 
1. Au o gramada de date, dar totusi nici o idee... 
2. 
3. Un model mai bun este tot timpul in asteptare... 
4. 
5. Arata frumos şi lucesc pana le aduci acasă... 
6. 
7. Este necesar tot timpul sa ai o 'copie de rezerva'... 
8. 
9. Fac orice doresti, dac? apesi 'butoanele potrivite'... 
10. 
11. Partea cea mai buna in a avea pe oricare din ele sunt jocurile pe care le poti 
juca... 
12. 
13. Luminitele sunt aprinse dar nui nimeni acasă... 
14. 
15. Marimea conteaza! 120) [1510] Raducu Motive pentru care calculatoarele ar fi 
de sex feminin: 
16. 
 
 
1. Aud ce le zici dar nu inteleg ce vrei sa spui. 
2. 
3. Intrebi care e problema şi iti raspund ca 'niciuna'... 
4. 
5. Pot produce rezultate gresite cu o viteza ametitoare... 
6. 
7. Te conving sa duci gunoiul. 
8. 
9. Fac acelasi lucru de ani de zile şi dintro data e gresit... 121) [1511] Raducu La 
mate, spre sfarsitul orei: 'Mio FACI in 5 minute...??' 122) [1512] Raducu Tot la 
mate: 'Dac? spuneai ca Ta^mpa are picioare, era mai corect. 'Dac? spuneai ca 
functia e derivabila din cauza zapezii, era o chestie mai inteligenta. 123) [1513] 
Raducu Perle la romana : 'La Vulturi': 
10. 
 
 
* Când a intors capul Agripina a vazut cai cu cap de turc. 



2503 

 

 
* Mai tarziu veni şi Agripina ca o oaie beata. 
 
* Ea ii zice copilului ca taci dragul mamei ca te pune mama la mamela unei capre. 
 
* Agipina stia co batjocoresc turcii dar ei nui pasa. 
 
* Femeile ramaneau acasă in loc de b?rba?i. 
 
* Paun Ozun a plecat cu 23 luni inainte de a se naste. 
 
* Agripina il baga şi il acoperi pe Paun cu o capita. 
 
* Agripina se simtea ca o vaca lovita intre coarne. 
 
* Agripina avea scheletele unei nebune şi maruntaiele uscate, ea cazu moarta şi 
spuse ca nu mai pot. 124) [1514] Raducu 
 
G. Coshbuc Vara: 
 
* G.C. vede peisajul ca şi cum in locul oamenilor erau animale care se asemanau cu 
spicele. 
 
* Copilele sunt ca un fenomen de natura, aşa de vii le vede autorul. 
 
* Lui G.C. ii plac foarte mult fetele care isi salta foarte mult vesmantul in mod 
traditional. 
 
* Vedem ca bourii sunt ca tinerii şi graurii ca batranii. Aceste vietuitoare impreuna 
cu autorul nu pot face altceva decat sa zburde şi sa behaie. 
 
* Lanul de grau era impartit in 2 zone care cantau toti odata. 
 
* Veshmintele fetelor sunt subtiri dand dovada de melancolie. 
 
* G.C. parca a trait in cer şi este prima data pe pamant. 125) [1515] Raducu 
Diverse... 
 
* Dl Trandafir dadea cu diapazonul in catedra când dadea tonul. 
 



2504 

 

* Nica vroia sa mearga la fete ca era şi el mare. 
 
* Tristetea lui Nica nu aduce nici o bucurie in sufletul lui. 
 
* Despartirea de sat este fatala lui Nica deoarece era sarbatoare. 
 
* Desi ciobanul moare, el ii considera pe ceilalti oameni. 
 
* In poezia Limba Noastra autorul ne arata limba. 
 
* Titlul baladei Miorita este o oaie. 126) [1516] Raducu More Perle: 
 
* Da' ce, la olimpiada te duci ca la frizer? 
 
* Sa judeci, ca o sati creasca mucegai pe creier! 
 
* Omul trebuie sa iasa din liceu macar cu o frunzulita, nu gol pusca. G., unde tie 
frunza? 
 
* Burete peste tot! 
 
* Poate se mai estompeaza vremea afara... 
 
* Cati minuti mai avem? 
 
* Burete in extrema! 
 
* Unde tie intuitia spatiala? 
 
* Când ai 40 de absente vii la scoala şi cu sicriul zburator ! 
 
*... şi alte numere de teapa lui 2... 
 
* dac? K... şi fiindca K... 127) [1521] Raducu In poezia Noi Vrem Pamant, G.Cosbuc 
se plangea ca boierul la scuipat, la batut şi la facut caine... 
 
* Boierul orheianu la batut peste falci pe Tudor Soimaru, dar acesta na stat degeaba 
ci a umilito pe Magda. 
 
* Hector cade ranit şi  dup? moarte cere a i se inapoia corpul parintilor... 
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* "Hector sia aruncat puternic lancea in 'dumnezeiescul Ahile', dar aceasta nu a 
putut strabate noul scut a lui Ahile facut de zeul Venus la cererea zeitei Thespis, 
mama luptatorului grec. După aceea veni randul lui Ahile care slobozi greaua lui 
lance despre care Homer spunea ca numai el putea sa o invarta cu o singura mana 
carel strapunsese pe Hector, cazut la pamant in acele putine clipe pe care le mai 
avea de trait. A putut observa ca zeita Minerva il pacalise şi ii spusese ceva la 
ureche lui Ahile... ( teza, clasa a 9a ) 128) [1524] aida Intrebare la un interviu: Cu ce 
arati dvs. campul magnetic? Taranul raspunde: Pai, stiti, cu ce putem şi noi, cu 
plugul... 129) [1525] aida Intrebat la iesirea dintrun aprozar: Domnule, dvs. stiti ca 
varza contine clorofila? DA??? Nici nu mai cump?r deaici!!! 130) [1526] Sorin Este 
prea suspect ca sa bata la ochi. 131) [1527] Liza Confectionam haine cu pielea 
clientului. 132) [1528] Vlad I.Care bărbat din istoria mondiala a pus femeia la locul 
ei ? R.Mesterul Manole. 133) [1529] Vlad I: Care este cea mai nefericita femeie din 
lume ? R: Una care se culca cu unu f?r? ceva. 134) [1532] mihai Absentii sa se ridice 
in picioare! 135) [1535] Mia "Observati aici ca nu se observa nimic"? 136) [1536] 
Mia 
 
 
 
"Sa vedem ce iese din Eminescul acesta". 137) [1538] sabina Vas puneo, dar e prea 
lunga! ( era vorba despre o piesa muzicala). 138) [1541] Raducu 1.Intre soti: Te 
iubesc dragul meu! Dar tu ? şi eu ma iubesc... 
 
2. La fizica: Precum vedeti, nu vedeti nimic. De ce nu vedeti nimic, veti vedea 
indata... 
 
3.Umor negru la magazinul de mobila: Aveti paturi mici cu picioare inalte? Da, dar 
la ce va trebuie ? Sa auzim când cade copilul... 
 
139) [1895] Vladut Elevu' nu e atent şi profu' de mate: "Xulescule ascultama tu pe 
mine şi iti promit ca te ascult şi eu pe tine". 140) [1903] HAMMER Niste romani la 
olimpiada. In prima zi au luat o medalie, in a dou? zi inca una, in a treia zi iau prins. 
141) [2047] Hani I: Carei asemanarea dintre o halba de bere şi o soacra? R: 
Amandoua fac spume la gura şi amandoua sunt bune şi reci! 142) [2070] Nitu Prof: 
Unde se gaseste vegetatie in desert? Elev: In gaoaza (linga oaza). 143) [2173] victor 
In Bucuresti, un autobuz tocmai se pregatea sa inchida usile şi sa plece din statie. 
Soferul vede un om alergand disperat spre autobuz şi il asteapta. Omul ajunge şi il 
intreaba pe sofer: Ce ma?ina e? DAF! zise soferul şi pleaca... 144) [2152] Laurentiu 
La restaurant, clientul il intreaba pe ospatar: Gaina aceasta de ce are un picior mai 
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lung decat celalalt? Dumneavoasra credeti ca numai intre oameni sunt schiopi? 
145) [2297] Mike 
 
Proful de istorie: Ia deaici un 4 şi când tio iesi media sami spui şi mie. 146) [2594] 
Petrini Ba, mishto canta SANTANA asta, pacat ca e dobitocu' ala cu chitara, care 
strica toata melodia. 147) [2450] Wizard O eleva are de analizat la gramatica 
cuvantul "tata", iar când ajunge la gen spune ca este de gen feminin. Atunci 
profesoara o intreaba de ce gen este cuvantul "mama", iar ea raspunde ca este de 
genul masculin. Stupefiata profesoara o intreaba de ce gen este atunci ea. Mirata de 
intrebarea profesoarei eleva raspunde sigura pe sine: Neutru.(caz real!) 148) 
[2573] voro In tramvai: E cineva acolo f?r? bilet, in fund?? Eu, dal bag imediat!! 
149) [2842] ANTONIO Merge un smecher la o alimentara. Trei vanzatoare il 
intreba: "Cu ce va servim?" Aveti peste? Vanzatoarea: Nu Bine de maine voi fi eu. 
150) [2923] voro Profu' in legatura cu examenu': Eu nu vreau sa va pic da' nici sa 
va trec!!! 151) [2963] Jon24 Doi studenti, o fata şi un baiat intra in wcul facultatii, şi 
sting lumina. Incep sa se sarute, iar  dup? 5 minute intra un profesor. Profesorul 
zice: Ecineva aici? Nu, raspunde studentul. Atunci eu ma duc, replica proful. 152) 
[2964] Jon24 La isorie, profesorul zise: Sub aceasta fotografie scrie: "Iobagi 
cantand" şi trebuie sa va mandriti cu asta. Ora urmatoare, profesorul zise: Aveti 
extemporal. 
 
Cum se numeste fotografia aceea, stiti voi? Un elev scrise: "Io bagi cantand..." 153) 
[3052] Mine şi pentru ca domnul profesor a plecat definitiv, pentru o vreme in 
Anglia... 154) [3188] mishu Ma sunat ieri o tipa: "Vino acum! Nui nimeni acasă." 
Mam dus. Nu era nimeni! 155) [3235] debman Suntem ultima scoala din clasa care 
facem ore. 156) [3529] Kiki 200.000 lei un ou fiert, o portie de branza şi paine? 
Sunt atât de rare ouale in zona asta? Nu, domnule, clientii? 157) [3958] IULIAN 
Controlorul (in tramvai)o bate pe o baba pe umar sii arata legitimatia (si insigna). 
Baba: Nuuu, merci, nu cump?r chestii dastea. 158) [4020] Tavi I: Cum se numeste 
un Dac care gandeste? R: GanDac. 159) [3954] Gogo Merge o baba la doctor şi 
intreaba unde e inima. Doctorul ii raspunde: In partea stanga, sub san. A dou? zii, 
titlu in ziar: O batrana, in incercarea de a sa sinucide sa impuscat in genunchi. 160) 
[3931] tudi La ora de practica maistrul le atrage atentia elevilor: Sa fiti foarte atenti 
cum folositi utilajele din dotare ca puteti sa va accidentati mortal sau chiar mai 
grav! 161) [4284] Furnicutza I: Cei mai mica şi mai mica decat puta de furnica? R: 
Un epsilon convenabil ales. 162) [4389] teo Intrun troleibuz: Domnisoara, va rog sa 
va tineti de bara de sus ca bara de jos coboara la prima. 
 
163) [5156] mad_max Doua rosii merg pe strada. Carei femeia? Aia stricata! 164) 
[5022] Achihai Q: Ce iti intra peo ureche, iti iese pe cealalta siti ramane sin cap? A: 
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Tarnacopul. 165) [5068] Shock Se intalneste un orb cu un schiop. Orbul: Merge, 
merge? Schiopul: Precum vezi. 166) [5150] miha Toata lumea vrea sa ajunga in Rai, 
dar nimeni nu vrea sa moara. 167) [5151] miha Toata lumea are memorie 
fotografica. Dar nu toata lumea are film. 168) [4217] horovei Q: De ce sunt 
brunetele aşa mandre de culoarea parului lor? A: Ca se asorteaza bine cu mustata. 
169) [12027] dana Autentica: Mozart sa nascut intre anii... 
 
Elevul: Dle prof., am rezolvat problema! Proful: hai sa vad unde ai gresit. 
 
Acelasi prof, c?tre o colega cu unghii lungi: "Nui nevoie sa vii la tabla, poti scrie şi 
din banca" 170) [12585] billyboy Ii vine dracului vremea sa se insoare, iar maicasa 
ii spune: dac? fluieri la cineva şi aceia se intoarce atunci sa no iei cai curva. Se dace 
dracul in lume şi vede o fata frumoasa de tot.Fluiera şi fata se intoarce. Ba, no iau 
cai curva. Mai merge el ce mai merge şi vede un grup de fete.Fluiera o data, dar 
nimic.Fluiera a dou? oara, toate intorc capul. Nici pe astea nu le iau. 
 
In cele din urma vede o grasa urata şi se gandeste sa fluiere.Fluiera o data, fluiera 
de dou? ori, dar nimic.Atunci lua acea fata de so?ie. 
 
Morala: Fetelor fiti curve ca dac? nu dracu' va ia !!! 171) [4793] thalpha La sfarsitul 
unei partide de amor cu Bill Gates, Sotia ii reproseaza: Acum stiu de ce tiai pus la 
firma numele Microsoft... 172) [12446] Mihai Cel mai scurt banc din lume: Alo ! 
Greseala, Ali! 173) [13461] alex Perla: "...Mihai Eminescu a suferit întotdeauna de 
saracie, murind toata viata lui de foame..." 174) [5428] adiTZu Un mos mergea pe 
strada cu o sacosa in mina. Deodata se impiedica de bordura şi cade peste sacosa: 
Sau dus ouale mele. O baba il intreaba: Auoleo aveati oua in sacosa? Nu Aveam cuie! 
175) [14429] delisia}{ Lucruri pe care nu ai vrea sa le auzi in timpul operatiei tale: 
 
1. Ce vrei sa spui, nu era vorba despre o operatie de schimbare de sex? 
2. 
3. La dracu! Pagina 47 lipseste din manual. 
4. 
5. Dami chestia aia...aia..cum ii zice? 
6. 
7. Iarasi nu merge lumina. 
8. 
9. Vino inapoi cu chesti aia. Caine rau!! 
10. 
11. Pastreaza asta! Vom avea nevoie de ea la autopsie. 176) [5623] mircea 
12. 



2508 

 

 
 
I: De ce b?rba?ii tandrii şi sensibili nu sunt disponibili? 
 
R: Pentru ca au deja un prieten. 177) [22634] zoro Barbatul meu este un pescar 
nemaipomenit. A prins numai pesti mari in delta. 
 
Uitel aici in fotografie cu un crap de 10 kg. şi barbosul ala din barca, cine este? A, un 
curios care trecea pe acolo! 178) [21845] caty Finii se duc in vizita la nasi. Acolo, 
nasul ii intreaba dac? nu vor o cafea! Bineinteles, nasule! Se duce nasul, fierbe apa 
intrun ibric, ia o boaba de cafea, o leaga cu o ata şi o trece pe deasupra ibricului 
aburind. Ia 2 cesti şi isi serveste finii cu cafeaua astfel obtinuta. După ce acestia au 
baut apa de cafea, nasul ii intreaba dac? mai doresc una! Finii raspund respectuos 
ca nu mai vor. Peste un timp, se duc şi nasii la fini, iar finul ii intreaba dac? nu vor o 
cafea! Acestia raspund ca da. Se duce finul, pune apa la fiert intrun ibric, pune 2 
cesti pe masa, le umple cu apa fiarta,  dup? care ia un bob de cafea, il leaga cu o ata 
şi il trece pe deasupra cestilor (prin abur). La care nasul il intreaba: "De ce nu ai 
fiert bobul"? Pai a fost aşa de tare cafeaua aia pe care neai servito mata data 
trecuta, ca nam putut sa dorm toata noaptea! 179) [21711] Vladootz Peste noua 
mari şi noua tari atit de departe incit nici pasarile dapoi avioanele nu ajungeau, 
unde totul era atit de frumos ca ziceai cai intro poveste traia un imparat. şi statea el 
intro buna zi la balconul palatului sau şi se gandea: Baaai, ce departe mai stau! 180) 
[21234] Mihaela Ai facut baie ieri? Nu, azi dimineata! Se vede, ca esti mai alb! 181) 
[23210] andreea 
 
I: De ce trabantul este cea mai lunga ma?ina din lume? 
 
R: Ptr. ca ma?ina are 1m şi fumul 7m! 182) [6446] ariana Profu' de mate la ora de 
analiza: Pana unde creste graficul asta? Elevul: 
 
Pana la 1. Poate pana la 1 f?r? un sfert, boule! 183) [21638] Bogdan In timpul celui 
deal Doilea Razboi Mondial, nava de razboi Mississippi mergea pe ocean. In 
departare au observat o lumina. Atunci capitanul a strigat: Noi suntem vasul 
Mississippi şi va vom distruge dac? nu va feriti! Baaa, mai bine dadetiva voi la o 
parte, ca noi suntem farul! 184) [21522] mihai Intrebare: Cu ce se ara campul 
magnetic? Raspuns: Cu boii de la politehnica! 185) [22229] bogdan Un smecher 
opreste la o benzinarie şi in timp ce isi facea plinul apare unu ochelarist cu dinti 
mari pe o bicicleta. Acesta inchide geamul zzzzzz şi porneste cu 100 la ora şi 
ochelaristul  dup? el. Acesta uimit baga 200 şi ochelaristul  dup? el, 300400 şi iar  
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dup? el. Acesta suparat opreste şi ochelaristul spune: Multumesc, vere ca ai oprit, ca 
miai prins breteaua in geam! 186) [23455] pachi 
 
I: Stiti de ce in Romania exista un procent mare de homosexuali? 
 
R: Ptr. ca toti se trag din Adam şi Eva, dar noi din Traian şi Decebal. 187) [23456] 
Miki Doi insi jucau golf, dar aveau dou? femei in fata lor şi nu puteau sa loveasca 
mingea. Ma duc sa le rog sa joace mai repede, spune unul dintre ei. Pleaca dar se 
intoarce extrem de agitat. Nu pot sa ma duc acolo. Una este nevastamea iar cealalta 
e amanta mea. Nui nimic ma duc eu. şi cel deal doilea tip se intoarce agitat. Mai, ce 
lume mica! 188) [6955] Crick Intrebare: De ce poarta avionul Boeing acest nume? 
Raspuns: La aterizare face boingboing! 
 
189) [6960] Makedonschi La ora de parasutism, instructorul ii explica elevului sau 
modul de utilizare a parasutei. Trage maneta din partea stanga a parasutei, dac? nu 
functioneaza, mai ai una de rezerva. In partea dreapta, dac? nici in acest caz 
deschiderea parasutei esueaza, spune de 3 ori "Cred in Buda". Momentul in care 
elevul arata ce a invatat se apropie. Numara pana la zece şi sare. Incearca maneta 
din stanga. Nu functioneaza. Incearca maneta din dreapta nici aceasta nu merge. Se 
pacienteaza, dar urmeaza sfatul dat de instructor şi spune: Cred in Buda. Spre 
surprinderea lui, din cer se iveste o mana uriasa a carei palma ii aplaneaza caderea 
in gol al elevului, salvandul. Elevul, vazanduse salvat, ca prin minune de aceasta 
palma uriasa zice: Iti multumesc Doamne pentru ca mai salvat de la moarte. In acel 
moment din cer se iveste a alta palma care il izbeste pe acesta. 190) [6981] romeo 
 
1. Cum puteti baga 100 de somalezi intro cabina telefonica? Aruncati o coaja de 
paine inauntru. 
2. 
3. Cum ii mai scoateti afara? Nu ii mai scoateti ca sau ingrasat. 
4. 
5. Cum mai bagati inca 100 de somalezi tot in cabina aia telefonica? Scoateti cartela 
din telefon. 
6. 
7. Ce e un punct negru care se invirte haotic in desert? Un somalez care cauta o 
bomba. 
8. 
9. Care e cea mai populata regiune a Somaliei? Depinde cum bate vintu'! 
10. 
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8. Ce e un punct negru care urca încet c?tre cer? Somalezu care a gasit bomba. 191) 
[7160] Marian O persoana cade de la etajul 4. Vin vecinii: Domnule, ati patit ceva? 
Nu. Omul se scutura, vrea sa plece. Domnule ce meserie aveti? 
 
Sunt parasutist. şi unde va este parasuta? E sus in casa, o bata bărbatul ei deo rupe. 
192) [7469] Laura 
 
I: De ce bromura nu se vinde la liber? 
 
R: Pentru ca este un produs de contrabanda. 193) [7531] Psycho Dumnezeu il 
trimite pe Sf. Petru sa vada ce fac studentii cu o luna inainte de bac. Sf. Petru se 
intoarce şi raporteaza: Medicii au inceput sa invete deja, inginerii şi avocatii beau 
pe rupte şi se distreaza. După dou? săptămâni Sf. Petru raporteaza din nou: Medicii 
au terminat de invatat, inginerii şi avocatii beau şi se distreaza. Cu o zi inainte de 
bac Sf. Petru raporteza: Medicii au terminat şi au şi repetat, inginerii au inceput sa 
citeasca. Dumnezeu intreaba: şi avocatii? Se roaga de zori. Bine, atunci ei sa treaca. 
194) [7560] Adela 
 
I: Ce a spus Dumnezeu  dup? ce a creat bărbatul? 
 
R: "Puteam şi mai mult!" 195) [7789] Bombonica Ce film se ruleaza in America? 
"Om sarac om bogat". Ce film se ruleaza in Rusia? "Om sarac, om sarac ". Ce film se 
ruleaza in Romania? "Om' trai şi om' vedea". 196) [7811] edy Soacra este ca berea, 
dac? o agiti face spume şi este mai buna rece. 197) [7997] istvan Merg trei oameni 
cu avionul, şi fiecare erau parasutisti. Unul dintre ei se arunca la 3000 m, şi 
deschide parasuta. Al doilea sare la 2000 m. I se deschide şi la el parasuta. Al treila 
sare la 1000m, trage de ata şi nu i se deschide parasuta. Ajunge la 200m sil vede pe 
cel care mergea in sus sil intreaba: Dle nu stiti cum se deschide parasuta? 
 
Nu dle, eu sunt de la gaze. 198) [8057] motanelul Pe o autostrada unui tip i se strica 
ma?ina un trabant. Trece pe langa el unu cu un Ferrari. Il roaga asta cu Trabantul sa 
il remorcheze şi pe el. Il remorcheama asta şi ii zice ala cu Ferrari când vrea ala cu 
Trabantul sa incetineasca sa claxoneze. Pleaca ei şi ii depaseste un Porche, ii face 
ala din Porsche semn aluia cu Ferrari sa se ia la intrecere. Se iau ăştia la intrecere. 
Ala cu Trabantul din spate dadea la greu cu claxonu. A dou? zi la radio stirea zilei: 
"Ieri pe autostrada 66 un Porsche şi un Ferrari sau luat la intrecere iar din spate ii 
claxona un Trabant sa se dea la o parte! 199) [8112] claudia Intrun lift se afla o 
femeie frumoasa, o femeie desteapta şi Mos Craciun. Jos este o bancnota de 
100000lei. Cine se apleaca sa o ia? Femeia frumoasa, cea desteapta sau Mos 
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Craciun? Raspuns: Mos Craciun ptr. ca femei frumoase şi destepte numai in basme 
sunt. 200) [8314] George 
 
I: Ceti intra peo ureche, iese pe partea cealalta şi ramane in cap? 
 
R: Tarnacopul. 201) [8487] Jana Se duce un individ intrun bar şi cere o pizza cu 
rahat şi ceapa. Ospatarul revoltat il refuza. Individul spune ca plateste triplu. Pana 
la urma il convinge pe ospatar. Asa in prima zi la fel in a dou? iar in a treia zi spune: 
Astazi dac? se poate f?r? ceapa ca am intalnire. 202) [8678] Corina Carei asemanare 
dintre b?rba?i şi reclame? Nu crezi o vorba din ce spun. 203) [8870] gabi 
 
I: De ce a fost inventat pcul? 
 
R: Ca sa ai unde sa introduci disketa, apoi sa iti bagi datele pe hard şi sa iasa fisiere  
dup? 9 luni. 204) [8941] _hash_ 
 
I: Ce se intampla când un trabant isi face plinul? 
 
R: Isi dubleaza valoarea! 205) [9066] booghy Un vas englez acosteaza in portul 
Constanta. Ion ii cere capitanului parama sa lege vasul: Arunca bai parama aia sa 
leg vasu. I don't understand u, zise capitanul care nu vorbea romana. Parama bai sa 
leg vasu. Sorry, i don't understand. Ion, când vede ca nu se intelege cu capitanul, il 
striga pe Vasile care, chipurile vorbea engleza, sa ii spuna capitanului sa dea 
parama. Bai Vasile hai bai şi zii sa dea parama sa leg vasu'. Atunci veni Vasile: Do u 
speak english, intrebandul pe capitan. Yes, spuse capitanul bucuros ca are cu cine 
sa vorbeasca. Atunci Vasile suparat tipa la capitan: Atunci arunca parama aia sa 
lege asta vasu. 206) [9116] bubulina 
 
I: De ce nu sa putut incheia casatoria intre un plan şi o figura geometrica? 
 
R: Deoarece figura geometrica era regulata! 207) [9197] Unholy Merge la 
alimentara unu' care in loc de "p" pronunta "f": Aveti feste? Da, avem peste! Clientul 
il ia, il miroase şi zice: Fuuu... da' f**e! A... nu f**e cai mort! 208) [9391] alina 
 
I: Stiti care este cea mai lunga ma?ina? 
 
R: Trabantul: 3 m ma?ina, 10 m fumul! 209) [10150] Misha Un tip intra intrun bar 
şi vede un borcan plin ochi cu $. Il intreaba pe barman ce este cu ei: Astia 25.000 $ 
poti sai castigi şi tu. Trebuie sa indeplinesti 3 lucruri: Vezi pe omul de acolo ( arata 
un tip masiv de 100 de kile şi doi metri, foarte muschiulos) trebuie sai dai 
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o singura lovitura  dup? care sa nu mai miste,  dup? aceea sa te duci in pivnita şi sa 
iei dintele de aur de la pitbullul de acolo. 
 
Ultimul lucru pe care trebuie sal faci e sa regulezi baba aia din colt ( arata 
 
. o baba de vreo 90 de ani ce nu o mai pusese de 40 de ani). Sta asta, se 
concentreaza şi ii da una tipului del lasa lat. După asta se duce in pivnita de unde se 
aud niste sunete de animal batut. Intrun sfarsit iese din pivnita, plin de taieturi şi 
zgarieturi şi zice: Gata unde e baba cu dintele de aur? 210) [23739] sorella Intrun 
avion, pilotul anunta ca avionul zboara la inaltimea de 10000 de metri şi uita 
microfonul şi zice: Am chef acum de o cafea şi un sex oral. O stuardeza alearga sal 
atentioneze ca a uitat microfonul deschis, la care un pasager ii spune: Domnisoara 
ati uitat cafeaua! 211) [10769] Mic Culese de la bravele cadre ale Armatei Romane: 
Nu vam spus, dar va repet. Soldatul trebuie sa fie barbierit un milimetru sub piele. 
Mai e unii care nus. Ma, spune, ma... ma, lasa vorba! Soldatul romanesc a venit in 
armata sai creasca p**a mare. dac? tii mainile in buzunare, iti roade p**a unghiile. 
Aviatia inamica e de dou? feluri: de joasa inaltime, şi de inalta inaltime. "Pestele de 
la cap sempute" deci, când e ger, aveti grija de picioare. Fuga are peste 270 pasi pe 
minut (nu se specifica limita superioara). Ba, voi mirositi ca niste curve. Cu spray 
de asta se da şi nevastamea. 212) [10946] matheus Intrun aotubuz full se urca 
controlorul: Mai e cineva f?r? bilet acolo in fund? Eu sunt domnule, da' mil bag 
imediat. 213) [11170] largeanu Trei pasageri erau in avion, unul sare din avion şi 
spune: pentru tara şi popor eu ma arunc din avion. Urmatorul spune: Pentru tara şi 
popor eu ma arunc din avion. Iar tiganul spune: Pentru tara şi popor eu ma p*s in 
rezervor. 214) [11191] Spiri Doi impresari mexicani stateau la o masa şi se 
intrebau de ce Mexicul nu are nici un campion olimpic. De la masa alaturata se 
ridica un bărbat şi spune: 
. 
 
 
"Pentru ca orice mexican care ştie sa sara, sa inoate şi sa alerge e deja in SUA"! 215) 
[11668] Rosemary Un copil al unui mare functionar in stat este intrebat de 
profesoara de geografie : Cine este primar in Florida? Victor Ciormanca. Nu e 
adevarat ce spui tu. Vreti sa va arat ca dac? il sun pe tata in cinci minute Victor 
Ciormanca e primar in Florida? 216) [11970] tavy 
 
I: Ce cauta omul f?r? o mana in oras? 
 



2513 

 

R: Un magazin secondhand! 217) [13078] _atk_ Gigele, ce tia adus Mos Craciun? O 
pereche de ghete. Ce surpriza! Na fost nici o surpriza, le cunosteam! Lea purtat 
fretele meu anul trecut. 218) [13906] IMHOT3P Un copil le cere parintilor o 
bicicleta. Parintii refuza spunand ca nu stau prea bine cu banii sil pun pe copil sai 
ceara la Domnul Isus una. Tot incearca copilul sa formuleze cumva o scrisorica, dar 
nu reuseste nicicum. Isi spune ca mai intai merge pe la biserica iar apoi va continua 
scrisoarea. Se roaga el ce se roaga şi pune ochii pe o statueta a Sf. Maria. Se uita 
atent dac? nu la vazut cumva cineva şi o fura. In fine ajunge acasă şi ii scrie 
Domnului Isus cam asa: Isuse, mama ta e la mine, dac? mai vrei so vezi vreodata 
trimitemi o bicicleta. 
 
O femeie care avea proteza la doctor se duce la cea mai buna prietena a ei şi o roaga 
sai imprumute proteza ei pentru ca are o intalnire cu unul. Ea io da şi ii spune sa io 
aduca la ora 12 ca şi ea are o intalnire. Seara la ora 4 diminineata se intoarce şi ii da 
proteza inapoi. Isi pune proteza in gura şi zice: Ai manacat pui prajit! Dar de unde 
stii? 
 
Sa organizat o data un concurs de fori şi au fost invitate toate tarile la acest concurs. 
Italia aduce o gladiola, Franta aduce o garoafa etc. Romania vine cu o urzica. In final 
când se anunta cine a castigat: Castigatoarea este ROMANIA! Sau adunat toate tarile 
şi au inceput sa protesteze "pai cum sa castige Romania?" Comisia raspunde: Cu 
florile voastre ne putem sterge la c*r dar cu floarea Romaniei nu. 
*** 
Sutienul este baza societati. Demonstratie: El ridica elementele decazute, scoate in 
evidenta varfurile şi atrage masele. 
*** 
I: De ce tin femeile doliu in ziua de 20 martie ? 
R: Deoarece in data de 20 Martie 2001 la Combinatul de Crestere a Pasarilor 
Balotesti au murit 50.000 de gaini! 
*** 
Un batrin aude ca undeva in munti exista un lac care te poate vindeca de orice 
boala. Primul care verifica acest lucru este un orb care intra in apa şi apoi spune: 
Doamne iti multumesc, vad! Al doilea este surd şi când iese din apa spune: Doamne 
iti multumesc! Auud. Al treilea este un olog care intra in apa cu tot cu carucior iar 
când iesa spune: Doamne iti multumesc ca am cauciucuri noi! 
*** 
Pe vremea Unirii T.Romanesti cu Moldova doi tarani stand de vorba, unul zice: Uite 
ma la trenul ala! şi trenul zicand repede: U.R.S.S, U.R.S.S. După un timp acelasi tren 
zicand mult mai incet: U.R.S.S..., U.R.S.S. 
Concluzia: Trenul venea gol şi pleca plin cu tezaurul romanesc. 
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225) [23908] iulia Ce legatura este intre cuvintele: aniversare, toaleta şi clitoris? 
Legatura este: Barbatul nu poate nimeri in nici una! 
 
226) [23896] DANI Un jidan putred de bogat era pe moarte sil cheama pe unicul fiu 
(Isaac) carel avea. Isaac, stii tu fabrica de stofe, magazinele universale, cele 30 de 
taxiuri, maşinile de colectie, casele la munte şi la mare pe care le am? Asa zice Isaac, 
îmi raman mostenire, nui asa? Ti le vand sub pretul pietii! 
 
227) [24058] MIRCEA Itzik era fiul unui rabin care decedasae şi lasase pentru el 
urmatoarea invatatura in cartea sa de rugaciune: "Draga Itzik, sa stii ca a manca cu 
capul descoperit este la fel de mare pacat ca şi când teai culca cu femeia prietenului 
tau". Itzik citeste şi  dup? o perioada vine din nou la cartea de rugaciuni şi noteaza: 
Draga tata sa stiica leam incercat pe amandoua dar mare este diferenta!!!" 
 
228) [17706] stanyol Regula Legislatiei rutiere: Pietonul trebuie sa se asigure ca nu 
pune in pericol maşinile!! 
 
229) [18117] mascul17 Profa de mate (Barbu) : Aveti grija ca marti va dau lucrare 
neanuntzata din lectia de zi... sa nu zicetzi ca nu vam spus !!! 
 
230) [18444] anca Fostii locuitori ai Egiptului se numeau mumii. 
 
231) [18463] padrino "...domne, am un telefon Borsh şi mia blocat ala micu 
cartela..." 
 
232) [18466] Teddy Doi oameni repara o ma?ina. Unu' spune celuilalt: Bai eu cred 
ca ma?ina are defectul stricat. 
 
233) [18510] Yoga Stiti bancul cu ma?ina rosie? 
 
Nici eu dar îmi place cum suna 
 
234) [18536] Bram Alo, familia Popescu? Nu dom'le! Noi nici navem telefon! 
 
235) [18606] IRINEL Imi cad toate mainile şi picioarele !!! 236) [18624] Arapila I: 
De ce put picioarele? 
 
R: Pt. ca pornesc din c*r. 
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Eram cu nevasta in pat şi la un moment dat se aud bubuituri şi trasnaturi. Ce se 
intampla? Se crapa de ziua!! 
Mai stau apoi ma uit in stanga nevastamea nu mai era! Ce se intamplase? O furase 
somnul!! 
Ma duc la baie sa ma spal şi când ma uit in oglinda acesta se sparge!! Ce se 
intamplase? Aruncai o privire!! 
Bun, ma imbrac sa ies şi vreau sami pun fesul pe cap dar acesta nu vroia sa 
intre!!De ce? Ma sculai cu noaptea in cap!! Ma duc la garaj când colo ma?ina 
disparuse!!De ce? O mancase rugina!! Ma apuc so iau pe jos ma intlnesc cun prieten 
şi  dup? ce acesta pleca observ ca se facea din ce in ce mai mic.De ce? Il rodeau 
pantofii!!! 
 
Discutie intre doi soferi: Bai iar am luat amenda cu radarul asta! 
Hai ca te invat eu ce sa faci, fii atent, deci iti pui in parbriz un cd şi când treci pe 
langa radar asta reflecta unda aia inapoi la politai, pe bune am auzit ca merge...... 
 
242) [19283] anca (caz real)la un examen. Manole o puse pe Ana pe zid şi incepu 
lucrarea 
 
243) [24094] nokeno Se duce unu la un magazin şi intreaba: aveti pantaloni de 
camuflaj? da, de ce va intereseaza! şi puteti sa mii aratati putzin? da numai ca nui 
gasim! 
 
244) [19398] RASI Ba cacatule date jos de pe geam ca te mananc.(prof.de sport) 
 
245) [19399] sec*(fratele Batetiva imediat capu cu problema (prof. de chimie.) 
 
246) [19463] mihai Intrun coltz al unei camere rotunde se aude o impuscatura. 
Spanzuratul cazu mort. MORALA: SA NU TE JOCI CU TOPORUL CA TE CALCA 
SUBMARINUL! 
 
247) [19758] mariana Ultimul mod de agatare: Vrei sa fiu tampaxul tau? 
 
248) [19769] Alexia La ora de matematica eleva era ascultata la tabla. Deodata 
intra cineva in clasa şi eleva se opreste din calcul. Proful o vede sii zice: Haide ce 
mai stai? Treci la produs. 249) [24101] sorana Se duce unu la doctorul psihiatru`: 
Domnule doctor, eu am o mare problema: Spunetimi ce problema aveti? Problema 
este ca eu sunt f.nehotarat hm...SAU NU? 
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250) [20044] vre I: De ce merg homosexualii la stadion ? R: Ca sashi inCURajeze 
echipa. 251) [20045] vre I: De ce merg homosexualii la stadion ? 
 
R: Ca sashi inCURajeze echipa. 
 
252) [24132] HaRa Care e imnul national al Somaliei? 
"I belive i can fly?" 
 
253) [24133] krysty Intamplare adevarata Anunt pe un stalp: Vand patut pentru 
copil din lemn 254) [24164] alina ZIUA UNUI PESIMIST Se trezeste unul de 
dimineata din cauza unor bubuituri: se crapa de ziua. O cauta pe nevastasa in pat şi 
no gaseste: o furase somnul. Se duce la baie şi se uita in oglinda, dar oglinda se face 
tandari: aruncase o privire. Se uita intrun ciob de oglinda şi se vede tot taiat pe fata: 
il taia o pisare. Pleaca la serviciu şi pe drum vede dou? tipuri de oameni: unii care 
scadeau in inaltime (pe aia ii rodeau pantofii) şi altii care dispareau pur şi simplu 
(pe aia ii fura peisajul). Ajunge la servici şi isi vede toti colegii lipiti de tavan: purtau 
discutii la nivel inalt. La un moment dat se dezlipasc şi cad toti deodata: cazusera de 
comun acord. Se enerveaza şi pleaca de la servici. Pe drum, il vede pe unul lipit de 
asfalt şi vreo doi care trageau de el sal dezlipeasca: era sarac lipit pamantului. Mai 
incolo il vede pe unul caruia ii cadeau urechile, nasul, ochii: era putred de bogat. Se 
hotaraste sa se sinucida şi se arunca de pe un pod in apa; apele se dau la 
 
o parte şi cade pe uscat: nu era in apele lui. După aceea se hotaraste sa se imbete; 
merge intrun bar, dar intra cu capul taiat in doua: facuse cum il taiase capul. Mai 
apoi se aude o bubuitura: cazuse seara. 
 
Urasc la nebunie dou? lucruri: 1) rasismul şi 2) NEGRII!!!!!!!! 
 
De ce a aruncat baiatul ceasul pe geam? A vrut sa vada cum zboara timpul. 
 
 
După ultima mineriada (a cincea ), toti ministrii discuta trista situatia: 
Eu miam pierdut orice speranta, spune Berceanu; miam pierdut şi somnul! Nu mai 
dorm noaptea. 
Si eu la fel, spune altul. Nici eu nu mai dorm, adauga inca unul, s.a.m.d... Dar dvs, 
domnule Prim Ministru? intreaba Basescu. Eu dorm ca un prunc! raspunde Radu 
Vasile. Cum aşa Domnule ? intreaba in cor ministrii. Ca un prunc, raspunde Vasile: o 
ora dorm, o ora plang, o ora dorm, o ora plang... 
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Nixon plange pe scari la Casa Alba. Dumnezeu il vede, vine langa el sil intreaba: De 
ce plangi tu Richard? Cum sa nu plang Doamne? Razboiul din Vietnam nu se mai 
sfarseste si... Richard draga, fa pace sio sa vezi... Asezat pe treptele Kremlinului, 
Brejnev plange cu sughituri. Dumnezeu il vede şi se apropie de el: Ce necazuri ai tu 
Leonide? Doamne no mai scot la capat cu chinezii. Leonide, muta trupele din 
Europa la granita chineza. In fata Partidului National Taranesc Crestin şi Democrat, 
Coposu plange amarnic. Dumnezeu il vede şi imediat coboara langa el: Ce se 
intampla Puiule? Spunemi cum sa te ajut? Corneliu Coposu, nu scoate un cuvant şi 
printre sughituri arata cu mana in jur. Dumnezeu priveste imprejur, şi începe sa 
plâng? şi El. 
 
Iliescu intra impreuna cu nevasta intrun restaurant in Londra şi comanda un cotlet. 
Chelnerul il intreaba: Bine, bine, dar cum e cu vaca nebuna? Iliescu raspunde: Vaca 
nebuna sa comande ce vrea. 
 
In desert raman f?r? mancare Gorbaciov, Bush şi Ceausescu. Ce le trece lor prin 
cap? Sa taie cate o parte din ei şi sa o manance. In prima zi mananca ei o mana de a 
lui Gorbaciov. A dou? zi un picior a lui Bush. A treia zi ii vine lui Ceausescu o idee : 
Cear fi sa trecem pe lactate!!! 
 
Milosevic şi Clinton calatoresc in Noua Zeelanda f?r? sa ştie unul de celalalt. Ajung 
acolo şi pe aeroport se intilnesc din intimplare. Ce mica e lumea zice Bill Nu. Serbia 
e mare raspunde Milosevic ! 
 
Stiti cat primiti dac? depuneti marturie falsa? Da, inculpatul a spus ca îmi da 50 de 
milioane. 
 
Petre Roman se duce la un restaurant unde se serveau mancaruri exotice şi 
comanda o friptura de broasca testoasa. Bucatarul vine cu broasca testoasa şi ii 
spune lui Petre Roman ca nu poate sai taie capul, doarece aceasta se retrage in 
carapace. Bagatii degetul in fund!, ii sugereaza P.Roman. Zis şi facut, bucatarul ii 
baga degetul in fund, broasca scoate capul iar bucatarul il taie. Da' de unde stiti dvs. 
chestia asta, dle Petre Roman? Pai aşa îmi fac eu in fiecare dimineata nod la 
cravata! 
 
După ce lau impuscat pe Ceausescu şi Leana, FSNistii sunt disperati ca nu stiu unde 
sai ingroape. In Romania, nici vorba. Poate vrea Coreea de Nord!!! Nici gand. Atunci 
China? Nici nu vor sa auda de dinozauri comunisti. Pana la urma Israelul se indura 
şi accepta sa ofere locuri de veci: Noi ii ingropam cu placere dar va avertizam ca am 
mai inmormantat pe unul şi a inviat  dup? trei zile... 
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Într-o zi, Ceausescu, Bush şi Gorbaciov naufragiaza pe o insula pustie din Pacific. 
Prima lor grija când descopera ca sunt singuri pe o insula pustie, este sa mearga sa 
caute de mancare. Pleaca in directii diferite. După câteva ore de cautare zadarnica, 
Ceausescu se intoarce, cu mana goala, la locul de intalnire, unde il gaseste pe Bush 
frigand o bucata suculenta de carne. Gandinduse ca e momentul potrivit pentru a se 
pune bine cu Bush, Ceausescu se apropie prietenos: 
Mai George mai, tare numi place mie de Gorbaciov... Nuti place, nu manca! 
 
Contradictiile comunismului: Cu toate ca in comunism se munceste neeficient, 
treaba merge foarte bine. Cu toate ca treaba merge foarte bine, in magazine nu 
gasesti nimic. Cu toate ca in magazine nu gasesti nimic, omul are acasă tot ce vrea. 
Cu toate ca omul are acasă tot ce vrea, el este nemultumit. Cu toate ca omul este 
nemultumit, el totusi aplauda. 
 
Se spune ca atunci când a facut lumea Dumnezeu a rasturnat sacul cu minuni in 
locul unde este acum Romania. Uimit şi putin socat de bunavointa excesiva a 
Stapanului sau un inger il intreaba: Ce faci Preasfintite, le dai prea multe! La care 
Dumnezeu ii raspunde: Stai sa vezi ce conducatori le dau! 
 
Ceausescu, Clinton şi Chiraque calatoresc impreuna in avion. Peste catva timp 
Clinton spune: "Asta este tara mea." "De unde stii?" intreaba ceilalti "Am vazut 
statuia libertati." raspunde Clinton După catva timp Chiraque spune: "Asta este tara 
mea." "De unde stii?" intreaba ceilalti "Am vazut turnul Eiffel." raspunde Chiraque 
Pestu o ora Ceausescu isi pune mina afara şi zice: "Asta este tara mea." "De unde 
stii?" intreaba ceilalti "Mia disparut ceasul". 
 
Romania pentru Nato este ca un coi... Participa, dar nu intra niciodata !!! 
 
In Rusia, la o intrunire intre Eltin şi Ceausescu, Eltin ii spune lui Ceausescu ca 
soldatii rusi prima oara gandesc şi apoi fac. Ii da un exemplu: 
 
"Ivan, vino aici! Dai o palma lui!" Aceta se gandeste o jumatata de ora şi apoi il 
loveste usor. Apoi Ceauesecu ii spune ca soldatul roman intai face apoi gandeste. 
Acesta ii da un exemplu: "Ion, vino aici! Dai o palma!" Ion ii da palma, şi apoi se 
gandeste. Ceausescu: "Ioane, la ce te mai gandesti?" Ion: "Ma gandeam sai mai dau 
şi un picior in fund!" 
 
Dumnezeu ii cheama la el pe Constantinescu, Iliescu şi Ceausescu şi le spune: Voi 
face ca poporul sa aleaga presedinte pe acela dintre voi care va face cel mai mare 
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bine tarii. Spunetimi fiecare: Ce veti face? Constantinescu: Eu voi integra Romania 
in NATO! Iliescu: Eu voi integra Romania in NATO şi in UE! Ceausescu: Eu voi scapa 
tara de mincinosii ăştia doi! 
 
Care este ultimul popor migrator din Romania? Moldovenii, ca au invadat toate 
provinciile. 
 
Dle presedinte, dadu buzna in cabinetul de la Casa Alba, secretarul de stat: Ati auzit 
ca rusii vor sa vopseasca luna in rosu? Da?! Ei, pe urma trimitetii pe ai nostri sa 
scrie cu alb dea curmezisul: "CocaCola". 
 
Judecatorul: Acuzat recunoaste ca ai gresit. Inculpatul: 
Imposibil pledoaria avocatului ma convis ca nu am furat. 
 
După o batalie crancena, dar victorioasa, Stefan cel Mare face o masa mare cu toti 
ostenii sai. Stefan da tonul: Mancati, ostenii mei! Mancam, Maria Ta ! raspunsera 
ostenii. Mai trece putin timp, Stefan ridicand cupa de vin: Beti, ostenii mei! Bem, 
Maria Ta ! raspunsera ostenii.. In cele din urma, se aduce la masa desertul: biscuiti. 
Stefan stiind ca ostenii lui nu avusesera ocazia sa manance aşa delicatese se ridica 
in picioare şi arata tava cu biscuiti ostirii sale: Biscuiti, ostenii mei! Biscuim, Maria 
Ta ! raspunse oastea... 
 
I: Cum a cazut Guvernul somalez? R: A taiat cineva copacul. 
 
Hitler in timp ce vizita un lagar, unul dintre detinuti indrazneste sa il intrebe ceva şi 
Hitler il executa imediat. Mergand mai incolo un alt detinut il saluta, Hitler il 
executa imediat. Pe la sfarsitul vizitei in ultima camera era un baietel care in 
momentul când intra Hitler începe sa cante. Hitler il intreaba: De ce canti? Baiatul: 
Mai am 2 zile şi fac 10 ani! Hitler: Imi place ca esti optimist! 
 
I: Care dintre tarile lumii seamana cu sexul femeii? 
R: 
1. Anglia deoarece este tot timpul umeda! 
2. Koreea deoarece este impartita in doua! 
3. Romania (in vremurile actuale) deoarece iti vine sati bagi p**a in ea! 
*** 
I: Si atunci de ce se scumpesc ouale de cate ori Guvernul scumpeste benzina? 25) 
[2430] Zamoxis Sa presupunem ca as baga mana in buzunarele unui om şi ias lua 
banii. Ce ar insemna ca sunt in cazul acesta, copii? Ministru de finante! 26) [2431] 
Zamoxis Primul Ministru şi Ministrul de Finante au iesit,  dup? sedinta, din sediul 



2520 

 

Guvernului: Traiane, zise Mugur Isarescu, ce zici luam ceva? De la cine sa mai luam? 
27) [2432] Zamoxis Unchiul meu, zise Johnny, care a fost parlamentar, tinea odata 
un discurs pe un podium, când deodata podiumul sa prabusit.. şi a patit ceva? Nu, 
deoarece funia pe care o avea petrecuta in jurul gatului, a amortizat caderea. 28) 
[2433] Zamoxis Nu stiu ce sa fac cu soţul meu, doctore. Vorbeste in somn. Da, este 
un lucru neplacut. Neplacut? Putin spus! Alaltaieri radea de el tot Senatul. 29) 
[2435] Zamoxis In timpul unei dezbateri la Senat, cineva din sala striga: Da' stingeti 
odata luminile alea, ca sa putem dormi şi noi! Nu, nu! Inca nu stingeti, nu am 
terminat de citit ziarul! 30) [2436] Zamoxis Bula ce este Whiskyul? Whiskyul este 
bautura pe care alegatorii o beau prin reprezentantii lor din Parlament. 31) [2437] 
Zamoxis Dle senator C.V.Tudor, a decedat un parlamentar din UDMR şi va rugam sa 
contribuiti la cheta pentru inmormantarea lui. Altii cat au dat? Cam 100.000 lei 
Luati de aici 200.000lei, cu conditia sa imormantati doi. 32) [2438] Zamoxis Intrun 
minister: 
 
Sa stii ca noul Ministru devine din zi in zi mai prietenos... De unde stii? De câteva 
zile a inceput şi el sa caste la sedinte, la fel ca noi. 33) [2442] CALU I: Care este 
singuru animal dintre presedintii ROMÂNIEI: R: TAPU. 34) [2757] Pater I: Cine a 
inventat casatoria ? R: Evreii. Au gasit o modalitate de a face sex f?r? bani. 35) 
[2815] Matei Pe scarile Parlamentului, o doamna se impiedica şi cade. Remus Opris, 
aflat in apropiere, o ajuta sa se ridice şi o conduse la biroul unde avea treaba. Cum 
as putea sa va multumesc? zise doamna la despartire. Votanduma pe mine şi 
PNTCDul la viitoarele alegeri! Ma scuzati, când am cazut mam lovit la genunchi, nu 
la cap... 36) [3563] Alex I: De ce pedepseste statul roman furtul din buzunare? R: 
Deoarece nu suporta concurenta. 37) [3662] Alex Moare şi fisu lui Ceausescu şi 
ajunge in iad. Se plimba prin iad şi il vede pe Stalin ingropat in zmoala pana la brau. 
Mai merge el şi da peste Hitler care era ingropat pana la gat. Ajunge şi la taicasau şi 
il vede doar pana la glezne ingropat. Bravo tata te descurci bine, vad! Taci dracu' 
din gura. Nu vezi ca stau pe umerii lu' mata? 38) [3842] Bogdan Relatia Romaniei 
cu NATO se asemana cu testiculele: Participa dar nu "intra"! 39) [4030] Yolanda 
Presedintele Romaniei a anuntat ca se retrage din cursa electorala şi din viata 
politica. De ce? Pentru ca sia dat seama ca in Romania nu se mai poate trai şi sia 
depus actele pentru Canada. 40) [3896] kosmyn Bill Clinton(linistind cetatenii 
speriati de razboiul anti comunist). Stati linistiti dragi cetateni democrati, 
comunismul este pe marginea prapastiei, ca întotdeauna cu un 
 
pas in urma noastra. 41) [5820] _atk_ Mergea presedintele Americii, Ceausescu şi 
presedintele Irakului intrun avion. Iar Bill Clinton a aruncat un pachet de LM. 
Ceausescu a aruncat un pachet de Carpati şi presedintele Irakului a aruncat 
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. o grenada. Când au aterizat, sau intalnit cu un copil care plangea pentru ca ia cazut 
un pachet de LM in cap. Mai incolo, sau intalnit cu un copil caruia ia cazut un pachet 
de Carpati in cap. După un timp, sau intalnit cu un copil care radea de numai putea. 
Când lau intrebat presedintii ce are de rade aşa copilul a spus ca a tras o besina de a 
EXPLODAT casa vecinilor. 42) [4012] AURASH Americanii reusesc sa faca un avion 
cu totul de aur. şi ca sa se dea mari, ii invita pe Gorbaciov, pe Tony Blair şi pe 
Ceausescu sa le vada avionul. Primul ajunge Tony Blair. Americanii il avertizeaza: 
Vezi sa nu furi nimic ca avem detectoare la iesire şi te prindem. Intra Tony, sta 1 
ora in avion şi când iese, sirenele incep sa taraie. Furase 2 bujii. Urmatorul e 
Gorbaciov. Americanii il avertizeaza şi pe acesta. 
. 
. intra in avion, sta şi el 1 ora, şi la iesire începe iar detectorul sa taraie. şi el furase 2 
bujii. Vine şi Ceaushescu. E avertizat şi el, şi intra in avion. Ceausescu sta vreo 8 ore,  
dup? care iese. La iesire, NIMIC. Nici o sirena, absolut nimic. Americanii: Pai cum, 
bai Nicule, tocmai tu nai furat nimic? şi Tony şi G. au furat cate 2 bujii, şi tu nimic? 
Ceaushescu: Ah... Bagamias... Deaia nu pornea harbu' asta? 43) [5611] andre Il suna 
Bill Clinton pe Petre Roman. Petrica, avem o comanda de prezervative speciale, 
marime exceptionala, nu ne poti pune o pila la vreo 
. 
 
 
fabrica romaneasca? Cum sa nu, se poate? (Si pipaie tandru steagul gaurit.) Numai 
ca ar fi o conditie, trebuie sa fie lungi de 50 de centimetri. Hai ca iese şi oarece 
comision, tot sunteti in campanie. Nici o problema, te servesc. După câteva zile, Bill 
primeste un camion de prezervative, pe fiecare fiind scris: Made in Romania, sizem. 
44) [5154] Alex.V. Era o salata de cartofi intrun stomac. Numai vine un rachiu, 
intreaba salata. Ba tu cine esti? zice rachiul. Eu sunt un rachiu oferit de domnul 
Iliescu. După un timp vine o palinca. Salata: Ba tu cine mai esti? Eu sint o Palinca 
oferita de dl. Iliescu. Inoata toti trei in stomac. Numai vine o vodca, zice salata? Tu 
cine dracu mai esti? Eu sint o vodca de la dl. Iliescu. zice salata. Na faceti loc sa l vad 
şi eu pe Iliescu asta. 45) [4568] lucian Nea Nicu' şi cu Lenuta in vizita de lucru la 
Paris. Sunt cazati la Ritz. Lenuta in budoar isi aranjeaza parul. Cioccioc la usa: "Chie 
la? " "Se moa ie." "Intra, Nicule!" 46) [4625] cornel Ceausescu, Gorbaciov şi Reaghin 
la o masa rotunda. După o mare plictiseala la un moment dat Gorbaciov se ridica şi 
scoate o vioara şi începe sa cante: Romania e a mea... Reghin suparat se ridica şi el 
şi scoase o ghitara şi incepu şi el sa cante: şi o impartim jumi juma.... la care 
Ceausescu zambind se ridica şi el tacticos scoase un nai şi spuse: ciuciu ciuciu.... 47) 
[5251] Tusha Un ziarist il întreaba pe dl. Basescu : Ati auzit ultimul banc cu 
buticarii de pe trotuare şi dumneavoastra ? 
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Dl. Basescu riposteaza : Cum iti permiti domnule ! Esti impertinent şi repezit ! Stati 
linistit domnule Basescu, ca vil spun încet ca sal intelegeti şi dvoastra. 48) [12912] 
Alex 
 
I: De ce parlamentarii nu sunt niciodata jefuiti de hoti? 
 
R: Curtoazie profesionala. 49) [5333] tim Un american şi un roman in avion. La 
roman i se face foame şi scoate din diplomat o rosie şi americanul il intreaba: Ce e 
aia? O rosie, ii raspunde calm romanul. Pai la noi rosiile sunt de zece ori mai mari! 
Mai scoate din diplomat şi un ardei iar americanul il intreaba: Ce e ala? Un ardei, ii 
raspunde putin iritat romanul. Pai la noi ardeii sunt de zece ori mai mari. Romanul 
se inerveaza şi scoate o lubenita iar americanul il imtreaba: Ce e aia? MAZARE, IN 
PIZDA MATII. 50) [13876] hitler Hitler in inspectie prin lagarul sau. Impreuna cu 
niste subalterni verificau celulele sa vada dac? sa ingrasat cineva. In prima celula 
vede pe un detinut care ocupa jumatate din pat. La acesta sai reduceti ratia la 
jumatate. Nu vedeti ce gras este? In a 2a celula, vede unul care ocupa un sfert de pat 
şi care trecea printre gratii. OO0! Reduceti şi la asta ratia de mancare la jumatate. In 
a 3a celula vede pe unul care zbura asemeni unei pene. Hitler il prinde de obraji şi ii 
spune. Ah dolofanule! 51) [7194] Robert Pe vremea lui Caligula crestinii erau 
omoriti. La un spactacol in arena sunt aruncati un grup de crestini şi se da drumul 
la lei, tigrii, etc. Se incinge lupta, un nor mare de praf. 
 
Cind se lasa praful, crestinii omorasera toate animalele sfasiind bucati din ele. 
Caligula, disperat: Ba ce crestini sunt ăştia, ba? Unul: Crestini democrati! 52) [7898] 
Costica In America are loc Forumul Tarilor ce vroiau sa intre in Nato. Printre aceste 
tari mai erau Romania şi Rusia. Una din conditiile de aderare era rata mica a 
handicapatilor. Rusia a declarat ca are o rata mica la acea populatie. Romania a 
spus ca ea nu are nici un handicapat. Ca sa se convinga ca intradevar aşa este, 
Clinton viziteaza Romania. El constata ca intro zi de duminica un om mergea cu un 
casetofon tragandul de fir. Stupefiat, Clinton il intreaba: De ce faci treaba asta? Da' 
ce p***a matii, vrei sal imping? Merge el ce merge, când intalneste un grup de 
copilasi jucanduse cu p****e in tarana: Copii, interveni el, cine poate sa ia guma de 
mestecat din mana, f?r? sa se ridice? O fetita mai isteata se uita spre el şi spune? 
dac? tu poti sa ma pupi in c*r f?r? sa te apleci, esti cel mai dur! 53) [8011] malin 
Care este atitudinea dvs. fata de puterea sovietica? Pai seamana mult cu atitudinea 
fata de nevastamea: Un pic o iubesc, un pic mie frica de ea, un pic o insel, un pic o 
f*t, un pic as vrea so schimb, dar in rest, mam obisnuit! 54) [8023] Dorian Un 
roman şi un rus gasesc o comoara. Zice rusul: "Hai sa o impartim frateste!" 
Romanul raspunde: "Hai mai bine pe din doua!" 55) [8030] Mihai Era pe vremea lui 
Ceausescu. Se gandesc ăştia la um moment dat ca batranii nu produc nimic, aşa ca  
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dup? indelungi deliberari hotarasc sa faca o ferma unde sa bage toti batranii sa 
culeaga melci. 
 
Vine secretarul de partid  dup? un an sa vada ce au cules batrinii. Desi toate 
conditiile propice dezvoltarii melcilor fusesera indeplinite, batrinii nu culesesera 
nici un melc. Secretarul de partid, nervos, cere explicatii. Un batran iese din rand şi 
ia cuvintul: Tovarase secretar, nu e vorba ca noi nu vrem sa muncim. In fiecare 
dimineata iesim toti cu cosuletele la adunat melci. Numai ca pana vedem melcul, 
pina ne apropiem de el, pina ne aplecam şi intindem mina: Melcul tusti in tufis. 56) 
[8512] DRANGA Mai multe femei din Europa se intilnesc la Paris. Ele se hotarasc sa 
nu faca nimic timp de o saptamina, sa vada dac? se schimba b?rba?i lor. Zis şi facut. 
Se intilnesc ele  dup? 2 saptamini şi isi spun fiecare cum a fost. Englezoaica spune 
prima: După prima saptamana nu am observat nici o schimbare. După dou? 
săptămâni a inceput sa ii scoata pe copii la plimbare etc. La fel şi americanca şi 
unguroaica.... Ele o intreaba şi pe romanca: La tine cum a fost? Romanca spune: 
După prima saptamina nam vazut nimic,  dup? a dou? am inceput sa vad putin cu 
ochiul drept! 57) [8688] Suflaki`s Vine pe lume Ion Iliescu. La maternitate il cauta al 
sau tata. Vede scris pe o usa: Copii genii! Intra şi striga: Ion, Ion, Ion nimic nu era. 
Alta usa: Copii destepti! Ion, Ion, Ion, nimic! Unde e copilul asta? Mai vede o usa, şi 
scria copii prosti! Iar striga: Ion, Ion, nimic. Undei asta? Mai vede o usa: 
 
Copii superprosti: Ion, Ion, Ion, nu era nici aici. Nervos vrea sa plece când mai vede 
o usa pe care scria: ION ILIESCU! 58) [8789] ALEX La frontiera. Iliescu vrea sa 
treaca f?r? pasaport fiindca e presedinte. Vamesul ii cere sa dovedeasca cumva 
identitatea sa. Vamesul: Uite, saptamina trecuta a venit Nadia Comaneci f?r? 
pasaport. Iam pus o birna, a facut dou? spagate şi a trecut granita. Ieri a venit Sofia 
Vicoveanca f?r? act de identitate. Am puso sa hauleasca o doina şi a trecut. Iliescu: 
Auleo, pai eu nu stiu sa fac nimic. Vamesul: Poftiti, Domnule Presedinte... 59) 
[9275] Costi In 1996: Dialog: Vecine sa votezi cu Iliescu! De ce, ma? dac? nu iese 
presedinte, moare... Bine ma. La alegerile din 2000: Vecine sper ca ai sa votezi cu 
Iliescu şi de data asta. Nu, vecine eu miam tinut cuvantul, el nu. 60) [9749] dalil 
Dumnezeu a dat omului trei calitati: inteligenta, onestitatea şi dragostea pentru 
PDSR. Dar nimeni nu poate avea mai mult de dou? deodata. Deci: Cine este 
inteligent şi iubeşte PDSR nu este onest; Cine este onest şi iubeşte PDSR nu este 
inteligent; Cine este inteligent şi onest nu iubeşte PDSR... 61) [10768] Mic Intrun 
compartiment de tren, pe vremea lui Ceasca, se spun bancuri politice. Veselia e in 
toi, când unul din pasageri scoate o legitimatie. Va rog sa ma urmati, sint de la 
Securitate! Imediat, scoate altul o legitimatie şi spune acelasi lucru. 
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Pina la urma, toti isi scot legitimatiile de securisti. Se creaza o harmalaie de 
nedescris, când intra cineva in compartiment. Mai baieti, de cite ori sa va mai spun? 
Mai imprăştiati, mai imprăştiati... 62) [10773] Mic Pe vremea lui Ceasca, coada 
mare la carne. Vine secretarul de partid şi spune: Tovarasi, carne se aduce dar nu 
ajunge pentru toti. Asa ca evreii sa plece acasă. După vreo trei ore vine iar 
secretarul. Carne vine cam putina. Sa ramina numai membrii de partid. După inca 
vreo patru ore. Oameni buni, plecati acasă, nu se mai aduce carne. Pleaca toti 
bombanind. Mama ei de viata! Totdeauna jidanii ies cei mai castigati. 63) [10804] 
Mic Odiosul şi Sinistra sosesc in vizita in China. Pe ultima treapta a avionului, 
Sinistra se impiedica şi cade in nas. Comentariul de la TVR: Tovarasa Elena 
Ceausescu a imbratisat pamintul poporului prieten iar tovarasul Nicolae Ceausescu 
a rostit primele cuvinte in limba chineza: "Ho toan to". 64) [12103] ramo 
Ceausescu, Bus şi Gorbaciov, se intrec, care e mai puternic. Gorbaciov se impinge 
intrun copac, copacul se darama. "Bravo, bravo!" Bush, ridica un pietroi de 500 kg. 
"Bravo, bravoo!" Ceausescu scoate un pachetel din buzunar, il pune jos, şi da cu 
pumnul, nimic, nu se sparge, dar isi rupe mana. Da cu cealalta, iar se rupe mana, da 
cu piciorul drept, cu stangul, pachetul nimic. Ceausescu cu oasele rupte. A dou? zi, 
la spital vin prietenii in vizita sil intreaba pe Ceausescu ce era in pachet. "Biscuiti 
VOINICEL!" 65) [13639] Geomy Prsedintii Rusiei şi Americii hotaresc sa faca 
schimb de secretare in cadrul unui schimb de experienta 
 
cultural. Peste o saptamana il suna Lou Anne pe presedintele american: Mmr 
president, sir... am ceva probleme aici... stiti fustita mea cea scurta. Aici ma obliga sa 
port una pana la glezne". Presedintele ii raspunde: "Rabdare, fata mea, mai sunt 
cinci zile şi te intorci acasă. Suna şi Natasha: "Tovarase presedinte, totul e bine, dar 
am o problema": Stiti fusta mea e lunga pana la glezne. Aici ma obliga sa port una 
foarte scurta. Presedintele ii zice: "Rabdare, draga, mai sunt cinci zile şi te intorci 
acasă". Natasha protesteaza: "Tovarase, dar fusta e mult prea scurta!" Presedintele 
spune: "Draga, dac? tii la poporul tau, mai poti suporta!" Natasha zice: "Bine 
domnu' presedinte, dar mi se vad şi c*****e şi pistolul"! 66) [14933] Ensic Care este 
diferen?a dintre o companie de asigurari aeriene elvetiana şi una siciliana ? Cea 
elvetiana poate prezice din statistici cati pasageri morti vor fi la urmatorul accident 
aviatic. Cea siciliana poate prezice şi numele pasagerilor morti. 67) [15152] Claudiu 
Gorbaciov, Tito şi Ceausescu au fost chemati la Dumnezeu, şi fiecare dintre ei putea 
pune cate o intrebare. Primul a fost Gorbaciov. Acesta a intrebat când o sa fie bine 
in Rusia. Dumnezeu ia spus numai lui la ureche. şi acesta a inceput sa plâng?. Al 
doilea a fost Tito. Acesta a pus aceeasi intrebare. şi el a inceput sa plâng? atunci 
când a auzit raspunsul. Ultimul a fost Ceausescu. şi el a intrebat când o so duca bine 
romanii. şi Dumnezeu a inceput sa plâng?... 68) [15826] coco Alegeri pentru postul 
de primar intrun sat. Fiecare promite sarea şi marea. 
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Unul spune: dac? ma alegeti pe mine va asigur 400 locuri de munca. Bun. Taranii il 
aleg, primarul se tine de cuvant şi le da de lucru, După o luna de zile taranii se duc 
la primar şi cer salariu. Primarul spune: Eu am spus ca va dau de lucru, nu ca va dau 
şi salarii. 69) [16109] Gigel Constantinescu, Roman şi Iliescu au murit intrun 
accident de ma?ina. La poarta raiului Sf. Petru le spune ca pot sa mearga pe unde 
vor ei numai sa nu calce pe norul negru caci cine va calca se va alege cu o nevasta 
urata. După 3 zile Constantinescu vine cu o femeie urata şi cocosata. Iliescu razand 
il intreaba: Ceai patit mai Costinele? Am calcat pe norul negru. După o saptamana 
vine Roman cu o femeie şi mai urata. Iliescu razand il intreaba: Ceai patit bai 
Romane? Am calcat pe norul negru. După alta saptamana Iliescu vine cu o blonda 
superba şi sexi. Mirati ceilalti 2 il intreaba: Ceai patit bai Iliescule. A calcat blonda 
pe norul negru. 70) [24003] coco SadamHussein da un decret: Nimeni nu se mai 
pi#a pe strada. Cine este prins, va fi executat. După o vreme iasa şi el sa vada cine 
nu respecta legea. La un colt vede trei oameni, care isi faceau necesitatile. Se duce la 
primul şi il intreaba: 
 
H: Mai tu ce faci? 
 
O: Pai sa vedeti.... Uite ce am scris pe perete! " Sadam este cel mai tare!!", la care 
acesta il iarta, şi se duce la al doilea: 
 
H: Mai tu ce faci? 
 
O: Pai sa vedeti.... Uite ce am scris pe perete ! " Moarte la Iran!!!", il iarta şi pe acesta. 
Când ajunge la al treilea, acesta zice: " Domne, eu nu stiu sa scriu, dar luatima de 
p### şi scrieti ce vreti!" 71) [17933] Extazy Se duce un om la un magazin de 
creiere Cu ce va pot ajuta? 
 
Cat costa un kg de creier de fizician? 500 de mii de lei Dar un kg de creier de 
matematician? 460.500 lei Dar un kg de politisti? 999.999.999 de $ De ce atât de 
mult? Cati politisti ai vazut cu creier? 72) [18340] cimpan DE CE PEDEPSEC 
POLITICIENII HOTII? FINDCA NU SUPORTA CONCURENTA 73) [18376] pituru Cei 
mic, negru şi bate la usa? 
 
r: viitorul Romaniei 74) [24124] george Cum faci dintrun pentagon un patrulater? 
Aplici teorema lui Bin Laden. 75) [19392] Catalin După un naufragiu au ramas intro 
barca un francez, un american, un roman şi un rus.Pentru ca barca a inceput sa ia 
apa acestia au tras la sorti care sa se arunce, in final ramanand numai unul in 
barca.Primul care trebuie sa se arunce este francezul care exclama, , Vive la France" 
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şi se arunca.Apoi urmeaza americanul care exclama, , Traiasca Statele Unite' şi se 
arunca.Acum romanul este nevoit sa se arunce şi el şi eclama, , Traiasca Romania 
Mare" şi ii da branci rusului in apa! 76) [24151] Suzy Se intoarce Bin Laden acasă  
dup? toata treaba cu atentatele şi atacarea Afhanistanului şi o intreaba pe 
nevastasa: Ma cautat cineva? 
 
Politisti 
 
1) [36] Alez 
 
Doi politisti stau in parc pe o banca. La un moment dat banca se rupe, iar politistii 
cad. Morala: Cel mai destept cedeaza primul. 2) [3097] Jon24 Sofer, actele la 
control! Pofiti domnule! Ok, totul e in regula: nu mirosi a bautura, nu ai celular in 
ma?ina, farurile şi franele functioneaza, centura de siguranta o ai pusa, 
cauciucurilenu sunt probleme. Dar eu tot te amendez fiindca îmi pari un pic cam 
obosit... 3) [710] mihai 
 
I: Stiti de ce merg politistii pe centrul drumului? 
 
R: Ca sa nu se rastoarne drumul. 4) [1569] Valentin 
 
Q: De ce merg pe strada trei politai şi un caine ? 
 
A: Sa aiba 12 clase şi o limba straina. 5) [1570] Valentin 
 
Q: De ce merg politaii cate trei ? 
 
A: Unul ştie sa scrie, altul ştie sa citeasca, iar al treilea pazeste intelectualii... 6) 
[1571] Valentin 
 
Q: De ce poarta politaii trese de tabla pe umarul drept ? 
 
A: Ca sa auda când ploua... 7) [1572] Valentin 
 
Q: De ce poarta şi pe umarul stang ? 
 
A: Ca sa auda stereo... 8) [1574] Valentin 
 
Q: Cum determini dintrun grup de politai pe cel mai idiot ? 
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A: Iei unul la intamplare... 9) [1575] Valentin 
 
Q: De ce a fost inventat corpul gardienilor publici ? 
 
A: Ca sa aiba şi politaii de cine rade... 10) [1576] Valentin 
 
Q: De ce se cearta 4 politai intro Dacie? 
 
A: Nu stiu care sa stea la geam. 11) [1577] Valentin Un politist cercetand un geam 
spart: Mda, exact cum miam inchipuit...E spart pe amandoua parti! 12) [1578] 
Valentin 
 
Q: De cati politisti e nevoie ca sa puna un bec? 
 
A: De sapte: 
 
Unu tine becul in mana. Patru invart masa. Unul se invarte in sens invers ca sa nu 
ameteasca ceilalti. şi unul tine usa inchisa sa fie curent. 13) [1579] Valentin 
 
Q: Citi politisti trebuie sa insurubeze un bec in dulie când e şi comandantul 
prezent? 
 
A: Nici unul, comandantul tine becul in dulie ca el stie, ca pamintul se invirteste. 14) 
[1580] Valentin 
 
Q: Cati politisti sunt necesari ca sa bage un stecher in priza? 
 
A: O suta. 
 
Q: De ce? 
 
A: Unu tine stecherul şi 99 imping peretele. 15) [1581] Valentin Cica la gabori avea 
loc un examen de promovare. Un subofiter se agita şi afla de la cineva ca la examen 
se intreaba cine a scris "Luceafarul". Politistul se agita el dar nu gaseste raspunsul. 
Se duce la locotenent: Dom' locotenent! Am şi eu o intrebare? Zi ma! Cine a scris 
"Luceafarul"? Ba, nu stiu. Politistul nostru se duce la colonel: Dom' colonel! Am şi 
eu o problema! Da, se rezolva! Zi! Cine a scris "Luceafarul"? Nu stiu, dar am un 
prieten profesor, sa ii dau telefon! In sfarsit, afla gaboru' ca Eminescu a scris 
"Luceafarul" şi ca sa nu uite la examen noteaza pe un bilet şi il baga in pantof. La 
examen este intrebat cine a scris "Luceafarul". Politistul scoate discret biletul şi 
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raspunde mandru: Clujeana S.A.! 16) [1582] Valentin La gabori, alt concurs de 
promovare. Vine in sala primul candidat. Exminatorul il intreaba: Cat face 5x5? 24! 
Ba esti sigur ba? 
 
26! Ba, mai gandestete! 27! Examinatorul noteaza in fisa: "Nu ştie dar nu se da 
batut". Urmatorul: Cat face 6x6? 30! Esti sigur? Da, 30! Chiar esti sigur? Da dom'le, 
30! Examinatorul noteaza: "Nu stie, dar este un om cu principii". Ultimul: Cat face 
9x9? 81! Cum ai stiut? De la scoala! Cum ma, de la scoala? Pai şi ceilalti au fost la 
scoala! Da, de la scoala! Examinatorul noteaza in fisa: "Stie dar nu vrea sa spuna de 
unde"! 17) [1583] Valentin La un institut avea loc un examen pentru stabilirea 
coeficientului de inteligenta. Comisia ii da unui gabor o probelma foarte grea de 
fizica. Candidatul rezolva cu mare usurinta problema. Comisia hotaraste ca indivizii 
atât de inteligenti sunt prea periculosi aşa ca ii scot jumatate de creier. Are loc o 
noua examinare. Respectivului i se da o problema grea de matematica. Individul o 
rezolva intrun timp foarte scurt. Comisia ajunge la concluzia ca este periculos in 
continuare şi hotaraste sa ii scoata tot creierul. Zis şi facut... După operatie, la 
trezire, medicul il intreaba: Cum te simti? Hai! Actele la control sau vii cu mine la 
sectie! 18) [1585] Valentin 
 
Un militian pleaca cu trenul.In fata lui era un domn care citea o carte, f?r? sal 
intereseze altceva. La un moment dat, militianul nu mai poate de curiozitate sil 
intreaba pe om, cei cu cartea asta atât de interesanta, de nusi mai dezlipeste ochii 
de ea. E..., e o carte de logica şi perspicacitate. Pai, cum asa? Dle. politai, 
dumneavoastra aveti acvariu? Da. Pai dac? aveti acvariu, aveti şi apa in el, nu? 
Domnule, ce carte, aşa este, am şi apa in el. dac? aveti un acvariu cu apa in el, aveti 
şi nisip in el, nu? Domnule, ce carte, aşa este, am şi nisip. dac? aveti acvariu, nisip, 
apa, aveti şi pesti in el, nu? Ce carte domnule, aşa este, am şi pesti. Pai, dac? aveti 
pesti in casa, inseamna ca va place sa pescuiti, nu? Sigur, domnule, ce carte. dac? va 
place sa pescuiti, inseamna ca va place şi bautura, nu? Acolo pe balta merge o 
sticluta. Sigur, domnule. dac? va place bautura, inseamna ca va plac şi femeile, nu? 
Sigur. dac? va plac femeile, inseamna ca nu sunteti homosexual, nu? Nu domnule, 
nu sunt. In sfarsit ajunge militianul la destinatie, foarte incantat de aceea carte. La 
intoarcere, ia militianul o carte de povesti din gara, se urca in tren şi începe sa 
citeasca f?r? a se opri. Un cetatean vazandul pe militian ca nu se mai oprea din 
lectura, intreaba: Nu va suparati dle politai, ce carte e aceasta, atât de interesanta? 
E...., e o carte de logica şi perspicacitate!!! Pai, cum asa? Dumneavoastra aveti 
acvariu? Nu. Homosexualule. 19) [1586] Valentin Examen de promovare in grad la 
gabori. Ii baga pe boi intro sala, vine ofiterul şi le zice : Ba baieti, treburile sunt 
simple, azi va dam ceva usor. Inchide geamurile, trage perdelele, aprinde lumina. 
Fiti atenti: 
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Eu o sa sting lumina,  dup? care voi trebuie sami ziceti ce sa intimplat cu ea, unde a 
disparut. Zis şi facut, stinge ofiterul lumina, cum se vad gaborii pe intuneric, incep 
sa urle, tremurau de frica... Gradatu' vede ca nu poate so scoata la capat cu ei, şi le 
zice: Ba baieti, va dau permisie dou? saptamini, da  dup? asta veniti simi ziceti unde 
sa ascuns lumina. Ok. Pleaca boii, vin  dup? dou? sapt. nerasi, nedormiti neetc. Ii ia 
ala la rand: Ba, cutare, unde era lumina ? Pai sa vedeti ca... Nimic ! Nu iei gradul! 
Urmatorul. Pai sa... şi tot aşa pina la unul, care arata cel mai jalnic. Vine asta şi zice: 
Dom' capitan, sa moara mama, am gasit solutia. Am aflat unde sa ascuns lumina. Pai 
cum ai aflat ba ? Pai fiti atent. Cum am ajuns acasă, am inchis toate geamurile, am 
tras roletele, am batut sipci la geamuri, la usi, ce mai, am izolat toata casa. Apoi am 
stins lumina. şi dai şi cauto. Am smul tapetul, am smul parchetul, am dat jos 
tencuiala, am spart mobila, am ars saltelele, da pina la urma am gasito, nenorocita 
naibii......Si, unde era? In frigider... 20) [1587] Valentin Examen de grad la SRI. Li se 
da subiectul, care era o fotografie a unuia din profil. Problema era, sa se determine 
orice semn particular al individului. Vine primu' SRIst, sta...sta..o ora, dou?  dup? 
care concluzioneaza : "Individu' nare o ureche..." Examinatoru': "Gresit, ai picat" 
Urmatoru' SRIst, sta câteva ore  dup? care: "Individu' nare o ureche..." 
Examinatoru': "Gresit, ai picat" Vine al noualea SRIst, sta câteva zeci de ore  dup? 
care: 
 
"Individu' poarta lentile de contact" Examinatoru': "Bravo, da' cum tiai dat seama?" 
SRIstu : "Pai dac? navea o ureche cum putea sa poarte ochelari?" 21) [1588] 
Valentin 
 
Q: De ce isi ling politisti ceasul? 
 
A: Un TicTac contine numai 2 calorii! 22) [1589] Valentin Un politist isi facea 
rondul de noapte. Aude intro tufa: 58, 59, 60... Ce faci ba aici? Flotari! Dalencoace şi 
stergeo! 23) [1592] Valentin 
 
Q: De ce au politisti manusile pina la coate? 
 
A: Ca sa ştie de unde sa indoaie mina. 
 
Q: De ce au nasturi pe manusi? 
 
A: Ca sa nu se stearga la nas. 
 
Q: De ce sunt lustruiti nasturii de la manusi? 
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Q: Ca totusi isi sterg nasul cu manusile 24) [1593] Valentin Bula la un politist: Nene, 
hai sati spun un banc cu politisti! Bai, tu esti timpit EU sunt politist! Stati calm ca vil 
explic pana il intelegeti! 25) [1594] Valentin Un copil se juca in nisip. Vine un 
politai siil intreaba: Ce faci? Un politai! şi din cel faci? Din apa, nisip! Militianul se 
supara sil urmareste pe copil, dar nul prinde. A dou? zi, la fel: Ce faci? Un militian! şi 
din cel faci? Din apa, nisip şi kk ! Iar se alearga, iar scapa copilul. A treia zi, acelasi 
scenariu: 
 
Ce faci? Un pompier! şi din cel faci? Din apa şi nisip. şi kk nu mai pui? Nu, ca atunci 
iese un militian. 26) [1595] Valentin 
 
Q: De ce are un politist vara, mintea cat o nuca ? 
 
 
 
A: Fiindca i se dilata. 27) [1596] Valentin 
 
Q: De ce stau politisti in intersectie cu fata la nord ? 
 
A: Ca sa le creasca muschi pe piept... 28) [1597] Valentin Un politist merge imbracat 
in civil la o stana. Stiind cate oi sunt in turma ii spune ciobanului: Bade, pui pariu 
peo oaie ca ghicesc cite oi ai? Ciobanul accepta, politistul ghiceste. Isi alege o oaie şi 
da sa plece. Ciobanul zice: Omule, îmi dai oaia inapoi dac? ghicesc ce meserie ai? 
Politistul accepta. Ciobanul ii zice: Esti politist! De unde stii? Pai, in loc de oaie miai 
luat cainele. 29) [1598] Valentin Sergentul c?tre soferul Bula: Caporal, scoate capul 
pe geam şi vezi dac? merge girofarul! Da, nu, da, nu... 30) [1599] Valentin O placa 
comemorativa pe un perete in dreptul unei guri de canal: " Aici a cazut capitanul 
Vasile " 31) [1600] Valentin O gagica merge noaptea pe o strada de periferie. La un 
moment dat, apar niste tigani care o violeaza. şi ca sa nu plece cu mana goala, ii iau 
şi hainele. Ea, ce sa faca, se baga intrun boschet şi asteapta. După un timp apare un 
politist. Gagica ii povesteste ce şi cum, şi il roaga sai dea ceva sa se acopere, ca sa 
poata ajunge acasă. Politistul ii da sapca. 
 
Ea, ce sa faca, ia sapca şi incearca sa acopere cat poate in zona punctului de interes. 
Apoi pleaca. Pe strada, se intalneste cu doi betivi. Se uita ei bine la ea: Ba, sa stii ca 
ala e politistul pe care lam bagat noi in p***a masii ! 32) [1601] Valentin Un politist, 
care nusi facuse planul la amenzi, iese la luat cu japca. Deodata apare badea Ion in 
caruta: Ioane trage pe dreapta, ca ai incurcato. Conduci sub influenta alcoolului! Da' 
de unde! Sufla in fiola asta. Sufla Ion, dar degeaba. Politaiu' ofticat începe sai caute 
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nod in papura: Da in sticla aia din buzunar ce ai ? Alcool ? Tuica ? Nui aşa ? Da' de 
unde. Este lapte de Cocos. Politaiu' ce isi zice : "Dac? este tuica lam ars, dac? nu 
macar gust şi eu ca sa vad cum este laptele de cocos ". Da incoace la verificari ! 
Badea Ion io da, politaiu' trage un gat bun şi constata cu stupoare ca nu este alcool. 
Ii inapoiaza sticla şi ii da drumul sa plece. La care Badea Ion se suie in caruta, da 
bice calului şi spune: Di Cocos, diii......... 33) [1602] Valentin I: De ce politistii nu se 
imbolnavesc de SIDA? R: Hi, hi: pentru ca nui iubeşte nimeni şi nu se iubesc nici 
intre ei. 34) [1603] Valentin Un ins trecea pe langa un gard de  dup? care se auzea: 
"Cu verdele in sus, cu verdele in sus, ...". Curios, trecatorul se suie pe gard sa vada ce 
se petrecea acolo. Si, ce sa vezi, politistii plantau brazi. 35) [1604] Valentin I: De 
cati politisti e nevoie sa arestezi un negru in Brooklin? R: De 3: unul il tine pe negru, 
unul ii pune catusele şi altul ii cara casetofonul. 36) [1605] Valentin Doi copii spun 
bancuri despre politisti, neobservand ca in spatele lor se afla deja unul. Stii care 
este diferen?a dintre un politist şi un magar? 
 
Intreaba unul. Care este? intreaba ironic politistul, prinzindui de urechi pe cei doi. 
Nici una, domnule politist striga unul speriat. Altadata aveti grija ce spuneti spune 
politistul şi pleaca mai departe. 37) [1607] Valentin Un politai interpeleaza un 
individ beat turta care incearca sa se urce la volanul maşinii sale: Chiar intentionezi 
sa sofezi in halul asta? Nam de ales. Nu vezi ca nus in stare so iau pe jos? 38) [1608] 
Valentin Doi politisti beti mergeau pe strada şi la un moment dat sau oprit langa un 
stalp. Unul dintre ei a inceput sa bata in stalp, sa fluiere, sa strige, etc. Cel deal 
doilea politist se uita in sus şi ii spune celuilalt politist: Insista, insista ca e acasă, se 
vede lumina... 39) [1611] Valentin Doi politisti discuta pe strada.... : Bai, tu stii de ce 
e cunoscut Columb ? Nu, ba' de ce ? Bai fiindca a stat atata timp, şi nu lau depistat 
aia de la FBI ca a intrat in America f?r? viza. 40) [1612] Valentin Ministerul de 
Interne a hotarat sa ii puna pe toti politistii sa vina la un liceu special, ca sa aiba şi 
ei macar 8 clase (cate 4 insi la un loc). Pentru ca totusi populatia avea nevoie de 
politie, sa hotarat ca politistii sa faca un curs intensiv de numai 
 
o zi, şi apoi sa dea un test şi sa primeasca o diploma care sa ateste faptul ca au 
terminat 8 clase.. La ora de geometrie profu'i invata despre arii... aria 
patratului....aria triunghiului....aria cercului.... A dou? zi la test : Ba' voi ati mers 
vreodata cu trenu'? Da sa traiti ! şi nui aşa ca in timpul mersului auzeati: 
tigadang..tagadang ? Ba da, sa traiti ! Eh..Dac? rotile trenului sunt rotunde...atunci 
cum de saude aşa ?... Stau politaii se gandesc....se gandesc..la un moment dat se 
ridica unu': Dom' profesor eu stiu de ce...chiar dumneavoastra neati spus ieri... Ce 
vam spus ma' ? 
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Pai dac? aria cercului este PI* R patrat, când se invarte roata, patratul ala de la aria 
rotii se loveste de pamant şi face: Tigadang...tagadang... 41) [1613] Valentin Intro 
intersectie opreste un conducator auto. Nestiind cum sa ajunga unde avea nevoie, 
intreaba un politist in mai multe limbi, insa f?r? succes. Vazand ca nu scoate nimic 
de la politist pleaca mai departe. După aia vine o baba la politist şi ii spune : Uite 
maica, omu'ala stia atatea limbi straine! La care politistul ii replica: şi la ce ia folosit 
? 42) [1614] Valentin Un politist mergea pe strada, gaseste un ciob de oglinda. Se 
uita in oglinda, se scarpina in cap, şi zice: Maaamaaaaaa, cu asta ma inseala 
nevastamea. Ma duc sai arat. Merge la nevastasa şi zice: Nevasta ia uitate in poza 
asta ; cu asta ma inseli tu pe mine ? Nevastasa se uita şi zice in gand: Maaamaaaaaa 
cu asta ma inseala b?rba?imiu. Ma duc sai arat lu' maicamea. Merge la masa şi zice: 
Ia uitete in poza asta cu cine ma inseala pe mine b?rba?imiu. Se uita masa in "poza" 
şi zice: Cu hoasca asta !!! Hai sa mergem la sefu' lui sai spunem. Merg la seful lui, 
colonelul Zgamba, sii spun ca politistul isi inseala nevasta sii arata poza. Acesta se 
uita cu mirare şi exclama : Baaaaaaa, parcal cunosc p'asta!... Cred cai homosexual ! 
43) [1615] Valentin Era un politist intro intersectie. Trece unu' cu ma?ina pe rosu, 
cu viteza. Fluiera politaiul, opreste ma?ina şi coboara din ea unu' chior de beat: Hai 
domne', hic, ca sunt şi eu student, hic, am luat şi eu toate examenele in sesiunea 
asta... Bine ba, dar vezi sa nu se mai intample ca... Peste exact un an, aceeasi scena: 
acelasi politist, aceeasi intersectie, acelasi incident, acelasi sofer clampa de beat: 
 
Ce faci ma, tot tu esti ?! Hai domne', hic, ca am terminat şi eu facultatea, am baut 
ceva cu baietii... Bine ba, dar vezi sa nu se mai intample ca... Peste inca un an, 
aceeasi scena: acelasi politist, aceeasi intersectie, acelasi incident, dar alt sofer 
hotarat de beat: Tu ce faci ma, de ce... Hai domne', hic, ca am terminat şi eu 
facultatea, am baut ceva cu baietii... Bai, nuncerca sa derutezi organu', ce, crezi ca 
eu nu stiu ca facultatea sa terminat anu' trecut? 44) [1616] Valentin Zarva mare la 
politie: 6 politisti morti in ultima saptamana ! Capitanul: Sergent, nu se poate chiar 
asa... imediat proces verbal sa aflu ce sa intamplat ! Sergentul: Pai sa vedeti: Unu' 
mergea cu barca, ia cazut un bolovan in barca, ia sparto şi el sa apucat sa mai faca o 
gaura prin care sa curga apa... Al doilea mergea cu barca (cu motor), i sa stricat 
motorul şi sa bagat sub ea sal repare... nu a mai iesit... Al treilea, a fumat o tigara şi  
dup? aia a aruncato in lac. După ce a facut cativa pasi sa aruncat  dup? ea sa vada 
dac? sa stins... Capitanul: Bine, trei, dar ceilalti trei ? Sergentul: Ceilalti trei au murit 
la reconstituire... 45) [1617] Valentin Cica intra un politist intro cofetarie ca sasi 
cumpere ceva dulce pentru acasă. Se duce la vanzator şi zice: Nu va suparati, 
bomboane este? Vanzatorul se uita la el aşa mai ciudat şi ii zice: Domnule, 
bomboane SUNT ! A dou? zi iar se duce politistul sasi ia ceva dulce de la aceeasi 
cofetarie: Nu va suparati, caramele este ? Vanzatorul ofticat ii zice: Domnule, 
caramele SUNT !! 
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Se duce politistul acasă şi cade pe ganduri: "Bai cred ca vanzatorul ala vrea sa ma 
faca atent sa vorbesc civilizat cu... gata, asta e". A treia zi se duce politistul fericit la 
aceeasi cofetarie, cu fruntea sus şi ii spune vanzatorului: Fiti amabil, rahat sunt ? La 
care vanzatorul: Esti ! Ca daia teai facut politist !!! 46) [1618] Valentin Un tractorist 
a rasturnat remorca cu lemne chiar in mijlocul strazii. Un politist care era in 
preajma ii zice: Ceai facut, esti terminat, sa vezi ceo sati faca seful... Tractoristul: Pai 
stie... Politistul: De unde stie? Tractoristul: Pai... este sub lemne... 47) [1619] 
Valentin Doua sotii de politisti stau de vorba. Una zice: Draga, soţul meu are post 
langa o florarie. Niciodata nu mia adus vreo floare... şi ce? Al meu are post langa 
conservator. O conserva nam vazut pana acum... 48) [1620] Valentin Un politai inalt 
( ca bradu' ), cu mustacioara, vorbeste cu un pusti: Mai tancule iti place mustata 
mea? Da nene. Mai tincule, da' tie iti place cascheta mea? Da nene. Pai vad ca tie tiar 
place sa fii politai, nui aşa ? Da, nene, dar e prea tarziu. Cum aşa, mai ai atata timp... 
Nu, nene, e prea tarziu, am trecut deja clasa a cincea... 49) [1621] Valentin 
 
Q: De ce politistii au dunga laterala la pantaloni ? 
 
A: Ca sa nui ia pe dos. 50) [1622] Valentin In orasel toata lumea credea ca militienii 
sint necultivati, necititi, şi cam redusi. 
 
Sefu lor se decide sa schimbe aceasta parere generala şi le cump?ra la toti bilete la 
opereta ( ca sai vada şi pe ei lumea ca sa cultiva). A dou? zi la sectie, in timpul 
raportului, sefu' intreaba: "Deci ati fost aseara la opereta?!" Toti raspund: "Da dom' 
colonel, am fost, sa traiti!!" Sefu': "Si deci vau vazut oameni importanti din orasul 
nostru?!" Tablagii': "Da, sa traiti!!" Sefu': "Da voua ma boilor, va placut...?! Tablagii': 
"Da sa traiti!!, ....numa' ca a fost o mica problema...." Sefu': "Ce problema?!" Tablagii': 
"Pai sa vedeti dom' colonel, ... numai noi am invitat sotiile la dans... 51) [1624] 
Valentin 
 
Q: De ce politistii nu se spala pe dinti ? 
 
A: Ca le intra sapun intre dinti. 52) [1626] Valentin Un politist rural isi pune 
cascheta alba şi iese la sosea. Opreste un automobilist care depasea vizibil viteza 
admisa. Acesta se justifica: Stiti, eu sunt medic primar şi ma grabesc la o 
interventie. Pe cine pacalesti dumneata? Crezi ca noi mai suntem militienii de alta 
data? Ori esti medic, ori esti primar! 53) [1627] Valentin Doi politisti: Ba, Vasile, ce 
tremuri aşa, ba, ce ai patit? Am stat putin in frigider. De ce, ba? Pai, sefu', nu neati 
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zis ca politaii trebuie sa aiba sange rece? 54) [1628] Valentin FBI, CIA, LAPD 
(politia din Los Angeles) se laudau fiecare ca ei sunt cei mai buni politisti. Asa ca 
presedintele lea dat un test. A luat un iepure şi la bagat intro padure. Ei trebuiau sal 
gaseasca. 
 
Intra CIA. 2 luni, informatori, urmariri, inregistrari...nimic ! Concluzia: Iepurele nu 
exista. Intra FBI. 3 saptamani, politisti sub acoperire, iar urmariri, nimic ! La sfarsit 
intra in padure, omoara toate animalele şi dau foc. Oricum, asta merita iepurele ala. 
In sfarsit, intra cei de la LAPD. După 2 ore, ies cu un urs batut mar, care urla: "OK, 
OK sunt un iepure ! " 55) [1630] Valentin 
 
I: De ce nu merg politistii cu ma?ina când ploua sau ninge ? 
 
R: Pentru ca se uita in contratimp cu stergatoarele şi ametesc. 56) [1631] Valentin 
Un politai statea intro intersectie mare pe bulevardul Magheru şi conducea 
circulatia gesticuland şi fluierand foarte elegant. La un moment dat apare ma?ina 
militiei cu girofarurile in functiune şi opreste in fata artistului ( de politai ). Sa traiti 
dom. Colonel, sunt sergent Bucica la postul.... Ma dobitocule mars acasă şi 
schimbate, te vede o lume intreaga aici in mijlocul capitalei, nu vezi ca ai 
 
o cizma neagra şi una alba ? Permiteti sa raportez: şi acasă tot aşa le am! 57) [1632] 
Valentin 
 
Q: Cum procedeaza un politist pentru a afla dac? mai sunt chibrite intro cutie ? 
 
A: Duce cutia la ureche şi clatina capul. 58) [1633] Valentin 
 
Q: Cum sapa un politist o fantana ? 
 
A: Sapa un sant de 9 metri şi apoi il ridica in picioare. 59) [1634] Valentin La un 
examen de intrare in politie sau prezentat 3 concurenti, doi dintre ei fiind pilele 
cuiva mare din politie. Intra primul concurent, pila domnului colonel X şi 
examinatorul intreaba: După cum stiti, in anul 1907 a avut loc o mare rascoala 
taraneasca la care au participat peste 40.000 de tarani. Puteti sami spuneti in ce an 
a avut loc aceasta rascoala? 
 
Candidatul: In anul 1907. Examinatorul: Perfect, sunteti admis. Intra al doilea 
concurent, pila domnului general Y. Examinatorul: După cum stiti in anul 1907 a 
avut loc o mare rascoala taraneasca la care au participat peste 40.000 de tarani. 
Puteti sami spuneti cati tarani au participat la aceasta rascoala? Candidatul: Peste 
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40.000. Examinatorul: Perfect, sunteti admis. Intra al treilea concurent f?r? nici o 
pila. Examinatorul: După cum stiti, in anul 1907 a avut loc o mare rascoala 
taraneasca la care au participat peste 40.000 de tarani. Puteti sami scrieti numele şi 
adresa fiecaruia? 60) [1636] Valentin Un politai cump?ra continuu bilete la film la 
acelasi spectacol. Casiera il intreaba mirata: Ce faci Dom'le? De cate ori cumperi 
bilete ptr. acuma? Doamna eu nu fac bisnita cu bilete dar e un tampit inauntru care 
mi le rupe. 61) [1637] Valentin Doi politisti se hotarasc sa se distreze, intrun 
weekend in care nu lucrau. De aceea, aleg sa mearga la un bordel. Patroana ii 
primeste,  dup? obiceiul casei, ii pofteste in sittingroom şi deschide conversatia: Cu 
ce va putem servi? Politistii raspund: Pai, noi nu prea stim ce aveti dumneavoastra 
pe aici, ce neati propune? Domnilor, asta e in functie de suma disponibila. Cam cit 
aveti in numerar? Politistii se cauta in buzunare şi portofele şi declara: Cam 50.000 
de lei! La care, patroana le spune: De banii ăştia, mai bine va duceti in parcul de 
visavis şi va distrati intre voi, aşa, ca baietii! Politistii, dezamagiti, se conformeaza. 
 
După o ora, batai in usa bordelului. Patroana deschide usa şi gaseste in prag pe cei 
doi politisti. Domnilor, eu credeam ca am vorbit serios. Aveti cumva mai multi bani? 
Nu! Vam spus doar ca de banii pe care ii aveti nu puteti sa faceti decit un singur 
lucru! Ati inteles? Da! şi atunci, ce mai cautati aici? Am venit sa platim! 62) [1638] 
Valentin Un politist se barbiereste. Suna telefonul. Politistul se taie... De ce ? Sa ştie 
unde a ramas... 63) [1639] Valentin Un politist cade in canal. Se uita in sus şi spune: 
Ce bine ca nu are capac... Ca pe unde mai ieseam eu de aici ? 64) [1640] Valentin I: 
Domne de ce costa un kilogram de creier de savant 120.000 lei şi unul de creier de 
politist 320.000 lei? R: Dumneata ai idee cati politisti a trebuit sa taiem ca sa 
strangem un kilogram de creier? 65) [1642] Valentin Trece unu pe stop cu ma?ina, 
militianul nu zice nimic. Parcheaza pe interzis, militianul nimic. Se duce la militian, 
ii da un pumn, degeaba. Il scuipa, il calca pe pantofi...tot nimic. Pleaca fluierand. 
Militianul alearga, il prinde sii trage o bataie pe cinste. Bine, ai trecut pe stop, nam 
zis nimic. Ai parcat neregulamentar, mai scuipat, dar nu admit sa fluieri fals din 
Bach ! 66) [1643] Valentin Un oarecare se intalneste cu un prieten militian... care 
tragea  dup? el o sfoara... De ce tragi domnule sfoara aia ? Stii, am incercat so 
imping şi na mers... 67) [1644] Valentin Un politai isi facea rondul, frecandusi cu 
satisfactie bulanul de mana. 
 
Vede in fata sa o coaja de banana aruncata pe jos şi exclama vadit iritat: Ptiu, firar a 
dracului de viata, iar cad! 68) [1652] Mugurel Merg doi politisti pe strada şi vad un 
popa. Se duc amandoi şi il bat pana la sange. Inainte sa plece ii zice: Vezi mai NINJA 
ca nui can filme! 69) [1653] Eugen Doi politisti, Gheorghe şi Vasile, pleaca la o 
instruire de dou? saptamani. La sfarsitul instruirii, colonelul le spune: Mai baieti, 
acum ca vam invatat tot ce stiam, va dau un sfat: De acum incolo sa fiti "caini" cu 
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toata lumea! Ajunsi acasă, cei doi se despart şi pleaca fiecare la casa lui. Primul 
ajunge acasă Gheorghe, suna la usa şi ii deschide nevastasa: Bine ai venit acasă, 
Gheorghe, tie foame? Mrrrr! Gheorghe, ce ai, tie bine? Ham, ham! Sotia, speriata, da 
telefon acasă la Vasile, unde ii raspunde so?ia celuilalt. Draga, nu stiu cei cu 
Gheorghe al meu, a venit acasă şi face ca un caine mrrr, ham! Eeee, al tau e bine, 
Vasile al meu sa bagat sub masa, sia scoso şi sio linge! 70) [1656] Dreyfus I: De ce 
sunt politistii uzi pe pantaloni pana la genunchi? R: Pentru ca atunci când sting 
tigara o arunca in veceu şi o sting cu piciorul. 71) [1660] Nicu Care este 
asemanarea şi deosebirea intre un politist şi un tren personal? Asemanarea: 
Amandoi au dou? clase. Deosebirea: Trenul are clasa I şi a IIa, iar politistul de dou? 
ori clasa I. 72) [1664] Cry I: De ce merg politistii pe mijlocul drumului? R: Ca sa nu 
se rastoarne cu ei. 73) [1666] Florica Doi politisti gasesc 3 grenade şi vor sa le duca 
la sectie. Unul din ei zice: Dar dac? explodeaza una? 
 
Celalalt: Nui nimic, o sa le spunem ca am gasit doar doua. 74) [1669] horia I: De ce 
poarta politistii chipiu? R: Fiecare tomberon are capacul sau. 75) [1674] Podar I: 
Cind are 2 cm. creierul unui politist? R: Cind e dilatat! 76) [1676] jocker Cum 
deschid 5 politisti o conserva de peste ? Deschideti ! Sunteti inconjurati. 77) [1677] 
Bob I: De nu mai primesc politisti pantofi cu gaurele? R: Pentru ca nu le ajunge 
siretul! 78) [1682] Claudiu Patru politisti intro ma?ina. La un moment dat cade o 
roata şi unul striga: Roata, bai! Iar ceilalti raspund: Haaai! 79) [1683] Catalin Un 
copil de vreo cinci ani intreba un politist: Nenea politistu' vrei sami spargi şi mie 
samburele asta? Politistul lua samburele din mana copilului, il baga in gura şi il 
sparse: Crrarrccc.... După câteva minute veni iar copilul. Nea' polisistu' mai îmi 
spargi un sambure? Politistul amabil lua samburele il baga in gura şi il sparse: 
Crrarrccc.... După putin timp iarasi vine copilul cu alt sambure: Politistul il sparse şi 
de data asta dar il intreba pe copil: Mai copile, de unde ai tu samburii ăştia? Pai sa 
vedeti este un cacat  dup? colt. 
 
80) [1684] paul Examen de grad la politie: Examinatorul: Ce se intimpla cu apa la 
90 grade ?? Politistul: 
 
Sincer sa fiu, nu stiu, dar va pot spune ca la 100 grade face unghi drept!!!! 81) 
[1686] Politistu' I: Stiti cate bancuri sunt cu politistii ? R: UNUL singur !!! Restul 
sunt cazuri reale.... 82) [1688] mitzekatze Un sergent de politie facea instructie cu 
bibanii. Alinieeeeerea! Sau aliniat toti frumos in rand. Ridicati piciorul stang. Cu 
exceptia unuia care a ridicat piciorul drept, ceilalti au executat cu strictete ordinul. 
Sergentul se uita lung, apoi vazu un stang şi un drept: Bai tu ala din capat care ai 
ridicat amandoua picioarele, iesi in fata. 83) [1690] costin Un elicopter sa prabusit 
intrun cimitir. Politistii au recuperat 300 de victime. 84) [1699] adici In preajma 



2537 

 

sarbatorilor de iarna, doi politisti se gandesc ca ar trebui sa faca ceva ca sa umple 
frigiderul. După multa socoteala se hotarasc sa mearga la tara in inspectie. Acolo  
dup? multe controale il prind pe un taran nu cu toate in regula. Taranul ca sa scape 
le da un porc. Politisti foarte multumiti de agoniseala, impreuna cu porcu stau la 
ocazie. Opreste un preot şi ii ia pe toti trei in ma?ina. Preotul: Da unde duceti 
porcu? Politistii: Sal dam la facultate! (Ha, ha, ha), (Preotul o inghite). Preotu: La ce 
facultate? Politistii: La teologie (ha, ha, ha) Ajunsi la destinatie, politistii cu porcu 
coboara, şi preotul ii intreba: dac? nu intra la Teologie, tot in Politie ramane? 
 
85) [1700] Raducu Un politist patrula. Vine un copil sii zice: Nenea politistu'! Da. 
 
Cat e ceasul? 2: 45! La 3 fix sa ma pupi in fund... şi fuge. Politistul alearga  dup? el. 
După un colt da de un ofiter superior. Unde alergi aşa, mai Ioane? Un nesimtit de 
copil a venit şi mia zis sal pup in fund la 3. Da' e abia 2: 45, nu te grabi aşa tare ca 
mai ai timp!!! 
 
86) [1703] Barbu Doi politistiti povestesc: Bai Vasile, tu cum te protejezi ca sa nu te 
imbolnavesti de SIDA? Folosesc tot timpul un prezervativ. şi nul dai jos niciodata? 
Ba da. Când ma duc la W.C. şi când fac sex... 
 
87) [1711] tudor I: De ce umbla întotdeauna doi politisti pe strada? R: Unul ştie sa 
citeasca şi unul sa scrie. 88) [1714] Alin Q: Cum aprinde un politist lumina ? A: 
Deschide fereasta. 
 
89) [1718] Mihai I: De cati politisti este nevoie pentru a bate un cui in perete ? R: 
De 101. Unul tine cuiul iar ceilalti imping peretele. 90) [1720] stancila Doi politisti 
pe malul unui lac. Unul pe un mal, altul pe celalat. Primul: Vreau sa vin şi eu pe 
malul celalat. Al doilea: Pai esti deja pe malul celalalt! 
 
91) [1722] CORINA In compartimentul unui tren se afla Ileana Cosinzeana, Fat 
Frumos, un politist prost şi un politist destept. Pe masa este o sticla de sampanie. 
 
Trenul trece printrun tunel. când trenul iese din tunel, se constata ca a disparut 
sticla de sampanie. Cine o luase? Raspunsul este: Politistul prost, deoarece celelalte 
personaje sunt imaginare. 92) [1723] CORINA I: Care este definitia politistului? R: O 
cizma in cizme. 
 
I: O ma?ina cu patru politisti cade in Dimbovita. Citi politisti au murit? R: Opt. Patru 
la accident şi patru la reconstituire. 93) [1725] Albert I: De ce poarta politistii o 
sticla cu apa cu ei ? R: Sa nu le moara sirena! 94) [1726] Albert I: De ce dorm 
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politistii cu ceasul in gura ? R: Ca sa le miroasa gura a TICTAC. 95) [1731] Stefan Un 
politist isi facea rondul de noapte, când aude un betiv cantand: Lume, Lume soro 
lume. Politaiul zise : Ba betivule, nu mai canta cantece deastea, canta şi tu un cantec 
patriotic. Betivul: Bine domle.Trei culori sunosc pe lume, lume soro lume. 96) 
[1733] CORINA Un copil se juca in tarina. Vine la el un politist sil intreaba: Ce faci tu 
aici, baietel? Copilul: Fac un politist. Pai, cum il faci copile? intreaba politaiul. Pai, 
pun putina apa, putin noroi, putin cacat şi gata politaiul. Vai, nesimtitule, pleaca de 
aici şi sa nu te mai vad cati rup picioarele. A dou? zi, acelasi copil, acelasi politai şi 
aceeasi intersectie. Buna ziua copile, ce faci tu aici? Pai, ce sa fac nene, fac un 
politist. şi cum il faci, puisor? Pai, pun putina apa, putin noroi şi putin cacat si.. gata 
politaiul. Vai, neobrazatule, pleaca de aici cati rup picioarele dac? te mai vad pe aici 
şi maine. 
 
A treia zi, acelasi copil, acelasi politai şi aceeasi intersectie. Ce faci aici baiete?i 
ntreaba politistul. Pai, fac un pompier. şi cum faci mai copile? Pun putin noroi, 
putina apa... şi gata. Pai şi putin cacat nu pui? intreaba mirat politistul. Nu, ca dac? 
pun şi putin cacat iese iar politai. 97) [1736] ally Un hot intra noaptea intro casa 
unde proprietarii erau plecati. Cum tocmai baga banii in sac aude o voce: "Isus te 
priveste!" Se uita el in toate partile şi nu vede nimic. Mai incolo baga bijuteriile in 
sac şi iar aude o voce: Isus te priveste!" Se uita hotul şi vede un papagal. Papagalul ii 
zice: "Pe mine ma cheama Moise da sa stii ca Isus te priveste". Hotul rade şi 
intreaba: "Ce tampit isi boteaza papagalul Moise?" Papagalul: "Acelasi tampit care 
sia botezat dobermanul Isus." 98) [1743] Alex I: Stiti de ce au politistii mantaua 
despicate pana la brau? R: Ca sai pupe in c*r toti aia care fac bancuri pe seama lor. 
99) [1749] dana I: De ce se impusca politistii in fata hotelului LIDO? R: Fiindca au 
citit pe usa: "TRAGETI!" 100) [1909] Ady_S Un gabor opreste un preot pe bicicleta 
şi il intreaba: Ce faci parinte? Cu Dumnezeu inainte! Vam prins! Naveti voie 2 insi 
pe bicicleta. 101) [1924] vali Intrebare: De ce isi ling politistii ceasurile? Raspuns: 
Au auzit şi ei ca TicTac face bine la respiratie. 102) [1967] ally Un politist intra 
intrun bar şi ofera de baut celor aflati acolo. Barmanul: Ce sa intamplat? Politistul: 
Astazi miam dat seama cat sunt de destept. 
 
Barmanul: Cum? Politistul: Am rezolvat un puzzle  dup? un an de incercari. 
Barmanul: Si? Politistul: Pe cutie scria intre 2 şi 5 ani.. 
 
103) [1998] Lucian Doi politisti intrun elicopter in zbor: Mai nene, ce e elicea aceea 
de deasupra noastra? Stiu şi eu bade, o fi de la ventilator... ! Zau ?! Cum deti vine sa 
zici asta? Uitete şi tu la pilot in ce hal transpira acuma ca sa oprit sa se invarte 
elicea! 104) [2026] dan Plutonieru Capsuna se duce sasi ridice banii, pentru munca 
prestata de la caserie. Acolo trebuind sa semneze statul de plata, vede pe ultimul 
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rind al paginii un nume de general care,  dup? parerea lui trebuie sa ridice o suma 
fabuloasa de bani. Contrariat de acest lucru il intreaba pe casier cine este acest 
domn şi de ce nu il poate vedea niciodata ridicind banii. Acesta vazand ca problema 
il depaseste, il indruma la comandantul unitatii pentru lamuriri. Plutonierul 
Capsuna ajuns in biroul comandantului, ii explica acestuia nedumeririle pe care le 
are, punindu i statul de plata pe masa. După zece minute de studiu comandantul il 
cheama pe Capsuna şi ii explica: Uite, bai plutoniere, domnul asta nu este un simplu 
general, pentru ca aici scrie clar, dar se pare ca tu esti prost rau, nu vezi caeste: 
"DOMNUL"Total General, deci inseamna ca, asta este pus foarte sus. 105) [2126] 
Andrei Un politist sa dus intro zi la sectie cu un pinguin. Aici seful sau la intrebat: 
Ce faci cu pinguinul aici? Dul imediat la Gradina Zoologica!!! 
 
După un timp, seful politistului a plecat de la sectie, iar pe drum sa intalnit cu 
politistul care era cu pinguinul de mana. Tiam spus sal duci la Gradina Zoologica! 
Lam dus, iar acum mergem la teatru. 106) [2217] Marian Un politist isi facea rondu' 
de noapte printrun parc şi deodata aude din tufisuri: Nervos scoate carnetelu' şi 
zice : Amenda 50.000 lei. Din tufisuri iese o mana care ii da 50.000 lei. Ii ia şi pleaca. 
Mai incolo aude la fel: AH, AH, AH!!! Iara ia carnetelu' şi zice: Amenda 50.000 lei. 
Din nou iese o mana şi ii da 50.000 lei. Apoi pleaca. Când ajunge la capatu' parcului 
aude din nou: AH, AH, AH!!! şi din tufisuri aude: Iubito ai cumva 50.000 lei?? 
Politistu' zice: A... sunteti doi, 100.000 lei amenda. 107) [2245] iosif Care este 
diferen?a dintre un politist şi un padurar ? Padurarul e omul printre tufe iar 
politistul e tufa printre oameni ! 108) [2334] Spawn I: Stiti de ce politistii isi ling 
ceasurile? R: Ca sasi improspateze respiratia. 109) [2333] cioroianu I: De ce poarta 
gaborii epoleti de tabla? R: Ca sa se auda când ploua. 
 
I: De ce poarta epoleti şi pe un umar şi pe celalalt? R: Ca sa auda stereo. 110) [2380] 
grasu I: De ce tin politistii apa in porbagaj? R: Ca sa nu le moara sirenele. 111) 
[2381] ENRIQUE Vine Garcea de la bar acasă şi se ia de nevasta. Marie dezbracate. 
 
De ce, ma ce ai cu mine? Fa, tu nauzi? Maria se dezbraca. Fa, punete in fata oglinzii 
cu picioarele in sus desf?cute. Doamne Ioane ai invatat o pozitie noua. Garcea se 
pune cu barbia intre picioarele ei şi zice: Al dracu' e tiganul asta ma. A avut 
dreptate. CE BINE IMI STA CU BARBA. 112) [2613] inimioara Un politist şi un civil 
merg pe strada. Civilul vede o moneda de o suta de lei pe jos, şi ii spune politistului: 
De ce nu ridici moneda? Pai ce sa fac cu ea, raspunde politistu.. Dai şi tu un telefon. 
Politistu ridica moneda o pune la ureche şi spune: Alo? Mama? 113) [2683] mihai O 
baba intrun tramvai casca de somn o gura foarte mare. Politistil de langa ea ii 
spune: Hoo babo, ca ne inghiti! La care baba raspunde: Nu te teme pe voi şi aşa nu 
va inghite nimeni. 114) [2699] Vlad Doi politisti merg pe strada. La un moment dat 



2540 

 

primul intreaba: Cati ? Al doilea: Cinci. Mai merg ei ce mai merg  dup? care primul 
intreaba din nou: Ce... cinci ? Al doilea: Ce... cati ? 115) [3694] Geoion Un civil 
intreaba un politist de ce face trenul tacatac. Acesta raspunde ca nu ştie sil trimite 
la colonel: Colonelul: Ma, trenul pe ce merge? Civilul: Pe roti. Colonelul: 
 
Si pe mai ce ma? Civilul: Pe sine. Colonelul: Bine, asta nu conteaza. şi rotile cum 
sunt, patrate sau cercuri? Civilul: Rotunde? Colonelul: şi care este suprafata 
cercului? Civilul: PI R Patrat. Colonelul: Pai şi patratul ala când se invarte nu face 
tacataca? 116) [2749] Bogus Bula merge sa dea la Academia de Politie. El merge 
imbracat frumos la palarie şi costum nou iar acolo politistul ii spune ca ptr. a 
deveni politist trebuie sa aiba curaj, şi dintro data scoate pistolul sil impusca in 
palarie. Bula sta neclintit la care politistul il felicita ptr. curajul lui: Bravo Bula aşa 
trebuie sa fie un politist adevarat. Poftim niste bani ptr. palarie. Da domn' politist 
ptr. panataloni numi dati? 117) [2796] Flavius Faza super adevarata in Tg. Ocna Un 
prieten mergea pe strada noaptea tarziu şi se intalneste cu o patrula politistul şi 
jandarmul din dotare. Trage cu urechea la ce vorbeau ei in timp ce mergeau şi ce 
aude (citat): "Stii tu Linuxul ii mai stabil pe Internet decat Windowsul". 118) [2965] 
Jon24 I: Cine a trecut peste nenorocitul asta? intreba politaiul. R: Nimeni domnule 
politai, toti trei eram pe bancheta din spate. 119) [2984] anda I: De ce plange un 
politist când bea cafea? R: Cai intra lingurita in ochi! 120) [2985] anda Doi politisti 
la o cofetarie, se aseaza in fata unei oglinzi. Unul din ei zice: Uite, ba, doi colegi deai 
nostri! Hai sai salutam. Bine, zice celalalt, ridicanduse in picioare. 
 
La care celalalt face: Ba, desteptule, tu nu vezi ca şi ei vor sa vina la noi!! 121) 
[3078] vasi Doi de la antitero in misiune speciala pentru prinderea hotului de  dup? 
usa. Cel mic spune: Intra tu ca ii e frica şi il prinzi. Intra tu ca nu te vede şi ii dai una. 
Cel mic intra şi hotul ii da una. Cel mic iese cu mana la gura şi spune: Intra tu ca pe 
mine ma bufneste rasul. 122) [3051] KTalin Un politist se duce la sectie in preajma 
Pastelui sil intreaba pe capitan: Don' capitan nu cump?rati juma' de porc? Capitanu'  
dup? ce se gandeste putin: Da' ce sa fac cu jumatate de porc, vrei sa mi se rastoarne 
in cotet? 123) [3125] Vasi Se intalnesc doi politisti: Salut Ghita! Ce intelegi tu prin 
vid, frate? Sta Ghita, se gandeste şi  dup? o bucata de vreme, spune: Am in cap, dar 
nu pot sati spun... 124) [3432] Radu Seful politiei bucuretene isi trimite 
subordonatii sa prinda toti homosexualii din parcul Cismigiu. La ora 1: 00 sefu vine 
in inspectie. Ii gaseste pe politzisti in curu gol iesind din cate un tufis. Curios ii 
intreaba: "Ce faceti bai aici?" Ei raspund: "Intindem cursa sefu'!" 125) [3539] bobs 
O petrecere de politisti. Un grup de sotii de politisti discutau, când una dintre ele 
începe sa se plâng? ca soţul ei o reguleaza numai pe la spate şi ca sa saturat tot asa. 
O alta ii da sugestia spunandui ca in timp ce o reguleaza sa se intoarca brusc şi 



2541 

 

atunci va fi nevoit sa continue altfel. Zis şi facut! Ajunsi acasă tup in pat şi hai pe la 
spate. 
 
La un moment dat femeia se intoarce şi când vede femeia........politistul o regula cu 
bastonul de cauciuc din dotare. Femeia ii spune sa in fie rusine ca toata viata a 
regulato cu bastonul. La care politistul ii zice: Ce îmi tot reprosezi atat, ce eu team 
intrebat cu cine ai facut copii? 126) [3555] DoDo Un tip se rataceste cu ma?ina pe 
undeva pe la tara. Intrun satuc se gandeste sa mearga la postul de politie sa intrebe 
pe unde se afla. Ajungand in fata postului de politie, coboara şi chiar atunci un civil 
iese din sediul politiei. Soferul il intreaba: Nu va suparati, sunteti cumva politist? 
Bine ca esti tu destept, ii raspunde tipul care iesea din sediul politiei. 127) [3688] 
Wanderer Un individ merge pe strada şi vede pe un stalp de iluminat un anunt: 
"Inchiriez apartament". Interesat, se uita in stanga, in dreapta şi începe sa bata in 
stalp. După o vreme apare un gabor carel opreste: "'Seara! Ce faci ba aici?" "Ma 
intereseaza anuntul" Garcea ii raspunde: "Date la o parte ca te rezolv io!" şi începe 
sa care pulane in stalp. După 15 minute se opreste transpirat şi spune: "Nu 
raspunde! Al dracu'! şi e acasă ca vad lumina sus" 128) [3999] Woo_dy I: De cati 
plitisti e nevoie sa aresteze un negru? R: De doi unul ii pune catusele iar altul ii cara 
casetofonul. 129) [4049] Gabi I: De ce politistii merg intro misiune cate doi ? R: 
Pentru ca unul ştie drumul inainte şi celalalt ştie drumul inapoi. 130) [3779] costel 
Q: De ce primesc politistii salariu? A: Fiindca prostia se plateste. 131) [3780] costi 
Q: Carei diferen?a intre un politist şi un tren? A: Politistul are doar clasa I. 132) 
[3813] Xplos|ve Interviu la o circa de politie pentru recruti. Intra primul, 
comandantul il intreaba: 
 
C omo ti cheamo? Asta nimic. Iesi afara ca nu esti buna de nimic. Mai intra inca 
unul, iar: Como ti cheamo? Asta, nimic nici el. Intra al treilea şi il intreaba şi pe asta: 
Como ti cheamo? La care recrutul raspunde: Perche? Perche şi mai cum? 133) 
[4305] clau Doi politisti la o cofetarie, se aseaza in fata unei oglinzi. Unul din ei zice: 
Uite, ba, doi colegi deai nostri! Hai sai salutam. Bine, zice celalalt, ridicanduse in 
picioare. La care celalalt zice: Ba, desteptule, tu nu vezi ca şi ei vor sa vina la noi!! 
134) [4377] stanica Vine un politist la un copil şi il intreaba: dac? stii cati covrigi 
am la spate tii dau pe amandoi. Sunt cam prosti politistii ăştia zice copilu! 135) 
[4659] ARIADNA Un politist care lucra in tura de noapte opreste o ma?ina şi ii cere 
omului sa se legitimeze, apoi il intreaba unde locuieste. Strada Ion Luca Caragiale, 
sa traiti. Fara nici o explicatie cetateanul incaseaza câteva bastoane  dup? care este 
dus la sectie. A dou? zi politistul isi prezinta raportul in fata superiorului: 
Imaginativa dle ca acest cetatean a avut tupeul sa îmi spuna ca sta pe strada Ion 
Luca Caragiale. Dar oare arat eu a prost sa pot sa cred ca sta pe trei strazi o data? 
Raspunsul din partea sefului veni indata: Mai boule, tu nu tiai dat seama ca sta la 
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intersectie? 136) [5657] 2nelu Cica era un incendiu pe un zgarie nori. şi ramane pe 
acoperis un negru. In salvarea lui vin niste gabori albi rasisiti. Negru se gandeste: Ai 
de p**a mea, acuma am puso ! 
 
Ce dracu ma fac? Intre timp politaii de jos, tineau plasa intinsa, facand roata in jurul 
ei: Mai spaniolule, hai sari, cu curaj, ca te prindem noi!! Negru se gandea: Ia ma ! 
Astia mo confundat! Mai spaniolule, da da, tu, hai sari! şi sare 
negru...aaa.........aaaaaaaaa Da politaii: Ollllee!! 137) [6121] Chachy Intrun autobuz 
suprapus plecau mai multi politisti intro aplicatie. Sau asezat ofiterii jos, iar 
subofiterii sus. Pe drum ofiterii se distrau: bancuri, bauturi... La subofiteri liniste 
mare. După vreo ora de mers un ofiter urca sa vada ce fac subofiterii de e aşa 
liniste. Ce aveti ma de nu scoateti o vorba? Da, voua va convine sa va distrati ca 
aveti sofer, dar noi! 138) [4415] Cristi Doi politisti gasesc trei grenade intro groapa. 
1: Ce ne facem cu ele? 2: Le ducem la sectie. 1: Si dac? explodeaza una pe drum? 2: 
Spunem ca am gasit doar doua. 139) [6111] GIOVANI Un politist intra intrun bar şi 
ofera de baut celor aflati acolo. Barmanul: Ce sntamplat? Politistul: Astazi miam dat 
seama cat sunt de destept! 140) [4565] Lucifer Doi politisti patruleaza impreuna cu 
un cine pe strada. Brusc tipul care tinea lesa se opreste şi ridica una din labele din 
spate ale ciinelui şi priveste curios organele genitale. Celalalt politist intreaba 
nedumerit care este problema la care celalat politist raspunde: Unul din tipii care 
au trecut pe linga noi a spus "Uite un ciine cu dou? p**e". 141) [11220] Scipio De ce 
se impusca politistii in fata la MALL? 
 
Fiindca pe usa scrie "trageti". 142) [4573] miky Vorbeau odata dou? sotii de 
politisti. Una spuse: "Sotu'meu lucreaza langa o florarie şi niciodata nu mia adus 
flori. şi ce? Al meu lucreaza langa Conservator şi niciodata nu mia adus 
conserve.Spuse cea dea doua. 143) [4586] Ovidiu16 Un englez, un francez, un 
roman şi un ungur se aflau intro barca care urma sa se scufunde. Cei 4 decid sa 
traga sa sorti care sa se arunce in apa şi sa ii scape pe ceilalti. Ghinionu cazu asupra 
englezului. Acesta zise "Long live the kingdom" şi se arunca in apa. Cei ramas 
observara ca barca tot se scufunda. Veni randul francezului sa se arunce.Acesta zise 
"Vive la France" şi se arunca. Barca se tot scufunda! Ghinionul cazu pe 
roman.Acesta zise "Traiasca romania mare" şi ii facu branci ungurului! 144) [4589] 
Tudor Era o data un politist la o intersectie in Bucuresti.De odata trece un Ferrary 
rosu cu un tip in el.La intersectia unde era politistul trece tipul cu ma?ina cea 
rosie.Il operste politisrtul şi ii spune: Domnule esti beat? Da domn plutonier, am 
luat la facultate şi am baut şi eu cu baietii, stiti şi dumneavoastra. Bine te iert de 
tura asta. După 5 ani aceeasi intersectie, acelasi politist, aceeasi ma?ina, acelasi 
sofer tot beat.Trece pe rosu sil opreste politistul. Actele la control. Vazand ca este 
beat il intreaba domnule ce ati baut? Am terminat facultatea şi am baut şi eu cu 
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baietii, stiti şi dumneavoastra. Bine te iert. După un an aceeasi intersectie, acelasi 
politist, alta ma?ina alt sofer.Fiind beat trece pe rosu.Il opreste politistul sil 
intreabaL: De ce ati baut domnule? Am terminat şi eu facultatea şi am baut şi eu cu 
baietii. Enervanduse zise politistul: 
 
Domnule ma crezi prost, facultatea sa terminat anul trecut 145) [4596] romika De 
ce pe portiera maşinilor de politie scrie "politia"? Ca sa ştie dinsi pe unde sa intre ! 
146) [12367] tedy Un politist isi intreaba superiorul: Nu va suparati, exista 
pinguini de 1.60m in Romania? Nu sigur nu! Atunci inseamna ca am calcat o 
calugarita! 147) [4696] Cristina Un politist se suie in autobuz şi taxeaza un bilet,  
dup? care mai taxeaza unul.Un cetatean il vede sil intreaba: De ce ati taxat 2 bilete? 
Politistul raspunde: Pai dac? pierd unul, il am pe al doilea! şi dac? le pierzi pe 
amandoua? Am abonament! 148) [4751] radu 2 ciobani pe camp seara! Mai cate 
luni sunt pe cer ? Una ma !cum cate luni ? Pai eu shtiu ca sunt 2 una ziua shi una 
noaptea ! Una e ma ! Trece un politist pe lanag ei, Domnu' politist cate luni sunt pe 
cer? Ca noi suntem prosti shi ne certam aici ! Politistu nu shtiu ma ca nu sunt din 
partile astea ! 149) [7309] ironikus Un politist ii face cadou sefului o vaza.Intra la 
sef şi o lasa pe birou, dar cu gura in jos.Vine seful, vede vaza, o examineaza şi 
constata: Ia uite la asta îmi face cadou o vaza defecta.Pe unde dracu` sa bag florile, 
ca e astupata.Si  dup? ce o ridica: şi mai are şi fundu` spart ! 150) [12122] boboc 
Medicul iase transpirat din sala se operatii.Se intalneste cu un alt medic care il 
intreaba ce sa intamplat.La care acesta raspunde: "Am avut o operatie foarte 
grea.Pacientul, un politist, nu prezenta 
 
activitate cerebrala.Iam deschis calota craniana şi nu îmi venea sa cred ochilor.Era 
gol.Doar un fir de ata.Timp de 4 ore mam gandit dac? sa tai ata sau nu.Pana la urma 
am taiato.Si ce crezi ca sa intamplat?" "Ce sa intamplat?" "Iau cazut urechile." 151) 
[4783] Vlad Merge un preot la biserica şi este oprit de un politist care ii spune: 
Domnule ati depasit viteza regulamentara şi puteati produce un accident, la care 
preotul ii raspunde: Nuuuuuu Dumnezeu e intodeauna cu mine, iar politistul ii 
raspunde : A deci sunteti doi pe bicicleta, atunci amenda e dubla ! 152) [12113] dan 
Examen de admitere la Academia de Politie. Proba eliminatorie de limba engleza: 
Candidatul1: prof: What's your name? candidat: Ha?! prof: Esti picat! Candidatul 2 
idem! Candidatul 3 prof: What's yoar name? candidat: my name is Gigi. What's 
yours? prof: Ha?! 153) [4802] Baitanu Un politist discuta cu doi colegi: Bai copilul 
meu e prost nu ştie cat fac 11. Ba al meu e şi mai prost, zice al doilea nu ştie cat 
fac1+1. Al treilea: Veniti la mine acasă sa vedeti ce prost e al meu. Acasa la al treilea 
politist: Ba Costelus vina la tata, dute la coltul blocului şi vezi dac? vin acasă. Bine 
tati, ma duc. După cinci minute: Nu vii. Vedeti ba? Cei doi politisti: Ce prost parca nu 
putea sa se uite de pe balcon! 
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154) [4809] SCRIPCARU Era un om in mijlocul strazii iar un politist la intrebat: Ce 
faci aici in mijlocul strazii? Flotari, raspunse omul. Ia dale incoace!spuse politistul 
155) [12340] adrian Intro zi trecea un politist pe langa un bloc şi aude de sus de la 
etaj: Hei politaiule, sugi p***! Se uita el in sus shi vede un copil intrun balcon, 
începe sa strige la el ca asha lau invatzat parintzii sa vorbeasca shi pleaca.A dou? zi 
iar trece pe sub balcon shi aceeasi faza il striga copilul shi il injura, urca el sus shi le 
spune la parintzi ce a strigat copilul  dup? el parintzii se apuca shi il bat pe copil. A 
treia zi iar trece shi aude : Hei politaiule shtii tu! 156) [4909] dragos Ce sunt 
gardieni publici? Politai repetenti! 157) [6239] alex I: De ce poarta politistii metale 
pe umar? R: Ca sa isi dea seama când ploua ! 158) [7325] bluelemon Un tip in 
uniforma statea pe marginea drumului. Un copil se apropie de el şi il intreaba: 
Nene, esti politist? Nu, sunt detectiv in civil Atunci de ce ai uniforma? Azi e ziua mea 
libera. 159) [9087] cip Politistii in excursie cu autocarul.Jos stateau soldatii, iar sus 
ofiterii.Jos, distractie muzica, femei, bautura.Sus o liniste profunda.Se duce un 
soldat sus sii intreaba pe ofiteri de ce nu se distreaza, la care un ofiter ii raspunde: 
Bine, dar voi aveti sofer!! 160) [9426] Anonymus De ce au murit 4 politzai pe un lac 
? Unu' a constatat ca barca are o gaura shi a mai facut una ca sa iasa apa. Altu' fuma 
shi a aruncat tzigara 
 
in lac. Din spirit civic sa aruncat ca sa vada daka sa stins. Ceilaltzi au murit la 
reconstituire. 161) [12562] toc De ce sunt politistii uzi de la genunchi in jos? R: 
După ce arunca tigara in WC, o sting şi cu piciorul. 162) [12926] mircea Stire la TV: 
Un elicopter sa prabusit intrun cimitir. Pana acum politia a raportat 300 de victime. 
163) [8866] xena De cati politisti este nevoie pentru a aresta un negru in Harlem? 
De doi: unul ii pune catusele, iar celalalt ii duce casetofonul! 164) [5280] mihutz_b 
Merge un tip pe strada. La un moment dat, in dreptul unui gard mai inalt aude: "Cu 
verdelen sus, cu verdelen sus". Tipul se mira dar merge mai departe. După cativa 
metri, aceeasi poveste: "Cu verdelen sus, cu verdelen sus". Curios, tipul se urca pe 
gard şi ce vede: Niste politisti plantau brazi.... 165) [5310] Gabi Care este diferen?a 
dintre un politist şi un magar? Nici una! 166) [5325] istvan 
 
I: De ce umbla 3 politisti in patrula? 
 
R: Unul ştie sa scrie, unul sa citeasca iar celalalt pazeste cei doi oameni de cultura 
167) [5329] pepe Un politist cade in canal. El se uita in sus şi zice: Ce bine ca nu 
este capac ca nu puteam sa ies afara. 168) [12616] bon In miezul noptii un betivan 
face galagie mare. Vine un gabor şi il ia la sectie. Acolo il intreaba unde sta. Ala il 
spune: Stau pe Ioan Luca Caragiale. Gaborul ia foc: Cum ba adica eu sunt prost? Tu 
stai pe trei strazi deodata? 
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Hai la domn capitan. Domn capitan ia auziti ce zice asta: Cica sta pe Ioan luca 
Caragiale. Ia şi ala foc: Ce ba adica noi suntem prosti? Ajung la cel mai bastan şi ii 
spun şi lui vrajeala. Când aude asta începe sa rada şi zice: Ba chiar ca sunteti prosti. 
dac? sta ma omul la intersectie? 169) [14426] delisia}{ Un politist opreste o ma?ina. 
Actele la control! Poftiti! Rosenberg ai? Da, Rosenberg. Evreu ai? Da, evreu. 
Douazeci de mii amenda ca ai farul spart şi risti sa faci accident! Bine, poftim banii. 
Ia mai da odata actele alea. Rosenberg, ai? Da rosenberg, am mai spus o data. Evreu 
ai? Da, dom'le, evreu. O suta de mii amenda. De ce dom'le? Ai cauciucuri uzate, nau 
aderenta şi risti sa faci accident. Bine, poftim banii. Ia mai da o data actele alea. 
Rosenberg, ai? Evreu ai? Da dom'le, am mai spus o data. Scrie şi acolo 1 milion 
amenda. De ce dom'le? Ai ceva cu mine? Te deranjeaza ca sunt evreu? Adica vrei 
sami spui tu mie, ca aisenbergul ala carea scufundat Titanicul nu era evreu? 170) 
[7281] Adriana Intamplare adevarata in Cluj: 
 
Un tip traverseaza strada pe rosu. Napuca bine sa puna piciorul pe trotuar ca se 
aude fluierul suav al politistului: Domnule, dar nati vazut ca e rosu? De ce ati 
traversat? Trebuie sa va dau o amenda! Domnule politist, nu intelegeti? Eu sunt 
daltonist! Ei şi ce, acolo la voi in Daltonia, nu sunt semafoare? 171) [5508] Tat Un 
boschetar in gara face flotari. La un moment dat apare un politai care zice: Ce faci 
ma aici? Fac flotari, dar de ce? La care politaiul ii spune: Dale incoace. 172) [14500] 
Alexandra Un tip trecea printrun parc de homosexuali şi tot era acostat de ăştia: 
Frumusico, hai nu vrei sa vii aici pe banca, langa noi? Tipul se sperie şi o ia la fuga, 
pana când iese din parc şi intalneste un politist: Vai dle politist, bine ca va intalnesc 
uitati ce mi sa intamplat in parc. Paracioasa mica ce esti! 173) [20650] zorro Cica 
intra un politist intrun bar şi cere o sirma ca sia uitat cheile in contact la ma?ina. 
După dou? minute intra in bar un tip şi zice: Doamne ce am vazut. Ce? Un politai isi 
scotea cheile din ma?ina cu o sirma pe geam. Si? Il dirija alt politai din ma?ina! 174) 
[5830] cip Un automobilist este oprit de un politist. Agentul ii spune ca a depasit 
limita de viteza şi ii cere carnetul şi citeste: Domnul Lucian Blaga. Poftiti carnetul 
inapoi şi va rog sa ma scuzati. Soferul: Dar ce sa intamplat? Politistul: E..mai citim şi 
noi. 
 
175) [20891] alina Doi politisti in timpul unui rond de noapte se plictiseau. Unul 
din ei incearca o conversatie: Dom'plutonier, ce noapte e...! Ba o fi, dar e prea 
intuneric ca sa o vad! 176) [21734] alyn Un gabor se intalneste cu un coleg. Zi 
repede carei capitala Frantei? Londra. Off, ceam crezut ca nu stii! 177) [21609] Ana 
Stiti de ce intre doi politisti este întotdeauna un caine? Pentru ca intre doi prosti 
trebuie sa fie unul destept. 178) [21639] Motan Un politist batea cu pulanu' intrun 
stalp. Altul il intreaba ce face, acesta ii raspunde ca bate la usa. Colegul lui ii spune: 
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Insista ca e lumina.!! 179) [21640] VICTOR Un politist merge pe strada şi vede un 
om care statea pe o banca şi citea o carte. Politistul il intreaba: Ba, ce citesti acolo? 
Logica. Cei aia logica spunemi şi mie. Bai tu ai acvariu acasă? Da am. Pai dac? ai 
acvariu acasă inseamna cati plac pesti. Da ma. şi dac? iti plac pestii atunci ai vrea sa 
mananci şi un peste la gratar nu? Cum sa nu? şi dac? iti place pestele la gratar 
atunci iti place şi o bere rece nu? Pai da! şi dac? iti place berea rece atunci iti plac şi 
fetele frumoase! Ah cum sa nu îmi placa? şi dac? iti plac fetele frumoase inseamna 
ca nu esti homo. Deci dac? ai acvariu acasă nu esti homo. Atunci politistul merge la 
sectie bucuros şi ii spune sefului: Sefule ai acvariu acasă? Nu ma da de ce? 
 
Esti homo. Taci ma sa nu te auda cineva, sa ramana intre noi. 180) [23441] catalin 
Doi politisti se f*t in c*r. Primul spune celuilat ca are p**a mare. Al doilea politist 
spune ca e doar bastonul. 181) [23432] licu Un cetatean se intalneste cu un altul la 
un pahar de bere, şi discutand ajung sasi spuna bancuri unul altuia. La un moment 
dat unul dintre ei zice: Acum o sati spun un banc despre politisti, la care celalalt ii 
spune: Ai grija ca eu sunt politist. Replica nu sa lasat mult asteptata: Nici o 
problema ca o sa til repet pana o sal intelegi. 182) [23422] Madalin Doi politisti 
descopera un cadavru pe strada Charles du Gaulle. La intocmirea procesului verbal 
unul dintre ei scrie: Descoperit cadavru pe strada Car... Cer... Ciur... Ba hai sal 
mutam pe Bd 1 Mai. 183) [23412] vlad 
 
I: Cum isi da seama un politist dac? mai sunt chibrite in cutie? 
 
R: Pune cutia la ureche şi clatina capul. 184) [7202] bianca Doi politai la patrula de 
seara sunt intrebati de un vizitator al orasului: Parlevous francaise? Parlato 
italiana? Do you speak english? La care politaii fac din cap in semn ca nu! 
Cetateanul intelegand pleaca mai departe! Dar politaii intre ei: Ai vazut mai cate 
limbi ştie asta? Celalalt: Da mai..si la cei folosesc? 185) [7023] polizu 
 
I: Stiti de ce politistul când se culca pune dou? pahare pe noptiera de langa pat, unul 
cu apa şi celalalt gol? 
 
R: Pentru ca poate ii este sete sau poate nu! 186) [7173] Mihai Cica seful de sectie ii 
strange pe gabori la un loc şi le spune: 
 
Bai, maine sa veniti imbracati frumos ca mergem la "Nunta lui Figaro". A dou? zi vin 
politistii toti imbracati la costume, cu neveste, copii, cadouri, flori. Când ii vede 
seful de sectie se ia cu mainile de cap şi le zice: Ma idiotilor, nu mergem la nunta 
propriuzis, "Nunta lui Figaro" este o opera ma, teatru, opereta intelegeti? La care ei: 
şi ce te superi aşa Sefu' dumneata când ai venit la "Lacul Lebedelor" cu unditele noi 
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am zis ceva? 187) [7501] Laura Un politist mergea pe strada. Mai incolo vede un 
pitic, care zicea incet: Vino repede! Vino repede! Politistul mareste pasul. Piticul 
mergea cu spatele şi striga: Vino repede! Vino repede! Politistul o ia la fuga, isi 
arunca chipiul, hainele de pe el. Piticul intra  dup? colt şi il striga: Vino repede! Apoi 
intra intrun bloc şi urca la etajul 10. Politistul stors de oboseala,  dup? el. Piticul il 
striga de sus: Vino repede! Ajunge politaiul langa pitic. Acesta zice! Suna aici! Suna 
aici! Politaiul suna la usa. Piticul zice: Sa fugim! Sa fugim! 188) [7551] Caesar 
 
I: De ce creierul unui politist este vara cat un bob de mazare? 
 
R: Se dilata! 189) [7619] mihai 
 
I: Stiti de ce un politai are sapca? 
 
R: Orice cos de gunoi are capac! 190) [7646] popa Doi politisti merg pe alee 
vorbind şi dintro data unul dintre ei dispare iar celalalt vorbea singur. Acesta se 
intoarce inapoi şi il vede pe colegul lui intrun canal. 
 
Acesta iese din canal şi isi continua drumul cu celalalt politist, când la un moment 
dat cel cazut in canal il intreaba pe celalalt: "Ba, tu stii ca am avut noroc?" Celalalt: 
"De ce ma?" Primu: "Dac? era pus capacul la canal cum ieseam afara?". 191) [7677] 
popa Cica mergea un tip pe o strada, pe langa un gard inalt din beton. şi din partea 
cealalta a gardului se tot auzea: "...cu verdelen sus...cu verdelen sus..." Mirat, omul 
se urca pe gard şi priveste dincolo, şi ce vede? Niste politisti plantau copaci. 192) 
[7827] Nev Un politist vine la serviciu in pielea goala. Superiorul il intreaba: "Ba, de 
ce ai venit in pielea goala la serviciu?" La care gaborul relateaza urmatoarele: 
"Dom'sef am fost cu nevastamea la o petrecere şi am jucat jocuri de societate. Sau 
stins luminile şi sa zis "Doamnele sa se dezbrace", sau aprins şi aşa era. După aceea 
sau stins luminile şi sa auzit: "Domnii sa se dezbrace" şi aşa sa intimplat. După 
aceea sa mai stins o data lumina şi sa auzit: "Acum la treaba". şi iatama! 193) 
[7882] felix Doi politisti intalnesc un preot şi tabara pe el. După cei cara o gramada 
de picioare şi pumni, unul dintre ei obosit spune: E vazusi ninja ca nui can filme? 
194) [23492] COSTIN Buna ziua! Buna ziua, domnule politist! Dumneata, tinere 
domn, pe gheata asta conduci cu 70 km pe ora? Vrei sa ajungi la spital? Da! Bravo 
frumos raspuns! Esti smecher? Nu! Sunt doctor! 
 
195) [8099] bogdan Doi politisti se plimbau cu ma?ina din dotare. La un moment 
dat ei au zarit dou? bombe. Leau luat, leau pus in porbagaj şi au ponito spre sectie. 
La un moment dat unul dintre ei ii spune celuilalt sa conduca mai încet sa nu 
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explodeze bombele. Acesta raspunde: Ma da prost mai esti! Da ce nu putem sa 
raportam ca am gasit doar una? 196) [8110] claudia 
 
I: Ce inseamna când vezi in fata scolii ajutatoare 10 maşini de politie? 
 
R: Inseamna ca e sedinta cu parintii sau intalnirea de 10 ani! 197) [8121] Teletin 
Un om intra intrun bar, şi ii spune barmanului: Vezi paharul ala? Punem pariu pe 
1000$ ca oriunde lai aseza in camera asta, eu ma urc pe masa şi ma p*s drept in el. 
Barmanul accepta. Omul se p**a peste tot inafara de pahar. Ii da barmanului 1000$ 
fericit şi ii spune: Hai sati spun carei faza. Vezi oamenii aia de la masa din colt, am 
pus pariu cu ei pe 5000$ ca ma pis pe voi toti. 198) [8228] gigi Un politist se 
scarpina in cap insa f?r? sasi dea sapca jos. Trece o blonda il vede sii spune: De ce 
nuti dai sapca jos când te scarpini in cap? Dar pe tine când te mananca pasarica pe 
strada iti dai jos chilotii? 199) [8243] Alin Un politai vede intro noapte o blonda 
care statea in genunchi sub un felinar. Ce faceti aici? intreaba politaiul. Miam 
pierdut inelul cu diamante şi il caut. Aici a cazut? Nu! La blocul vecin dar aici este 
lumina! 200) [8244] Alin De ce stau politistii in intersectie cu fata spre nord? Ca sa 
le creasca muschi pe piept. 201) [8399] Xia Un politai sta la un tonomat. 
 
Baga o fisa, ia cafeaua, o bea, mai baga o fisa şi tot aşa o tine. După un timp in 
spatele lui se adunase o coada destul de mare. Tipu' care era in spatele lu' Garcea ii 
spune la un moment dat: Ba nene mai lasa şi pe altii. La care raspunde politaiul: Da 
ce ma, tie ciuda ca tot eu castig? 202) [8685] Daniel De ce nu conduc politistii 
ma?ina pe vreme rea? Pentru ca ii ia somnul din cauza stergatoarelor! 203) [8708] 
toni Doi gabori stau de vorba: Auzi ma, miam facut testu' IQ. şi cum tia iesit? 
Negativ, slava Domnului! 204) [8720] DaniBoy 
 
I: De ce fiecare politist poarta chipiu? 
 
R: Ptr. ca fiecare lada de gunoi are capac. 205) [8843] adrian Tata, stiu un banc 
grozav despre politisti! Fiule dar şi eu sunt politist! Bine, o sa til spun când iesi la 
pensie. 206) [8910] doru Merge un politist prin desert. La un moment dat ii trebuie 
sa se c**e, dar fiind om civilizat se gandeste ca nu poate sa se puna la treaba 
oriunde in desert cal vede lumea. Gaseste in sfarsit o groapa şi se usureaza acolo. 
Fericit merge mai departe şi gaseste o usa care intra sub pamant. Intra şi el 
inauntru şi vede acolo un bar cu tot ce vrei, racoare, lume, insa toti erau pistruiati. 
Merge la barman şi intreaba: Ce au toti dom'le de sunt cu pistrui? La care barmanu: 
Sa f**a pe masa care so cacat pe ventilator. 207) [8975] Nicole Când sunt mare ma 
fac politist! Pai de ce? Ca atunci când esti politist poti sa stai pe strada cat vrei! 208) 
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[9059] floryyy Era o petrecere de politai, şi la un moment dat unul iese pe balcon ca 
sa se p**e. Când se intoarce, colonelul il intreaba: 
 
"Ploua?" "Nu, bate vantul!" 209) [9630] bigest Fiind de garda la un restaurant, un 
politist vede o tipa goala pe strada şi o intreaba: Ce cauti aşa la ora asta pe strada? 
Pai vedeti, am fost jefuita de un hot si... Bine, bine, dar ia palaria mea şi punetio la 
(BIP) sa nu te vada lumea. Mergand mai departe, fata este vazuta de doi hoti. Unul 
din ei, vazando cu palaria politistului la (BIP) ii spune celuilalt: Vezi, bah, asta e 
politistul care lam bagat in p***a masi! 210) [10184] Sorin Doi politisti beti stateau 
rezimati de un zid. Unul dintre ei se uita in sus şi zice: "Uite ba cu democratia asta 
ce becuri au pus şi ăştia. Celalalt ii razpunde: "Ce prost esti lumina aia vine de la 
luna deci e luna". După multe contoverse apare şi seful lor şi vazandui beti ii 
intreaba ce fac acolo. Unul dintre ei ii raspunde ca se contrazice cu celalalt despre 
lumina care o vedeau şi il intreaba pe sef: "Dvs. ce spuneti?" Ba baieti ma scuzati eu 
nus din cartieru' asta. 211) [10246] Florin Un politai gaseste pe malul marii o 
lampa gen Aladin. O ridica, o deschide şi dinauntru iese, evident, un duh. Iti 
indeplinesc 3 dorinte ! Vreau mai intai o halba de bere care sa nu se goleasca 
niciodata! Zis şi facut. Apare halba, bea politaiul de se satura, halba tot plina. Varsa 
din ea pe jos, dar halba ramane plina. Nemaipomenita chestia asta! Poti sami mai 
dai inca dou? ? 212) [10608] Paul Intrun autobuz cu etaj, dat in dotarea politiei 
romane, care ducea politistii intro misiune, comandantul face o inspectie şi la 
partea de jos a autobisului unde erau subofiterii, constata cu uimire ca acestie se 
distreaza, vorbesc despre gagici, joaca carti şi spune: Voua nu va e frica? Nu aveti 
emotii? 
 
E prima misiune. Nu sefu`. Comandatul urca la etaj unde erau ofiterii sa vada ce fac 
pe care ii gaseste suparati, plinsi şi intreaba: Ce aveti? Bine sefu, am plecat de o 
jumatate de ora şi nu avem sofer? 213) [12066] stefan Doi politisti mergeau pe 
strada. Deodata unul spune: Auzi, uite doi hoti. Hai sai prindem. Dar celalalt spune: 
Dute la dracu, ei sunt doi, noi suntem singuri. 214) [14183] Bughy O ma?ina trece 
pe langa un echipaj de politie cu 280km\h. După o distanta destul de mare soferul 
este oprit şi intreaba: Ce sa intamplat domnule politist am mers prea repede? 
Politistul ii raspunde cu un calm de te scoate din sarite: Nu domnule, ati zburat 
prea jos. 215) [14354] JOHNNY Un politai ajunge mai repede acasă şi nevastasa, 
fiind in pat cu altul, speriata, când aude cheia in usa, il ascunde pe individ afara, pe 
balcon. Politaiul intra, se pune sa manance şi se culca. Gagiu de pe balcon vazand ca 
politaiul nu mai pleaca, ciocane in usa balconului. Politaiul se scoala mirat, Ce dracu 
cauta ala acolo? Tipu' spune: Domne uite am fost şi io la vecina de sus, sa facem şi 
noi ceva şi o venit bărbatsu mai repede, aşa ca sa scap am coborat la 
dumneavoastra in balcon. Nu aveti cumva ceva de imbracat ca sa ajung şi io acasă? 
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Politaiul fericit ca io face vecinului, ii da bucuros un rand de haine şi omu' pleaca. 
Politaiu' se culca la loc şi doarme neintors pana dimineata. Atunci iese pe balcon sa 
se intinda şi aruncand privire in sus exclama: F***i mama ei de viata, da' deasupra 
mea nu mai sta nimeni! 216) [23753] rintler Sotia unui politist aude gemete in baie. 
 
Deschide usa din baie şi vede pe soţul ei ca se chinuie sa bage o chiftea in fund. Ce 
faci bărbate? Sotul raspunde: Am fost la dentist şi mia spus doctorul sa manac pe 
partea cealalta. 217) [15765] rav3ntura Se urca odata un politist intrun autobuz şi 
cere dou? bilete. Un domn de langa el il intreaba: De ce tiai luat domnule dou? 
bilete? Pai dac? pierd unul sa il am pe celalalt. şi dac? le pierzi pe amandoua? Pai am 
abonament. 218) [15941] FELIX Trei politisti. Cat de proaste sunt nevestele lor: 
Primul: Iam cerut cartofi pai! In tigaie mia pus un rand de paie, un rand de cartofi, 
un rand de paie. A mea e mai proasta! Iam spus sami faca "varza a la Cluj". A luat 
primul tren de Cluj a facut varza şi sa intors! A mea e totusi cea mai proasta: De 3 
luni iam luat un frigider nounout şi tot cu mana îmi spala camasile! 219) [16183] 
andreea Doi politisti in elicopter: Mai, cei aia care se invarte acolo sus? Nu stiu, la 
asta ma gandeam şi eu. După un timp: Miam dat seama ce e aia! Ce e? E aparatul de 
aer conditionat! De unde tiai dat seama? Nu sa oprit decat de un minut şi uite cum 
curge apa de pe pilot! 220) [16522] 2k3.14tan Un politist mergea pe strada şi la un 
moment dat gaseste o bila. O ridica, o examineaza şi o scapa din mana jos. Bila sare 
de dou? ori: Bangbang. Suspect! isi zise şi se duce la locotenent. După ce ii povesti 
chestia cu bila locotenentul o lua şi ii dadu drumul: Bangbang şi hotari: 
 
Suspect! şi pleca la capitan. şi tot aşa pana la general. Generalul lua bila se uita la ea, 
şi ii dadu drumul jos: Bangbang! Bai prostilor e normal sa faca asa: bangbang, pai 
dac? ar sari de trei ori atunci sar numi: TRILA! 221) [16601] pitzyseverin Un 
politist il opreste pe unul cu ma?ina vrand sai dea amenda. Soferul ii spune ca nu 
are destui bani ca sa plateasca amenda dar ii propune acestuia un joc. Domnule 
politist eu va pun o intrebare şi dac? dumneavoastra raspundeti corect atunci eu 
ma invoiesc sa platesc amenda. Politaiu accepta jocul. Domnule când nasc femeile 
in Africa? Politistul: Nu stiu ba ca eu nu am fost in Africa sa vad când nasc femeile. 
Soferul: In luna a noua, şi pleaca. Politistul se duce la sectie şi ii intreaba pe colegii 
lui când nasc femeile in Africa (sa se dea destept). Aia zic ca nu stiu ca nu au fost in 
Africa sa vada când nasc femeile. Politistul zice: In luna septembrie! 222) [16703] 
Godzilla 
 
I: De ce sau inecat doi politisti de marina in Dunare? 
 
R: Sa oprit motorul barcii şi au vrut sal impinga! 223) [23957] Pall_Mall Cum isi dau 
seama politistii când se trezesc de dimineata sa isi puna chilotii corect? Simplu: Tin 
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minte ca partea galbuie vine in fata, iar cea maro in spate. 224) [17645] Extazy Un 
politist vede un automat de cafea se uita şi vede undeva scris introduceti 10000 mii 
lei apoi apasati pe buton aşa şi face, apoi cade un pahar in el un lichid politaiul ea 
paharul il pune deoparte şi mai baga 10000 lei şi eara cade un pahar eara curge......... 
şi tot aşa un sfert de ora baga bani cade paharul in spatele lui se facuse o coada de 
vreo 20 de insi, o baba striga la el hai domnule caci şi noi vrem sa..... 
 
atunci politaiul deranjat striga la baba ce este doamna iti este ciud ca eu castig. 
225) [17703] teodora Povestesc doi politisti pe strada: Ma, eu când ajung acasă 
repede dau jos chilotii lui nevastamea. De ce, chiar aşa de mult o iubeşti? Nu, dar 
ma strang. 226) [17787] pepe De ce poarta politistii trese pe umar? Ca sa auda cum 
ploua. Da de ce poarta trese pe amindoi umerii? Ca sa auda stereo. 227) [17862] 
Dani Intro noapte doi politisti ies dintrun bar rupti de beti. La un moment dat unul 
din ei se uita pe cer şi se adreseaza colegului sau: Ia uite ba sunt dou? Luni pe cer! 
Se uita asta sii raspunde: Uitate ba mai bine! Sunt trei. Ai ba ca esti beat, nus decat 
doua. Se cearta ăştia pana când intalnesc un al treilea politist şi ii cer ajutorul: Auzi 
colega, tu esti treaz. Spunene şi noua cate Luni sunt in seara asta pe cer? Doua sau 
trei? Se uita asta, numara şi le raspunde: Pe care sir? 228) [17905] Matrix301 Cel 
mai scurt banc despre politisti: Un politist intra intro biblioteca! 229) [17989] 
Koshmar Când are un politist creierul cat o nuca? Când se inflameaza! 230) [18034] 
Titu De ce a pus politistul apa in portbagaj? Ca sa nu moara sirena. 231) [18063] 
Jimmy2000 Un politist patrula pe strada linistit.Deodata se apropie de el un pusti 
sii spuse: Nenea, nenea, îmi spargeti şi mie samburelul acesta de caisa? Politistul 
sparge samburele in dinti sii da miezul copilului.După câteva minute apare din nou 
copilul sii spune politistului: Nenea, nenea, îmi spargeti şi mie sambureii acestia? 
 
Politistul lua sambureii, ii sparge cu dintii sii da copilului miejii. Mai trece ceva timp 
şi iar apare copilul cu un pumn de samburei.Acesta se adresa politistului: Nenea, 
nenea îmi spargeti şi mie sambureii ăştia? Politistul intrigat intreba: Da de unde 
naiba ai tu atatia samburi? Pai stiti nenea,  dup? colt e un c*c*t plin cu samburei 
232) [18137] stefan De ce au politistii apa in portbagaj? Sa nu moara sirena. 233) 
[18282] Ioana&Cosmin De ce umbla doi politisti impreuna? Unul ştie sa scrie iar 
celalat ştie sa citeasca. 234) [18479] Oana Un gabor merge la magazin şi o intreaba 
pe vanzatoare: Sunt ciocolata? Este, spune vanzatoarea. Dar bomboane este? Sunt, 
spune vanzatoarea. Dar rahat sunt? Esti tu! spune vanzatoarea. 235) [18699] 
Micutul Doi politisti patruleaza. La un moment dat, unul i se adreseaza celuilalt: 
Ioane, stergete la gura! E rahat! spune nervos celalalt. A, scuze! Credeam ca este 
ciocolata. 236) [18884] vlad Examen de admitere la Academia de Politie. Proba 
eliminatorie de limba engleza: Candidatul1: prof: What's your name? candidat: Ha?! 
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prof: Esti picat! Candidatul 2 idem! Candidatul 3 prof What's yoar name? candidat: 
my name is Gigi. What's yours? prof: Ha?! 
 
237) [19003] XPeT Vede un politist un copil şi il intreaba ce face. Copilul raspunde 
ca vinde seminte de mar pentru cresterea inteligentei. Politistul da 50.000 de lei, ia 
semintele, mananca câteva şi spune copilului: De banii ăştia luam 3kg de mere şi 
aveam mai multe seminte. Vezi, deja isi fac efectul. 238) [19233] Chioreanu 
Garcea... mare smecher sta la drumul mare shi opreshte pe oricine. La un moment 
dat vine o carutza. Tzarane, nu teai urcat cumva beat in carutza? nu. Aunci ce ai in 
sticla aia? Zeama de cocos. Ba, tu ma mintzi.Vezi ca gust shi dac? nui zeama de 
cocos sa vezi cetzi fac. Shi gusta prost.. scuze Garcea. Sa shtii ma ca e zama de 
cocos.Potzi pleca. Dii COCOS, diii. 239) [19359] gabriel De ce au politistii creierul cit 
o nuca vara?... Ca e cald şi se dilata... 240) [19465] stefan De ce plitistilor le plac 
bancurile cu blonde? Deoarece sunt singurile bancuri care le inteleg 241) [19646] 
Lord Ce spune un politzist unui prezervativ? Pol: Cover me i'm going in! 242) 
[19927] calin Un tip vine la un poliztist: Hai sati spun un banc! Sa nu fie cu 
poliztisti! Canibalii in padure prindeau oamenii, ii puneau sa se uite la filme porno 
şi  dup? aia le taiau p.la! şi sti ce faceau din organ? a? Fluiere pentru politisti! 243) 
[20208] Catalin Q: Ce gandeste un politzai când vede o coaja de banana ? 
 
A: P***a masii iar o sa cad jos! 
 
244) [20214] Marius Madalin (Extazy) Politistii la examenul de matematica: Prof: 
Catfac 3 x 3= ? Pol. A: 5 Prof: Cat? Pol. A: 6 Prof.: Cat? Pol. A: 7 Prof.: Suficient, iesi 
afara! Pe dosar scrie: Admis. Are perspective! Aceleasi intrebari pentru Pol. B. 
Acesta raspunde constant: 10! Pe dosar scrie: Admis. E sigur pe el! Aceleasi 
intrebari pentru politistul C. Acesta raspunde: 9. Pe dosar scrie: Respins! Stie dar 
nu vrea sa spuna de unde! 245) [24217] rusu Bula, abia nascut, ştie sa faca ecuatile 
Maxwell de gradul 2.Acest lucru il nelinisteste pe doctor, şi hotareste sa ii scoata 
jumatate de creier.După operatie, Bula ştie sa faca ecuatiile de gradul 1.Si acest 
lucru il nelinisteste pe doctor şi ii scoate şi cealalta jumatate de creier.După 
operatie, Bula, abia reanimat, spune: Control rutier, va rugam prezentati permisul, 
asigurarea şi actele maşinii. 246) [24240] lucian Un politist il intreaba pe un copil: 
Ionele, iti place sapca mea? da dle politist. Da pantalonii mei iti plac? Da dle politist. 
Deci vrei sa te faci politist când vei fi mare? pai nu pot ca am trecut deja in clasa a5a 
247) [24263] POLITAIUL Stiti de ce au politaii mantaua crapata in spate? ca sai 
pupe toti in fund care spun bancuri despre ei. 248) [24465] Muguremi Un politai 
patrula pe sectorul lui. La un moment dat aude niste gemete dintro ma?ina: uhhh! 
uhhh! mmm! mmm! Ce bine eeeeeee !!! Se duce spre ma?ina, aprinde lanterna din 
dotare şi se uita in interiorul maşinii. La lumina obscura a 
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lanternei observa un bărbat şi o femeie care faceau sex. Ce faci ba aici? 
 
R: Ce sa fac? Imi f#t nevasta! 
 
P: Va rog sa ma scuzati, nu am stiut! 
 
R: Nu face nimic! Nici eu nu am stiut pana nu ai aprin lanterna!!! 
 
Popi 
 
1) [1019] Alexandra 
 
Cica un popa, ca sasi modernizeze biserica, isi ia calculator, şi cum veneau 
 
enoriasii la spovedanie, el le 
 
calcula frumos totul. 
 
Intro zi vine o tipa: 
 
Parinte, am preacurvit... 
 
Popa calculeaza el acolo sii zice: 
 
20 de matanii şi 3 zile post. 
 
Peste 3 zile iar: 
 
Parinte iar am preacurvit. 
 
Asta calculeaza din nou: 
 
30 matanii şi 5 zile post 
 
Peste 5 zile: 
 
Parinte, iar am preacurvit 
 
Popa calculeaza... şi calculeaza... şi se gandeshte... şi zice: 
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Mai dute şi ia o m**e, cami da cu virgula...... 
 
2) [1027] Raducu Un fotbalist la preot: Parinte, in RAI se joaca fotbal ? Trebuie sa 
ma documentez, vino maine ! Maine: Parinte, ei ? Am o veste buna şi una rea: Cea 
buna: Da, se joaca fotbal. Cea Rea: 
 
Joi ai meci... 3) [1753] Sergiu Intra un popa intrun restaurant, se aseaza la masa. 
Cheama ospatarul şi il intreaba: Fiule, balena aveti? Nu, parinte. Casalot aveti? Nu, 
parinte. Rechin aveti? Nu, parinte. Atunci dami o costita de porc afumata şi 
Dumnezeu mie martor ca am vrut sa mananc peste! 4) [1755] Sergiu Merge o 
femeie la un popa. Parinte, spovedestema. Iam facut laba lui bărbatamiu Femeie, 
spune de trei ori Tatal Nostru şi apoi spalate pe maini in apa raului! Pleaca femeia 
apoi acasă. Sotul: Unde ai fost Marie? La apa izvorului sa ma spal pe maini. şi cu 
cine teai intIlnit acolo? Cu preoteasa, facea gargara. 
 
5) [1756] Luminita La poarta Raiului ajunge un inginer. Sf. Petru il intreaba: Tu cine 
esti? Sint inginer şi vreau sa intru. Nu aici, locul tau e jos. Ajunge inginerul in Iad. 
Cum se plictisea, începe sa mestereasca: Scari rulante, aer conditionat, piscine, 
pune la punct o retea de Internet. Peste o vreme Cel de Sus discuta cu Talpa Iadului 
la telefon. şi ce mai e nou? E exceptional. Am un inginer care a facut minuni (sii 
povesteste inventiile). Dumnezeu evident agasat ii raspunde: Dar ce cauta acolo un 
inginer, locul lui e aici la Mine. Sa stii ca te dau in judecata! La care Talpa Iadului ii 
raspunde: 
 
Si unde crezi ca vei gasi un avocat!! 6) [1757] florin O gagica meseriasa, statea pe 
marginea drumului şi facea autostopul. La un moment dat opreste un popa. Se urca 
gagica in ma?ina. După vreo 4 km popa începe sai puna mana pe picior la tipa 
meseriasa, şi gagica zice: Parinte, versetul IV Ioan. Popa repede is trage mana... Mai 
merg iei vreo 4 km.. şi iara ii pune popa mana pe picior.. Parinte, versetul IV Ioan. 
Ajunge in sfarsit popa acasă, parcheaza ma?ina, merge in camera deschide Biblia şi 
citeste: VERSETUL IV Ioan: "FIULE ESTI PE CALEA CEA BUNA". 
 
7) [1759] B_Urself Un preot mergea pe strada şi a intalnit o tipa tare de tot. Ea: 
Sarutmana, parinte! el: Buna, buna, buna, buna, buna.... Mai apoi intalneste o tipa 
intre dou? varste: Ea: Sarutmana, parinte! El: (rece şi de sus): Buna, buna! La coltul 
strazii intalneste o babuta. Ea: sarutmana, parinte! el: Mergi cu Dumnezeu, maica! 
8) [1761] Kostica Un popa sarac se hotaraste sa ceara ajutorul Divinitatii ca sa 
scape şi el de saracie. Astfel omul nostru se ducea in fiecare zi la Troita şi se ruga cu 
inversunare: "Doamne... te rog... ajutama sa castig şi eu la Loto". Asta prima zi... aşa 
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a doua... şi tot aşa pana când intruna din zile,  dup? o luna şi ceva de rugi... apare un 
inger rosu la fata şi se rasteste la popa: "Dar pune in p***a matii şi bilet". 9) [1762] 
Florin 
 
Vine o tipa la un popa şi ii spune: Parinte stiti, am pacatuit, am facut şi eu cu 
bărbatu', aşa cum se face acuma, stiti, sex anal. Popa: Zece matanii repede. Tipa le 
face şi continua: Parinte, asta nu e tot, stiti am facut şi sex normal cu amantu' meu. 
Popa: Cinzeci de matanii repede. Tipa le face şi continua: Dar parinte, stiti, am facut 
şi sex oral cu bărbatu' meu. Popa cauta la catastife, şi negasind nimic il suna pe 
cardinal: Domn Cardinal, am aici pe una care a facut sex oral, ce sai dau? Cardinalul: 
Pai descurcate şi tu ca eu iam dat cinzeci de mii. 10) [1764] horia Un popa avea un 
caine pe nume Naifloci. Intro zi se luase  dup? el.Când il vazu popa in biserica striga 
iesi afara Naifloci. Toate babele cu musca pe caciula iesira afara. O baba mai 
curajoasa il intreba: dac? mai am vreo "doitrei" pot sa raman? 
 
11) [2155] dru_oli Era un popa cu multe treburi şi isi pune intro zi copilul la 
impartasanie. Vine o credincioasa şi zice ca a pacatuit... ii da copilul 20 matanii, 30 
Tatal nostru cum il invatase taicasau. 
 
La un moment dat copilul contrariat merge sil intreaba pe taicasau: "Tata este una 
care zice ca suge p**a. Cat sai dau? Pai dai 50 de mii ca atit ii dau şi eu". 12) [2388] 
DaHuligan&addo La o manastire Maica Stareta le invata pe maicute ca dac? vor 
pacatui, pentru a fi iertate trebuie sa se spele pe partea cu care au pacatuit. După 
câteva zile,  dup? multe vizite ale unor b?rba?i, o maicuta este prinsa spalanduse pe 
p***a. A dou? se spala intre tate. Maica Sareta le cearta. 
 
Pentru a se razbuna pe ea maicutele o pandesc când se duce la izvor şi o vad cum se 
clatea pe gura. 13) [2439] Tiberiu Un satanist mergea cu motocicleta pe drum şi 
vede o batranica pe trecerea de pietoni. Trece şi vede in spate numai oase şi sange. 
Mai merge, mai merge şi vede pe alta trecere de pietoni o alta batranica. Trece şi se 
uita in spate şi vede numai oase şi sange. Merge şi la urmatoare trecere vede un 
preot. Se gandesta sa faca o fapta buna şi se opreste sil ia cu motocicleta. Merg ei şi 
vad pe urmatoarea trecere de pietoni o batranica. Se gandeste satanistul, isi 
aminteste ca are preotul in spate şi o ocoleste in ultimul moment. Se uita in spate şi 
vede numai oase şi sange şi zice preotul: Vai ce baston iam f***t!!! 14) [2477] 
L2000 Intra o femeie in biserica sa se spovedeasca şi popa facea baie. Acesta când 
aude ca a intrat femeia iese din vana şi isi pune doar mantaua. Incepe sa o 
spovedeacsca pe femeie, aceasta se uita sub manta şi ii spune preotului: Lunga o 
mai aveti parinte! Parintele: Mai am doi metrii acasă. 15) [2830] LIVIU Un oltean şi 
un moldovean stau de vorba. La voi mortii se ingroapa cu popa? Nu, la noi popa 
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ramane afara. 16) [3700] joe Mergea un maniac cu ma?ina şi vede un grup de 
scolari traversand stada. Intrand in ei se uita inapoi şi vede singe. Tot aşa la fiecare 
trecere. Mergand el intalnesta un preot şi il ia in ma?ina ca sa il scape de pacat. 
Trecind pe langa o trecere evita o batranica sa nu o omoare ca sa nu faca pacate. 
Trecand de trecere vede sange in urma şi se mira: "La care preotul spune: "Ai vazut 
ce portiera iam dat" 17) [3171] Chris Un crestin se duce in curtea vecinului şi se 
apuca sai spele ma?ina. Acesta il vede şi ca un adevarat 
 
evreu ce era il intreaba: Ce faci tu aici? Mam gindit sa te ajut (nu se ştie care e 
motivul: bani sau fapte bune). După ce termina se ridica accepta multumirile 
evreului care in veci nar fi dat un chior şi pleaca. A dou? zi nu mare e mirarea când 
il vede pe evreu ca da sa iasa din propriai curte. Hei, ce faci? Evreul avea intro mina 
un fierastrau iar in cealalta toba de la ma?ina crestinului. Pai mam gindit sa te 
rasplatesc, spune evreul... Asa ma rasplatesti? intreaba crestinul... Tu venit la mine 
şi botezat ma?ina mea, eu venit la tine şi facut circumcizie la ma?ina ta...... LOL 18) 
[3521] nico Intrebare: Preotii se pot casatorii? Raspuns: Dac? se iubesc. 19) [3673] 
LUrKEr Maicutele mergeau pe bicicleta in curtea manastirii. Maica stareta: Nu mai 
faceti galagie, fetelor, ca va pun la loc scaunele de la bicicleta! 20) [3690] Wanderer 
Iisus Christos statea pe o piatra şi fuma o tigara cu cafeaua langa el.Apare Sf.Petru 
şi spune: "Iisus, Iisus! Urcate repede pe cruce ca vin turistii!!!" 21) [3631] LUrKEr 
Doua maicute la magazin: Datimi va rog 2 crenvusti. Ia, fa, trei... unul sal mancam. 
22) [3632] LUrKEr Maica stareta convoaca adunare: Noaptea trecuta a ramas 
poarta manastirii deschisa! Toate: Vai!? Numa una: He, he, he, he! şi a intrat un 
bărbat! Vai! he, he, he, he! şi a intrat intro chiliuta! Vai! he, he, he, he! şi a facut 
dragoste cu maicuta toata noaptea! 
 
Vai! he, he, he, he! şi a avut prezervativ! Vai! he, he, he, he! şi era spart! He, he, he, 
he! Vai! 23) [3630] LUrKEr Maica stareta: Fetelor, am o veste buna şi una rea. Pe 
care sa o spun prima? Pe aia buna!! La masa avem castraveti. şi aia rea? Sunt taiati 
felii. 24) [3786] Raluca Un preotel era la prima lui slujba. Emotii mari, frisoane etc. 
Mai marele lui care trebuia sal observe ii zice sa ia o gura de votka. Asta bea sanatos 
un pahar şi pleaca la slujba. Slujba are un succes nebun in rindul enoriasilor, numai 
mai marele lui noteaza ceva nemultumit. Il cheama când termina sii zice: Sa tii 
minte: sunt cele zece porunci, nu "top 10". Este vorba despre : "Tatal, Fiul şi Sfintul 
Duh, nu de "Mosul, feciorsu şi fantoma"... 25) [3787] Raluca Cica un popa zbura cu 
avionul. Cheama stuardeza sii zice: Un wiski, te rog ! După un moment de gindire o 
intreaba : La ce inaltime zburam acum? La 16.000m altitudine. Hm, prea aproape 
sunt de sefu'. Adumi un ceai. 26) [3784] Raluca In timpul slujbei, vine un frate in 
fuga şi anunta in gura mare: Am dou? vesti, una buna şi alta proasta: Azi am vorbit 
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cu Dumnezeu la telefon. Deci Dumnezeu exista! Aia proasta: A sunat de la Meca. 27) 
[4344] Brenda 
 
Liturghia de Duminica: Femeile sa traiasca. Sa nu ne imbolnaveasca! La ai nostri 
conducatori de fac gafe uneori dale Doamneun loc in viata cu lumina şi verdeata. Sa 
le cant o aleluie...si la toti sa le dam...Tamaie!!! 28) [23481] Palconitza La o 
manastire de maici isi face aparitia Preainaltul şi decide sa faca o inspectie prin 
camarele maicutelor. După ce termina controlul, ingrozit cheama toate maicile şi le 
zice sa se alinieze toate in fata lui ca are ceva sa le zica. Nu stiu ce sa mai zic. Maicile 
batrane Nu! Nu! Nu! Doamne Fereste! Doamne Fereste şi isi fac cruce. Maicile tinere 
Hi! Hi! Hi! Am trecut prin fiecare camera şi in fiecare camera era acelasi lucru. 
Maicile batrane Nu! Nu! Nu! Doamne Fereste! Doamne Fereste şi isi fac cruce. 
Maicile tinere Hi! Hi! Hi!...cate un prezervativ...taiat... Maicile tinere: 
Nuuuuuuuuuuu! Isi fac cruce şi numai "Doamne Fereste!". Maicile batrane: Hi! Hi! 
Hi! 29) [6099] BA Isus mergand prin desert intalneste un batran sarac şi cu 
vederea slaba. Isus: Ce cauta un om batran ca dta in desert? Batranul: Imi caut fiul. 
Isus: Si, cum arata fiul dumitale? Batranul: Pai, are urme de cuie in palme. Isus: 
Tata! Batranul: 
 
Pinochio! 30) [11222] Viktor Cica vine o baba la un popa şi zice: Parinte, am 
preacurvit! Popa zice: Fa tot atatea ture in jurul bisericii de cate ori ai preacurvit! 
Mai pe seara baba ii spune parintelui: Parinte da' nu ai o bicicleta cu nu mai pot de 
spate!!! 31) [4601] Ciobanuc Iisus,  dup? ce a stat o vreme dea dreapta Tatalui, este 
trimis de c?tre Dumnezeu pe pamânt sa vada cum stau lucrurile. După o scurta 
vreme se intoarce Iisus şi bate la poarta Raiului(cioc, cioc). Cine e?intreaba 
Dumnezeu. Sunt eu Iisus, fiul Tau.Lasama sa intru. Nu!nu te las sa intri, spune 
Dumnezeu.DuTe in iad. Dar de ce Tata?Ce am facut?Cu ce am gresit? Cu nimik.Asa 
vreau Eu sa te duci in iad. Dar Tata, cum este posibil aşa ceva?Ce am facut de nu ma 
lasi sa intru?intreaba Iisus, implorând. Nu vreau eu.Asa ca te duci in iad şi cu asta 
basta, raspunde hotarât Dumnezeu. Amarât Iisus pleaca de la poarta indreptânduse 
spre iad.Pe drum se intâlneste cu Moise care il vede aşa de necajit şi amarât. Ce ai 
patit Iisus? il intreaba Moise? Pai Tata nu ma mai primeshten Rai.Ma trimis in iad. 
La care Moise ii spune: Jesus, smile, : )), your on 'Candid camera'!!! 32) [4603] 
Marian Maica staret? surprinde, intro noapte, un b?rbat extenuat care incerc? să 
sar? gardul mân?stirii, înapoi spre lumea laica. Ceai c?utat aici, p?gânule Am vrut să 
fur ceva de mâncare, dar mau prins m?icutele. Cînd, in seara asta? O, nu, acum 
patru săptămâni 33) [4622] sergiu Un preot il intreaba pe un copil dac? ştie unde 
este gara. Acesta ii raspunde iar preotul il invita la biserica sa i arate calea spre rai 
la care copilul raspunde: cum sa mi arati calea spre rai când nici drumul c?tre gara 
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nul stii? 34) [12933] petrica Doi pureci stau de vorba: Cum de ai racit in halul asta, 
pe unde ai hoinarit? Pai eu am stat in barba la un popa la o inmormantare şi era 
foarte frig. Bai fraier esti !de ce nu faci ca mine: eu stau tot timpul la cucoane in 
caldurica mare, acoperit, parfumat, etc. După vreo douatrei zile iar se intalnesc, 
sanatatea purecului fiind mai grava. Mai dar de ce nu mai ascultat. Eu team ascultat, 
mam plasat intrun asemenea loc, dar tot in barba la popa am ajuns. 35) [7338] 
razvan Un popa sa dus la doctor ca avea burta prea mare şi nu mai stia ce sa faca. 
Doctorul ia spus ca trebuie sa il taie pe burta. După ce la taiat din burta ia esit un 
copil. Popa la crescut cu dragoste şi când baiatul sa facut mare popa era pe moarte. 
Popa a zis: Fiule a venit clipa sa iti spun adevarul. Eu nu sunt tatal tau eu sunt 
mama ta. Tatal tau este clopotarul! 36) [8394] Anca Un popa merge pe strada şi se 
întâlneste cu o tipa trasnet.Se uita la ea şi îsi face cruce.Îl vede un bărbat şi îl 
întreaba de ce îsi face cruce când trece pe lânga o tipa, la care popa îi raspunde: 
Când miam facut cruce miam zis în gând: sa ma trazneasca Dumnezeu aici(în cap), 
Dac? nu ajungi aici(Între picioare), cu un picior aici şi unul aici(pe umeri). 37) 
[5343] Tusha Un evreu batran şi foarte credincios isi crescuse fiul foarte religios. 
Tanarul vine intro buna zi la taicasau sii zice ca el indragostinduse de o fata de alta 
trece la crestinism. Batranul evreu moare de inima rea şi fiind aşa de credincios 
ajunge in rai. Suparat leoarca se tot plimba in sus sin jos cu Talmudul in mana, pana 
când intro zi sentalni cu Dumnezeu, carel intreba: De ce esti aşa de catranit mosule? 
 
Evreul ii povesti dea fir a par toata tarasenia cu fiisau şi cu trecerea de la religia 
mozaica la cea crestina. Dumnezeu asculta cu rabdare şi la urma ii zise evreului: 
Stai mosule linistit ca nu esti primul caruia i se intampla aşa ceva. şi eu cu fiimiu am 
patit la fel. şi ceai facut Doamne? Ce sa fac, un Nou Testament! 38) [7317] alex Prin 
anii '60 Isus coboara pe pamant şi intalneste un hippye. Acesta manca, Isus ii cere 
niste mancare  dup? ce manaca hippyeul ii ofera un joint  dup? primul fum Isus 
spune: Isus ma cheama la care celalalt ii spune: Asa cai bun! 39) [5603] Danu" Era 
odata un preot credincios şi a murit. Când a ajuns la portile raiului era un paznic 
care ii zice: In iad! Cum domne', eu sunt preot, am fost credincios toata viata. Stai sa 
vorbesc cu sefu'! Se duce parintele la Dzeu: In iad! Cum domne'? Eu, care am fost 
popa, in iad. Atunci vine Sf. Petru ii pune mana pe spate parintelui sii zice: Parinte 
vezi tu norul ala de acolo? Zambeste esti la camera ascunsa! 40) [20847] coco Intro 
dimineata un preot merge pe ulita satului. Se intalneste cu o puicuta de vreo 15 ani: 
Sarut mana parinte. Buna. Mai merge o bucata şi se intalneste cu alta puicuta de 
vreo 18 ani: Sarutmana parinte. Buna buna. Mai merge ce mai merge şi se 
intalneste cu o baba: Sarutmana parinte. Mergi sanatoasa Marie. 41) [20851] Costin 
Un tip se duce sa se spovedeasca: Ce pacate ai fiule? 
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Il intreaba popa. Parinte, aseara a venit nevastamea de la munca, cam galbena, cam 
palida şi iam traso. Asta nui nici un pacat altceva, ce ai mai facut? Pai de dimineata, 
inainte de a veni la biserica am trecut pe la dta sa vad dac? ai plecat la biserica şi 
dna preoteasa cam galbena, cam palida. Auzind popa a ramas incremenit. Da ce ai 
parinte, esti cam galben esti, cam palid? 42) [22187] Monica Erau intrun tren un 
popa, un maniac sexual şi o domnisoara. Trenul intra intrun tunel şi maniacul isi da 
pantalonii jos mergand spre domnisoara. Se aude un tipat şi maniacul sare pe 
fereastra. Domnisoara, spune popa, multe lumanari am aprins la viata mea dar pe 
cea a prietenului dumneavoastra nam apucat inca! 43) [21735] tarzy Un popa 
trecea pe drum. Vede un cioban, şi ii spune: Buna ziua ciobane. Ciobanul: Servus 
colega. Popa nedumerit: De când suntem colegi ciobane? 
 
C: Parinte pastoresti? 
 
P: Da. 
 
C: Atunci suntem colegi. Popa nedumerit. C: Parinte esti pastor? 
 
P: Da. 
 
. Atunci suntem colegi. Popa nedumerit. 
. 
. Parinte ai turma? 
. 
 
 
P: Da. 
 
C: Atunci suntem colegi. 
 
P: P***a matii ciobane suntem colegi când f**i şi tu jumate de turma! 44) [22450] 
cristinel Un tamplar şi un betiv mor in aceeasi zi. Ajung in rai in fata lui Dzeu. Dzeu: 
 
Tamplarule, tu mergi la tamplarie iar tu betivule mergi la bar. Tamplarul sare in sus 
de nervi, ca el a lucrat toata viata sil intreaba pe Dzeu de ce la trimis la atelier. La 
care Dzeu ii raspunde: Bine, bine când iti dadeai cu ciocanul peste degete spuneai: 
Dzeul matii iar betivul când bea spunea: Doamne ajuta! 45) [6987] ionutz Un popa 
se apuca sa taie lemne şi se loveste cu coada de la topor la c***e şi de durere începe 
sa plâng?. Atunci vine şi preoteasa şi il intreaba cel doare. El nu vrea sa ii spuna ca 
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sa lovit la c***e şi ii raspude intrun mod mai putin pervers: Ma lovii la ouale de sub 
p**a! 
 
46) [7013] doru, O maicuta face autostopul. Apare o domnisoara cu un Ferrari şi 
opreste. După cativa kilometrii incep sa dialogheze. Domnisoara, cum tiai cump?rat 
ma?ina? 
 
Am trait cu un italian şi mi la facut cadou. Dar vesmintele faine de pe tine, de unde 
le ai? Am trait cu un francez şi ma imbracat. Iar bijuteriile de la gat şi de la maini?! 
Am trait cu un jidan şi mia facut o atentie. Ajunsa la manastire, se face seara şi 
maicuta începe sa se roage. Cioc, cioc! bate cineva la usa. Maicuta ii raspunde: Ia 
mai dute dracu', Gheorghe, iar miai adus biscuiti! 47) [7059] iulian Un preot statea 
la ocazie cu un magar ca sal duca la targ. Opreste o ma?ina şi il urca in spate unde 
erau 2 politai. Unde duci magarul? La examen la Facultatea de Teologie? Da, şi dac? 
nu intra il las tot in politie! 48) [7073] Vladut Vine calugarita la Maica Stareta sii 
zice: Maica, am pacatuit. Ceai facut?! Mam indragostit. Aoleu, scoate repede 
laptopul şi zice: 10 matanii! Peste vreo 2 zile: Maica iar am pacatuit.! Ceai mai facut 
acum? Mia puso! Aoleu, grav! Iar scoate laptopul, calculeaza şi zice: 30 de matanii, 
repede ! La o saptamana vine iar: Maica, iartama ca iar am pacatuit. De data asta, 
ceai mai facut? Iam facut o m!@#! Asta e prea de tot! Ia sa vedem... Scoate din nou 
calculatorul, calculeaza şi zice: Mai dute odata ca da cu virgla! 49) [7468] 
CoditâBabby 
 
I: Care este diferen?a dintre un preot şi un brad de Craciun? 
 
R: Nici una! Amandoi au globuri care nu servesc la nimic! 
 
50) [8161] Adrian Un popa conducea un Jeep cu viteza nebuna. La un moment dat 
apare un bărbat care face autostopul. Popa se indreapta c?tre el. Se face ca opreste, 
dar când ajunge langa el il ia din plin pe capota, şi uitanduse in oglinda retrovizoare 
exclama: Yes! Povestea se repeta inca o data. Mergand mai departe popa intalneste 
un alt popa la autostop, pe care il ia in ma?ina. Mergand mai departe apare un 
autostopist! Popa se indreapta cu viteza spre el şi in ultimul moment vireaza şi 
trece milimetric pe linga autostopist. Dar când se uita in oglinda vede numai singe 
peste tot şi se uita cu groaza la colegul lui din dreapta care exclama: Yes! Ai vazut ce 
usa iam tras? 51) [8287] MARIAN Sfintul Petre a vrut sa puna un gard in rai şi a 
chemat trei constructori pentru a estima costul. Primul un Negru a zis ca aceasta 
constructie face 5 000$. Sf. Petre intreba: De ce? Negrul a raspuns ca 2 000 pentru 
materiale şi 3 000 manopera. Al doilea un italian a spus ca totul costa 10 000$ la 
care Sf.Petre a intrebat de ce? 2 000 pentru materiale şi 8 000 manopera deoarece 
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sunt cel mai bun constructor din lume. Al treilea un evreu a spus ca totul costa 25 
000$ la care Sf. Petre a intrebat de ce aşa mult? Evreul a raspuns: 10 000 pentru 
tine 10 000 pentru mine şi 5 000 pentru Negru sa faca gardul. 52) [8367] gica De 
Sfintii Mucenici, când se beau 44 de pahare cu vin, un popa a baut mai mult de 44 
pahare şi simtea ca nu se mai poate ridica de la masa ca sa incalece pe calul sau 
care era legat de gard. 
 
Ca sa nu se faca de ras începe sa se roage la cei 44 de mucenici ca sal ajute sa 
incalece. Se ridica brusc, o ia drept spre cal şi cu un efort sare pe cal dar cade in 
partea cealalta a calului. Atunci popa zice: Hoo, ducetiva dracului de mucenici nu 
impingeti toti odata! 53) [8387] leo Intro manastire, o tânăra maicuta vine la Maica 
Stareta sasi spuna ce are pe suflet. Incepe maicuta sai povesteasca staretei ca fiind 
cu treburi in afara manastirii a fost violata de trei b?rba?i. "Ce trebuie sa fac maica 
stareta?" "Dute in chilia ta şi bea un ceai amar de pelin!" "Si o sami recapat fecioria? 
"Nu. Dar macar o sati dispara satisfactia de pe fata!" 54) [8391] fabi Un aredelean 
era uncenic la un popa. Ardelanul avea obiceiul sa tot beie. Intro zi il ia popa 
deoparte şi ii zice: Fiule nu stii ca, scriptura zice: Rachiul e cel mai mare dusman al 
omului! Ba da, parinte, dar tot scriptura zice sa ne iubim dusmanul! 55) [23608] 
danut_ra Intrun sat vine un preot nou. Femeile au fost invatate de preotul dinainte 
ca la spovedanie in loc sa spuna ca a cazut in pacat cu un bărbat, sa spuna ca a 
cantat la vioara. De fiecare data ce spovedea, preotul nou auzea de la femei ca au 
cantat la vioara. Intro zi o intreaba pe una de ce considera ea ca este pacat ca a 
cantat la vioara şi ea ii povesteste cum lea invatat preotul dinainte. Preotul iesind 
afara striga la femei: Cvartetul de viori: Haideti inapoi! 56) [23607] Angel^Cry Ion 
şi Maria, ce se gandesc? "Mai, Ioane, hai sa facem niste bani". Stii tu, popii aia care 
treceau pe aicea, tare multi bani aveau. Stii cum facem? 
 
Eu ma apuc sai aburesc pe popii care trec pe langa noi, iar tu ii lovesti in cap, şi apoi 
le luam banii! Zis şi facut. Trece un preot: "Parinte, am o problema...". Ion: Pac! Ii iau 
banii, apoi pun cadavrul sub pat. Mai abureste Marie inca un preot, şi fac la fel. Apoi 
mai omoara unul, iar pe acesta din urma il pun pe pat. Apoi cheama un tigan: "Ma 
tigane, o fost popa la noi la o sfestanie, şi nu stiu cum so intamplat ca o murit". Amu, 
sa nu facem public lucrul asta, ca sa nu se creada ca, Doamne fereste noi lam fi 
omorat, mai bine, dute tu sil ingroapa, şi când vii inapoi, iti dam banii de 
ingropaciune". Zis şi facut: Ia tiganul cadavrul de pe pat, sil ingroapa. Intre timp, 
Marie şi Ion, scot un cadavru de sub pat, sil pun pe pat. Când se intoarce tiganul, ii 
zice Marie: "Mai, da' tu nu lai ingropat"? Tiganul nu intelege ce so fi intamplat, şi ia 
al doilea cadavru de pe pat, apoi il ingroapa. Când se intoarce sasi ia simbria, acelasi 
lucru. Merge a 3a oara in cimitir, f?r? sa intelaga cum se intoarce mortul. Când da sa 
iasa din cimitir, vede un preot mergand cu bicicleta. Il lovesten cap cu harletul, 
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zicand: "Amu inteleg cum ajungeai acasă la Marie mai repede ca mine, ca tu 
mergeai cu bicicleta". 57) [9538] gheo Un bărbat ajunge la Dzeu sil intreaba: 
Doamne, de ce ai facut femeia atât de frumoasa? Ca sa te poti indragosti de ea. şi de 
ce ai facuto aşa de buna? Ca sa te poti indragosti de ea! Dar, Doamne, de ce ai facuto 
aşa de proasta? Ca sa se poata indragosti de tine! 58) [9607] dan Era un popa care 
avea 3 fete. Prima cea mai mare, avea 22 de ani, a dou? 21 şi a treia 20. In ziua in 
care fata cea mica a implinit 20 de ani lea dat şi lor voie sa mearga la disco, dandule 
termen 
 
ca la ora 20.00 fata cea mica sa fie acasă, cea mijlocie la 21: 00 iar cea mare la 22: 
00. Pe la ora 20: 10 se intoarce fata cea mica şi ii spune mamei ca a pacatuit, 
tragindo un baiat de mina. Maicasa scoate calculatorul şi calculeaza spunindui ca 
are 7 pacate. La ora 21: 25 vine şi fata cea mijlocie spunandui mamei ca a pacatuit, 
un baiat a sarutato. Maicasa a scos calculatorul şi ia spus ca are 9 pacate. Cea mare 
intorcanduse la 23: 00 ia spus mamei ca a pacatuit şi ea facand sex cu un baiat. 
Maicasa idem cu celelalte doua, calculeaza de dou? ori şi ii spune sa mearga sa mai 
faca odata ca ii da cu virgula. 59) [10579] Cornel 100 de b?rba?i la poarta Raiului. 
Sfantu' Petru zice: Cei care siau inselat nevasta, sa faca un pas in fata! 50 de b?rba?i 
fac un pas in fata. Sfantu' Petru zice: "Voi cei care ati facut un pas in fata, in Rai, 
ceilalti in Iad. La care unu din cei cuminti, care se stia curat, zice: "Dar de ce, ca eu 
am fost cuminte, de ce sa ajung in Iad?" La care sfantu Petru zice: "Dumnezeu iarta 
greseala, nu prostia...!" In ziua urmatoare, 100 de femei la poarta Raiului. Sfantu' 
Petru zice: Cele care siau inselat bărbatul, sa faca un pas in fata! 99 de femei fac un 
pas in fata. Sfantu' Petru zice: "Voi cele care ati facut un pas in fata, in Iad, şi luatio 
şi pe surda aia..." 60) [12000] Tzep Cica moare Papa (de la Roma) şi se astepta sa 
vina ingerii sal ia in Rai. Stupoare, apar doi draci carei spun ca trebuie sal duca in 
Iad. Bai, fratilor dar voi stiti cine sunt eu? Protesteaza papa. N'are a face, ai pacatuit 
când erai tânăr! Ajuns in Iad, Papa cere o audienta la Lucifer dar nu rezolva nimic, 
aceeasi poveste cu pacatele tineretii. Disperat, Papa cere o audienta la Sf. Petru dar 
nici aici nimic. 
 
Cu o ultima farama de speranta in suflet Papa se prosterneaza, cu lacrimi in ochi, in 
fata lui Dzeu şi incearca sai explice ca este o greseala. Nimic... Ai pacatuit când erai 
tânăr! incheie Dzeu şi le face semn ingerilor sal scoata pe Papa din Rai. Papa nu se 
lasa dus, il iau ingerii pe sus sil scot afara. La poarta apare Sf. Petru cu o camera in 
mana: Zambeste, esti la Camera ascunsa! 61) [13101] tudor Vine Judecata de apoi. 
Dzeu cheama la el trei oameni: Un rus, un german, un tigan. Dzeu ii roaga sa ii 
spuna ce fapte bune au facut in timpul vietii pt ai trimite in Rai. Dzeu: Tu ceai facut 
rusule? 
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R: Pai Doamne, eu am salvat un soldat ranit in razboi. 
 
D: Bine mai! Dar tu neamtule ceai facut bun? 
 
N: Mama prajea ceva şi ia sarit ulei incins in ochi şi nu mai vede. Eu iam inlocuit 
ochiul cu unul de sticla de vede cu el şi prin ziduri. 
 
D: Bine ma! Dar tu tigane? 
 
T: Fratele meu taia lemne şi sia taiat mana iar eu iam lipito cu scuipat. 
 
N: Cine a mai vazut aşa ceva? 
 
T: Mata cu ochiu de sticla! 62) [13213] sistl Jack sa dus la spovedit, iar preotul il 
intreba: Auzi ma tu te rogi? Nu! De ce? Pentru ca tatai miliardar şi nu mai îmi 
trebuie numic. 63) [13279] Vasile Vine un individ la preot. Parinte am pacatuit! 
Povestestemi, fiule! Am injurat de Dumnezeu. Cum asa? Pai eram in parc. Si? 
 
Mergem şi noi in parc. Astai motiv sanjuri de Dumnezeu? Si..vine unu' la mine. Si? 
Si..mia zis sami dau chilotii jos. Na dati chilotii jos! Ce astai motiv sa injuri de 
Dumnezeu? Pai nu dar ma f***t in c*r! Na, te f*t şi eu in c*r! Ce astai motiv sa injuri 
de Dumnezeu? Nu da  dup? aceea mia zis ca are Sida! Ah, f***l in Dumnezeu pe 
masa! 64) [13409] dias In timpul slujbei la biserica un copil manca guma şi il vede 
popa şi ii zice: Ma pacatosule, tu mananci guma? Arunco! Acesta o arunca direct in 
tava cu anafura. La sfirsitul slujbei trec babele şi iau anafura. Una nimereste guma 
copilului. Il intreaba pe popa: Parinte, ce e anafura? Trupul domnului maica. 
Inseamna ca eu am nimerit zgirciul p**i! 65) [14204] ada Era odata un popa batran 
rau de tot, care sa pensionat. Intro zi, nepotii lui lau rugat sai povesteasca o 
intamplare de la vanatoare. Pai, baietii mosului, zise el. La tineretile mele, mult am 
mai umblat eu şi multe am.. vazut. Era odata un porc mare mistret pe care nici unul 
din vanatori nu la putut prinde. şi eu, venind de la padure intro zi, cu piciorul unei 
vulpi pe umarul stang, şi cu piciorul unui urs, pe cel drept mam intalnit cu el. 
Bunicule! Bunicule! E timpul sati iei pastilele! il intrerupsera nepotii. După ce ia 
pastilele, el zice: Unde am ramas? Erai cu un picior pe umarul stang şi cu celalalt pe 
umarul drept. Aaaa! Da. Da. şi ah, ce limbi am mai tras....! 
 
66) [14257] 100 La o manastire erau 100 de calugari. Intro zi starostele ii cheama 
la ei sa vada cum mai stau cu pacatele. Aduce o striptuesa şi leaga la p**a fiecarui 
calugar un clopot. La care va face primul dingdong, acela pacatuieste! Zis şi facut. 
Aduce femeia şi începe sa se dezbrace. Deodata se aude dingdong: Aha, deci tu 
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pacatuiesi, vino sa te pocaiesti, şi ii trase o mama de bataie in fata la toti calugarii! A 
dou? zi: Iar se dezbraca aia, iar clopotul lu' ala dingdong. Iar primeste bataie, şi a 
treia zi la fel. A patra zi, iar aduce striptuesa şi iar suna clopotul lui ala. Enervat 
startostele ii zice: Vino incoace, ca am se te bat cu biciu la c***l gol. Isi da joc 
calugarul pantalonii şi isi apleaca c***l. Deodata se aud 99 de clopote: Dingdong, 
dingdong! 67) [14486] Tom Costica moare la scurt timp  dup? nevastasa şi 
ajungand sus in rai. Dumnezeu il intreaba: De cate ori tiai inselat nevasta? 
Niciodata, raspunde Costica. Dumnezeu verifica in calculatorul lui şi intradevar 
Costica nu a mintit. Dumnezeu il rasplateste cu un Mercedes cu sofer. Vine un altul, 
Dumnezeu il intreaba de cate ori a pacatuit, iar el raspunde ca numai de 2 ori dar 
f?r? voia lui. Dumnezeu verifica şi desi este adevarat ii spune ca nu merita mai mult 
de un Fiat. Vine un al treilea şi la aceeasi intrebare raspunde: dac? mai tin minte de 
vreo 2000 de ori. Atunci tu primesti doar o trotineta, ii raspunde Dumnezeu. Ultimii 
pleaca multumiti, dar il vad pe Costica plâng?nd. De ce nu esti fericit Costica? Ai 
Mercedes, ai sofer, ce mai vrei, de ce plangi? Fiindca am vazuto pe nevastamea pe 
trotineta! 68) [14710] Iliescu Ttrei popi la maternitate: Parinte Alex tia nascut 
nevasta! 
 
Slava domnului! Dar copilul are coarne, furca şi toata suita. Pazestema Doamne de 
pacate, zice popa şi pleaca. Al doilea popa pateste la fel, doar ca fiul sau nu are 
coada. Al treilea popa: Parinte tia nascut fiica? şi a facut tot un dracusor? Nu, a facut 
un ingeras. Are aripi? Are, dar are dou? coarne la cap! 69) [14975] razvi 
 
I: Parinte, se poate face sex inainte de nunta? 
 
R: Da, cu conditia sa nu se intarzie ceremonia! 
 
ta? 70) [15012] [MeTaL] Intro zi un popa din Grecia manca struguri in gradina 
bisericii. Deodata aude: 
 
Sami bag bip! nu lam nimerit. Popa se uita prin imprejurimi şi vede un arcas pe un 
deal care tragea la tinta. Popa ii zice sa nu mai injure ca il pedepseste Zeus. Peste 
putin timp iar se aude: Sami bag bip! nu lam nimerit. Popa iar ii face morala 
arasului şi peste un timp se aude o voce din cer: Ptiu' sami bag bip! nu lam nimerit! 
(era Zeus şi incerca sal pedepseasca pe arcas). 71) [15380] Alexx Robin Hood 
tragea cu arcu' la tinta. Trage şi nu nimereste: Dumnezei şi sfinti... ca nam nimerit 
tinta. Mai trage odata. Nu nimeste: Dumnezeii şi dumnezei şi sfinti ca nam nimerit 
tinta. Vine un popa: Nu mai injura ca te bate Dumnezeu. Nu ma bate nimeni! şi se 
intunece cerul şi il fulgera pe popa. Din cer se aude o voce: Dumnezei şi Sfinti ca 
nam nimerit tinta. 72) [15670] Leonard Un student la Teologie face practica intro 
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biserica. Pentru ai usura munca preotul ii da un caiet. In prima zi vine un mos care 
se uitase la vecina când facea baie. Studentul cauta in caiet, gaseste uitat la vecina 
când facea baie sii spune sa posteasca o saptamana. A dou? zi vine o tipa care spune 
ca o ia in gura. Studentul cauta in caiet, nu gaseste luat in gura sil intraba pe preot 
ce sai dea. Acesta raspunde: 20 de mii. 73) [15859] Nichifiriuc Un popa statea in 
biserica, când deodata se porneste o furtuna puternica, in urma caruia se surpa un 
dig, şi începe sa vina apa. La usa bisericii se opreste un camionagiu, sii spune popii: 
Hai popa urca in ma?ina ca te ia valul. Nu, Dumnezeu ma va salva; Mai tarziu când 
apa era pana la brau, vine unu cu barca carei spune: 
 
Hai popa urca, ca te ia valul. Nu, Dumnezeu ma va salva; Apoi când apa urca pana la 
acoperisul bisericii, popa se urca pe biserica. Vine un elicopter carei zice: Hai popa 
urca, cai sa te inneci. Nu, Dumnezeu ma va salva. După ce pleaca elicopterul, popa 
se inneaca, şi ajunge in fata lui Dumnezeu, pe carel intreaba: De ce nu mai salvat 
Doamne? Da ce ma?ina, barca şi elicopterul nu tiau fost deajuns? 74) [17224] Omu' 
Megea odata un barbos pe strada şi un politai se ia de el: Ba nespalatule, barbosule 
tu îmi pari cam suspect. Ce umbli aşa, cine esti tu? Ia actele la control! Eu sint Iisus 
Cristos! Hai ba lasa gluma, zi cine esti! Eu sint Iisus Cristos ! Nu cred. Nu crezi? Hai 
cu mine! şi amandoi pleaca impreuna indreptinduse spre primul bar. Intra amandoi 
la care barmanul vazindul pe barbos: Iar ai venit, Iisuse Cristoase! 75) [24038] ana 
cic? mergea Iisus prin deºert.deodat? vede un batrân. iisus: batrâne, ce faci in 
deºert? moºu: uite, îmi caut fiul. iisus: ºi cum atat? fiul matale? moºu: pai are cuie 
batute in maini. auzind acestea, iisus exclama: iisus: tat?!!!!!!!!! moºu: pinochioooo!!! 
76) [17647] coco Popa shi dascalul jucau baschet.Popa dribleaza arunca...shi 
rateaza. Pastele masii, iar am ratat!Dascalul zice Parinte, cum de vorbiti aşa ?, popa 
injura iar. Atunci un fulger il omoara pe dascal, shi se aude o voce grava "Pastele 
masii, iar am ratat" 77) [17780] covajohnny 
 
O FEMEIE AVAND NEVOIE DE BANI PROMITE SA FACA DRAGOSTE CU TREI POPI 
IN SCHIMBUL BANILOR ACESTORA. FEMEIA MARTURISESTE SOTULUI DE FAPTA 
CE TREBUIE SA O FACA LUNI, ATUNCI CAND LEA SPUS LOR.SOTUL DORIND SASI 
SALVEZE SOTIA HOTARASTE SAI OMOARE PE POPI.ACESTIA SUNT OMORATI PE 
RAND.APOI UN GROPAR ESTE PUS SAI INGROAPE. NESTIIND CA SUNT 3 POPI 
MORTI, EL IA UNPOPA SIL INGROAPA PUNAND PAMANT DEASUPRA.CAND SE 
INTOARCE IN CASA MAI VEDE UN POPA MORT. ACESTA NERVOS IL IA SIL 
ACOPERA CU PIETRE.REVENIND IN CASA IAR MAI VEDE ALT MORT.SI MAI 
NERVOS IL IA SIL ACOPERA CU CIMENT, ACUM FIIND SIGUR CA NU MAI IESE.IN 
DRUM SPRE CASA VEDE UN POPA PE BICICLETA, SISI SPUNE: AHA!ASA AJUNGI 
INAINTEA MEA !!! 78) [18206] Eliza Dumnezeu sta la sfat cu sfintii apostoli. Auzise 
el ca prin lume umbla niste droguri,  dup? care se omoara oamenii. Dadu ordin sa i 
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se aduca mostre, ca sa se convinga şi el, sii trimise pe toti in lume. După citva timp 
Sf.Petru bate in poarta raiului. Cine e? intreaba Dumnezeu. Sf.Petru raspunse el.Am 
adus canabis. Cit? 100 gr. Trece ceva timp şi se mai aude o bataie in poarta raiului. 
Cine e? se repeta intrebarea. Sf. Ilie am adus hasis. Cit? 80gr. Bun, bun zise 
Dumnezeu. şi tot aşa pina sau strins cu totii. Deodata, pe neasteptate se aud batai 
puternice in poarta. Deschideti! Cine e? Sint Iuda, am adus Politia, traficantilor. 79) 
[19472] puricelele Intro manastire stateau 100 calugarite care erau chemate in 
fiecare zi la o sedinta. 
 
Azi, maica supeioara le zice: 
 
Maicilor, azinoapte a intrat un bărbat in manastire. 
 
99 dintre ele "HIiii!" (speriate) una ha, ha, ha, ha. 
 
Si a intrat in camera unei calugarite ! zice maica superioara. 
 
99 dintre ele "HIIII" una "HA, HA, HA, HA". 
 
So intins cu ea pe canapea. 
 
99 dintre ele "HIII" una "HA, HA, HA, HA". 
 
Si o f***to! 
 
99 dintre ele "HIII" una "HA, HA, HA". 
 
Si prezervativul sa rupt. 
 
99 dintre ele "HA, HA, HA, HA" una "HIIIIIIII!!!!!!!" 
 
80) [19975] rox.tut 
 
Un om la sediul politiei; 
 
Dle in acest oras aveti capre negre? 
 
nu dle 
 
dar caini negri? 



2567 

 

 
nu? 
 
inseamna ca am lovit un popa. 
 
81) [20110] bubu 
 
Cum isi fac cruce popi? 
 
Sami dea Dumnezeu minte aici (la cap), putere aici (la p==a)si doi craci 
 
aici (pe umeri) 
 
Proverbe 
 
1) [2075] Vega 
 
Cine se culca odata cu gainile, se culca şi a dou? oara. 
 
2) [2083] Andrei 
 
Cine sapa groapa altuia, cade singur in ea ! 
 
3) [2087] Andrei 
 
Mai bine in satul tau fruntas, decat codas la oras ! 
 
4) [2112] raducu 
 
Cinei harnic şi munceste ori e prost ori nu gandeste. 
 
5) [2113] raducu 
 
Cine se scoala de dimineata doarme mai putin. 
 
6) [2122] sandu 
 
Nici o fapta buna nu scapa nepedepsita! 
 
7) [2127] Andrei 
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Cesi face omul cu mana lui se numeste "lucru manual". 
 
8) [2342] BMD 
 
Nu face azi ce poti lasa pe maine. 
 
9) [2574] voro 
 
Dac? vezi pe cineva odihninduse, AJUTAL. 10) [3172] Cristian Decit bou la primarie, 
mai bine tap la Academie. 11) [3485] Richard1 Cine rade la urma rade mai bine. 
Dar cine rade primul a prins gluma. 12) [3158] Noname Pauze lungi şi dese, cheia 
marilor succese. 13) [3301] Uzzi Care este diferen?a intre mafie şi p***a ? dac? 
gresesti poti sa intri in c***t! 14) [4302] ITZA dac? o scuturi de mai mult de 3 ori se 
numeste "masturbare"! 15) [5146] miha Uitati întotdeauna dusmanii. Nimic nui 
enerveaza mai mult. 16) [4215] silviautza La omu harnic saracia se uita pe 
fereastra. 17) [4752] mihai GHICITOARE: CEI MARE, ROSU, şi SE TAVALESTE PRIN 
ZAPADA? : MOS CRACIUN LOVIT INTRE PICIOARE. 18) [11844] Razvan Sesiunea 
trece, studentii raman!!! 19) [22975] Cupidon 
 
I: De ce nau existat femei intelepte? 
 
R: Pentru ca nu pot avea barba! 20) [22976] Cupidon 
 
I: De ce umbla oameni de afaceri cu umbrele şi cu palarii? 
 
R: Pentru ca nu pot merge singure! 21) [6387] tusca Codul Muncii: 1.Ne nastem 
obositi ptr. a ne odihni. 
 
1. Munca la creat pe om dar nici lenea nu la omorat. 
2. 
3. Dac? vezi un coleg odihninduse, ajutal. 
4. 
5. Dac? ti se face chef sa te apuci de munca, stai jos, odihnestete şi o sati treaca. 
6. 
7. Ce poti face azi nu lasa pe maine ci pe poimaine sau raspoimaine, ca poate nu mai 
este nevoie. 
8. 
9. Un lucru care nu se rezolva de la sine in 30 de zile, nu merita sa te mai ocupi de 
el. 
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10. 
11. Munca e sanatate curata, deci sa o lasam ptr. cei mai bolnavi ca noi. 
12. 
13. Munca il innobileaza pe om, societatea noastra nu mai are nevoie de nobili, caci 
a trecut vremea lor. 
14. 
15. Cine se scoala prea de dimineata doarme prea putin, e obosit şi casca toata ziua. 
16. 
17. Cine nu munceste nu greseste, iar cine nu greseste merita promovat. 
18. 
19. Serviciul nu e crasma sa stai toata ziua in el, aşa ca mai dute dracului acasă 22) 
[7000] Claudiu 
20. 
 
 
I: De ce au aparut homosexualii? 
 
R: Prietenul la nevoie se cunoaste! 23) [7123] kkykky Ce inseamna un 
spermatozoid in gatul unei femei? Tradare. Neau dat in gat! 24) [7642] geoneo Nu e 
bine sa doresti moartea sefului tau ci sal faci sa sio doreasca singur. 25) [7806] 
andrei "Dac? te bagi in c***t bagate cu totul!" "Nu oricine te baga in c***t iti vrea 
raul!" "Nu oricine te scoate din c***t iti vrea binele!" 26) [8238] 
INCLOSCOTOZATORIABILUL Cine se scoala de dimineata are erectii matinale. 27) 
[8602] FlorinaAdelina. Ulciorul nu merge de multe ori la apa. 28) [23919] danutza 
Cinei harnic şi munceste are tot ce vrea! Cinei lenes şi chiuleste are tot asa! 29) 
[17685] cory Cine se scoala de dimineata, ori ii prost ori nu gandeste 30) [17718] 
Marius Fii bun şi vei fi singur! 31) [18780] Diablo Sti ce a zis elefantul când a vazut 
un bărbat in pielea goala. cum naiba va manca cu trompa asta? 32) [24083] Mircea 
dac? ai un ciocan in mana toti cei din jur ti se par cuie. 33) [20019] MIX Cine sapa 
groapa altuia face munca patriotica ! 34) [20090] Ioana 
 
Orice lucru bun in viata e ori ilegal imoral sau ingrasa! 35) [20233] Bogdan Care 
este diferen?a dintre furnica şi pasarica? Pasarica se furnica dar furnica nu se 
pasarica !!!!! 36) [20643] CeZeul Un bărbat pentru o "gaura" ia "plasa" toata viata; 
O femeie, pentru un "carnat" ia un "porc" intreg. 37) [23584] BOGDAN Din geseala 
in greseala, spre victoria finala! 38) [24170] octav Cine sapa groapa altuia, face 
muschi. 
 
Radio Erevan 
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Un tânăr suna la radio şi intreba: Ce inseamna sa fii logodit? Cel de la radio 
raspunde: Este cum ai fi arestat preventiv inainte de inchisoare pe viata. 
 
I: Se poate pune baza pe domnul Iliescu? R: Da, dar incercati mai bine cu acid! 
 
I: Se poate face dragoste cu fereastra deschisa? R: Da, dar incercati mai bine cu o 
femeie! 
 
Q: Ce faceti in caz de atac atomic? 
 
A: Ne punem cearceafurile in cap şi mergem tiptiltiptil spre cimitir. 
 
Q: De ce tiptiltiptil? 
 
A: Sa nu creem panica. 
 
I: Cu cine se invecineaza URSS? R: Cu cine vrea ea! 
 
Intrebare la Radio Erevan: Cu cine ar fi bine sa ma casatoresc: Cu o tipa frumoasa la 
care sa se uite toti şi poate sa incerce sa se dea la ea sau cu una de care sa fiu sigur 
ca nu va incerca nimeni sa mio f**a. Raspuns: Ai de ales: Sa mananci o prajitura cu 
prietenii sau un cacat singur. 
 
Anunt la Radio Erevan: Un submarin american sa ciocnit de un iceberg in Marea 
Neagra. Partea sovietica nu a suferit pierderi! 
 
I: Se poate folosi aspirina drept anticonceptzional ? R: Da, in cazul in care este 
tinuta intre genunchi... 
 
Suna un tip la Radio Ervan şi intreaba pe o doctora dac? este permis sa faca baie 
dac? are diaree. Aceasta mirata de intrebare ii raspunde: Da dac? aveti destula? 
 
Intrebare: Este adevarat ca cetateanului Ivan i sa dat o ma?ina? Raspuns: Da, este 
adevarat, dar nu este vorba de cetateanul Ivan ci de cetateanca Ludmila, nu este 
ma?ina ci este bicicleta, şi nu i sa dat ci i sa confiscat. 
 
Q: Se poate face dragoste in fuga? 
 
A: Nu! Pentru ca o femeie cu poalelen cap alearga mai repede decat un bărbat cu 
pantalonii in vine. 
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I: "Eu am diabet iar nevastamea are o scurgere albicioasa. Putem face copii?" R: "Da, 
dar ar fi pacat. Mai bine faceti bezele." 
 
Intrebare la Radio erevan: Se poate lua SIDA de pe WC? Raspuns: Da, dac? va 
asezati inainte de a se ridica cel dinainte. 
 
Intrebare: Este adevarat ca se poate trata ipotenta cu lapte ? Raspuns: Da, dac? in 
ceasca cu lapte se pun 2 linguri de ghips. 
 
Intrebare la Radio Erevan: dac? Bucurestiul este lovit de o bomba atomica, se mai 
poate face clisma cu apa din lacul Herastrau?? Raspuns: DA!!(raspunde radio 
Erevan) insa nu se ştie dac? mai ramine vreun c*r intreg. 
 
Q: SIDA se poate lua la WC? A: Da, dar e incomod. 
 
Intrebare: Se pot face copii de la distanta? Raspuns: Da, dac? distanta este mai mica 
decat lungimea! 
 
Intrebare: Este adevarat ca se poate lua SIDA de la un cui ruginit? Raspuns: 
Probabil, dar in mod sigur sunt metode mai placute! 
 
Intrebare: E adevarat ca la rusi creste porumbul ca şi stilpul de telegraf? Raspuns: 
Adevarat, chiar şi mai rar!!!!! 
 
Un ascultator sovetic din raionul Cimislia ne intreaba dac? stim cum sa sinucis 
poetul rus Maiakovski. Noi raspundem ca nu stim insa ultimile sale cuvinte au fost: 
Nu trageti, tovarasi. 
 
Intrebare  dup? accidentul de la Cernobil: Se poate sa iti cada dintii  dup? accidentul 
de la Cernobil? Raspuns: Da, mai ales dac? nu iti ti gura. 
 
Ce e un punct negru intre dou? puncte albe? Un purice cu vata in urechi. 
 
Ce e un punct negru intre trei puncte albe? O puricica pe stop cu vata in urechi. 
 
Ce e mic verde traieste la 2m sub pamant şi mananca pietre? Micul verde, care 
traieste la 2m sub pamant. 
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Dac? facem o groapa pana in partea cealalta a Pamantului şi dam drumul unei 
pietre in ea unde se opreste piatra? La 2m co mananca micul verde, care traieste la 
2m sub pamant. 
 
De ce stau gainile pe gard? Sa le vada cocosii copanele. 
 
Intrebare: Ce ne puteti spune de viata intima a tovarasului Brejnev? Raspuns: Nu ne 
amestecam in viata particulara a tovarasului Gromiko! 
 
I: De cite ori isi face o femeie probleme in viata? R: De 5 ori. I: Cind? R: Cind "o face" 
prima data, când se marita prima data, când "o face" prima data cu altul, când "o 
face" prima data pe bani, când da prima data bani sa "o faca". 
 
I: Bine, bine, dar b?rba?ii? R: De dou? ori? I: Cind asta? R: Cind nu mai pot a dou? 
oara şi când nu mai pot nici prima... 
 
I: Care este diferen?a dintre o gaina? R: Are un picior mai paralel decat celalalt.. 
 
Intrebare: Este adevarat ca Ivan Ivanovici a cistigat la LOTO un milion de ruble? 
Raspuns: Da, este adevarat, cu urmatoarele corecturi: 
 
. Nu este vorba despre Ivan Ivanovici ci de Stepan Stepanovici; 
. 
. Nu este vorba de LOTO ci de ruleta; 
. 
. Nu este vorba despre un milion de ruble ci de un milion de dolari; 
. 
. Nu a cistigat ci a pierdut! 
. 
 
 
Intrebare: De ce origine este stepul? Raspuns: Stepul este de origine sovietica. 
Stepan Stepanovici Stiopa statea in stepa; avea 13 copii şi o singura buda...! 
 
Un ascultator intreaba: "Se poate cump?ra cu banii economisiti o Volga?". Noi 
raspundem: "Se poate, dar ce faceti cu atata apa?" 
 
I: Ce e foarte mare, face zgomot foarte mult, consuma 20 litri de benzina pe ora, 
scoate mult fum şi taie marul in trei? R: Aparatul romanesc de taiat marul in patru. 
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Concurs la Radio Erevan: Un om sta la masa intrun restaurant şi mananca tot felul 
de mancaruri: supe, fripturi, desert, bea vin, toate intrun ritm alert, timp de mai 
multe ore. După aceea iese pe usa din restaurant şi moare. De ce? 
 
Raspuns: Era vagonrestaurant. 
 
Intrebare: Cum le spun canibalii la femeile gravide? Raspuns: Kinder cu surprize. 
 
Q: Se poate sta cu fundul gol pe un arici? A: Da, in dou? situatii: dac? este sarcina de 
partid sau dac? ariciul este proaspat barbierit. 
 
I: Se poate ca un bărbat sa aiba 4 oua? R: In mod normal nu, dar sa verifice dac? nu 
are o p**a in fund! 
 
I: De ce a creato Dumnezeu pe Eva? R: După ce la facut pe Adam sa uitat putin la el, 
sa gandit bine şi a spus: "Cu sigurant'a pot sa fac mai mult de atat!! 
 
Intrebare: Ce asemanare exista intre un inginer şi o vaca ? Raspuns: Ambii au 
priviri inteligente, dar nici unul nu se poate exprima. 
 
Intrebare: De ce au fetele ochii ca stelele ? Raspuns: Pentru cas proaste ca noaptea. 
 
Intrebare la Radio Erevan: dac? vorbesti la telefon poti ramane gravida? Poti, dar 
depinde pe ce stai atunci când vorbesti la telefon! 
 
Intrebare la Radio Erevan: Se pot face copii in eprubeta? Da, dar sa fiti atenti sa nu 
va taiati. 
 
Intrebare: Poate o Dacie sa atinga viteza de 200 km/ora? Raspuns: Da, in cadere 
libera. 
 
Intrebare la radio Erevan: De ce se zice ca, comunismul sta la marginea prapastiei? 
Radio Erevan: Pentru ca se uita la noi. 
 
Concurs la Radio Erevan: 
 
Un om sta la masa intrun restaurant şi mananca tot felul de mancaruri: supe, 
fripturi, desert, bea vin, toate intrun ritm alert, timp de mai multe ore. După aceea 
iese pe usa din restaurant şi moare. De ce? Raspuns: Era vagonrestaurant. 
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Ascultator: Se poate conduce o Volga in curba cu 120 km/h ? Radio Erevan: Se 
poate. Insa o singura data. 
 
Intrebare: Este adevarat ca in urma dezastrului de la Cernobal toata conducerea 
centralei atomoelectrice sa sinucis? Radio Erevan: Da, in afara secretarului de 
Partid, care nu a fost gasit acasă! 
 
Stire la Radio Erevan: Astazi sa petrecut un accident groaznic. O furnica a lovit cu 
bicicleta un elefant ce trecea regulamentar pe zebra. 
 
Q: Putem compara ciclul cu Bursa? A: Da. Ambele vin o data pe luna, tin 3 zile, şi 
apoi poti sati bagi P**a in ele. 
 
La Radio Erevan, un ascultator ne intreaba: De ce femeile mimeaza orgasmul? Iar 
noi raspundem: Pentru ca ele cred ca noua ne pasa. 
 
Q: De ce armeninii au mult noroc. R: Pentru ca fortuna se teme sa se intoarca la 
dansii cu fundu. 
 
Intrebare la Radio Erevan: Pot începe orele de educatie sexuala cu fiica mea de 12 
ani? Raspuns: Da! Veti invata lucruri noi şi interesante! 
** 
De ce se macheaza şi se parfumeaza femeile?| 
Că-s urâte şi put. 
** 
Intrebare la radio Erevan: dacă exista punctul G şi ce este? Nu stim dacă exista dar 
stim câ este recomandat să-l cautaţi ! 
** 
Suna unu' la Radio Erevan. Animatorul ii raspunde: Aici Radio Erevan, cu ce va 
putem ajuta? Uite domle ca de dimineata am iesit sa ma plimb prin parc... Dar ce 
doriti de la noi? şi cum ma plimbam aşa, am luato pe o alle mai laturalnica... Totusi, 
aveti sa ne puneti o intrebare? şi când ma uit pe jos, vad un portofel. Domle era plin 
de bani, erau acolo vreo 15.000 $... O groaza de bani, dar de ce ati sunat la noi? Când 
ma uit mai bine in portofel, vad ca era şi un act de identitate; pe om il cheama Itzic... 
Vreti sa aflam cum sal gasiti de domnul Itzic? Nu dom'le, eu doar vroiam sai dau o 
dedicatie. 
** 
Suna telefonul la postul de radio la emisiunea de dedicatii: Buna ziua. Ieri am gasit 
un portofel in care erau 3000$, 5000 lire sterline, 10000 dem şi o carte de vizita pe 
care scria : Mihailov Adrian....!!! Pentru el dedic urmatoarea piesa...... 
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** 
La Radio Erevan, o ascultatoare disperata, intreaba: Este adevarat ca se poate 
ramane gravida luand picaturi de Davila. Raspundem: Depinde cati ani are Davila! 
** 
Intrebarea la radio Erevan: Care este cel mai frumos oras din lume? Raspuns: Cel 
mai frumos oras din lume este Erevan. Acelasi ascultator intreaba: Cate bombe 
atomice sunt necesare pentru a distruge cel mai frumos oras din lume? Radio 
Erevan raspunde: Cel mai frumos oras din lume este Moscova! 
** 
La Radio Erevan se-ntreaba: Se poate face dragoste cu fereastra deschisa? In 
principiu da, dar ar fi de preferat cu o femeie! 
** 
La Radio Erevan se-ntraba : Se poate face dragoste pe fuga ? In principiu da. Dar 
ganditiva ca o femeie cu poalele in cap va alerga totdeauna mai repede decat un 
bărbat cu pantalonii in vine! 
** 
Suna unu' la radio Erevan şi intreaba dacă poate începe discutiile sexuale cu fiicăsa 
de 9 ani. 
Da. Doar dacâ vreti sa aflati mai multe. 
** 
Cei mai presus ca dragostea? 
Buricul. 
** 
Pe vremmea comunistilor. Este adevarat ca plosnitele pot face revolutie? 
Binenteles. In ele curge sângele clasei muncitoare. 
** 
I: Care sunt cele mai curate tari din lume? 
R: Tarile arabe. 
I: De ce? 
R: Pentru ca tot gunoiul a venit in romania. 
** 
I: De ce nu creste populatia Romaniei? 
R: Pentru ca mancam neregulati şi regulam nemancati! 
** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: De ce poarta chirurgii manusi? Radio 
Erevan raspunde: Ca sa nu li se gaseasca amprentele! 
 
Prin anii 60, un ascultator intreaba la Radio Erevan: Ce face acum,  dup? ce a fost 
demis, tovarasul Hrusciov. Radio Erevan raspunde: Se afla la vanatoare de ursi in 
Siberia. Ascultatorul revine şi intreaba cati ursi a vinat tovarasul Hrusciov. 
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Radio Erevan raspunde: Tovarasul Hrusciov nu a fost incadrat ca vinator ci ca 
momeala! 
 
O ascultatoare intreba la Radio Erevan: Ce pot face ca sa nu ramin insarcinata. 
Radio Erevan raspunde: Beti un pahar cu lapte. Ascultatoarea revine şi intreaba 
când anume, inainte sau dupa... Radio Erevan raspunde: In loc de...! 
 
Intrebare la Radio Erevan: "Poti sa faci baie dac? ai diaree?" Raspuns: "Da, dar 
numai dac? ai destula!" 
 
Intrebare la Radio Erevan: Ce trebuie sa faca doi tineri casatoriti ca sa nu 
murdareasca cearsaful in noaptea nuntii? Raspuns: Sa se spele in prealabil pe 
picioare! 
 
De cite ori isi face o femeie probleme in viata? 
 
R: De 5 ori. 
 
I: Cind? 
 
R: când "o face" prima data. când se marita prima data. când "o face" prima data cu 
altul. când "o face" prima data pe bani. când da prima data bani sa "o faca". 
 
I: Bine, bine, dar b?rba?ii? 
 
R: De dou? ori? 
 
I: când asta? 
 
R: când nu mai pot a dou? oara şi când nu mai pot nici prima... 
 
Intrebare la Radio Erevan: Am auzit ca tigara are efect contraceptiv, dar nu stiu 
când trebuie sa o folosesc, inainte sau dupa? Raspuns: 
 
Este adevarat, tigara are efect contraceptiv dac? este folosita in loc de p**a. 
 
Intrebare la Radio Erevan: Se poate construi socialismul in Sahara? Raspuns: Se 
poate, dar  dup? cinci ani sar importa nisip. 
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Intreaba cineva la Radio Erevan: De ce se dau b?rba?ii jos din pat noaptea? 
Raspunsul: 2% pentru a merge la baie. 3% sa manance ceva. 95% sa plece de acasă. 
 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: E adevarat ca ochii prostituatelor 
stralucesc noaptea? Radio Erevan raspunde: Noi nu suntem competenti, apelati la 
Radio Paris. Radio Paris raspunde: Nu stim, insa dac? ochii prostituatelor ar 
straluci, ar trebuii sa avem la Paris nopti albe. In acel moment intervine Radio 
Seattle: Va rog, f?r? aluzii! 
 
Intrebare la radio Erevan: Prognozele meteo de la TV sunt întotdeauna corecte? Da, 
numai ca data şi locul nu se potrivesc de fiecare data. 
 
Un grup de tineri ascultatori din Moscova ne intreaba, ce sa faca in cazul unui 
bombardament atomic. Raspundem: Tinerii din Moscova sa se imbrace in 
cearceafuri albe şi sa se indrepte incet, încet spre cimitirul orasului. Bine, bine 
intreaba, dar de ce incet, incet? Raspundem: Sa nu starneasca panica. 
 
Intrebare ia radio erevan: Toate specile de ciperci sunt otravitore? Nu, dar unele se 
mananca doar odata! 
 
Intrebare la Radio Erevan: Este adevarat ca rosiile sunt afrodisiace? Da, dac? le 
folositi cu tot cu arac. 
 
Intrebare: Toate ciupercile sunt comestibile? Da, dar unele doar odata. 
 
Natasha sta pe banca in parc cu Serghei. O musca intra sub fusta fetei. 
Intrebare..Unde sa asezat musca ? RAspuns...pe mana lui Serghei!! 
 
Intrebare la Radio Erevan: dac? eu sunt in gradina şi ma cac şi cade o bomba 
atomica lnga mine...mai am timp sa ma sterg la fund? Raspuns: Doamna draga, timp 
ar fii cu conditia sa va mai gasiti fundul! 
 
Intrebare la Radio Erevan: Se poate sa dormim pe tavan? Raspuns: Se poate, dar va 
cade plapuma. 
 
Ce scriu canibalii pe aeroportul lor??? BINE ATI VENIT, MANCAVAS!!! 
 
După dezastrul de la Cernobil, un anunt la Radio Erevan: bărbat radioactiv caut 
bărbat radiopasiv. 
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Intrebare la radio Erevan: Este posibil ca in ROMANIA... Raspuns: DA!!! 
 
Scotieni 
 
1) [37] Cat 
 
Un scotian isi cheama fiul: 
 
Dute la vecinul de sus şi cerei ciocanul! 
 
După cinci minute se intoarce fiul f?r? ciocan şi tatal il intreaba: 
 
Nu tia dat vecinul ciocanul? 
 
Nu. 
 
Zgircitul!!! Atunci dute şi adul pe al nostru. 
 
2) [1808] Valentin 
 
Doi scotieni se intalnesc. 
 
Unul intreaba : 
 
Cunosti ultimul banc despre noi, scotienii ? 
 
Nu. 
 
Cum suna bancul respectiv ? 
 
Dac? îmi dai un penny, til spun. 
 
Celalalt scotian ramane surprins pentru câteva secunde,  dup? care spune 
 
razand: 
 
Ha ha ha, intradevar, este un banc bun!!! 
 
3) [1809] miha 
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Doi scotieni se intilnesc: 
 
Primul: Vai ce ceas frumos ai!! Cred ca tea costat mult. 
 
Al doilea: Nici vorba! Mi la vindut tatal meu pe patul de moarte cu 4 
 
penny. 
 
4) [1810] Cosmin 
 
Cica un scotian şi nevastasa intra intrun restaurant şi comanda dou? portii 
 
de mancare. 
 
La un moment dat, chelnerul vazand ca doar scotianul manca iar soţia 
 
statea şi se uita la el, se apropie si 
 
intreba: 
 
Doamna dar dummneavoastra de ce nu mancati? Nu va place mancarea? Ba da îmi 
place, raspunde doamna, dar astept sa termine soţul meu de mancat sami 
imprumute proteza... 5) [1811] marius Un tânăr scotian suna la HOT LINE: Buna 
iubitule, spune tipa. Buna scumpo, raspunde el. La care tipa spune: As face orice 
pentru tine! Da' el raspunde: Bine, atunci inchide şi sunama tu! 
 
6) [1812] zazabanga Q: Care este cea mai FairPlay galeria de fotbal din lume? A: 
Cea a scotienilor! Nu arunca cu NIMIC pe stadion! 7) [1813] Raducu John ! Yes, Sir. 
Adumi un pahar cu apa ! Ok, sir. John ! Yes, Sir. Mai adumi inca unul. Bine, sir. John ! 
Mai mai adumi un pahar cu apa... Dar, sir, nu va face bine atata apa... John, esti 
nebun, nu vezi ca arde biblioteca !! 8) [1814] VickEz 
 
I: De ce toate mormintele scotiene au cate un monument ? 
 
R: îi ingroape pana la jumate' sapoi îi dau cu var... 9) [1815] Bogadn I: Ce scrie pe 
usa unui scotian? R: "Nu sunati, ies din 5 in 5 minute" 10) [1816] snifu O echipa 
scotiana de fotbal castiga campionatul. Antrenorul fericit, spune: Baieti, cred ca 
meritati ceva racoritor. Johnny, deschide larg fereastra!! 
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Sau: Cum sa inventat lita? Doi scotieni au gasit pe strada o moneda!! 11) [2119] 
Ardeleanu Termina fiul scotianului liceul şi tatal, fericit il intreaba: Ce vrei sati 
cump?r ca sa te recompensez? Fiul: As vrea sa am şi eu o motocicleta... Lasa fiule cai 
prea scumpa...Uite, iti cump?r un pepene. După ce termina fiul şi facultatea, tatal il 
intreaba: Cum sa te recompensez ptr. bucuria pe care miai facuto? Fiul, patit, 
raspunde: Lasa tata, nu te deranja, mai bine hai sa bem o bere. După pepene?!!! 12) 
[2204] Emy Intrebare: Cum a aparut sarma de cupru? Raspuns: Doi scotieni au 
gasit simultan un penny... 13) [2234] ARCY I De ce nu isi cump?ra scotienii frigidere 
? R Nu sunt siguri ca atunci când inchid usa se stinge becul! 14) [2776] Dacian Un 
scotian, plecat in provincie ii scrie so?iei: Vezi, am uitat sati spun, când nu privesti 
la nimic sa scoti ochelarii ca sa nii uzezi. 15) [3678] mihai I: De ce se duc scotienii la 
bordel pe bicicleta? R: Ca sa se f**a. 16) [3490] ANONIM Un scotian aduce acasă un 
cos cu capsuni. Ia una din ele şi o da fiului sau zicandui: Ia fiule! restul au acelasi 
gust. 17) [3845] ^Motanel^ Doi scotieni intrun cort. Jon, dormi? Nu, ce vrei! Dami 
50 penny Dorm, dorm....... 18) [4361] Asty_Boy Un francez vrea sa testeze dac? 
scotienii sunt chiar aşa de zgarciti precum se spune. Asa ca se decide sa plece in 
Scotia. 
 
Trece granita Scotiei şi printrun satuc i se face sete. Isi ia inima in dinti şi bate la 
usa unei case. Ii iese in intampinare un mos. Francezul ii cere apa. După jumatate 
de minut mosul vine cu un bol plin cu lapte. Francezul savureaza jumatate din 
castron  dup? care spune: Dar voi nu sunteti zgarciti deloc! Ce se vorbeste nu este 
adevaerat! Am cerut apa şi am primit un bol cu lapte. Multumesc! Ei, baiete. Cu 
placere! Nimeni nu mai vroia sa bea laptele ala ca acolo sa inecat un sobolan. 
Francezul scapa bolul din la auzul acestor vorbe. Mosneagul il dojeni: După ce ca eu 
tiam dat lapte tu îmi şi spargi oala de noapte a bunicii? 19) [4272] GZA Un scotian 
merge la un bar şi comanda o bere la halba. După ce i se aduce berea observa o 
musca in ea şi ii spune barmanului: Barman in berea asta e o musca. Barmanul 
raspunde: Domnule zgarcit mai esti şi tu, cat poate sa bea o musca? 20) [11423] 
hakkinen Ce fac scotienii când scapa o sticla de whisky pe jos şi se sparge? Asteapta 
sa inghete ca sa il poata lua ! 21) [12037] LUCIAN Un scotian intra la o benzinarie şi 
intreaba: Cat costa o picatura de benzina? Baiatul de la pompa ii raspunde: Ei, chiar 
o picatura nu costa nimic vo dau eu pe gratis ! La care scotianul spune: Atunci 
picurami şi mie vreo zece litri! 22) [5427] adiTZu Un scotian care avea o sticla de 
wisky in buzunarul de la pantaloni se impiedica pe scari. Când isi revine pune mina 
pe bunzunarul unde era sticla şi simte ceva ud: Sper ca e singe! 23) [5473] Nemeti 
Suna tânărul scotian la hotline: Sunt fierbinte. As face orice pentru tine! Bine. 
Atunci eu inchid şi sunama tu! 24) [22570] Dan Un scotian vine acasă şi ii spune la 
nevasta lui: 
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Am economisit 10 penny astazi! Cum? Nu am luat tranvaiul, ci am fugit  dup? el! Vai, 
Vai... Puteai sa economisesti 2 lire! Cum? Trebuia sa fugi  dup? taxi! 25) [6730] alin 
Un american, un francez şi un scotian se intalnesc la o nunta. Americanul: Eu am 
facut cadou un serviciu de cafea de 10 persoane. Francezul: Eu am facut cadou unul 
de 20 de persoane. Scotianul: Eu am facut cadou un cleste de zahar de 200 de 
persoane 26) [7874] da_saint Doi scotieni pescuiesc intro barca. Unul prinde un 
pestisor de aur. dac? îmi dai drumul va indeplinesc o dorinta! Zice unul repede: 
Transforma oceanul asta in bere! Zis şi facut, acesta ii da drumul pestisorului. 
Celalalt nervos spune: Bai boule, acuma trebuie sa ne p***m in barca! 27) [12889] 
ionut O familie de scotieni, tata şi fiu se hotarasc sa ingradeasca gradina. La un 
momentdat tata zice c?tre fiu: "Mai, dute pana la vecinul John şi cerei ciocanul sa 
batem leturile astea!". Fiul merge şi il cere: "Vecine va rugat tata sa ne imprumutati 
ptr. o jumatate de ora ciocanul, ca sa batem leturile la gard". "Imi pare rau, acum 
repar şi eu acoperisul şi am nevoie de el!". Fiul merge la tata şi ii spune rezltatul. 
"Nu face nimic, dute cerel vecinului Smith!". Fiul merge dar şi acesta sub un pretext 
oarecare refuza sa il dea. Faza se repeta cu toti cunoscutii familiei. Fiul, vine 
suparat de la cel care era ultima speranta şi ii spune tatalui ca nici de data aceasta 
nu a avut noroc. "dai dracului de zgarciti, mie şi rusine cai cunosc. Dute adu 
ciocanul nostru!" 
 
28) [14666] Ali Pe malul unui lac din Scotia, un pescar da la undita. Deodata, vede 
in mijlocul apei un pusti dand din maini disperat şi urland  dup? ajutor. Pescarul 
sare indata şi salveaza micutul de la inec. Apare şi tatal copilului. Dumneata miai 
salvat fiul? Eu! Dar oricine ar fi facut la fel. Foarte bine, zice tatal copilului, dar 
undei sapca baiatului? 29) [14775] Titus Un scotian suna la linia erotica. Tipa care 
raspunde ii zice: As face orice pentru tine! Tipu' raspunde: Bine atunci inchide şi 
sunama tu. 30) [17834] batman In tren controlorul vine sa verifice biletele. Ajunge 
la un scotian. Biletul dvs. va rog! Nu am bilet Nu se poate.Trebuie sami aratati 
biletul Nu am bilet, vam mai spus Imi pare rau, atunci va trebui sa va dau amenda. 
Nu platesc amenda. Cum nu platiti amenda ? Pur şi simplu nu o platesc Atunci o sa 
va arunc valiza pe geam Ce ba, vrei sa îmi omori copilul? 31) [18071] bogadann Un 
inginer zootehnist german face o vizita la un fost coleg de facultate scotzian sai 
vada ferma de vaci.Toate vacile erau inpecable grase frumoase dar la un moment 
dat vede una cu n picor de lemn.Contrariat germanul intreaba dar cu vaca asta ce 
este? la care scotzianul raspunde dar ce vrei sa tai o vaca intreaga pt o supa? 32) 
[18612] ISPAS Se intalnesc 2 scotieni: Am obosit aseara, am jucat tenis cu McClark. 
dar el nu este un jucator bun. Da, dar am jucat amandoi cu aceeasi racheta. 
 
33) [24295] Andrei 
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Trei scotieni stau la ceai.La un moment dat trece o ma?ina cu o mare viteza 
 
si unul dintre ei zice: 
 
Asta e Aston Martin.peste 5 minute mai trece o ma?ina iar altul zice: 
 
Asta e Rolss Royce 
 
După cinci minute celalalt scotian spune: 
 
Dac? va mai certati eu plec 
 
34) [24433] Un 
 
Cica un scotian pe patul de moarte: 
 
Mama esti aici? 
 
DA aici sunt fiule! 
 
Sotia mea este aici? 
 
Da e şi ea aici langa tine! 
 
Dar copii mei sunt şi ei aici? 
 
Da şi ei sunt tot aici cu tine 
 
SI ATUNCI DE CE DRACU ARDE LUMINA IN BUCATARIE!!? 
 
Soldati 
 
1) [121] vreji 
 
La o unitate militara vine un general in inspectie. Toate bune cu o singura 
 
exceptie: 
 
O camila legata de un pom. 
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Generalul intreaba: 
 
Cei cu camila asta? 
 
Stiti, o folosesc soldatii fiindca pe aici prin preajma nu sunt femei. 
 
Peste dou? săptămâni generalul ia camila la el in cort, şi apoi iese afara cu 
 
pantalonii in vine. 
 
Deci aşa o faceti voi soldatii? 
 
Nu, de obicei ne urcam pe ea şi mergem in sat la femei.Ha Ha Ha.... 
 
2) [1817] Valentin 
 
Domnule capitan, permiteti sa raportez: 
 
Ostasul Ionescu a sarit din avion f?r? parasuta! 
 
Iarasi?? 
 
3) [1821] Daniel 
 
Comandantul unei unitati ii scoate pe soldati la instructie la marginea unei 
 
rape. 
 
Il pune pe primul sa stea cu bratele intinse in forma de T,  dup? care ii da un 
 
sut in cur şi il expediaza in 
 
rapa. 
 
Il pune pe al doilea sa stea pe vine şi  dup? aia ii da şi lui un sut in cur. 
 
Il pune pe al treilea culcat şi repeta actiunea. 
 
La un moment dat vine un soldat şi zice: 
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"Dom' comandant permiteti sa raportez,  dup? ce terminati cu tetrisu' poftiti la 
masa!" 4) [1822] mircea Un soldat se intorcea din permisie. In vagon, alaturi o 
tânăra domnisoara. Soldatul isi deschide traista, scoate pita şi o taie in dumicati 
mici, scoate slanina, taie bucatele mici şi le pune pe dumicatii de piine, in sfarsit 
adauga brinza şi ceapa intrun cuvint face soldatei ca la copii mici şi începe sa 
imbuce. Tanara domnisoara începe sa saliveze de pofta şi când nu se mai poate 
abtine, ii spune soldatului: Nu va suparati domnule soldat, mie aşa o pofta, numi 
faceti şi mie un soldatel? Ba cum sa nu, asteptati numai sa termin de mincat! 5) 
[2025] The Intrun cort de soldati mare zarva... Vine comandantul... Ce se intampla 
aici? Sa traiti! Soldatii din lipsa de femei se f*t cu perna! Bine! Cei care sau f***t cu 
perna maine la raport!!! A dou? zi toti erau la raport in afara de unul. Bravo soldat!!! 
Cum te cheama? Perna Violatu' sa traiti! 6) [2341] CAMELIA& Erau in conflict dou? 
armate: Armata romana şi armata germana. Una era pe un deal şi cealalta pe alt 
deal. Intre cele dou? dealuri era o apa cu multi crocodili. Comandantul armatei 
germane il trimite pe soldatul Karl sa aduca 10 crocodili, iar comandantul armatei 
romane ii spune: Astai treaba de femeie! Karl aduce cei 10 crocodili. Comandantul 
armatei romane il trimite pe Lucifer sa aduca 15 crocodili, iar acesta ii spune: Sa 
aduca mata! Comandantul armatei romane ii spune comandantului armatei 
germane: Vezi, tiam spus eu, cai treaba de FEMEIE! 7) [2656] dan 
 
Stefan cel Mare  dup? o lupta: Ba care a baut aseara, inainte de batalie, un pas in 
fata! Tremura toti şi numai vreo 3 ies in fata. Bine, voi la sapat transee, restul, hai sa 
ne dregem. 8) [7277] raptoru Slodatii la raport afara. Vine comandantul şi spune: 
Mai misca careva? O voce din spate raspunde: Pamantul, domnule comandant. 
Comandantul: Cine a spus asta? Raspunde din nou vocea: Galileo Galilei. 
Comandantul: Galileo Galilei, un pas in fata!!!! 9) [2926] Jon24 Stefan cel mare la 
razboi: Pi cai, osteni! şi io picai, Maria Ta! 10) [3186] Dan Intro zi de iarna cu ger 
puternic Generalul ii cheama pe soldati la raport. Dintro data Generalul vede ceva 
in pantalonul unui soldat şi intreaba: Cum poate sa ti se ridice pe vremea asta? Pai 
dac? aşa ma prins gerul. 11) [3651] Laur Intro zi Hitler is aduna armata pentru 
exercitiile zilnice. La un moment dat un soldat stranuta. Hitler opreste exercitiul şi 
intreaba: Cine a stranutat? Omoara primele 2 randuri de soldati. Cine a stranutat? 
Un caporal prapadit se reseamna şi isi recunoaste greseala, asteptand pedeapsa. 
Hitler surazand ii spune: Atuci, ......NOROC! 12) [3814] Ta`1 Razboi. Gheorghe vine 
şi raporteaza: Dom' Capitan, raportez: Numai avem gloante! 
 
Ce facem? Capitanu nervos: Incetati focu'! Ce mama dracului! 13) [5879] IgMarius 
Soldatii americani, japonezi şi somalezi se intreceau la tras cu tunul: Americanii: 
5800 m Japonezii: 10000 m Somalezii: 10 m După ce au tras somalezii, generalul 
japonez ii spune somalezului: Bine ma numai 10 m La care somalezul raspunde: 
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dac? esti mai tare hai tu şi suflan teava. 14) [4595] Horrayah La Auschwitz: Evrei, 
azi va schimbati chilotii! IUPIIIIIIII!...intre voi 15) [4691] monkey Pe campul de 
lupta, Stefan cel Mare gaseste un pachet de biscuiti.Fericit, il arata ostenilor: 
Biscuiti, ostenii mei! Biscuim, Maria Ta! 16) [5530] Laura Alin pleaca in armata. 
Prietena lui vrea o fotografie cu el. El avea doar o foto de la mare nud. Taie partea 
cu cea mai importanta şi io da prietenei. Bunica vrea şi ea o poza. Alin se gandeste 
şi ii da restul pozei. Bunica spune: Ia uitel neras şi cu cravata stramba! 17) [21208] 
voni Un soldat statea in post când apare sergentul carei spune: Bai, ai grija ca 
trebuie sa vina generalul. Când apare anuntama. Peste 10 min. apare iar sergentul 
care intreaba: A venit generalul? Nu. Când vine sa ma anuntzi. Ok. Peste o ora vine 
generalul. 
 
Soldatul il intreaba: Tu esti generalul? Da. Ai dat de dracu de când te asteapta dl 
sergent. 18) [6197] ovi Intro dimineata, la o unitate militara, la apelul de dimineata, 
un comandant,  dup? ce saluta soldatii, le spune: Am pentru voi o veste buna şi una 
rea. Voi începe cu cea rea. Astazi, fiecare soldat va trebui sa umple 100 de saci cu 
nisip. Acum vestea cea buna: Sunt saci suficienti pentru fiecare. 19) [22611] 
dariana La popota era atarnat un afis: , , Bautura omoara încet dar sigur, , . A dou? zi 
o mana necunoscuta adaugase: , , Soldatii nu se tem de moarte, , . 20) [6781] Adrian 
Soldatii americani, japonezi şi somalezi se intreceau la tras cu tunul; Americanii: 
5800 m Japonezii: 10000 m Somalezii: 10 m După ce au tras somalezii, generalul 
japonez ii spune somalezului: Bine ma numai 10 m la care somalezul raspunde: 
dac? esti mai tare hai tu şi suflan teava ! 21) [7074] Vladut Alo, dom' locotenent, 
generalu' Andrei la telefon! Ordonati, sa traiti! Vezi ca maine iti trimit o trupa de 
tineri sai initiezi, da' vezi ca ăştia nus ca ceilalti! Sunt studenti, baieti finuti, rafinati, 
stilati. Da sa traiti! Vezi ca o sati puna tot felul de intrebari, sa nui sperii ca dracii te 
ia. Pai şi ce sa le raspund, sa traiti? Ba, nu stiu, vezi tu raspuzi la deruta, te descurci! 
'nteles? Da sa traiti!!! Peste o saptamana... Ia zi ma, cum a fost? 
 
Cum ati ordonat, sa traiti! Teau intrebat? Da sa traiti! şi cum ai scos camasa? 
Raspunsuri la deruta! De exemplu? Pai când ma intrebau, raspundeam la deruta: 
"Ia mai dute'n p***a matii"! 22) [7562] Psycit 
 
I: Ce este verde şi are 200 oua? 
 
R: Corul vanatorilor! 
 
I: Ce este verde şi are 199 oua? 
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R: Corul veteranilor! 23) [7601] Alexandru Capitanul ordona: Soldati ascultati şi 
indepliniti comanda mea: Punetiva pe fata castile de gaz, scoatetile, punetile, 
scoatetile, punetile, scoatetile... Popescu, nai auzit? Scoateti casca! Dar eu am 
scoso... Interesanta fizionomie ai Popescu... 24) [7602] Alex Vine Popescu la 
Dom'Capitan sii spune: Permitetimi sa va raportez. Ionescu iar e in stare de 
ebrietate avansata. Cum ai sesizat? Iar rade oglinda! 25) [8080] Geo Intrun lagar 
nazist vine comandantul la prozonieri şi le spune: Am o veste buna şi una rea. Pe 
care vreti so auziti? Detinutii toti: Pe aia buna. Comandantul: Vestea buna este ca in 
seara asta aveti discoteca. Detinutii: URAAAA! Comandantul: Va canta Hans la 
mitraliera. 
 
26) [8227] PET Stefan cel MARE ii intreaba pe soldatii lui: Unde sunt turcii? In 
stanga, in dreapta şi in spate. Atunci inainteeee! 27) [8360] Guguloi Se zice ca 
Pintea Haiducu' era urmarit de potera. Fuge el ce fuge, intra intro padure şi vede o 
casa. Da buzna in casa şi vede o baba. Pintea: Babo, ma urmareste potera, 
ascundema şi pe mine undeva! Baba: Ascundete sub fustele mele maica! Vine 
potera, da buzna in casa sio intreaba pe baba: Babo, nai vazut pe Pintea Haiducu'? 
Cum aude Pintea, o pupa pe baba pe glezna. La care Baba: Vai saraca pacatele mele, 
de un' sa vas eu maica aici in pustietatea asta? La care potera: Babo, dac? ne minti 
te schingium pana ne spui adevaru'. Cum aude Pintea, o saruta pe Baba pe 
genunchi. Baba: Vai maica da' vam zis ca nu lam vazut. Pleaca potera, iese Pintea de 
sub fusta Babii sii zice: Babo, dacati mai punea potera o intrebare, cred ca te pupam 
sin p***a! Baba: Ba cred ca ma pupai in p**a ca eu sint Baba Novac! 28) [8403] 
rembrant La raport, plutonierul scoate in fata companiei pe un soldat care a facut o 
boacana şi spune: "Priviti soldati, aveti in fata voastra un magar şi un porc" 
(urmeaza mustruluiala......) dup? care plutonierul ii sune soldatului: "Treci la loc in 
formatie, magarule". 29) [8533] ggo Razboiul dintre Mircea şi Baiazid : Vine Baiazid 
cu oastea (cata frunza şi iarba) şi pune un tun pe malul Dunarii. Mircea vine şi el la 
Dunare cu un grup de viteji şi infige un steag in malul opus. Se enerveaza turcii şi 
mai aduc dou? tunuri şi le indreapta spre romani. 
 
Mircea mai aduce inca dou? steaguri şi le infige in mal. Turcii iritati aduc inca trei 
tunuri la Dunare. Romanii aduc inca trei steaguri şi le infig in mal. Se enerveaza 
turcii rau de tot şi pleaca acasă. După 10 ani se intalnesc Mircea şi Baiazid intrun 
bar. Baiazid: "Ba, ceai vrut sami demonstrezi cu steagurile alea?" Mircea: "Ca mi se 
falfaie de tunurile tale." 30) [8993] senol Un capitan il intreba pe un soldat: Ce e 
patria soldat Pandele? E mama mea, dom'le capitan. Soldat Frunza, tu stii cei 
patria? Da dom'le capitan, e mama lui Pandele! 31) [9412] matei Razboi mondial 
aerian in Pacific. Un kamikaz japonez vede un B17 american, inchide ochii şi zice: 
"Pentru patrie inainte" şi pleaca in picaj. După vreo 2 minute deschide ochii şi nu 
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vede nimic. Intoarce avionul şi vede iar B17ul american tronand in aer. "Ce p***a 
masii dom'ne!" Repeta figura şi iar acelasi lucru şi incearca din nou. Pilotul 
american spune copilotului: "Ba, deschide ma geamul ca iar vine nebunul ala". 32) 
[9946] Terrier Urmarit de turci, Stefan cel Mare loveste calul in spate cu pintenii sii 
spune sa alerge mai repede. Calul, putin iritat ii atrage atentia sii spune sa nul mai 
loveasca. Alearga calul ce alearga iar  dup? un timp Stefan iar il loveste cu pintenii: 
"Mai repede"...la care calul ii atrage atentia din nou: "Ma Stefan nu ma mai lovi ca 
ma opresc şi te prind turcii" Alearga calul ce alearga  dup? care iar este lovit: "Mai 
repede". Calul enervat la culme se opreste iar Stefan este prins de turci. Inainte de a 
fi omorat, ca ultima dorinta, Stefan cere ca sa vorbeasca cu, calul sau: Stefan: Uite 
ma ce miai facut? Te credeam un cal credincios, acum am sa fiu omorat! Calul: 
 
Bine ma Stefan, te inteleg sa ma lovesti...Da in operatie? 33) [10959] Dumitrescu 
Soldatii sovietici zboara cu avionul spre Afganistan. In Afganistan, le explica 
comandantul, pentru capul fiecarui dusman veti primi 1000 de ruble şi 3 zile de 
permisie. Noaptea tarziu, avionul aterizeaza. Soldatii coboara şi  dup? un timp se 
intorc cun cap de om şi ii spun comandantului: Tovarase comandant, iata primul 
cap de dusman. Vrem bani şi zilele libere. Ce ati facut, nenorocitilor? Inca nam ajuns 
in Afganistan. 34) [11312] Zhamosu' Dom' capitan: Pluton de fii de curve, alinierea. 
Cine indrazneste sa fure cumva, drept pedeapsa 5 km cu tot echipamentul in mars 
fortat. Noii soldati inghit in sec. Cine indrazneste sa aduca injurii organelor 
superioare, 10 km mars. Soldatii incep sa tremure. Cine insa este prins 
masturbanduse in unitate, va alerga 20 km cu echipament complet! Soldatii sunt 
disperati, unul insa radiaza de bucurie. Soldat, treci in fata! Ce te amuza in halul 
asta? Nu tie bine? Ba da sa traiti, ma gandeam doar ca eu din patru labe sunt acasă. 
35) [12385] claudiu In timpul razboiului generalul merge printre soldati. Unuia ii 
tremura degetul pe tragaci şi il taie cu sabia: Te doare soldat? Nu dle! De ce? Fac 
parte din armata romana. Merge mai departe, il vede pe unul cu un nasture 
descheiat şi ii smulge o mana de par de pe piept: Te doare soldat? Nu sa traiti! De 
ce? Fac parte din armata romana! 
 
Merge mai departe şi vede 2 homosexuali in timpul actului. Scoate sabia şi io taie: 
Te doare soldat? Nu sa traiti! De ce? Iati taiato lu' ala din spate! 36) [16029] clara 
 
I: De ce femeile nu fac armata? 
 
R: Ptr. ca la comanda "culcat" se arunca pe spate. 37) [16325] Spunky In legiunea 
franceza: Vine generalul sa verifice soldatii. In primu rand vede pe unul care are 
piciorul cu un centimetru prea in fata. Ceti cauta piciorul mai in fata? Ma scuzati va 
rog, este vine mea. Asa este! Paf! Il impusca. Mai merge putin şi vede pe unul care 
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are centura putin mai la stanga. Ceti sta centura asa? Paf! Il impusca. Ajunge la 
capatul randului, şi vede ca la unul ii sta p**a prea in fata. Ceti sta p**a aşa de in 
fata? Scoate un cutit şi io taie. Soldatul sta neclintit. Acesta este un adevarat soldat. 
Cum de nu te doare? Dar nu era a mea, era a lui ala din spate! 38) [17906] 
Matrix301 Erau odata trei soldati americani veniti in Romania sa invete 
romana.Prima data se duc ei intrun bar unde se certau doi dintre care unul a zis: 
Fututi rasa matii! Americanii au retinut. Se duc intre niste blocuri unde erau cativa 
oameni care vroiau apartamente şi care strigau: Mai VREM!Mai VREM! Americanii 
au retinut! Se dusera la una la curte care taia un curcan şi soţul ei a intrebato ce taie 
acolo, ea a zis: Un curcan mare şi gras, un curcan mare şi gras! Americanii retinura. 
 
După aceea se dusera la secretare presedintelui care ii invata pe straini 
 
romana: 
 
Am auzit ca vreti sa invatati romana! 
 
Fututi rasa matii! 
 
Se duce aia il cheama pe presedinte: 
 
Ba voi vreti sa va dau 15 ani de inchisoare?ii intreba presedintele. 
 
MAI VREM!MAI VREM! 
 
Ba voi stiti cine sunt eu? 
 
Un curcan mare şi gras, un curcan mare şi gras!!! 
 
39) [17953] Shobo 
 
Pe vremea lui Nea' Nicu, la fabrica de armament Zarnesti suna un tip: 
 
Alo, "Fabrica de biciclete Zarnesti?" 
 
Da! raspunde centralista. 
 
As dori şi eu cu Nelu de la Focoase!! 
 
40) [18923] s@rin 
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Comandantul lagarului Auschwitz c?tre detinuti: 
 
Baieti, azi veti juca polo 
 
Uraaaaaaa! 
 
Voi veti fi echipa rosie 
 
Uraaaaaaaa! 
 
Iar crocodilii vor fi echipa albastra! 
 
41) [19528] catalin^alex 
 
Cum fac albanezii incalzirea de dimineata? 
 
Dau turul tarii. 
 
42) [20263] maxim 
 
Cum se face cezariana la canibali? 
 
Se mananca femeia in jurul copilului. 
 
43) [24515] 
 
Bula şi Itic merg in razboi. Acolo in lupta decisiva Bula incaseaza un glont 
 
in cap. Itic trebuia sa ii spuna 
 
nevestei lui Bula vestea proasta şi nu stia cum. 
 
Tu Mito tu sti ca lui Bula ii treceau tot felul de trasnai prin cap. 
 
Da stiu. 
 
Sti ce ia trecut acuma? 
 
Nu! Ce ia trecut? 
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Un glonte de vreo cinci centrimetri. 
 
Studenti 
 
1) [12922] yoyomen 
 
Care este cel mai scurt shi cel mai bun banc? 
 
"Un student sia cump?rat un apartament" 
 
2) [23500] bica 
 
După o zi grea de munca, tatalbarza vine acasă, şi începe sa povesteasca ce a facut 
in ziua respectiva: A fost misto azi! Mam dus la niste familii de intelectuali, leam 
adus copii, sau purtat cu mine frumos. Chiar a fost misto! Vine şi mamabarza: Vai de 
capul meu! Mam dus la niste familii de tigani şi leam lasat puradeii. Mau batut, mau 
injurat! Intrun tarziu apare şi fetitabarza. Maicasa o intreaba: Tu ceai facut fata 
mea? E! Am speriat niste studente prin Regie! 3) [24114] catalin Stiti care e 
diferen?a intre studente şi verbe? Verbele pot fii şi neregulate! 
 
4) [24198] Vali In metrou, o duduie indignata il apostrofeaza pe un negru (student 
strain) care statea linistit pe scaun: La noi, in Romania, doamnele stau pe scaun, iar 
tinerii ca tine stau in picioare! La noi in Africa, baietii ca mine stau in jurul focului, 
iar doamnele ca tine stau in cazan, la fiert! 5) [24369] nutpi Replica unui student de 
anul I  dup? primul an: In 5 ani de liceu nam invat cat in sesiunea asta. 
 
Tigani 
 
1) [116] Knguru Dragomir, Negro şi cu Tiganul (Ursoaica) merg la o expozitie de 
avioane. Plimbanduse cei trei pe acolo vad un avion de aur. Negro isi incearca 
norocul iar peste o ora vine cu o piulita. Dragomir merge şi el sta o ora, dou? şi 
reuseste sa ciordeasca o bujie. Vazind Tiganul una ca asta merge şi el. Sta o ora 
doua, trei, patru şi  dup? vreo 7 ore vine mai negru decat plecase şi f?r? sa fi ciordit 
ceva. Tiganul ii intreaba: Ce ati reuşit voi sa furati? Dragomir: pai o piulita şi o bujie. 
 
Tiganul: aha, de aceea nu a vrut sa porneasca avionul... 2) [356] Sergiu Era o zi 
superba de vara şi tiganul se intorcea acasă pe un cal alb, inspumat. In vale tiganca 
spala rufele linistita. şi cum vine tiganul in viteza opreste calul chiar pe marginea 
vaii. Dintro data o roca mare de calcar se desprinde şi se rostogoleste pana ajunge 
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la tiganca şi o face varza, la care tiganu': Vai bagamias, e a treia ma?ina de spalat pe 
care 
 
o strica calcaru' trebuie sami iau Calgon! Concluzie: Masina de spalat traieste mai 
mult cu CALGON! 3) [1063] Alin 
 
I: Stiti cum se numeste sperma de tigan? 
 
R: ESENTA DE ROM... 4) [1823] Valentin Barbate, am fost la doctor şi mia zis ca 
sunt largita, da cinstita! Tiganul se duce la doctor şi intreaba ce are Piranda lui. Pai, 
ce sa aiba, laringita şi cistita! 5) [1824] Valentin Se canalizeaza un cartier de tigani. 
Bulibasa din acest cartier vorbeste cu alt bulibasa, din alt cartier, necanalizat: Cum 
e acuma, mancat'as ? Aaa, e mult mai bine ! Avem apa calda, baie, veceu.., piranda 
mea a luat chiar şi perie de veceu!! Ehe, cred ca e bine !!!! Mda, merge, dar tot mai 
bine era cu ziarul! 6) [1826] kostas Un avion este pilotat de un american, un rus, un 
roman şi un tigan. La un moment dat avionul începe sa cada. Americanul spune: Eu 
ma arunc, se redreseaza avionul,  dup? putin iarasi la fel vine randul rusului: Se 
redreseaza avionul  dup? putin iarasi începe sa cada, se uita romanul la tigan şi 
invers pana la un moment dat când tiganul ii spune romanului: Bai tigan am fost 
tigan raman ori te arunci ori te arunc!!! 7) [1827] Robert I: Ce este negru şi sta bine 
la gatul tiganului? 
 
R: Dobermanul. 8) [1828] <Alex Cica un tigan se duce pentru prima data la 
spovedit. Il vede pe preot scotandusi ceasu de la mana sil pune pe masa. Preotul: Cu 
ce ai pacatuit fiule? Tiganu(punand mana pe ceas): Fur parinte. P: Se zice "am furat" 
T: (bagand ceasu in buzunar): Am furat parinte. P: Ai incercat sai restitui obiectul 
propietarului? T: Eu vil dau dumneavoastra parinte. 
 
P: Nu mil da mie dal propietarului. 
 
T: Nu a vrut sal primeasca. 
 
P: Atunci pastreazal tu. 9) [1829] Pretorius Mama cu fiiica la farmacie. Intra mama. 
Sarutmana! Buna ziua! Cu ce va putem ajuta? Alifie pentru p***a aveti? Vai, va rog 
sa iesiti imediat... Iese mama. Fai, nu ma inteleg cu aia, intra tu poate vorbesti mai 
bine. Intra fica. Sarumana! Buna ziua! Cu ce va putem ajuta? Alifie pentru... jos 
aveti? Sigur, unguent vaginal, bineinteles. Ce cantitate ati dori? Asa cam pentru 2 
p***e. 10) [1831] Eraser O satra formata din o mie de tigani merge la pescuit. Unul 
dintre ei prinde un pestisor de aur. Acesta ii zice: Te rog sa îmi dai drumul şi o sa va 
implinesc la toti o mie cate o dorinta. De acord tiganul. Primul vrea sa fie alb, la fel 
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al doiler şi tot aşa pana la ultimul care intrebat de pestisor ce vrea spune: Fai pe toti 
inapoi NEGRII! 11) [1833] Raducu 
 
In camera de gazare un englez, un chinez şi un roman. Ii gazeaza odata, de dou? ori, 
de 3 ori... nu moare nici unul... Se raporteaza lui Hitler care vine sa vada ce se 
intampla Il intreaba pe englez de ce nu moare? Asta raspunde: La noi e poluare, e 
fum, gazul asta e aer curat... Chinezul: La noi dac? zice imparatul sa ne tinem 
respiratia 10 ore, ne tinem... Romanul: Ba, eu sunt gazoman de felul meu, aşa ca 
dute dracu şi inchide usa aia, ca iese bunatate de gaz afara... 12) [1834] Raul Un 
roman şi un tigan, sunt trimisi la spinzuratoare. Locul unde urmau sa fie executati 
era deasupra unui riu, legati de un pom. Prima data il iau pe roman, dar se rupe 
coarda, şi scapa inotand. Vazind asta, tiganul zice: Pe mine sa ma legati bine, ca nu 
stiu sa inot¡¡¡¡¡ 13) [1835] Cristi Piranda ii cere puradelului sa ii arate carnetul de 
note. Când il citeste vede ca are note de 10. Nervoasa il intreaba: "Hapai ma!, ce 
notes astea ma?". Las' ca ma duc eu la scoala aia a ta şi vorbesc cu Doamna 
invatatoare. A dou? zi piranda sta de vorba cu invatatoarea. Pai doamna, copilu' 
meu are numa note rele, numa' de zece. Pai cum de ii dati note aşa mari, ca el atitai 
de prost... Uite sa ii pun eu citeva intrebari sa vedeti ca nu stie. Ba copile! Ce avem 
noi sub pat şi începe cu "O"....? Nu stiu. O pereche de papuci. Vedeti doamna, nu stie. 
Ba! Ce avem noi sub pat şi începe cu "D"?...? Nu stiu. Doua perechi de papuci. Vedeti 
doamna ca nu stie, şi ii dati numai note mari. Mama, dapai sa te intreb şi eu pe tine 
ceva. Intreabama ma! Ce avem noi sub pat şi începe cu "H"?..., nu stiu ma, ce? Inco 
pereche de papuci. Vezi ca nai stiut? 
 
14) [1837] Mona Tiganca cump?ra pentru prima oara sapun in casa şi il pune pe cel 
mai mic puradel sa se spele. Puradelul începe: Mama, sa ma mai spal ca uite deja sa 
dus destul jeg de pe mine? Mai spalate ca esti jegos. Mama sa ma mai spal ca apa sa 
facut şi mai neagra? Taci şi continua sa te speli ca esti jegos. Mama sa ma mai spal 
ca deja mi se vede tricoul ala rosu? 15) [1841] DAN Noaptea tiganu şi tiganca, intro 
lumina chioara...dormeau. Pe la 3, tiganca se trezeste şi începe sa se holbeze pe 
perete. După câteva minute începe sal ghionteasca pe tigan... Tigane, tigane... scoala 
ba mancatas... Ca vrei fa ca te tai sanebunesc? Scoala ba traitiar mata? Fa te disec sa 
fac parnaie... Scoala ba nauzi... Zi fa cei ?!? Ba tigane, pe perete acolo sub icoana e un 
gandac? Da' ceai vrea fa sa fie... un Rembrandt? 
 
16) [1842] aida Vine tiganu' acasă cu leafa şi ii zice Pirandei: Fa Pirando! Azi 
mergem la un restaurant! Piranda incantata se imbraca repede. La restaurant vine 
chelnerul şi ii intreaba ce doresc. Piranda: O "priptura" as vrea ma Pandele! O 
priptura la Piranda! şi mananca ea vreo 3 fripturi,  dup? care Pandele o intreaba: Ce 
tot atata priptura fa Pirando? Pai dac? nam vazut de mult carne..... şi ce fa? P**a 
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meai zarzavat???! 17) [1843] AMIGO I: De unde iti dai seama ca tia spart un Tigan 
apartamentul? R: Gunoiul este mancat, iar pisica violata. 
 
18) [23529] rambo O tiganca merge la doctor. Tiganca: 
 
Domule doctor nu ma satisface bărbatul. Doctorul: Iati un amant. Tiganca: Pai am 
un amant şi tot nu ma satisface. Doctorul: Iati inca un amant. Tiganca: Pai am doi 
amanti şi tot nu ma satisfac. Doctorul: Mai iati inca un amant. Tiganca: Pai am trei 
amanti şi tot nu ma satisfac. La care doctorul enervat ii spune: şi ce vrei de la mine? 
Tiganca: Sam dai o tidula unde sa scrie ca nu sunt din aia de o face pe trotuare cu 
b?rba?i. 19) [1928] george Vine Bulibasa acasă cu niste cizme noi şi nu ezita şi se 
lauda la nevasta sa : Ia uite nevasta ce cizme am, pana şi madularul se uita la ele! 
Bine, bine dar mai bine iti luai o palarie! 20) [2212] jule Un tigan conducea 
Mertzanu' şi deodata face pana de cauciuc. Se da jos din ma?ina sa schimbe roata. 
Un alt tigan apare şi il intreaba: Ce faci aici mancatias? Pai scot roata. Atunci al 
doilea tigan sparge parbrizul şi spune satisfacut: Gata frate, eu iau casetofonul. 21) 
[2223] ardeleanu Tiganca intarzie. La sosirea ei, tiganul, nervos, o intreaba: Undeai 
fost, fa? La serviciu. Fa, te rup, pana la ora asta la serviciu? Taci omule cam luat 
salariul şi am fost la piata la cump?raturi. şi ce ai cump?rat, fa ? Ete asta am 
cump?rat, zice tigana şi ii arata o lingura de lemn. Auzi fa, firai a dracu', noi navem 
bani deo tuica şi tu cumperi mobila.... 22) [2583] Nicolae Q: Cum se sinucide un 
tigan? A: Isi miroase sosetele. 
 
Q: Cum se sinucide un roman? A: Ii spune bancul asta tiganului. 23) [2552] sergiu 
Erau 2 tigani(femeie şi bărbat )si in fiecare an veneau apele mari şi mereu le luau 
casele. Intrun an siau facut casa pe malul garlei şi iar a venit apa. Femeia sa dus la 
bărbat sai spuna ca iar a venit apa mare şi sa stranga lucrurile sa plece dar bărbatul 
spune: Nu, şi începe sa cante: Casuta noastra cuibusor de dat la buci stai nevasta 
unte duci!!! 24) [2855] schnecker Era un francez, un englez şi un tigan care trebuia 
sa salveze o printesa din mijlocul unui lac. Francezul sare, face 3 scheme in aer, 
ajunge in apa şi se ineaca. Englezul sare, face 2 scheme in aer, ajunge in apa şi se 
ineaca. Vine şi randul tiganului: Sare in apa şi seneaca. 25) [2910] ainur Un tigan 
moare şi ajunge in rai. Dumnezeu curios il cheama la vorbitor. Ce faci mai tigane ca 
tare vroiam sa te cunosc. Esti primul tigan care ajunge la minen rai. Nai prea facut 
rele la viata ta.' Nu Doamne Dumnezeule. şi eu ca oamenii am mincat, am baut, 
miam rezolvat nevasta. Mai tigane, ia spunemi tu mie dac? pe pamint, atata timp cat 
ai trait, ai avut vreo nemultumire?' Apai Dumnezeule dac? tot îmi e permis, stii, 
toata viata mam intrebat de ce Doamne ne dai 32 de dinti şi o singura p**a". Iauzi. 
Sa stii ca nu mam gindit niciodata la asta. dac? tot zici ca astai oful tau, uite eu iti 
mai dau o sansa. Ia 32 de p**i de la mine şi dute cu ele pe pamint. Pleaca tiganu' 
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bucuros cu bratul de p**i  dup? el. La poarta raiului il opreste Sf. Petru sii zice: Unde 
pleci mai tigane?' Iaca, mia mai dat Dumnezeu o sansa şi 32 de p**i toate marimile. 
Ce zici?' Bine, bine, dar roaba asta de c***e cui io lasi?' 
 
26) [3042] kitz Un tigan isi duce nevasta la ginecolog sa o controleze. Doctoru' baga 
dou? degete, tiganul curios: Cei faci dom' doctor? Ii iau latimea. Inca o data acelasi 
lucru, tiganu: Ce faci dom' doctor? Doctoru': Ii iau latimea. Ginecologu' ca sasi bata 
joc se desface la pantaloni, scoate scula afara. Tiganu repede, il intreaba ce face? 
Doctoru: Ii iau inaltimea, la care tiganu: O sa iei pe dracu. O sa iei sifilis ca dasta am 
aduso aici. 27) [3285] Barta Mosul tigan, citind ziarul exclama c?tre baba: Fa, aici 
scrie ca o bomba atomica costa dou? milioane de dolari. Doamne da, fa, sa cada una 
la noi in gradina. 28) [3507] Bogdan I: Stiti care e diferen?a intre un roman şi un 
tigan?? R: Romanii fura unii pe altii, iar tiganii fura in Germania! 29) [3914] kosmyn 
Cum te adresezi unui tigan imbracat la 4 ace? Inculpat, ridicate! 30) [4362] roty 
Pentru a atrage b?rba?ii in treburile casnice.Trei femei incep sa povesteasca cum 
sau descurcat Iam spus soţului ca ar fi bine dac? ar face el cump?raturile, începe 
discursul o italianca şi ?..intreba curioase celelante femei. Prima zi nimic, a dou? zi 
nimic deabia a treia zi a inceput sa vina cu sacosile pline. Bravo!! strigara muierile 
intrun glas. Stati fetelor sa vedeti ce am facut eu se ridica o bucatica din Franta.Iam 
spus lui Jean Piere sa mai duca şi el copii la gradinita. Si...?intreba hienele cu voce 
tare. Prima zi nimic a dou? zi nimic a treia zi ia luat şi ia dus singur la gradinita. 
Victorie.victorie strigara toate intrun glas. Dar tu Zambilo nu spui nimic? o intreba 
pe tiganca presedinta intilniri. 
 
Apoi io iam zis lui bărbatumiu : "dute ba şi tu la munca ca murim de foame cu cinci 
copi acasă"... şi ?...Si ?...intreba muierile deodata. Prima zi nimic a dou? zi nimic a 
treia zi nimic deabia a patra zi am inceput sa vaz un pic cu ochiul sting. 31) [5065] 
Razvan Intrebare: Ce este un tigan pe bicicleta? Raspuns: Mobilrom. 32) [5199] 
Jericho Cica statea un tigan cu "consoarta" lui pe marginea patului şi se spargeau in 
poante. Zice tiganu': Tiganco, team ars! Ce sta sub pat şi începe cu "U". Nu stiu ba, 
tigane. Un papuc, fa proasto. Sta tiganca, sa gandeste şi zice: Tigane, team ars ! Ce 
sta sub pat şi începe cu "H"? Nu stiu, fa! Alt papuc, ba! 33) [12019] ADI Un 
american, un neamt şi un tigan naufragiaza pe o insula populata de canibali. Cei trei 
sunt prinsi de c?tre acestia. Canibalii hotarasc ca pe american sal friga la protap. A 
dou? zi se duc la neamt şi cum il vad aşa de gras se gandesc sa faca din el untura. A 
treia zi se duc, il iau pe tigan şi cum il vad aşa de negru şi urat, stau şi nu stiu ce sa 
faca din el. La care, unul mai rasarit: sa facem din el papuci! La care tiganul revoltat, 
ia un cutit şi se impunge : Na, sa va intre apa in papuci! 34) [4616] Super Vine un 
tzigan de la shcoala, shi ii spune lu' tac'su entuziasmat: Tatai..tatai......nea intrebat 
astazi doamna invatzatoare cat face 1+1...sh'am fost singuru' din clasa care a spus 
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ca face 2..de ce tatai ca's tzigan tatai...??? Nuuu dragu' tatii....ca eshti baiet dashtept! 
Vine shi a dou? zi..la fel: 
 
Tatai..tatai...nea intrebat astazi doamna invatzatoare cat face 2+3...sh'am fost 
singuru' din clasa care a zis ca face 5...de ce tatai..ca sunt tzigan tatai?..??.. Nuuuu 
dragu' tatii...ca eshti baiet deshtept.... A treia zi: Tatai..tatai...a intrat astazi in clasa 
doamna asistenta...shi nea verificat paru' de pe burtica.....sh'am fost singuru' din 
clasa cu par pe burtica.......ca's tzigan tatai..??..?? Nuuuuu dragu' tatii.......c'ai 21 de 
ani......!! 35) [7321] Sabou Fac concurs un ungur un roman şi un tigan care poate sta 
mai mult intrun cotet cu porci.Intra ungurul sta 1 min sta 2 min iese afara fu'da put 
porcii.Intra romanul sta 1 min sta 2 min iese afara fu'da put porci.Intra tiganu sta 1 
ora sta 2 ore sta 3 ore ies porcii fu'da pute tiganu 36) [4709] Viper Intro noapte un 
american, un francez şi un tigan cautau un hotel; Toate hotelurile erau ocupate: 
Ajung la un hotel şi receptioneru' le spune ca mai exista o camera dar e cu o 
fantoma... Englezu' curajos intra in camera şi se culca; la miezu' noptii iese fantoma 
şi începe sa vorbeasca: "Io sunt fantoma cu un ochi verde şi unu' alb". Englezu' 
speriat sare pe fereastra. 
 
A dou? noapte, figura se repeta şi cu francezu' 
 
Când vine şi randul tiganului, acesta se culca linistit, şi la miezu' noptii iese 
fantoma... " Io sunt fantoma cu un ochi verde şi unu' alb.. Tiga nu se scoala, se uita 
putin la ea sii spune : Poate vrei sa til inverzesc şi pe celalalt... 37) [4711] Viper Un 
american, un francez şi un tigan au pus un pariu, care poate rezista cel mai mult 
intro pestera cu cate alimente vrea muschii lui... Americanu' intra mandru cu 50 de 
rucsace pline de mancare ;  dup? 2 luni iese afara... Când vine randul francezului 
acesta ia cu el 20 de rucsace pline cu mancare şi 200 de franzele; dupa3 luni iese 
afara... 
 
Vazand ce mult au rezistat cei doi, tiganu' isi ia cu el un singur borcan de fasole cu 
el...;  dup? 5 ani iese afara... Presa vine peste el pentru al intreba cum de a putut 
rezista aşa de mult; tiganu' raspunde... Am mancat fasolea aia şi apoi mam cacat am 
manca, şi tot aşa numa' ca ultima data am facut diearee şi am fost nevoit sa ies.. 38) 
[8392] Simo Un tigan şi o tiganca se hotarasc sa nu mai vorbesca urat când fac 
dragoste. Se hotarasc deci sa vorbesca in termeni de pocker. In prina seara, tiganu: 
Fa tiganca, am deschidere! Pas, ma. A dou? seara, tiganul: Fa tiganca, am 
deschidere! Pas, ma. A treia seara la fel, a patra la fel şi tot asa... După vreo 
saptamana, tiganca: Ma tigane, am deschidere! Pas, fa. A dou? seara tot aşa, a treia 
tot aşa pana când se inerveaza tiganca şi da cearsaful la o parte şi il vede pe tigan 
foarte excitat. Bine ma nenorocitule, cu quinta roiala şi zici PAS?? Mal, ca teei uitat 
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in carti. 39) [11843] Razvan Ce zice tiganul când vine iarna? Scoatema Doamne şi 
din iarna asta ca al dreaq sa fie ala care intra in alta! 
 
Caz real: La Matasaru in jud. Dambovitza, pe vremea lu' ala pe care la lasat 
Targovistea rece..., lea construit sistemul case la tiganii caldarari pentru ca stateau 
in corturi (care se puteau vedea din trenul care circula pe directia 
PitestiBucuresti)... şi tiganii nostri au pus caii in case şi ei stateau tot la cort! 
 
Când a vazut tiganul lapte, la pus intrun tuci jegos şi a zis: "Fal Doamne sa creasca!" 
şi a dat pe afara... 
 
Un tigan isi striga copiii pe care ii trimite la produs: Rambo, Tarzan, Rahan, Lis, 
Limbiana, Maribulena şi numele pot continua... 
*** 
Un cetatean se prezinta la Oficiul Fortelor de Munca Bucuresti si vede un anunt : 
"Se cauta asistent pentru medic ginecolog." 
O intreaba pe tinara de la ghiseu in ce consta slujba si daca poate da ceva 
amanunte. 
- Da , trebuie sa ajutati doamnele sa se dezbrace de haine, apoi de lenjeria intima, sa 
le ajutati sa se intinda si sa le spalati cu grija zonele intime, apoi sa le dati cu spuma 
de ras si sa le barbieriti de parul pubian, apoi sa le ungeti cu diferite creme si sa le 
masati astfel ca ele sa fie pregatite pentru examinarea medicului. Este pentru 
inceput un salariu lunar de 2000 RON cu perspective serioase de crestere in functie 
de rezultate. Dar trebuie sa mergeti la Ploiesti.  
- A, da ? De ce, acolo este slujba?  
- Nu ,slujba e in Bucuresti, dar acolo e capatul cozii !! 
*** 
Prin pădure, iepuraşul zbura la joasă înălţime (gen Superman)... 
O vede pe vulpe: "Vulpe-oooooo, vrei un pumn în gurăăă??? A dreacu de urâtă!" 
Vulpea speriată, se lasă-n jos:"Nuuu!..." 
Zboară iepurașul mai departe. 
Îl vede pe lup: "Lupu-leeeee, al dreacu cu urechile tale, vrei mă un pumn în 
gurăăăă???" Lupu', speriat se lasă-n jos: "Nuuu!..." 
Zboară iepuraşul mai departe. 
Îl vede pe urs: "Ursuleeee, al dreacu de umflat, vrei mă un pumn în gurăăăă??? 
La care, ursul, ambiționat: "Da, măh, vreau, vreau, na, e bine?!? 
Iepuraşul: "Atunci du-te-n capu' pădurii măh, că de-acolo l-am luat si eu! E leu-ntr-o 
formăăăă"... 
*** 
Un cioban, vede el ca oile nu prea dau producție ca lumea, se duce la veterinar: 
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-Domn doctor, am si eu o problema, nu fac oile astea lana si lapte ca lumea, ce sa le 
fac? 
-Mai ciobane, ia-le, du-le la padure, trage-le cate un numar, si a doua zi vezi daca 
stau oile la umbra, e bine, o sa ai  productie, daca stau la soare, repeta "procedeul"! 
Se duce ciobanu' fericit acasa, a doua zi de dimineata urca oile in remorca, porneste 
tractorul si pleaca la padure. Le  trage cate un numar la fiecare, se intoarce acasa, 
doarme o zi si cand se trezeste striga la nevasta-sa: 
-Fa, ia zi unde stau oile, la soare sau la umbra? 
-Ma Ioane, la soare! Se scoala asta, urca iar oile in remorca, pleaca la padure, le 
trage cate 2 numere la fiecare, vine acasa, doarme 2  zile, cand se trezeste striga iar 
la nevasta-sa: 
-Fa, ia zi unde stau oile, la soare sau la umbra? 
-Tot la soare, ma Ioane! 
Suparat, se scoala asta, le urca iar in remorca la tractor, se duce la padure si le trage 
cate 5 numere la fiecare. Se intoarce asta epuizat acasa, doarme o saptamana, se 
trezeste: 
-Fa, ia zi unde stau oile, la soare sau la umbra? 
-Ma Ioane, nici la soare nici la umbra, is toate in remorca si una la volan, 
claxoneaza!!! 
*** 
Primarul Parisului era foarte îngrijorat în privinta invaziei de porumbei de pe 
Champs-Élysées. 
Nu putea n ic idecum să-i alunge din oras. Întregul Paris era plin de rahat de 
porumbei. 
Parizienii n ic i nu mai puteau călca pe alei, n ic i să conduci nu mai avea n ic iun 
haz. 
Costa o avere să tot cureti străzile si trotuarele. 
 
Într-o zi intră în primărie un om care-i face primarului o ofertă: 
"Îti pot scăpa frumosul oras de plaga columbească fără n ic io plată. 
Dar trebuie să promiti că nu-mi vei pune n ic io întrebare. 
Sau, îmi poti plăti un milion de euro si să-mi pui o întrebare." 
Primarul cântări oferta si o acceptă rapid. 
 
A doua zi, omul se cătără în vârful Turnului Eiffel, îsi descheie redingota si eliberă 
un porumbel albastru. Porumbelul albastru dădu de câteva ori din aripi si apoi se 
pierdu în înaltul cerului parizian. 
 
Toti porumbeii din Paris au văzut porumbelul cel albastru si s-au adunat în aer în 
urma acestuia. 
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L-au urmat cu totii într-un nor urias spre Răsărit, departe, departe. 
 
A doua zi, porumbelul cel albastru s-a întors complet singur la omul ce-l astepta 
încă în vârful Turnului Eiffel. 
 
Primarul era în extaz. A considerat că omul si porumbelul albastru au înfăptuit o 
adevărată minune scăpând Parisul de plaga porumbească. 
Desi omul cu porumbelul nu ceruse nim ic , primarul i-a înmânat un cec cu un 
milion de euro si i-a spus că, într-adevăr, voia să-i pună o întrebare. 
Chiar dacă s-au înteles că nu-l costa nim ic pentru curătarea orasului, se hotărâse să 
plătească un milion pentru a putea pune O ÎNTREBARE. 
Omul acceptă banii si-l invită pe primar să-i pună UNICA întrebare. 
Primarul întrebă: 
 
"Aveti si un tigan albastru??" 
*** 
Puterea unei virgule 
In cadrul unui experiment sociologic, unei grupe de 50 de oameni in care erau in 
mod egal femei si barbati i s-a dat un text si insarcinarea sa aseze in cadrul acelui 
text o virgula. 
Textul era:“Daca barbatul ar sti realmente valoarea pe care o are femeia ar merge 
in patru labe .” 
Toti barbatii au asezat virgula dupa cuvantul “are”. 
Toate femeile au asezat virgula dupa cuvantul “femeia”. 
*** 
Un iluzionist lucra pe un vapor. De fiecare data spectatorii erau altii, asa ca isi 
permitea sa face mereu aceleasi scamatorii. Singura problema era papagalul 
capitanului, care incetul cu incetul a inceput sa priceapa care sunt trucurile. 
Si la un moment dat s-a apucat sa dezvaluie secretul in mijlocul fiecarei 
reprezentatii: 
- Aaaa, uitati, nu e aceeasi palarie! 
- Aaaa, uitati, florile sunt ascunse sub masa! 
- Aaaa, uitati, are ascunse niste carti in maneca! ... si asa mai departe. 
Iluzionistul se enerva de fiecare data, dar n-avea ce face. 
La un moment dat vine o furtuna iar vaporul se scufunda, supravietuind doar 
iluzionistul si papagalul. 
Cateva zile, plutind fiecare pe cate o scandura, s-au privit plini de dusmanie, fara sa 
scoata vreun cuvant. 
Pana la urma, papagalul zice : 
- OK! Ma dau batut. Unde pula mea e vaporul 
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*** 
ADIO, CHIORULE! 
 
O poezie savuroasa scrisa de Vadim 
 
Tovarăşe Ceauşescu 
Fă-i chemare lui Băsescu 
Pîn' la toamnă s-o mierlească 
Să nu se mai chinuiască. 
Să-l vedem pe catafalc 
Fardat cu pudră de talc. 
Să-l vedem cu floarea-n gură 
Lecuit de băutură. 
Ia-l, Nea Nicule, la tine 
Că ne face de ruşine. 
Planeta rîde de noi 
N-a văzut aşa gunoi! 
Era pînă şi Rîmaru 
Mai normal ca Marinaru! 
Monstrul de Idi Amin 
A fost parcă mai creştin. 
Plînge specia umană 
De-o astfel de lighioană. 
Totul e urît la el: 
Nume, faţă, cerebel. 
Zici Băse - zici Butan Gas 
Lumea se ţine de nas. 
Nume stupid şi jenant 
(Trece cu deodorant). 
Doamne, ce păcat plătim 
Şi ce blestem ispăşim? 
Ne-ai dat o caricatură 
Un beţiv spurcat la gură. 
Nici măcar nu e român 
Ci os de tătar păgîn. 
Acu' zici că a crăpat 
Mitocanul Cur Pictat 
Dar uite-l c-a înviat! 
Fiindcă-i posedat de draci 
(Neam de vechi aurolaci!) 
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Hai, Nea Nicu, nu fi rău 
Cheamă-l tu la pieptul tău 
Şi bagă-l cu capu-n smoală 
Pînă o să dea în boală. 
Dacă cere de băut 
Dă-i, Nea Nicule, un şut. 
Dacă cere o ţigară 
Vîră-i o sîrmă în nară. 
Iar dacă vrea şi gagici 
De-Andreea Pora ce zici? 
Pentru un aşa nebun 
Şi iadul este prea bun. 
Deci, ne-am înţeles, Nea Nicu? 
Scapă-ne tu de limbricu' 
De ciuma portocalie 
(Nu sînt mulţi, numai fo mie). 
E o ură în popor 
Cruntă împotriva lor. 
Românii, dac-ar putea 
Pur şi simplu i-ar linşa! 
Acest an, 2010, 
Veţi vedea ce se petrece: 
Chiorul va crăpa-n spital 
Sau aruncat la canal! 
*** 
Ieri seara stateam cu nevasta-mea de vorba despre eutanasiere si i-am spus: 
- Sa nu ma lasi niciodata sa stau într-o stare vegetativa, sa fiu dependent de niste 
masini si alimentat cu lichide. Daca o sa fiu vreodata într-o astfel de stare, te rog sa 
debransezi toate aparatele care ma tin în viata !. 
Si atunci ea s-a ridicat, a închis televizorul si calculatorul si mi-a aruncat berea la 
chiuveta. 
Proasta dracului !!! ¨ 
*** 
Dimineata, in drum spre serviciu, un evreu vede in statia de tramvai un domn bine 
facut si foarte bine imbracat. Prezenta lui il intriga. 
Un domn astfel imbracat nu se duce la serviciu la aceasta ora a diminetii; daca nu se 
duce, inseamna ca vine; de unde poate veni in zori de zi un domn astfel imbracat 
decât de la o dama; 
un domn bine vine de la o dama bine; 
la noi in cartier sunt trei dame bine: 
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Natasa, care-i insa plecata la Leningrad , 
Rashela, dar de la ea vin chiar eu, 
si sotia mea. 
Sotia mea are trei amanti: directorul ei (firesc), directorul meu (normal),si pe un 
oarecare domn Abramovici. 
- Buna dimineata, domnule Abramovici! 
- Buna dimineata. Dar de unde ma cunoasteti? 
- Simpla deductie. 
*** 
A fost o data un tânăr prinţ care intr-o zi a intrebat o preafrumoasa printesa: 
-Vrei sa fii sotia mea ? 
Si ea a spus: 
- Nuuuuuu ! 
Si de atunci printul a trait multi si fericiti ani (poate mai traieste si acum!), umbland 
la vanatoare si pescuit, haladuind cu prietenii, band multa bere si imbatindu-se de 
cate ori poftea, jucand table toata ziulica  si lasandu-si hainele imprastiate in 
sufragerie, facand sex cu toate curvele, vecinele si prietenele, fluierind si 
scarpinandu-si indelung c….... 
 
SFARSIT 
*** 
Un tigan si doi romani joaca 'fazan'... 
Romanii: 
- Ia zi cu litera ' I '! 
La care, tiganu: 
- 'IXINA', ma'!.... 
Aia, razand, intreaba: 
- Ce, ma?!?... 
- Aia ma', de-o poarta-n piept politistii!... 
**** 
Doua pirande vorbesc intre ele: 
- Auzi, fa?... Ce le-ai facut ieri de mancare? 
- Macaroane! 
- Si ce ai pus peste ele? 
- Capacul ala albastru, vechi! 
**** 
O tiganca se duce la teatru. La întoarcere, tiganul o întreaba: 
- Cum a fost, fa, la teatru? 
- Stai sa-ti povestesc.. La intrare, toata lumea tinea beletele în mîna, asa ca l-am scos 
si eu. La usa , unul mi-a rupt beletul. Am vrut sa tip, dar, cum nimeni nu tipa, n-am 
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mai tipat nici io. Am intrat, m-am pus pe scaun si deodata s-a stins lumina. Am vrut 
sa tip, dar, cum nimeni nu tipa, n-am mai tipat nici io. La un moment dat, ala de 
statea lînga mine, mi-a bagat mana între picioare. Am vrut sa tip, dar, cum nimeni 
nu tipa, n-am mai tipat nici io. 
- Lasa asta, fa. Piesa, piesa cum a fost? 
- Mult mai mare decît a ta! 
*** 
Intrebare: Ce-ti inspira un tigan fara maini? 
Raspuns : Incredere... 
*** 
Un tanar marinar se imbarca prima data pe un petrolier. Dupa o saptamana pe vas 
intreaba un coleg: 
-Fratioare, pe vasul asta nu avem si femei ? 
-Nu, echipajul este format numai din barbati 
-Si daca ai neaparat nevoie de o femeie?. 
-Avem un bucatar la care mai apelam din cand in cand. 
Tanarul se stramba si o lasa balta. Revine insa dupa cateva zile: 
-Frate, spune-mi si mie cum pot sa rezolv si eu treaba cu bucatarul ? 
-Se rezolva, dar te va costa. 
-Cat ? 
- Cam 400 $. 
-Bine, dar de ce asa de mult ? 
-Pentru ca o suta trebuie sa o dai capitanului ca nu este de acord cu treburile astea, 
o suta trebuie sa o dai secundului ca nici el nu e de acord cu asta si cate o suta 
trebuie sa o dai la doi mateloti ca nici bucatarul nu este de acord cu treaba asta! 
*** 
Merge un tip cu nevasta-sa sa ia cina la restaurant. Din greseala, farfuria de supa se 
varsa pe rochia ei cea noua. Suparata si asteptand sa fie consolata de sotul romantic 
ea zice: 
- Uite cum arat, ca o scroafa! El raspunde: 
- Da! Si te-ai mai si murdarit pe deasupra! 
*** 
Doi studenti: 
-Din ce traiesti? 
- Scriu. 
- Ce anume scrii? 
- Acasa, ca-mi trebuie bani! 
**** 
Întrebare : - De ce are femeia orgasm ? 
Răspuns: - Motiv sa mai ţipe o dată la bărbat! 
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**** 
Nepotul vine in vizita si o gaseste pe bunica de 80 de ani plangand. 
Nepotul: - Ce s-a intamplat? 
Bunica: - A murit bunicu· ! 
Nepotul: - Pai cum s-a intamplat asa o nenorocire? 
Bunica: - Azi dimineata in timp ce faceam sex. 
Nepotul: - Dar stiati ca la varsta voastra poate fi fatal ! 
Bunica: - Da, de 5 ani o faceam numai duminica si atunci in ritmul lent al clopotelor 
de la biserica. 
Nepotul: - Si atunci care a fost problema! 
Bunica: - A trecut nenorocitul de postas cu soneria lui de la bicicleta !!! 
**** 
12 motive pentru a fi BERBEC : 
 
1. Primul motiv pentru care esti un Berbec : Esti foarte hotarat ! 
2. Niciodata nu te plictisesti. 
3. Opiniile sunt intotdeauna prezente. 
4. Ai realizat mari lucrari de pionierat. 
5. Motto-ul tau : Aventurierii suntem noi. 
6. Iti place mancarea gen fast – food. 
7. Te inalti ( te ridici ) inainte de a privi. 
8. Pasional, pasional, pasional… 
9. Intotdeauna vrei sa fi primul in ceea ce faci. 
10. Oh ! Temperamentul tau. 
11. Ai gusturi indraznete. 
12. Open mind : Nu cu ochii se poate vedea in intuneric. 
 
12 motive pentru a fi TAUR : 
 
1. Primul motiv : Renuntarea iti este un concept strain. 
2. Motto-ul tau: Mai bine te lupti decat sa intorci spatele. 
3 .Vei manca orice. 
4. Niciodata nu vei primi premiul pentru « tactica » . 
5. Muncesti prea mult. 
6. Iti place incaltamintea practica. 
7. Noi stim (toata lumea stie) ca o vei face 
(vei duce proiectul la bun sfarsit). 
8. Esti, oh, atat de romantic… 
9. ...si atat de sociabil. 
10. Pentru mintea ta iscoditoare, nu exista taine. 
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11. Iti place sa te asociezi cu parteneri puternici. 
12. Open mind : Atunci cand o usa se inchide, se deschide alta. 
 
12 motive pentru a fi GEAMAN : 
 
1. Esti maret la multiple sarcini. 
2. Vorbesti, vorbesti, vorbesti… 
3. Iti plac lucrurile noi. 
4. Motto-ul tau : Cred orice, atata timp cat iubesc. 
5. Nimeni nu te intelege (esti un neinteles) . 
6. Nu esti confuz cand vine vorba de dovezi. 
7. Faci prietenii solide. 
8. Esti cu adevarat amuzant. 
9. Niciodata nu furi. 
10 . Etalezi o spontanietate care iti amplifica naturaletea. 
11. Esti pe aceeasi frecventa cu ritmurile societatii. 
12. Open mind : Fantezia nu este decat inceputul. 
 
12 motive pentru a fi RAC : 
 
1. Exerciti o atractie mistica. 
2. Nu poti ascunde ceea ce gandesti. 
3. Iti place sa stai acasa. 
4. Adori mancarea buna (sanatoasa) . 
5. Consideri ca ti se ranesc cu usurinta sentimentele. 
6. Motto-ul tau : Amprentele digitale si fulgii de zapada 
nu sunt singurele elemente caracterizate prin 
unicitate absoluta. 
7. Te comporti ca o closca cu puii ei. 
8. Te gandesti ca esti intr-o continua distractie. 
9. Iti place sa ii indestulezi pe oameni, sa-i hranesti. 
10. Lasa-ma sa-ti plang pe umar ! 
11. Nimeni nu iti poate impune o idee sau o atitudine. 
12. Open mind : Si a trai este un act de creatie. 
 
12 motive pentru a fi Leu : 
 
1. Niciodata nu vei fi un las, un om slab. 
2. Mereu, gata de drum. 
3. Motto-ul tau : Sunt cel mai bun ! 
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4. Un asa magnetism animalic…mai rar. 
5. Te poti plange cu voce tare. 
6. Iti place ca oamenii sa depinda de tine. 
7. Nascut actor – ai actoria in sange. 
8. Intotdeauna distractiv sa-l ai in preajma. 
9. Legaturi pline de semnificatii. 
10. Charisma si hotarare de a izbandi 
11. Te implici fara rezerve in ceea ce faci. 
12. Open mind : Un copac are multe ramuri si frunze , dar o singura tulpina. 
 
12 motive pentru a fi Fecioara : 
 
1. Expert in folosirea cuvintelor. 
2. Motto-ul tau : Realizarea cea mai mare a unei persoane cu adevarat ambitioase 
poate fi simpla amabilitate. 
3. Faci cele mai pertinente recenzii critice. 
4. Atat de elegant si curat. 
5. Mentii standardele altora la cote inalte. 
6. Potrivit pentru a fi un mare comediant. 
7. Esti foarte bun in a-ti ascunde emotiile. 
8. Model de constrangere excesiva. 
9. Sincer si real. 
10. Complet concentrat asupra obiectivelor. 
11. Detaliile sunt viata ta. 
12. Open mind : Nu intotdeauna calea cea mai grea este si cea mai buna. 
 
12 motive pentru a fi Balanta : 
 
1. Vrei ca toata lumea sa fie fericita. 
2. Motto-ul tau : Am gust in toate. 
3. Nu ai idei sau prejudecati preconcepute. 
4. Oh, atat de iubitor. 
5. Iti place sa fii drept. 
6. Super sensibil. 
7. O furtuna a mintii, dar de lux. 
8. Urasti sa iei o decizie. 
9. In continuu iti redecorezi casa. 
10. Mare amator de senzational. 
11. Iti cunosti bine limitele. 
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12. Open mind : Toti muncim pentru Dumnezeu. Este un patron dur si salariul nu-i 
intotdeauna grozav, dar exista destule rasplati. 
 
12 motive pentru a fi Scorpion : 
 
1. Nu are frica. 
2. Oh, atat de misterios. 
3. Vrea ceea ce tu nu poti avea. 
4. Motto-ul tau : Lasa-ma in pace ! 
5. Un ganditor atat de profund. 
6. Esti un spirit fara granite. 
7. Ai o limba cam ascutita. 
8. Oare iti dai seama cat de rebel esti ? 
9. Cercetezi vietile altora cu ochi critici si precisi. 
10. Acorzi o mare insemnatate bunului simt. 
11. Personaj care modifica actiunea piesei. 
12. Open mind : Sa pierzi cu eleganta poate fi o victorie importanta. 
 
12 motive pentru a fi un Sagetator : 
 
1. Esti o ratusca norocoasa. 
2. Motto-ul tau : Media mea este buna, pe bune! Vorbesc serios! 
3. Vei calatori oriunde pentru orice. 
4. Viata de petreceri. 
5. Bun simt al umorului. 
6. Iti plac prietenii tai la nebunie. 
7. Mai multa rabdare decat o stanca. 
8. Nu suporti sa ti se puna pumnul in gura. 
9. Fa un eveniment olimpic decat sa fi un antrenor de pampalai. 
10. Extrem de competitiv. 
11. Momentul cel mai important – Prezentul. 
12. Open mind : Simplele realitati ale vietii cotidiene au o legatura importanta cu 
lumea idealurilor marete. 
 
12 motive pentru a fi un Capricorn : 
 
1. Muncesti cu inteligenta nu cu greutate. 
2. Timpul este intodeauna de partea ta. 
3. Motto-ul tau : Prefer sa lupt decat sa ma schimb. 
4. O asa clasa…mai rar. 
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5. Tie iti pasa ceea ce altii gandesc. 
6. Ca iepurasul cu baterii energizer – continui sa functionezi la nesfarsit. 
7. Intuitia nu te inseala. 
8. Arme puternice – inteligenta si ironia. 
9. Stii sa improvizezi. 
10. Nu iti place sa faci « valuri » . 
11. Flexibil in codul moral. 
12. Open mind : Emotiile pot fi calmate cu ajutorul respiratiei. 
 
12 motive pentru a fi un Varsator : 
 
1. Rareori incerci sa faci ceva la care stii ca nu te pricepi. 
2. Motto-ul tau : Informatia inseamna Putere. 
3. Atat de independent. 
4. Imprevizibil total. 
5. Fascinat de tot ce il inconjoara. 
6. Dornic sa salveze lumea. 
7. Nu ii pasa ceea ce cred ceilalti. 
8. Pastreaza optiunile deschise. 
9. Un nonconformist notoriu. 
10. Individualist in alegerile pe care le faci. 
11. Iti plac delicatesele neobisnuite. 
12. Open mind : Lumea necunoscutului trebuie intotdeauna respectata. 
 
12 motive pentru a fi un Peste : 
 
1. Un farmec si o imaginatie atragatoare. 
2. Niciodata nu arunca nimic... 
3. Motto-ul tau : In cotidian, exista miracole ce se repeta mereu. 
4. Atat de retras, pustnic… 
5. Intotdeauna meriti mai bun, mai bine. 
6. Compasiv si generos. 
7. Nici pe departe usor de determinat. 
8. Poate fi foarte la obiect. 
9. Inclinat spre conceptualizare. 
10. Supraincarcat cu enormitatea universului. 
11. Emotii profunde si sensibile. 
12. Open mind : Precautia nu trebuie confundata in mod gresit cu lasitatea. 
*** 
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Un pusti vine revoltat de la scoala si ii spune tatalui sau ca acolo il pun sa invete 
numai inutilitati. Tatal il intreaba uimit: 
- Cum adica? 
- Pai la istorie ne pune sa memoram niste ani: 
1848/1877-1878/1907/1944/1989. Cica sunt importanti! 
- Altceva... 
- Pai la geografie tot asa trebuie sa retinem tot felul de denumiri, ca de exemplu: 
Carpatii "Scurburii", Strimtoarea "Fosfor" si Dardanele, de parca 
mi-ar folosi la ceva chestiile astea! Daca ma intraba careva merg repede la 
un Internet Cafe, dau search pe Google si aflu..... simplu, nu? 
- Da, fiule, da sa zicem ca iesi si tu cu o fata, si cum va tineti voi asa, de mina, ea te 
intreaba ce inaltime are virful Chomolugma? 
- Nu-i problema! Merg repede la un Internet Cafe, ca-i deschis non-stop, dau search 
pe Google, aflu si ma intorc sa-i spun... 
- Da, da pina te intorci tu sa-i spui ca are 8848 metri s-ar putea sa o gasesti ocupata! 
- Cu cine? 
- Pai, tot cu un prost asa ca tine, da care are laptop! 
*** 
Doua blonde la o receptie simandicoasa, dupa ce au defilat pe la bufet una-i spune 
celeilalte: 
"Draga, hai sa plecam! Vinul cica e vechi, icrele sunt negre!" 
*** 
Un tip intra intr-un bar si zice: 
-Sase whiskiuri duble. 
La care barmanul: 
-Trebuie ca ai avut o zi grea. 
-Da, tocmai am aflat ca fratele meu mai mare e homosexual. 
A doua zi acelasi tip intra in acelasi bar si cere aceleasi bauturi. 
Barmanul intreaba acelasi lucru si tipul raspunde: 
-Da, tocmai am aflat ca si fratele meu mai mic e homosexual. A trei zi scena se 
repeta . Barmanul zice: 
-La dracu! A mai ramas cineva in familia ta caruia sa-i placa femeile? 
-Da, nevasta-mea! 
*** 
 
In magazinul nostru, vizitatzi raionul "Totul pentru football". Acolo va putetzi 
cumpara tzigari, bere si televizor... 
*** 
Savantzii au ajuns la concluzia ca cele mai multe vitamine se gasesc in ... farmacie. 
*** 
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In bere e putere. In vin e sanatate. In cognac e distinctzie, iar in apa sint microbi... 
*** 
Se spune ca, in desert, nisipul este atat de fierbinte incat potzi sa prajesti oua pe el. 
Din cauza asta camilele au picioare atat de lungi. 
*** 
In China nu exista notziunea "si-a inselat" (nevasta), in schimb exista "si-a 
confundat"... 
*** 
Benzina se scumpeste pentru ca din cauza scumpirii petrolului cresc cheltuielile 
pentru transportul benzinei... 
*** 
La spitalul de nebuni, un glumet pescuia de zor cu un bat si o sfoara intr-un lighean 
cu apa. La un moment dat, vazandu-l, un doctor il intreaba: 
- Merge pescuitul? Ai prins ceva? 
- Da, tu esti primul, doctore. 
*** 
Un oltean si un ardelean erau intr-un tren. 
Olteanul: 
M-a facut muica oltean, maaa! 
Ardeleanul: No, iart-o ! 
*** 
Un bărbat merge la psihiatru: 
- Doctore, soţia mea e infidelă. În fiecare seară merge la barul pescarilor şi agaţă 
bărbaţi. Chiar mai rău, se culcă cu oricine o întreabă! Înnebunesc! Ce crezi că ar 
trebui să fac? 
Doctorul răspunde: 
- Relaxează-te, respiră adânc şi încearcă să te calmezi. Acum spune-mi, unde e mai 
precis  barul acesta? 
*** 
Un ardelean se trezeste dimineata si cand se uita pe geam vede trei insi care faceau 
poze. Ardeleanu suparat iese din casa si se duce la ei. 
- Pai ce faceti voi aici la mine in ograda? 
- Masuram bade. 
- Da ce masurati? 
- Pai pe aici o sa treaca autostrada Transilvania. 
Ardeleanul sta si se gandeste: 
- Da o sa treaca multe masini p-aci? 
- Pai logic ca o sa treaca. 
- Aha.. si cam cate? 
- Ei cate.. sute, mii.. 
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- Si o sa treaca si noaptea? 
- Pai sigur ca da. 
- Da crucea mamii lor .. io' sa stau sa le deschid poarta la fiecare? 
*** 
Dacă o mai ţine criza economică tot aşa, vor mai rămâne doar două bănci: banca de 
spermă şi banca de sânge. 
Când vor fuziona, noua bancă se va numi The Bloody Fucking Bank. 
*** 
Maria : Ioane, cum se zice corect? Funicular sau furnicular? 
Ion : La ce? 
*** 
Nevasta lui Bula isi pune picaturi in ochiul stang, apoi in cel drept si, la sfarsit, intre 
picioare. 
- Esti nebuna? Acolo de ce pui? O intreaba Bula, siderat de gestul ei. 
- Cum de ce? Raspunde femeia. A trecut multa vreme de cand nici ea n-a mai vazut 
nimic! 
*** 
El si ea la restaurant. 
Ea, sorbind dintr-un pahar de vin: 
-Sa stii ca nu poate fi vorba de sex inainte de casatorie. 
El: - Atunci suna-ma dupa ce te casatoresti. 
*** 
- Domnule doctor, cum a murit Ion? 
- Nu stim inca. Tot ce stim este ca la autopsie s-a zbatut mult. 
*** 
- Iar te-ai imbatat, Mitica? Ce-o sa spuna nevasta-ta cand o sa ajungi acasa? 
- Ce-o sa spuna ea, stiu, ca-i cunosc repertoriul.... 
Intrebarea e ce-o sa-i spun eu? 
*** 
- Sa-ti fie rusine Mitica, zice nevasta. Iar ai venit beat acasa! 
- Ca sa respectam adevarul nu eu am venit, m-au adus vecinii. 
*** 
La un proces legat de evaziunea fiscala dintr-o companie, judecatorul intreaba: 
- Inculpat, recunoasteti ca dvs. ati incercat sa scapati de plata impozitelor si taxelor 
prin metoda descrisa mai devreme de comisarul Garzii Financiare? 
- Sincer, nu, dar si metoda descrisa de dumnealui merita atentie. 
*** 
Doi tipi in parc arunca niste coji de paine la porumbei. 
Zice unul dintre ei: 
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Uite porumbeii astia, sunt ca politicienii! Cat timp sunt jos iti mananca din palma , 
dar cand ajung sus... se caca pe tine! 
*** 
Intr.: Cum se numeste o secretara lasata insarcinata de catre seful ei? 
Rasp.: BOSS-UMFLATA ... 
*** 
Un angajat intra in biroul sefului, smulge cablul telefonic din perete, ii arunca 
hartiile pe jos, ii toarna cafeaua pe cap si da sa-l bata pina colegii din birou striga: 
"Opreste-te Ghita, noi am glumit, nu ai castigat la loto". 
*** 
Un tip gonea pe autostrada cu mult peste viteza legala. Vazand girofarul unei 
masini de politie in oglinda, se 
gandeste: 
"Am o masina buna si pot sa dispar". Asa ca accelereaza si urmarirea incepe. Cand 
acul kilometrajului ajunge la capatul cursei, vazind ca totusi nu poate sa scape de 
politist, barbatul se gandeste ca ar fi mai bine sa renunte si trage pe dreapta. 
Politistul se apropie de masina si spune: 
- Asculta, baiete. Am avut o zi groaznica si vreau sa ajung acasa. Inventeaza o scuza 
buna ca sa te las sa pleci.. 
Tipul se gandeste putin si raspunde: 
- Acum trei saptamani, sotia mea a plecat cu un politist. Cand te-am vazut in spatele 
masinii, am crezut ca vrei sa mi-o aduci inapoi. 
*** 
La un proces plictisitor din cale-afara, cand toti aproape ca adormisera, un betiv 
exclama catre procuror: 
- Sa ma pupi in fund ! 
- Afara! striga procurorul indignat 
- Nuuuuu, aici, sa vada toata lumea. 
*** 
Un preot explica la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam si cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva. 
- Părinte, il întrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute.. 
- Asculta, zise preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma interesează. Eu vorbesc in 
general. 
*** 
Poezie in franceza: 
Je m'appelle Vasile Mure 
Je veni de la padure 
Je gasi nevasta-n pat 
Se randez-vous cu-n alt barbat 
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Quand je preparai ciomagu' 
Mon amie sarise gardu' 
Il tomba dans la urzici 
Sur son cur numai basici! 
*** 
Dumnezeu s-a saturat ca lumea tot trecea din Rai in Iad si invers. 
A hotarat sa faca un gard intre Rai si Iad.     
A chemat pe organizatorul de licitatii Sf.  Petru  si i-a cerut sa-i gaseasca cei mai 
buni constructori. 
Sf. Petru dupa indelungi licitatii electonice a adus in fata Domnului 3 constructori:  
un german, un american si un roman. 
Dumnenezu ii ia la intrebari: 
- Neamtule, cu cat imi faci gardul? 
Germanul raspunde: 
- Cu 5000 de euro.      Folosesc tehnologie germane de ultima generatie, muncitori 
germani toti unu si unu. 
- Americanule cu cat imi faci gardul? 
Americanul raspunde: 
- Cu 10000 de euro, dar folosesc tehnologie de ultra-noua generatie, stalpi cu 
senzori de miscare, wireless, camere de filmat prin satelit cu servere etc. 
- Romanule cu cat imi faci gardul? 
Romanul raspunde: 
- Pai cu 15000 de euro. 
Pai si ce faci de banii astia, intreaba Domnul. 
- Pai (si apropiindu-se de urechea Domnului) iti dau Tie 5000 de euro ca mi-ai dat 
licitatia, 5000 de euro ii tin eu ca am castigat licitatia, iar restul de 5000 ii dam 
neamtului sa faca gardul 
*** 
O romanca, la produs in Italia, este acostata noaptea de un client. 
El: - Cat costa? 
Ea: - 50 Euro. 
O baga in masina, ii da banii si isi face treaba. A doua noapte, figura se repeta... a 
treia noapte la fel... In a patra noapte... fata se uita la el si il intreaba: 
- Auzi ma, da tu de unde esti? ca parca te cunosc. 
El: - Din Romania . 
Ea: - Ce coincidenta, si eu la fel! De unde din Romania ? 
El: - Din Ciuperceni. 
Ea: - Ce coincidenta, si eu la fel! 
El: - Coincidenta s-o crezi tu... Mi-a dat tactu' 500 de euro sa ti-i aduc , dar mi-a zis 
sa nu ti-i dau toti odata, ca-i cheltui!!! 
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*** 
Un moşulică se-nsoară cu o puştoaică. Ea, după noaptea nunţii: 
- A fost minunat! Se face des treaba asta? 
- Da, copila mea. Unii depravaţi o fac chiar şi de două ori pe an. 
*** 
Doi bătrîni pe o bancă-n parc. Zice unul: 
- Mai ţii tu minte ce mai fugeam noi după fete? 
- Da... Dar de ce fugeam? 
*** 
- Tu îţi faci rugăciunea la masă, înainte de a începe să mănânci? 
- Nu e nevoie. Nu găteşte nevastă-mea, ci subsemnatul. 
*** 
- Nevastă-mea vorbeşte întruna. 
- Despre ce? 
- Parcă-mi spune!? 
*** 
- Pe nevastă-mea a apucat-o, de la un timp, altă pandalie: în fiecare noapte visează 
că s-a măritat cu un milionar! 
- Asta nu-i nimic, a mea visează ziua. 
*** 
Culcându-şi copilul, mama îi spune: 
- Puişor, dacă vei avea nevoie de ceva în timpul nopţii, strig-o pe mămica şi, 
imediat, tăticu' va fi lângă tine. 
*** 
- În sfârşit, am reuşit să-l fac pe bărbatul meu să nu-şi mai roadă unghiile. 
- Cum? 
- I-am ascuns proteza. 
*** 
O frumoasă face autostopul pe autostrada Bucureşti-Piteşti. 
Opreşte un superb Jaguar roşu şi o ia. Pornesc şi, la un moment dat, bărbatul zice: 
- Domnişoară, sunteţi cea de a treia femeie gravidă pe care o duc la Bucureşti. 
- Dar nu sunt însărcinată! se revoltă domnişoara. 
- N-am ajuns încă la Bucureşti! 
*** 
O bandă de hoţi opreşte un autocar. Şeful bandei dă sarcini oamenilor săi: 
- Bărbaţii să fie jefuiţi, iar femeile să fie violate! 
Un bandit mai milostiv spune: 
- Şefule, măcar pe femei să le lăsăm în pace! 
La care se aude o voce de femeie: 
- De ce te amesteci în treburile şefului tău? 
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*** 
O femeie fatală aşteaptă autobuzul în staţie ca să plece acasă. Afară ploua tare. Un 
Porsche alb, superb, frânează brusc şi un bărbat prezentabil o întreabă: 
- Vă pot conduce acasă, domnişoară? 
- Nu mă deranjează, dar unde staţi? 
*** 
În avion, pilotul vorbeşte cu copilotul: 
- După ce îmi beau cafeua, mă duc să fac dragoste cu stewardesa aia blondă! 
Stewardesa aude şi fuge să-i spună pilotului că a uitat microfonul deschis şi se aude 
în tot avionul. Pe la jumătatea aeronavei, un bătrân o opreşte: 
- Ce fugi aşa, domnişoară? Lasă omul să-şi bea cafeaua măcar! 
*** 
O echipă de arheologi a descoperit de ce Moise a rătăcit 40 de ani în deşert, 
împreună cu poporul lui Israel : pentru că era bărbat şi bărbaţii nu întreabă 
niciodată care-i drumul. 
*** 
Un bărbat îi spune vecinului său că se poartă cam indecent. 
- De ce, măi? 
- Te vede toată strada cum îţi îmbrăţişezi nevasta în fiecare seară după ora zece. Şi 
nici măcar nu tragi perdeaua. 
- Ei, vezi cum vorbeşte lumea? Păi eu în fiecare seară, după ora zece, sunt la club. 
*** 
De ce fetele coboară privirea cînd primesc o declaraţie de dragoste? 
- Ca să verifice dacă e adevărat... 
*** 
Un moş mergea pe stradă cu o sacoşă în mână. Deodată, se împiedică de bordură şi 
cade peste sacoşă: 
- S-au dus ouăle mele. 
O babă îl întreabă: 
- Aoleo… aveaţi ouă în sacoşă? 
- Nu, cuie! 
*** 
Lângă cascada Niagara , ghidul se adresează grupului de turişti: 
- Dacă doamnele vor binevoi să tacă un moment, veţi putea auzi zgomotul căderii 
apelor. 
*** 
Cineva sună la uşă , iar bărbatul deschide. Moartea în faţa lui îi spune: 
- Am venit după viaţa ta! 
Bărbatul se întoarce şi-o strigă pe nevastă-sa: 
- Viaţa mea! Pe tine te caută! 
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*** 
- Sunt căsătorit de 20 de ani şi mereu îndrăgostit de aceaşi femeie. 
- Mi se pare un lucru admirabil! 
- Dar şi periculos... Daca află nevastă-mea, mă omoară! 
*** 
Un tânăr împreună cu tatăl său era într-un magazin, când ajung la un raft cu 
prezervative. 
- Ce sunt astea, tată? 
- Prezervative, fiule. 
- Şi de ce sunt în pachete de câte 1, 3 şi 12? 
- Vezi tu, cele de 1 sunt pentru liceeni, pentru sâmbătă seara; cele de 3 sunt pentru 
studenţi: unul pentru vineri, unul pentru sâmbătă şi unul pentru duminică, iar cele 
de 12 sunt pentru oamenii căsătoriţi: unul pentru ianuarie, unul pentru februarie, 
unul pentru martie... 
*** 
Soţul intră seara în dormitor cu două aspirine şi un pahar cu apă. Soţia întreabă: 
- Asta pentru ce mai e? 
- Pentru durerea ta de cap! 
- Dar nu mă doare capul! 
- Aha, te-am prins! 
*** 
Doctorul Smith îşi lua cina la un restaurant elegant, împreună cu soţia, când trece o 
blondă foarte arătoasă şi-i spune: 
- Bună, Sammy! 
Soţia, vizibil iritată: 
- Cine-i asta? 
- E amanta mea! 
- Cum adică, ai o amantă? De când se întâmplă asta? 
- Cam de cinci ani. 
- Cinci ani! Mâine sun avocatul şi dăm divorţ. Vei fi ruinat! 
- Ia gândeşte-te. Dacă dai divorţ, fiecare va avea jumătate din ce avem acum. Nu vei 
mai avea casa aia mare, nu vei mai avea câte un Cadillac nou în fiecare an şi nu vei 
mai juca golf şi bridge în fiecare zi cu aşa-zisii tăi prieteni... 
Tocmai atunci trece o roşcată draguţă zicând: 
- Bună, Sammy! 
- Asta cine mai e? 
- E amanta doctorului Grant. 
- Doctorul Grant are şi el o amantă? 
- Da, de vreo zece ani. 
- A noastră e mai frumoasă! 
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*** 
Soţia intră în somptuosul birou al soţului ei. 
- Dragul meu, vreau să pun şi eu o pilă. Ai o secretară fermecătoare. Aş dori să-i dai 
nişte scrisori de recomandare extrem de călduroase pentru mâine, când îşi va 
încerca norocul la un alt director de bancă. 
*** 
- Nu-i aşa, mamă, că tata arată foarte distins, destul de tânăr încă, chiar şi cu părul 
cărunt? 
- Da, aşa e. Şi asta datorită mie. 
*** 
Proaspăt posesoare a permisului de conducere, soţia e la volan, cu soţul alături, pe 
post de observator. 
- Ce ţi-e şi cu pietonii ăştia, parcă vor să se sinucidă, mai că ţi se bagă sub roţile 
maşinii! 
- De ce nu încerci să cobori automobilul de pe trotuar şi să circuli pe stradă? o 
întreabă soţul cu blîndeţe. 
*** 
Un gangster celebru îi oferă proaspetei logodnice un superb colier de perle. 
Încântată, tânăra întreabă: 
- Sunt fantastice! Ştiu că nu se face, dar sunt foarte curioasă. Cât poate să coste aşa 
ceva. 
- Păi, cu aproximaţie, între cinci şi zece ani. 
*** 
- Nevastă-mea mă sărută de fiecare dată când mă întorc acasă la o oră mai târzie. 
- Asta da, iubire! 
- Aş, iubire! Se numeşte investigaţie. 
*** 
- În fine, am reuşit să mă las de fumat. Imaginează-ţi, în ultima vreme, cum 
aprindeam ţigara, cum începea să-mi curgă sânge din nas! 
- Nu e nevoie să-mi imaginez. Să ştii că şi nevastă-mea e o femeie extrem de dură. 
*** 
Profitînd de înghesuială, în autobuz, un tip o pipăie insistent pe femeia din faţa lui. 
Aceasta întoarce capul şi-i spune enervată: 
- Domnule, te rog... 
- Nu-i cazul să mă rugaţi, o fac cu plăcere… 
*** 
- Tăticule, mă mărit! 
- Cum adică, te măriţi aşa, tam-nisam? Abia îl cunoşti de o săptămână! Eşti sigură 
că-l iubeşti? 
- Asta e treaba mea. 
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- Dar el te iubeşte? 
- Asta e treaba lui. 
- Şi din ce o să trăiţi? 
- Asta e treaba ta. 
*** 
Toată familia a plecat în excursie cu maşina. Brusc, soţia sare alarmată: 
- Aoleu! Întoarce-te, mergem acasă. Am uitat fierul de călcat în priză. De n-o fi 
izbucnit vreun incendiu! 
- Nu ne întoarcem şi nu va fi niciun incendiu, spune calm capul familiei. Îmi 
amintesc precis că n-am închis robinetul de la chiuvetă. 
*** 
- Ia ascultă, nevastă. Cînd vecinul nostru şi-a luat frigider nou, ai insistat să ne luăm 
şi noi unul la fel. Tot aşa, când şi-a luat telefon mobil. Dacă şi-a schimbat tapetul, a 
trebuit să-l schimb şi eu. Acum, că s-a recăsătorit, eu cum procedez? 
*** 
- Sunt cazuri când soţul trebuie să-şi mintă soţia. 
- Asta nu-i chiar atît de grav. Mai rău e când trebuie să spună adevărul! 
*** 
- Iubitule, prietenul tău Petrică mi-a spus că arăt extraordinar! 
- Dar despre prostie n-a spus nimic? 
- Nu, despre tine n-am discutat! 
*** 
Un tip şi o tipă. Tipul o sărută duios pe buze. Ea, de plăcere, strînge picioarele şi îi 
sparge ochelarii.... 
*** 
Când cere un bărbat mâna unei femei? 
Când s-a săturat de a lui. 
*** 
De ce sărută bărbatul mâna femeii? 
Pentru că este mâna sfântă care învie „mortul”. 
*** 
- Mămico, de ce poartă miresele rochii albe ? 
- Fiindcă exprimă bucuria. 
- Atunci, mirele de ce-i îmbrăcat în negru? 
*** 
În sat soseşte o învăţătoare nouă şi tânără. În întîmpinarea ei, este trimis un tânăr 
arătos. Acesta îi pune frumos bagajele în căruţă şi se aşează în faţă, lângă 
domnişoară. La marginea satului, văd ei o vacă ce se împerechea cu un taur. Venită 
de la oraş, învăţătoarea este profund marcată şi-l întreabă pe tânăr: 
- De unde ştie taurul, că... ştii tu... deci, când este momentul potrivit? 
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- După mirosul vacii... 
Merg ei mai departe şi văd un cal şi o iapă făcând acelaşi lucru. 
- Şi calul de unde ştie...? întreabă din nou curioasă femeia. 
- Tot după miros, la fel şi câinii, şi oile. 
Ajung ei la noul domiciliu al învăţătoarei, descarcă bagajele şi băiatul îşi ia rămas 
bun: 
- Toate cele bune! 
- Mulţumesc pentru ajutor, spune tânăra. Mai treci pe la mine dacă ţi s-a desfundat 
nasul... 
*** 
STRICT ROMANESTI 
- Ca romanu' nu-i nici unu', unde-s multi putea fi unu'!! 
- Fie painea cât de rea, tot ti-o fura cineva. 
- Cine NE viziteza ne face ONOARE, cine NU, PLACERE. 
- Ne nastem goi, uzi si flaminzi. De abia dupa aceea lucrurile se inrautatesc. 
- Omul intelept isi face vara sanie si iarna o pune pe foc. 
- Cine fura azi un ou si se lasa prins...e bou!!! 
- Proverb marinaresc: "Iubeste-ti copilul ca si cum ar fi al tau" 
- Nici o fapta buna nu scapa nepedepsita! 
- Cum iti asterni, cum vine altul si se culca in locul tau. 
- Ai carte, ai cu ce så te stergi la fund. 
- Daca totul a iesit bine, inseamna ca ai gresit undeva 
- Mama prostilor e mereu gravida 
- Mai bine burtos de la bere decat cocosat de la munca 
- Lasa pe maine ce poti face azi ca poate maine nu mai este nevoie 
- Nu esti beat atata timp cat poti sta intins pe podea fara sa te sprijini 
*** 
O mamă îşi dojeneşte fiul: - Aha, deci în Spania nu vrei să te duci, în Italia nu vrei să 
te duci, fotbal nu ştii să joci, manele n-asculti... Bine mă, atunci dă la facultate si 
asculta rock... să ajungem de râsul blocului! 
*** 
Alo? 
- Da! 
- Institutul internaţional de astrofizică, spectroscopie nucleară, prospecţiuni 
intergalactice, studiul quasarilor şi determinarea universurilor ciclice cu structura 
toroidală? 
- Da, noi suntem! 
- Cu Gogu de la cazane, vă rog. 
*** 
Georgiana nu putea să-şi dea seama de ce e atât de populară. 
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- Să fie oare părul meu strălucitor? îşi întreabă o prietenă. 
- Nu. 
- Să fie oare silueta mea atrăgătoare? 
- Nu. 
- Atunci cedez... 
- Asta e! 
*** 
În mijlocul deşertului un om cânta dumnezeieşte din vioară. Un leu se apropie şi dă 
târcoale violonistului şi se aşează la câţiva paşi de el mişcându-şi capul în ritmul 
muzicii. Mai vin doi lei şi se aşează şi ei lângă violonist. După încă ceva timp vine un 
al patrulea leu care îl mănâncă pe interpretul nostru. Pe o cracă în apropiere doi 
vulturi fac conversaţie: 
- Ţi-am spus eu că dacă vine surdul s-a zis cu muzica... 
**** 
O bătrânică sună la pompieri: 
- Pisica mea nu vrea să coboare din copac. Veniţi, vă rog, s-o daţi jos! 
- Nu vă faceţi griji. Va sta cât va sta şi va coborî. 
- Dar dacă nu coboară şi moare de foame? 
- Mătuşică, ai văzut vreodată un schelet de pisică în copac? 
*** 
Soţul ajunge acasă la 5 dimineaţa. Nevasta: 
- Unde ai fost, Superman? 
- Păi, să vezi, am fost cu niste clienţi în oraş... 
- Şi ai stat cu ei până la 5 dimineaţa, Superman? 
- Păi, da, am reuşit să obţin un contract şi... 
- Şi după aia ce ai mai făcut, Superman? 
- Păi, am fost să bem ceva la un bar... 
- Şi pe urmă, Superman? 
- Păi, am fost la un bar de streaptease, aşa au vrut clienţii, dar a fost foarte urât şi 
plicticos. Dar de ce imi tot zici "Superman"? 
- Păi doar Superman îşi mai poartă chiloţii peste pantaloni! 
*** 
Un arab intra in magazinul unui evreu si cere sutiene de culoare neagra. 
Evreul, mirosind o afacere bună, îi spune că sutienele negre sunt rare, ca i-au ramas 
doar cateva si îi cere 40 euro pe bucata. 
Arabul cumpără 6 bucăti, dar revine peste cateva zile si mai cere doua duzine. 
Evreul îi spune că marfa este din ce în ce mai rara si i le vinde cu 50 euro bucata. 
Dupa o luna, arabul revine si cumpara toate sutienele ramase, platindu-le de data 
asta cu 60 de euro bucata. 



2620 

 

Evreul, ros de curiozitate, îl întreba ce face cu atatea sutiene negre, la care arabul îi 
raspunde: 
- Le tai în două si din jumatatile obtinute fac fesuri mici, negre, pe care le vand 
evreilor cu 100 euro bucata 
*** 
Culmea casniciei: la a treia nevasta sa ai aceeasi amanta... 
*** 
Un blogger din-asta dur isi cumpara, normal, o femeie gonflabila. 
Ajuns acasa, se uita la data fabricatiei: 8 decembrie 2007. 
- Offff Iar o Sagetatoare! 
*** 
O doamna XXL isi intreaba medicul de familie: 
- Domnule doctor, ce pot sa fac pentru a parea mai subtirica? 
- Intuneric, doamna... 
*** 
Dintr-un articol de ziar: ''Aseara pe autostrada soferul Ionescu Ion, de 
meserie politist, s-a uitat cu o bricheta aprinsa in 
rezervorul masinii, ca sa vada daca mai are benzina.   MAI AVEA!'' 
*** 
O blonda pe un mal si una pe celalalt mal. Una dintre ele  striga la celalta: 
- Fataaaaaaaaaa!!!!!!!! Cum ajung pe celalalt mal ??? 
Cealalta blonda ii raspunde:- Pai nu vezi fata ca esti pe celalalt ? 
*** 
Examen la politie: 
- Ce capitala are Marea Britanie? 
Liniste. O voce din spate: 
- Dar ne-ati spus sa invatam capitale de tari, nu de mari! 
*** 
Deosebirea intre un chirurg, un ginecolog si un internist: 
1. Chirurgul taie si pac, scoate o suta de euro. 
2. Ginecologul doar baga doua degete si scoate o suta de euro. 
3. Internistul se apuca sa caute peste tot: unde dracu e suta aia de euro? 
*** 
Intr-o dimineata un rus se trezeste si vede pe fereastra americani cu 
tancuri pe strazile din Moscova, la care iese afara si striga "Freedom!, 
Freedom!" la care soldatul ii raspunde: "Niet Freedoom, 
Hallowen!". 
*** 
:Care este asemanarea dintre Windows Vista si un submarin? 
R:In momentul in care ai deschis o fereastra ai probleme. 
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*** 
Pleaca sotul in alta camera cu mobilul in buzunar. Scoate mobilul si suna acasa pe 
fix. Sotia ridica receptorul. 
Sotul: - Scumpo, te iubesc... Apoi inchide. 
Se intoarce inapoi si intreaba: - Cine a sunat? 
- Nimeni... o prietena... 
*** 
Niste moldoveni la jocurile olimpice. Proba de caiac-canoe.Astia asezati langa mal. 
Trece echipajul de pe locul 1 ,moment in care moldovenii incep sa strige : Mu'ie ba!! 
Chizda matii!! etc.. Nici un raspuns. Trece echipajul de pe locul 2.Moldovenii iar: Sa 
va fu`tim ma!! M'uii!! Etc..nici un raspuns. Trece echipajul de pe locul 3.Moldovenii 
striga: M'uii ma! Chizda matii!! Echipajul de pe locul 3 riposteaza: Ba a matii ba!! La 
care moldovenii exclama extaziati: astia sunt!!! HAI ROMANIA !!! 
*** 
Iubitule, imi faci cadou de ziua mea o pereche de cercei de aur? 
-Da iubita mea, dar la anul! 
-Si anul acesta? 
-Anul acesta te duc sa-ti gaureasca urechile!, raspunse tanarul scotian indragostit. 
*** 
Daca iti latra cainele la usa din spate si nevasta tipa la usa din fata, cui dai drumul 
prima data ? 
-Cainelui, normal, ca el o sa taca dupa ce intra. 
*** 
Savantii au descoperit un fel de mancare care diminueaza dorinta sexuala a femeii 
cu 90%. 
Se numeste tort de nunta. 
*** 
Leul cheama toate animalele si le spune: 
- cei frumosi  in stanga, cei destepti - in dreapta. 
Toate animalele se conformeaza, numai maimuta ramane pe loc. 
- Dar tu ce faci? Intreba leul. 
- Ce vrei, sa ma rup in doua? 
*** 
- Domnule doctor, zise femeia disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu limba 
scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta in liniste. 
*** 
Merge acasă motanul împreună cu iubita, după o noapte plin de evenimente. 
Motanul nu se poate stăpâni şi miaună: 
- Oh, iubicica mea, aş muri pentru tine. 
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Pisicuca îi aruncă o privire incitantă şi întreabă: 
- Bine, dar de cîte ori? 
*** 
Se da lege in Ungaria sa se predea limba romana in scoli . La ora de romana 
profesoara ii spune lui Pishti sa compuna o propozitie in romana .... 
Pishti : Duminica me duc la pedure . 
Profesoara : Mai Pishti dar nu e bine... 
Pishti : Atunci nu me duc . 
*** 
Dilemele sotului prins la amanta 
Un barbat surprins la amanta de catre sotie, sare de la etajul 5. In cadere se 
gandeste: Nu puteam sa stau acasa cu nevasta....sa mananc un gratar...sa beau un 
sprit....si ..cine stie...poate sa fac si sex?!?. 
Cade cu noroc pe o capita de iarba proaspat cosita din spatiul verde al blocului si 
cugeta: Doamne, cum e omul....numai doua secunde am fost disperat si cate prostii 
mi-au trecut prin cap.... 
*** 
Doua vecine se intalnesc dimineata. 
- Ce-i cu tine, draga, esti bolnava? 
- Nu, de ce intrebi? 
- Am vazut azi dimineata doctorul iesind din apartamentul tau 
- Si ce? De la tine au iesit trei soldati. Te-am intrebat eu daca a izbucnit razboiul? 
*** 
La medic: 
-Schiopatati cand e umezeala in atmosfera? 
-Nu, cand merg. 
*** 
Inaintea unei operatii, chirurgul isi intreaba pacientul: 
- Ce varsta aveti? 
- Peste o luna voi implini 40 de ani. 
- Imi place optimismul dumneavoastra! 
*** 
-Vine unu' la medic: 
-Doctore, nevasta ma inseala pe rupte si totusi nu imi apar nici un fel de coarne. 
Uitati-va si dvs, neted ca'n  palma ... 
-Nu va faceti probleme, chestia cu coarnele e numai o vorba, nu exista cu adevarat. 
-Uf, mi-ati luat o piatra de pe inima, credeam ca am lipsa de calciu... 
*** 
Vine un tip cu un copil la doctor: 
-Doctore, copilul meu are un an, dar pana acum inca nu a deschis ochii. 
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Doctorul: 
-Cred ca ochii trebuia sa-i deschideti d-stra. Copilul e chinez. 
*** 
Un pacient: 
-Doctore am hemoroizi. 
-Unde? 
*** 
Medicul mi-a recomandat insistent sa incetez chefurile. 
-Care medic? 
-Cel de deasupra noastra! 
*** 
Ion si Gheo stateau de vorba. 
G;-Ma Ioane eu tot vad la TV si ascult la radio de bursa,ce Dumnezeu e aia bursa? 
I;-Pai ma Gheo e cam greu de explicat da uite iti dau un exemplu.Tu iti cumperi o 
gaina care iti face niste oua.Din ouale alea ies alte gaini care si alea fac oua.Si din 
oule alea ies alte gaini care si ele fac oua.Si tot ase pana la un moment dat tu ai 
cateva sute de gaini. No si-atunci numa vine o apa mare si involburata si iti ia toate 
gainile si le ineaca.S'apai atunci tu imediat te gandesti... 
"mama ei de afacere, ratze trebuia sa cumpar!" 
*** 
Suna Ion la o linie erotica si ii raspinde o tipa numa miere: 
-Sunt aici iubitule,numai pentru tine,spune-mi ce vrei sa fac?-fac orice pentru tine 
iubitule. 
La care Ion zice: 
-Apai atunci inchide si suna-ma tu. 
*** 
Ion si Gheo trecuti bine de 80 de ani stateau in fata casei pe bancuta si povesteau.La 
un moment dat il intreaba Ion pe Gheo: 
-Ma da cu sanatatea cum mai stai? 
-Bine,zice Gheo,am avut numa niste probleme de memorie da am gasit un doctor 
tare bun si mo tratat. 
-Apai ma Gheo,zi si mie cum il cheama pe doctoru cela ca si eu am probleme cu 
memoria. 
-Pai il cheamaaaa...stai asa...cum Dumnezeu il cheama...numa un pic ca iti zic 
amu...aaaa,apai cum se numeste floarea aia micuta cu mijlocu galben si cu petale 
albe? 
-Apai aia-i margareta ma Gheo. 
-No ase ca bine zici...Margaretoooooo,cum il cheama pe doctoru ala? 
*** 
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Patru insi unu de 30,unu de 40,unu de 50 si unu 60 de ani se duc la pescuit.La un 
momenta dat pe malul celalalt al raului apar patru gagici superbe care se desbraca 
si se intind la plaja. 
Cel de 30 de ani: 
-Baieti eu am terminat cu pescuitul,ma duc la fete.Si sare in apa si inoata la malul 
celalalt. 
Cel de 40 de ani: 
-Ma,daca as avea o barca, mai ca m-as duce si eu pe malu celalalt la fete. 
Cel de 50 de ani: 
-Mai da oare nu or veni ele incoace? 
Cel de 60 de ani: 
-Da ce dracu va agitati atat mai,nu le vedeti si de aici? 
*** 
Cinci chirurgi discută despre care pacienţi sunt cei mai buni de operat. Primul 
chirurg zice: - Îmi place să am contabili pe masa mea de operaţii, pentru că atunci 
când îi tai, totul înăuntru este numărat. Al doilea spune: - Mda, dar să-i vezi pe 
electricieni! Totul în interiorul lor este codificat pe culori. Al treilea chirurg spune: - 
Nu, eu sunt convins că bibliotecarii sunt cei mai buni; totul în ei este în ordine 
alfabetică. Intervine şi al patrulea chirurg: - Ştiţi, mie îmi plac muncitorii din 
construcţii... aştia întotdeauna înţeleg când îţi mai rămâne câte ceva în plus la 
sfârşit şi când lucrarea durează mai mult decât ai spus că va dura la început. Însă al 
cincilea chirurg le-a închis gura la toţi: - Greşiţi total.Politicienii sunt cei mai uşor 
de operat.. Nu au sânge în vene, nu au inimă, nu au coloană vertebrală, iar capul şi 
fundul sunt interschimbabile. 
*** 
Câte ore-cur şi câte ore-cap prestează preşedintele Băsescu? 
 
Fostul consilier prezidenţial Andrei Pleşu, în ultimul număr din „Dilema Veche", 
spunea că "un preşedinte nu trebuie să se dea pe sine drept exemplu de precaritate 
salarială. E aproape stingheritor să te afli în situaţia de a explica unui preşedinte de 
ţară că cele 16 ore de predare ale unui profesor au, ca fundal, lungi zile şi ani de 
pregătire, că actorii nu prestează strict două ore pe seară, ocupându-se, în restul 
timpului, cu tăierea frunzei la câini, că nu toate meseriile pot fi reduse, cum spunea, 
cândva, academicianul Grigore Moisil, la numărul de ore-cur petrecute la birou. E 
nevoie şi de ore-cap, greu cuantificabile". 
Declarația lui Andrei Pleşu este inspirată dintr-un articol al fostului consilier 
prezidențial Zoe Petre. Aceasta explică pe blog cum stă treaba cu academicianul 
Grigore Mosil. 
''Grigore C. Moisil, marele matematician în preajma căruia am avut privilegiul să 
petrec lungi ani, avea despre programele de lucru o opinie atât de des exprimată 
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încât a intrat în folclorul moisilesc de bază. El (sau discipolii care îl imitau cu umor 
şi afecţiune, nimeni nu mai poate şti cu precizie) spunea aşa: Matematica NUu se 
face în orrrhe de birou. Dimineaţă când te scoli, faci matematică; când te speli pe 
dinţi, faci matematică, şi, dacă nu te speli pe dinţi, faci matematică atunci când nu te 
speli pe dinţi! Somat să-şi facă public programul de 8 ore de muncă, Grigore Moisil 
a prezentat odată o foaie de hârtie frumos lineată, pe care scrisese aşa: 
Luni 
ora 8 - ora 9.50: curs, Amfiteatrul Ţiţeica 
ora 10 - ora 11.50: consultaţii, catedră 
ora 12- ora 16: timp de gândire, în sectorul de Cultură al Parcului de Cultură şi 
Odihnă «I.V. Stalin». 
Altădată însă, exasperat, i-a trimis rectorului o hârtie pe care scria, mare: Vă rog să 
precizaţi dacă vă referiţi la ORE-CAP sau la ORE-CUR", scrie Zoe Petre pe blog într-
un material intitulat "Necrolog pentru Domnul Trandafir". 
Dat fiind faptul că preşedintele Traian Băsescu a anunțat că domnia sa lucrează 16 
ore pe zi, avem şi noi o întrebare: câte din aceste ore sunt, domnule preşedinte, ore-
cur şi câte ore-cap? Nu de alta, dar după cum merge țara, e sigur că nu toate sunt 
ore-cap.  
Publicat Duminică, 22 august 2010 
 
*** 
Un rocker ajunge dimineata acasa beat manga, si da peste mama sa in bucatarie. 
− Mamaaaaaaaaa! Mi-e raaaaaauuuuu.... 
− Ce sa-ti dau dragul mamii ca sa-ti treaca? 
− Pune-mi o manea, sa vars! 
*** 
Maria catre Ion: 
- Ioane, ai auzit? Se scumpeste bautura. 
Ion catre Maria: 
- Asta e Marie. O sa mancam mai putin. 
*** 
O blonda ajunge la Miss World printre primele trei locuri. 
La intrebarea de departajare primeste urmatorul enunt: 
− Numiti 3 piese de William Shakespeare. 
La care blonda spune: 
− 10 cm , 15 cm , 20 cm . 
Prezentatorul concursului derutat ii spune: 
− Acestea nu sunt nume de piese de teatru, ci marimi. 
Blonda foarte destinsa il lamureste: 
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− 10 la mine inseamna "Mult zgomot pentru nimic", 15 inseamna "Cum va place", 
iar 20 inseamna "Visul unei nopti de vara". 
*** 
Doua blonde in parc: 
− Fata, vad ca esti gravida! 
− Da.... 
− Si al cui e copilul? 
− Al meu... 
− Nu, fataaa. Ma refeream cu cine l-ai facut? 
− Pai inca nu m-am decis... 
*** 
Cele 3 nazuinte ale barbatului: 
1. sa fie asa frumos cum crede maica-sa ca e 
2. sa fie asa bogat cum crede fiu-su ca e 
3. sa aiba atatea femei cat suspecteaza nevasta-sa ca are. 
*** 
− Eu ieri in padure am strans 3 caldari cu ciuperci pentru mama soacra… 
− Si daca sunt otravitoare? 
− Cum adica "daca"? 
*** 
Daca vine muntele la tine, iar tu nu esti Mahomed.... FUGI!!!!....este alunecare de 
teren.  
***  
O femeie care iti spune varsta reala este fie prea tanara pentru a avea ceva de 
pierdut, fie prea batrana pentru a avea ceva de castigat din asta.  
***  
Numai dupa invidia altora iti dai seama de propria ta valoare.  
***  
Oamenii sunt ca vinurile. Cu timpul, fie devin din ce in ce mai buni, fie se 
transforma in otet.  
***  
Munca nu a omorat niciodata pe nimeni......dar de ce sa risti?  
***  
Nu este important sa castigi...este important sa-l faci pe celalalt sa piarda.  
***  
CAND CINEVA TE ENERVEAZA AI NEVOIE DE 42 DE MUSCHI CA SA TE INCRUNTI, 
DA' AI NEVOIE DOAR DE 4 SA INTINZI MANA SI SA-I FUTI UNA PESTE OCHI!  
***  
Intotdeauna dragostea a fost considerata mai importanta decat banii. Dar nimeni 
nu s-a intrebat cat costa 1 kg de prezervative.  
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***  
Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.  
***  
Cu cat regula e mai stricta, cu atat capul care a conceput-o e mai prost. 
*** 
"Cel mai complet aliment este penisul: are carne, lapte si oua. 
Mai mult, daca se consuma corect, tine  burta plina timp de 9 luni" 
**** 
Berbec: 
O domnisoara berbec ii spune prietenei: 
- Draga, mi se pare foarte ciudat ce se intampla: de fiecare data cand cunosc un 
barbat mai ca lumea, aflu fie ca e el insurat, fie ca sunt eu maritata. 
 
Taur: 
La un an dupa ce s-a casatorit cu o taurita, el intra in dormitor tinand in mana doua 
pastile de nurofen si un pahar de apa 
- Ce faci cu pastilele alea, intreaba sotia. 
- Sunt pentru durerea ta de cap. 
- Dar nu ma doare capul! 
- Ha-ha, te-am prins... 
 
Gemeni: 
O domnisoara din zodia gemenilor este invitata la dans: 
- Domnisoara, se poate?... 
- Da, dar hai mai intai sa dansam. 
 
Rac: 
O tanara rac este abordata la o petrecere: 
- Domnisoara, dansezi? 
- Stai numai putin, s-o intreb pe mama. 
- Intreab-o, te rog, si daca putem sa facem sex, ca sa nu faci doua drumuri. 
 
Leu: 
O leoaica ii spune prietenului ei din copilarie: 
- Cand ma voi marita eu, sa stii, multi barbati vor suferi. 
- Pai cu cati vrei sa te mariti? 
 
Fecioara: 
O bebelusa nascuta in zodia fecioarei este inca la maternitate. 
- Tu esti fetita?, o intreaba baietelul de langa. 
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- Da, raspunde ea. 
- Si care e diferenta intre noi, baieteii, si voi, fetitele? 
- Stai sa plece asistenta de aici si iti arat. 
Dupa ce pleaca asistenta, bebelusa ridica paturica si ii arata: 
- Vezi acum ? Noi, fetitele, avem sosetutele roz! 
 
Balanta: 
Dupa o cearta, iubitul tinerei balante pleaca suparat si, trantind usa , ii spune 
prietenei sale: 
- Si, daca te intereseaza, nici macar nu esti buna la pat! 
Mustrat de constiinta, ceva mai tarziu, el isi da seama ca a exagerat si o suna. 
Degeaba, ea nu raspunde. El inisista si, dupa vreo trei ceasuri, are noroc: 
- Ce faci, draga, de ce nu raspunzi? 
- Scuza-ma, iubitule, eram in pat 
- Pai ce faceai in pat la ora asta? 
- Ceream o a doua opinie. 
 
Scorpion: 
O tanara nevasta scorpion ii marturiseste prietenei ei: 
- Cred ca vreau sa-mi omor barbatul, dar nu stiu cum. 
- Stii cum? Am citit eu intr-o carte: fa mult sex cu el. Epuizeaza-l. O sa il slabesti si 
pana la urma o sa-si dea duhul. 
Dupa cateva luni, prietenele se intalnesc din nou.Sotia arata jalnic, in schimb sotul 
parea destul de fericit. 
- Ce mai faci?, o intreaba prietena. 
- Eu ca eu, ii zice ea la ureche, dar uita-te la prostul asta, habar n-are ca e pe moarte! 
Sagetator: 
O sagetatoare este intrebata de sotul ei: 
- Mi-ai simtit lipsa ieri, iubito? 
- Cum, draga, n-ai dormit acasa? 
 
Capricorn: 
O tanara doamna capricorn urmeaza sa primeasca o mostenire si vorbeste cu 
prietena ei despre acest subiect: 
- Ah, cand vei avea toti acei bani, n-ar mai trebui sa faci sex cu sotul tau ca sa iti 
cumpere rochii, ii spune, cu invidie, prietena. 
- Da, draga, in sfarsit voi putea sa platesc pe cineva sa faca asta! 
 
Varsator: 
Prietena unei varsatoare isi face curaj si ii spune: 
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- Iubitul tau te insala. 
- Ah, draga, dar stiu de mult. 
- Stii si cu cine? 
- Da, stiu si cu cine, stiu si de ce, dar nu prea stiu cu ce. 
 
Pesti: 
In timp ce barbatul ei era plecat in delegatie, o pestoaica isi cheama cativa prieteni 
pe-acasa. Sticlele se golesc una cate una, hainele dispar, muzica e data la maxim, 
cand usa 
se deschide si in camera intra sotul. 
Ea isi aduna puterile, isi trage o camasa pe ea, da peste cap un pahar si spune: 
- Si-acum iar incepem: gelozii, suspiciuni... 
 
*** 
Un bărbat stătea culcat in pat cu noua lui prietenă… După o partidă fierbinte de sex 
… ea a petrecut următoarea oră mângâind testiculele lui …o chestie care îi plăcea la 
nebunie ei şi care îi producea şi lui o deosebită plăcere… La un moment dat el s-a 
întors şi a întrebat-o: 
“De ce îţi place atât de mult să îmi mîngâi testiculele? 
“Din cauză” … răspunse ea … “că mi-e tare dor de ale mele…” 
*** 
- Ce scrie pe piatra de mormant a unei blonde? 
- "In sfarsit s-a culcat singura" 
*** 
Costica, fiind racit si ragusit, cu vocea abia soptita, merge la prietenul Vasile. 
Suna si in usa apare sotia acestuia. 
- Vasile e acasa? 
La fel de mistrerios, doamna sopteste: 
- Nu, intra repede sa nu ne vada careva... 
*** 
Se duce Maria la preot : 
- Parinte am avut aseara un vis si vreau sa ma spovedesc. 
- Spunde fiica mea... 
- Parinte am visat ca a venit Ion aseara, a intrat la mine in camera si m-a sarutat. 
- Cum fiica mea... asa? (si preotul o saruta). 
- Da, da parinte si apoi mi-a dat bluzita si fustita jos. 
- Cum fiica mea... asa? (si preotul o dezbraca). 
- Da, da parinte si apoi mi-a dat si lenjeria intima jos. 
- Cum fiica mea... asa? (si preotul ii da fetei lenjeria intima jos). 
- Da, da parinte si apoi am facut sex. 
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- Cum fiica mea... asa? (si preotul se pune pe treaba). 
Dupa ce termina treaba, Maria ii zice preotului: 
- Da, da parinte si apoi mi-a dat 100 de euro. 
- Vise fiica mea... vise... 
*** 
Radio Erevan  raspunde ! 
Un tânăr ascultător: Azi mă însor. Puteţi să-mi daţi un sfat ? 
Radio Erevan : Deja este prea târziu. 
 
Un ascultător:De ce Adam şi Eva au trăit peste 800 de ani, iar astăzi omul nu 
trăieşte mai mult de 100 de ani ? 
Radio Erevan : Deoarece, între timp, medicina a progresat foarte mult ! 
 
Un grup de ascultători: De ce în China femeile merg în urma bărbatului, iar în 
America se intâmplă mai rar lucrul acesta ? 
Radio Erevan: În China , când o femeie merge în urma soţului înseamnă că-l 
respectă.. În SUA, când o femeie face acelaşi lucru, inseamnă că-l urmăreşte. 
 
Un ascultător: Cine a inventat valsul ? 
Radio Erevan : Bineînţeles că Lenin, prin istorica sa lucrare: "Un pas înainte, doi 
paşi înapoi". 
 
Un ascultător amărât din România: De ce trebuie să strângem cureaua în vremuri 
de tranziţie ? 
Radio Erevan : De gât. 
 
O tânără ascultătoare, nevinovată şi pudică: De ce multe fete se căsătoresc cu 
bătrâni care înnoată în bani ? 
Radio Erevan : Fiindcă sunt foarte miloase ! Vor să-i salveze de la înec ! 
 
Un ascultător: Cum se trece de la capitailsm la socialism ? Şi, mai ales, cum se poate 
trece de la socialism la capitalism ? 
Radio Erevan : De la capitalism la socialism se poate trece prin revoluţie; iar de la 
socialism la capitalism cel mai bine se poate trece prin agenţiile de turism. 
 
Un ascultător: Prin ce a rămas celebru Războiul de 100 de ani ? 
Radio Erevan : Prin faptul că atunci a apărut centura de castitate şi meseria de 
lăcătuş mecanic ! 
 
Un ascultător: Există vreo asemănare între istorie şi sutien ? 
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Radio Erevan : Desigur ! Una foarte mare ! Amandouă deformează realitatea ! 
 
Un ascultător: Cum se îmbracă eschimoşii ? 
Radio Erevan : Repede ! 
 
Un ascultător: De ce romanele poliţiste sunt scrise, cu mici excepţii, numai de 
bărbaţi ? 
Radio Erevan : Fiindcă femeile nu ştiu să păstreze un secret până la capăt. 
 
Un ascultător: Ce este statistica ? 
Radio Erevan : Este ceva asemănător costumului de baie: arată multe, dar ascunde 
esenţialul ! 
 
Un copil: Nene, ce face găina după ce a ouat ? 
Radio Erevan : Publicitate ! 
 
Un ascultător: Există în viaţa unei femei 10 ani cu adevărat frumoşi ? 
Radio Erevan : Absolut ! Cei dintre 28 şi 30 de ani. 
 
Un tânăr logodnic: Care poate fi cea mai mare decepţie a unui logodnic ? 
Radio Erevan : Să ceară mâna fetei şi să primească piciorul tatălui. 
 
Un ascultător: Ce poţi face când doctorul îţi interzice să te apropii de votcă ? 
Radio Erevan : Bei votca de la distanţă, cu paiul. 
 
Un copil: Când e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor ? 
Radio Erevan : Când doarme paznicul. 
 
O ascultătoare: Ce este un corp transparent ? 
Radio Erevan : Ceva prin care se poate vedea. Exemplificăm: gaura cheii ! 
 
Un ascultător: Ce este un an lumină ? 
Radio Erevan : Pe noi nu ne interesează, noi plătim consumul lunar. 
 
Un copil: Cât poate trăi o cămilă fără să bea apă ? 
Radio Erevan : Până moare. 
 
Un ascultător: Cine a fost Cristofor Columb ? 
Radio Erevan : Primul socialist: nu ştia unde merge, habar n-avea unde se află şi 
toate acestea pe banii contribuabililor. 
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Un copil: Nene, de ce toate magazinele din Bucureşti au gratii la ferestre ? 
Radio Erevan : Ca să se obişnuiască patronii cu puşcăria... 
 
Un şofer din România: O Dacie poate lua o curbă de 90 de grade cu o viteză de 120 
de kilometri pe oră ? 
Radio Erevan : Bineînţeles că poate, dar numai o singură dată... 
 
O bunicuţă: Nepoţelul meu are 11 ani. Pot să încep să-i fac educaţie sexuală ? 
Radio Erevan : Puteţi, dacă vreţi să aflaţi noutăţi. 
 
Un ascultător: Care a fost cel mai nefericit şi ghinionist om de pe Glob ? 
Radio Erevan : Iuri Gagarin, pentru că după ce a înconjurat globul pământesc de 
şapte ori tot în URSS a căzut. 
 
Un ascultător: Mai poate fi actuală vechea deviză leninistă: "Invaţaţi ! Invaţaţi ! 
Invaţaţi !" ? 
Radio Erevan : Da, dar în forma: "Inhăţaţi ! Inhaţaţi ! Inhăţaţi ! 
 
Un ascultător: Ce poate face o femeie cu soţul ei care se uită tot timpul după fuste ? 
Radio Erevan : Vă sugerăm să-l trimiteţi într-o vacanţă în ...Scoţia. 
 
Un ascultător: Câţi miliardari sunt în România ? 
Radio Erevan : Nu stim, dar până să va raspundem au mai apărut câţiva. 
 
*** 
-    Cum să-l dezvăţ pe bărbatu-meu să  vorbească în somn? 
-    Lasă-l să vorbească un pic  ziua! 
 
-     Cum păstraţi armonia conjugală? 
-    Prin reciprocitate: Când soţia e  nervoasă, eu tac. Şi invers: eu tac când 
soţia e  nervoasă! 
 
-     Prietene, n-am avut noroc cu nici o nevastă! 
-     Cum aşa ? 
-     Prima a fugit cu un  italian . . . 
-     Şi-a doua? 
-      Nu vrea să fugă . . . 
 
-    Ai auzit ce-a păţit  Popescu? 
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-    Nu ! 
-    A fugit cu  nevastă-mea! 
 
-    Doctore, aţi recomandat soţiei mele să se ducă  la băi. E bolnavă? 
-    Nu  !  Dvs. aveţi nevoie de linişte! 
 
-    Tată, de ce bărbaţii de la noi nu au mai multe  neveste? 
-    Eşti  mic. Când vei creşte, vei înţelege de ce LEGEA ne apără! 
*** 
Un ascet isi dedica toata viata lui D-zeu, traind in pustiu, hranindu-se cu radacini, 
toate cu gandul la rasplata viata de apoi pentru viata sa de pe pamant intru D-zeu. 
Vine si fericita zi in care moare (dupa atatea radacini zi de zi, era de asteptat). 
Urca frumos pe tunel, trece de lumina, ajunge la poarta Raiului, cu Sf. Petre cu 
ceaslovu-n fata. 
Da sa intre in Rai, sigur pe el. 
Sf. Petre ii bareaza drumul: 
- Ho, sefu', incotro? 
- Pai in Rai, eu sunt ascetu' Senie. 
- Pai, hai sa verificam ce zice ceaslovu'. 
Cauta Sf. Petre la sectiunea "Asceti" 
- Senie... Senie... Nu, n-am nici un Senie la "Asceti". 
- Cum n-aveti nici un Senie. Cauta la sfinti. 
- Senie... Senie... Nu, nu-i nici un Senie nici la "Sfinti". 
Ascetu', din ce in ce mai agitat si enervat: 
- Cauta la "Mucenici", la "Credinciosi cu merite deosebite", la mama ma-sii. Trebuie 
sa fiu undeva acolo! 
 
Sf. Petre cauta prin tot ceaslovu... Nimic. Senie daramat... 
- Toata viata pierduta... Am mancat la radacini de mi-a venit rau, mi-am dedicat 
toata viata lui D-zeu... Pentru ce?! 
 
Sf. Petre il ia impaciuitor de dupa umeri si ii zice. 
- Ma, vezi norisoru' ala de acolo. Ala mic, alb si pufos? 
- Da..., zice Senie printre hohote de plans. 
- Zambeste, ma, esti la Camera Ascunsa! 
 
*** 
Într-un mic orasel  din SUA, avocatul acuzarii cheama primul martor, o batranica  
simpatica. Vazand-o cam emotionata, începe cu o întrebare de  complezenta: 
- Doamna Jones,  spuneti-mi daca ma cunoasteti... 
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- Daca te cunosc?  Dar bineînteles ca te cunosc, domnule Williams, te stiu de  când 
erai un baiatel ! Ai fost o mare dezamagire pentru  mine. Minti, manipulezi oamenii 
si-i vorbesti pe la spate,  faci afaceri necurate cu masini! Dar cel mai rau este ca-ti  
înseli fara rusine nevasta! 
Inmarmurit,  avocatul incearca sa schimbe discutia si ingaima: 
-  Doamna Jones, dar pe avocatul apararii îl cunoasteti? 
- Hm! Desigur ca  îl cunosc si pe domnul Bradley. E lenes, ia mita si e cam  betiv ..... 
Competenta sa ca avocat este pur si simplu  indoielnica. A, si sa nu mai spun ca-si 
inseala sotia cu  trei amante! Una dintre ele e chiar sotia ta! 
În  murmurul salii, judecatorul le cere avocatilor sa se  apropie: 
-  Ascultati, nenorocitilor, daca vreunul dintre voi o intreaba  pe batrana daca ma 
cunoaste, va bag în puscarie! 
============================== 
In sala de  operatie (chirurgul catre asistent): 
- Anestezie. 
-  De-a noastra sau de import? 
- De import. 
- De import  s-a terminat. 
- Atunci de-a noastra. 
- Nani, nani... 
============================== 
La medic: 
- Schiopatati cand e umezeala in  atmosfera? 
- Nu, cand merg. 
============================== 
- Domnule doctor,  impotenta te ia asa, dintr-odata? 
- Nu, mai intai te  lasa sa te faci de ras de  vreo 2-3 ori... 
============================ 
Inaintea  anesteziei, pacientul il intreaba pe doctorul chirurg: 
-  Domnule doctor, ce sanse am? 
- Fac operatia asta a suta  oara! 
- Oh, atunci sunt linistit! 
- E si normal!  Odata si-odata trebuie sa-mi reuseasca! 
============================ 
Vine un tip cu un copil  la doctor: 
- Doctore, copilul meu are un an, dar pana acum  inca nu a deschis ochii. 
Doctorul: 
-  Cred ca ochii trebuia sa-i deschideti dumneavoastra. Copilul e  chinez. 
============================ 
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Un  medic isi duce studentii in vizita la un ospiciu. Se opresc  la un salon unde era 
un barbat cu privirile ratacite.   -  Vedeti, acest barbat si-a pierdut mintile fiindca 
femeia cu  care trebuia sa se casatoreasca l-a refuzat, iar in  urmatoarea rezerva il 
vom vizita pe cel care a luat-o. 
============================ 
- D-le doctor, cum a  murit Ion? 
- Nu stim inca. Tot ce stim este ca la  autopsie s-a zbatut mult. 
============================ 
O scotiana ii  face cadou sotului ei o lampa de citit. Acesta,  primind cadoul, zice: 
-  Risipitoareo! Acum trebuie sa ne cumparam si o carte. 
============================ 
Un tip bate la poarta  unei case. Un caine se ridica in doua picioare si-i spune: 
- Stapanul nu-i acasa! Tipul  lesina de spaima. Cand isi revine, il intreaba pe caine: 
- Pai, daca esti caine de ce nu latri? 
-  N-am vrut sa va sperii! 
 
*** 
Faptul că doctorul a găsit un nume pentru boala ta, nu înseamnă că el stie ce ai. 
Cel mai putin experimentat medic, va avea cei mai multi pacienti. 
Cu cât mai plictisitoare si învechite sunt revistele din sala de asteptare, cu atât mai 
mult va trebui să astepti pentru consultatie. 
Dumnezeu vindeca si doctorul incaseaza onorariul… 
 
Înainte de a face o analiză, gândeste-te ce ai face dacă rezultatul este 1) pozitiv sau 
2) negativ. 
Dacă ambele răspunsuri sunt identice, atunci renuntă la analiză. 
De obicei apelurile de urgenţă apar în momentul în care te pregateşti să iei pauza 
de masa. 
Este mai uşor să tratezi rana unui pacient provocată prin împuşcare, decât să le 
explici celor din familie ce a păţit omul. 
Atâta timp cât prostia e ca o epidemie, ai job-ul asigurat. 
Orice urgenţă are 3 faze: panică, teamă şi remuşcare. 
Fereste-te de doctorul care se pricepe să te scape din orice necaz 
 
Pentru fiecare doctor  există un alt doctor , egal si de sens opus. Astfel se explică de 
ce este atât de usor să găsesti  specialisti care să se contrazică total unii pe altii. 
Niciodată nu-ti va rămâne numărul necesar de pastile pentru ultima zi a 
tratamentului. 
Pastilele care trebuiesc luate la masă sunt cele mai putin apetisante. 
Chiar si apa are un gust rău când este prescrisă de doctor. 
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Un alcoolic este o persoană care bea mai mult decât medicul său. 
Un medicament este o substantă care, injectată într-un soarece, va produce un 
articol stiintific. 
Dacă porţi o uniformă albă, curată, aşteaptă-te ca cineva să vomite pe ea. 
Valabil pentru toate cadrele medicale: când ai nevoie de bani, tura ta este anulată şi 
când ţi-ai făcut planuri pentru weekend, trebuie să faci ore suplimentare . 
Se stie ca niciodata un  doctor bun nu poate performa, daca nu are langa el  una sau 
mai multe  asistente foarte bune. 
Există două feluri de leucoplast: cel care nu se lipeste si cel care nu se dezlipeste. 
Medicii generalisti tind să invete mereu mai putin despre din ce în ce mai mult, 
până când, în final, vor ajunge să stie nimic despre tot. 
Prostia nu poate fi vindecata. 
Un om sanatos este un om de succes . 
*** 
La miezul noptii, sotia il aude pe sot: 
- Draga, asa as vrea sa fac sex cu tine chiar acum! 
- Sunt obosita, zice ea somnoroasa. Poate facem maine. 
Intorcandu-se spre ea, el zice cu repros: 
- Ssss! Vorbesc la telefon! 
*** 
Un tip se trezeste dimineata, ia ziarul de la usa, se uita  pe numerele de la loto si 
vede ca i-au iesit toate cele sase. Cum avea un serviciu pe care nu îl suporta, pleaca 
tacticos la serviciu, intra în audienta la sef si îl anunta cu satisfactie ca 
demisioneaza. Seful spune ca e alegerea lui, îi multumeste pentru cei peste 20 de 
ani lucrati în firma si îi da un bonus de despartire de 200.000 de euro.Omul, fericit 
nevoie mare, în drum spre loterie intra la 
reprezentanta BMW si cumpara cel mai scump model, în valoare de 200.000 de 
euro. Când sa dea banii, este anuntat ca, deoarece este clientul cu nr. 1,000,000 
primeste masina gratis. Când e sa ai noroc, ai noroc, zice omul bucuros ca a ramas 
si cu cei 200.000 de euro si are si BMW nou nout. Trece pe la loto, ridica milioanele 
si pleaca acasa. Sta pe terasa, la o bere si o vede pe sotia sa venind acasa, cu 
bicicleta. Moment în care trece pe strada o betoniera si o calca. Asta e, zice omul, 
când e sa ai noroc, ai noroc pâna la capat!" 
*** 
Un tip e condamnat la moarte prin electrocutare. Este asezat pe scaunul electric si 
întrebat care e ultima lui dorinta. Olteanul raspunde: - Sa ma tineti de mîna. 
*** 
Doi tipi discuta: 
- Stii care-i deosebirea dintre nenorocire si catastrofa? 
- Da' ce, nu-i acelasi lucru? 



2637 

 

- A, nu! Dumneata te uiti la tv? Stii candelabrul ala urias din Camera Deputatilor? 
Daca asta ar cadea pe politicieni, ar fi o catastrofa, nu? 
- Da, si? 
- Nenorocirea e ca nu cade... 
*** 
Bunicul de 80 de ani la telefon, 
- Alo, doresc să particip la jocul telefonic anunţat. 
- Foarte bine! Am trei întrebări, v-aţi pregătit? 
- Da! 
- Deci, CE ESTE: are două roţi, un ghidon şi se poate folosi pentru deplasare? 
- Bicicletă! 
- Nu-i rău, dar noi în mod concret ne-am gândit la Mountain-bike. 
- A doua întrebare. CE ESTE: are patru roţi, un volan şi se poate folosi pentru 
deplasare? 
- Maşină! 
- Nu-i rău dar noi în mod concret ne-am gândit la Volvo. 
- Urmează  ultima, cea de a treia întrebare. Pentru a câştiga trebuie să daţi 
răspunsul corect! V-aţi pregătit? 
- Da! 
- Deci, CE ESTE: are aripi, este condus de un pilot şi se poate folosi pentru 
deplasare? 
- Avion! 
- Nu e rău! – dar ne pare rău, în lipsa răspunsului corect aţi pierdut! Noi în mod 
concret ne-am gândit la Concorde. Vă mulţumim pentru joc, vă aşteptăm şi în viitor, 
la revedere! 
La care bătrânul: Îmi cer scuze, dar vă rog permiteţi-mi să pun şi eu o întrebare. 
- Poftiţi. 
- CE ESTE: stă pe trotuar şi-şi vinde corpul pentru plăceri sexuale? 
- Curvă! 
- Nu-i rău, dar eu în mod concret m-am gândit la mă-ta! 
*** 
Sherlock Holmes si Dr. Watson se duc cu cortul pe munte si adorm.Peste noapte, 
Holmes il trezeste pe bunul sau prieten: 
- Watson, uita-te pe cer si spune-mi ce vezi. 
Watson raspunde: 
- Vad milioane de stele. 
- Si ce-ti indica acest fapt? 
Watson se gandeste o clipa: 
- Astronomic vorbind, imi indica faptul ca exista milioane de galaxii 
si, potential, miliarde de planete. Astrologic vorbind, imi indica 
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faptul ca Saturn este in Leo. Din punct de vedere temporal, este 
aproape trei si un sfert. Teologic, este evident ca Domnul este 
atotputernic si noi suntem mici si nesemnificativi. Meteorologic 
vorbind, se pare ca vom avea parte de o zi frumoasa maine . Dar ce iti indica tie 
acest fapt? 
Holmes ramane tacut un moment, apoi spune: 
-Watson, asta-mi indica faptul ca esti un dobitoc, cineva ne-a furat cortul!!! 
Într-un sat, un preot merge la slujbă. Lângă biserică, vede un măgar mort într-un 
accident de maşină şi sună imediat la poliţie. 
- Sunt preotul satului. Am găsit un măgar mort. 
- Şi ce, zice poliţistul ironic, vreţi să-l îngropaţi cu popă? 
- Nu, zice preotul, eu doar am anunţat familia. 
 
Ion cu Maria într-o poieniţă. 
- Mărie, ţie îţi place ce-i face taurul vacii ăleia? 
- Îmi place, Ioane. 
- Nu vrei să fac şi eu la fel? 
- Tulai, Ioane, da' aia-i vaca noastră! 
 
 
Badea Gheorghe o viola pe Maria. 
Maria: - Ajutoooor!!! 
Gheorghe: - Taci faaaa, ca pot si singur!!! 
 
 
Un beţiv povesteşte altui beţiv: 
- Şi, cum mă duceam liniştit spre casă, deodată simt că cineva mă calcă pe mînă! 
 
*** 
Baiatul ciobanului se hotaraste sa ii zica tatalui sau ca e gay. 
Intr-o dimineata se ambitioneaza si zice: 
- Auzi, tata!! Sunt GAY... 
... Ciobanul sta, se gandeste si il intreaba: 
- Baiete!! Ai costum Armani? 
- .. Nu... 
- Folosesti parfum Boss? 
- .. Nu... 
- Dar masina Porsche ai? 
- Stii bine ca nu am.... 
- Mai baiete! Tu nu esti gay, esti un poponar de rand... 
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*** 
Ce le spune o blonda copiilor ei? 
Raspuns: - Mi-am luat de la gura ca sa va am pe voi... 
*** 
Doua blonde se intalnesc. 
-Auzi draga, am si eu un dubiu: Cum se zice corect Iran sau Irak? 
*** 
O blonda o intreaba pe alta: 
-Draga, ai folosit vreodata vibratorul? 
-Nu! 
-Nici sa nu-l folosesti ca eu aseara mi-am spart 2 dinti ! 
*** 
Doua blonde la dus: 
- Da-mi, te rog, samponul tau! 
- Dar ai unul langa tine... 
- Stiu, dar asta e pentru par uscat si eu am parul ud! 
*** 
I: Care este diferenta dintre blonde si VERBE? 
R: VERBELE pot fi si neregulate! 
*** 
Ce spune o blonda care este in varful carierei sale profesionale? 
- "Bine ati venit la McDonald's !" 
*** 
O baba de 90 de ani merge sa voteze. 
Intra in cabina si sta, si sta ...si nu mai iese spre surprinderea tuturor. 
Ingrijorat presedintele comisiei merge sa vada ce s-a intamplat: 
- Mamaie s-a intamplat ceva, te putem ajuta? 
La care baba: 
- Cum se scrie maica futu-va, legat sau dezlegat?!.. 
*** 
La bar 
Un beat turta sta pe bordura in fata unui bar. Un strain il intreaba daca ii este rau 
sau daca nu se poate ridica. Beatul raspunde: 
- Hei! Stii tu cine-s eu? 
- Nu! Cine? 
- Isus Cristos...si ti-o pot dovedi. Vino cu mine! 
Intra in bar si strainul dupa el. 
Barmanul il vede pe betiv si zice suparat: 
- Isuse! Iar esti aici.... 
*** 
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Termos 
Un ardelean intră intr-un magazin ca sa cumpere un termos. Vanzatoarea ii arata 
unul: 
- Uite bade, termosul asta e foarte bun: vara tine ceaiul rece, iar iarna il tine cald. 
Ardeleanul se scarpina dupa ureche, nedumerit: 
- Apai de, cucoana, daca zici ca-i bun, iaca l-oi lua. Da', lamureste-ma si pe mine: de 
unde dracu' stie termosu' asta cand ii vara si cand ii iarna? 
*** 
Comparatie 
Diferenta dintre o femeie si o gaina ? 
Gaina sta linistita pe oua. 
*** 
Bula e vizitat de un vecin 
- Auzi mai Bula, vrem sa tapetam camera de zi si e la fel de mare ca a ta. Tu cand ti-
ai tapetat cate suluri ai cumparat? 
- 20. 
- Multumesc. 
Dupa 2 saptamani se intalnesc: 
- Auzi ma, tampitule, am cumparat 20 de suluri si 7 mi-au ramas in plus. 
- Pai si mie... 
*** 
Marire de salariu 
Maria - servitoarea - cere doamnei o marire de salariu. 
- Spune-mi, Maria, de ce sa-ti maresc salariul? 
- Am 3 motive. Primul, este ca eu calc camasile mai bine decat dumneavoastra. 
- Cine ti-a spus chestia asta?- Pai, domnu'! 
- Al doilea motiv este ca eu gatesc mult mai bine decat duneavoastra! 
- Cine ti-a spus prostia asta?- Pai, tot domnu'... 
- Al 3-lea motiv este ca fac dragoste mai bine decat dumneavoastra! 
- Si asta, tot domnul ti-a spus-o??? 
- Nu doamna! Asta mi-a spus-o gradinarul!... 
Si uite asa, Mariei i s-a marit salariul... 
*** 
Accident montan 
Ion si Gheorghe pasc oile pe marginea unei prapastii fara fund. La un moment dat, 
Ion aluneca si cade in hau. Gheorghe, speriat, incepe sa -l strige: 
- Ioaneeee ... baaa Ioaneee 
... Dupa un timp se aude vocea lui Ion: 
- Ceeee-i ma Gheooooo...? 
- Ma Ioaneee ti-ai rupt vreun picior ? 
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- Nuuu maaa ... 
- Ti-ai rupt vreo manaaaa ...? 
- Nuuu mai Gheooo ... 
- Da ceee-ai patiit ? 
- Nimic ma Gheooo ... inca n-am ajuuuuns jos ... 
*** 
Gaura 
Gheorghe e internat in spital, la reanimare, cu mainile si picioarele rupte. Ion vine 
in vizita: 
- Ma Gheo, ce-ai patit ma ? 
-Apai ma Ioane, mergand eu pe un deal am vazut o gaura si am mers sa vad ce-i 
acolo... 
- Si ...? 
- Si am ajuns la ea si-am strigat: Uuuu ! 
- Si ...? 
- Si din gaura s-a auzit: Uuuu ! 
- Si ...? 
- Si am mai strigat odata: Uuuu ! 
- Si ...? 
- Si din gaura s-a auzit iar: Uuuu ! 
- Si ...? 
- Si ... m-a lovit trenul ! 
*** 
Arta fotografica 
- Ma, Vasile? Tu ai poze cu nevasta-ta goala ? 
- Nu, ma, n-am ! 
- Cumperi ? 
*** 
DEX 
SCARABEU = cetatean ce locuieste la bloc, la scara B 
*** 
Dragostea 
Este ca ciupercile - nu stii daca e buna sau rea decat dupa ce e prea tarziu ... 
*** 
Cada de apa 
Un jurnalist întreaba directorul unei case de nebuni: 
- Care este testul ce se efectueaza pentru a externa un bolnav? 
- Umplem cada cu apa, punem alaturi o lingura si o cana. Îi cerem pacientului sa 
goleasca cada de apa. Jurnalistul, zâmbind, spune: 
- Orice om normal ar lua cana. 



2642 

 

- Nu, un om normal ar scoate dopul de la cada ... 
*** 
Aventuri din vacanta 
Ion si Gheorghe isi fac vacantele separat. 
Ion se intoarce din vacanta de iarna multumit. 
- Ei, pe unde ai umblat, Ioane? 
- Prin Suedia! 
- Si cum sunt scandinavele? 
Ion da din colt in colt, nu da un raspuns clar. Acasa, cauta in dictionar. "Aha, 
scandinave, adica femeile de acolo! 
Cum de nu am stiut, sa ma fi laudat, ca aveam cu ce!" 
Anul urmator, Ion se intoarce din vacanta bronzat. 
- Ei, Ioane, pe unde ai mai fost? 
- Grecia, tara frumoasa! 
- Ei, dar elenele? 
Ion ramane iar mut. Nervos, acasa, cauta din nou in dictionar: "Aha, femeile de 
acolo!" 
Un an mai tarziu, Ion se intoarce iar bronzat. 
- Si cum a fost in Egipt, Ioane? 
- Frumos, cald, camile, nisip, soare... 
- Si piramidele? 
- Niste curve . 
*** 
Temperatura 
Georgeasca la birou: 
- Fetelor, aseara am pus mana pe testiculele lui barbatul meu, erau reci ca gheata... 
A doua zi Ioneasca si ea: 
- Fetelor si barbatul meu are testiculele reci ca gheata ... 
A treia zi apare Vasileasca batuta mar, cu ochii vineti. 
- Ce-ai patit draga ? 
- Pai am pus si eu mana pe testiculele lui barbatul meu: erau fierbinti, fierbinti. 
Atunci am zis: 
- Draga ce testicule fierbinti ai, ale lui Georgescu si ale lui Ionescu sunt reci ca 
gheata ... 
*** 
Pescuitul la copca 
Iarna grea. Un pescar fanatic se duce la pescuit, desi era mult sub zero grade. Scoate 
tarnacopul, da o copca, dupa care-si arunca sculele in apa. Sta el ce sta si deodata 
aude o voce groasa din spate: 
- Aici nu este peste! 
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Cand aude, pescarul isi stringe unditele si se muta mai incolo. Tot nu misca nimic. 
Dupa o vreme, aude iarasi vocea: 
- Aici nu este peste! 
Tipul, suparat, se muta din nou, sparge gheata si sade. Din nou, in spatele lui, vocea: 
- Aici nu vei gasi peste! 
Enervat, pescarul se-ntoarce si graieste: 
Da cine e sti tu, ba, de-mi tot sperii norocul? 
- Eu sunt directorul patinoarului! 
*** 
Badea Gheorghe se preumbla pe strada cu cei doi copii ai lui. Un cunoscut care il 
vede, ii spune : 
- Bade Gheorghe, ce faini coconi ai! Si ce seamana intre ei ! 
- Dapai cum nu, ca doara is gemeni. 
- Si cati ani au ? 
- Baiatul are patru, iar fata, cinci. 
*** 
Fetita vine la tatal ei si intreaba: 
-Tata, eu cu prietenul meu, putem folosi masina? 
-Da, dar nu are benzina! 
-Nu-i nimic, si asa nu iesim din garaj... 
*** 
Merge Fat Frumos calare la Ileana Cosanzeana, in turnul din Padurea Deasa. Cum 
ajunge, Fat Frumos ii spune calului: 
-Vezi ca eu urc la Ileana Cosanzeana. Tu asteapta-ma aici jos. Daca vine Zmeul, eu 
sar cu parasuta asta, iar tu fi atent ca sa nimeresc direct in saua ta si apoi o luam la 
fuga. 
Urca Fat Frumos la Ileana Cosanzeana, se iubesc ei ce se iubesc, cand, deodata se 
aud batai in usa. 
Fat Frumos striga: "E zmeul!", ia parasuta si sare pe geam. 
Ileana Cosanzeana deschide usa, cand in usa calul: 
-Spune-i, te rog, lui Fat Frumos ca, in loc de parasuta, a luat sacul meu cu orz! 
*** 
Ion a sarutat-o pe nevasta-sa pe obraz si a adormit. 
Cand s-a trezit, a vazut un tip ciudat care statea la capul patului, imbracat cu o roba 
alba: 
- Cine esti? intreaba Ion, si ce cauti in dormitorul meu? 
- Asta nu e dormitorul tau, iar eu sunt Sfantul Petru. 
- Adica... sunt mort?! Nu se poate! Mai am atatea lucruri de facut in viata! Nici nu 
mi-am luat la revedere de la familie! Trebuie sa ma trimiti inapoi! 
- Ok... poti sa te reincarnezi dar... nu te putem trimite inapoi decat ca o gaina. 
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Ion a fost devastat, dar stiind ca era o ferma nu prea departe de casa sa, a rugat sa 
fie trimis inapoi ca o gaina. Flash de lumina si *poof* s-a trezit acoperit de pene si 
ciugulind de pe pamant. 
Cocosul s-a dus la el si i-a zis: 
- Deci... tu esti gaina cea noua? Cum iti place prima zi aici? 
- Nu e chiar asa de rau, zice Ion, dar am o senzatie ciudata, parca explodez. 
- Ovulezi, nu-mi spune ca n-ai mai facut niciodata un ou? 
- Niciodata! 
- Eh... relaxeaza-te si lasa sa se intample... 
Cateva secunde (destul de incomode) mai tarziu, un ou iese de sub coada sa. Un 
sentiment intens de relaxare il cuprinde, iar emotiile il coplesesc, devenind mama 
pentru prima oara. 
Cand a facut al doilea ou, sentimentul de fericire a fost si mai coplesitor si a stiut 
atunci ca reincarnarea sa ca gaina a fost cel mai bun lucru care i s-a intamplat 
vreodata! 
Cuprins de fericire, a continuat si exact cand trebuia sa scoata si al treilea ou, a 
simtit o lovitura incredibil de puternica in ceafa si a auzit-o pe nevasta-sa: 
- IOANE!!! Trezeste-te dracu', betiv nenorocit! TE CACI IN PAT! 
*** 
- Doctore, exista o legatura intre ochi si fund? 
- Nu stiu, dar de ce ma intrebi? 
- Ieri am primit un sut in fund si mi-au dat lacrimile. 
Doctorul sta, se gandeste iar apoi ii spune: 
- Sigur exista o legatura pentru ca si eu am primit un pumn in ochi si am facut pe 
mine ... 
*** 
Doi tipi se intalnesc in gara. 
- Ce faci? 
- Mi-am pierdut nevasta si o caut! 
- Ce coincidenta si eu mi-am pierdut nevasta si o caut. Da' cum arata a ta? 
- E inalta, roscata, cu ochii verzi, sanii mari si picioare lungi. Da' a ta? 
- Da-o dracu pe a mea, hai s-o cautam pe a ta!? 
*** 
Ion se opereaza de hernie. Dupa o luna vine la control. 
- Cum te simti, Ioane ? 
- Foarte bine dom' doctor. Mi s-o tras firele, pot ridica orice, numa un bai am: 
inainte ma pisam asa un jet sanatos, cu bulbuci, amu numa un pis pis. 
- Pai, cand te-am operat, ti-am scos si un rinichi. 
- Da de ce, am avut cancer sau ceva ? 
- Nu, Ioane, am avut eu o obligatie... 
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*** 
Doctorul, venit pentru sotia bolnava, intra in dormitor, lasandu-l pe sot foarte agitat 
sa astepte afara. 
Peste doua minute, doctorul iese din dormitor si cere un cutit de bucatarie. Sotul se 
executa si doctorul dispare din nou in dormitor. 
Peste putin timp iese din nou,de data asta cerand un ciocan si-o dalta. Sotul da fuga 
si se intoarce cu un ciocan si o dalta. 
Acum bietul om era intr-o groaznica stare de agitatie. 
Doctorul reintra in dormitor,reapare din nou dupa vreo cinci minute. 
- Imi pare rau, spune el. Ma tem ca am nevoie de o ranga. 
- O ranga?! tipa sotul cu glasul sugrumat... Ce are? Spuneti-mi si mie! 
- Inca nu stiu, spune doctorul: n-am reusit sa-mi deschid trusa... 
*** 
MURPHY 
"Politica este arta de a obtine voturi de la saraci si fonduri electorale de la bogati, 
promitandu-le unora protectia fata de ceilalti." 
*** 
Stefan Cel Mare sta la sfat cu boierii tarii. 
La un moment dat intra un soldat obosit de alergare: 
- Maria ta, vin turcii peste noi !!! 
Stefan: - Cati sunt ? 
- Vreo 10 mii ! raspunde soldatul. 
- Vom invinge! spune Stefan. Sa-mi aduceti camasa rosie sa nu vada soldatii nostri 
daca sunt ranit. 
Dupa doua luni povestea se repeta cu vreo 20 de mii de turci. Stefan ii linisteste pe 
cei prezenti si cere din nou camasa rosie. 
Dupa trei luni iarasi vine soldatul disperat: - Vin turcii peste noi ! 
Stefan: - Cati sunt ? 
Soldatul: - 100 de mii 
Stefan: - Bine, du-te si adu-mi pantalonii aia maro ... 
*** 
Un lord, trecand pe langa un cersetor, ii arunca 5 lire si ii spune: 
- Ia, omule si bea un whisky in sanatatea mea! 
- Sir, dar eu nu obisnuiesc sa beau! ii raspunde cersetorul. 
- In acest caz, poftim 10 lire sa-ti cumperi tigari. 
- Sir, dar eu nu sunt fumator! 
- In regula, am inteles! Uite 50 de lire, du-te la o casa de toleranta si alege-ti cea mai 
frumoasa femeie! 
- Sir, nu va suparati, dar prefer sa nu am de-aface cu asemenea femei! 
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- Ei, omule, in cazul acesta ia 100 de lire si du-te la sotia mea, sa vada si ea in ce hal 
ajunge un barbat care nu bea, nu fumeaza si nu merge la femei! 
*** 
Un tip beat cu o cheie de masina in mana, "interpeleaza" un politist pe strada: 
- Dom' politist, hic, mi-a furat cineva masina, hic, din cheie ... 
Politistul il priveste si-i zice: 
- Domnule, esti beat si nu stii ce vorbesti! Abia te tii pe picioare ... si vezi ca esti si 
descheiat la pantaloni... 
La care betivul, privindu-si prohabul descheiat zice: 
- Hopa ! Hic ! Mi-au furat-o si pe Tanta... 
*** 
Elefantul: 
- Eu de ce am pielea asa groasa? 
- Ca sa te apere de toate. 
Girafa: 
- Eu de ce am gitul asa de lung? 
- Asa ajungi si frunzele care se afla la mare inaltime. 
Gaina nervoasa: 
- Nici nu incerca sa-mi explici, ori faci oul mai mic, ori gaura mai mare. 
*** 
Un tip ii povesteste amicului cel mai bun: 
- Bai, ce lux avea in casa ala care a dat petrecerea de aseara. 
- Ce lux, nene? 
- Bai, si buda era de aur!!! 
- Du-te d-acilea! N-are cum! 
Pleaca impreuna la resedinta unde fusese "dezmatul" cu o seara inainte.Raspunde 
la usa sotia proprietarului. 
- Sarutmana, doamna! 
- Buna ziua! 
- Stiti, eu am fost la petrecerea dvs. de aseara si i-am povestit amicului ca aveti si 
buda din aur, iar el nu ma crede. Ne lasati un pic inauntru ca sa-i demonstrez? 
Se aude vocea sotului: 
- Cine-i, draga? 
- A, niste amici de-ai tai, raspunde sotia. Dar vino incoace sa afli si tu cine ti s-a 
cacat in trombon. 
*** 
Un baietel se scoala dimineata si merge in baie sa se spele pe dinti. 
Acolo gaseste un barbat care facea acelasi lucru. 
Copilul: - tu esti noul baby-sitter ? 
Barbatul: - nu, eu sint noul mother fucker 
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*** 
RADIO EREVAN 
- Cine a fost Cristofor Columb ? 
- Primul socialist ! 
- Cum asa ? 
- Nu stia unde merge, habar n-avea unde se afla si toate acestea pe banii 
contribuabililor. 
*** 
Cu ocazia implinirii a 47 de ani, familia unei doamne ii ofera o programare la 
operatie estetica, pentru intinerire. In urma operatiei, doamna chiar arata mai 
tanara si de aceea era foarte bucuroasa. 
Mergand spre casa se hotaraste sa intrebe pe un trecator: 
-Domnule, daca sunteti amabil, cam cati ani imi dati? 
-25 de ani! 
Femeia, multumita de raspuns ii explica defapt ca are 47, dar a suferit o operatie 
estetica de intinerire. Apoi pleaca si mai fericita si intra intr-un Mc'Donalds, unde 
se aseaza la coada si comanda un Cola. 
Dar nu ezita sa il intrebe si pe vanzator cam de cati ani pare. 
-Aratati de 23 de ani, dar de ce? 
-Pai de fapt am 47, dar am suferit o operatie estetica de intinerire. 
Plecand spre casa se hotaraste sa ceara si parerea unui batran, care era in statie. 
Batranul ii spune ce pe vremea lui nu asa se vedea cati ani are o femeie, ci doar 
daca era ... pipaita pe sani. Femeia se gandeste putin si spune ca oricun nu are ce 
pierde daca o pipaie mosu' si se lasa... 
Si pipaie mosu, si pipaie vreo 5 min, apoi spune: 
-Doamna aveti 47 de ani. 
Femeia stupefiata de raspuns, il intreaba cum de si-a dat seama. 
Mosu' ii raspunde: 
-Am fost in spatele dumneavoastra la Mc'Donalds, cand i-ati povestit vanzatorului. 
*** 
RADIO EREVAN 
- Prin ce se deosebeste un om de o camila ? 
- Camila poate sa lucreze o saptamana fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamana fara sa lucreze... 
*** 
Doi politisti 
- Ma, vine Pastele, ti-am cumparat un ou Kinder. 
Se întîlnesc si a doua zi : 
- Ce zici, ti-a placut oul ? 
- Ciocolata era excelenta, dar capsula am înghitit-o cam greu. 
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*** 
Tineretul si moda de azi 
- Tineretul in ziua de astazi se imbraca groaznic! 
De exemplu, acest tanar. 
- Aceasta e fiica mea! 
- Ma scuzati, nici nu am stiut ca sunteti tatal ei. 
- Nu sunt tatal, sunt mama... 
 
Gradina zoologica nu are gorila 
Un somer gaseste anunt in ziar ca la Gradina Zoologica se cauta un ingrijitor. Se 
prezinta la director care ii spune: 
- Domnule, noua ne-a murit gorila si era un punct de atractie pentru copii. Pana 
facem rost de alta, trebuie sa te imbraci in pielea ei si sa te plimbi prin cusca. Ce 
zici? Te platesc bine. 
Tipul accepta si totul e ok. Dupa o saptamana il cheama directorul si-i spune: 
- Daca te urci pe cusca, te cateri si sari prin copaci iti dublez salariul. 
Se apuca tipul si incepe sa se agite, sa se catere, sa sara prin copaci pana se rupe o 
craca si cade in cusca leului. O rupe la fuga strigand disperat: 
- Ajutooooor, ma manaca leul ! 
Leul dupa el: 
- Taci dracului si nu mai zbiera asa ca ne concediaza pe amandoi... 
*** 
Afacere 
Un cersetor se aseza mereu langa o biserica pentru a cersi cu o palarie in mana. 
Intr-o zi vine cu doua palarii. 
Un domn se apropie de el si-l intreaba: 
- Nu va suparati, de ce aveti doua palarii ? 
Cersetorul raspunde: 
- Adevarul este ca mi-a mers atat de bine incat m-am hotarat sa-mi deschid o 
sucursala. 
*** 
Temperatura 
Georgeasca la birou: 
- Fetelor, aseara am pus mana pe testiculele lui barbatul meu, erau reci ca gheata... 
A doua zi Ioneasca si ea: 
- Fetelor si barbatul meu are testiculele reci ca gheata ... 
A treia zi apare Vasileasca batuta mar, cu ochii vineti. 
- Ce-ai patit draga ? 
- Pai am pus si eu mana pe testiculele lui barbatul meu: erau fierbinti, fierbinti. 
Atunci am zis: 
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- Draga ce testicule fierbinti ai, ale lui Georgescu si ale lui Ionescu sunt reci ca 
gheata ... 
*** 
Ciobanul in armata 
Petre, cioban de meserie, e in armata. 
El trimite sotiei un plic in care era un desen. 
Pe foaie erau desenate o floare, doi copii, o fantana, un soare si o baba. Sotia a 
descifrat desenul: 
 
"Floareo, ai grija de copii sa nu cada in fantana, 'tu-ti soarele ma-ti!" 
*** 
O gaina "produce" un ou de jumatate de kg. Presa, televiziuni, interviuri, toti pe 
gaina: 
- Cum ati reusit performanta? 
Gaina: 
- Secret de familie. 
- Planuri de viitor? 
Gaina: 
- Sa fac un ou de 1 kg. 
Il iau in blitzuri si pe cocos: 
- Cum ati reusit performanta? 
Cocosul: 
- Secret de familie. 
- Planuri de viitor? 
Cocosul: 
- Sa-i sparg fatza strutzului! 
*** 
Un urs la farmacie: 
- 50 de prezervative va rog. Doi iepuri in spatele lui radeau de se prapadeau. 
Ursul ii vede, se intoarce suparat la farmacist: 
- 52! 
*** 
Un terorist ameninta personalul unui avion cu pistolul: 
Teroristul: "Va-mpusc daca nu duceti avionul la  Teheran." 
Personalul: "Stai calm, nu mergem deloc la Teheran." 
Teroristul: "Va impusc, voi n-auziti?" 
Personalul: "Tu nu intelegi ca acest avion nu are cum sa mearga la Teheran?" 
Teroristul: "Am un pistol, ce nu e clar? Si acest avion VA merge la Teheran!" 
Personalul: "Stai dom'ne calm, in fata este un domn  cu o bomba care  vrea sa 
mergem la Beirut ." 
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*** 
Un tip la tutungerie cere un pachet de tigari, si primeste unul pe care scrie: 
"Tutunul cauzeaza impotenta". Cand vede  textul, ii cere vanzatorului: 
- Dati-mi-l mai bine pe cel cu cancer. 
*** 
Doi prieteni, Mihai si Cristi se intilnesc pe strada. Mihai il vede pe  Cristi ca e cam 
abatut si-l intreaba 
-De ce esti  asa suparat? 
C: Uite ma eu brunet , nevasta-mea bruneta, copilul roscat. 
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina? 
C: Niciodata. 
M: Pe luna? 
C: Da din cap negativ. 
M: Pe an? 
C: Iar da din cap negativ. 
M: Pai vezi, rugina. 
*** 
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci si sa dai  impresia ca esti prost  decat sa vorbesti 
si sa inlaturi orice dubiu." 
*** 
Un arab intra intr-un bar din America . Se duce la barman si  spune: 
- Ahrem bahra mahji Coca Cola ! 
La care barmanul foarte nelamurit: 
- Un pahar mare si rece cu ce??? 
*** 
Doua prietene stateau de vorba. 
-Te-ai uitat vreodata in ochii sotului tau in timp ce faceai sex? 
-Da. 
-Si ce mutra avea? 
-Statea in usa ca prostul!... 
*** 
La un interviu: 
- Si acum, daca aveti cumva vreo intrebare despre firma noastra... 
- Pai.... m-ar interesa sa stiu cam cati oameni  lucreaza in firma  dumneavoastra. 
- In general, cam un sfert... 
*** 
Patru prietene tinere si frumoase si-au petrecut  concediul impreuna la  mare, fara 
barbatii lor. La intoarcere, pe una din  ele au apucat-o  remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de  cate ori l-am inselat in concediu. 
Bruneta: - Ce idioata! 
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Roscata: - Ce curajoasa! 
Blonda: - Ce memorie! 
*** 
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile la  pascut. 
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma... 
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! 
Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate si  din cand in cand ne  mai si 
jucam. Ciobanul sta stupefiat. *** 
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste... 
Ziaristul se apropie de magar: 
- Ce mai faci, magare? 
- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc) 
- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar daca e vreme rea, ma  baga in sura... 
Ciobanul cade pe spate. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia aia de langa tine? 
- Apai bagaboanta aia minte de ingheatza apele!!! 
*** 
Motto-ul zilei! 
Daca cineva ride ? rizi cu el impreuna! 
Daca cineva cinta ? cinta cu el impreuna! 
Daca cineva lucreaza - lasa-l sa lucreze! 
*** 
Care sunt primele semne de nebunie la un evreu? 
- Ii plac femeile mai mult decat banii... 
*** 
Un oltean i se lăuda unui ardelean: 
- Bre, făcui o palincă de 38 de grade. 
- Mă omule, interveni ardeleanul, aceia-i febră, nu pălincă. 
*** 
Intra o doamna bine intr-un sex shop... se uita lung vreo jumatate de ora prin tot 
magazinul apoi se apropie de vanzator si zice: 
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- As dori va rog doua vibratoare, si aratand cu mana, pe acesta albastru si pe acesta 
rosu! 
Vanzatorul foarte amabil zice: 
- Doamna pe acesta albastru vi-l impachetez imediat, cat despre extinctor ma duc 
sa-l intreb pe sefu'... 
*** 
Soţul vine acasă de la serviciu. Soţia pe canapea se uită la o emisiune despre gătit. 
El vizibil enervat: 
− Ce prostie. Degeaba te uiţi la asta! Nu te ajută cu nimic! Oricum nu ştii să găteşti! 
La care ea calmă: 
− Şi ce? Tu nu te uiţi la filme porno? 
*** 
Sfaturi pentru băutori: 
1. Simptom: Picioare reci si umede. 
Cauza: Paharul tau e inclinat sub un unghi incorect. 
Solutie:Intoarce paharul; incearca sa faci astfel incat partea deschisa sa 
fie indreptata in sus. 
 
2. Simptom:Picioare calde si umede. 
Cauza: Ei, asta e: te-ai pisat pe tine. 
Solutie: Du-te si te usuca la toaleta cea mai apropiata. 
 
3. Simptom: Tejgheaua e din email alb. 
Cauza:Inca nu ai iesit de la toaleta. 
Solutie: Mai bine chemi ajutor. 
 
4. Simptom: Nu mai vine berea pe care ai cerut-o de juma' de ora. 
Cauza: Tejgheaua e in spatele tau. 
Solutie: Intoarce-te: berea ta e cu siguranta acolo. 
 
5. Simptom: Peretele din fata ta este plin de lumini. 
Cauza: Probabil ai cazut pe spate. 
Solutie: Pozitioneaza-ti corpul la 90 de grade de sol! 
 
6. Simptom:Gura iti e plina de chistoace. 
Cauza:Ai cazut cu nasul in scrumiera. 
Solutie: Scoate-le afara si clateste-ti gura cu o dusca de gin tonic. 
 
7. Simptom: Vederea tulbure 
Cauza:Te uiti printr-un pahar gol. 
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Solutie:Mai cere un rand din bautura ta preferata. 
 
8. Simptom: Se deplaseaza solul sub picioarele tale! 
Cauza: Doi bodyguarzi te scot afara din local. 
Solutie: Intreaba-i cel putin unde te duc... 
 
9. Simptom: Reflexii multiple ale unei fetze te privesc din apa. 
Cauza: Esti la WC, incercand sa vomiti. 
Solutie: Baga-ti degetul in gat... 
 
10. Simptom: Oamenii din jurul tau vorbesc si au un ecou misterios. 
Cauza: Ti-ai pus paharul la ureche. 
Solutie: Inceteaza sa mai faci pe prostul... 
 
11. Simptom: Ringul se cam deplaseaza, oamenii din jur sunt imbracati in alb, iar 
muzica e cam monotona. 
Cauza: Esti intr-o ambulanta. 
Solutie: Nu misca. Posibila coma alcoolica! 
 
12. Simptom: Tatal tau are un aer cam ciudat, iar fratii te privesc perplex. 
Cauza: Ai gresit casa. 
Solutie: Intreaba-i daca nu cumva stiu unde e casa ta... 
 
13. Simptom: Un spot enorm de discoteca te orbeste. 
Cauza: Esti intins pe spate si s-a facut deja ziua. 
Solutie: O cafea si o "picatura" mica, ca sa-ti revii 
*** 
Un cetăţean intră într-un bar, se propteşte în tejghea şi cere barmanului 3 cafele. 
Barmanul: - 3 cafele? Păi văd că eşti singur, la ce-ţi trebuie 3 cafele? 
Clientul - Păi... una pentru mine, una pentru tine, una pentru mă-ta! 
Îl cafteşte barmanul bine, pleacă ăsta cocoşat din bar, a doua zi revine. Se târăşte 
spre bar, se cocoaţă pe scaun şi cere din nou 3 cafele. 
Barmanul: - Iar 3 ? Azi la ce-ţi mai trebuie 3 cafele? 
Clientul - Păi... tot aşa: una pentru mine, una pentru tine, una pentru mă-ta! 
Iar îi dă ăla omor, iar pleacă din bar vai de capul lui, a treia zi iar revine. 
Cu chiu cu vai ajunge la bar, moment în care barmanul îi vine în întâmpinare: 
- Ca să vezi cine a venit! 3 cafele, nu??? 
- Nu, azi doar 2! 
- Nu zău? Pentru cine??? 
- Doar pentru mine şi pentru mă-ta, că se pare că pe tine te cam agită cafeaua... 
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*** 
-Ce ai face daca o femeie ti-ar face avansuri? 
-M-as feri, pentru ca dupa un avans, intotdeauna urmeaza lichidarea! 
*** 
In fata portii raiului, o femeie discuta cu Sf. Petre: 
- Sotul meu este cumva aici? Il cheama Nicu! 
- Aici sunt multi oameni cu numele Nicu, raspunde apostolul. Pentru a-ti putea da 
un raspuns, am nevoie de unele amanunte. 
- Cand era pe patul de moarte, sotul mi-a spus ca daca l-am inselat se va rasuci in 
mormant. 
- Pai de ce nu spui asa femeie! Intreaba de… Nicu-Titirezu'. 
**** 
Un student arab trimite un mail tatalui sau, in care scrie**:* 
Draga tata, 
Berlinul este minunat, oamenii sunt amabili si imi place aici, dar imi este putin cam 
rusine sa merg la facultate cu al meu Ferrari 599GTB din aur masiv, cand toti 
profesorii si colegii mei vin cu trenul. 
Fiul tau, Nasser 
A doua zi, Nasser primeste raspuns de la tatal sau: 
Dragul meu fiu, 
Am transferat 20 de milioane de dolari in contul tau. Te rog sa nu ne faci de ras. Te 
duci imediat si-ti cumperi si tu un tren. 
Cu dragoste, 
Tata. 
*** 
Aseară în club am agăţat o femeie mai în vârstă. 
Arăta foarte bine pt cei 60 de ani ai săi şi m-am trezit gândindu-mă că probabil fiica 
ei arată şi mai sexy. Am băut puţin (ei bine, puţin mai mult), ne-am giugiulit puţin şi 
apoi ea m-a întrebat dacă am practicat vreodată “dubla sportivului”. 
‘Ce-i asta?‘, am întrebat. 
“Păi, faci dragoste şi cu mama şi cu fiica în acelaşi timp”. 
… ‘Nu, n-am avut parte de aşa ceva”, i-am răspuns şi am început să mă întreb cum 
arată fiica. 
Am băut puţin mai mult, mi-a facut din ochi şi mi-a zis că asta-i noaptea mea 
norocoasă. 
Ne-am dus apoi la ea acasă. Am intrat, ea a aprins lumina în hol şi a strigat: 
“Mamă, esti înca trează?” 
*** 
Într-o dimineaţă, pe treptele Universităţii de Medicină şi Farmacie din Cluj răsare 
un penis. 
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Pe la şase-şase jumate, îl vede femeia de serviciu. Ce curios, gândeşte ea: 
- Al lu` Vasile portaru` nu-i, al lu`Ghiţă de la cantina nu-i, al lu`Gheorghe de la 
centrală nu-i... Nu ştiu al cui e ! 
Pe la opt-opt si jumãtate, urca scările şi o asistentă. Se opreşte, curioasă, şi-l 
studiază cu atenţie, făcând calcule: 
- Al decanului Ionescu nu-i, al profesorului Dumitrescu nu-i, al studentului Popescu 
iară nu-i... Nu ştiu al cui e ! 
Pe la zece-zece şi jumătate, urcă treptele şi o studentă la Medicină. Vede chestia şi, 
curioasă, se opreşte. Se uită de aproape, o întoarce cu tocul pe toate părţile, după 
care conchide: 
- No, că asta nu-i din Cluuuuuj ! 
*** 
Reflecţii 
Poarta-te frumos cu copiii tai. Ei iti vor alege azilul. 
Moartea este ereditara 
Nu fi de neinlocuit. Daca nu poti fi inlocuit, atunci nu o sa fii niciodata promovat 
Putine femei isi dezvaluie varsta reala..... Putini barbati se comporta adecvat varstei 
lor.....!!! 
Prietenii vin si pleaca. Dusmanii se acumuleaza. 
Da-i unui om peste si va manca o zi. Invata-l sa pescuiasca si va sta toata ziua in 
barca cu sticla de bere in mana. 
Cel ce rade la urma, este mai incet la minte. 
Nu sunt vegetarian pentru ca iubesc animalele. Sunt vegetarian pentru ca urasc 
plantele. 
Inainte eram mereu indecis. Acum nu mai sunt asa sigur. 
Daca ai impresia ca nu ii pasa nimanui daca mai traiesti, incearca sa nu platesti 
cateva rate la banca. 
Sexul este ca aerul. Nu e important decat daca nu ai parte de el. 
Unii beau din fantana cunoasterii. Altii fac gargara. 
Daca furi idei de la o persoana, se numeste plagiat. Daca furi idei de la mai multe 
persoane se numeste cercetare. 
Barbatii au doar doua necesitati: sexul si mancarea. Daca vezi ca partenerul tau nu 
are o erectie, da-i un sandvis. 
Intentionez sa traiesc vesnic. Pana acum sunt in grafic. 
Psihiatrul mi-a zis ca sunt nebun. I-am zis ca am nevoie si de o a doua opinie. Mi-a 
zis ca sunt si urat. 
*** 
Dupa razboiul de independenta din Daghestan un reporter occidental il intreaba pe 
un partizan : 
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-Lasind la o parte tragedia razboiului, puteti sa-mi povestiti o intimplare vesela din 
viata dumneavoastra? 
- Odata am pierdut o capra in munti. Mi-am strins toti prietenii , am baut vodca pina 
dimineata, a doua zi am plecat in munti , am cautat capra si am gasit-o, am adus 
capra acasa, am futut-o toti de-am rupt-o si apoi am baut iarasi vodca pina 
dimineata. 
Reporterul: 
-Domnule, nu putem face o stire din intimplarea asta cu capra. Spune-ne alta 
intimplare fericita, daca mai stii. 
Partizanul: 
- Odata un prieten si-a pierdut nevasta in munti. Ne-a strins el pe toti prietenii lui, 
am baut vodca pina dimineata, adoua zi am plecat in munti , am cautat-o pe 
nevasta-sa si am gasit-o, i-am adus nevasta acasa, am futut-o toti de-am rupt-o si 
apoi am baut iarasi vodca pina dimineata. 
Reporterul: 
- Dar intelege omule ca nu se poate face din asa ceva o stire! In fine, daca numai de 
astea stii mai bine spune-ne o intimplare trista, daca iti amintesti 
Partizanul sta si se gindeste un timp apoi cu glas scazut incepe sa povesteasca: 
- Odata M-AM PIERDUT IN MUNTI ........ 
*** 
Domnule doctor, zise femeia, disperată, aţi uitat că de trei minute stau cu limba 
scoasă? 
– N-am uitat, dar vreau să scriu reţeta în liniste. 
*** 
Daca Adam si Eva ar fi fost chinezi, am fi inca in paradis, deoarece ei ar fi ignorat 
marul si ar fi mancat sarpele. 
*** 
Doua blonde: 
– Auzi fata, care crezi tu ca e mai departe: Luna sau Londra? 
– Da’ proasta  mai esti, fato.... vezi tu Londra de aici??? 
*** 
Cum te numesti? intreaba medicul. 
- Popopopa Mamamamarin. 
- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, iar ala care mi-a scris certificatul era un cretin. 
*** 
- Doctore,am o problema cu mersul la WC dimineata, la ora 5, am scaun..... 
- Dar asta nu este asa de grav 
- Problema este ca ma trezesc la 6. 
*** 
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Maria la vrajitoare: 
- Ma iubesc doi barbati. Spune-mi cine din ei va fi norocosul? 
Vrajitoarea pune cartile, apoi se uita atent la ea si spune: 
- Cel ce va avea noroc va fi Vasile, te vei casatori cu Ion. 
*** 
Proverb canibal 
Toti oamenii sunt la fel de buni. 
*** 
Intr-un magazin intra un negru cu un papagal imens, colorat viu, pe umar. 
Vanzatoarea exclama uimita: 
- Vai, ce frumos este! De unde il ai? 
- Din Africa , raspunde repede papagalul. 
*** 
Medicul catre pacient: 
- Aveti o boala contagioasa extrem de rara. O sa fiti mutat intr-o camera separata si 
acolo veti manca numai pizza si clatite. 
- Si astea ma vor ajuta sa ma fac bine? 
- Nu,dar asta-i singura mancare care incape  pe sub usa . 
*** 
O blonda la doctor 
-Domnisoara unde va inteapa? 
-In masina, dar mi-a promis ca in curand, inchiriaza o garsoniera. 
*** 
Dintr-un raport al Politiei: 
"Faptasul legase victima cu o sfoara si era pe cale sa o necinsteasca. Din fericire noi 
Politia i-am luat-o inainte" 
*** 
Un hot de buzunare in autobuz ii 'testeaza' buzunarele unui batranel, iar batranul 
se intoarce la el, intoarce buzunarele pe dos si zice'n-am, bre, nu vezi? n-am nimic!', 
la care tiganul zice nervos 'dom'le, ai n-ai, eu sunt la 
serviciu!!' 
*** 
Soţul aşteaptă lângă salonul de înfrumuseţare. 
După un timp îndelungat iese de acolo soţia sa.. 
El se uită la ea, respira adânc şi spuse : bine , măcar ai încercat ! 
*** 
Soţul ajunge acasă la 5 dimineaţa : 
Nevasta : 
- Unde ai fost, Superman? 
- Păi, să vezi, am fost cu nişte clienţi în oraş... 
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- Şi ai stat cu ei până la 5 dimineaţa, Superman? 
- Păi, da, am reuşit să obţin un contract şi... 
- Şi după aia ce ai mai făcut, Superman? 
- Păi, am fost să bem ceva la un bar... 
- Şi pe urmă, Superman? 
- Păi, am fost la un bar de streaptease, aşa au vrut clienţii, dar a fost foarte urât şi 
plicticos. Da de ce îmi tot zici "Superman"? 
- Păi doar Superman îşi mai poartă chiloţii peste pantaloni! 
*** 
Doi bebeluşi în salonul de nou născuţi: 
- Tu ce eşti, băiat sau fetiţă? 
- Băiat. 
- Dar de unde ştii? 
- Dacă iese infirmiera îţi arăt. Iese infirmiera, moment în care acesta îşi ridica 
păturica: 
- Uite, am şosetuţe albastre! 
*** 
Francezii au făcut niște săpături arheologice şi au găsit la vreo 50 m adâncime 
resturi de fire de cupru. 
După ce au fost cercetate cu atenție de oameni de știință, s-a tras concluzia că 
strămoșii francezilor, Galii, puseseră la punct o rețea de telefonie subterană. 
La această neașteptată veste, nemții, ca să nu rămână mai prejos, au început şi ei să 
sape şi pe la 70 m adâncime au găsit niște resturi de sticlă de unde, după alte 
cercetări, au ajuns la concluzia că strămoșii lor, Goții, puseseră la punct o rețea 
subterană de fibre optice. 
Cercetătorii romani au început şi ei să sape, şi cum până la 100 m nu au găsit nimic, 
au ajuns şi ei la concluzia că dacii comunicau wireless. 
*** 
- Ioane, cumpăratu-ţi-ai mașină? 
- Cumpărat, Vasile! 
- Ce culoare? 
- Pai mă Vasile, ai văzut ceriul la apusu' soarelui? 
- Văzut-am! 
- E, tot aşe ni, numa' că verde. 
*** 
Știai că în corpul omenesc există un nerv care face legătura între globul tău ocular 
şi anus? 
Se numește Nervul Optic Anal, şi este responsabil de viziunea căcăcioasă despre 
viaţă. 
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Dacă nu credeti, încercaţi să va smulgeti un fir de păr din fund, să vedeţi cum vă dau 
lacrimile... 
*** 
Bula ajunge acasă de la şcoală şi îi spune tatălui: 
- Să vezi ce-am păţit .. 
- Ce s -a întâmplat? 
- Păi m-a întrebat profesorul "Cât fac 3 x 2?" şi eu am spus "6". 
- Păi .. e corect. 
- Ştiu, după care m-a întrebat "Cât fac 2 x 3?" 
- Şi care p... mea e diferenţa? 
- Asta am spus şi eu ... şi mi-a dat nota 2. 
*** 
Dacă vă este frică să nu va îngrăşaţi, încercaţi să beţi înainte de fiecare masă 100 g 
de cognac. 
Cognacul, precum se ştie din bătrâni, atenuează teama. 
*** 
Cu siguranta nu stiati ca...................... 
 
Singurul aliment ce nu se deterioriază este mierea. 
În parlamentul britanic, care numară 650 de membri, sunt doar 400 de locuri. Cine 
întârzie trebuie să stea în picioare. 
Un melc poate dormi trei ani. 
Greutatea tuturor furnicilor de pe Terra este mai mare decât greutatea tuturor 
oamenilor. 
Crocodilul nou-născut este de trei ori mai mare decât oul din care a ieşit. 
Urşii polari sunt stângaci. 
Creierul bărbatilor este organizat fie pentru a vorbi, fie pentru a asculta. Nu le pot 
face pe amandouă în acelaşi timp. Asta înseamnă că dacă un bărbat vorbeşte, el a 
surzit, nu mai poate auzi nimic. Când vorbeşte, o femeie poate auzi în acelaşi timp. 
Deci, atunci când o femeie vorbeşte cu un bărbat, trebuie să-l lase să termine ce are 
de spus, altfel el nu poate auzi nimic. 
Propoziţia: "The quick brown fox jumps over the lazy dog" foloseşte fiecare literă a 
alfabetului. 
Puricele poate sări peste de 350 de ori lungimea trupului său. Este ca şi cum un om 
ar sări peste un teren de fotbal. 
Inima unei balene albastre este la fel de mare cât o masină. 
În Marea Britanie, din 99 de oameni accidentaţi moare 1, în Germania, din 60 de 
oameni accidentati moare 1, iar în Romania , din 3 oameni accidentati moare 1.. 
Sunt mai multe găini decât oameni în lume. 
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Apelul de urgenţă este 112 peste tot în lume. Acest număr poate fi apelat şi dacă ai 
tastele blocate.. Încearcă! 
O persoană normală este cu circa 6mm mai lungă noaptea. Corpul uman se lungeşte 
în timpul nopţii. 
Zilnic, avem în jur de 70 000 de gânduri. 
Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice într-o zi decât toate 
telefoanele din lume. 
Cât de deştept este piciorul tău drept? Încearcă asta ! Este de la un chirurg ortoped. 
Îţi va pune mintea în încurcătură şi vei continua să încerci din nou şi din nou, 
pentru a vedea dacă eşti mai deştept decât piciorul tău, dar nu vei reuşi.... În timp ce 
stai la birou în faţa calculatorului, ridică piciorul drept de pe podea şi fă cu el 
cercuri în sensul acelor de ceasornic. Acum, în timp ce faci asta, desenează cifra "6" 
în aer cu mâna dreaptă. Piciorul îşi va schimba sensul de rotaţie. Înainte de sfârşitul 
zilei vei încerca din nou, dacă nu ai făcut-o deja. 
Nu se poate strănuta cu ochii deschişi. 
Un strănut iese din gură cu o viteză de peste 965 m/h.. 
Cuvântul cimitir vine din grecescul koimetirion, care înseamna "dormitor". 
*** 
Intrebare la Radio Erevan: (o ascultatoare întreaba) 
- Am auzit ca inima bate ca un ciocan.Dacă bate la fel ca un ciocan .... de ce nu i se 
zice ciocan şi i se spune inima? 
Raspuns: 
- Cum ati prefera sa vi se zica: "Iubito, te iubesc din toata inima!" sau "Iubito, te 
iubesc din tot ciocanul!?" 
*** 
Doi golani patrund noaptea în dormitorul calugaritelor de la un schit. Din intuneric 
se aude vocea uneia dintre ele: 
- Iarta-i, Doamne, ca nu stiu ce fac! 
- Poate al tau, zice cealalta, al meu stie ce face !!! 
*** 
"Fata cuminte, mă culc la ora 22.00, mă trezesc la 06.00, nu beau, nu fumez, nu mă 
droghez, nu-mi insel prietenul, nu mă duc la discoteca................... dar şi când o sa ies 
din puscarie ...... " 
*** 
Bula, la 4 ani, pe olita... fuma. Taica-su vine si-i zice: 
- Ce faci, ma, fumezi? 
- Lasa-ma-n pace. 
- De la 4 ani? 
- Deja mi-am inceput şi viata sexuala. 
- Unde? 
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- La gradinita. 
- Cu cine? 
- Nu mai stiu, ma, ca eram beat pulbere. 
*** 
Ionel şi Marioara erau pacienti într-un spital de boli mintale. Intr-o zi, Ionel sare 
brusc în piscina spitalului şi e pe cale sa se inece. Marioara il salveaza. La auzul 
faptei lui asistenta a ordonat ca Marioara sa fie externata. 
- Marioara, am o veste buna şi una rea. Cea buna este ca vei fi externata, iar cea rea 
e ca Ionel s-a spanzurat cu cordonul de la halat în baie. 
La aceasta, Marioara raspunse: 
- Nu s-a spanzurat. L-am pus eu acolo sa se usuce. 
**** 
Intr-un oras din Transilvania, pe o straduta dosnica, un ungur zace intr-o balta de 
sange, ciuruit de 40 de gloante, plus doua cutzite'nfipte'n spate şi un tarnacop în 
gat. Dupa identificarea actelor defunctului şi după ce studiaza atent şi indelung 
cadavrul, criminalistul [roman] trage concluzia: 
- O asemenea sinucidere cumplita nu mi-a mai fost dat sa vad în viata mea! 
**** 
O prostituata merge la ginecolog. Doctorul o întreaba: 
- Domnisoara, aveti pierderi mari în timpul menstruatiilor? 
- Ei, şi inca cum!!.... Doua-trei sute de euro pe zi!... 
**** 
RABORD GONFIDENDZIAL! 
Jefu, ajuns la Romania ! Nu avut probleme la vama, furat bagaj din aeroport. 
Noroc cu dolar american.....jumatate dadut la taxi, jumatate furat tigan din buzunar. 
Intalnit frate Ahmed. Foarte de treaba frate Ahmed. 
Mers la restaurant, mancat egler. Foarte bun, facut zalmonela! 
Ajuns la spital.....doctor durut la cur. 
Mutat cu frate Ahmed. Nu curge apa la robinet....aduce mult aminte de casa mea din 
desert. 
Facut plan bomba antrax.....dar antrax scump la Romania . 
Apoi facut plan bomba bum bum. Vazut la televizor explodat camion azotat de 
amoniu. Jefu, azotat de amoniu face mare bum, facut frica la mine! 
Vrut inchiriat avion sa prabusit în cladire....dar văzut la televizor MIG 21 prabusit 
de unul singur. 
Jefu, romani astia nu se joaca....crime, violuri, e teroristi rau! 
Coborat pana la magazin dar nu ajuns bine şi explodat butelie la parter. 
Cacat pe mine de frica! 
Jefu, eu intoarce inapoi acasă! Nu nevoie de teroristi la Romania ca are ei 
destui!!!!!!!!!! 
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*** 
Sună la uşă. Tipu' deschide uşa. Pe preş o moarte mică, aşa de douăzeci de 
centimetri înălţime, cu coasă, oase albe, parpalac negru... 
-Vai Doamne, vaaaai mi-a sosit ceasul ? 
-Stai lejer, am venit după hamster.. 
*** 
Un tânăr logodnic: Care poate fi cea mai mare decepţie a unui logodnic ? 
Radio Erevan : Să ceară mâna fetei şi să primească piciorul tatălui. 
**** 
Un tip se duce la medic. Livid la fata el îi spune medicului ca are o mare problema: 
- Dle doctor, mi s-a albastrit un testicol! 
Medicul il controleaza, îi face analize şi concluzioneaza ca trebuie neaparat sa-l taie. 
Il incurajeaza pe bărbat ca celalalt testicol va face treaba singur, fara probleme. 
Dupa un timp tipul se intoarce la medic cu aceeasi problema, ingrozit de-a dreptul. I 
se albastrise şi celalalt. Din nou analize peste analize. Medicul ajunge la aceeasi 
concluzie: trebuie scos şi al doilea. Cu greu, doar ca sa scape cu viata, tipul accepta 
castrarea definitiva. Dupa un timp se intoarce din nou la medic: - Dle doctor mi s-a 
albastrit şi penisul!!! La care medicul: - Auzi mai!N-o fi cumva de la blugi ??? 
**** 
O nimfomana super-bogata da un anunt într-un ziar international: 
"Nimfomana, ofer 1.000.000$ celui care îmi va oferi 100 de orgasme intr-o noapte". 
A doua zi se prezinta 
la ea un american: 
- Eu sunt rau, da' rau de tot si-am sa te rup în doua! 
Si trece americanu la treaba si-i da bataie o data, de 10 ori, de 20 de ori...cand îi 
moare "problema". 
A treia zi vine un rus: 
- Cucoana, fii pregatita de ce-i mai rau! Beau o vodca şi tin-te bine!... şi incepe rusul: 
o data, de 10 ori, 20, 30 ... 70 şi il lasa şi pe el "treaba". 
Intr-un tarziu vine şi un moldovean: 
- Domnita draga, mai e valabil anuntul cela? 
- Normal ca mai este! 
- Apai, bine, c-am venit şi io sa te dezmierd oleaca, da' am o problema: nu stiu diloc 
sa numar. 
- Pai, nu-ti fa probleme, la fiecare orgasm tragem o linie cu creta pe podea. 
- Apai bine atunci... 
Si incepe şi moldoveanul sa "traga la vasle", de 10 ori... 30... 70... 90... Nimfomana se 
sperie si-si Spune în gand: "Mai, da' cum sa-i dau eu nespalatului astuia 1.000.000$ 
şi am şi obosit". şi incepe sa triseze: 91, 91, 93, 93, 93, 93. 
- Dar bine, cucoana, dar n-o mai fost 93 o data? 
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- Nu, mă tarane. 
- Bineeee cucoana. Stii ce zic ieu, domnita draga, vezi ca ne-am incurcat. aşa ca hai 
sa stergem totul şi s-o 
luam da la capat! 
*********** 
Ion se trezeste intr-o dimineata cu o mahmureala ingrozitoare după o noapte 
petrecuta la o petrecere de afaceri. Se chinuie sa-si deschida ochii şi primul lucru pe 
care il vede sunt doua aspirine asezate langa un pahar cu apa pe noptiera. şi langa 
el, un trandafir rosu! Ion se ridica din pat si-si vede hainele curate şi calcate. Se uita 
prin camera şi vede ca totul e în ordine perfecta şi luceste de curatenie. La fel e şi în 
restul casei. Ia aspirinele, se sperie când se uita în oglinda din baie şi vede un ochi 
vanat şi în cele din urma observa un bilet pe masa pe care scria: "Dragul meu, micul 
dejun e în cuptor. Eu am iesit la cumparaturi. Te iubesc!!" Se taraste pana în 
bucatarie şi vede ca intr-adevar il asteapta micul dejun aburind şi ziarul de 
dimineata. Fiul lui e şi el în bucatarie. Ion il întreaba: 
- Fiule, ce s-a intamplat azi-noapte? 
- Pai, ai ajuns acasă beat după 3 dimineata şi ai luat-o razna. Ai rupt masuta din 
sufragerie, ai varsat pe coridor şi ti-ai facut un ochi vanat când ai dat cu capul de 
usa . 
- Atunci de ce este totul intr-o ordine atat de perfecta, atat de curat, am primit un 
trandafir rosu şi micul dejun mă asteapta pe masa? 
- Ah, asta-i simplu, îi raspunde fiul. Mama te-a tarat pana în dormitor şi când a 
incercat să-ţi dea jos pantalonii i-ai spus: 
"Lasa-ma în pace, tarfa ce esti, sunt insurat!" 
 
Morala: 
Masuta rupta - 300.26 lei 
Micul Dejun - 10.20 lei 
Trandafirul rosu - 5.00 lei 
Aspirinele - 0.50 lei 
Sa spui lucrul potrivit la momentul potrivit... de nepretuit! 
 
**** 
În Grecia antica Socrate(469-399 DC), era foarte mult laudat pentru intelepciunea 
lui 
Intr-o zi, marele filozof s-a intalnit intamplator cu o cunostinta care alerga spre el 
agitat şi care i-a spus: 
'Socrate, stii ce-am auzit tocmai acum, despre unul dintre studentii tai?' 
'Stai o clipa, ' îi replica Socrate. 'Inainte sa-mi spui, as vrea sa treci prîntr-un mic 
test. Se numeste Testul celor Trei.' 



2664 

 

'Trei?' 
'Asa este, ' a continuat Socrate. 'Inainte sa-mi vorbesti despre studentul meu, sa 
stam putin şi sa testam ce ai de gand sa-mi spui. 
Primul test este cel al Adevarului. Esti absolute sigur ca ceea ce vrei sa-mi spui este 
adevarat?' 
'Nu, ' spuse omul. 'De fapt doar am auzit despre el.' 
'E-n regula, ' zise Socrate. 'Asadar, în realitate, tu nu stii dacă este adevarat sau nu. 
Acum sa incercam testul al doilea, testul Binelui. Ceea ce vrei sa-mi spui despre 
studentul meu este ceva de bine?' 
'Nu, dimpotriva...' 
'Deci, ' a continuat Socrate, 'vrei sa-mi spui ceva rau despre el, cu toate ca nu esti 
sigur ca este adevarat? 
Omul a dat din umeri, putin stanjenit. 
Socrate a continuat. 'Totusi mai poti trece testul, pentru ca exista a treia proba-
filtrul Folosintei. Ceea ce vrei sa-mi spui despre studentul meu îmi este de folos?' 
'Nu, nu chiar...' 
'Ei bine, ' a conchis Socrate, 'Dacă ceea ce vrei sa-mi spui nu este nici Adevarat, nici 
de Bine, nici macar de Folos, atunci de ce sa-mi mai spui?' 
Omul era invins şi s-a rusinat. 
şi astfel Socrate nu a aflat niciodata ca nevasta-sa il insela cu studentul respectiv !!! 
*** 
Culmea infidelitatii : sa ai aceeasi amanta la a 4-a sotie. 
*** 
Doi economisti mergand spre casa vad un rahat pe trotuar. 
- dacă il mananci iti dau un milion, zice primul. Acesta il mananca, dar mergad mai 
vede unul si-i zice celuilalt: 
- dacă il mananci şi tu iti dau un milion. Primul economist mananca şi el. 
Pe drum au mancat fiecare cate zece rahati şi la despartire unul zice: 
- Am mancat atata rahat şi suntem fiecare la banii lui. Ce folos? Celalalt raspunde: 
- Da, dar am avut rulaj de douazeci de milioane! 
*** 
Sotul asteapta langa salonul de infrumusetare. 
Dupa un timp indelungat iese de acolo sotia sa. El se uita la ea, respira adanc şi 
spuse: 
- Bine, macar ai incercat... 
*** 
Doua prietene stau de vorba la birou... 
- Mai nu stiu ce sa mai fac , am o durere cumplita de gat. 
- Ah, nici o problema, iti recomand un remediu sigur. Eu de cate ori mă doare gatul, 
fac sex oral cu sotul meu şi a doua zi nu mai am nimic. 
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- Serios? 
- Da. A doua zi, la birou... prietena cea bolnava apare foarte zambitoare... 
- Ei, cum te mai simti? 
- Extraordinar... ai avut dreptate, remediul recomandat de tine functioneaza 
perfect... doar ca sotului tau nu-i venea sa creada ca a fost ideea ta.. 
*** 
Bula în armata. Capitanul: 
- Toata lumea la sapat! Cine e mai bun la matematica din voi? 
Bula: 
- Eu! 
Capitanul: 
- Bine Bula! Tu o sa extragi radacinile! 
 
*** 
Presedintele Bush il întreaba pe seful CIA: 
- Cum naiba de stiu evreii tot ce facem, inainte chiar sa actionam? 
Generalul îi raspunde: 
- Domnule Presedinte, evreii au o expresie: `Vus tutuh?` (adica `ce se-ntampla?`). 
Când se-ntalnesc, si-o adreseaza unul altuia - Şi aşa stiu tot! 
Bush se decide sa verifice personal dacă aşa stau lucrurile. Se deghizeaza în evreu 
habotnic, cu palarie, perciuni şi tot ce trebuie şi se duce într-un cartier evreiesc din 
Brooklyn. Vede un evreu batran cu tichiuta în cap şi-l întreaba în soapta: 
- Vus tutuh? 
Batranul, tot în soapta, îi raspunde: 
- Umbla Bush prin Brooklyn... 
*** 
- Gainile astea sunt de la noi sau din strainatate? - întreaba un ardelean la piata. 
- Dar de ce va intereseaza, vreti sa le mancati sau sa le tineti de vorba? 
*** 
Protejati mediul!!! 
Un licurici prin padure, se tânguieste de moarte: 
- Ai de p**a mea.... aaai de p**a mea... La un moment apare Bondarul: 
Lic: - Aiii de p**a mea !... 
Bd: - Ce ai Licurici, de vorbesti aşa urât ? 
- Lasà-mà, Bondare, aaai de p**a mea!... 
- Ce ai, mah, Licurici, ce ai pàtit ? 
- AAAAi de p**a... 
- Zii, mah! 
- Mergeam eo asearà prin padure .... AAAi de p**a mea... şi vad o licuricioaic{ 
stràlucitoare, mânca-ti-as, super bun{... aşa p{rea... 
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- Si, şi ? 
- Şi m-am dus, şi io excitat, ca orice licurici viril, deh, sa i-o trag... 
- (Ner{bdator) Si, şi ? 
Lic: Si, sà-l f... pe àla care mai aruncà tigàri aprinse prin padure !! 
*** 
*/Doua doamne discuta: /* 
*/-Spune-mi dragut-o . Ce inseamna sex? 
-Sex este când te fardezi putin, intrii la bar, faci ochi dulci unui 
tanar, el te invita la cateva paharele, te culci cu el, şi el iti 
lasa pe masa ceva bani . . . . . 
- Şi ce inseamna sex bun? 
-Sex bun este când te fardezi putin, intrii la bar, faci ochi dulci 
unui tanar, el te invita la cateva paharele, te culci cu el, şi el 
iti lasa o multime de bani pe masa . . . . 
--- Şi ce inseamna dragoste? 
- Ah, dragostea este o inventie evreeasca ca sa nu-ti plateasca . 
*** 
Gheorghe şi Vasalie stateau pe prispa casei. 
Dupa deal, la orizont, apare un deltaplan. Vasalie îi zice lui Gheorghe: 
-Iete, ba, ce pasaroi pe cer. Asta ne mananca oile. 
-Lasa, zice Gheorge, il aranjez eu. Gheorghe ia pusca şi trage un foc. 
-Ai nimerit-o, ma? 
-Nu stiu, zice Gheorghe, dar vad ca la om i-a dat drumul. 
**** 
Trei femei, una logodita, una casatorita şi o amanta stateau de vorba despre 
relatiile lor şi au hotarat sa-si uluiasca bărbatii… În acea seara toate trei s-au 
imbracat sexy, purtand pantofi cu tocuri cui, corset de piele şi o masca pe ochi. Ziua 
urmatoare s-au intalnit din nou… 
 
Fata logodita a spus: 
- Aseara, când logodnicul meu a ajuns acasă, m-a gasit imbracata cu corsetul de 
piele, pantofii cu tocuri cui de 7 cm şi masca. Mi-a spus “Esti femeia vietii mele, te 
iubesc”… după aceea am facut dragoste toata noaptea. 
Amanta s-a laudat şi ea: 
- Şi la mine a fost incredibil! Ne-am intalnit în biroul lui. Purtam corsetul de piele, 
tocuri cui foarte inalte, masca şi o pelerina. Când am descheiat pelerina, n-a scos 
nici un cuvant.. Am facut doar sex ca nebunii toata noaptea! 
În cele din urma, femeia casatorita si-a spus şi ea povestea: 
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- Eu am trimis copiii la mama, m-am pregatit, m-am echipat cu corsetul de piele, 
pantofii cu tocuri cui şi masca pe ochi. Sotul meu s-a intors de la lucru, a luat 
telecomanda şi o bere din frigider şi a spus: 
- Ia zi Batman, faci şi tu ceva de mancare? 
*** 
Un tip se hotaraste sa-si cumpere o mascota. Merge la un magazin specializat, şi 
plimbandu-se vede un papagal atarnand de un bat, cu capul în jos. Se opreste, se 
uita la el şi zice cu voce tare: 
-Ce-o fi patit papagalul asta? 
-M-am nascut asa, sunt un papagal fara picioare. 
-Ptiu, drace! mi se pare ca pasarea asta a inteles ce ziceam şi mi-a raspuns. 
-Sigur ca da, sunt un papagal total inteligent şi foarte cult. 
-A, da? atunci raspunde-mi la asta: cum te tii de bat dacă n-ai picioare? 
-Bine, vezi mi-e un pic rusine, dar acum ca m-ai intrebat... Folosesc penisul, il dau 
de cateva ori după bat... nu se vede fiindca-l acopar cu penele. 
-Incredibil! Intr-adevar poti intelege ce zice lumea şi raspunde? 
-Desigur! Vorbesc romana, spaniola şi engleza. Pot conversa fara probleme aproape 
despre orice: politica, religie, fotbal, chimie, filozofie şi sunt expert în ornitologie. 
Ar trebui sa mă cumperi, sunt o companie excelenta. 
Se uita omul la pret, 200$. 
-Prea mult pentru mine! 
-Ssst, il cheama papgalul facandu-i semn cu o aripa sa se apropie. 
Nimeni nu mă vrea fiindca n-am picioare. Ofera-i patronului 20$. Plateste tipul 20$, 
ia papagalul şi merge acasă. Trec saptamanile, papagalul se dovedeste a fi foarte 
gratios, interesant, un bun prieten, chiar da sfaturi bune, omul e fericit. Intr-o zi 
când ajunge acasă de la munca, papagalul îi face iar semn cu aripa sa se apropie. 
-Nu stiu dacă să-ţi spun sau nu, e despre nevasta-ta şi postas... 
-Cum?! 
-Bine, azi dimineata când a venit postasul, nevasta-ta l-a intampinat cu un sarut pe 
gura. Purta lenjerie intima. 
-Si?! 
-Dupa aceea, postasul a intrat şi a inceput s-o mangaie.... 
-Sfinte dumnezeule! şi mai ce? 
-I-a scos sutienul... chilotii... s-a asezat în genunchi şi a inceput s-o sarute pe toate 
partile incepand de la sani, coborand... coborand... pe la buric, în jos... în jos... 
Papagalul tacu un timp. 
-Si ce s-a intamplat? Ce s-a intamplat? Vorbeste papagal nenorocit! 
-Îmi pare rau, dar nu mai stiu. Mi s-a sculat şi am cazut de pe bat. 
*** 
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Doctorul american spune: "La noi, în America, medicina e aşa de avansata, ca 
scoatem un rinichi de la unu', il transplantam la altu' şi după 6 saptamani ala deja 
îşi cauta de lucru!" 
Doctorul german raspunde: "E nimica toata; la noi, în Germania, scoatem un 
plaman de la unu', il transplantam la altu' şi după 4 saptamani ala deja îşi cauta de 
lucru!" 
Doctorul rus spune: "Nici asta nu-i mare scofala; la noi, în Rusia, scoatem 1/2 de 
inima de la unu', o transplantam la altu' şi după 2 saptamani amandoi deja îşi cauta 
de lucru!" 
Se ridica doctorul roman şi raspunde: "N-avem ce sa comparam, toti sunteti 
inapoiati fata de noi; la noi, în Romania, am luat unul fara creier şi fara inima, l-am 
pus ministru sanantatii şi acum toti îşi cauta de lucru. " 
*** 
Un preot locuia langa o manastire şi avea 10 gaini şi un cocos. Cocosul din când în 
când disparea, dar aparea pana seara. Ultima data când a zburat nu s-a mai intors şi 
preotul, primul lucru duminica în biserica, a intrebat lumea: 
- As vrea sa stiu dacă cineva are un cocos?. . . şi toti bărbatii s-au sculat în picioare. . 
. 
- Nu, nu, nu, am vrut sa intreb dacă cineva a văzut un cocos?. . . şi toate femeile s-au 
sculat în picioare. . . 
- Nu, nu, nu, nici asta n-am vrut sa stiu, vreau sa stiu dacă cineva de aici a văzut un 
cocos care nu-i apartine?. . . şi jumatate din femei s-au sculat în picioare. . . 
- Nu, nu, nu, nici asta n-am vrut sa stiu, vreau sa stiu dacă cineva a văzut cocosul 
meu?. . . şi toate maicutele s-au sculat în picioare. 
*** 
Un bărbat surprins la amanta de catre sot, sare de la etajul 5. 
În cadere se gindeste: “Nu puteam sa stau acasă cu nevasta… sa maninc un gratar… 
sa beau un sprit…. şi …. cine stie …. poate sa fac şi sex ?!?. ” 
Cade cu noroc pe o capitza de iarba proaspat cosita din spatiul verde al blocului şi 
cugeta: “Doamne cum e omul…. numai doua secunde am fost disperat şi cate prostii 
mi-au trecut prin cap…” 
*** 
Un tip da sa traverseze strada…O voce suava în spatele lui: 
-Nu traversa! 
Omul nu traverseaza şi în fata lui accident groaznic, trece un autobuz pe rosu, 
pietonii mor toti etc. 
Ajunge omul la gara, da sa cumpere un bilet la tren, aceeasi voce: 
-Nu cumpara bilet la trenul asta! 
Omul nu cumpara, şi a doua zi afla ca trenul a deraiat şi au murit toti calatorii. 
-Doamne, iti multumesc ca ai grija de mine, spune omul cu voce tare. 
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-Nu este Domnul, sopteste vocea suava, sunt eu, ingerul tau pazitor! 
-Ingerul meu pazitor! (se mira omul), stii, tare mult mi-am dorit sa te vad, nu ai 
putea sa te transformi intr-o giza, un fluture or something? Un fluture vine şi se 
aseaza în palma omului. 
Omul striveste în pumn fluturasul, mormaind printre dinti: 
-Unde erai mai *oaie când m-am insurat?? 
Un tanar de 18 ani statea toata ziua pe net: chat, sex virtual, site-uri porno, etc. Intr-
o zi bunicul, satul deja de ineptiile nepotului vine şi îi zice: 
- Auzi, nepoate, eu când eram de varsta ta am fost cu prietenii la Viena. Am intrat în 
primul bordel, am mancat tot ce-am gasit pe-acolo, am ras toata bautura, apoi am 
mers sus şi am f***t toate curvele, apoi când am coborat ne-am pisat pe mesele şi 
pe barul de la parter şi am plecat fara sa platim. 
Alui mic îi place ideea şi dispare de acasă o saptamina. Când se intoarce era tot 
vanat, cu mina şi piciorul în gips. 
- Ce-ai patit nepoate, il întreaba mosul. 
- Am fost cu prietenii la Viena. Am intrat în primul bordel. Am mancat tot ce-am 
gasit pe-acolo, am ras toata bautura, apoi am mers sus şi am f***t toate curvele, 
apoi când am coborat ne-am pisat pe mesele şi pe barul de la parter, iar când sa 
plecam fara sa platim au aparut 4 gorile şi ne-au batut de ne-am ***** pe noi. 
- Auzi, nepoate, da’ cum te-ai dus tu la Viena? 
- Pai, am mers cu Omnia Tours. Da’ tu bunicule? 
- Eu? Cu rusii în ‘45! 
În noaptea nuntii, mireasa îi spune mirelui ei: 
- Dragul meu, stii ca eu sunt virgina şi ca nu stiu mare lucru despre sex. 
Ai putea sa-mi explici inainte sa trecem la fapte? 
- Bine, draga mea. Uite, sa ne inchipuim ca partea mea intima este un prizonier, iar 
a ta o inchisoare. E simplu de tot: luam prizonierul şi il bagam la inchisoare. 
Zis şi facut. Dupa ce se consuma evenimentul, mirele se tolaneste în pat multumit 
de sine. Mireasa, zambind de fericire şi multumita tare de prima ei experienta 
intima, il anunta suav: 
- Iubitule, se pare ca prizonierul a evadat de la inchisoare. 
- Atunci trebuie sa-l arestam din nou. Se conformeaza omul si, la final, da sa se 
odihneasca. Mireasa, zambind de satisfactie îi zice iar: 
- Dragule, iar a scapat prizonierul! 
Adunandu-si ultimele puteri, bărbatul se ridica şi trece iar la fapte. 
Dupa ce termina, nu-si mai doreste decat sa aiba parte de un somn bun. Mireasa, il 
bate incetisor pe umar şi îi spune: 
- Iubituleee… iar a scapat… 
- Draga mea, stii ceva?! Asta nu e o sentinta pe viata!!!! 
*** 
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Un bărbat şi sotia lui aveau probleme acasă şi si-au aplicat tratamentul tacerii. La 
un moment dat, bărbatul si-a dat seama ca în ziua urmatoare avea nevoie ca sotia 
sa sa-l trezeasca la ora 5. 00 pentru un zbor de afaceri. Nedorind sa fie primul care 
sa rupa tacerea (si sa piarda), a scris pe o bucata de hartie “Te rog sa mă trezesti la 
ora 5. 00 ; şi a lasat biletul unde stia ca sotia sa o sa-l gaseasca. În dimineata 
urmatoare, bărbatul se trezeste şi descopera ca este ora 9. 00 şi ca a pierdut 
avionul. Furios, tocmai se pregatea sa se certe cu sotia lui ca nu l-a trezit, când a 
observat un biletel langa pat: “Este ora 5. 00. Trezeste-te!”. 
Concluzia: bărbatii nu sunt echipati pentru genul acesta de intreceri. 
*** 
Remedii casnice 
1. dacă va inecati cu un cub de gheata, nu intrati în panica. Pur şi simplu turnati apa 
clocotita pe gat şi problema se va rezolva instantaneu. 
2. Sunteti neindemanatic şi va taiati frecvent atunci când tocati legume? Pur şi 
simplu rugati pe altcineva sa tina legumele atunci când le taiati. 
3. Scandalurile cu sotia referioare la scaunul ridicat de la toaleta pot fi evitate prin 
folosirea chiuvetei. 
4. Pentru hipertensivi: pentru reducerea tensiunii, va puteti taia şi sangera pentru 
cateva minute. NU uitati sa folositi un timer. 
5. dacă aveti o tuse urata, folositi doze mari de laxative. Astfel, va va fi frica sa tusiti! 
*** 
Era o baba în statia de tramvai şi cum nu vedea prea bine, întreaba o tinara ce nr. 
are tramvaiul care vine . Tinara îi spune ca este nr 13. La care baba îi zice: -Eeee 
lasa ca stiu io ce scriu astia, ca acum vreo doua zile treceam pe linga un gard şi scria 
P*LA şi când am intrat era depozit de lemne. 
*** 
Rusii sunt intrebati: 
Cu ce masina calatoriti prin oras? Raspuns: cu Lada! 
Cu ce masina calatoriti la vila ? Cu Moskvici! 
Cu ce masina calatoriti la mare? Cu Volga! 
Si cu ce masina calatoriti în strainatate? Cu tancurile! 
*** 
Bula în China se ia la bataie cu un ninja. Se bat ei ce se bat şi se hotaresc sa dea 
fiecare o lovitura. Care da cel mai tare e mai bun. 
"Bang" ninja una în gura lui Bula-doarme 2 zile şi când se trezeste întreaba: 
-Ce-a fost asta? 
-"Cheia dragonului"! 
Dupa aia, Bula "bang" una în gura chinezului. Se trezeste ninja peste 2 saptamani: 
-Ce-a fost asta?? 
-Cheia franceza! 
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*** 
Dimineata, tatal le spune baietilor: 
- Azi noapte, nu stiu care bulangiu, ne-a furat vaca. . . 
Baiatul mai mic: 
- Daca-i bulangiu inseamna ca-i mic de statura. 
Baiatul mijlociu: 
- Daca-i mic de statura, trebuie sa fie Tica Slutu din Tandarei. 
Hai sa mergem la Tandarei. Au ajuns la Tandarei, l-au gasit pe Tica Slutu şi i-au tras 
o cafteala strasnica. Dar ala nu le da vaca - zice ca n-a furat-o el. L-au mai caftit o 
data dar tot degeaba. Au ajuns la judecata. Judecatorul îi întreaba: 
- Dar de ce credeti voi ca e mina lui Tica Slutu? 
- Cum de ce, raspund fratii, a furat vaca, deci e bulangiu. E bulangiu, deci e mic de 
stat. dacă e mic de stat, e din Tandarei, ca acolo toti sint mici de stat. Iar dacă e din 
Tandarei, e clar ca e Tica Slutu. . . 
- Interesanta logica, zice Judele. Dar ia spuneti-mi voi (si le arata o cutie), ce am eu 
în cutiuta asta? 
- E o cutie patrata, - observa tatal. 
- Inseamna ca-nauntru e ceva rotund, - zice mezinul. 
- dacă e rotund inseamna ca-i oranj, - cugeta mijlociul. 
- Daca-i oranj, e clar ca-i o portocala, - conclude fratele mai mare. 
Judecatorul scoate din cutie o portocala, uitindu-se ginditor la Tica: 
- Asculta, Slutule, nu te mai incontra atita. Da-le astora vaca-napoi!. . . 
*** 
Doi prieteni se intalnesc după ceva vreme. Unul din ei avea un ochi vanat. 
- da' ce-ai patit întreaba celalalt? te-ai lovit cumva? 
- nu, e de la tuse. 
- cum asa, de la tuse? pai ce, de la tuse ti se invinetesc ochii? 
- pai . . . am tusit în sifonier 
*** 
Bula în armata primeste o scrisoare de la nevasta-sa. O deschide în fata colegilor şi 
toti incep sa rada. 
-Auzi, Bula de ce nu e scris nimic pe foaie? Ce nevasta-ta nu stie sa scrie? 
-Nu ba, suntem certati şi nu vorbim. 
*** 
Doi ardeleni în gara, la ghiseul de bilete: 
-Domnisoara, doua belete. 
-Da, sigur, pana unde? 
-Gheorghe, îi spuniem? 
-Nu. 
-Domnisoara, doua belete, va rog. 
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-Sigur, dar dacă nu-mi spuneti unde mergeti, nu stiu cât sa va cer. 
-Gheorghe, îi spuniem? 
-Apai, spune-i. 
-Noi merem la nunta. 
*** 
"Va spun un lucru strict secret 
M-am abonat la internet 
În prima zi de stat pe chat 
9 gagici am agatat 
 
Si le-am chemat la 7 fix 
La barul din cartierul X 
Când le-am zarit pe toate 9 
Doamne, parc-am intrat la ZOO 
 
Prima-i bruneta cu par drept 
Pe maini, pe fatza şi pe piept 
Si m-a privit zimbind usor 
Trantita într-un carucior 
 
A doua insa m-a uimit 
Cu nasul ei cel ascutit 
Putea sa taie castraveti 
Dîntr-un judetz în alt judetz 
 
A treia mi-a rinjit cuminte 
Cu gura fara nici un dinte 
C-un jet de stropi s-a prezentat : 
"Salut, sunt Silvia Scarlat" 
 
A patra tipa cred c-avea 
Vreo 4 tone şi ceva 
Din fusta-i stramta de nailon 
Faceai trei huse la camion 
 
Pe-a cincea n-o vedeam de loc 
Doua grisine-n virf c-un smoc 
Spre mine când s-a indreptat 
De la efort a lesinat 
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A sasea-i buna, mă incita 
Insa de-a saptea e lipita 
Vai ce mirifice fapturi 
Trei maini, un ochi şi doua guri 
 
A opta arata beton 
Proptita-n carja si-n baston 
La 83 de ani si-un pic 
Mi-a zis c-ar vrea sa-i fiu gagic 
 
A noua tipa, dragii mei, 
Te dizolvai în ochii ei 
"Eu sunt Marina" mi-a soptit 
O noapte-ntreaga ne-am iubit 
 
Acuma dacă vreti sa stiti 
De ce am ochii obositi 
Si merg mai cracanat putin 
Marina mea era… Marin! " 
 
Poftim cultura! 
*** 
**** 
Dacă va este frica sa nu va ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 100 g 
de cognac. 
Cognac-ul, precum se stie din batrani, atenueaza teama. 
**** 
Un turist la un hotel vorbeste cu receptionerul: 
- Tariful nostru este urmatorul: 100 dolari pe noapte, pat şi micul dejun, sau doar 
10 dolari dacă va faceti singur patul. 
- Foarte bine, imi aleg varianta sa-mi fac singur patul. 
- OK! Poftiti fierastraul şi ciocanul, ramane doar sa faceti rost de cuie. 
**** 
Stiai ca in corpul omenesc exista un nerv care face legatura intre globul tau ocular 
şi anus? 
Se numeste Nervul Optic Anal, şi este responsabil de viziunea cacacioasa despre 
viata. 
Dacă nu credeti, incercati sa va smulgeti un fir de par din fund, sa vedeti cum va dau 
lacrimile... 
**** 
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Sotul vine acasa si-o prinde pe sotie cu amantul in pat... Socat intreaba urlind: 
- Ce se intampla aici !!!? 
Sotia se uita la amant şi comenteaza confidential: 
- Nu ti-am spus eu... ca-i cam incet la minte...?!! 
**** 
Intra Bond într-un bar, se uita... lume, inghesuiala. La un moment dat, un loc la o 
masa la care statea un tip. Se asaza pe scaun şi se recomanda: 
- Bond, James Bond. 
La care ala se uita piezis: 
- Damme, Van Damme, Claude Van Damme, Jean Claude Van Damme... 
**** 
Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la restaurant. 
Farfuria de supa se varsa pe rochia ei cea noua. 
Suparata şi asteptand sa fie consolata de sotul romantic ea zice: 
- Uite cum arat, ca o scroafa! 
El raspunde: 
- Şi te-ai mai şi murdarit pe deasupra! 
**** 
Un pescar dadea la undita într-un loc unde pescuitul era interzis. 
Un paznic se apropie de el si-i zice: 
- Trebuie sa platiti amenda, aici pescuitul e interzis! 
- Eu nu pescuiesc, îi fac doar baie râmei asteia! zice pescarul ridicând batul din apa. 
- Deh... amenda tot trebuie sa platesti, ca râma ta nu are slip şi asta nu e plaja de 
nudisti! 
**** 
Andropauza este mult mai distractiva decat enopauza. La momentul menopauzei 
femeia se ingrasa şi se deprima, pe cand barbatii incep sa agate fete tinere şi sa 
cheltuiasca. 
**** 
- Cand a aflat mama lui Duncan Mclaud ca fii-su e nemuritor? 
- Dupa al treilea avort. 
**** 
Un preot ortodox, un preot catolic şi un rabin jucau poker. La un moment dat, in 
toiul jocului, când pariurile erau cu trei zerouri, vine politia şi ii prinde in flagrant. 
Politistul il intreaba pe preotul ortodox: 
- De ce joci poker, parinte? 
Preotul ortodox raspunde: 
- Eu, poker!?... Fereasca Dumnezeu şi Maica Domnului... 
Politistul trece la preotul catolic: 
- Sfintia voastra juca poker? 
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Preotul catolic ridica ochii spre cer, spuse in gind un Doamne, iarta-ma!" si, apoi, 
raspunde sec: 
- Nu! 
Politistul se intoarse la rabin şi il intreaba şi pe el: 
- Rabine, marturiseste macar tu ca jucai poker! 
La care rabinul ridica din umeri şi raspunse: 
- Cu cine?... 
**** 
Vine o femeie la ginecologie impreuna cu copilul ei de 5 ani. 
- Doamna, trebuie sa va consult, dar copilul trebuie sa astepte afara, zice doctorul. 
- Nu e nevoie, este un mic geniu stie totul in medicina, puteti sa-l intrebati orice. 
Cam nehotarat doctorul se pregateste pentru consultatie, şi se gandeste sa-l testeze 
totusi pe copil... 
- Ce fac eu acum? il intreaba direct. 
- Domnul doctor isi pune manusile pentru a nu contracta sau distribui germeni, 
raspunde imediat copilul. 
- Mda... raspunde doctorul putin enervat, dar acum ce fac? Mai intreaba el in timp ce 
se uita la femeia urcata pe masa. 
- Acum efectuati un examen vizual asupra vaginului mamei mele, raspunde imediat 
micutul. 
Enervat la culmea doctorul se dezbraca şi incepe o partida de sex cu femeia de pe 
masa... 
- Ia mai zi ma, acuma ce mai fac? se rasteste el. 
- Acum iei SIDA! 
**** 
Vineri, pe la prinz, un tip merge la doctor sa ceara o scutire medicala. 
-Ia zi, Ioane, ce necazuri ai, de ce suferi? 
-Domnu'Doctor, cred ca am GLAUCOM ANAL!!! 
-Ba, Ioane, esti timpit!? Ce boala e asta!? 
-Domnu'Doctor, mai pe romineste este ca NU-MI VAD CURU'MERGIND SAPTAMINA 
VIITOARE LA SERVICI... 
**** 
In timpul potopului care a avut loc pe pamant, arca lui Noe era gata-gata sa se 
scufunde, clatinandu-se in toate partile. Noe nu gasea nicicum motivul asa ca intr-o 
zi decide sa mearga in vizita la animale. 
Aici descoperi problema: toate animalele faceau sex. 
- Nu se poate asa ceva! Eu va salvez viata şi asa ma rasplatiti? O sa scufundati arca! 
Toate animalele s-au oprit şi l-au ascultat speriate. 
- De acum inainte fiecare pereche va primi o fisa cu ziua şi ora la care pot face 
dragoste şi care nu le respecta va fi aruncat peste bord. 
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Dupa cateva zile maimutoiul incepe sa o tachineze pe maimuta: 
- Miercuri la ora 4 vei avea de suferit! 
Timp de trei zile ii spune la fel: 
- Miercuri la ora 4 vei avea de suferit! 
Maimuta nervoasa merge la Noe şi ii povesteste: 
- Uite Noe, de trei zile maimutoiul ma tot ameninta. Imi zice ca miercuri la ora 4 voi 
avea de suferit. Eu stiu ce se va intampla in acea zi insa nu se poate sa strige asa in 
gura mare. Ce vor spune prietenele mele? 
Noe merge la maimutoi sa ii ceara socoteala: 
- De ce o ameninti pe maimuta? Cum adica va avea de suferit? Ia spune-mi! 
- Pai... Mi-am pierdut fisa cand am jucat pocker cu magarul... 
**** 
Barbatul nu este complet pana nu se casatoreste. Pe urma este terminat. 
**** 
Un baietel il intreaba pe tatal lui: 
"Tati cat costa sa te casatoresti?. 
Tatal i-a raspuns: 
"Nu stiu fiule inca platesc". 
**** 
- Tati este adevarat ca in unele parti din Africa, un barbat nu isi cunoaste sotia pana 
nu se casatoresc? 
- Asta se intampla peste tot fiule. 
**** 
Nu am cunoscut fericirea adevarata pana nu m-am casatorit. Pe urma a fost prea 
tarziu. 
**** 
In scrierea de tipar, cifra sapte arata astfel: 7. 
Cand o scriem insa de mana, o taiem cu o linie orizontala. V-ati intrebat vreodata de 
ce? Se spune ca dupa ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte 
sa-i dicteze cele zece porunci, acesta i-a adunat pe oameni sa le vorbeasca despre 
ele. Cand a ajuns la a saptea porunca, "Sa nu ravnesti la nevasta aproapelui tau", cei 
mai multi dintre barbati au inceput sa strige: 
- Taiati saptele, taiati saptele, taiati saptele!!! 
**** 
Niciodata nu te culca nervos. Ramai sa termini cearta. 
**** 
Secretul casniciei perfecte ramane un secret. 
Cand un barbat iti fura sotia cea mai nasoala revansa este sa il lasi sa o pastreze 
**** 
Nu am mai vorbit cu sotia mea de 18 luni - nu imi place sa o intrerup. 
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**** 
Prietena mea mi-a spus sa fiu mai afectiv. Acum am doua prietene. 
**** 
Unui barbat i s-a furat cardul de credit. Nu a depus plangere deoarece hotul 
cheltuia mai putin decat nevasta-sa. 
**** 
Sotia: "Mai bine ma casatoream cu dracul!" 
Sotul: "Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange este interzisa!" 
**** 
- Ce face un scotian cand vede ca ii arde casa? 
- Da beep la pompieri. 
**** 
Un om sparge o Banca şi ia cativa ostateci. Intreaba agresiv pe primul retinut: 
"Spune-mi m-ai vazut jefuind Banca?" Ostatecul raspunde: "Da!" 
Fara sa mai stea pe ganduri, hotul il impusca in cap. Apoi intreaba acelasi lucru pe 
cel de-al doilea ostatec. Al doilea ostatec raspunde: " Eu nu te-am 
vazut, ... dar te-a vazut nevasta mea. 
**** 
Tupeu este atunci cand un barbat se intoarce acasa la 4 dimineata mirosind a 
parfum de femeie, cu urme de ruj pe camasa, intra in casa şi vazand-o pe nevasta-sa 
cu o matura in mana ii zice: 
- Nu te enerva, ca tu urmezi! 
**** 
Un tip se duce la o prostituata. Dupa ce termina treaba, pleaca si, din usa, ii spune 
tipei: 
- Ti-am dat bani falsi! 
La care tipa raspunde: 
- Tu sa fii sanatos... 
**** 
Un om avea şi el un teren pe care plantase pepeni, şi cand au inceput sa se coaca, ca 
sa nu-i fure nimeni, pune o pancarda pe care scria: 
"Printre acesti pepeni este unu injectat cu cianura". 
A doua zi cand se intoarce, gaseste pe pancarda scris: "Acum sunt doi!" 
**** 
Dupa ce loveste un pieton, masina isi continua drumul inca vreo 10 metri... 
Soferul scoate capul pe fereastra şi tipa: 
- Fii ba atent!!! 
Pietonul se ridica repede, speriat, impleticindu-se şi intreaba: 
- De ce, dai inapoi? 
**** 
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Merge un schelet la medic. 
Medicul: Acuma se vine? 
**** 
Inaintea unei operatii, medicul: 
-Cati ani ati spus ca aveti? 
La care pacientul, un pic fricos: 
-Fac 46 peste 2 saptamani. Doctorul, putin amuzat: 
-Imi place optimismul dumneavoastra. 
**** 
Dintr-un turn de paza al unui fort din vestul salbatic, santinela striga: 
- Domnule capitan, vin indienii!!! 
- Prieteni sau dusmani? intreaba capitanul. 
- Cred ca-s prieteni, ca vin impreuna! 
**** 
Se intalnesc 2 babe pe ulita: 
- Ce faci tzatzo? 
- Vin de la posta. 
- Ai luat pensia? 
- Eee, am luat o p..a. 
- Şi eu ca proasta am luat pensia! 
*** 
Doua babe pe bancuta in cimitir: 
- Auzi, tu cati ani ai? 
- 97! 
- Pai şi te mai duci acasa? 
*** 
Doi batranei prin parc: 
- Cum te simti mai Vasile acum la 80 de ani? 
- Ai?! Aaa, acum la 80 de ani? Pai cum sa ma simt, ca un nou nascut... ma pis şi ma 
cac pe mine, toata ziua... 
*** 
Doi mosi stateau pe o banca: 
- Auzi, o vezi pe tipa aia? moare dupa mine! 
- Da de unde stii? 
- Doar n-o sa moara inaintea mea... 
*** 
In tamvai inghesuiala şi un mosulica de pe scaun i se adreseaza unei domnisoare ce 
statea in picioare: 
- dacă doriti puteti sa stati la mine in poala. 
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Tanara cu tupeu se aseaza. Dupa cateva momente mosul da semne de neliniste şi 
jenat ii spune tinerei: 
- Ati vrea, va rog frumos sa va ridicati? Stiti, cred ca totusi nu sunt asa de batran 
cum credeam... 
*** 
Un mos intra intr-o farmacie şi cere un prezervativ. Se uita la el pe toate partile şi 
zice: 
- Auzi, cucoana, unul cu miez n-ai, ca numai piele am şi eu? 
*** 
Doi mosnegi se intilnesc: 
- Ce mai faci, Vasile? 
- Uite, am fost la femei. 
- Şi cum a fost? 
- Mai curat decit la barbati. 
*** 
Mergea unu' prin desert, mort de sete. 
La un moment dat, da de un bar pe care scria "Bere Gratis cat cuprinde". 
Nu mai sta pe ganduri; intra şi cere: 
- Barman, repede 2 butoaie de bere, asa, de inceput! 
- Domnule, pentru a servi cata bere poftiti, şi gratis, tre' sa indeplinesti 3 conditii: 
a) tre' sa bei o sticla de tequilla, pe nerasuflate! 
b) in camera din spate avem un crocodil, ce are un dinte cariat; tu tre' sa il scoti! 
c) la etaju' 2 e o femeie nesatula, pe care nimeni şi nimic nu a reusit sa o satisfaca 
pana acum; tu tre' sa te ocupi de ea! 
- Nici o problema, se rezolva. 
Unde e sticla de tequilla? 
Bea asta sticla dintr-o inghititura fara sa clipeasca si, ametit, de alcool intra la 
crocodil... 
... Zgomote, urlete, sticle sparte, ziduri daramate... 
... Timp in care toti ceilalti asteptau la usa cu fetele tampe şi intrebatoare. 
La un moment dat se face liniste, se deschide usa, şi iese omu' nostru cu camasa 
rupta, zgariat, plin de sange, si, cu ultimile puteri, zice: 
- Aaa... hâc! 
Acu' sa-mi spuneti, hac, unde e femeia aia cu dintele cariat? 
*** 
Luna de miere. 
El citeste ziarul in sufragerie. 
La un moment dat simte un miros puternic de ars. 
- Iubito, gatesti sau calci? 
*** 
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Ratusca la magazin: 
- Aveti piine? 
- Nu. 
- Aveti piine? 
- Nu! 
- Aveti piine? 
- Nu!! 
- Aveti piine? 
- Nu!!! 
- Aveti piine? 
- Nuuu!!!!! 
- Aveti piine? 
- BAAAAAA!!! 
Dacă ma mai intrebi o data dacă am piine, iti bat ciocu' in cuie de tejghea! 
- Aveti... cuie? 
- NU! 
- Aveti piine? 
*** 
Formula 1 Breaking News: 
Seful echipei de Formula 1 Ferrari si-a concediat tehnicienii si, in locul lor, a angajat 
tigani din Romania pentru ca scot rotile de 3 ori mai repede. 
Mai tarziu i-a parut rau. 
E drept ca, fata de timpul obisnuit, desfaceau rotile in 3 secunde, insa in cele 7 
secunde ramase au revopsit caroseria, au schimbat seria de fabricatie şi au vandut-
o drept Honda... 
*** 
Niste vizitatori se opresc dezorientati in fata unei picturi ciudate. 
Aceasta prezenta nudurile explicite a trei barbati de culoare. 
Sa spunem ca nudurile erau FOARTE explicite, şi ca barbatii erau negri cu totul, in 
afara de unul, cel din centrul picturii, care avea penisul roz. 
Stau, se gandesc, ce naiba inseamna pictura, de ce are individul penisul roz. 
Vine ghidul muzeului şi le explica, timp de o juma' de ora, ca penisul roz semnifica 
mascularea Afro-americanilor intr-o lume predominant alba, şi ca poate insemna şi 
opresiunea fata de homosexuali in societate. 
Pleca ghidul şi se apropie un moshulica de grupul nostru de vizitatori. 
- Vreti sa va spun ce-nseamna cu adevarat tabloul? 
- Ce te face sa crezi ca ai priceput mai bine ca ghidul? 
- Pai... eu l-am pictat! 
Astia nu sunt negri, sunt mineri din Valea Jiului!! 
Iar ala din centru a fost la pranz pe-acasa!!! 
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*** 
Secolul unu' dupa-Cristos. 
Petru sta langa cruce, se roaga, şi plange. 
- Petre! zice Isus. 
- Da, doamne! 
- Urca. 
- Cum sa urc, doamne, ca ma omoara romanii. 
- Nu ma face sa zic a treia oara. 
Petru incepe sa se catere pe cruce. 
Soldatul care pazea crucea ii da cu coada sulitei, Petru continua sa urce, soldatul il 
impunge cu sulita, Petru continua sa urce, oamenii ii arunca cu pietre, Petru ajunge 
sus (batut tot şi sangerand). 
- Da, doamne; zi-mi! 
- Petre, de aici se vede casa ta. 
*** 
Bula vroia sa se urce in avion cu un pui de gaina, mic, galben şi piuitor, ca sa il 
aduca cadou lui Bulisor. 
- Domnule, zise stewardesa cea urita şi batrina a Taromului, nu e voie cu animale in 
avion!!! 
Se intoarse Bula in aeroport, se duse la WC, puse puisorul in chiloti şi urca liber in 
avion. 
Locul lui era linga o calugarita tinara şi frumoasa. 
De atita uitat la bulanele ei, adormi Bula visind la ea. 
Deodata, puisorul iese din chilotii lu' Bula, scoate capul prin slitul pantalonilor şi 
incepu sa piuie. 
Calugarita speriata incepu sa-l zgiltie pe Bula: 
- Scoala domnule, scoala repede... 
Speriat, Bula tresari, uitindu-se in toate directiile: 
- Ce e, unde, ce... ce s-antimplat!!??? 
Zise calugarita: 
- Omule, nu am deloc experienta in problemele astea, dar am impresia ca vi s-a 
spart un ou... 
*** 
Bula, soldat, trimite acasa un pachet in care era o grenada şi o notita: 
- Mama, dacă tragi de cuiul asta, primesc invoire o saptamana! 
*** 
La Bula vine un vecin: 
- Auzi ma, Bula, vrem sa tapetam camera de zi, şi e la fel de mare ca a ta. 
Tu cand ti-ai tapetat'o, cate suluri ai cumparat? 
- 20. 
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- Multumesc. 
Dupa 2 saptamani se intalnesc: 
- Auzi ma, tampitule, am cumparat 20 de suluri şi 7 mi-au ramas in plus. 
- Pai şi mie... 
*** 
La scoala: 
- Copii, sa presupunem ca as baga mana in buzunarul unui om şi i-as lua banii. 
Ce ar insemna ca sunt? 
Bula: 
- Ministru de finante... 
*** 
Bula se duce la o farmacista şi intreaba: 
- Doamna, ce imi puteti da pentru o erectie permanenta? 
- Masa, casa şi 1000 de dolari pe luna. 
*** 
Bula, un baietel de 3 ani, in timp ce face baie, isi examineaza testiculele. 
Apoi intreaba: 
- Mami, astia sunt creierii mei? 
Mama ii raspunde: 
- Nu inca, dragul meu! 
Nu inca! 
*** 
Invatatoarea verifica dacă elevii si-au facut temele pentru acasa. 
- Gigele, ti-ai facut tema? 
- Nu! 
- Stai jos ai nota 4! 
Dar tu Ionele? 
- Mi-am uitat caietul acasa. 
- Stai jos, nota 4. 
Si tu Bulisor? 
- N-am facut-o, pentru ca fratele meu s-a intors de la inchisoare... 
- Aha, vrei sa ma sperii cu el?!! 
Stai jos, ai nota 6! 
*** 
- Spune-mi de ce te dai cu faina pe fata? o intreba Bulisor pe bunica... 
- Ca sa ma fac frumoasa! 
- Şi de ce nu te faci? 
*** 
Vine Bula acasa şi o intreaba pe maica-sa: 
- Mama, mama! 
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Cum l-ai cunoscut pe tata??? 
- Pai... era sa ma inec si... m-a salvat!... 
- Aaaaaaa... de asta nu vrea tata sa invat sa inot!!!!! 
*** 
Bula la scoala: 
- Doamna profesoara, am prins 2 iepuri. 
- Vii? 
- Vii! 
- Presupun ca a fost greu! 
Cum i-ai prins? 
Cu o capcana? 
- Nu; regulandu-se! 
*** 
Rodica e cea mai uritica fata din clasa. 
Intr-o zi, Bula o intreaba: 
- Rodico, stii ce o sa patesti tu cand o sa fii mare? 
- Nu. 
- Nimic! 
*** 
Intr-o zi, Ion il intreaba pe vecinul sau Gheorghe: 
- Ba, Gheorghe, poti sa ma ajuti astazi sa tai lemnele astea? 
- Nu se poate, am o boala venerica! 
- Cum? 
Ce boala ai? 
- Ma doare-n p**a! 
*** 
Ion pleaca la munca, pe vapor, iar la plecare Gheorghe il roaga sa-i aduca şi lui un 
papagal. 
Dupa un timp, Ion se intoarce, dar, cum a uitat sa cumpere un papagal, ii ia o 
bufnita. 
Cei doi se intalnesc, Ion ii da bufnita lui Gheorghe si-i spune ca e papagal regal. 
O saptamana mai tarziu se intalnesc la o bere, iar Ion il intreaba pe Gheorghe dacă 
papagalul a inceput sa vorbeasca. 
Gheorghe raspunde: 
- Bai, inca nu vorbeste, dar tu stii ce atent se uita? 
*** 
- Mai Ioane, de ce te-ai insurat? 
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine. 
- Şi acum, cum e? 
- Acum imi place! 
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*** 
Ion merge la piata sa vanda un cocos. 
Vine un batranel care parea interesat şi intreaba: 
- E bun cocosul taica? Se pricepe la calcat gaini? 
- Buuun tataie! 
Calca tot ce prinde; calca gaini, rate, gaste, oi, porci, vaci, a prins odata un vultur şi 
nu l-a iertat... 
- Pai si-atunci de ce-l vinzi, omule?! 
- Hmm... de la o vreme se uita ciudat la mine. 
*** 
Badea Gheorghe era la cosit iarba de pe marginea santului. 
Deodata trece o masina cu viteza şi calca o gaina care mergea pe strada. 
Soferul, speriat, opreste şi incearca sa-si repare greseala, platindu-i omului gaina. 
Ridica de jos gaina moarta şi se duce spre badea Gheorghe, care privea nepasator 
scena, si-i spune: 
- Bade, e a matale gaina asta? 
Badea Gheorghe se uita insistent la gaina şi spune, oarecum incurcat: 
- No! 
Eu n-am gaini asa late! 
*** 
Gheo şi Ion mergeau cu trenul de la Cluj la Sibiu. 
Ion rupe tacerea şi zice: 
- Auzi, ma Gheo, tu stii de ce ne hurduca trenu' aista? 
Gheo: 
- Nu stiu. 
Tu stii? 
Ion: 
- Apa' hai sa-ti explic: trenu' aista are la inceput o locomotiva. Stii? 
Gheo: 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. 
Ion: 
- N-avem nici o treaba cu ea. Merje lin, fain de tat. Mai departe, dupa locomotiva 
imediat este vagonul cu posta. Stii? 
Gheo: 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Ne pasa noua de vagonul cela? 
Ion: 
- Nu ne pasa. 
Dupa vagonul cu posta este vagonul ala pentru domni de la oras, din aia cu valize 
patrate. Stii? 
Gheo: 
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- Stiu dara, ca nu sunt prost. Spune mai departe. 
Ion: 
- Nici de ala nu ne pasa. Dupa vagonul domnilor de la oras este vagonul pentru 
palmasi, nevoiasi asa ca noi. Stii? 
Gheo: 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Spune mai departe. Avem vreo treaba cu el? 
Ion: 
- Oleaca de rabdare. 
Vagonu' nost' are 2 osii: osia din fata (cu care nu avem nici o treaba) şi osia din 
spate, asta pe care sta compartimentul nost'. Stii? 
Gheo: 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Osia aiasta are vreo taina cu noi? 
Ion: 
- Stai o tira. 
Osia are 2 roti: roata din stanga (care nu ne intereseaza) şi roata din dreapta, pe 
care stam noi. Stii? 
Gheo: 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Ce-i cu roata de sub noi? 
Ion: 
- Roata aiasta are aria PI x R patrat. Cu PI şi cu R nu avem nici o treaba; pe noi 
patratul cela ne hurduca ase! 
 
 
 
 
Celebritati 
 
Moare Billy Gates şi ajunge la Sf. Petru. Sf. Petru, uitanduse la el, ii zice sa aleaga 
unde vrea sa mearga. In rai sau iad. Billy ii spune sai arate cum e in fiecare. Petru ii 
arata raiul: Muzica, sfintzi, plictiseala etc. Iadul: Femei goale, bautura, muzica etc. 
 
Billy isi zice ca toata viata a stat pe uscat, macar acum sa se distreze şi el. Ii spune 
lui Sf. Petru ca alege iadul. Sf Petru il trimite acolo şi Billy da de dracu' şi ajunge in 
cazanul cu zmoala. Billy urla din cazan catre Petru: "Cei Sfinte asta nui ce miai 
aratat tu!" La care Sf Petru ii spune: "Aia era o varianta demo!" 
 
Pe o insula de canibali naufragiaza o nava şi scapa doar o gagica buna de tot... O 
prind canibalii şi o baga in oala. In timp ce strigau toti « Te mancam, te mancam » 
apare seful tribului, o scapa de la moarte şi o ia de nevasta... In fine dupa vreo 3 ani 
moare aia şi o ingroapa. In prima noapte toti canibalii o dezgroapa şi incep din nou 
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sa strige: Te mancam, te mancam... Apare iar bossu' şi o ingroapa la 4.50 metri... 
Tampitii aia de canibali o dezgroapa din nou şi striga sloganul lor mult iubit: Te 
mancam, te mancam... Vine sefu' ii ia la obraz ca nau respect nici pentru nevasta lui 
decedata, ii arde cadavrul şi il baga intro cutiuta de lemn... Noaptea vin aia din nou 
şi striga : Te mancam, te mancam... Se supara sarmanul vaduv şi se duce direct la ei: 
Ia mai terminati cu te mancam, te mancam asta ce dracu' !!! La care canibalii: Hai 
sefu' nici macar un ness nu ne putem face????? 
 
Q: Ce ar face Marilyn Monroe dacă ar fi acum in viata? 
 
A: Ar incerca sa faca o gaura in sicriu sa poata iesi. 
 
Dumnezeu se hotaraste sa distruga Pamantul. Dupa ce sa hotarat, a chemat la el pe 
cei mai importanti: Clinton, Ieltin, si... Bill Gates. Dupa de au ajuns toti la Dumnezeu, 
el le zice : Eu mam hotarat sa distrug Pamantul. Voi trebuie sa va duceti pa Pamant 
şi sa le ziceti celorlalti oameni. Zis şi facut. Clinton in fata natiunii: Am doua vesti, 
una buna alta proasta. Prima: Contrar celor stiute de noi Dumnezeu exista. A doua: 
 
El vrea sa distruga Pamantul Ieltin la fel. Bill Gates la intrunirea cu actionarii: Am 
doua vesti, una buna alta şi mai buna. Veste buna : Contrar celor stiute de noi 
Dumnezeu exista. Vestea şi mai buna este ca nu mai trebuie sa reparam Windowsul 
pentru ca vrea sa distruga Pamantul. 
 
Un tip intra intrun bar, tocmai il parasise prietena şi se apuca sa bea cu un alt tip 
care statea langa el la bar. Intrun final se hotarasc sa se arunce de pe un bloc 
deoarece nu mai avea rost sa traiasca. Pe bloc omul care era dinainte la bar zice ca 
sare el primul. Zis şi facut. Da la vreo trei etaje de pamint isi da seama ca nu vrea sa 
moara asa ca incepe sa dea din maini şi isi ia zborul intorcanduse pe acoperis. Cel 
pe care tocmai il parasise prietena nu crede ce tocmai se intamplase şi ii spune 
celui care a sarit sa mai sara o data ca sa se convinga ca apoi sare şi el. Primu tip 
sare din nou şi aceeasi chestie la trei etaje de pamint da din maini sisi ia zboru 
inapoi pe acoperis. Cel parasit de prietena convins sare şi el iar la trei etaje de 
pamant incepe sa dea din maini da nu se intimpla nimic şi moare zdrobinduse de 
pamint. Primu tip se intoarce la bar şi continua sa bea. La care barmanul spune: Ce 
rau poti sa fi cand esti beat SUPERMAN 
 
I: Cand a aflat mama lui Duncan McLoud ca feciorusau este nemuritor? 
 
R: Dupa al treilea avort... 
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Intrebare: Ce ar iesi dintro colaborare 3SudEst & Paula Selling? Raspuns: 3 Seling 
Pe vremea cand Stefan cel Mare era domnitor, intro zi de vara ataca turcii cu toata 
armata lor. Cand ajung la 200 de metrii de castel se deschid portile şi iese Stefan 
calare peo Yamaha, cuo mitralieran mana şi incepe sa traga...impusca aproape toti 
turcii şi intra inapoi. Turcii careau mai ramas se intorc la Istambul şi hotarasc sai 
dea telefon mamei lui Stefan: Alo, doamna mama lu' Stefan cel Mare, spunetii 
doamna lu' fiul dvs. sa lupte şi el cu arme primitive ca noi nu cu dalea ok? 
 
Am sai spun! Bucurosi, turcii isi strang armata şi ataca din nou. La 200 de metrii de 
castel iese Stefan calare peo Yamaha, cuo mitralieran mana şi spune: Vati dat 
dracu', mama nui acasa, vampusc pe toti!!!! 
 
I: Ce ar fi facut printesa Diana dacă ar fi fost vie? R: STRUGURI!!! 
 
Concurs international de publicitate. Americanul aduce un sicriu luna, il arata 
juriului, il deschide şi se vede un schelet cu par superb şi matasos. Zice el: "Uitati, a 
murit de zece ani, dar, pentru ca a folosit Pantene ProV inca mai are par frumos!" 
Aplauze de peste tot. Intra neamtul, tot cu un sicriu care continea un schelet cu 
dintii albi şi frumosi. Zice el: "A murit de zece ani, dar fiindca a folosit Colgate Total, 
dintii lui inca mai stralucesc." Se aud aplauze frenetice, dupa care intra romanul cu 
un sicriu putred care se tinea intro balama. Il deschide şi toata lumea se ridica sa 
vada ce este in sicriu, dar nu este nimic. Cand discutiile sau calmat, romanul zice: -
"Uitati, nu sa nascut şi nici nu a murit de boala, fiindca toata viata a folosit 
prezervativul Romexxxtaz!" 
 
Isus şi diavolul sau hotarat sa faca o intrecere sa vada care e mai meserias. Stau ei şi 
se gandesc ce sa faca şi pana la urma sa hotarasc sa va da care sparge primu' cel 
mai bine pazit site de pe net. Se apuca ei de lucru la cele mai tari computere şi 
lucreaza o zi, o saptamana, o luna, şi cand sa se apropie de final se ia curentu şi cade 
reteaua. Astia nervosi ca trebuie sa o ia de la capat asteapta pana revine curentu' şi 
se apuca iar de lucru. Dar surpriza IIsus termina in 10 minute. Morala: Jesus saves... 
 
Pleaca Isus in inspectie pe Pamant şi ajunge undeva in Bronx. Langa niste 
tomberoane statea tolanit un boschetar jegos. Il vede pe Isus, barbos, imbracat 
ponosit, il cheama la el şi ii ofera un hamburger din care manca. Isus se uita la 
boschetar, primeste mancarea şi se bucura. Vagabondul ii da 
 
o sticla de wiskey. Isus e bucurat de asa generozitate de la un amarat, ia sticla şi se 
asaza langa el. Vagabondul se uita lung la Isus sii da sa fumeze un ciot de trabuc. 
Isus e foarte incantat de atata bunatate şi ia un fum sii zice: "Hei, omule, esti un om 
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generos, cum nu credeam ca mai exista. Numele meu este Isus Hristos şi vreau sati 
indeplinesc orice dorinta". Vagabondul se uita linistit la Isus sii face semn spre 
tigara: "Tare trabucul, nui asa?..." 
 
Un tip e foarte norocos şi castiga la orice joc, fie loto fie bingo. Satul, merge la 
biserica şi se roaga: Doamne, fa sa mai castige şi altii şi sa pierd şi eu macar o data! 
Domnul il aude sii spune ca la ales pe el pentru ca e un om bun la suflet, dar cai va 
indeplini dorinta. Totusi pentru ca e singur pe lume io da de sotie pe Miss India. 
Omul nostru nare de ales, o ia cu el acasa in speranta ca aceasta ii va aduce totusi 
un mic ghinion. Trec cateva luni şi intro seara ii spune sotiei: Draga mea, esti 
senzationala ca nevasta, dar am şi eu o mica nemultumire. Semnul tau de pe frunte 
miar place sal dai jos! Sotia e de acord, dar il lasa pe el sal desprinda. şi ce vede 
omul nostru dedesupt, cu litere mici, mici, mici: Ati castigat o Dacie +20 de 
milioane!!! 
 
Oamenii construiesc cel mai tare observator astronomic din lume. Bucurosi cei mai 
tari astronomi se apuca de studiat mai temeinic spatiul. Intro buna zi observa niste 
litere imense pe Pluto, dar nu reusesc sa le descifreze. Se apuca şi aduna toata 
cerneala din America şi incepe sa scrie in desert, chestie care a durat 8 luni, cu 
litere imense: "Intelegeti limba asta?" Dupa alte trei luni, apare raspunsul: "Da, o 
intelegem". 
 
Bucurie imensa pe Terra, se apuca şi strang cerneala de pe doua continente, 
declanseaza o criza economica din cauza amplorii chestiei, şi scriu : "Ce doriti de la 
noi?" Raspunsul apare dupa alte 5 luni: "Nimic. Nu ne bagati in seama, vorbim cu 
Saturn". 
 
Mark Twain este intrebat: Ce sar intampla intro lume fara femei? Barbatii ar deveni 
foarte rari. 
 
Romanii construiesc cel mai performant avion din lume. Americanii dau toti banii 
din tara şi reusesc sa cumpere avionul şi trimit pe cei mai experimentati piloti sal 
piloteze. Se urca pilotii in avion şi decoleaza. Dupa 5 minute cade aripa stanga. 
Pilotii se uita in manualul de instructiuni şi acolo scria: dacă va cazut aripa stanga 
apasati butonul verde. Pilotii apasa butonul verde şi aripa zzzzz creste la loc. Dupa 
15 minute cade aripa dreapta. Pilotii se uita in manualul de instructiuni şi acolo 
scria: dacă va cazut aripa dreapta apasati butonul albastru. Pilotii apasa butonul 
albastru şi aripa zzzzz creste la loc. Dupa 30 minute cade coada avionului. Pilotii se 
uita in manualul de instructiuni şi acolo scria : dacă va cazut coada apasati butonul 
galben. Pilotii apasa butonul galben şi se aude in casti: dacă va cazut coada şi ati 
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apasat butonul galben repetati dupa noi : Tatal nostru care esti in ceruri..... 
 
Ceausescu in drum spre o vizita de lucru. Deodata, vede din elicopter o cladire mai 
mare, in plin camp, sii intreaba pe insotitori ce este acolo. Era o inchisoare dar cum 
sai spuna asa ceva Tovarasului. Deci ii spun ca e o gradinita. La care Ceausescu zice: 
Hai jos, vreau so vizitez. Intrati in panica, pilotii reusesc sa anunte "organele" sa ia 
masuri. Pana elicopterul aterizeaza, detinutii sunt imbracati in soimii patriei, scosi 
afara in curte şi pusi sa cante şi sa se joace cu lopatica in nisip. Ceausescu se duce la 
unul sil intreaba: Baietel, e bine aici la gradinita? Mda... şi aveti mancare buna, 
jucarii? Mda... Da' tu cati anisori ai? 
 
Pai... Sase. Ciudat! Eu tias fi dat vreo doisprezece. Ia mai dute dracului, ca ajung sase 
pentru un viol! 
 
I: Ce este mic, negru şi se vaita? 
R: Adrian Copilu' Minune! 
 
Einstein se muta intrun alt oras. Nevasta sa ii spune sasi ia un palton nou. Fizicianul 
zice ca nare rost fiindca nul cunoaste nimeni. Dupa un an, nevasta il roaga iar sasi ia 
un palton. Acesta raspunde: Acum chiar ca nu are rost pt. ca ma cunosc toti! 
 
Pe vremea lui Caligula crestinii erau omoriti. La un spactacol in arena sunt aruncati 
un grup de crestini şi se da drumul la lei, tigrii, etc. Se incinge lupta, un nor mare de 
praf. când se lasa praful, crestinii omorisera toate animalele sfisiind bucati din ele. 
Caligula, disperat: Ba ce crestini sunt astia, ba? Unul: Crestini democrati! 
 
Se spune ca in armata lui Napoleon era un soldat care ii semana atat de bine incat 
toata lumea credea ca este Napoleon in travestit, venit in inspectie. Normal, chestia 
ajunge şi la urechile lui Napoleon care se hotareste sa vada cu ochii lui cit de mare e 
asemanarea. Il cheama la el pe soldat, il examineaza se uita ba in oglinda, ba la 
soldat şi in cele din urma il intreaba: Asculta soldat, mama ta a fost servitoare la 
curtea tatalui meu? Nu, sa traiti, tatal meu a fost servitor la curtea mamei dvs! 
 
4 sotii de presedinti vorbesc despre ce inseamna un penis in limba lor. Sotia lui 
Tony Blair spune ca penisul la ei este un gentleman, se ridica de cate ori intra o 
doamna. Sotia lui Chirac spune ca un penis e ca o cortina, cade dupa terminarea 
actului. Sotia lui Boris Eltsin spune ca un penis e ca un patriot, niciodata nu stii dacă 
te loveste din spate sau din fata. La urma sotia lui Clinton: La noi penisul e ca un 
zvon deoarece circula din gura in gura. 
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Q: Ce ii zice Bill Clinton lui Hilary cand are chef de sex? 
A: Draga, intro ora sunt inapoi. 
 
Bill Gates, un electrician şi un mecanic intro masina pe o autostrada in desert. Se 
strica masina. Mecanicul : Nici o problema, cred ca e ceva la motor, o repar eu. 
Electricianul: E ceva la instalatia electrica. O repar eu. Bill Gates: Eu am o idee mai 
buna. Deschidem usile, iesim afara, intram inauntru, inchidem usile şi merge. -
"Solutii MicroSoft"! 
 
Intro dimineata devreme, pe o strada laterala peluzei de la Casa Alba, iese Bill la 
jogging de dimineata, insotit de bodyguarzi. Dupa cateva minute, la un colt, langa 
un copac statea rezemata o prostituata, astepatandusi clientii matinali. Vazandul pe 
Bill ii spune: " Mr. President...hai aici, e doar 10$"! Presedintele da din mana şi ii 
raspunde: "Ce zici de 5$"? Curva de la copac, da din cap a negatie sii intoarce 
fundul. Se intampla asta o zi, apoi doua, şi inca o data...iar intrun weekend Hillary 
nevasta, iese la jogging impreuna cu Bill. Acelasi traseu, acelasi colt de strada, 
aceeasi prostituata, care incepe sai strige din nou oferta. Presdintele incurcat, se 
face ca nu vede, la care curva ii spune, aratand cu degetul spre nevastasa: "Vezi ce 
ai de 5$"! 
 
Vadim Tudor pleaca la o comferinta in China. Dupa 2 ore de discutii vine şi pauza 
de masa. La restaurantul unde serveau masa decat o singura mancare era in limba 
romana şi anume ciorba de burta de broasca testoasa pe care Vadim o cere 
chelnerului. Vazand ca nici dupa o ora chelnerul nui aduce ciorba se duce la 
bucatarie, acolo bucataru cu satarul intro mana ii spunea broastei: Te rog frumos 
scoate capul afara. Vadim ii spune: Da ma incoa sati arat eu cum se ia gatul la o 
broasca testoasa. 
 
Bagandui degetul in c*r la brosca care scotand capul Vadim il reteza din prima. 
Patronul restaurantului fiind de fata ii propune lui Vadim un salariu de 2 mil $ casa. 
La care Vadim ii raspunde: Nu multumesc, numai eu stiu cat ma chinui in fiecare 
dimineata cu Petre Roman ca sai pun cravata. 
 
Intro zi de vara Adam şi Eva stateau la plaja. Deodata din cer apar doi extraterestri. 
Curios din fire, Adam ii intreaba cum fac ei sex. Nestiind sa explice, cei doi se ofera 
sa faca o partida de sex impreuna. Se pitesc Eva şi extraterestrul dupa un copac. 
Acesta ii spune ca urechea dreapta este pentru lungime şi urechea stanga pentru 
grosime. Dupa alt copac, Adam iese disperat şi spune: Hai Eva sa plecam ca asta imi 
rupe urechile! 
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Moare Bill Clinton şi ajunge in iad. Ca fost sef de stat, Lucifer ii ofera sansa sa isi 
aleaga singur o pedeapsa. Astfel incep sa viziteze camerele de tortura. In prima 
camera era Hitler legat de un stalp iar diavolii aruncau pe el acid sulfuric. Clinton 
spune ca nui convine aceasta pedeapsa pentru cai prea cruda. Lucifer ii mai da o 
sansa. In a doua camera era Mao intrun cazan mare cu smoala. Normal refuza şi 
aceasta pedeapsa. Mai are o sansa. In a treia camera, Kenneth Starr (procurorul ce a 
anchetat cazul Monica Lewinsky) era legat de maini picioare, iar Monica in 
genunchi in fata lui ii facea sex oral. Clinton foarte fercit spune: Da, normal, astfel 
de pedeapsa imi doresc! Lucifer: Monica, esti libera, tiam gasit inlocuitor. 
 
Dumnezeu cheama la el pe Bill Gates, Boris Yeltzan şi Bill Clinton. şi le zice ca o sa 
distruga pamantul şi ca sa se duca la ai lor sa le zica. Merge Bill Clinton la americani 
şi zice: "Dragi concetateni, stiu io cam facut boacane, da am o veste rea şi una foarte 
rea. Vestea rea este ca mo chemat Dumnezeu la el. Vestea foarte rea este ca 
Dumnezeu va distruge pamantul." Bun, mere Boris Yeltzan la ai lui şi le zise: -
"Tovarasi... Io am o veste groaznica şi una oribila. 
 
Vestea groaznica ii ca am ramas fara Vodca. Veste oribila este ca Dumnezeu va 
distruge pamantul..." Bene, mere Bill Gates la Micro$oft ShitSistems LAB şi le zice la 
ai lui: "Am o veste buna, foarte buna şi extraordinara. Vestea buna ii ca ma 
considera Dumnezeu unul dintre primii 3 cei mai puternici oameni. Vestea foarte 
buna e ca va concediez. şi imi tin banii. Vestea excelenta e ca nu mai trebuie sa 
scoatem pe piata noua versiune a Windowsului." 
 
Papa şi Bill Clinton mor in acelasi timp, şi dintro eroare (de calcul) Papa ajunge in 
iad şi Clinton in rai. Dupa trei zile Papa vorbeste cu Dzeu şi ii demonstreaza ca sa 
comis o eroare şi Dzeu cade de acord cu Papa sa il trimita pe el in rai şi sa il aduca 
pe Bill in iad. Pe sacara rulanta intre rai şi iad se intalneste Bill Clinton cu Papa. 
Papa: Mai Bill sa stii ca sunt fericit ca sa rezolvat problema şi pot sa ajung in rai sa o 
vad pe Fecioara Maria! Clinton: Papa, ai intarziat o zi..... 
 
La o intrunire se intalnesc trei reprezentanti a trei tari: Romania, America şi Rusia. 
Se dezbatea problema inventiilor de la revolutia Romaniei pana in prezent. 
Americanul: La noi sa fabricat un submarin care merge pana in fundul pamantului. 
Ceilalti doi: Ba, chiar asa pana in fundul pamantului? Americanul: Ei nu chiar pana 
in fundul pamantului, o palma mai sus. Rusul: La noi sa fabricat un avion care 
zboara pana la cer. Ceilalti doi: Chiar pana la cer? Rusul: Ei nu chiar pana la cer, 
doua palme mai jos. Romanul: La noi se f*t fetele in buric. Ceilalti doi: 
Chiar in buric? Romanul: Ei nu chiar in buric, o palma mai jos şi doua mai sus. 
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Ce cauta un ciung intrun oras? Un second hand. 
 
Siti de ce nu lau bagat pe Bruce Wilis in Titanic ? Pentru ca ii salva pe toti! 
 
Ghicitoare: Swartzanegher o are prea lunga, Brad Pitt prea scurta, Maddona nu o 
are deloc, iar Papa nu o prea foloseste. Ce poate fi? Raspuns: NUMELE DE FAMILIE 
 
Era odata Ceasusescu pe camp, cu un taran. Mergea ce mergea taranu, şi se 
scarpina pe cap(avea o palarie pe cap). Mai merg ei ce mai merg, cand deodata ii 
spune Ceausescu infuriat taranului: Da' dati dom'le palaria aia jos de pe cap, cand te 
scarpini! Da' taranu ii raspunde: Da' pe tine cand te mananca in c*r, iti dai 
pantalonii jos??? 
 
Tovarasa, ingerii au picioare? Dar, de ce intrebi Gigele? Pai, lam auzit pe tata in 
camera cealalta zicand. Ingeras desfa picioarele! 
 
La un bar de vampiri apare un vampir care cere o cana cu apa calda. Mirat 
barmanul ii da apa iar vampirul incepe sasi faca un ceai dintrun tampon folosit. 
 
Iliescu, Clinton şi Hitler, mergeau cu elecopterul! Clinton: asta e America! Dupa ce 
sti ma? Uite colea statuia libertatii! Hitler: Astai Germania! Da de unde stii ma? E 
ora 6 dimineata şi toti lucreaza şi muncesc! Iliescu: Astai Romania! Da de unde stii 
tu ma? 
 
Miau furat ceasul!!! 
 
Intrun avion pe cale sa se prabuseasca erau 5 persoane şi 4 parasute. Are loc 
urmatoarea conversatie: Eu sunt Ronaldo, marele jucator de fotbal, am meci maine 
şi nu pot sa ii dezamagesc pe suporteri, asa ca trebuie sa sar! Ia o parasuta şi sare. -
Eu sunt Hillary Clinton, sotia fostului presedinte al Americii, senator in Congres, 
care fac o multime de acte caritabile pentru copiii lumii, asa ca trebuie sa sar! Ia o 
parasuta şi sare. Eu sunt George W Bush, actualul presedinte al Americii, cel mai 
destept presedinte al SUA, şi luptator pentru drepturile omului(!!!), asa ca trebuie 
sa sar! şi sare. Ramane Papa şi un pusti de 10 ani: Uite ce e copile, eu sunt batran nu 
mai am mult de trait, ia tu ultima parasuta şi sari! Dar avem doua parasute, zice 
pustiul, cel mai destept presedinte al SUA a luat ghiozdanul meu! 
 
Stefan cel Mare mergea cu ostirea pe campie la un moment dat acesta exclama: -
Obelisc, ostenii mei! Ostenii: O_belim, Maria ta!! 
 



2693 

 

 
Culmi 
 
Culmea nesimtirii: Sati faci treburile in fata usii cuiva şi apoi sa suni la usa şi sai ceri 
hartie igienica. 
 
Culmea matematicii. Sa te culci cu doua necunoscute şi sa nu o rezolvi pe nici una ! 
 
Culmea culmilor Ar fi culmea so mai stiti şi pe asta! 
 
Culmea zoologiei: Sa imperechezi tapul de bere cu capra de taiat lemne! 
 
Culmea geografiei: Sa deschizi "Portile de Fier" cu "Cheile Bicazului". 
 
Culmea cascadoriei: Sa te arunci de pe bloc şi sa te prinzi de bordura!!!! Culmea 
ghinionului Sa faci pe prostul şi sa ramai asa! Culmea aglomeratiei: Sa mearga 
soferu' de la autobuz pe scara!! Culmea fizicii: Sa vezi un cal putere pascand pe un 
camp magnetic!! Culmea agronomului: Sa faca sa infloreasca un boboc de rata... 
Culmea geografiei? Sa bagi varfu' Omu in Pestera Muierii! Culmea imbracarii: Sa 
imbraci fundul marii in chiloti. Culmea consolarii: Nu se scoala, nu se scoala...dar 
uite ce frumos atarna ! Culmea fortei: Sa strangi o moneda de 100 lei in mana şi sai 
iasa limba 
 
lui MIHAI VITEAZU'. Culmea cutremurului: Sa urci cu liftul şi sa cobori cu 
apartamentu!!! 
Culmea graviditatii politice: Sa intrerupi o sarcina de partid!! 
Culmea matematicii: Sati iasa socoteala pe strada! 
Culmea culmilor matematicii: Sati iasa şi solutia! 
Culmea ghetusului: Sa te dai pe ghetus şi sa ti se lustruiasca pantofii! 
Culmea electricitatii: Sa gadili becul şi sa rada aia de la centrala! 
Culmea unui cutit de bucatarie: Sa taie pofta de mancare a mesenilor. 
Culmea lacomiei: Sa mananci bataie şi sa nu te saturi! 
Culmea curajului: Sa sari de pe un bloc de desen! 
Culmea economiei: Sa pui pe usa un bilet: "Nu sunati! Ies eu din cand in cand!" 
Culmea mancari: Sa mananci piept de gaina şi sa ramai cu sutienul in gat. 
Culmea ceasului desteptator: Sa sune ocupat... 
Culmea plictiselii: Sa te apuci de tuns oua. 
Culmea impertinentei: Sa te prinda vecinul de la patru cu nevastasa in pat, iar tu sa 
il intrebi: "Ai sa crezi ce iti vad ochii, sau ce o sa iti spun eu..." 
Culmea melancoliei: Sa cazi pe ganduri de sati rupi mana! 
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Culmea secetei: Sa alerge copacii dupa caini! 
Culmea agriculturii: Sa mananci paie sa te caci baloti! 
Culmea bogatiei: Sa ai bani sami poti da şi mie! 
Culmea neglijentei: Sa faci baie intro cada cu benzina şi sati aprinzi o tigara! 
 
Culmea Matematicii: Sa te intalnesti cu o necunoscuta, sai desfaci parantezele, sai 
faci socoteala sa varieze functia. Culmea mancatului: Sa mananci cu vesta de salvare 
la gat şi sa te inneci. Culmea culmilor: Sa scrii pe coliva "La multi ani". Culmea 
dresajului: Sa faci sa latre un catel de usturoi. Culmea ingineriei: Sa scoti apa cu o 
pompa funebra. Culmea accidentului: Sa cazi pe ganduri şi sati rupi picioru`. 
Culmea ghinionului: Sati recuperezi banii de la Bankcoop şi sai bagi la 
 
FNI. Culmea prostiei: Sa dai cu raid intrun stup ca sa nuti fure tantarii mierea. Care 
este culmea ciclismului?Sa faci turul pantalonilor! Culmea aglomeratiei in autobuz 
?Sa mearga soferul pe scara! 
 
Culmea gastronomiei: Sa mananci piept de gaina şi sa ramai cu sutienu intre dinti. 
Culmea internetului: Sä intri pe internet cu un calculator de buzunar! 
 
Culmea in vorbire. Sa ai lapsus la cuvantul lapsus Carei culmea parashutismului?Sa 
sari cu parashuta shi satzi dai seama ca este plecata in Turcia. 
 
Stii care este culmea politetii?Sa stai pe scaunul electric şi sa cedezi locul unei 
doamne. Culmea pedichiurii: Sa faci unghiile unui picior de pat. Culmea nesimtirii: -
Sa scrii la cineva pe cripta "La multi ani"! 
 
Culmea igienei: Locomotivele sa foloseasca tampoane Always. Culmea rabdarii: Sati 
urci nevasta intrun pom şi sa stai sub pom pana incepe sai cante: ''pasarica''. 
 
Culmea prostiei: Sa fi copiat la examen şi sa nu treci! 
 
Culmea vitezei: Sa stingi lumina şi sa ajungi inaintea ei in pat! Culmea satisfactiei: -
Nu se mai scoala, da uite ce frumos atarna! 
 
I: Care este culmea curajului? 
R: Sa te duci in Giulesti, sa te urci pe un stalp şi sa strigi m**e Rapid. 
 
I: Care este culmea super curajului?! 
R: Sa te dai jos de pe stalp! Culmea frumusetii: Ba ce fata de plapuma ai!!! Culmea 
Asigurarii: Mergi pe interzis (capatul cealalt strazii cu sens unic) şi te asiguri in 



2695 

 

spate! Culmea cutremurului: Sa urci cu liftul şi sa cobori cu apartamentul 
 
Culmea saraciei: Sa flolsesti hartie igienica la mana a doua Culmea increderii: Sa dai 
m..e la un canibal!!! Culmea presiunii: Sa sufli la un berbec in cur şi sa i se indrepte 
coarnele Culmea rasului: Gadili becul şi rad aia din centrala! Culmea alfabetizarii? 
Sa vezi o blonda scriindusi propriul nume.. Stii carei culmea matematici?Sati iasa 
socoteala pe strada. Dar culmea culmii matematicii? Sati iasa şi solutia. Culmea 
inteligentei Sa intelegi tot dar sa nu stii nimic Culme saraciei: Sa duci prezervativul 
la vulcanizare Care este culmea bogatiei? Sati cumperi şi la ochelari lentila de 
termopan! Cum poti sa scufunzi un submari?...........bati la usa Motive pentru care 
calculatoarele ar fi de sex masculin : 
1. Au o gramada de date, dar totusi nici o idee... 
2. Un model mai bun este tot timpul in asteptare... 
3. Arata frumos şi lucesc pana le aduci acasa... 
4. Este necesar tot timpul sa ai o 'copie de rezerva'... 
5. Fac orice doresti, dacă apesi 'butoanele potrivite'... 
6. Partea cea mai buna in a avea pe oricare din ele sunt jocurile pe care le poti 
juca... 
7. Luminitele sunt aprinse dar nui nimeni acasa... Care este culmea paranoiei?sa 
crezi ca intro adunare de rugby se vorbeste despre tine. 
 
 
Culmea dresajului: Sa dresezi un catel de usturoi. 
Culmea secetei: Sa alerge copaci dupa caini 
Care este culmea puterii? Sa tragi cu Arcul...de Triumf 
Culme de culme: Un mut sai spuna unui surd cal urmareshte un chior! 
Culmea Opririi Sa treci pe linga un semafor şi sa fie aprins şi rosu şi verde. (caz 
real) 
Culmea telefoniei mobile: Sa iesi cu telecomanda in oras şi sa sune.(se mai uita 
mobilul) 
Culmea consolarii: Nu se scoala dar uite ce frumos atarna ! 
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Diferente 
 
I: Care e diferenta intre Bucuresti şi Pitesti ? 
R: La Bucuresti poti sa te pitesti, dar la Pitesti nu poti sa te bucuresti. 
 
Q: Carei asemanarea dintre o prostituata şi un elastic de bungeejumping ? 
A: Amandoua costa 75$, iar dacă sa rupt cauciucul esti halit. 
 
I: Ce se intampla cu un Trabant cand proprietarul ii face plinul ? 
R: Isi dubleaza valoarea. 
 
I: Carei diferenta dintre un om care pica de la etajul 10 şi unul care pica de la etajul 
1? 
. Ala care pica de la 10 face: AAAAAAAA... Buf ! 
. Ala care pica de la 1 face: Buf... AAAAAAAAA ! 
 
I: Care e femeia care stie intotdeauna unde ii este barbatul? 
R: Vaduva! 
 
Asemanarea dintre o fusta mini şi un discurs. Amandoua trebuie sa fie suficient de 
lungi ca sa acopere problema şi destul de scurte ca sa capteze interesul. 
 
Q: Care e diferenta dintre vina şi pacat? 
A: E o vina sa te culci cu nevasta altuia, dar e pacat sa ratezi ocazia. 
 
Cei un punct alb in desert? 
O aspirina. 
Cei un punct negru in desert? 
Umbra aspirinei 
 
Care este diferenta dintre un vampir şi un avocat? Un vampir iti suge sangele doar 
noaptea! 
 
I: Care este diferenta ditre barbati? 
R: Toti barbati sunt la fel, doar salariul difera! 
 
De ce are ciocanitoarea cioc? Ca sa nu dea cu capul in copaci! 
 
Cei verde şi se urca pe perete???...un castravete cu vointa! 
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Sotia: Mam saturat...tot timpul spui sotia mea, slujba mea. masina mea, casa mea, 
intelege odata ca sunt ale noastre şi moral şi legal, te rog sa iei aminte... şi acum ce 
cauti cand vorbesc cu tine? Sotul: Sutienul nostru... 
 
Se duc Putin, Cucima şi Iliescu la Dumnezeu.Putin ii adreseaza primul o intrebare 
lui Dumnezeu: Doamne, cind va fi ordine la minen tara? Peste 50 ani! Of, of, of, nici 
copiii mei nor sa ajunga pina atunci. Urmatorul e Cucima. Doamne, dar la minen 
tara când va fi ordine? Peste 100 ani! Ei, nici nepotii mei nor sa ajunga pina atunci. 
A ajuns şi rindul lui Iliescu. Doamne, dar la minen tara când va fi ordine? Dumnezeu 
incepe a plinge şi zice: Ma tem ca nici eu no sa ajung pina atunci. 
 
1Care este diferenta dintre un barbat şi un video? Nici una. Amandoua merg pe 
acelasi principiu: inainte, inapoi; inainte, inapoi; stop eject. 
 
2Care este diferenta dintre un barbat şi o furtuna de zapada? Nici una. Pentru ca nu 
stim niciodata cati centimetri vor fi şi cat va tine. 
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Diverse 
 
Mai multi barbati in vestiarul de la sala de fitness. Deodata un celular incepe sa 
sune pe o banca. Un barbat raspunde: Alo! Iubire, eu sunt, o voce de femeie. Oh, 
draga mea! 
 
Esti la sala? Da. Ce bine. Sunt la numai doua strazi de tine. Am vazut aici o blana 
persiana esxcelenta. Tare imi place. Pot sa o cumpar? Cat costa? Numai 1500 de 
dolari. Aaa..., bine, cumparao dacă iti place... Oh, iubire, sa vezi ca inainte sa vin aici 
mam oprit la reprezentanta Mercedes, şi mam uitat la modelele 2001. Era una care 
era extraordinara. Am vorbit cu vanzatorul şi mia aratat o oferta foarte 
avantajoasa. Si..., stii, mam gandit ca ar trebui sa schimbam BMWul de anu' trecut... 
Cat e? Numai $60000! Bine, dar alege una care sa aiba tot ce se poate extra. Da, şi 
inainte sa inchid, inca un lucru... Ce? Sar putea sa fie prea mult, dar am verificat 
contul de la banca si... Azi dimineata mam oprit la agentia de vanzari imobiliare şi 
sa vezi ca e de vanzare casa aceea care nea placut asa de mult mai demult... Iti 
amintesti? Cu piscina, parc şi in spate cu plaja de ocean. Cat se cere? Numai 
$450000... e un pret excelent şi stiu ca avem atatia bani ca sa neo putem permite... -
Bine, mergi şi cumparo, dar inainte oferale numai 420000 de dolari... Bine, draga. 
Mersi. Ne intalnim mai tarziu. Te iubesc mult. şi eu te iubesc. Pa. Barbatul inchide, 
respira adanc şi ridica telefonul in aer şi intreaba: Nu stie careva a cui e telefonul 
asta? 
 
Barbatul e ca un video. Inainte, inapoi, inainte, inapoi, stop şi eject. 
 
Un avion merge deasupra Pacificului şi pasagerii aud in speakere : Dragi calatori va 
vorbeste capitanul ; dacă va veti uita pe geamul din dreapta veti observa ca motorul 
e in flacari, dacă va veti uita pe geamul din stanga veti vedea ca şi cel de al doilea 
motor e in flacari, dacă va uitati atenti in jos pe insula aia mica veti vedea niste 
oameni care va fac cu mana: Sunt eu, secundul şi stuardezele.Aceasta este o 
inregistrare..... beeeeeeeep 
 
Un om intra in un magazin de ochelari...cum se spune la optometrist... Vanzatorul il 
intreaba ce fel de ochelari vrea.. 
 
"Pentru soare"...il intreaba...? Omul se uita la el şi raspunde: "Nu....Pentru mine....." 
 
Un miliardar merge sa joace golf fiindca era la moda in randul celor instariti. şi cand 
nerge la prima gaura ia bogatasu crosa cu numarul 5 şi cand sa loveasca mingea 
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aude o voce care ii spune sa loveasca cu crosa numarul 9, se uita omul in jur şi nu 
vede nimic şi ia crosa numarul 9 şi puncteaza. Merge omul nostru la urmatoarea 
gaura şi ia crosa cu numarul 7 şi aude iar o voce care ii spune sa dea cu numarul 2 
se uita in jur şi vede o broasca, se uita ciudat şi spune: Tu miai spus crosele? 
broasca: Da, eu tiam spus şi acum am sati indeplinesc o dorinta care vrei tu Vreau 
sa fiu cel mai bogat om din lume şi sa fiu la LAS VEGAS sa castig in continuare toti 
banii din lume. Ca prin minune broasca apare cu miliardaru in orasul luminilor 
merg acestia la cel mai scump cazino şi castiga Cand ajung la camera de la hotel 
broasca ii spune miliardarului sal sarute şi bogatasul o saruta şi se transforma into 
tipa de 16 ani super. şi ASA DOMNULE JUDECATOR A AJUNS MINORA LA MINE IN 
CAMERA. 
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Doctori 
 
Un tip bolnav de sida, il tot streseaza pe doctor pt. un tratament contra sida. 
Doctorul ii spune ca nu exista tratament pt. aceasta boala, el insista. Vazand 
doctorul ca nu are scapare de bolnav ii da un tratament la bai cu namol. Multumit 
pacientul pleaca la bai. Acolo se intalneste cu un alt bolnav. Il intreaba cu ce sufera 
de a venit la bai cu namol. Acesta ii raspunde ca are romatism. Apoi este şi el 
intrebat, la care raspunde ca ia dat doctorul bilet pentru a se obisnui cu pamantul. 
Succes!!!!!!!! 
 
Intrun tren ce pleca de la Bucuresti la Mangalia se intalnesc in compartiment doi 
negri şi un alb. Ciudatenie: un negru avea urechile albe, celalalt nasul alb, iar albul 
din compartiment avea degetul mijlociu de la mana dreapta negru. Se intreaba 
fiecare de unde este şi cu ce se ocupa. Primul negru: Eu sunt din tribul Urechile 
Albe şi am venit in vacanta in Romania... Al doilea negru: Eu sunt din tribul Nasul 
Alb şi sunt şi eu tot in vacanta...student... Domnul cel alb: Eu sunt ginecolog in Copsa 
Mica !... 
 
Popescu consulta un medic, sii spune: Domnule doctor! Tot timpul imi sta dreapta! 
La inceput, mia placut, dar acum a intrecut masura! Medicul il studiaza şi cu o 
penseta ii scoate o furnica, io arata sii spune: Asta va excita! Domnule doctor! Va 
sunt nespus de recunoscator. Ce va datorez? Nimic, dar furnica ramane aici! 
 
Domnu' doctor, zise Mitica, platesc oricat, tare sami faceti un penis pina la pamint! -
Da, pot sati indeplinesc dorinta, dar sa stii ca o sati taiem din picioare ! 
 
As dori niste vitamine pentru copii! A, B sau C? Indiferent! Inca nu au invatat sa 
citeasca. 
 
Un doctor catre un pacient... Am doua vesti: una buna alta proasta...Cu care sa 
incep? Cu cea proasta! Tiam facut analizele...imi pare rau dar trebuie sati amputam 
piciorul! şi cea buna? A intrat fiul meu la facultate... 
 
Un batran se duce la bordel: Vreau o tanara dar trebuie sa aiba SIDA Pai cum asta?! 
Draga, am auzit ca dupa aia mai ai zece ani. 
 
Era un fotbalist şi pe terenul de fotbal il faulteaza un adversar asa de rau incat a 
trebuit sa il duca la spital. Ajuns acolo i sa bagat o mana in gips şi picioarele. Peste o 
zi vine doctorul la patul lui iar el repede il intreaba pe doctor: Doctore mai scap, 
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mai pot avea picioare vreodata? la care doctorul rasunde: Am o veste buna şi una 
rea cu care vrei sa incep? Fotbalistul: Pai cu aia rea. Doctorul: Ok, de astazi nu o sa 
mai ai picioare. Fotbalistul: Dar cea buna care este? Doctorul: Pai...tiam gasit clienti 
la pantofi! 
 
Doctore, am fost la dvs. acum 3 ani şi miati spus sa ma feresc de umezeala. Da, da, 
imi amintesc. Am venit sa va intreb dacă pot sa fac o baie. 
 
I: Ce varsta aveti? R: 28 Asa ati spus şi la ultimul contro acum 2 ani. Sunt 
consecventa, domnule doctor. 
 
Un doctor catre alt doctor: Este ceva in aer care lasa femeile insarcinate! Ce anume? 
Picioarele lor! 
 
Un tip isi pierde scula intrun accident. Merge la doctor sai faca şi lui ceva. Doctorul 
zice: "Stam cam prost cu donatorii acum asa ca nu am decat o trompa de la un pui 
de elefant." Zis şi facut. Vine omul la control peste o luna. Totul era in regula, mai 
crescuse nitel, nevasta era multumita. La fel şi in luna urmatoare. Vine omul in a 
treia luna la doctor necajit: 
 
"Domnu doctor am o mica problema. O crescut acuma deo tarii dupa mine. Asta nu 
ar fi o problema da' când merg prin piata fura mere de pe tarabe şi mi le baga in 
fund. 
 
Ora la facultatea de medicina, la cadavre. Profu: Prima calitate a unui viitor medic 
este ca nu trebuie sa ii fie greata. Priviti: şi baga profu un deget in curul cadavrului 
şi dupa aia il baga in gura. Cine face ca mine? Vine un student baga degetul in cur la 
cadavru şi dupa aia il baga in gura. Profu: A doua calitate a unui viitor medic 
trebuie sa fie spiritul de observatie: Eu am bagat un deget in curul cadavrului şi 
altul in gura. 
 
Doctorii sunt de trei feluri: Internisti: Stiu multe, dar te ajuta prea putin Chirurgi: -
Stiu putin, dar fac foarte mult. Igienisti: Nu stiu nimic, dar nui lasa nici pe altii sa 
lucreze. 
 
Cica la un cabinet de oftalmologie intra o gagica buna, buna. Buna ziua! Saru'mana 
doamna! Asta incepe sa se dezbrace. Doctoru incepe sa i se bulbuce ochii in cap şi 
cu un ultim efort reuseste sa indruge: Doamna, va rog frumos, aicea nui cabinetu de 
ginecologie! Da, stiu! Isi da asta jos sutienu. Doamna va rog mult sa iesiti afara! -
Dom'le astai cabinetu de oftalmologie? Da! Atunci taci din gura! Isi da asta jos şi 
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chilotii şi se suie pe masa: Doamna va rog frumos, sunt om insurat, am familie. Ba 
tu esti oftalmologu? Da! 
 
Atunci taci din gura şi bagami un deget in p…a! Asta mai sfios asa. Acuma baga 
toata mina! Doamna va rog frumos, am copii. Taci şi bago şi pe aialalta! Baga asta 
amindoua mainile, la care asta: No, vezi cum mi se dau ochii pe spate! 
 
Intro zi in cabinetul unui medic intra o doamna distinsa. Aceasta ii spuse 
doctorului: Domnule dr. sa stiti ca sotul meu şi sotia dvoastra au o relatie. Eu vas 
propune sa ne razbunam. La care doctorul o intreeaba: şi cum propuneti sa ne 
razbunam? Eu ziceam sa facem şi noi dragoste, zise dna. Cei doi se hotarara şi se 
razbunara. A doua zi la fel, a treia zi la fel iar in a patra zi dna hotarata sa se 
razbune din nou ii spuse doctorului ca cei doi iar iau inselat şi propune sa se 
razbune din nou. La care doctoru` spune: Dna nu mai am pic de ura in mine!! 
 
Un ginecolog vrea sa se reprofileze auzind ca ar cistiga mai bine ca mecanic auto. 
Invata individul şi se duce la un service auto sa dea test de angajare. La rezultate 
stupoare: Tipul luase nota 15. Se duce sil intreaba pe mecanicu' sef: Bine domne 
cum se poate asa ceva: Asta a luat 5, asta 7, ..eu 15?! Da domne hai sa vedem: Tiam 
dat sa desfaci carburatorul, lai deschis corect: 5 puncte. Team pus sal inchizi lai 
inchis corect: 5 puncte. şi tiam mai dat 5 puncte de la mine ca ai facut totul prin 
teava de esapament! 
 
Ion se duce la doctor şi ii spune suparat: Domnule doctor cred ca eu vorbesc in 
somn. Da ce va face sa credeti asta? Pai, in fiecare dimineata ma scol ragusit! 
 
La o clinica de tratament pentru batrani, inainte de a se interna batranii trebuiau sa 
mearga la un medic, care le dadea sfaturi in functie de boala şi buzunar. Intra 
primul batran şi la capitolu alimentatie doctorul il intreaba: Ce pensie ai? 2500000 
De la masa sa nuti lipseasca friptura, sticla cu vin şi fructe tropicale. Al doilea: Avea 
pensia un 1000000. De la masa sa nuti lipseasca legumele. Al treilea cu pensia de 
100000. Tataie, aer, cat mai mult aer. 
 
Barbatul: Nevasta nu ai chef de sex? Nevasta: Nu pot ca maine merg la ginecolog, 
 
B: (dupa 5 minute)Da la dentist te duci?? 
 
Domnule doctor, de o vreme am o amnezie extraordinara. De când ? De cind, ce ? 
 
Era odata un doctor care la orice consultatie iti spune ca ai hemoroizi. Intro zi 
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merge la el un tip ce isi rupse mina cu o zi inainte. Din cauza hemoroizilor, spuse ca 
de obicei doctorul. Cum asa ? Caci eram la cules de mere şi sa rupt craca cu mine. -
Pai, Dacă tea mincat in fund sa te urci in copac... 
 
Un tanar vine la doctor. Dle.doctor aveti ceva antiviagra? Nu, de ce? A luat bunicu' 
mai multe pastile, si acum nu putem inchide capacul la sicriu. 
 
Se duce o femeie la doctorul stomatolog şi se aseaza pe scaun cu picioarele 
desfacute.Doctorul se uita mirat: ...doamna ati gresit cabinrtul, ginecologia e a doua 
usa pe dreapta...Femeia nimic...isi desface şi mai mult picioarele Doctorul: 
...doamna...vam mai spus... 
 
Femeia: dumneata iai pus lu barbatimiu placan gura, dumneata so scoti de aici!!!! 
 
Un barbat se duce la doctor. Domne nu stiu ce am, fac pe mine noaptea. Cum asa? 
Simplu vine un pitic şi ma intreaba: teai pisat? şi eu zic : nu ; el zice hai sa ne 
pisam.... Dragul meu nu vad decat o solutie : cand vine piticul spunei ca teai pisat. 
Zis şi facut se duce acasa adoarme şi vine piticul..il bate pe umar hei teai pisat, iar 
barbatul zice mandru : DA, ... Bine hai sa ne cacam. 
 
Pacientul: doctore, am o problema cu mersul la WC dimineata, la ora 5 ma cac 
Doctorul: Dar asta este foarte bine Pacientul: Problema este ca ma trezesc la 6! 
 
Doctore, ceai zis ca am? Balanta, Racul, Gemeni..... Nu, nu....Cancer. 
 
Ginecologul intre picioarele gravidei aflata in plin travaliu: "Hai, fetito, ajutama, 
impinge...Asa, asa, impinge, bravo...". Prinde copilul, il pune pe cantar şi se 
adreseaza tinerei mame: "3, 300. Ramane...?!" 
 
Un mare iubitor de excursii se intoarce din China nu prea bine. La inceput a zis 
omul cai din cauza schimbului de atmosfera: apa, femei, dar na mai putut rabda şi s-
a dus la Doctor, dar nu numai la unul. El a fost la control in toate judetele tarii dar 
nici unul na putut sai spuna ce boala a prins la aparatul genital. In sfirsit unul mai 
cu initiativa la sfatuit sa se intoarca in tara de unde a luat boala. A plecat omul 
nostru sa dus la cel mai bun doctor in China pentru boli venerice şi nici dupa 3 
minute Doctorul ii spune cu calm chinez: 
 
" A! astai taca muca." " O doctore multumesc din suflet şi ce trebuie sa fac sa ma 
vindec?" " Hei dar nu trebuie sa faci nimic se usuca şi cade." 
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O femeie vrea sa nasca. Cand se duce la spital, doctorii ii spun sa impinga. Ea 
impinge, copilul iese, se da cu capul de pereti şi moare. A doua oara, doctorii ii pun 
plasa. Ea impinge, copilul iese, rupe plasa, se da cu capul de pereti şi moare. A treia 
oara, doctorul il cheama pe Ducadam. Mama impinge, copilul iese, Ducadam prinde, 
bate de trei ori şi degajeaza. Copilul moare. 50) [5494] Jelibon Doctorul catre 
proaspatul tata: Felicitari! Sunteti de acum tata, dar am o veste buna şi una rea. Cu 
care sancep? Cu aia rea. Pai, fiului dumneavoastra ii lipseste plamanul stang. Vai de 
mine! Calmativa, domnule! Acuma are loc ficatu`! 
 
51) [5570] Papa Un bolnav se duce la doctor pentru ca tusea des: Dom' doctor 
tusesc rau. Doctorul ii zice: Fumeaza numai 10 tigari şi vino la control peste o 
saptamana. Peste o saptamana vine pacientul tusind şi mai rau: Ai fumat mai numai 
10 tigari? Da, raspunde pacientul. şi inainte cate tigari fumai? il intreaba doctorul. -
Pana acum nu am fumat nici o tigara. 52) [23159] cioropan O femeie naste la 
maternitate. Doctorul ia copilul sil cantareste şi ii spune doamnei: 3, 400kg lasam 
asa? 53) [22204] NYGMA Doi tipi, sot şi sotie, stau pe plaja la nudisti. Deodata ii 
intra fetei in vagin o albina. 
 
Disperat sotul o duce la o clinica din apropiere. Acolo doctorul ii explica barbatului: 
Iti ung penisul cu miere, il introduci in vagin şi cand simti ca albina sa asezat pe el il 
scoti repede afara. Dar sotului, de spaima nu i se scula penisul. Atunci doctorul il 
roaga sal lase pe el sa incerce. Barbatul speriat ca albina sa nu o intepe pe sotie 
tocmai intrun loc asa delicat este de acord. Atunci doctorul isi unge penisul cu 
miere, moment in care penisul intra intro erectie monstruoasa, il introduce in vagin 
şi se pune la pinda. Vazand ca nu se intampla nimic incepe sasi miste penisul, ce 
mai o f**e pe tipa in toata regula. Barbatul nedumerit il intreaba: Ce faci, doctore? 
La care doctorul raspunde: Schimbare de plan, o inec pe nenorocita! 
 
Un pacient se duce la cabinetul doctorului sau de familie la prima ora. 6 dimineata. 
Vine doctorul sil intreaba cea patit. Ii spune clar şi raspicat cal doare c**u. Doctorul 
suparat tare, il ia la rost sii zice sa vina maine dar nu asa de dimineata sai strice 
ziua cu asemenea probleme. A doua zi, la fel. Primul la usa. Mah, nu tiam spus sa nu-
mi strici ziua! Sa nu zici ca te doare iar in c*r?! Ba da! şi nam dormit toata noaptea. -
Ma, zice doctorul team avertizat ieri sa nu vii asa de dimineata. Vino maine dar, fi 
atent, sa numi strici şi ziua de maine ca te tai dupa lista mea. şi mai e ceva: Maine e 
ziua mea! Asa ca ai grija! A treia zi din nou omul nostru la usa la prima ora. Vine 
doctorul, il vede aproape plangand sii zice pana la urma sa se suie pe masa. Baga 
doctorul mana in curul lui, nimic. 
 
Pana la cot, pana la umar şi parca apuca ceva. Trage mana afara şi ce sa vezi? Un 
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buchet de garoafe in toata splendoarea. "La Multi Ani dom' doctor!" zice usurat 
pacientul. 
 
I: Cum se face avortul la tara? 
 
R: Se impusca barza! 
 
Un tip se duce la doctor cu o problema. Dom' doctor am şi eu o problema..., am un 
dop in fund şi nu mai pot face nevoile şi eu ca omu. Dar cum a ajuns acolo? Pai... 
Mergeam pe o plaja şi am dat fara sa vreau cu piciorul intro lampa fermecata. A 
iesit un duh de acolo şi mia zis ca imi indeplineste o dorinta, orice... Si? Eu am zis: -
NO SHIT! 
 
La o maternitate, 2 barbati asteapta pe o banca. La un moment dat, iese doctorul 
dintro sala de nasteri şi i se adreseaza unuia dintre barbati, al 2lea de pe banca: -
Felicitari, aveti un baiat! Primul sare ca ars şi zice: Scuzati, dar eu eram primul! 
 
Un pacient isi revine din coma dupa un accident suferit. Medicul ii spune: Omule am 
doua vesti pentru tine. Una buna şi una rea. Pe care vrei sa tio spun prima? Pe cea 
rea. Nam avut incotro şi a trebuit sati amputez ambele picioare. şi cea buna? Tiam 
gasit client la clapari! 
 
Merge pacientul la doctor: Domnule doctor nu stiu ce sa fac pentru ca de fiecare 
data cand beau cafea ma doare ochiul stang. Atunci scoatetiva lingurita din ceasca! 
 
Inaintea anesteziei, pacientul il intreaba pe chirurg: Domnule doctor, ce sanse am? -
Execut operatia pentru a suta oara. Oh, atunci sunt linistit. Normal. Odata şi odata 
trebuie sami reuseasca. 
 
O femeie intra precipitata in cabinetul medicului psihiatru. Doctore, trebuie sa ma 
ajutati, sotul meu este grav bolnav: Ma crede caine. şi cum se manifesta? Imi cere 
sai fiu credincioasa mereu. 
 
La psihiatru se prezinta un barman. Domnule doctor, ieri a intrat un client in bar, a 
cerut un coniac, la baut, dupa care a mancat tacticos paharul, cu exceptia piciorului. 
Credeti ca este nebun? Mai mult ca sigur! Piciorul este partea cea mai gustoasa. 
 
Doctorul trebuia sa plece de la cabinet pentru citeva ore şi il lasa pe Gheorghe, 
omul de serviciu in locul lui, spunindui: Cine vine şi are vreo durere, ii dai aspirina. 
Bun, pleaca, vine dupa doua ore sil intreaba pe Gheo: Ei, cum a fost? Dom' doctor, a 
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venit Popescu, il durea capul, iam dat aspirina, a venit Ionescu, il dureau maselele, i-
am dat aspirina. şi a venit şi Bula, zicea ca de trei zile stranuta. Si? şi iam dat 
Ciocolax. Nenorocitule, astai laxativ, undei Bula? Acum a iesit. Iese doctorul in fuga, 
il vede pe Bula tinind un stilp in brate: Ei, cum e, mai stranuti? Da' ce, mai am 
curajul? 
 
Un medic isi conduce studentii printrun ospiciu, la practica. Le arata, intro rezerva 
un barbat cu privirile ratacite. Vedeti, acest barbat sia pierdut mintile fiindca 
femeia cu care a vrut sa se casatoreasca la refuzat. Vom trece la rezerva alaturata, 
unde este internat cel care a luato. 
 
Au examen la facultatea de medicina un grup de fete. Prima intrebare: Ce se 
mareste de 16 ori? Prima studenta: Hihi, hihi Prof.: Iesi afara nesimtito! Se repeta 
intrebarea. Ce se mareste de 16 ori? A doua studenta raspunde corect: Irisul! Prof.: 
Corect, iesi afara şi spunei colegei tale, ca hihi, hihi se mareste numai de trei ori! 
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GSM 
 
1) [2328] Vic' Cumnea telefoniei? Sa gadili telefonul şi sa rida aia de la *222. 
 
Un client suna la *222 şi zice: Dle am auzit ca de eclipsa se intuneca dvs ce tarife 
practicati de zi sau de noapte??? 
 
Intro zi, un om, numit Alex, se intorcea de la serviciu. Deodata, ia sunat telefonul: Ce 
suna? intreaba el. Nu stiu, ma! Poate ca unul se bucura ca a castigat Romania. Ba, 
Romania a batut pe Anglia acum 2 zile! Da' atunci ce e? Nu stiu! Au mai mers ei 
putin şi dupa aia iarasi sa auzit sunetul. Iarasi se aude! Poate ca sunt astia de la 
serviciu! Da, vor sa ne faca o farsa! Au mai mers ei, siau ajuns la piata. Iarasi a 
inceput sa sune. 
 
Ba, iarasi se aude! Vine unul sii zice: Omule, raspunde naibi la telefon! La care 
telefon? Eu miam luat un mobil ieri, da' nu te mobilizeaza nicaieri! 
 
Am luat un pachet Connex Go şi am primit ochelarii de eclipsa. Cum sunt o 
persoana prudenta am facut un test si...ce credeti? Am constatat ca soarele se vede 
"imprastiat" prin ochelarii primiti de la voi, ca şi cum ai arunca cu o rosie pe un 
perete. Ce ma sfatuiti sai port sau nu. 
 
Dupa indelungate şi adanci sapaturi arheologice in Franta, sau gasit urme de sticla. 
Concluzia: francezii aveau televizoare inca din antichitate. Dupa tot la fel de adanci 
sapaturi in Anglia, sau gasit resturi de metale. Concluzia: englezii aveau rachete 
inca din antichitate. Dupa indelungi sapaturi in Romania, nu sa gasit nimic. 
Concluzia: romanii aveau telefoane wireless şi GSM inca din antichitate! 
 
Q: Care a fost mobilul crimei? 
 
A: 018908989 
 
Tiganul isi face abonament la Connex şi ii lipseste buletinul. Dealerul ii spune sa 
mearga acasa şi sa isi trimita singur buletinul la nr. de fax. La un moment dat incep 
sa vina faxuri unul dupa altul, toate cu buletinul tiganului. Astia disperati il 
conecteaza pe tigan şi il suna: Domnule! Am primit buletinul sunteti conectat. Cum 
lati primit dom'le ca e tot la mine? 
 
Intamplare reala: Suna unul la relatii cu clientii la Connex şi spune: Domnule imi 
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apare un cal pe ecran, mereu domle şi a inceput sa ma enerveze. Stau astia de la 
Connex se gandesc, se uita la toate tipurile de telefoane ca intrun final sa se 
dovedeasca ca tipului ii aparea calul cand vroia sa dea un telefon. Adica CALL. 
 
Operatorea de la Dialog: 
 
"Pentru limba romana apasati pe 1, for english press 2, pentru limba maghiara 
apasati pe tragaci" 
 
I: Stiti ce zice un bucurestean la mobil? 
 
R: Caut curve ieftine. 
 
Cum se numeste un Tzigan care are Telefon mobil..?... 
 
r : MobilRom 
 
Se apuca niste arheologi rushi sa sape. Sapa ei ce sapa, sapa vreo 500 de metri, şi 
dau astia de niste fire, de unde trag concluzia ca acum 1000 de ani in Rusia existau 
telefoane. Se apuca atunci şi americanii sa sape. Sapa ei ce sapa, sapa vreo mie de 
metri şi dau de niste fire, de unde trag concluzia ca acum 3000 de ani in SUA 
existau telefoane. Auzind asta, se apuca şi romanii sa sape. Sapa ei ce sapa, sapa ce 
sapa, şi iar sapa, şi nu gasesc nimic, de unde trag concluzia ca acum 5000 de ani in 
Romania existau celularele. 
*** 
40) [5122] Andrei De ce isi lasa baietii tiganiilor mustata? Ca sa semene mai mult 
pe mama. 41) [13146] Adina 
 
I: Cum se sinucide un tigan? 
 
R: Isi miroase sosetele. 
 
I: Cum se sinucide un roman? 
 
R: Spunand acest banc unui tigan. 42) [5426] adiTZu Un tigaus este prins in livada 
cu mere de un gardian: Ce faci tigane acolo? Erau cazute niste mere pe jos şi le 
puneam inapoi! 43) [12894] picasso Piranda merge la avocat şi se plange ca 
bărbatul ei nu o satisface. Adica fenomenul se intampla prea rar. Avocatul il cheama 
şi pe tigan şi le spune amandurora sa faca totusi o intelegere şi sa nu divorţeze. 
Avocatul intreaba: O data pe trimestru ajunge? Piranda: Dar cate trimestre are o 
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noapte? 44) [12892] picasso Piranda merge la avocat, deoarece vrea sa divorţeze. 
Avocatul o intreaba de ce vrea sa faca acest lucru. Piranda raspunde: Hai domnu' 
avocat, bărbatul meu nui om. Dar ce este, tu piranda? intreaba avocatul. Da nui om, 
adica are scula prea scurta, raspunde piranda. Dar cati centimetri are? intreaba 
avocatul. Cam 28, raspunde piranda. şi nu iti ajung? Dapai, domnu' avocat...10 
centimetri burta lui, 10 a mea...apai cu 8 centimetri sa te f**i tu? 45) [21043] Ioan 
Canibalii prind un american, un rus şi un tigan. Seful de trib convoaca sfatul pentru 
pregatirea mesei. 
 
Ce facem cu americanul? Il bagam la sarmale ca e gras şi numa' bun. Cu rusu'? Pe 
asta la ciorba cai mai potrivit. Dar cu tiganul ce facem cai numai piele şi os? Pai..., 
numai la sapun merge. Tiganul: Aoleu, mancavas, am 10 copii. Datimi drumu'. Sefu: 
Gura! Nici nu se discuta! Când a vazut tiganu ca nu scapa, zise razbunator: Sa moara 
mama şi copiii mei dac? fac clabuc! 46) [21908] Pechi Un englez, un francez şi un 
tigan au gasit o comoara. In prima noapte sapa englezu'.Deodata simte un fior şi o 
voce care spune: A venit moartea... Englezu' se sperie şi fuge. In a dou? noapte la 
sapat era randul francezului.La fel pateste şi francezul... Tiganul, in a treia zi fericit 
ca a lui va fi comoara sapa de zor. Deodata simte şi el un fior şi o voce care spune : A 
venit moartea... Mama, ma mancateasi mai speriat, am crezut ca e politia. 47) 
[21703] Nick Tiganul la doctor. După consultatie ii zice doctorul: Dom'le ia 
supozitoarele astea şi bagatile in rect. Unde domnule doctor? In anus dom'le. Unde? 
In cur dom'le ! Vai dom doctor, scuzatima dar nam vrut sa va supar! 48) [7017] 
ANDREEA Piranda pe patul de moarte ii spune tiganului ultima dorinta: Ba tigane 
ba! Io când mor sa nu ma duci la cimitir cu cai negri, sa ma duci cu iepe sure! 
Tiganul: Bine tu piranda cum doresti tu. Moare piranda şi tiganul ii indeplineste 
dorinta. In drum spre cimintir se sperie iepele sure de ceva şi pica sicriul intro rapa. 
Coboara tiganul nervos şi începe sa zica: 
 
Caii negrii nuti placeau, iepe sureti trebuiau! Stai in rapan p**a mea! 49) [7056] 
bangggggg! 
 
I: Cum face un tigan in ciuda unei muste? 
 
R: O inchide intre dou? geamuri şi mananca c***t cu lingurita in fata ei! 50) [7813] 
Bibi Tiganu vine seara acasă şi se ia de tiganca. Tiganu: Hai fa sati arat cat esti de 
proasta. Ce se tine fa sub pat shi începe cu litera o? Tiganca: Nu stiu. Tiganu: O 
pereche de bocanci proasta dracului! Tiganca: D'auzi vere, ce se tine sub pat şi 
începe cu litera d? Tiganu: Nu stiu fa. Tiganca: Doua perechi de bocanci. Tiganu: 
dac? esti aşa desteapta ia spune fa ce se tine sub pat şi începe cu litera H? Tiganca: 
(mirata): Nu stiu. Tiganu: Halta pereche de bocanci. 51) [7837] Nico Doi tigani se 
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uita la televizor, dispare imaginea şi zice un tigan c?tre celalalt dute sus pe casa şi 
regleaza antena. Tiganul suie sus şi vede dou? ciori stand pe antena. Tiganul c?tre 
ciori: Hei voi alea dou? cum ne zic Romanii noua dativa mai hacana ca stricati 
imaginea. 
 
Un tigan care locuia intro canalizare iese şi el impreuna cu prietenul sau (un 
sobolan) sa mai vada lumea. Mergand el aşa pe strada se intalneste cu un om bine 
prezentabil pe care il opreste şi ii spune cu ciuda: 
Tu ai de toate mai omule, ai haine, ai ce manca, ai o familie, şi pleaca mai departe. 
Mai merge el un timp  dup? care la o trecere de pietoni un tip cu o ma?ina tare este 
cat peaci sa dea peste el. Acestaa ii spune: Ce ai mai frate cu mine nu ma vezi ca 
sunt amarat? Tu ai de toate, ai o ma?ina frumoasa, ai o casa, banuiesc ca ai şi o so?ie 
frumoase.. La care sobolanul intrigat: şi dac? ai şi o mata zii co bag in p***a masii! 
*** 
I: Cum se numeste un tigan cu celular? 
R: Romtelecom! 
*** 
Un cetatean dorea sa infiieze un copil de la un tigan. Se intalneste cu tatal copilului 
şi începe targul. Cetatenul dorea copilul cel mic, din gasca care era disponibila, dar 
bulibasa insista sal ia pe cel mare pentru cai "foarte desteptu şi ascultatoriu". Omul 
nostru insista pe copilul mic pentru ca dorea sal vada cum creste, sai spuna pentru 
prima data tata...etc. Bulibasa insista pentru cel mare " desteptu şi ascultatoriu". In 
final se infiiaza copilul cel mic dar, curios, parintele adoptiv il intreaba pe tigan de 
ce a insistat sa il dea pe cel mare. Tiganil raspunde: Numai odata iam zis f***o pe 
mata, el a f****o, iar copilul ala mic ii al lui! 55) [10544] Razvan Se intrec trei hoti in 
furat. Primul care era englez intra intrun magazin, fura cat fura, dar când sa plece il 
bate dracul pe umar. Când se intoarce se sperie şi fuge. Celalalt care era francez 
pateste la fel. Cel deal treilea care era tigan, fura cat fura dar pe când sa plece il bate 
dracul pe umar. Acesta se intoarce şi exclama: "Ceam crezut cai politia!" şi merge 
mai departe. 
 
56) [10743] Dods In razboi sunt prinsi un francez, un englez şi un tigan. Fiind 
condamnati la moarte au dreptul sasi aleaga felul in care sa fie ucisi. Francezul: 
Vive la France. Eu vreau ghilotina. Il duc soldatii la ghilotina, ii baga capul in bagau, 
şi când dau drumul la lama, asta se opreste la cinci cm. de capul astuia. Imediat 
acesta este gratiat. Francezul ii spune englezului ce sa intamplat şi asta alege la 
randul lui ghilotina. Istoria se repeta. Englezul ii spune tiganului ca ghilotina e 
stricata. Oamenii: Cum vrei sa mori tiganule? Tiganul: Pai dac? ghilotina e stricata, 
cred ca pe mine ma spanzurati. 57) [10937] anonimu' Un tigan merge la un 
magazin de electrocasnice. Vede un fier de calcat şi începe sa se vaite la vanzator ca 
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nu are bani. Vanzatorul: Stii ceva tigane? dac? porti fierul atarnat de scula şi fugi cu 
le pana in parte cealalta a magazinului, fierul e al tau. Tiganul facu treaba şi a primit 
fierul. Apoi vanzatorul il vede pe tigan ca facea ce a facut inainte. Ce faci ba tigane, 
ca acum fierul e al tau. Pai ma antrenez pentru un frigider. 58) [11045] gabry Un 
tigan, un roman, şi un american sunt prinsi intro jungla de o maimuta. Aceasta le 
spune ca nu le da drumul pana nu fac cate o jucarie pentru magazinul ei. 
Americanul face o ma?ina, romanul face un avion dar tiganul nu stia ce sa faca. Cum 
sta el pe ganduri il scapa c*****a. Merge la buda şi ii vine o idee. Ia c***t il 
modeleaza dandui forma de pitic şi il ingheata, apoi il coloreaza. Toate jucariile 
erau in vitrina, iar pe langa magazin trece o maimuta cu copilul ei. 
 
Copilul zice: 
C: Mama îmi iei maşinuta aia? 
M: Nu cai prea scumpa. 
C: Mama îmi iei avionul ala? 
M: Nu cai prea scump. 
C: Mama îmi iei piticul ala? 
M: Hai ca til iau cai ieftin. Merge copilul acasă pune piticul sub perina şi se culca. 
Dimineata când se trezeste se uita sub perna şi zice: Al dracului pitic sa c***t şi a 
fugit. 
 
Ghio şi Piranda in piata; Piranda: Tigane dami bani sami iau un portjartier! Ghio: Ce 
e ala fa un portjartier? Piranda: Las' ca vezi tu acasă. Tiganca vine acasă iar Ghio ii 
spune: Arata fa şi mie portjartierul! Când tiganul vede portjartierul face stop 
cardiac şi moare! Piranda fuge la tacsu zicandui: Tata a murit tiganu! De ce? Pai iam 
aratat portjartierul. Aratamil şi mie fa! El pateste la fel ca tiganul şi moare. Piranda 
fuge la masa sii zice cauza mortii tiganului şi tatalui. Tiganca stiind cei ala 
portjartier ii zice sa il arate şi ei! După ce il vede ii spune: Fa piranda ca proasta mai 
esti, portjartierul se prinde de ciorapi şi nu de buzele p***i! 60) [14361] cristi Intro  
dup? amiaza, se plimbau pe bulevard un tigan cu copilul lui. Trecind pe linga un 
chiosc cu placintute, copilul ii spune tiganului: Da' pai tata, numi cumperi şi mie o 
placinta ca mii foame? Dar tiganul se facea ca nu aude şi fluiera mergind mai 
departe. După 5 minute trecand pe linga alt chiosc cu placinte copilul spuse: Da' pai 
tata numi cumperi şi mie o placinta ca mie foame? şi tiganul fluiera din nou 
facanduse ca nu aude. 
 
După putin timp, ei au ajuns linga un magazin cu biciclete: Tataaaa, numi cumperi 
şi mie o bicicleta tata? Iar tiganul nervos ii raspunde: Mai duten mata de copil, 
bicicleta iti trebuie, dar când team intrebat dac? tii foame nu tio trebuit nimic. 61) 
[15578] CRAPU Se duce tiganul nostru la restaurant sa "manance şi gura lui " melci. 
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Se aseaza la masa cheama chelnerul: Vere adumi şi mie niste melci din aia. Ii pue 3 
furculite 3 cutite şi melci. Sta tiganul se uita şi zice: Cum se foloseste vere astea? Sa 
fiu sincer nici eu nu prea stiu! Dar luati cochilia şi sugeti din ea. După 5 min de supt 
tiganul se uita in cochilie şi vede melcu statand cu burta in sus şi zicand: Hai inca un 
pic te rog frumos! 62) [15338] LUC|FER Merge un tigan la un sef de trib african. Ii 
zice: "Mancatias, cum faci de ai copii aşa de negri, ca eu in orice pozitie ias da tot 
cafenii ies". Seful de trib ii zice: "Pai ai p**a aşa de lunga ca şi mine?" Tiganul zice: 
"Nu". Seful zice: "Pai ai p**a aşa de groasa ca şi mine?" Tiganul zice: "Nu". Seful zice: 
"Atunci inseamna ca intra lumina!" 63) [15396] Ciprian_X Intro zi Ceausescu se 
dusese in vizita pe la tigani. Hai noroc, bine vam gasit! Sa traiasca Tovarasu'. Ma ce 
ati zice voi dac? vas da la toti case! O pupatias talpile, ia un pahar de vin sa bem. Dar 
ce ati zice dac? vas oferi cele mai tari maşini din lume? Ce bine ar fi! Mai ia un pahar 
de vin de, ca tare ne bucuram. 
 
Si va voi gasi la toti locuri de munca! Tiganu' ii lua paharul din mana şi zise: Ce ai 
tovarase, tembatasi? 64) [24057] Daniel Doi medici de la salvare discuta: Stii sa 
acorzi primul ajutor unui tigan? Nu. Foarte bine! 65) [23964] DANIEL Un ungur, un 
roman şi un tigan naufragiaza şi sunt prinsi de canibali. Inainte de a fi pusi la "gatit" 
li se infatiseaza seful tribului zicandu le: baieti, va pun la dou? incercari, dac? treceti 
de ele va salvati. Prima, va duceti in padure, cautati şi va intoarceti in fata mea cu 
zece fructe. Pleaca ei,  dup? un timp apare ungurul cu zece mere, ajunge in fata 
sefului sil intreaba, acum care este urmatoare incercare. Seful, dac? reusesti sa ti le 
bagi in c*r pe toate, te salvezi. Incepe ungurul, se chinuie isi baga 1, 2, 3 mere şi aici 
nu mai poate, il insfaca canibali sil baga la "gatit". După un timp apare şi romanul cu 
zece ciresele, la fel ii spune şi lui, dac? ti le bagi in c*r pe toate, scapi. Se apuca 
romanul, 1, 2, 3.....9, la a 10a când era pe punctul de a termina, pufneste in ras sii 
scapa ultima cireasa din c*r. Il arunca canibali in bucatarie sil fac snitele. După 
intamplare se intalneste cu ungurul in rai, carel şi intreaba, mai romane mai aveai 
putin şi reuseai, cum de tea apucat rasul tocmai când erai pe punctul final? Ba 
Ianos, nu mam putut abtine când lam vazut pe tigan venind cu 10 pepeni... 66) 
[17476] Camila Un taran bogat avea un porc care mirosea foarte urat.A spus ca va 
da jumatate din avere dac? un om va sta in cocina cu porcul 6 luni, şi dac? va pierde 
omul acela va da el jumatate din avere.Primul om a fost un englez.Spune ca va fi 
usor. dup? 1 luna iese şi spune: vai ce urat miroase porcul. Al doilea a fost un 
roman. Face la fel ca şi englezul.Al treilea a fost un tigan. Sta 6 luni şi  dup? care iese 
porcul şi spune: vai ce urat miroase tiganul. 67) [17728] Extazy Cum se numeste 
sperma la tigani? ESENTA DE ROM 68) [17957] dori O data, la un hotel erau : un 
roman, un american şi un german.In prima zi iese americanul şi arunca o bricheta 
pe geam. Romanu' intreaba: De ce arunci bricheta pe geam? Ca se gaseste la fiecare 
colt!raspunde americanul A dou? zi iese germanul pe geam şi arunca un chibrit 
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Romanu' intreaba: De ce arunci chibritul pe geam? Ca se gaseste la fiecare 
colt!raspunde germanul A treia zi iese romanul pe geam şi arunca un tigan.Strainii 
il intreaba : De ce arunci tiganul pe geam? _ca se gasesc la fiecare colt!: ) 69) 
[18062] MYSHA Pica doi grashi shi un tzigan in jungla. ii prinde sheful tribului de 
canibali is adushi in fata patronului. Tribu zice: Ce facem cu primul gras? oo din 
primul facem niste sarmalutze satzi pice vochii nu altceva da din al doilea? oo pai 
facem o tocanitza scazuta cu ceapa da din tzigan? (care era piele shi os) pai 
facetziva cizme din pelea lui ia tziganul un cutzit şi se impunge peste tot na sa va 
intre apan cizme! 70) [18192] costin Un tigan şi o tiganca se duc la psiholog. 
Doctorul: Spuneti stimata doamna cu ce va pot ajuta? Tiganca: Domnule doctor, am 
venit aici pentru ca tiganul meu e nebun. Nebun ca lumea ! Doctorul: Asta o so 
aflam.Ia spuneti de ce este nebun? Tiganca : Pai dac? acum ii pun o intrebare nu ştie 
ami raspunde. Doctorul: Punei intrebarea. 
 
Tiganca: Ia zi tigane vedeateas mort, ce e negru sta la usa şi începe cu u...., iar când 
intri in casa nul bagi in seama? Sta tiganul şi se gandeste, iar  dup? un timp 
raspunde : Nu stiu fa pirando, ia zi tu! Tiganca: Un pantof prostule. Vam spus dom 
doftor ca nu ştie sami raspunda! Tiganul suparat intervine : Da ia zi tu fa, ce e sub 
pat e negru începe cu h....., iar când intri in casa nul bagi in seama? Tiganca 
nervoasa rapunde: Nu stiu ma spurcatule. Tiganul : Halt pantof fa proasto. 
*** 
Sebăştian Cum se numeste un tigan care sare de pe un bloc de 10 etaje?... Tarom! 
*** 
O data un rege a dat ordin in imparatie sai se aduca cea mai mica ma?ina de pe 
lume.primul vine un englez cu o ma?ina mica.Imparatul e nemultumit şi tae capul 
englezului.Apoi veni un tigan care aduse regelui un purice.Regele mirat ca nu a mai 
vazut o asemenea ma?ina, il intreba pe tigan de ce ma?ina sare asa.tiganul raspunse 
ca sa imbatat soferu de la volan 
*** 
Tiganca bolnava intra la doctor,  dup? ce o consulta îi da o cutie de supozitoare şi ai 
spune sa şi le bage în anus... Tiganca iese afara şi îi spune tiganului ca trebuie sa-si 
bage medicamentele în anus, la care tiganul: no bine tu prosta dute şi întreaba cei 
ala anus. Intra tiganca la doctor şi îl întreba: domnu doctor unde sa mi le bag? În 
anus tu... iese tiganca afara, tiganu o antreaba: no tu ce o zis? Pai o zis sa mi le bag în 
anus, tu proasta mai iesti pai întraba cei ala anus tu, tiganca intra din nou la 
doctorsi îl întreaba? Domnu doctor unde sa mi le bag? Doctoru nervos zice: bagatile 
în cur tu, în cur nu întelegi.. Iese tiganca suparata afara, tiganu o întreaba? No tu ce 
o zâs? ?iganca suparata.... lasa-ma ca so suparat so zis sa mi le bag în cur.... 
*** 
Intrebare: Care este diferen?a dintre Rapid Bucuresti şi o buburuza ? 
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Raspuns: Buburuza are mai multe puncte. 
*** 
Era un tigan, un maghiar şi un roman.Ei au avut de trecut un pod, pe pod era dracu 
şi nu stia sa zica numai NU, ei trebuia sal convinga sai lase sa treaca. Il intreba 
maghiaru: ma lasi sa trec podu? Dracu raspunse NU!, şi la aruncat in apa. Asa se 
repeta şi cu romanul şi urmeaza tiganul: TE superi dac? trec podu? Nuuuuuu!. şi a 
trecut 
*** 
Un tigan pleaca din satul lui in Germania ca sa se imbogateasca.După cativa ani se 
intoarce foarte bogat la volanul unui Mercedes ultimul tip.La intrarea in sat are 
pana.Vine un tigan din sat şi il intreaba: Ce faci mai frate? Iau roata asta jos. La care 
tiganul ia un bolovan şi sparge parbrizul maşinii. ce faci mai frate?!striga revoltat 
tiganul. Pai ma frate, Dac? tu iei roata eu iau casetofonul. 
*** 
O unguroaica la magazin: Biscuiti este? Sunt. Rahat sunt? Esti. 
 
Un ungur calatorea cu un tren...la un moment dat citeste pe geam: E periculose 
sporgesi, nu va aplecati pe fereastra...si zice: Ba da ăştia au scris in toate limbile da 
in ungureste nu...la care un rocker: Aaa...voi puteti sa va aplecati baaa... 
*** 
Un cioban statea intins linga o fintina. După un timp, se apropie de fintina o 
persoana şi vrea sa bea apa. La care ciobanul il avertizeaza: "Nu bea apa ca e 
otravita". Persoana se uita spre cioban şi ii spune: "In nem tudom romanom", 
atunci ciobanul ii spune: "Bea apa ca e tare buna şi rece". 
*** 
Seara, in Cluj, Janos şi Pista ies de la carciuma, se aproprie un domn in fuga: Va rog, 
spunetimi unde e gara. Janos: Noi nu stie. Domnul o ia la fuga pe strada, 
dezorientat. Pista: Mai Janos, de ce nu spus la el unde e gara ? Pierde omu' trenul. 
Janos: Lasa dracului pe el, spune ca aici de 2000 de ani şi nu ştie undei gara. 
*** 
Janos facea nazbatii pe langa biserica ortodoxa romaneasca. Popa ii zice: dac? nu 
esti cuminte, te botez Ion şi te fac roman. Intrucat Janos nu sa potolit, chiar aşa a 
procedat. Ajuns acasă, Janos le spune pe rand tatalui, mamei, surorii, etc. Pe mine 
ma cheama Ion şi sunt roman. Cei de mai sus lau injurat şi batut. Ramas singur, 
micutul Janos gandeste: De 10 minute sunt roman şi ungurii ăştia imputiti au şi 
inceput sa ma persecute. 
*** 
Bula vine acasă şi isi anunta tatal ca se insoara. Tatal: Foarte bine Bula, ma bucur 
pentru tine. Cu cine te insori ? Bula: Cu Janos. Tatal: Bula, asta nu se poate. Bula: 
Tata, ne iubim şi ne luam. Tatal: Bula, nu se poate. Bula: Orice ai zice tu, noi tot ne 
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luam. Tatal: Bula, tiam spus ca nu se poate. Bula: Da'de ce ? Tatal: Pai de aia, ca 
Janos e ungur. 
*** 
Erzsi era servitoare la domni in Cluj. In fiecare joi avea liber şi se intorcea acasă 
seara foarte bine dispusa. Intro joi seara domnul o intreaba: Erzsi, ce faci tu joia de 
vii aşa vesela acasă? Erzsi: O, domnu', noi joi intalnim cu Ildiko şi cu Feri şi Pista şi 
mergem pe Feleac şi jucam dea ghicitul. Domnul: Cum e jocul asta, Erzsi ? Erzsi: 
Mergem la capita, noi fetele punem capul in capita şi baietii vin pe la spate şi f*** la 
noi, iar noi trebuie ghicit cine fost. Cateodata vine mai multi tineri şi noi nu putem 
ghici şi atunci radem şi radem, ei f*** pana ghicim cine fost. Domnul: Mai Erzsi, e 
tare interesant jocul asta, as veni şi eu ! Erzsi: Veniti domnu', ca joia trecuta fost şi 
doamna şi nu ghicit de sase ori ! 
*** 
Se hotarasc Fery şi Gabor sa devina (in acte) romani. Se duc ei unde trebuie, fac 
actele, da' omul de la oficiu le spune: Mai baieti,  dup? acte sunteti deja romani, da' 
eu va zac inca ceva. Ca sa deveniti romani cuadevarat trebuie sa mai faceti un lucru: 
Sa treceti Oltul inot! Se duc Fery şi Gabor pe malul Oltului şi acolo iese la iveala ca 
Gabor stia sa inoate iar Fery ba... No, zice Fery, mai Gabor, doar no sa ma lasi tu pe 
mine la greu,  dup? ce atata neam straduit impreuna! Ajutama şi pe mine sa trec 
Oltul ! Bine, zice Gabor, eu te ajut, numai sa caut un loc cu apa mai mica. Intra Gabor 
in rau şi inoata c?tre malul celalalt. Inoata, inoata, pana ajunge pe malul opus. No, 
zice Fery, hai mai Gabore şi ma ia şi pe mine ! Da ia mai duten p***a matii de bozgor 
! 
*** 
Legenda spune ca primul om care a aparut in Transilvania a fost un... ungur. 
Si  dup? ce a descalecat de pe cal, sa bea apa, când sa intors nu a mai gasit calul, ci 
numai un biletel, pe care scria: "Multam' fain"! 
*** 
Cica porneste razboiul intre romani şi unguri. Ungurii deja invadasera partea de 
nordest a Romaniei. Se duceau lupte disperate, insa f?r? sa avanseze nici una dintre 
armate. Atunci, unul dintre generali romani are o idee: Când se apropiau de 
transeele ungurilor, fiecare soldat roman spunea: "Hei, Janos!!!". Atunci ungurul se 
ridica in picioare, spunea raspicat "Da!", şi romanul nostru ii tragea câteva gloante. 
şi trei zile tot aşa o tinura, pana se prinsera ungurii de smecherie. Un general ungur 
aplica şi el metoda strigand de  dup? transee: Hei, Ioane!!! Din partea opusa, din 
transee raspunde romanul: Ion nu e aici... Dar cine il cauta, esti tu, Janos ? La care 
generalul se ridica in picioare şi spune: Da! 
*** 
In Ungaria, din cauza numarului foarte mare de pensionari, guvernul a hotarat sa 
vina in intampinarea acestora. Pentru ai ajuta a promulgat o lege care preciza: Pct. 
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1: Incepand cu 1 ianuarie 1999 toti pensionarii au voie sa traverseze strada pe 
culoarea rosie a semaforului. Pct. 2: dac? pana la 1 ianuarie 2000 nu se observa nici 
o modificare hotararea de la punctul 1 devine obligatorie. 
*** 
Doi secui in tren: Unul propune celuilalt sa intre in fiecare compartiment sa vada 
cine nu ştie ungureste, sal taie cu briceagul. Intra in primul compartiment, pasageri 
joaca carti. Ce jucati aici intraba unul dintre secui ? Septica americana adica 
'Amerikai hetest', raspunde un calator. 
*** 
Acestia stiu ungureste zice secuiul c?tre colegul sau, hai sa mergem mai departe. 
Intra in al doile compartiment unde calatorii toti joaca carti. Ce jucati aici ? Saizeci 
şi sase, adica 'Hatvanhat'. şi acestia stiu ungureste, hai sa mergem mai departe. La 
fel şi in compartimentul urmator. Ce jucati aici ? Popa prostul adica 'Tokes Laszlo'. 
*** 
Funar e pe moarte, la patul sau adunate toate neamurile, colegi de partid..., el are o 
ultima dorinta. Vreau sami schimb numele in Funer Gyorgy. Colegi de partid ramasi 
blocati intreaba ca de ce vrea sasi schimbe numele in unul maghiar când de atitia 
ani lupta inpotriva maghiarilor. Raspunsul lui a fost: Mai bine sa moara un ungur 
decat un roman. 
*** 
Funar se intoarce la Cluj cu ma?ina de la un congres al PUNRului tinut in Bucuresti. 
In apropiere de Ploiesti simte o zdruncinatura şi il intreaba pe sofer ce sa 
intamplat. Am trecut peste o rata. Nui nimic, dai'nainte. Pe la Brasov iar simte o 
zdruncinatura şi il intreaba pe sofer ce sa intamplat: Am trecut peste o gaina. Nui 
nimic, dai'nainte. Pe la Tg. Mures se zdruncina iar ma?ina. Soferul ii spune ca a 
trecut peste un ungur. Nui nimic, dai'nainte dai'napoi, dai'nainte dai'napoi... 
*** 
La sedinta Consiliului Local Cluj, un consilier propune: Eu zic sa mai facem o statuie 
in orasul nostru. Imediat vin ideile: Sa fie o statuie cu taranul roman! Sa fie taranul 
imbracat in costum national! In mana dreapta sa aiba o furca, sa se lupte cu ungurii! 
In mana stanga sa aiba un streang, sa ştie ungurii cei asteapta! şi in streang sa 
atarne un ungur, sa fie mesajul clar! 
După o clipa de tacere vorbeste Funar: Bine, dar sa schimbam ungurul in fiecare zi. 
*** 
Janos ungurul şi Ion din Transilvania stau de vorba. Janos il intreaba pe Ion: Zi ma 
Ioane ca tu esti om cu carte, cei aia "Apertheid" ? Pai ma Janos prost mai esti, toata 
lumea ştie ca inseamna ura de rasa. Da ura de rasa cei ma Ioane ? Ma da' tare 
incuiat mai esti. Hai so luam babeste, sati explic ca la scoala. De exemplu eu sunt alb 
şi tu esti nigger...simi eu îmi bag piciorele in gura ta de ungur imputit ce esti tu. 
*** 
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Janos spune ca Transilvania e a ungurilor. Ion il intreaba: Cum cinta greierii in 
Transilvania mai Janos ? TRI TRI TRI. Pai vezi mai Janos, când vor cinta HARUM 
HARUM HARUM atunci vom sta de vorba in chestiunea Transilvaniei. 
*** 
Intrun lac se zbat doi oameni: unul negru şi celalat alb. Pe care il salvezi mai intai ? 
Raspuns corect: Pe cel negru, ca ala alb poate sa fie ungur. 
*** 
Janos venea cu ma?ina de la MirecureaCiuc inspre Tg.Mures şi are un accident de 
ma?ina. Vine politistu' sil intreaba: Ce-ai facut Janos? Dom' politai, io venit cu 
ma?ina de la Mirecurea Ciuc, şi eram tare obosit şi când vrut io sa... Ho ma Janoshe, 
mai repede ca nu am timp... Io venit cu ma?ina de la MirecureaCiuc şi chind vrut io 
sa.. Hai bah mai repede (zice politaiu) No bine no! Io venit de la Miercurea Ciuc, 
drumu fecut la dreapta, IO NU! ! ! 
*** 
I: Unde are Funar singe de ungur? 
R: Pe bara de la ma?ina! 
*** 
Un ardelean şi un ungur stateau de vorba. La un moment dat ungurul spune: Când 
am venit noi aici in Transilvania nu era absolut nimeni aici. Totul era aşa de 
frumos!!! La care romanul raspunde: Bai tontule?! dar cine crezi ca vau furat voua 
caii? 
*** 
Un roman şi un ungur in tren: Ungurul: Nu te supara ce scrie pe placuta asta? 
Rominul: Pai scrie in romaneste "Nu va aplecati pe geam pericol de moarte! 
Ungurul: Da' mai jos ce scrie? Romanul: Pai scrie acelasi lucru dar in engleza. 
Ungurul: Da' mai jos? Romanul: Acelasi lucru dar in franceza. Tot aşa pina sa 
terminat lista. La sfirsit ungurul intreaba: Da' in ungureste de ce nu scrie? Romanul 
raspunde: Pai voi aveti voie! 
*** 
I: Stiti cine a scris colinda "O brad frumos!"? 
R: Un ungur, ca dac? era roman ii zicea "Un brad frumos!". 
*** 
Ianos: Ba Ionie da' ce aia nationalist? Ion: Ba Ianos da prost tea mai facut mata! 
Ianos: Hai zi Ionie! Ion: Pai e cam asa: de exemplu eu sint alb şi tu dac? ai fi nigger 
as zice sami bag p**an gura ta de bozgor. 
*** 
I: Stiti voi de ce este rasism in Africa de Sud? 
R: Albi cred despre negri ca sant unguri. 
*** 
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Ion vine la Istvan cu furca!!! Te omor ba ! Stai mai Ioane, ce tiam facut??? Ba, voi lati 
omorat pe Stefan cel Mare. Ba ioane, asta a fost acum 500 ani. Da, ba, da' eu azi am 
aflat!!!! 
*** 
Intrebare: Cum caracterizezi moartea a 100 de unguri intrun singur 
cuvant?(raspunsul este: putini). 
*** 
La granita dintre Rom şi Ungaria statea Ion. Apare Laci de la unguri. Ion zice: 237 
Laci: Cei cu 237? Ion: vino incoace şi tioi spune. Ungurul nu trece. Vine Laci a dou? 
zi Ion zice la fel: 237 Laci il intreaba iara cei cu 237. Ion: Vinon coa şi tioi spune. 
Ungurul trece, Ion scoate pistolu, il impusca şi zice: 238. 
*** 
Dac? nu stiati, echivalentul CFR-ului la unguri este MAV-ul. Stiti de unde vine? CFR 
inseamna: "Cacate Frate Romane!", iar MAV inseamna: "Mananca Acum Vecine!" 
*** 
Bula pleaca la unguri. La granita, afla ca nu mai au voie sa treaca decat cei care stiu 
o balada ungureasca. 
*** 
Când vamesii ajung şi la el, Bula zice: "Eu stiu Balada lui Kashai! Vamesii se uita 
unul la altul. Care balada, ma, ca noi nu am auzit de ea. dac? va zic io ca stiu Balada 
lui Kashai! Verificati! Se duc vamesii şi intreaba seful statiei: Gyuri, tu ai auzit, ma, 
de balada lui Kashai? Nu, zice, vedetiva de treaba, nam auzit de aşa ceva. Iritati, 
vamesii se intorc la Bula: Ba, tu faci misto de noi? Cine domne? Adica eu, roman, 
stiu Balada lui Kashai şi voi, unguri, şi nu o stiti? Bine. Cantao! "Kasai romanul când 
senveseleeste, Ca şi stejarul când inmugureeste..." 
*** 
Un englez, un francez şi un ungur, intrun avion care se prabusea. Englezul: "Inger, 
Ingerasul Meu..." Ingerul: Sari! Sare englezul, cade intrun lac şi scapa cu viata. 
Francezul: "Inger, Ingerasul Meu..." Ingerul: Sari! Sare francezul, cade pe o capita de 
fan şi scapa şi el. Ungurul: "Inger, Ingerasul Meu..." Ingerul: "...sari!" Sare ungurul, 
cade pe pietre şi praf şi pulbere se alege din el. In Rai, ungurul se duce la Dumnezeu 
şi ii explica ce sa intamplat cu el. Dumnezeu, suparat, cheama toti ingerii, şi il pune 
pe ungur sal recunoasca pe cel cu pricina... După ce se uita bine, ungurul recunoaste 
un inger şi il arata cu mana: "Alai!" Se uita şi Dumnezeu şi ii zice: "Bai Funare, bai, 
iar te tii ba de prostii!" 
*** 
Intrebare: Cat tine o unguroaica cacatu in ea? 
Raspuns: 9 luni. 
*** 
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Ion e suspectat ca la ucis pe vecinul lui ungur. Ion neaga şi povesteste intamplarea: 
Pai am iesit eu afara cu o banana ca sa moara Istvan de ciuda ca el nare şi  dup? aia 
am aruncat coaja la el in curte. Na şi a iesit el afara in curte sa impiedicat de coaja şi 
a cazut in furca mea de trei ori... 
*** 
Patru unguri şi 4 romani pleaca cu trenul de la Cluj la Bucuresti. In gara, ungurii isi 
iau fiecare bilet, romanii isi iau toti un singur bilet. In tren, când vine nasu' ungurii 
dau biletele, iar romanii se ascund in WC. Bate nasu in usa WCului, iese o mana cu 
biletul, il composteaza nasu', şi pleaca. La intoarcere, ungurii iau in singur bilet, 
romanii nici unul. In tren vine nasu', ungurii se ascund in WC; se aude un ciocanit in 
usa iese o mana cu biletul, "nasu'" ia biletul  dup? care se aude o voce : Hai baieti, 
cam facut rost de bilet... 
*** 
Doi lucratori de la drumuri vopseaua marcaje rutiere rosu, alb. Dar verde nu 
puneti? intreaba Ianos. (Culorile drapelului national maghiar sunt rosu, alb, verde). 
*** 
Un copilas roman modela ceva din C***T in centrul Budapestei. Un politai ungur 
trece pe langa el şi pu?indui aşa de tare, il intreaba pe baietel: "Ce modelezi mai 
Ioane ?" "Fac un Roman din C***T" Pustiul: "Dar tu nu sti sa faci un Ungur?" il 
intreaba din nou politistul ungur: "Nu nene, ca numi ajunge C*****L raspunde 
pustiul. 
*** 
I: De ce sunt unguroaicele sexy? 
R: Pentru ca sunt U.D.Mreu 
*** 
Pe o sosea din Ardeal, o balta de sange. Cum isi dau seama politistii dac? a fost 
ungur sau caine? dac? sunt urme de frana, atunci a fost caine. 
*** 
I: Cum numara ungurii perechile la poker? 
R: O popa, dou? pope. 
*** 
Un grup de oameni de mai multe natii vorbesc depre dificultatea unor limbi. 
Franceza e oribilaplange francezul. Imaginativa, ca noi zicem "bordo" şi scriem 
"Bordeaux"! Pai, şi ce zice batranu' secui. Ie un nimic fata de noi, care zicem: 
"Allomas" şi scriem "gara". 
*** 
In Cluj, invazie de sobolani. Pe strazi, prin case, peste tot. Funar disperat cere ajutor 
de la Bucuresti. De acolo i se raspunde: "In câteva zile primesti un pachet". Vine 
pachetul, in el un sobolan alb, micut cu un bilet: "Dai drumul prin oras!" Da drumul 
Funar la sobolan şi in 24 de ore au disparut toti parazitii. Suna Funar la centru şi 
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multumeste. După câteva zile invazie de soareci. La fel se cere ajutor, primeste 
pachet cu un soricel mic, alb: "Dai drumul prin oras!" şi aşa dispar toti soarecii. 
Multmeste iar Funar dar mai zice: "Ba', pe acolo pe la voi un ungur micut şi alb nu 
aveti?" 
*** 
I: Stiti de ce sunt ungurii vecini cu noi? 
R: C'asa le trebuie! 
*** 
Un tigan a ajuns la tribunal acuzat de rasism ca se lua la cearta şi la bataie mereu cu 
ungurii din sat. 
Judecatorul: Mai tigane, ce tot ai ma tu cu ungurii? 
Tiganul: Cine, io!!! Ungurul e fratele meu....sa moara fratimiu.... 
*** 
A avut loc odata un concurs unde au participat toate natiunile lumii. Romanii au 
iesit ultimii şi au inceput sa plâng?. Ia auzit soarta şi lea fost mila de ei şi ia intrebat 
de ce sant aşa de tristi! "Pentru ca neau depasit ungurii" au raspuns toti. 
*** 
I: Unde are Funar singe de unguroaica? 
R: Pe p**a. 
I: De ce? 
R: Ca lea f***t pe ciclu. 
*** 
Un ungur şi un roman incercau sa treaca granita. Când un paznic aude un fasait. 
Care esti acolo ma? Romanu: Miau... Unguru: Da, da nu e nimeni decat o mata. 
*** 
Discutie intre 2 prieteni: Ma Vasile, televizorul tau prinde ungurii? Nu ma, Ioane, 
dar dac? exista vreun televizor care sa prinda ungurii, io-l cump?r pe cel 'al mare. 
*** 
Pe granita dintre Romania şi Ungaria isi facea datoria un granicer roman şi unul 
ungur. La un moment dat cei doi vad o rata care zbura chiar pe fasie Trag amandoi 
in acelasi timp, rata cade la mijloc. care sa o ia?! Romanul zice: Bai ungure hai sa ne 
f***m in c*r şi care rezista cel mai mult ia şi rata! Ungurul zice: Bine mai romane 
începe tu! şi aşa se apuca romanul nostru de "treaba" şi il tine pe ungur in p**a vreo 
7 zile. la un moment dat inceteaza şi zice: Mai ungure sti ceva? Ia tu rata! 
*** 
Q: Stiti ce mesaj are Funar pe ceular? 
A: Pentru limba romana apasati pa 1, pentu limba maghiara apasati pe tragaci. 50) 
[4598] Bogdan Cine a scris "O brad frumos" Un ungur ca dac? scrie un roman era 
"Un brad frumos"! 
*** 
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Trupele romane asediau Sarmisegetusa. Ca sa o cucereasca mai usor, se hotaraste 
sa sape sub cetate un tunel. Dar tunelul roman se intersecteaza cu tunelurile de 
aprovizionare ale dacilor. In tunel Traian vede un pusti: Cum te cheama pui de dac? 
Attila, Maria ta... 
*** 
Q: Stiti cum se uita un roman la un ungur? 
A: Cu un singur ochi, prin luneta de la pusca 
*** 
Patru unguri şi 4 romani pleaca cu trenul de la Cluj la Bucuresti. In gara, ungurii isi 
iau fiecare bilet, romanii isi iau toti un singur bilet. In tren, când vine nasu' ungurii 
dau biletele, iar romanii se ascund in WC. Bate nasu in usa WCului, iese o mana cu 
biletul, il composteaza nasu', şi pleaca. La intoarcere, ungurii iau un singur bilet, 
romanii nici unul. In tren vine nasu', ungurii se ascund in WC; se aude un ciocanit in 
usa iese o mana cu biletul, "nasu'" ia biletul  dup? care se aude o voce : Hai baieti, 
cam facut rost de bilet... 
*** 
La o scoala cu elevi de majoritate romani se inscrie un elev ungur pe nume Pisti. 
Invatatoarea spune: Vezi tu Pisti noi cum suntem majoritatea romani te vom boteza 
cu un nume romanesc: Stefanita. Vine Stefanita acasă şi zice tatal sau: Pisti dute şi 
mananca. Copilul tace mut. tatal il bate bine dar copilu'i mut A dou? zi vine copilu la 
scoala vanat la fata şi batut bine. Dar ceai patit Stefanita ca arati asa?Intreaba 
invatatoarea şi colegii. Mau batut doi unguri. 
*** 
Un avion era in flacari.In avion era un american, un rus şi un ungur.Fiecare se roaga 
la ingerul lui: Americanu zice: Ajutama ingere.ingerul zice : Sari. Sare americanul 
intro sura şi traieste. La fel şi rusul. Zice şi ungurul: Ajutama ingere.ingerul zice 
sari.Sare ungurul moare şi ajunge in raiunde se intilneste cu dzeu şi zice: 
*** 
Doamne ia uite ce ma pus ingerul tau sa fac : mia zis sa sar şi am murit. Atunci Dzeu 
cheama toti ingerii şi zice: Il recunoşti? Da uite la. Ma Funar tiam spus sa nu te mai 
tii de prostii! 
*** 
Era odata un rau care despartea Romania de Ungaria. Pe malul romanesc romanul 
avea o recolta saracacioasa iar pe malul unguresc recolta ungurului era bogata. 
Romanul il intreaba atunci: Tu de ce ai aşa recolta şi eu nu? Eu u.d.m.r.eu, eu 
u.d.m.r.eu. 
*** 
Cica era Gheorghe cu Imre, prieteni tare buni şi ăştia doi se duc intro seara la birt sa 
beie ceva şi ei ca şi oamenii. După câteva pahare, ăştia doi incep sa se certe pe tema 
ardealului. Imre ca Ardealul e al ungurilor, Gheorghe ca e al romanilor şi ies ăştia 
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doi afara sa se bata. Afara cantau greierii, la care Gheorghe il intreaba pe Imre: 
Mah! Ia spune tu ma, cum canta greierii? Gri, Gri, Gri.... Noah vezi mah! Când o canta 
greierii szürke szürke (gri) atunci o fi ardealul a vostru, pana atunci e al nostru! 
*** 
Cica pleaca Funar cu limuzina la plimbare. Urca cu soferul şi pleaca. După un timp 
se aude o bubuitura. Funar il intreaba pe sofer ce sa intimplat. Soferul ii zice ca a 
dat peste o gaina. Funar: Dai inainte. Iarasi  dup? un timp se aude o bubuitura iar il 
intreaba ce se intimpla el ii zice ca a dat peste un porc. Funar zice dai inainte. A 
treia oara se aude o bubuitura iar il intreaba Funar pe sofer ce se intimpla. El zice 
ca a lovit un ungur. Funar zice: Dai inainte, dai inapoi, dai inainte, dai inapoi. 
*** 
Se plimba Funar pe un drum de tara şi vede un taran band dintr-o balltoaca şi ii 
zise: Nu be ma ca nui bun - taranul nui raspunse, Funar mai zise odata: Nu be ma ca 
mori, taranul il ignora, Funar repetand a treia oara taranul ii raspunse: "Mivan" na 
be ma cai bun. 
 *** 
I?tvan facea prostii pe langa biserica. Preotul enervat il avertizeaza ca dac? mai face 
il boteaza şi il face roman. Cum Ivan nu se potoleste il prinde popa şi il face roman. 
Acesta suparat merge acasă şi povesteste familiei ce sa imtâmplat. Acestia il iau la 
bataie toti pe rand. Ivan la un moment dat spune: De 2 ore sunt roman şi m-au şi 
luat la bataie ungurii ăştia imputiti. 
*** 
La un seminar organizat la Budapesta, la care au participat specialisti din domeniul 
alimentarilor cu apa din Europa, fiecare vorbitor a inceput sa se laude: 
Englezul: Acum câteva săptămâni sapam prin Londra sa inlocuim niste tevi şi am 
gasit un cablu telefonic vechi de acum o mie şi ceva de ani, ceea ce demonstreaza ca 
inca de acum o mie de ani saxonii aveau telefoane. Aplauze prelungite.... 
Ungurul: Noi sapam zilele trecute prin Budapesta sa inlocuim niste tevi şi am gasit 
un cablu de fibra optica vechi de acum 2000 de ani, ceea ce demonstreaza ca noi 
hunii, inca de atunci aveam Internet. Aplauze prelungite.... 
Romanul: Noi sapam zilele trecute prin Bucuresti sa inlocuim niste tevi si..... 
Ungurul: Ce ati gasit? 
Romanul: Nam gasit nimic, dar asta demonstreaza ca inca de acum 2000 de ani 
dacii aveau telefoane celulare, ba prostilor! 
*** 
Loti şi Istvan voiau a fi romani. Funar le zice: Ca eu sa va fac romani pe voi, trebuie 
sa treceti Oltul, de pe un mal, pe alalalt, şi sunteti deai nostri. Bun. 
Loti spune: Istvan, io ma duc pe malul alalalt tinandu-ma de lemnul asta plutitor, şi 
când ajung pe mal, iti arunc o sfoara. 
Istvan raspunde: No bine! 
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Loti ajunge pe celalalt mal, Funar il face roman. 
Loti da sa plece. 
Istvan, de pe malul opus striga: Ba, aruncami sfoara, sa pot trece! 
Loti zice: Ia mai duten p***a matii de bozgor! 
*** 
Vine o comisie de oameni de afaceri din Ungaria la Cluj. Sunt placuti impresionati 
de ce au vazut aici şi ii propun lui Funar sa le dea lor Clujul. Funar le spune ca nu le 
poate da Clujul ptr. ca este simbolul Ardealului. Ungurii spun ca ii dau tot ce 
doreste. Funar: Bine dar cu 3 conditii. Ungurii accepta. Funar: Prima este sa îmi 
faceti o statuie in centrul Budapestei. Ungurii: Nu putem face aşa ceva ptr. ca Buda 
este simbolul Ungariei. Funar: dac? nu vreti, nu facen targul. Ungurii accepta intrun 
tarziu. Funar: A dou? este sa puneti in mana dreapta la statuie steagul romanesc şi 
in mana stanga un ungur. Ungurii nu accepta aceasta conditie. Funar: dac? nu vreti 
nu facem targul. Ungurii se sfatuiesc şi se gandesc ca puna un ungur batran in mina 
stanga a statuii. Accepta şi aceasta conditie şi il intreba pe Funar care este cea dea 
treia conditie. Funar: Sa schimbati ungurul din jumatate in jumatate de ora! 
*** 
Se plimba pestisorul de aur prin Ungaria şi la un moment dat ajunge la o manastire. 
Numai preoti pe marginea raului. Ce se gandeste el: Ma parinte, hai sa-ti 
indeplinesc o dorinta. Vreau sa stiu cine e Dumnezeu! Ii spune pestisorul la ureche 
la care preotul se ingalbeneste, ii ies ochii din orbite şi cade lat ras de infarct. Asa 
unu, aşa doi pana se sictireste pestisorul şi zice: "Ba da' toti m-au crezut ca e 
Funar!!!" 
*** 
Un ungur, un roman şi un american calatoresc impreuna cu un avion. La un 
moment dat avionul are probleme şi e gata sa se prabuseasca şi apare un inger şi ii 
spune romanului: Sari ca sari pe moale. Sare şi cade pe o saltea de aer. 
Americanului ii spune acelasi lucru. şi el sare in apa şi nu pateste nimic. La fel ii 
spune şi ungurului dar el cade pe ciment şi moare. In rai, il intreaba pe Petru ca de 
ce a murit dac? ingerul ia spus ca o sa cada pe moale, la care Petru: Funar, iarasi te 
joci? 
*** 
Ion şi Janos (roman şi ungur) vecini şi buni prieteni. Intr-o zi vine Ion cu toporul în 
mana şi urla: 
I: Janose, iesi afara"! 
J: Ce e ma? 
I: Vreau sa te omor! 
J: Pai de ce ma? 
I: Pai voi l-ati omorat pe Mihai Viteazul! 
J: Pai asta a fost acu 400 de ani! 
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I: Pai io abia acum am aflat! 
*** 
Doi oameni se ineaca intro fântana. Unul este alb şi celalat negru. 
Pe carel salvezi primul? Raspuns: Pe negru, ca albul poatei ungur! 
*** 
Ceausescu, intra, într-un lagar de unguri. Dragii mei, am sa va dau 2 vesti, una buna 
şi una rea. cu care sa incep? cu cea buna.zic ungurii. Miine o jumatate din, voi pleaca 
acasă. Uraaa! Uraaa! şi cea rea care este? Nu se ştie care jumatate, din voi pleaca... 
De la briu in sus sau de la driu in jos? 
*** 
Când face cu ochiu` şi zambeste un roman la un ungur? când romanul se uita prin 
luneta unei pusti 
*** 
Cat poate tine o unguroaica cacatul in ea?......9 luni 
*** 
Doi unguri au citit intrun ziar ca dac? trec Oltul inot vor deveni romani. Zice unul 
c?tre celalalt ca trece el primul sa vada cum e apa şi se intoarce  dup? celalalt După 
ce a trecut se tot duce şi nu-l mai ia in seama pe celalalt. Cel ramas pe mal stiga: Da 
pe mine nu ma iei? Duten m**a de ungur! 
*** 
De ce a dat Feri foc la fabrica? 
(a se citi cu atentzie) a citit pe un afis: ashe feri, da foc... 
*** 
Care e difernta dintre un ungur şi o virgina? 
Unguru ramine ungur. 
*** 
Un clujean ii spune vecinului s?u: 
De maine nu mai vreau sa lucrez pentru Funar ci pentru UDMR! 
Dar unde lucrezi? 
La pompe funebre!!! 
*** 
Intr-o frizerie. Frizerul, taindu-l pe client de vreo doua ori, incearca sa discute cu el: 
- Ati mai fost la noi pana acum? 
- Nu, mana mi-am pierdut-o in razboi. 
*** 
- Serviti mormoloci in acest restaurant? 
- Servim pe oricine! Luati loc! 
*** 
Ospatar, aveti picioare de broasca? 
Nu, aşa merg eu, mai saltat! 
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*** 
Merge o babuta pe calea ferata. Din urma se apropie trenul fluierand. 
Babuta, fara se se intoarca: 
- Fetele cuminti nu intorc capul cand sunt fluierate... 
*** 
O femeie şi un bărbat stau pe marginea prapastiei. 
Femeii ii e cald. Barbatul îi face vânt. 
*** 
Românii la olimpiad?. 
In prima zi au luat o medalie. 
A doua zi au mai luat una. 
A treia zi i-au prins. 
*** 
In tramvai: 
- E cineva fara bilet, in fund ? 
- Eu, da mi-l bag imediat!! 
*** 
M-a sunat ieri o tipa: "Vino acum, nu-i nimeni acasă". 
M-am dus. Intr-adevar, nu era nimeni. 
*** 
Sotul se intoarce tarziu acasă şi incearca sa se bage in pat fara sa-si trezeasca 
nevasta. Sotia il intreaba: 
- Ai venit, hai? Cat e ora? 
- 10. 
- Cum "zece", daca eu am auzit pendula batand unu? 
- Pai si, ce? Vrei sa bata şi zero ?! 
*** 
Sotul: Nu mai fi suparata! Îti promit ca te fac cea mai fericita femeie din lume. 
Sotia: Cînd pleci? 
*** 
Un tânăr invita o tânăra la dans. 
- Domnisoara, se poate?... 
- Desigur, dar mai intai sa dansam. 
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti..... 
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Observ!..... 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau: 
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- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, sansele mele vor 
creste daca ii voi spune ca am 50? 
- Sansele tale vor creste daca ii vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de bărbat. 
- Nu.. Eu sunt proprietarul lacului! - raspunde tatal. 
*** 
Seful catre secretara: 
- Cine ti-a spus ca doar pentru ca te-am sarutat de cateva ori ai dreptul sa lenevesti 
toata ziua? 
- Avocatul meu. 
*** 
Un tânăr absolvent al sectiei de Management era foarte incantat de postul pe care 
se angajase intr-o importanta companie multinationala. In prima zi suna la Bufet, 
tipand in receptor: 
- Adu-mi o cafea! Si viteeeeeza!!! 
La celalt capat al firului raspunde o voce grava: 
- Cred ca ai format un numar gresit; ştii cu cine vorbesti, dobitocule? 
- Nu, raspunde tânărul angajat. 
- Eu sunt Directorul General, imbecilule!!! 
- Dar tu stii cu cine vorbesti, dobitocule? tipa tânărul mai tare ca prima data. 
- Nu, raspunde Directorul surprins. 
- Perfect!.... şi inchide 
*** 
Dascalul se strecoara cu atentie printre credinciosi si-i sopteste preotului: 
- Parinte, acolo sus, coristii joaca poker ! 
- Stiu, raspunde preotul, dar mai întâi trebuie sa-mi termin predica ... 
*** 
- De ce au dat faliment toate liniile erotice in Scotia ? 
- Pentru ca toti scotienii sunau cu taxa inversa ! 
*** 
- Care este dezavantajul unei lupe ? 
- Mareste, dar nu intareste ! 
*** 
Anunţ pe uşa cabinetului unui doctor : 
"Nu beau bomboane şi flori !" 
*** 
Un tip îşi conduce prietena acasă, noaptea, după discoteca. Ajunşi in poarta casei 
fetei, tipul se reazema cu cotul in perete şi începe vrăjeala la greu. 
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După vreo 15 minute se deschide uşa şi apare tatăl fetei, chior de somn. 
- A zis nevasta-mea ca se culca ea cu tine, numai ia cotul de pe interfon ! 
*** 
- Cum faci o blonda sa rada sâmbătă ? 
- Ii spui o gluma miercuri ... 
*** 
Merge un schelet la medic. Medicul : 
- Acum se vine? 
*** 
Doi tipi se duc in excursie in Egipt. In prima zi vizitează piramidele, cheltuiesc toţi 
banii şi de aceea dorm peste noapte pe malul Nilului. Pana dimineaţa pe unul îl 
înghite un crocodil pana la gat. Se trezeşte celalalt şi striga : 
- Mâncaţi-as !!! Costică, de unde, puii mei, ai tu sac de dormit Lacoste ? 
*** 
- Daca vorbeşti la telefon, poţi rămâne gravida ? 
- Poţi, dar depinde pe ce stai, atunci când vorbeşti la telefon ! 
*** 
Un tip vine acasă si-i spune soţiei sale : 
- Iubito, am o problema foarte grava la birou.. 
Soţia ţi răspunde foarte frumos : 
- Nu-ti face griji, iubitule, sa nu mai spui niciodată "am" o problema, spune "avem" o 
problema. 
La care soţul îi răspunde : 
- O.K., atunci secretara noastră o sa ne facă un copil .... 
*** 
Cică doi români stăteau la o cafea. Unul zice: 
- Trecut de căcat am avut, prezent de căcat avem, bine că nu avem nici un viitor… 
*** 
Iepurasul se plimba linistit prin padure cand deodata il vede ursul. 
Asta il prinde, il baga in boscheti si-l violeaza. 
Dupa ce s-a consumat actul, iepurasul nostru se ridica demoralizat de tot si cu 
lacrimi in ochi ii spune ursului: 
- Auzi bai, nesimtitule, tie nu ti-e rusine sa te iei de iepurasi  lipsiti de aparare, asa 
ca mine?  Ia zi, macar ai certificat medical ca n-ai Sida? 
Ursul se grabeste sa-i scoata hartia, la care iepurasul, cu o fata foarte multumita: 
- Poti sa-l rupi! 
*** 
Doamna Popescu primeste un telefon de la Spitalul Universitar: 
- Doamna, zice omu', va rog sa veniti de urgenta la spital! Sotul dumneavoastra 
doamna... dar mai bine va spun cand ajungeti aici. Va rog sa va grabiti! 
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Cu sufletul la gura, ia domna un taxi si peste 30 de minute bate la usa cabinetului 
doctorului. 
Acesta o invita sa se aseze, cheama o asistenta sa ii aduca un pahar cu apa, 
abordeaza o mina grava si dupa pauza pentru fixarea efectului, incepe: 
- Sotul d-voastra a suferit un grav accident de circulatie! 
Tipa ofteaza din fundul sulfetului. 
- Are coloana vertebrala sectionata in doua locuri! 
Femeia incepe sa sughita si sa se inece. 
- De astazi a ramas complet paralizat si nu-si mai poate controla nici o extremitate a 
corpului! 
Incep plansete si lacrimi. 
- Va trebui sa-l hraniti cu lichide, sa-l stergeti cu grija la gura, 
sa-l intoarceti pe cealalta parte a corpului o data la doua ore pentru a evita sa faca 
pneumonie! 
Plansul devine necontrolat aproape animalic. 
- Va trebui sa-l spalati cu grija peste tot in special la fund pentru ca acolo se aduna o 
mare cantitate de fecale care vor lasa un miros greu in camera! 
Femeia incepe sa-si smulga parul din cap. 
- Si sa aveti in vedere ca acest lucru se va intampla tot restul  vietii sotului d-voastra 
caci in aceasta stare se poate mentine chiar si 30-40 de ani! 
Femeia lesina! 
Doctorul o repune pe piciore apoi cu un zambet in coltul gurii ii spune: 
- Haideti doamna, ca am glumit! Sotul d-voastra a murit! 
*** 
Un ascet isi dedica toata viata lui D-zeu, traind in pustiu, hranindu-se cu radacini, 
toate cu gandul la rasplata viata de apoi pentru viata sa de pe pamant intru D-zeu. 
Vine si fericita zi in care moare (dupa atatea radacini zi de zi, era de asteptat). 
Urca frumos pe tunel, trece de lumina, ajunge la poarta Raiului, cu Sf. Petre cu 
ceaslovu-n fata. 
Da sa intre in Rai, sigur pe el. 
Sf. Petre ii bareaza drumul: 
- Ho, sefu', incotro? 
- Pai in Rai, eu sunt ascetu' Senie. 
- Pai, hai sa verificam ce zice ceaslovu'. 
Cauta Sf. Petre la sectiunea "Asceti" 
- Senie... Senie... Nu, n-am nici un Senie la "Asceti". 
- Cum n-aveti nici un Senie. Cauta la sfinti. 
- Senie... Senie... Nu, nu-i nici un Senie nici la "Sfinti". 
Ascetu', din ce in ce mai agitat si enervat: 
- Cauta la "Mucenici", la "Credinciosi cu merite deosebite", la mama ma-sii. 
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Trebuie sa fiu undeva acolo! Sf. Petre cauta prin tot ceaslovu... Nimic. Senie 
daramat... 
- Toata viata pierduta... Am mancat la radacini de mi-a venit rau, mi-am dedicat 
toata viata lui D-zeu... Pentru ce?! 
Sf. Petre il ia impaciuitor de dupa umeri si ii zice. 
- Ma, vezi norisoru' ala de acolo. Ala mic, alb si pufos? 
- Da..., zice Senie printre hohote de plans. 
- Zambeste, ma, esti la Camera Ascunsa! 
*** 
In timp ce tatal era la serviciu, mama si copilul stateau pe acasa si isi vedeau de 
treburi. La un moment dat, mama doreste sa vorbeasca la telefon cu tatal, insa 
constata ca a ramas fara credit. 
- Suna-l si tu pe taica-tu si vezi cand ajunge acasa. 
Dupa vreo 3 minute 
- Am sunat mama dar raspunde o tanti si nu vrea sa mi-l dea la telefon. 
Se face seara si barbatul ajunge acasa. Nevasta infuriata pana la culme, se duce 
direct la el si ii scapa 2 palme. 
- Pentru ce au fost astea femeie? 
- Gigel, vino si zi-i lu tati ce spunea femeia aia!! 
- "Pentru moment abonatul nu poate fi contactat, va rugam reveniti." 
*** 
Ion şi Maria, familie de gospodari ai satului. Cum viaţa era tot mai grea, se gîndesc 
să mai facă economii: 
- Auzi, Mărie, dacă tu ai avea patru ţîţe, n-ar mai trebui să ţinem vaca! 
- Dacă tu, Ioane, ai avea două puli, n-ar mai trebui să ţinem sluga! 
*** 
Ion şi Maria în şură. Ion către Maria: 
- Mărie, dă jos fusta... 
- Vai, Ioane, e ruşine... 
- Dă-o jos că eu sînt bărbat şi ştiu de toate... 
Maria dă jos fusta... 
- Mărie, dă-ţi jos ciorapii... 
- Vai, Ioane, nu pot, e ruşine... 
- Dă-o jos cum îţi spun că eu sînt bărbat şi ştiu de toate... 
Maria dă jos ciorapii... 
- Mărie, dă jos chiloţii... 
- Vai, Ioane, e ruşineee... 
- Mărie, dă jos chiloţii că eu sînt bărbat şi eu ştiu de toate... 
Maria dă jos chiloţii. 
- Pe aici, după cum mi-o zis Vasile, ar trebui să fie o gaură... 
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*** 
Seara, Ion şi Maria se pregătesc de culcare. Ion iese afară să se uşureze. Se întoarce 
peste cîteva minute cu pantalonii uzi. Maria îl întreabă: 
- Plouă? 
- Nu, bate vîntul. 
*** 
Maria către Ion: 
- Unde mergi, Ioane? 
- La cîrciumă. 
- Atunci, ia bate-mă acu, că pe cînd vii, io oi dormi. 
*** 
Maria se întoarce de la magazin cu o pălărie noua. Către Ion: 
- Mă Ioane, să vezi, mi-a zis vînzătoarea că pălăria asta mă face să par cu 10 ani mai 
tînără. 
La care Ion: 
- Şi-atunci de ce nu ţi-ai luat trei? 
*** 
Ce face Maria în seara nunţii ca să nu murdărească cearceaful? 
Se spală pe picioare. 
*** 
Ion o întreabă pe Maria: 
- Mărie, ţie ţi-ar plăcea să fii bărbat? 
Maria răspunde: 
- Da, Ioane, da' ţie? 
*** 
Ion şi Maria erau în pat... Dintr-odată, Maria îi zice lui Ion: 
- Mă, Ioane! Trage tu o băşină aşa cum ştii tu. 
- Da' de ce, tu, Mărie? 
- C-aşa-ţi put picioarele.. . 
*** 
Cică pleacă Ion în America şi se duce să vadă cum fac dragoste americanii. Ajunge la 
un bordel şi, din păcate, singura femeie disponibilă era o negresă. Ion o duce în 
cameră, se urcă pe ea şi începe, aşa ca la români, repede-repede! La care negresa 
spune: 
- Domnule, aici, în America , mai ales negrii, facem dragoste altfel, adică încet şi 
adînc! 
Ion prinde şmecheria şi se întoarce în România. Ajunge acasă şi o pune pe Mărie să 
se urce în pat. Începe Ion sexul aşa cum a învăţat: încet şi adinc! Toate bune şi 
frumoase pînă cînd Mărie zice: 
- Ioane, îi un singur bai! 
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- Care, Mărie, nu-ţi place sau ce? 
- Mă Ioane, tu futi ca negrii! 
*** 
Maria îl strigă pe Ion: 
- Ioane, hai în casă, că plouă! 
- Lasă, stau afară, că plouă şi aici! 
*** 
Ion şi Maria, seara tîrziu, stau la poartă singuri. Enervată că întîrzie fie-sa, mama 
Mariei iese în prispa casei şi strigă: 
- Mărie, mai lasă-l pe Ion odată şi intră în casă! 
Maria răspunde: 
- Bine, mamă, stai că-l mai las o dată şi vin. 
*** 
Ion şi Maria vin de la cîmp. Ion o trînteşte pe Maria în căruţa plină cu fîn şi i-o trage 
bine de tot. Maria zice: 
- Măi Ioane, ce m-ai speriat. M-ai sperie-ma încă o dată. 
Ion se conformează şi i-o trage iar. Ajung în sfîrşit acasă. 
- Ioane , mai sperie-mă o dată... 
Ion i-o trage din nou, după care se duce la treabă. Vine acasă... 
- Ioane, mai sperie-mă o dată... 
Ion i-o trage şi dă să se culce. Adoarme, dar Maria îl trezeşte: 
- Ioane, hai, te rog, mai sperie-mă o dată. 
La care Ion: 
- Bau! 
*** 
Ion se întoarce de la cîmp. Maria îl ia la întrebări: 
- Ai auzit că Leana a născut o fetiţă? 
- Treaba ei. 
- Dar am auzit că-i a ta. 
- Treaba mea. 
- Atunci eu mă arunc în Dunăre. 
- Treaba ta. 
*** 
Ion şi Maria pe terasă. Ion citeşte "Times". La un moment dat, Maria îi spune lui Ion: 
- Mă Ioane, vezi că vine ploaia! Acoperă fînul ăla cu ceva, c-o să-l ude! 
Ion nu zice nimic şi citeşte în continuare "Times". Începe să picure. Maria se 
impacientează: 
- Mă Ioane, începu ploaia! Pune mîna şi acoperă fînul ăla că-l udă, ce naiba! 
Ion n-o ascultă. Plouă, fînul este ud, iar Maria supărată: 
- Hai, mă Ioane, dă-o dracului de treabă! A udat fînul şi tu stai şi nu faci nimic! 
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Ion, tacticos, pune "Times" la o parte şi spune: 
- Fă Mario, you have an obsession! 
*** 
- Ioane, a căzut o stea, pune-ţi o dorinţă. 
- Mi-am pus-o! 
- Şi ce mai aştepţi?! 
*** 
Ion şi Maria mergeau pe un drum de ţară din inima Ardealului. 
- Fă, Marie, tu eşti fată mare? 
- Cum ţi-o fi norocul, Ioane. 
*** 
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta şi o reazema de gard şi 
incepe sa caste ochii in jur. 
Gardianul: 
- Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru... 
- No, ca nu-i bai. 
I-am pus lacat! 
*** 
Ion şi Maria mergeau pe stradă. 
Maria îi zice lui Ion: 
- Mă Ione, io îs lezbi. 
Ion: 
- Ce-i aia? 
Maria: 
- Vezi femeia aia de pe stradă? 
Ion: 
- Da, o văd. 
Şi cei cu ea? 
Maria: 
- Păi... mie îmi place de ea şi as vrea să fac sex cu ea. 
Stă Ion un pic, după care zice: 
- Tu, Marie!... 
... Cred că şi io îs lezbi. 
*** 
E-mail de la soţie către soţ: 
"Trimite-mi bani, că altfel încep să calc "strâmb! 
E-mail de răspuns de la soţ către soţie: 
"Calcă strâmb, şi trimite-mi şi mie nişte bani!" 
*** 
Tineri casatoriti; 
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-Draga mea eu am regulile mele. Dimineata la ora 8 sa fie micul dejun gata, 
indiferent dacă sunt acasa sau nu.. La ora 13 sa fie pranzul gata, indiferent dacă 
sunt acasa sau nu. Cina sa fie pregatita pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasa 
sau nu. Ai inteles? 
-Da, am inteles. Am şi eu o singura regula; luni, miercuri şi sambata fac sex, 
indiferent dacă esti acasa sau nu... 
*** 
Doi prieteni se intalnesc dimineata la cafea, dintre care unul cu un ochi vanat. 
- Ce-ai păţit la ochi? îl întreabă celalalt. 
- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am zis "TU". 
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi in familie ca te-a lovit pentru asta? 
- Pai aseara cand mancam mi-a zis: "Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei luni". 
Şi eu i-am raspuns: 
"Poate TU." 
*** 
Omul din Neanderthal o intreaba pe femeia lui: 
- Te culci cu mine? 
- Nu! 
- De ce? 
- Nu am chef! Ia omul paru' şi ii da una zdravana peste cap. 
- Acuma te culci cu mine? 
- Nu! 
- De ce nu!?! 
- Ma doare capul. 
*** 
Trei barbati vorbeau despre viata lor amoroasa. 
Italianul: "Saptamina trecuta, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am 
uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa şi la final ea a gemut 
pentru 5 minute." 
Francezul: "Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. 
Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii şi la final ea a tipat 
pentru 15 minute." 
Romanul: "Ei bine, saptamina trecuta şi eu am facut dragoste cu Maria a mea. Am 
dat-o prin untura, am facut sex şi apoi ea a urlat sase ceasuri." 
Uimiti, italianul şi francezul il intreaba: 
- Ce naiba ai putut tu sa-i faci muierii de-a tipat 6 ore? 
- Mi-am sters miinile de perdele 
*** 
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Trei tipe stau de vorba: 
Prima: 
-Sa vezi ce am gasit in buzunarele sotului meu aseara! Fotografii porno.... 
-Si ce ai facut cu ele? 
-Nici nu am stat sa ma gandesc, le-am aruncat pe foc. 
A doua: 
- Asta nu-i nimic, eu am gasit in buzunarele sotului meu prezervative.... 
- Şi ce ai facut? Le-ai aruncat pe foc? 
- Ei as, le-am gaurit şi le-am pus la loc. 
A treia… lesina… 
*** 
Petre, cioban de meserie, era in armata. Ii trimite un plic sotiei, in care era un 
desen. 
Pe foaie erau desenate o floare, doi copii, o fantana, soare, o baba şi niste bolovani. 
Sotia a descifrat desenul: 
"Floareo, sa ai grija de copii, sa nu cada in fantana, ca te ard, soarele ma-tii, Petre... " 
*** 
Discutie intre 2 copii : 
Baietelul catre fetita: -Ce-i vei cere lui Mos Craciun anul acesta? 
F: -O papusica Barbie, dar tu? 
B: -Eu ii voi cere un Tampax 
F: -Tampax? Ce e asta? 
B: -...Habar n-am, dar zic astia la televizor ca daca-l folosesti poti merge la plaja in 
fiecare zi, sa mergi cu bicicleta, sa mergi la piscina, sa dansezi, sa alergi, sa faci o 
multime de lucruri....fara ca nimeni sa-si dea seama 
**** 
Cică mergea licuriciul prin pădure, cu tic verbal: Ai de pula mea.... AAAAAi de pula 
mea.... La un moment dat se întâlneşte cu Lupu: 
Licuriciu: Aiii de pula mea... 
Lupu: Ce ai mah licuriciule, mă înjuri aşa în faţă? 
Lic: Lasă-mă lupule, AAAAAi de pula mea... 
Lupu: Ce ai mah, licuriciule, ce ai păţit? 
Lic: AAAAi de pula..... 
Lupu: ZIii mah ! 
Lic: Pai mergeam io aseara prin padure... AAAi de pula mea... shi vad o 
licuricioaica mancatziash, super buna.... 
Lupu: shi, shi? 
Lic: Shi m-am dus, shi io ca omu, deh s-o fut......... 
Lupul: (Nerebdator) Shi shi? 
Lic: SHI-MI BAG PULA in cine mai arunca tzigari aprinse prin padure !! 
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**** 
"Nimeni nu moare virgin...viata i-o trage fiecaruia cel putin o data!" 
**** 
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de servici?" exista un raspuns 
sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu direct. El ma futea la cap şi 
pe mine ma durea in cur!" 
**** 
Ierarhia intr-o firma mare: 
- sefi 
- sefuti 
- fututi 
- rasfututi 
- pulimea 
**** 
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul in timpul unei 
partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi securitate personala in timp ce esti 
futut. 
**** 
Scufita Rosie stia drumul de acum catre casa bunicii şi a luat-o pe unde trebuie. 
Sora-sa, Scufita Verde, nu stia drumul şi a luat-o peste tot... 
**** 
Este clar ca femeile sunt mai destepte decit barbatii.Ginditi-va : 
cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al barbatilor este 
ciinele. 
**** 
Diferenta intre fumatori şi nefumatori 
- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat? 
- Exista ! Mortul care n-a fumat e mai sanatos! 
**** 
O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute şi nevrute cu o catelusa şi il 
intreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, ii raspunde: 
- Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi ciinele incearca sa o duca el acasa. 
- Ahaa...e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel postasul o ducea 
in mod sigur la posta... 
**** 
- Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da? 
- Desigur, scumpa mea. 
- Aseara, cand tu nu erai, am auzit cum tata ii spunea dadacei "Ingeras". Ea cand o 
sa zboare? 
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata. 
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**** 
Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta. 
Inteligenta are limitele ei, prostia nu. 
**** 
Dragostea e oarba, dar casatoria ii reda vederea. 
**** 
Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru casnicie. Casnicia este pretul pe 
care barbatii il platesc pentru sex. 
**** 
O femeie poate sa tina un singur secret: virsta ei. 
**** 
Numai fetele cuminti isi tin un jurnal. Fetele rele n-au timp. 
**** 
Dacă vrei ca sotia sa te asculte când vorbesti, vorbeste cu alta femeie. 
O sa fie numai ochi şi urechi. 
**** 
Intr-o noapte, la spital, o asistenta blonda il scoala pe pacientul care dormea un 
somn adanc şi ii spune: 
-Treziti-va, am uitat sa va dau somniferul! 
**** 
Un tata ingrijorat isi asteapta fiul acasa. într-un tirziu soseste, şi este luat la 
intrebari: 
- Unde ai stat pana la ora aceasta? 
- Tata, azi mi-am pierdut virginitatea. 
- Extraordinar! Aseaza-te sa bem un pahar pentru acest eveniment! 
- Putem sa bem, dar nu pot sa ma asez! 
**** 
Franta. Un magazin. O doamna timp de mai bine de o ora isi alege o palarie. 
Vanzatorul ii aduce palarii tot mai multe şi mai multe. In sfarsit doamna se 
hotaraste şi spune: 
- Cred ca o iau pe aceasta. Va rog sa o impachetati. Vanzatorul, tacut, pune palaria 
intr-o cutie. 
- Cat trebuie sa achit? 
- Nimic, doamna. Ati venit cu ea. 
**** 
Seara, Ion şi Maria se pregatesc de culcare. Ion iese afara sa se usureze. 
Se intoarce peste citeva minute cu pantalonii uzi. Maria il intreaba: 
- Ploua? 
- Nu, bate vintul. 
**** 
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Un grup de turisti ajunge la Marele Canion sa admire ecoul. 
Prima data striga englezul: - I LOVE YOU ! 
Ecoul raspunde: I LOVE YOU 
Apoi striga francezul: - JE T'AIME! 
Ecoul: JE T'AIME! 
Mai pe la sfarsit striga şi chinezul: - HOAN TING TONG TO HUI !! 
Ecoul: CE, MA? 
**** 
Pe usa unui student din Politehnica inainte de revolutie : 
'Dacă nu sunt la paine cauta-ma la oua' 
**** 
Proverb canibal: 
'In orice om exista o parte buna' 
**** 
O tipa ii scrie iubitului aflat in armata: 
- Draga John, Nu mai pot continua aceasta relatie. Distanta dintre noi este prea 
mare. Trebuie sa recunosc ca deja te-am inselat de 2 ori de cand ai plecat şi nu cred 
ca este corect pentru nici unul dintre noi. Imi pare rau. Te rog sa imi trimiti inapoi 
poza cu mine pe care ti-am trimis-o acum ceva vreme. Cu dragoste, Becky. 
Soldatul cu sentimentele ranite şi ochii inlacrimati le-a cerut tuturor camarazilor 
sai orice fel de poze pe care le au cu iubite, surori sau foste iubite şi amante. Pe 
langa poza cu Becky, John i-a trimis toate celelalte fotografii cu femei frumoase pe 
care le-a strans de la prietenii lui. Le-a strans şi le-a trimis: 
- Draga Becky, imi pare rau dar nu-mi pot aminti cine dracu esti. Te rog sa-ti iei 
poza din teanc. 
**** 
O mama statea in bucatarie in timp ce fiul ei se juca cu trenuletul in living. La un 
moment dat, mama aude trenul oprindu-se şi pe fiul ei spunand: 'Toti pasagerii 
care coborati, duceti-va la mama dracului. Toti ceilalti care mergeti mai departe 
stati in p***a mamii voastre linistiti pe scaune ca pleaca trenu'' Mama stupefiata 
merge in living şi ii spune: 'In casa asta nu se foloseste asemenea limbaj! Acum, 
treci in camera ta şi nu iesi de acolo 2 ore. De-abia apoi te poti juca cu trenuletul din 
nou dar numai dacă nu vei mai folosi asemenea limbaj.' 
 
Dupa 2 ore, copilul se intoarce din camera şi incepe sa se joace cu trenuletul. 
 
In curand, trenul se opreste la urmatoarea statie şi maica-sa il aude spunand: 'Toti 
pasagerii care trebuie sa coboare, va rog nu uitati sa va luati toate bagajele. Pentru 
cei care urcati, va rugam sa asezati bagajele la locurile special destinate. Va 
reamintim ca nu se fumeaza in compartimente. Va dorim o calatorie placuta şi 
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relaxanta alaturi de noi.' In timp ce mama incepe sa zambeasca, fiul adauga: '...iar 
cei care v-ati enervat pentru cele doua ore de intarziere... puteti s-o trimiteti in 
p***a ma-sii pe aia din bucatarie...' 
**** 
Un sofer de tir opreste langa o tipa şi o intreaba: Amatoare de sex oral? Amatoare e 
ma'ta!!! Eu sunt profesionista!!!! 
**** 
O blonda se adreseaza altei blonde aflate pe malul opus: 
- Auzi, cum ajung pe malul celalalt? 
- Esti pe malul celalalt! 
**** 
Doua surori, una de 18, cealalta de 10 ani, fac pentru prima oara baie impreuna. 
Cea mica observa ca cea mare are niste par intre picioare. 
- Ce e asta dintre picioarele tale? 
- Par pubian ! 
- Şi nu te deranjeaza când te futi? 
**** 
Doi studenti de la ASE(tip şi tipa) sunt impreuna intr-o camera de hotel(erau la 
munte). Pe la miezul noptii, studentul zice: 
- Actiunile sunt in crestere! 
- Imi pare rau, dar BURSA este inchisa, raspunde ea! 
Dupa vreo cateva minute, iar: 
- Actiunile cresc tot mai mult! 
- Imi pare rau, BURSA este inchisa! 
Si iar.. 
- Actiunile au atins nivelul maxim! 
- Imi pare rau, BURSA este inchisa 
Dupa cateva minute, dupa ce se mai gandeste putin, tipa zice: 
- S-a deschis BURSA! 
- Imi pare rau, am vandut actiunile pe sub mana! 
**** 
Un oltean merge pentru prima data la oras şi aude şi el de SIDA. 
Merge inapoi in sat şi se duce la gardul vecinului si-l intreaba: 
-Ma, vecine, tu ai SIDA? 
Sta vecinu' nostru şi se gandeste: daca-i spun ca AM, mi-a cere sa-i dau; daca-i spun 
ca N-AM, zice ca nu-s om gospodar: 
După ce se gândeşte răspunde: 
-Am, dar numa' puţin mi-o rămas pe fund. 
**** 
Doi olteni şi un ardelean într-un compartiment de tren: 
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merg oltenii o vreme, dupa care zic ardeleanului: 
-Zi doi ! 
Ardeleanul zice: 
-Doi. 
-Sa ne pupi in *** pe amandoi. 
Repeta oltenii faza de vreo cateva ori, şi la sfarsit, ardeleanul zice: 
-Ziceti patru! 
-Patru ! zic oltenii mirati. 
-S-o futeti voi pe mama voastra ! 
-Dar nu se potriveste ! raspund oltenii confuzi. 
-Nu-i nimic, o potriviti voi cu mana. 
*** 
Mi-am sunat seful in dimineata asta sa-i spun ca azi raman acasa, ca nu ma simt 
bine. 
- Ce s-a intamplat? intreaba el. 
- Am o criza de glaucom anal, raspund eu cu o voce stinsa. 
- Da' ce naiba e glaucomul anal? 
- Nu-mi vad fundu' venind la munca azi... 
**** 
Draga mami şi tati, Ghidul nostru ne-a spus sa scriem acasa ca poate ati vazut la 
televizor inundatia şi sunteti ingrijorati. Suntem bine. Apa a luat doar un cort şi doi 
saci de dormit. Din fericire, nimeni nu s-a inecat pentru ca eram toti pe munte şi il 
cautam pe Cristi. A, da, sun-o pe mama lui Cristi şi spune-i ca totul e bine. Cristi nu 
poate scrie pentru ca si-a rupt mana. Am mers şi eu cu unul dintre jeep-urile 
Salvamont. A fost super. Nu l-am fi gasit niciodata in intunericul acela dacă nu 
fulgera. Ghidul nostru, Victor, s-a enervat foarte tare pe Cristi pentru ca a plecat 
fara sa spuna nimanui. Cristi zice ca i-a spus, dar era in timpul incendiului, asa ca 
probabil n-a auzit 
Stiai ca dacă pui benzina pe foc, canistra o sa explodeze? Lemnul ud nu ardea, dar 
unul dintre corturi, da. şi hainele noastre la fel. Danut o sa arate ciudat pana ii 
creste parul la loc. Ne intoarcem acasa sambata dacă Victor reuseste sa repare 
masina. Nu a fost vina lui. Franele mergeau bine cand am plecat. Victor spune ca la 
o masina atat de veche ceva se strica mereu; probabil de asta nu are asigurare. Mie 
mi se pare o masina misto. Nu se supara dacă i-o murdarim, şi cand e cald, ne lasa 
sa stam pe capota ca sa ne mai racorim. Se face destul de cald, cu 13 oameni intr-o 
masina. Ne lasa sa stam şi in portbagaj pana l-a oprit un politist. 
Ghidul nostru e misto. Il invata pe Tudorel sa conduca masina pe drumurile de 
munte, unde nu e trafic. Tot ce vedem pe aici sunt camioane cu busteni. Dimineata 
asta, toti tipii sareau in lac de pe stanci. Pe mine nu m-a lasat, pentru ca nu stiu sa 
inot, iar Cristi avea mana rupta, asa ca ne-a lasat sa mergem cu barca. A fost super. 
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Se pot vedea sub apa copacii rupti de inundatie. Victor nu e un scortos ca ceilalti 
ghizi pe care ii stiu. Ne-a lasat sa mergem fara veste de salvare. Trebuie sa petreaca 
mult timp lucrand la masina, asa ca incercam sa nu-i facem probleme. 
Surpriza! Am primit toti insigne pentru ca am trecut cursul de prim ajutor. Cand 
Danut si-a taiat mana cu toporul, am invatat sa coasem vene. Marius şi eu am 
vomitat, dar ghidul nostru zice ca era de la puiul stricat. Ne-a mai spus ca mancarea 
din inchisoare era şi mai rea. Ma bucur ca a iesit de acolo. Zice ca acum a invatat 
cum sa faca lucrurile cum trebuie 
Apropo, ce e un pedofil? Trebuie sa plec acum. Mergem in oras sa ne trimitem 
scrisorile şi sa cumparam vaselina. Nu va faceti griji. Suntem bine cu totii. 
***** 
Ursul, lupul şi măgarul la cârcima din pădure: 
- O sticlă de votca! Ceru ursul. 
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi. 
-Da, măi băieti! Am o treabă cu o ursoaică şi vreau să fiu tare! 
- O sticlă de votcă! ceru şi lupul. 
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi. 
- Da, măi băieti! Am o treabă cu o lupoaică şi vreau şi eu să fiu tare! 
- O cinzeacă de votcă! ceru şi măgarul. 
- Numai o cincizeacă?! se mirară ceilalti doi. 
- Măi baieti, eu sculă am, beau doar ca să-mi sclipeasca ochii... 
________________________________________________ 
Merge o baba bolnava la doctor şi ii spune: 
- Dom' doctor, ma simt foarte rau, cred ca sunt pe moarte, ajutati-ma. 
Doctorul o consulta, apoi se gandeste şi ii zice: 
- Uite aici un bilet de trimitere la baile de namol din Techirghiol. 
- O sa ma vindece doar baia cu namol? 
- Nu, da' trebuie sa te obisnuiesti cu pamantul 
________________________________________________ 
Trei barbati vorbeau într-un bar despre sex. 
Italianul: "Saptamina trecuta, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am 
uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa şi la final ea a gemut 
pentru 5 minute." 
Francezul: "Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost grozav. 
Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii şi la final ea a tipat 
pentru 15 minute." 
Romanul: "Ei bine, saptamina trecuta şi eu am facut dragoste cu Maria mea. Am 
dat-o prin untura, am facut sex şi apoi ea a urlat sase ceasuri." 
Uimiti, italianul şi francezul il intreaba: 
"Ce naiba ai putut tu sa-i faci sotiei de-a tipat 6 ore?" 
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"Mi-am sters mainile pe draperiile din sufragerie!" 
________________________________________________ 
Un batrân de 75 de ani, merge la spital sa faca o analiza a spermei.Doctorul îi da un 
borcan si-i 
spune: 
- Ia borcanul asta şi vino cu analiza mâine! 
A doua zi, batrânul apare, cu borcanul la fel de curat şi gol ca ziua trecuta. Doctorul 
întreaba ce s-a întâmplat, iar batrânul explica: 
- Stiti, doctore, uite ce-am patit: Prima data am încercat cu dreapta, apoi cu stânga 
şi nimic. Apoi am chemat-o pe nevasta-mea. A încercat şi ea şi cu mâna dreapta, şi 
cu mâna stânga, apoi cu gura: prima data cu proteza, apoi fara proteza şi tot nimic. 
Apoi am chemat-o pe vecina de alaturi: a încercat şi ea şi cu amândoua mâinile şi cu 
gura şi tot fara rezultat. Doctorul 
era socat: 
- Ai chemat-o pe vecina....????, iar batrânul raspunde: 
- Da şi oricât ne-am chinuit, n-am reusit sa deschidem borcanul! 
**** 
Doctorul Popescu s-a culcat cu una dintre pacientele lui şi se simtea vinovat de 
multa vreme. Oricat de mult a incercat sa uite aceasta intamplare, nu reusea. Era 
mereu coplesit de sentimentul de vina şi de tradare a juramantului profesional. Din 
cand in cand auzea acea voce calma, din interiorul lui, care-i spunea: 
- Nu te mai stresa; nu esti primul medic care s-a culcat cu o pacienta şi nu vei fi nici 
ultimul. şi esti burlac. Asa ca asta e... 
Dar, invariabil, o alta voce il readucea la realitate: 
- Popescule, nu uita ca esti medic veterinar... 
**** 
Cica se duce un tzigan la pescuit cu un Mertz 600 SEL. 
Coboara tziganu din masina, scoate mulineta de aur ultimul racnet cu fir de matase 
naturala şi ac de diamant şi da la peste. 
Cand ce sa vezi minunatie: prinde pestisoru de aur. 
Ptiuuuuu.... 
La care pestisoru': - Stii eu sunt pestisoru' de aur cu alea 3 dorintze... 
Tziganu: ZII CE VREI. 
**** 
O batranica moare şi ajunge la portile raiului unde se intalneste cu Sf. Petru cand, 
deodata, se aude un urlet groaznic venind dinspre rai. - Vai de mine, ce se intampla 
acolo? Intreaba batranica. - Nu va faceti griji pentru asta, raspunde Sf. Petru, ii 
gaurim unuia omoplatii sa-i 
montam aripile de inger. Batranica, vadit deranjata de acest fapt, da un pas inapoi 
cand, deodata, se mai aude un urlet. - 
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Vai de batranetile mele, dar asta ce-a fost? - Aaaa... nu e motiv de ingrijorare, ii 
gaurim unuia capu` ca sa-i montam aureola. Batranica dand din cap in semn de 
dezaprobare spune: - Eu nu pot sa fac asta, ma duc jos in iad. - 
Vai, dar nu puteti face asta, spune Sf Petru, veti fi sodomizata şi violata. Cu un aer 
victorios batranica raspunde: - Da, dar macar am gaurile facute... 
**** 
Un tip gonea cu un BMW pe atostrada cu peste 150 km/h ; la un moment dat 
loveste o vrabie. 
Franeaza, se da jos, constata ca vrabia inca mai traieste şi o duce la medic unde ii 
pune atele şi o pune intr-o colivie. 
Dupa cateva zile vrabia isi revine, deschide usor ochii şi vazand gratiile coliviei 
excalma: 
SA-MI BAG P..A, L-AM OMORAT PE ALA CU BMW-ul 
**** 
Intorcandu-se de la coasa cu caruta plina, Vasile isi mana de zor calul. In faptul serii 
fiind, isi biciuia bidiviul din ce in ce mai tare. 
La un moment dat, satul de atata cotonogeala, calul se opreste in drum, se intoarce 
catre Vasile si, cu o privire plina de expresivitate, ii spune: 
- Mai, Vasile, da-o ma-n aia ma-sii de treaba! Dai in mine ca intr-o vita. Nu te 
gandesti ca sunt şi eu din carne, ca simt fiecare lovitura şi sufar enorm. Ce dracu', 
ma Vasile! 
Auzindu-si calul vorbind, ingrozit, Vasile arunca haturile din maini şi o rupse la 
fuga peste fanete livid la fata. 
Credinciosul lui caine il urma indeaproape. 
La un moment dat, obosit, Vasile se opri şi se aseza pe o piatra. La scurt timp sosi şi 
cainele care, gafaind, ii spuse: 
- Ba, Vasile, sa fiu al dracului, ce m-a speriat calul ala cand a inceput sa vorbeasca 
***** 
Un vanator intra într-un magazin de profil. 
- Pantaloni de camuflaj aveti?" 
- Avem, dar nu-i gasim!" 
**** 
O batrana intra in cabinetul doctorului. 
- Doctore, zice baba, nu stiu ce sa ma fac, de la o vreme am gaze la stomac, trag 
"vanturi" tot 
timpul. Noroc ca le trag fara zgomot, şi chiar fara miros. Ori şi cat, uneori e 
deranjant. Uite, de cand am intrat in biroul dumitale, am tras cel putin 10 bucati. 
- Bine, zice doctorul, ii da niste pastile şi ii zice: 
- Luati pilulele astea de 3 ori pe zi şi veniti luni la control. 
Vine baba dupa o saptamana şi zice: 
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- Nu stiu ce mi-ati dat, dar acum "vanturile" mele put ingrozitor, insa au ramas la fel 
de 
silentioase. 
- OK, zice doctorul, acum ca v-am degajat sinusul, hai sa vedem ce putem face cu 
timpanul. 
**** 
Un cioban il intreaba pe celalalt: 
- Cum se spune, mai, funicular sau furnicular? 
- La ce? 
**** 
Dilema unei blonde: 
"Cum se spune corect, Iran sau Irak?!" 
*** 
O blonda ii scrie lui Mos Craciun: 
"Mosule, te rog sa-mi aduci un vibrator nou pentru ca cel de anul trecut mi-a ramas 
mic." 
*** 
Mamico, astazi in autobuz, tata m-a pus sa cedez locul unei domnisoare... 
- Foarte bine puiu' lu' mama, asa trebuie sa faci! 
- Da mamico, da' io stateam în brațele lu' tata. 
*** 
I: Care este culmea răbdării? 
R: Să fii român! 
*** 
Doi amici, vara torida, in barca la pescuit, beau bere cu lansetele in apa, fumeaza 
niste trabucuri ... cand deodata unul din ei se opreste si zice din senin: 
- Auzi ma, cred ca divortez de nevasta-mea, nu mi-a mai vorbit de o saptamana! 
- Baa, io zic sa te mai gandesti, femeie buna ca asta e mai greu de gasit... 
*** 
Un tip vine acasa foarte fericit: 
– Nevasta! Nevasta! Fa-ti bagajele, am castigat un milion de dolari! 
Nevasta intreaba: 
– Pentru ce sa-mi fac bagajele, pentru munte, pentru mare? 
– Nu ma intereseaza, numai sa dispari cat mai repede! 
*** 
Un betiv sta la bar si scrie de zor cifre pe o bucata de hartie. Barmanul, curios, il 
intreaba ce face acolo: 
- Nevasta-mea tine o cura de slabire si mi-a spus ca pierde un kilogram pe 
saptamana. 
- Si? 
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- Si daca sunt exacte cifrele, scap de ea in 18 luni! 
*** 
Purcelusul isteric se duce la un bar. - Primiti si comenzi? - Da, bineinteles. - Culcat! 
*** 
Doi politisti opresc un baiat care fumeaza. Unul dintre politisti il intreaba: 
– Dar de ce fumezi la varsta asta? 
Celalalt politist ii raspunde: – Dar tu nu mai stii cand fumai in clasa a II-a? 
Colegul sau ii zice: – Ba da, dar aveam 18 ani atunci. 
*** 
La piata, Ion vinde un cocos. Se apropie un cumparator: - Cat ceri pe el ? - Trei sute 
de mii. - Dar gainile le calca? - Calca gaini, rate, gaste, curci, si cainele, si porcu'! - 
Pai, atunci de ce il vinzi ? - De la o vreme se uita lung si la mine. 
*** 
- Ce vrei sa te faci cand vei fi mare? 
- Vreau sa ma fac soldat. 
- Dar dusmanii te vor omori... 
- Atunci ma fac dusman! 
*** 
- Tati, tati, tantarii astia nu ma lasa sa dorm. 
- Fiule, stinge lumina, inchide ochii si incearca sa dormi. Fiul face intocmai dar 
vazand un licurici striga speriat: 
- Tati! Acum ma cauta cu lanterna! 
*** 
Pe strada era un barbat orb, care cersea: 
– Aveti mila, sunt orb si am 15 copii! 
O doamna care era in trecere, s-a oprit si l-a intrebat: 
– Biet sarman, cum de ai 15 copii?! 
– Pai, draga mea, crezi ca eu vad ce fac? 
*** 
Un angajat intra in biroul sefului si spune suparat: 
- Daca nu-mi adaugati 100 euro la salariu, o sa le spun celorlalti ca mi-ati adaugat 
200 euro. 
*** 
Secretara catre sef: 
- Sunt concediata? 
- Nu. De ce intrebi? 
- Pai de ce ati scos canapeaua din birou? 
*** 
Dialog la gradinita... 
– Taticul meu este mai bun decat al tau! 
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- Nu-i adevarat! 
- Mama mea e mai buna decat a ta! 
- Asta se poate. Asa spune si tata! 
*** 
Un canibal se muta la oras iar dupa ceva timp vine maica-sa in vizita. Si, in timp ce 
mincau, asta zice: 
- Stii, nu prea imi plac vecinii tai... 
- Atunci mananca doar legumele! 
*** 
O tipa cu Ferrari mergea pe autostrada cu 19 km la ora. O opreste politia si ii zice: 
- Domnisoara, de ce mergeti pe autostrada doar cu 19 km la ora? 
- Pai, daca asa scrie pe indicatoare! A19!!!, raspunde tipa. 
- Pai, nu... aia e autostrada, A de la autostrada... si 19 de la numarul autostrazii. 
- A... gata, am inteles. 
- Dar domnisoara din dreapta... de ce e asa galbena la fata? 
- Habar n-am. Asa e de cand am iesit de pe A320... 
*** 
- Ce costum elegant ai! 
- Da, soția mi l-a făcut cadou fără vreun motiv anume.Aseară,când m-am întors 
acasă cu doua ore mai devreme,costumul era agățat lângă pat… 
*** 
Era un om pe malul unui lac.Trece unu` p`acolo cu tractorul si-l intreaba: 
- E adanca apa? 
- Nooo! Intra asta si se scufunda cu totul! 
Celalalt: 
- Ce dracu` ca doar ce a trecut o rata si-i venea apa pan` la brau! 
*** 
Un cocos vine in fiecare dimineata in cotetul celor 10 gaini. Pe noua dintre ele le 
saruta, ultimei ii smulge o pana. Si-asa zi de zi pana cand ultima se zburleste la el si-
l intreaba: 
- Pe celelalte noua le saruti, dar mie imi smulgi mereu o pana! De ce?? 
Cocosul o fixeaza in priviri si-i raspunde suav: 
- Pe tine te vreau goala, baby! 
*** 
De ce prostia este mai fascinantă decât inteligenţa? 
Inteligenţa are limitele ei, pe când prostia poate fi infinită! 
*** 
Care este culmea cascadoriei? 
Să te arunci de la etajul 50 şi să te prinzi cu dinţii de bordură. 
*** 
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Culmea arbitrajului: să dai cartonaşe galbene peste cartonaşe galbene, pentru că l-
ai perdut pe cel roşu! 
*** 
Culmea economiei: Să latri tu în curte şi să faci economie de câine! 
Culmea economiei: să duci prezervativul la vulcanizat! 
*** 
Ardeleanul la scoala îi spune profesorului ca el vrea sa învete ebraica. 
– De ce tocmai ebraica? 
– Pai cînd am sa mor si am sa ajung în Rai, sa pot vorbi cu Dumnezeu. 
– Si daca ai sa ajungi în Iad? 
– Pai româna stiu bine! 
*** 
Unei doamne i se strică fereastra şi cheamă geamgiul. Se aude un sunet la uşă, ea 
deschide, acolo era un tip, cam beat şi spune: 
- Geamgiul... aţi chemat? 
- Da. 
- Unde... e fereastra stricată? 
- Acolo, în cameră. 
Îl duce pe tip în cameră, ea pleacă la bucătărie. Trec vreo 5 minute şi se aude din 
nou o bătaie la uşă. Se duce la uşă iar în faţa ei se afişează un tip şi spune: 
- Aţi chemat cumva geamgiul? 
- Da, dar unul este deja în cameră şi repară fereastra. 
- Nu... eu sunt. Am căzut! 
*** 
- Care mai e situaţia în România? 
- Mulţumim lui Dumnezeu, de bine de rău, avem pe cine înjura! 
*** 
I: Ce animale îşi poartă organul sexual pe spate? 
R: Caii poliţiei. 
*** 
România este ţara în care portofelul coboară cu o staţie înaintea ta! 
*** 
Doi olteni au primit comanda sa construiasca o scara de 20 m. 
In timp ce construiau au constatat ca au uitat metru” acasa. Atunci unul din ei 
zice: - Hai sa ne suim unul pe celalalt, ne stim masura si facem calculul. In acel 
moment trece un moldovean pe linga ei: - Shi fashiti, ai? - Masuram scara asta, nu 
vezi? - Ai da prosti mai sunteti. Nu puteati sa o puneti pe pamint si sa va lungiti pe 
langa ea? - Prost esti tu. Noi masuram inaltimea, nu lungimea. 
*** 
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Cornel, ce cadou i-ai cumparat bunicii ca sa i-l pui sub bradul de Craciun? - O minge 
de fotbal. - O minge de fotbal? Pai bunica nu joaca fotbal. - Si ce are! Ea cum mi-a 
cumparat mie carti de citit ? 
*** 
Bula sa isi faca buletin: 
Nume: Bula 
Prenume: Vasile 
Sexul: Enorm 
*** 
Simt o dorinta intensa de ma reintoarce in uter. In uterul oricui. 
*** 
Un tip avea un cal de curse ce nu castigase niciodata o cursa. Infuriat i-a zis calului: 
-Mă marţoagă, dacă azi nu câştigi maine dimineaţă la prima oara te înham la căruţa 
cu lapte. Începe cursa, toţi cai pornesc numai 
calul lui ramane in urmă adormit pe pistă. 
Nervos la culme barbatul îi dă un şut: 
- CE FACI???DORMI??? 
- Păi, răspunse calul pe jumătate adormit…maine dimineaţă trebuie să ma trezesc la 
3… 
*** 
O blondă la volan, pe o ceaţă densa, se ghidează dupa pozitiile maşinii din faţă. La 
un moment dat tipul din faţă franează brusc şi femeia, desigur, intră în spatele 
masinii. Ea coboară nervoasă din maşină si merge la tipul din faţă: 
- La naiba, de ce ai frânat atât de brusc? 
- Scuză-mă, dar am intrat în garajul meu. 
*** 
Draga mea, vreau sa-mi petrec acest concediu ca acu 20 ani. 
- Pai noi suntem casatoriti numai de 19… 
- Exact! 
*** 
Ardeleanul se întoarce de la spitalul unde bunica familiei fusese internată în 
stare gravă. 
- Ei, care-i baiul? îl întreabă cei de-acasă, nerăbdători să afle vestile. 
- No, bine, răspunde ardeleanul. Doctorii spun că a iesit din criză... 
- Asta-i fain! exclamă cineva din familie. 
- ... si a intrat în comă. Ce-o fi asta numai doctorii stiu. 
*** 
Dacă o mai ţine criza economică tot aşa, vor mai rămâne doar două bănci: banca de 
spermă şi banca de sânge. 
Când vor fuziona, noua bancă se va numi The Bloody Fucking Bank. 
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*** 
Nevasta lui Bula isi pune picaturi in ochiul stang, apoi in cel drept si, la sfarsit, intre 
picioare. 
- Esti nebuna? Acolo de ce pui? O intreaba Bula, siderat de gestul ei. 
- Cum de ce? Raspunde femeia. A trecut multa vreme de cand nici ea n-a mai vazut 
nimic! 
*** 
Cum se perie… seful… 
Directorul cu secretara în pat. 
Ea intreabă: 
- Sefu', ai băgat-o deja? 
- Da, demult. 
- Oh, ce mare e ! 
*** 
El si ea la restaurant. 
Ea, sorbind dintr-un pahar de vin: 
- Sa stii ca nu poate fi vorba de sex inainte de casatorie. 
El: - Atunci suna-ma dupa ce te casatoresti. 
*** 
- Iar te-ai imbatat, Mitica? Ce-o sa spuna nevasta-ta cand o sa ajungi acasa? 
- Ce-o sa spuna ea, stiu, ca-i cunosc repertoriul.... 
Intrebarea e ce-o sa-i spun eu? 
*** 
- Sa-ti fie rusine Mitica, zice nevasta. Iar ai venit beat acasa! 
- Ca sa respectam adevarul nu eu am venit, m-au adus vecinii. 
*** 
La un proces legat de evaziunea fiscala dintr-o companie, judecatorul intreaba: 
- Inculpat, recunoasteti ca dvs. ati incercat sa scapati de plata impozitelor si taxelor 
prin metoda descrisa mai devreme de comisarul Garzii Financiare? 
- Sincer, nu, dar si metoda descrisa de dumnealui merita atentie. 
*** 
Doi purici au castigat la LOTO 
- Tu ce ai de gand sa faci cu banii castigati? intreaba unul dintre ei. 
- In primul rand, imi cumpar un caine numai al meu... 
*** 
Doi indragostiti, pe o banca, in parc: 
- Iubitule, cand o sa ne casatorim o sa avem doi copii, un baiat si o fata. 
- Dar de unde stii? 
- Amandoi sunt la mama, la tara . 
*** 
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Inginerul agronom catre badea Vasile: 
- Bade, cu metoda asta invechita nu o sa obtii nici cinci kile de pere din pomul asta... 
- Ai dreptate, e prun... 
*** 
- Taticule, de ce te-ai casatorit cu mamica? 
- Vezi, nici macar copilul nu intelege de ce! 
*** 
Bin Laden ajunge la Poarta Raiului. 
Sf. Petru deschide vizeta portii, il vede si exclama, terifiat: 
- TU, tocmai TU vrei sa intri aici? 
- Am zis eu ca vreau sa intru? Aveti doua minute sa iesiti cu totii!!! 
*** 
Un sergent in permisie merge la o prostituata si o intreaba: 
- Domnisoara, acceptati compania mea pentru 200 euro? 
- Da! - zice ea. 
Sergentul se intoarce si striga: 
- Companieee, inainteee mars! 
*** 
- Tata, imi cumperi te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu camera video, 
GPRS si cu aplicatii java si mp3? 
- Ti s-a suit la cap, nu te poti droga si tu ca si ceilalti copii?? 
*** 
- Dragul meu, in curand vom fi trei... 
- Asta e o veste buna! raspunse el sarutand-o. 
- Mama a obtinut divortul si va veni sa locuiasca cu noi... 
*** 
Doi tineri stateau pe o banca. Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa 
tacerea: 
- Nu vrei sa mergem la mine in apartament? 
La care fata raspunde: 
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!! 
*** 
Profesoara: Care este opusul rasului? 
Bula: Sexul. 
Profesoara: Bula, cum poti sa spui asta? 
Bula: Pai rasul este: ha ha ha si sexul este: ah ah ah! 
*** 
La birou s-a produs o eroare fatala, cu consecinte grave. Seful, enervat la culme, 
intra în birou si striga la subaltern: 
− Care dintre noi doi e idiot – tu sau eu? 
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Subalternul, linistit: 
− Sefule, oare cu experienta si precautia dumneavoastra ati fi putut sa primiti la 
serviciu un idiot? 
*** 
- Mamico, de ce poarta miresele rochii albe ? 
- Fiindca exprima bucuria. 
- Atunci, mirele de ce-i imbracat in negru ? 
*** 
- Se vede ca te-ai insurat: ai hainele calcate impecabil! 
- Da… primul lucru pe care m-a invatat nevasta-mea a fost sa calc… 
*** 
Dumnezeu il trimite pe Sf. Petru sa vada ce fac studentii in sesiune. 
Se intoarce Sf. Petru si zice: 
- Pai, aia de la medicina invatza de rup, aia de la drept la fel... iar aia de la 
politehnica... aia petrec. 
Nu trece mult timp si iar este trimis Sf. Petru. 
Se intoarce si tot asa: aia de la medicina invatau de rupeau, aia de la drept - la fel 
infipti in carti, la politehnica - tot bairam. 
Se mai intampla faza de vreo cateva ori, in cele din urma Dumnezeu zice: 
- Sfinte Petru , ia vezi ce mai fac studentii in sesiune. 
Se intoarce Sf. Petru si da raportul: 
- Pai, Doamne, aia de la medicina se rup cu invatatul, aia de la drept la fel rup 
randurile.... 
- Si politehnica? intreba Dumnezeu 
- Pai, politehnica se roaga... 
- Bun!! Pe astia ii trecem... 
*** 
- Dragul meu, tu mă iubeşti? 
- Da' tu ce crezi că fac aici? Flotări? 
*** 
Directorul îi spune secretarei sale: 
- Razvana, ai puţin timp? Aş dori să discutăm problema măririi salariului tău... 
- Şefu', dar pe tema asta ne-am mai f***t de 5 ori! 
*** 
O femeie dă un anunţ la ziar: 
" Schimb bărbat înaltă fidelitate pe bărbat înaltă frecvenţă . Urgent ! 
*** 
Două prietene: 
- Dragă, spune şi tu, nu e viaţa asta groaznică? Ori de cîte ori dau şi eu de un bărbat 
cumsecade, descopăr că fie el e însurat, fie eu sînt măritată. 
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*** 
- Draga mea, ieri mi-ai simţit lipsa? 
- De ce, n-ai dormit acasă? 
*** 
- Iubito, trebuie să-ţi spun ceva grav: sînt căsătorit! 
- Vai ce m-ai speriat! Am crezut că ţi-au furat maşina! 
*** 
- Sîntem împreună de aproape cincisprezece ani. Avem şi doi copii. Nu crezi că ar 
trebui să ne căsătorim? 
- Poate că da, dar cine ne mai ia la vîrsta noastră? 
*** 
Un tip furios intră într-o farmacie şi cere condica de reclamaţii. Farmacista, 
surprinsa, speriata, îl întreabă: 
- Care-i problema, care-i necazul? Orice nemulţumire aveţi o să o rezolvăm fără a 
scrie în condică, vă rog frumos! 
După multe insistenţe şi rugăminţi, tipul nu cedează şi insistă că vrea să scrie. 
- Bine, am să vi-o dau! Şi totuşi.. ce vreţi să scrieţi? 
- Ştiţi ce vreau să scriu în ea? Vreau să scriu că prezervativele voaste sînt de proastă 
calitate, sînt slabe şi se rup. 
La care un moş, care-şi cumpăra sirop de tuse, zice: 
- Da, da, asa este , scrieţi, scrieţi că se şi-ndoaie! 
*** 
Un tip îşi aştepta nevasta să vină acasă. Se face ora zece seara, nevastă-sa nu apare. 
Tipul, enervat: 
- Parcă văd, vine acasă şi o întreb unde a fost. Iar ea îmi răspunde că a fost la vreun 
film cu o colegă... O bat de o îndoi! 
Se face ora unsprezece. Nevastă-sa tot nu apăruse. 
- Să vezi ce-mi povesteşte, că a fost la o aniversare cu colegii şi nu şi-a dat seama 
cînd a trecut timpul... O calc în picioare! 
Ora douăsprezece. Nevastă-sa tot nu venise. 
- Sigur o să-mi toarne o poveste, cum că a fost la o colegă la o cafea şi nu şi-a dat 
seama cum a trecut timpul... Doamne, o omor în bătaie! 
Pe la ora unu, noaptea apare şi nevastă-sa. 
- Unde ai fost pînă la ora asta? urlă soţul furios. 
- Unde să fiu, am fost să mă f*t !!! 
- Poftim, uite ce-o întreb eu şi ce-mi răspunde ea! 
*** 
La ieşirea dintr-o farmacie, un bărbat intervievează clienţii pentru un sondaj. 
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- Bună ziua, domnule. Reprezint laboratorul KIGLISS şi fac un sondaj asupra 
multiplelor utilizări ale vaselinei. Puteţi să-mi acordaţi cîteva minute spre a 
cunoaşte cum folosiţi dv. acest produs? 
- De acord. Acasă folosim vaselina pentru piele uscată şi de asemenea cînd facem 
dragoste. 
- Apropo de ultima întrebuinţare de care aţi vorbit: puteţi să precizaţi în ce condiţii 
o folosiţi? 
- Sigur. O pun pe clanta uşii pentru a-i împiedica pe copii să intre în cameră! 
*** 
Pachetul salvator U.E. - o explicaţie 
 
Vremea este mohorâtă într-un orăşel din Irlanda. Plouă şi străzile sunt goale. 
Vremurile nu sunt nici ele mai bune şi lumea cam trăieşte de pe o zi pe alta. În aşa o 
zi se face că apare un turist german în orăşel, opreşte la hotel, îi spune 
proprietarului că ar dori să înnopteze aici dar vrea să vadă mai întâi camerele. 
Drept gaj depune o bancnotă de 100 Euro. Proprietarul îi predă câteva din cheile 
camerelor. 
1. Cum musafirul a urcat scările, hotelierul ia bancnota, fuge la măcelar şi îşi 
plăteşte datoria. 
2. Măcelarul ia cei 100 Euro, fuge de-a lungul străzii şi-l plăteşte pe ţăran. 
3.Tăranul ia banii şi-şi achită datoria la depozitul asociaţiei ţărăneşti din orăşel. 
4.Angajatul ia cei 100 Euro, aleargă la cârciumă unde achită consumaţiile date pe 
credit. 
5.Cârciumarul ia bancnota şi-i dă prostituatei de la bar pentru că şi ea a avut zile 
grele după ce a oferit plăceri pe credit. 
6.Femeia fuge la hotel şi plăteşte camera cu 100 Euro. 
7.Hotelierul aşează bancnota pe tejgheaua de la recepţie, moment în care apare 
turistul, cere gajul înapoi şi pleacă pentru că nu i-a plăcut nici o cameră din cele la 
care a avut chei şi părăseşte orăşelul. 
DECI: 
- Nimeni nu a produs nimic. 
- Nimeni nu a câştigat nimic. 
- Toţi participanţii au scăpat de datorii şi privesc din nou cu optimism spre viitor. 
Acum aţi aflat cum funcţionează pachetul salvator al Uniunii Europene! 
 
 
*** 
Curajosul vine acasa beat la trei dimineata. Nevasta il asteapta la usa, cu matura in 
mana. 
Curajosul o intreaba: 
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- Vrei sa maturi, sau vrei sa zbori undeva? 
*** 
Neinfricatul ajunge beat acasa la trei dimineata. Duhneste a parfum si are camasa 
mazgalita cu ruj. Isi apuca sotia de fund si ii zice: 
- Acum e randul tau. 
*** 
Indraznetul vine acasa beat la trei dimineata. Sotia lui sta in pat, treaza. 
Indraznetul apuca un scaun si il aseaza langa pat. 
- Ce faci cu asta?, intreaba nevasta, infuriata la culme. 
- Vreau sa stau in primul rand cand incepi circul. 
*** 
Sotul catre sotie: 
- Daca iti confisc fardurile te desfigurez! 
*** 
Lupul se plimba prin padure si deodata se trezeste fata in fata cu Scufita Rosie. 
Lupul , curios, o intreaba: 
- Unde te duci Scufita Rosie? 
- La izvor sa ma spal la p**da, raspunde dezinvolt Scufita. 
Lupul se da doi pasi in spate si se rezeama socat de un copac: 
- Hai sa-mi bag p**a ce-a mai ajuns si basmul asta! 
*** 
Daca vrei sa ingenunchezi un barbat, dezbraca-te si stai in patru labe 
*** 
In acest an, guvernul olandez a alocat pentru lupta impotriva alcoolismului, 20 de 
tone de marijuana. 
*** 
După o cursă de trei ani, un marinar se întorce acasă. Îsi priveste copiii si spune cu 
tristete în glas: 
- Ei,dragii mei,din 3 ati rămas doar 5! 
*** 
La examenul de anatomie, profesorul ii cere unei studente sa arate pe schelet unde 
au fost organele. 
- Aici a fost inima, aici au fost plamanii, aici a fost penisul... 
- Gresit, domnisoara, acolo n-a fost penisul, ci pe acolo a trecut penisul. Scheletul a 
fost al unei femei. 
*** 
Un politist legitimeaza intr-o seara un trecator. 
- Cum te numesti ? 
- Dumitru Constantinescu. 
- Ocupatia ? 
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- Sunt medic primar. 
Nedumerit politistul se gandeste: 
- Cum medic primar ? Ori e medic ori e primar. Asta e cam dubios.. 
- Hai cu mine la sectie sa vorbim acolo ! 
Ajunsi la sectie, politistul ii raporteaza superiorului. 
- Si acum ce fac cu el, dom’ sef ? 
Superiorul scarpinindu-se la ceafa, ii spune: 
- Intreaba-l daca are facultatea facuta. Daca are, inseamna ca e medic, daca nu, 
inseamna ca e primar. 
**** 
Bancuri zodiacale 
Berbec: O domnisoara berbec ii spune prietenei: 
- Draga, mi se pare foarte ciudat ce se intampla: de fiecare data cand cunosc un 
barbat mai ca lumea, aflu fie ca e el insurat, fie ca sunt eu maritata. 
* 
Taur: La un an dupa ce s-a casatorit cu o taurita, el intra in dormitor tinand in mana 
doua pastile de nurofen si un pahar de apa. 
- Ce faci cu pastilele alea, intreaba sotia. 
- Sunt pentru durerea ta de cap. 
- Dar nu ma doare capul! 
- Ha-ha, te-am prins... 
* 
Gemeni: O domnisoara din zodia gemenilor este invitata la dans: 
- Domnisoara, se poate?... 
- Da, dar hai mai intai sa dansam. 
* 
Rac: O tanara rac este abordata la o petrecere: 
- Domnisoara, dansezi? 
- Stai numai putin, s-o intreb pe mama. 
- Intreab-o, te rog, si daca putem sa facem sex, ca sa nu faci doua drumuri. 
* 
Leu: O leoaica ii spune prietenului ei din copilarie: 
- Cand ma voi marita eu, sa stii, multi barbati vor suferi. 
- Pai cu cati vrei sa te mariti? 
* 
Fecioara: O bebelusa nascuta in zodia fecioarei este inca la maternitate. 
- Tu esti fetita?, o intreaba baietelul de langa. 
- Da, raspunde ea. 
- Si care e diferenta intre noi, baieteii, si voi, fetitele? 
- Stai sa plece asistenta de aici si iti arat. 
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Dupa ce pleaca asistenta, bebelusa ridica paturica si ii arata: 
- Vezi acum? Noi, fetitele, avem sosetutele roz! 
* 
Balanta: Dupa o cearta, iubitul tinerei balante pleaca suparat si, trantind usa , ii 
spune prietenei sale: 
- Si, daca te intereseaza, nici macar nu esti buna la pat! 
Mustrat de constiinta, ceva mai tarziu, el isi da seama ca a exagerat si o suna. 
Degeaba, ea nu raspunde. El inisista si, dupa vreo trei ceasuri , are noroc: 
- Ce faci, draga, de ce nu raspunzi? 
- Scuza-ma, iubitule, eram in pat. 
- Pai ce faceai in pat la ora asta? 
- Ceream o a doua opinie. 
* 
Scorpion: O tanara nevasta scorpion ii marturiseste prietenei ei: 
- Cred ca vreau sa-mi omor barbatul, dar nu stiu cum. 
- Stii cum? Am citit eu intr-o carte: fa mult sex cu el. Epuizeaza-l. 
O sa il slabesti si pana la urma o sa-si dea duhul. 
Dupa cateva luni, prietenele se intalnesc din nou. Sotia arata jalnic, in schimb sotul 
parea destul de fericit. 
- Ce mai faci?, o intreaba prietena. 
- Eu ca eu, ii zice ea la ureche, dar uita-te la prostul asta, habar n-are ca e pe moarte! 
* 
Sagetator: O sagetatoare este intrebata de sotul ei: 
- Mi-ai simtit lipsa ieri, iubito? 
- Cum, draga, n-ai dormit acasa? 
* 
Capricorn: O tanara doamna capricorn urmeaza sa primeasca o mostenire si 
vorbeste cu prietena ei despre acest subiect: 
- Ah, cand vei avea toti acei bani, n-ar mai trebui sa faci sex cu sotul tau ca sa iti 
cumpere rochii, ii spune, cu invidie, prietena. 
- Da, draga, in sfarsit voi putea sa platesc pe cineva sa faca asta! 
* 
Varsator: Prietena unei varsatoare isi face curaj si ii spune: 
- Iubitul tau te insala. 
- Ah, draga, dar stiu de mult. 
- Stii si cu cine? 
- Da, stiu si cu cine, stiu si de ce, dar nu prea stiu cu ce. 
* 
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Pesti: In timp ce barbatul ei era plecat in delegatie, o pestoaica isi cheama cativa 
prieteni pe-acasa. Sticlele se golesc una cate una, hainele dispar, muzica e data la 
maxim, cand usa se deschide si in camera intra sotul. 
Ea isi aduna puterile, isi trage o camasa pe ea, da peste cap un pahar si spune: 
- Si-acum iar incepem: gelozii, suspiciuni... 
*** 
Wikipedia: Eu stiu totul! 
Google: Eu am de toate! 
Facebook: Eu stiu pe toata lumea! 
Internet: Fara mine nu aveti valoare! 
RENEL: Serios? 
*** 
Doamna Smith era sigura ca sotul o inseala cu servitoarea, asa ca s-a hotarat sa-i 
intinda o cursa: i-a dat liber servitoarei in weekend, dar nu i-a spus nimic sotului.... 
Seara in pat, sotul, ca de obicei, s-a plans de dureri de burta ingrozitoare si a sters-o 
la baie. 
Imediat sotia a intrat in camera servitoarei si s-a ascuns sub plapuma. 
Nici n-a intrat bine pe usa, ca el a si sarit direct pe ea, fara niciun cuvant si a trecut 
la treaba. 
Dupa ce a terminat, in timp ce el inca gafaia, sotia triumfatoare spuse: 
- Nu-i asa ca nu te asteptai sa ma gasesti in patul asta? si aprinse lumina. 
- Nu, doamna, raspunse gradinarul. 
*** 
- De ce te-ai indragostit de mine? 
- Din cauza ochilor. 
- Iti plac ochii mei? 
- Nu, am vederea proasta! 
*** 
Se spune că bărbații inteligenți, sunt soții ideali. 
GRESIT: Bărbații inteligenți,nu sînt soții nimănui. 
*** 
Ciclul barbatilor: 
La 20 de ani ii plac toate femeile 
La 30 de ani ii mai place doar o femeie 
La 40 de ani ii plac iar toate femeile,in afara de una 
La 50 de ani ramane doar cu cea pe care o placea la 30.... 
*** 
Bula joca cu maica-sa un joc de-a ghicitul cuvintelor: 
- Mama, ghici la ce cuvant m-am gandit, din patru litere! 
Maica-sa se gandeste un moment, dupa care ii arde lui Bula o palma . 
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Bula incepe sa planga: 
- Pentru ce, mama? Eu m-am gandit la cuvantul casa ! 
Se apropie si tatal lui Bula si-i trage o palma sotiei: 
- Ai inteles, fa? La casa trebuie sa te gandesti, la casa ! 
*** 
O femeie merge la hipnoterapeut: 
- Dle Doctor, stiti am o problema, de fiecare data când ies în oras cu vreun barbat, 
NU pot sa îl refuz si totul se termina cu o partida de sex si de fiecare data, a doua zi 
ma simt prost de parca as fi o prostituata. 
- Ok, nicio problema, o sa facem o terapie de hipnoza, o sa va aduc în stare de trans 
si dupa ce va veti trezi o sa puteti sa spuneti NU. 
- Dvs nu m-ati înteles, eu nu vreau sa spun NU, eu vreau sa nu ma mai simt ca o 
prostituata! 
*** 
Doar o femeie poate fi atât de insistentă incat să introduca o parolă greşită până 
când calculatorul îşi va da seama că el e de fapt cel care a greşit! 
*** 
Un tip se duce la magazin sa cumpere o parasuta. 
- Buna ziua, as dori o parasuta. 
- Bine, iata, cea mai buna pentru dumneavoastra 
- Si cum o deschid cand sunt in zbor? 
- Trageti de tragaciul verde. 
- Si daca nu se deschide? 
- Trageti de cel rosu. 
- Si daca nici dupa asta nu se deschide? 
- O aduceti inapoi si v-o schimbam cu alta. 
*** 
Doua prietene : 
- Draga , de 2 ore sotul tau flirteaza cu blonda aia ,fara rusine si tu nu zici nimic ?!!! 
- Sssstt , taci din gura, ca vreau sa vad cat poate sa mai stea cu burta supta... 
*** 
Intr-un templu shaolin ... 
Discipolul: 
- Prea intelept si onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenta dintre o perla si o 
femeie? 
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic si umil, consta in faptul ca perla poate fi insirata pe la 
ambele capete, iar femeia numai pe la un capat. 
Discipolul(confuz): 
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- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit ca 
unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle. 
*** 
Marcela se plange intr-o zi colegelor: 
- Fetelor , de cate ori mananc inghetata , fac rosu in gat , fac febra si ragusesc. Ce imi 
recomandati ? 
O colega: 
- Eu de cate ori mananc inghetata ii fac sex oral sotului meu, si nu am nimic ! 
A doua zi, Marcela, radioasa: 
- Excelenta reteta mi-ai dat ! Uite , n-am nimic la gat, doar ca nu i-a venit sa creada 
sotului tau ca a fost ideea ta ! 
*** 
Muma Pădurii iese la plimbare, cu un corb asezat pe umăr. Pe drum, vrăjitoarea 
întâlneste un tânăr rătăcit si, pătrunsă de valul primăvăratic, îi spuse acestuia: 
- Dacă recunosti făptura de pe umărul meu, îti voi dărui o noapte de dragoste. 
Tânărul se concentrează si zice: 
- Un bou! 
La care vrăjitoarea spune: 
- Un bou esti tu, dar treacă de la mine.... 
*** 
- Marie, asa nu se mai poate, ajunge, hai sa divortam ! 
- Nu, Ioane ! Vaduva m-ai luat, vaduva sa ma lasi ! 
*** 
Vorbesc doua prietene: 
- Eu si sotul ne certam in fiecare saptamana. 
- La noi certurile sunt mai rare. Sotul aduce salariul doar o data pe luna. 
 
*** 
La scoala profa intreaba: 
- Cine a zis ca pamantul se invarte? 
- Galileo Galilei 
- Cand? 
- Cand iesea de la carciuma... 
*** 
O sotie insarcinata se trezeste in miez de noapte: 
- Barbate, am mare pofta de melci! 
Barbatul pleaca in parc, gaseste cativa melci pe care-i pune in buzunar si in drum 
spre casa se intalneste cu o fosta iubita care il invita la ea acasa. Barbatul accepta, 
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petrece noaptea la ea si isi ia seama dimineata ca a uitat de sotie. Ajunge acasa, 
scoate toti melcii din buzunar si ii aseaza in fata usii. 
- Unde ai fost, nenorocitule? 
- Hai, baieti, hai, ca mai aveti un pic.... 
*** 
Un cuplu casatorit de muuuuuulti ani, e-n pat, gata de culcare.. 
Dupa cateva clipe de liniste, sotia face o precizare : 
Cand eram tineri .. adormeai tinandu-ma de mana.. 
Sotul bombane ceva si-o ia de mana. 
Dupa alte cateva clipe, sotia ofteaza adanc si ridica o noua problema.. 
Da' ti-aduci aminte cum ma sarutai in fiecare seara cand ma lipeam asa de tine? 
Sotul executa un sarut mecanic pe obraz si se culca la loc. 
Linistea e sparta - fireste - din nou de glasul sotiei: 
Dar ti-aduci aminte cum ma muscai de gat, iubire? 
Sotul pufneste, se infurie, se dezveleste, se ridica din pat nervos.. 
Sotia, ingrijorata: 
Eh, acum unde te duci? 
"Unde draq sa ma duc? Sa-mi iau dintii din baie!" 
*** 
O blonda ii povesteste prietenei sale: 
- Ieri seara a venit seful meu la mine acasa, in vizita, si m-a violat! 
- Si tu, tu nu te-ai aparat? 
- N-am putut. Nu mi se uscase inca oja de pe unghii… 
*** 
3 prieteni aveau un obicei, ca mereu sa mearga la vanatoare in weekend. Intr-o 
vineri, sotia unuia dintre 
ei ii zice ca weekend-ul asta nu il lasa sa plece. Acesta ca sa nu inceapa un scandal 
ramane. Ceilalti 2 pleaca la cabana. Cand ajung il vad pe al treilea deja acolo: 
− Cum de esti aici? Cum ti-ai convins sotia sa te lase sa vii? 
− Pai eram acasa, stateam in fotoliul meu, cand vine sotia la mine imbracata doar in 
lenjerie intima, 
ma ia de brat, ma duce in dormitor, acolo numai lumanari, petale pe pat, se pune in 
pat, imi zice sa o leg cu catuse de pat, o leg, si apoi imi zice sa fac ce vreau eu. Deci, 
iata-ma aici! 
*** 
Un barbat casatorit se hotaraste sa ramana peste program cu secretara sa, o tipa 
foarte sexi. Ii telefoneaza sotiei si inventeaza o scuza, iar apoi o invita pe secretara 
la cina. Seara se dovedeste un succes, iar cei doi sfarsesc in apartamentul 
secretarei. Dupa doua ore de amor, tipul se duce in baie sa se aranjeze, dar ghinion: 
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observa o pata vanata pe gat...rezultat al muscaturilor senzualei secretare. Tipul 
intra in panica si incearca sa se gandeasca la o scuza pentru sotie. 
Ajuns acasa, imediat ce deschide usa , cainele ii iese vesel in intampinare. Imediat ii 
vine ideea salvatoare: se tranteste pe covor, simuland o lupta cu cainele, apoi se 
ridica, acoperindu-si gatul cu mana: 
- Ia uite, draga, ce mi-a facut nebunul asta de caine! 
- Tie? Asta e nimica toata! Uite ce mi-a facut mie la sani!, spuse tipa, descheindu-si 
bluza. 
*** 
Undeva pe autostrada, accident mare, vine politia, ambulanta, se strang ranitii si 
cadavrele, se iau declaratii. 
Unul era perplex, ramase incremenit la volan, dupa ce femeia de langa el zburase 
prin parbriz si murise. 
- Domnule, intelegem ca sunteti socat, dar sotia dvs. a murit. 
- Nu era sotia mea. 
- Oricum, vad ca sunteti tulburat, inseamna ca era fiica dvs. 
- Nu era fiica mea. 
- Atunci era o ruda mai apropriata, o prietena buna. 
- Nu. 
- Atunci, cine era, domnule? 
- O prostituata. O luasem cu vreo 2 kilometri mai inainte. 
- Pai, atunci, nu e nicio tragedie. Sunteti un norocos ! 
- Noroc d-asta sa ai tu ! Te-ai uitat sa vezi ce avea in gura? 
*** 
"Noile simboluri ale muncii sunt inghetata si porumbelul - cine nu linge, zboara" 
*** 
Cand esti inteligent si cand esti intelept? 
Esti inteligent daca nu crezi decat jumatate din ceea ce auzi; esti intelept daca stii 
care jumatate! 
*** 
Daca va este frica sa nu va ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 100 g 
de cognac. 
Cognac-ul, precum se stie din batrani, atenueaza teama. 
*** 
Un turist la un hotel vorbeste cu receptionerul: 
- Tariful nostru este urmatorul: 100 dolari pe noapte, pat si micul dejun, sau doar 
10 dolari daca va faceti singur patul. 
- Foarte bine, imi aleg varianta sa-mi fac singur patul. 
- OK! Poftiti fierastraul si ciocanul, ramane doar sa faceti rost de cuie. 
*** 
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Stiai ca in corpul omenesc exista un nerv care face legatura intre globul tau ocular 
si anus? 
Se numeste Nervul Optic Anal, si este responsabil de viziunea cacacioasa despre 
viata. 
Daca nu credeti, incercati sa va smulgeti un fir de par din fund, sa vedeti cum va dau 
lacrimile... 
*** 
Intr-un autobuz, pe aceeasi bancheta stateau un barbat si o femeie cu un bebelus in 
brate. 
La un moment dat, femeia scoate un san sa-l alapteze pe cel mic. 
Bebelusul intoarce nasucul intr-o parte si nu vrea sa suga. Femeia, suparata ii 
spune: 
- Mananca, altfel ii dau lui nenea! 
Ajung ei la Ploiesti , aceeasi scena: femeia scoate un san sa-l alapteze pe cel mic.. 
Bebelusul intoace nasucul intr-o parte si nu vrea sa suga. Femeia din nou: 
- Mananca, altfel ii dau lui nenea! Bebelusul, nimic. 
Ajung ei la Brasov ......scena se repeta, bebelusul iar nu vrea. Femeia iar spune: 
- Mananca, altfel ii dau lui nenea! 
Autobuzul pleaca mai departe. Domnul care statea langa femeie pe bancheta 
izbucneste: 
- Dar hotarati-va doamna odata, ca eu trebuia sa cobor la Ploiesti !!! 
*** 
Sotul vine acasa si-o prinde pe sotie cu amantul in pat... Socat intreaba urlind: 
- Ce se intampla aici !!!? 
Sotia se uita la amant si comenteaza confidential: 
- Nu ti-am spus eu... ca-i cam incet la minte...?!! 
*** 
Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la resturant. Farfuria de supa se varsa pe rochia 
ei cea noua. 
Suparata si asteptand sa fie consolata de sotul romantic ea zice: 
- Uite cum arat, ca o scroafa! 
El raspunde: 
- Si te-ai mai si murdarit pe deasupra! 
*** 
Un pescar dadea la undita într-un loc unde pescuitul era interzis. Un paznic se 
apropie de el si-i zice: 
- Trebuie sa platiti amenda, aici pescuitul e interzis! 
- Eu nu pescuiesc, îi fac doar baie râmei asteia! zice pescarul ridicând batul din apa. 
- Deh... amenda tot trebuie sa platesti, ca râma ta nu are slip si asta nu e plaja de 
nudisti! 
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*** 
Andropauza este mult mai distractiva decat menopauza. La momentul menopauzei 
femeia se ingrasa si se deprima, pe cand barbatii incep sa agate fete tinere si sa 
cheltuiasca.. 
*** 
Paradox - Pentru a dezbraca o femeie tanara trebuie sa o imbraci bine in prealabil. 
*** 
Am mult curaj, dar mi-e frica sa-l folosesc. 
Prostia e mai putin densa decat inteligenta. De aceea e tot timpul deasupra. 
E mai usor sa faci copii, decat oameni. 
Unii merg la biserica in speranta ca Dumnezeu verifica prezenta. 
Inainte de a negocia cu lupul, pune-i botnita. 
Coincidenta este felul lui Dumnezeu de a ramane anonim. 
Deosebim doua tipuri de pedepse: cu moartea si cu viata. 
Incearca sa definesti nimicul. Vei avea nevoie de multe cuvinte. 
Mediocrul se simte bine intre spirite marunte. E singurul loc unde pare mare. 
Marea taina a existentei noastre nu consta in a trai, ci in a sti pentru ce traiesti. 
Am locuit un timp in sufletul unei femei. Mare inghesuiala. 
Nu-i cereti unei femei imposibilul. E capabila sa vi-l dea. 
*** 
O blonda apetisanta citea o carte in parc, pe banca. 
Bula se apropie de ea cu gand s-o agate. 
- Ce carte cititi, doamna? intreba el. 
- Teoria amorului. Aici scrie ca cei mai virili barbati sunt evreii si indienii. 
- Doamna, dati-mi voie sa ma prezint: Itic Winnetou. 
*** 
O maicuta pleaca din manastire si bântuie pe strada. 
La un moment dat întâlneste o tipa si o întreaba: 
− Auzi, da' ce lucrezi tu de ai masina asa frumoasa? 
− Nimic. Ma întâlnesc cu un neamt, îl fac sa se simta bine si mi-a dat masina. 
− Da hainele astea de unde le ai? 
− Ma întâlnesc cu un italian, îl fac sa se simta bine si îmi da haine. 
− Da' totusi de unde ai atâtia bani? 
− Ma întâlnesc cu un francez, îl fac sa se simta bine si îmi da bani. 
Maicuta se întoarce dezamagita la manastire si seara merge la culcare. 
Pe la 12 noaptea se aud batai usoare în usa. La care maicuta raspunde: 
− Du-te dracului, parinte Ilarie, cu biscuitii tai cu tot. 
*** 
Aforismele cinicului, filiera rusească 
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- Nu poţi îngenunchea un popor deprins să se târâie. 
- Nu-i greu să ademeneşti soţia altuia. Greu e să i-o dai înapoi. 
- Prietenia care nu cunoaşte hotare se cheamă expansiune. 
- Când vrei să te arunci pentru o femeie de pe bloc, aminteşte-ţi că n-ai aripi, ci 
coarne. 
- Oficierea căsătoriei este o formalitate absolut necesară pentru pronunţarea 
divorţului. 
- Alcoolism e atunci când nu vrei să bei, dar trebuie. (filiera ruseasca) 
- Bărbaţii şi femeile sunt de acord într-o singură privinţă: n-au încredere în femei. 
- Dacă munceşti din greu şi te remarci opt ore zilnic, ajungi şef şi munceşti 
şaisprezece ore. 
- Banii pentru salariile şi pensiile mari ajung întodeauna. Nu ajung banii pentru 
salariile şi pensiile mici. 
- În viaţă, e loc şi pentru eroism. Totul e să te ţii departe de el. 
- Omul care crede că dragostea poate fi cumpărată cu bani n-a avut niciodată câine 
în casă. 
- Avem un singur fel de a ne naşte şi milioane de feluri de a muri. 
- Oglinda este lucrul care o ajută pe femeie să întârzie. 
- Cei mai buni zece ani din viaţa unei femei sunt între 28 şi 30. 
- Computerele rezolvă toate problemele pe care nu le-am avea dacă n-ar exista 
computerele. 
- Fiecare om are dreptul să trăiască atât cât poate. 
- Ţara noastră a avut nevoie de când e ea de alt popor. 
- Furtul ideilor unei persoane e plagiat, iar al mai multor persoane, cercetare 
ştiinţifică. 
- Toţi ne naştem uzi, goi şi flămânzi. Şi acesta e doar începutul. 
- Copilăria grea nu se termină niciodată. 
- Un prieten adevărat nu poate fi cumpărat, dar poate fi vândut. 
- Cumpără deodată trei sticle de votcă şi n-o să te trimită nimeni după a doua. 
- Dacă n-ar pune întrebări, copiii n-ar afla niciodată cât de puţin ştiu părinţii. 
- O ţigară scurtează viaţa cu o oră, o sticlă de votcă o scurtează cu trei, iar o zi de 
muncă o scurtează cu opt . 
- Viaţa se compune din zilele pe care le ţii minte, nu din zilele care au trecut. 
- De orice fel ţi-ar fi sănătatea, ea îţi ajunge până la sfârşitul vieţii. 
- Dacă vrei să ai o nevastă deşteaptă, frumoasă şi bogată trebuie să te însori de trei 
ori. 
- Posibilităţile medicinii sunt nelimitate, limitate sunt doar posibilităţile pacienţilor. 
- Burta mare nu e de la bere, e pentru bere. 
- Femeia poate să-l facă repede milionar pe orice miliardar. 
- Între primul şi al doilea pahar, e destul timp ca să mai bei vreo şase. 
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- Un semn rău de tot e când îţi taie calea o pisică neagră cu căldările goale. 
- Ignoranţa e de trei feluri: când nu ştii nimic, când ştii numai prostii şi când ştii ce 
nu trebuie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
*** 
Cum te cheama pe tine băieţel? 
- Radu. 
- Radu şi mai cum? 
- Radu Mazăre. 
- Si ce-ţi doreşti tu de la Moşul? 
- Nimic. Mamaia imi aduce tot ce vreau! 
*** 
Doi medici discuta.. 
- Am avut un bolnav care ar fi trebuit sa moara inca de acum 10 ani, dar traieste.. 
- Asta e dovada ca atunci cand bolnavul vrea sa traiasca, medicina este 
neputincioasa.. 
*** 
Balenoiul se invarte in jurul balenei : 
- Guvernele tuturor tarilor, sute de organizatii ecologiste, lideri politici de marca, 
milioane de oameni - toti se lupta ca specia noastra sa supravietuiasca, iar tu imi 
spui mie ca te doare capul... 
*** 
O femeie nervoasa isi suna barbatul : 
- Pe unde naiba esti ma? 
- Draga mea, stii magazinul ala de bijuterii unde ai vazut inelul ala imens cu 
diamant? Mi-ai spus ca te-ai indragostit de el iar eu ti-am zis ca intr-o zi o sa ti-l 
cumpar. ... ... 
Femeia cu un glas moale : 
- Of...iubitul meu, da imi amintesc... 
- E...eu sunt la barul de langa. 
*** 
Noua initiativă UE: Adoptă un grec pentru doar 500 de euro! 
Pentru această sumă, el va face tot ce n-ai tu timp să faci: va dormi până la amiază, 
va citi ziarele, va bea o cafea, discută despre sport si politică, trage un pui de somn 
dupămasă, merge la bar, la restaurant si la chefuri! 
Bonus: Cica noua moneda a Greciei se va numi ZEURO 
*** 
Seful povesteste o anecdota. 
Toti râd in hohote, inafara de unul. 
- Tu de ce nu razi ? il intreaba colegii. 
- Nu mai are nici un rost ! De maine nu mai lucrez aici. 
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*** 
Sotia catre sot: 
- Merg la vecina pentru 5 minute !...Te rog sa mesteci in oala la fiecare juma' de 
ora!... 
*** 
Pe holul scolii un elev plangea. 
Intamplator trece directoarea pe acolo si il intreaba: 
- De ce plangi? 
- Pentru ca Ionut mi-a rasturnat placinta. 
- Era cu intentie ? intreaba directoarea. 
- Nu, cu branza ! 
*** 
Un tip castiga marele premiu la loto. Este invitat la TV si intrebat: 
- Ce veti face cu atatia bani?? 
- Pai o sa-mi platesc datoriile 
- Bine, dar cu restul ce faceti?? 
- Restul da-i incolo, sa mai astepte ! 
*** 
La circ un magician isi anunta numarul de iluzionism : 
- In urmatorul numar voi face sa dispara o femeie. Pentru aceasta, am nevoie de un 
volunar din public. 
Din randul doi se aude un glas: 
- Mergi dumneata, mama soacra ! 
*** 
Cineva bate la porţile raiului. 
Sf. Petru deschide şi vede un jucător de fotbal. 
- Tu cine eşti ? 
- Sînt jucător în echipa naţionala a României. 
- Şi cum de ai nimerit poarta ? 
*** 
Un tip elegant iese dintr-un magazin select impingand un cos plin cu sampanie, 
caviar, mezeluri fine etc. 
Cand sa le bage in portbagajul BMW-ului, observa un individ slab, prapadit, care 
umbla de colo-colo rupand ierburi de la marginea drumului. 
- Dar ce faci, domnule, acolo ? 
- Adun iarba ca sa mananc. Trebuie sa duc si la copii, ca nu mai avem nimic. 
- Cum asa ?! Pai atunci, uite cartea mea de vizita si vino sa mancati la mine acasa ! 
- E frumos din partea dumneavoastra, domnule, dar am 8 copii, plus nevasta... 
- Si mai bine ! Veniti cu toata familia ! 
- Sunteti foarte generos ! Numai ca, din copii, unii sunt deja casatoriti, au si ei copii... 
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- N-are-a face, sa vina toti ! La mine acasa iarba e uite-asa de inalta, daca sunteti 
multi, in 3 ore terminati !!! 
*** 
Preşedintele Bush şi secretarul de stat Colin Powell stăteau într-un bar. 
Un tip intră şi îl întreabă pe barman: 
- Nu-s ăia preşedintele Bush şi Colin Powell acolo la masă ? 
- Da, ei sînt, răspunde barmanul. 
Aşa că tipul se duce la ei si le zice: 
- Ce onoare, ce faceţi aici ? 
- Plănuim al treilea război mondial, zice Bush. 
- Serios ? Şi ce o să se întîmple ? 
- O să omorîm 140 de milioane de irakieni şi o blondă cu ţîţe mari, zice Bush. 
La care tipul: 
- O blonda cu ţîţe mari ? De ce o blondă cu ţîţe mari ? 
Bush se întoarce spre Powell, îl bate pe umăr şi zice: 
- Vezi, bă deşteptule, ţi-am zis eu că n-o să-i pese nimănui de 140 de milioane de 
irakieni ! 
*** 
Intr-o seara Bula merge sa-l ia pe Bulisor de la scoala . 
Cu nostalgie Bula priveste scoala si zice: 
- Aici am invatat si eu acum treizeci de ani ! 
La care Bulisor zice incet : 
- Stii tati, diriginta ne-a zis azi ca asa tampiti ca noi n-a mai avut de treizeci de ani ! 
*** 
Intr-un magazin intră o doamnă foarte grasă: 
− Aş dori să văd un costum de baie care mi-ar veni... 
Vânzătorul: 
- Şi eu ! 
*** 
Un barbat merge la o sala de fitness si se adreseaza antrenorului : 
- Vreau sa cuceresc o fata; ce aparat imi recomandati sa folosesc ? 
- Bancomatul .... 
*** 
- Ce-i cu tine ? Arăţi jalnic! N-ai avut concediu anul ăsta ? 
- Ba da. 
- Şi unde l-ai petrecut ? 
- Două zile într-o prăpastie, cu maşina, iar restul în spital. 
*** 
Un tip invita o fata la dans. 
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Pe la jumatatea dansului tipul realizeaza cu surprindere ca ea parea sa se faca din 
ce in ce mai inalta.. si mai inalta... si mai inalta !!! 
- Iarta-ma, de ce am oare impresia ca te inalti mereu ? intreaba el cu oarece spaima 
in glas. 
- Am un picior de lemn si ma invarti in sensul in care se desurubeaza ! 
*** 
A fost o data un print care intr-o zi a intrebat-o pe o prea-frumoasa printesa: 
- Vrei sa fii sotia mea? Si ea a spus: 
- Nuuu! 
Si atunci printul a trait multi si fericiti ani si poate mai traieste si acum umbland la 
vanatoare si pescuit, 
haladuind cu prietenii si band multa bere, imbatindu-se de cate ori pofteste, jucand 
table toata ziulica, 
lasandu-si hainele imprastiate prin sufragerie, facand amor cu toate vecinele si 
prietenele. 
*** 
O găină produce un ou de juma' de kil. 
Presă, televiziuni, interviuri, toţi pe găină: 
- Cum aţi reuşit performanţa? 
- Secret de familie. 
- Planuri de viitor? 
- Să fac un ou de un kil. 
...Îl iau în bliţuri şi pe cocoş: 
- Cum aţi reuşit performanţa? 
- Secret de familie. 
- Planuri de viitor? 
- Să-i sparg faţa struţului... 
*** 
Autobuzul pleacă din staţie, iar după el aleargă o doamnă strigând: 
- Oameni buni, opriţi vă rog autobuzul că întârzii la lucru ! 
Pasagerii îl roagă pe şofer să oprească, doamna se urcă şi spune bucuroasă: 
- Am reuşit... Biletele la control ! 
*** 
Miracole 
Un credincios indian, unul arab şi unul evreu stăteau de vorbă pe teme religioase, 
povestindu-şi cele mai miraculoase experienţe pe care le-au avut pe calea 
spirituală. 
- În timpul unei ploi torenţiale care a provocat o mare inundaţie, povesteşte 
indianul, m-am rugat lui Krishna să mă salveze şi pe o rază de 20 de metri în jurul 
meu s-a făcut senin iar pământul s-a uscat şi a fost ocolit de ape.... 
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- Eu eram în deşert, zice arabul, aproape mort de sete... Atunci m-am rugat lui Allah 
să mă ajute şi pe o rază de 20 de metri în jurul meu a început să cadă o ploaie 
răcoroasă şi binefăcătoare care a ţinut o zi întreagă, până am ajuns la loc sigur... 
- Şi mie mi s-a întâmplat un miracol, spune la rândul lui evreul. Într-una de zilele de 
sabat, când ieşeam din Sinagogă, am văzut pe jos un portofel plin cu bani şi m-am 
rugat Domnului să mă ajute să nu păcătuiesc tocmai de sabat. 
Şi atunci, pe o rază de 20 de metri în jurul meu,... s-a făcut joi! 
*** 
Promisiuni disperate 
Un bărbat se plimba de-a lungul căii ferate şi la un moment dat, din neatenţie, 
piciorul i s-a prins între şine. Disperat, pentru că se mai auzea şi trenul cum se 
apropie, a început să se roage: 
- Doamne Dumnezeule, iţi jur că mă las de băutură dacă mă ajuţi să-mi scot 
piciorul! Niciun rezultat. 
- Doamne, mai renunţ şi la ţigări, dacă mă ajuţi! Piciorul mai departe înţepenit. 
- Dumnezeule, n-o să mai beau, n-o să mai fumez... Iţi jur că mă voi face un bun 
creştin! 
Şi iată, în ultima clipă, piciorul i se eliberează şi scapă din faţa trenului, nevătămat. 
- Mulţumesc Doamne, zice el, dar. în cele din urmă am rezolvat singur problema! 
*** 
Trei nebuni 
Trei nebuni se întâlnesc la colţul străzii... 
- Eu sunt trimisul lui Dumnezeu, pocăiţi-vă! zice unul dintre ei. 
- Ba eu sunt trimisul lui Dumnezeu! spune al doilea supărat. 
La care, al treilea: 
- Sunteţi nebuni amândoi! Eu nu am trimis pe nimeni!... 
*** 
Tu eşti îngeraşule? 
Preotul sună la uşă . Dinăuntru se aude o voce cristalină: 
- Tu eşti, îngeraşule? 
- Nu, răspunde slujitorul Domnului, dar lucrăm la aceeaşi firmă. 
*** 
Un rabin şi un preot ortodox 
Un rabin şi un preot ortodox aveau garajele alăturate. 
Preotul, într-un moment de smerenie, s-a pus într-o zi şi a spălat maşina rabinului. 
În ziua următoare l-a văzut stupefiat pe rabin cu un bomfaier în mână, tăind ţeava 
de eşapament a maşinii sale. 
Foarte supărat, a strigat la rabin: 
- Ce faci acolo, omul lui Dumnezeu?! 
- Tu mi-ai botezat maşina, eu ţi-o tai împrejur! a răspuns rabinul. 
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*** 
Rugăciunea unei femei 
Rugăciunea unei femei : 
Doamne, te rog să-mi dai înţelepciune să înţeleg mintea încurcată a bărbatului meu; 
iubire ca să pot să-l iert şi 
răbdare pentru toate toanele lui. 
Doamne, eu nu-ţi cer putere, pentru că dacă mi-ai da, l-aş bate de i-ar sări fulgii!!! 
Amin! 
* 
Reprezentantul Coca-Cola în audienţă la Papa 
Directorul de vânzări de la Coca-Cola se duce în audienţă la Papa. 
- Părinte, sunt împuternicit să donez Vaticanului 100 de milioane de dolari dacă 
acolo unde spui "pâinea noastră cea de toate zilele...", pui şi două-trei sticle de 
Coca-Cola! 
- Nu se poate aşa ceva! 
- 300 de milioane! 
- Nu se poate modifica nimic! 
- Jumate de miliard, Părinte!!! 
- N-am cum! E o rugăciune... 
- Un miliard şi pui numai o sticlă de Coca-Cola!!! 
- Domnule, e o rugăciune lăsata de Domnul nostru Iisus, nu se poate schimba nimic! 
În final, directorul Coca-Cola iese din cameră dezamăgit. 
Pe hol, spumegând de furie, se întreabă: "Cât Dumnezeu i-o fi dat ăla cu pâinea?!?" 
*** 
Se joacă fotbal în Iad? 
Un fotbalist cu o viaţă mai destrăbălată, muncit de frică pentru faptele lui, vine la un 
preot şi îl întreabă dacă se joacă fotbal în Iad. 
Pentru că nu a mai fost confruntat cu o astfel de întrebare, părintele îi spune să 
revină peste două zile pentru răspuns, ca să aibă timp de cercetare şi rugăciune. 
După două zile, fotbalistul se întoarce. 
- Ai aflat răspunsul, Părinte? 
- Fiule m-am rugat şi un înger mi-a dezvăluit adevărul. Mă tem însa că am două 
veşti: una rea şi una bună. 
- Care e aia bună? 
- Aia bună e că se joacă fotbal în iad. 
- Şi aia rea? 
- Aia rea e că marţi ai meci! 
*** 
Despre banii credincioşilor 
Un preot ortodox, unul catolic şi un rabin stau de vorbă. 
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La un moment dat, discuţia lor ajunge la problema banilor strânşi de la credincioşi; 
şi anume, cum îi împarte fiecare: 
- Eu fac aşa, zice preotul ortodox: trag o linie şi arunc banii în sus - ce cade spre 
mine iau eu, ce cade în partea cealaltă a liniei sunt ai lui Dumnezeu. 
- Eu, zice preotul catolic, fac un cerc şi arunc de asemenea banii în sus - ce cade în 
cerc e al meu, ce nu, e al Domnului. 
La rândul lui, explică şi Rabinul: 
- Când arunc banii în sus, eu ştiu că Dumnezeu îşi ia, dacă vrea, 
cât îi trebuie. Ce cade înapoi e al meu! 
*** 
I: Ce sunt caloriile? 
R: Caloriile sunt niște scârbe mici care noaptea se bagă-n șifonierele noastre și ne 
micșorează lucrurile, ca să fie din ce în ce mai mici... 
*** 
I: Cand este felicitat cineva pentru greseala lui? 
R: Cand se casatoreste. 
*** 
O doamna, cumparandu-si o haina de blana, la casierie scoate din geanta bancnote 
mototolite si umede. Vazand fata nedumerita a casieritei, ii spune: 
- Sotul a plans. Tare, tare a mai plans… 
*** 
Scopul sotiei este de a cheltui atatia bani, incat sa nu ramana nimic pentru amanta. 
*** 
Daca prietena ta nu se mai epileaza, inseamna ca nu mai are pe nimeni in afara de 
tine. 
*** 
- Sotia dumitale va fi frumoasa, desteapta si bogata, ii spune ghicitoarea unui 
barbat. 
- Minunat, dar ce fac cu actuala? 
*** 
Adevarata fericire consta in lucrurile mici: o mica vila, un mic iaht, o mica 
mostenire… 
*** 
Sa devii drogata, alcoolica si curva e foarte simplu. E suficient sa nu saluti o data 
batranele din fata blocului! 
*** 
Anunt: Pierdut telefon mobil. Gasitorul este rugat sa stearga fisierul video: 
“Eu si Ionel, prima data“. 
*** 
Sotia se duce la Politie sa-si declare sotul disparut. 
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- Ce mesaj sa-i transmitem in cazul in care il vom gasi? 
- Spuneti-i ca mama nu mai vine la noi, s-a razgandit! 
*** 
Fotografia sotiei din portofel imi aminteste de fiecare data ca in locul ei ar fi fost o 
gramada de bani. 
*** 
A aloca bani pentru lupta impotriva coruptiei este acelasi lucru cu alocarea de 
vodca pentru combaterea alcoolismului. 
*** 
Culmea lenii: sa te insori cu o tipa deja insarcinata 
** 
Pentru a stimula pofta clientilor de a face cumparaturi, un supermarket american a 
recurs la o solutie ingenioasa: cand te apropii de sectorul carne, un dispozitiv 
emana mirosuri de barbecue si carnati prajiti. In dreptul rafturilor cu oua si 
produse de pui se aude cotcodacitul gainilor, insotit de o aroma de oua cu sunca sau 
omleta. La fel, la lactate se aude mugetul vacilor si se simte mirosul fanului 
proaspat cosit. 
De atunci nu mai cumpar hartie igienica de la ei. 
*** 
In ce luna sa ma casatoresc, octombrie sau noiembrie? 
- Noiembrie, evident! 
- De ce? 
- Mai castigi o luna. 
*** 
Sentimente amestecate: Sa-ti cada soacra in prapastie cu masina ta 
*** 
Culmea singuratatii: Sa nu-ti mai scrie nici spamerii 
*** 
- Nevasta-mea imi cere in fiecare zi bani. Azi 600, ieri 800. 
- Pai ce face cu atatia bani? 
- Habar n-am, ca nu i-am dat niciodata. 
*** 
In ciuda vechiului proverb "Nu luati problemele cu voi in pat", multi barbati inca 
continua sa doarma cu sotiile lor. 
*** 
Cat de ironica e viata. Cheltuim atat de multi bani pe haine scumpe, dar cele mai 
bune momente in viata sunt cele fara haine. 
*** 
Un baietel sapa o groapa in spatele casei. Vecina il vede nacajit si nadusit, si i se face 
mila: 



2772 

 

- Ce faci ma puiutule? 
- Imi ingrop pestisoru! 
- In ditamai groapa? 
- Da! Pentru ca e-n burta pisicii tale! 
*** 
Exista trei lucruri pe care le poti privi la nesfirsit: focul, apa si cum parcheaza o 
femeie! 
*** 
- Vecine, ce-a patit motanul tau, alearga de pe un acoperis pe altul? 
- Aseara am fost la medicul veterinar cu el, l-am castrat, iar azi isi anuleaza toate 
intilnirile! 
*** 
Cele mai multe minciuni se spun inainte de alegeri si... dupa pescuit! 
*** 
O blonda supravietuieste unui accident cumplit, petrecut pe Autostrada Soarelui. 
Iese cu chiu cu vai (din fericire nevatamata) din gramada de fiare contorsionate si 
declara organului : 
- Mergeam linistita cand, deodata, in fata mea apare un brad. Cotesc stanga, acolo 
un alt brad, cotesc dreapta, ce credeti ?.. inca un brad. Din cauza manevrelor bruste, 
m-am dat peste cap de vreo 15 ori. 
- Stimata doamna, suntem pe autostrada si nu este nici un copac pe o distanta de 
citeva zeci de km. Ceea ce ati vazut dumneavoastra e odorizantul. 
*** 
Ce ai cand seful este neamt?........Ai organizare, civilizatie! 
Ce ai cand seful este evreu?.........Ai o afacere! 
Ce ai cand seful este roman?.........Ai grija! 
*** 
Dupa un oribil accident de autocar intrega echipa de fotbal a Romaniei ajunge in 
fata portii Raiului. 
- Doamne, zice Sfantul Petru, eu zic sa-i primim pe toti. 
- Cred ca glumesti, i-am auzit mereu injurand. 
- Au injurat, Doamne, dar nu au batut pe nimeni! 
*** 
Gata, s-a rezolvat. In sfarsit, a fost descoperita cea mai buna metoda de slabit! 
Daca ai peste 45 de ani, poti sa mananci ce vrei si in orice cantitate. Nu mai trebuie 
sa te abtii de la nimic si nici sa calculezi caloriile. 
Exista o singura regula de respectat: Să mănânci numai în zilele în care faci sex. 
*** 
Intra batranul ardelean in carciuma si cere o palinca. 
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Cativa tineri se distreaza alaturi, la un moment dat se gandesc ce farsa sa-i faca 
mosului. 
Intr-un moment cand nu-i atent batranul, ii arunca o Viagra in palinca. Batranul o 
da peste gat. 
Dupa scurt timp se duce la WC. Cand se intoarce,vad tinerii ca pantalonii ii sunt 
complet uzi. 
Il intreaba: 
- Ce s-a intamplat bade? 
- Am iesit, am scos-o, am vazut ca nu-i a mea, si am bagat-o la loc. 
*** 
Revista Reader's Digest a organizat un concurs internaţional pentru a desemna "Cel 
mai bun banc din lume". În competiţie s-au înscris peste 15 mii de participanţi din 
toate colţurile lumii, iar premiul în valoare de 1000 de dolari a ajuns în final în 
Suedia, la Jorgen Jossen. 
Cel mai bun banc din lume a avut un succes atât de mare la nivel global datorită 
subiectul abordat: " omul simplu care reuşeşte să îi dea o lecţie ticălosului arogant" 
- este de părere Andy Simmons, coordonatorul secţiunii de umor de la ediţia 
americană a revistei Reader's Digest. 
*** 
Cel mai bun banc din lume 
La o partidă de vânătoare, un bărbat elegant din Stockholm împuşcă o raţă. Pasărea 
cade însă în ograda unui fermier, care susţine că vânatul îi aparţine. 
- E pasărea mea, insistă orăşeanul. 
Fermierul sugerează să fie tranşată disputa în stil vechi, cu un "şut neaoş": 
- Eu îţi trag un şut cât pot de tare în boaşe, apoi tu faci la fel cu mine. Cine urlă mai 
puţin ia pasărea.Bărbatul e de acord. Fermierul îi trage un şut straşnic în părţile 
sensibile. Când îşi revine, oraşeanul şopteşte cu greu: 
- Bine. Acum e rândul meu. 
- Lasă, zice ţăranul. Poţi să păstrezi raţa. 
*** 
Şi România a participat la concurs, iar bancul care a obţinut cel mai mare punctaj îi 
aparţine lui Claudiu Enache Jiroveanu, un inginer în vârstă de 32 de ani . 
 
Cel mai bun banc din România 
Un şofer gonea cu 150 km/oră. Vede girofarul unei maşini de poliţie în oglindă si 
accelerează. După o vreme, vede că nu poate scăpa de poliţist şi trage pe dreapta. 
Poliţistul îi spune: 
- Am avut o zi groaznică şi vreau sa ajung acasa. Dar mi-a plăcut urmărirea. Aşa că 
zi-mi o scuză bună şi te las sa pleci. 
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- Acum trei săptămâni, nevastă-mea a fugit cu un poliţist, zice şoferul. Când te-am 
văzut în spate, am crezut că vrei să mi-o aduci înapoi. 
*** 
Canada 
Un bărbat îi spune prietenului său: 
- Soţia mea ţine o cură de slăbit de trei săptămâni. 
- Cât a pierdut până acum? 
- Două săptămâni. 
*** 
Cehia 
Un bărbat sună la emisiunea de muzică a unui post de radio şi spune: 
- Tocmai am găsit un portofel cu o sută de mii de coroane în el. Mai erau şi numele 
şi adresa numitului Jan Ziegler, de pe Strada Seifert numărul 3, din Praga. 
- Bine. Şi cum te putem ajuta noi?, intreabă gazda emisiunii. 
- Mă gândeam să-i dedicaţi o melodie. 
*** 
Croaţia 
Un politist se apropie de un băieţel care plânge în faţa unui chioşc de ziare. 
- Ce-ai păţit?, îl întreabă el. 
- "Superman" n-a mai apărut!, se lamentează puştiul. 
- Mă ocup eu de asta, îl linişteşte poliţistul. Apoi strigă: Hei, Superman, ieşi afară! N-
o să-ţi facem nimic! 
*** 
Elveţia 
Soţia: "Iubitule, ai observat? Am cumpărat o perie nouă pentru toaletă." 
Sotul: "Am văzut, dar prefer totuşi hârtia igienică." 
*** 
Filipine 
Joe, Mike, Mary şi Tom vorbeau între ei despre profesiile lor de vis. 
- Mi-ar plăcea să fiu avocat, ca să-i pot apăra pe concetăţenii mei, zise Joe. 
- Mie mi-ar plăcea să fiu parlamentar, ca să pot elabora legi în beneficiul 
concetăţenilor mei, zise Mike. 
- Eu vreau să fiu doctoriţă, ca să-i tratez pe concetăţenii săraci, zice Mary. 
- Tom, tu ce vrei să fii?, întreabă Joe. 
- Aş vrea să fiu concetăţean, a replicat Tom. 
*** 
Franţa 
Preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, vizitează un combinat siderurgic. Spre 
surprinderea patronului, Sarkozy îl îmbrăţişează prieteneşte pe angajatul său, 
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Morton. Acelaşi lucru fac şi Obama, şi Puţin când vizitează, la rândul lor, 
combinatul. 
Fără să se arate impresionat, patronul îi spune lui Morton: 
- Pun pariu că pe Papă nu îl cunoşti! 
- Jucăm golf împreună, zice Morton. 
Uluit, patronul plăteşte o călătorie la Vatican . În timp ce Papa binecuvântează 
mulţimea, Morton dispare. Curând, reapare alături de Papă. În acel moment, doi 
chinezi îl bat pe umăr pe patron şi îl întreabă: 
- Cine e omul în alb de lângă Morton? 
*** 
Germania 
Plimbându-se printr-un bâlci, un bărbat ajunge la cortul unei ghicitoare. Gândindu-
se că se va amuză straşnic, omul intră în cort şi se aşază. 
- Văd că eşti tatăl a doi copii, spune ghicitoarea, privind în globul de cristal. 
- Aşa crezi tu, replică dispreţuitor bărbatul. Sunt tatăl a trei copii. 
- Asta s-o crezi tu!, zice ghicitoarea. 
*** 
Mexic 
Indienii dintr-o rezervaţie izolată îl întreabă pe noul şef de trib dacă iarna va fi 
friguroasă sau blândă. Tânărul şef de trib nu e deloc familiarizat cu tradiţiile 
străbunilor, aşa că le spune să culeagă vreascuri şi se duce apoi să telefoneze la 
Serviciul Naţional de Meteorologie. 
- Iarna va fi friguroasă?, întreabă el. 
- Aşa se pare, i se răspunde. 
Şeful de trib le spune oamenilor lui să strângă mai multe vreascuri. După o 
săptămâna, sună iar: 
- Sunteţi siguri că va fi foarte frig? 
- Absolut siguri. 
Şeful de trib le spune oamenilor să strângă toate lemnele de foc pe care le găsesc. 
Peste o săptămâna sună din nou: 
- E aşa cum mi-aţi spus? 
- Va fi cea mai friguroasă iarnă din istorie. 
- De unde ştiţi? 
- Pentru că indienii strâng lemne de foc ca la balamuc! 
*** 
Serbia 
O vecină da peste un puşti care stă pe scări şi plânge. 
- Ce-ai păţit, puişor?, îl întreabă ea. 
- Tată a păţit-o, se smiorcăie puştiul. S-a lovit la deget cu un ciocan. 
- Şi atunci tu de ce plângi? 
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- Pentru că la început am râs. 
*** 
SUA 
Un preot catolic, un pastor reformat şi un rabin vor să afle care e cel mai bun în 
meseria sa. Se duc în pădure, îşi aleg câte un urs şi încearcă să-l convertească. 
Ulterior, catolicul povesteşte: 
- Am găsit un urs, i-am citit Catehismul şi l-am stropit cu agheasmă. Săptămâna 
viitoare îl aştept la împărtăşanie. 
- Am găsit un urs şi i-am ţinut o predică din învăţăturile Domnului. M-a lăsat să-l 
botez, zice şi păstorul. 
Cei doi privesc apoi spre rabin, care zăcea pe o targă, înfăşurat în bandaje. 
- Poate că nu ar fi trebuit să încep cu circumcizia, zice acesta. 
*** 
Ungaria 
Doctorul: "Mi-aţi ascultat sfatul şi aţi dormit cu fereastra deschisă?" Pacientul: "Da". 
Doctorul: "Deci v-a dispărut complet astmul de care sufereaţi?" 
Pacientul: "Nu, dar mi-au dispărut ceasul, televizorul, iPodul şi laptopul". 
*** 
Potrivit statisticilor, 90 români din 100 sunt de acord cu politica guvernamentală, 
zece - o dezaprobă. 
Pe restul de 20 milioane, nimeni nu i-a întrebat niciodată... 
*** 
Acum vreo 40 de ani, un om merge la o vrăjitoare să vadă ce îi rezervă viitorul. Se 
uită baba în bobi, aruncă şi în praf, se întunecă la faţă şi spune: 
- Fiule, nu te supăra, dar trebuie să-ţi spun, din cauza ta mulţi români or sa moară 
de foame, alţii vor trăi prost, iar mulţi vor lua calea pribegiei... 
Amărât, omul pleacă de la vrăjitoare. Mergând pe stradă, vede un copilaş în mijlocul 
străzii. Din spate venea un camion, iar copilul nu schiţa nici un gest. Se gândeşte că 
şi asa mulţi vor pătimi de pe urma sa, măcar un suflet să salveze. Sare în drum şi ia 
puştiul din stradă, exact când roţile uriaşe erau să-l facă praf. Ţinând strâns la piept 
copilul speriat, îl întreabă cum îl cheamă. 
- Emil. Emil Boc, spune copilul printre lacrimi. 
*** 
Băsescu merge să consulte o vrăjitoare. 
Vrăjitoarea, foarte concentrată, închide ochii şi îi spune : 
- Vă văd trecând pe un bulevard foarte mare, într-o maşină decapotabilă şi lumea 
strigând de bucurie. Băsescu zâmbeşte şi o întreabă: 
- Deci mulţimea este fericită? 
- Da, ca niciodată! 
- Şi oamenii aleargă după maşină? 
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- Da, aleargă în jurul maşinii, ca nebunii. Poliţiei îi este foarte dificil să facă loc 
maşinii. 
- Sunt şi oameni care poartă drapele? 
- Da, drapele şi bannere cu cuvinte de speranţă pentru un viitor mai bun. 
- Chiar aşa? 
- Şi oamenii strigă, cântă? 
- Da, oamenii strigă fraze de speranţă : Oh! De-acum încolo totul va fi mai bine!!! 
Poporul este în sărbătoare. 
- Şi eu, eu cum reacţionez la toate astea? 
- Nu pot să văd! 
- Nu? De ce? 
- Coşciugul este închis... 
*** 
O băbuţă se ruga fierbinte în genunchi, în fata crucii pe care era răstignit Iisus 
Hristos. 
Preşedintele Băsescu o vede şi o întreabă de ce nu se roagă şi la preşedintele tării, 
că poate-i îndeplineşte ruga. 
Femeia răspunde: 
- M-aş ruga, maică, m-aş ruga... dacă l-aş vedea răstignit... 
*** 
Scriitorul brazilian Fernandes Millor a lansat o dezbatere publică cu tema: 
"Care este diferenţa dintre politician şi hoţ?". 
Un anume răspuns i-a sărit în mod special în ochi. "Diferenţa dintre un politician şi 
un hoţ este, că pe primul îl aleg eu, în timp ce al doilea mă alege el pe mine. Am 
nimerit-o?". 
Iar replica lui Millor a fost: 
"Stimate domn, sunteţi un geniu. Sunteţi singurul care a reuşit să gasească o 
diferenţă între cei doi". 
*** 
Băsescu la psihiatru : 
- Nu ştiu ce au cu mine toţi mogulii; mă acuză că mă cred Dumnezeu. 
Bine, zice psihiatrul, să începem cu începutul. 
- Păi la început am făcut Cerul si Pământul... 
*** 
Un ziarist este chemat în biroul şefului. 
- Cum poţi să scrii că 75% dintre parlamentarii români sunt hoţi? -zbiară şeful la el. 
Modifică imediat articolul! 
A doua zi, în ziar apare o ştire cu următorul titlu: 
"25% din parlamentarii români sunt cinstiţi". 
*** 
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La un interviu, Boc este întrebat: 
- Care este cel mai slab ministru din acest cabinet? 
- Ăăăăă, ăăăăă, .... nu ştiu să vă spun exact în acest moment, dar vă promit că voi 
verifica fişele medicale şi vă voi informa în cunostinţă de cauză!!! 
*** 
- De ce nu-şi dă Boc demisia? 
- Fiindca el ştie numai să ia, nu să dea!!... 
*** 
Ştire şoc! Boc s-a sinucis! 
L-au găsit spânzurat de un bonsai... 
*** 
Meseria părinţilor 
Diriginta îi roagă pe copii să-i spună cu ce se ocupă părinţii lor. 
- Spune tu, Constantinescule! 
- Tata este pompier. El stinge incendiile şi salvează vieţile oamenilor. 
- Foarte frumos, e rândul tău, Oprescule. 
- Tata este medic, el ne consultă şi ne prescrie medicamente atunci când suntem 
bolnavi. 
- Minunat! Dar tatăl tău, Avramescule? 
- Tata este dansator într-un club gay, dansează la bară, clienţii îi bagă bani la chiloţi, 
si dacă plătesc bine, tata şi-o pune cu ei în boscheţii de la intrare. 
Oripilată de destăinuirile elevului, diriginta îi trimite pe copii în recreaţie, oprindu-l 
doar pe micuţul Avramescu. 
- N-am ştiut că tatăl tău face asta, copile! 
- Iertaţi-mă doamnă dirigintă, zice el cu ochii în lacrimi, v-am minţit, tata e 
consilierul lui Băsescu, da' mi-a fost ruşine să spun! 
*** 
Ce oameni se inmultesc fara a face sex???!!! 
Raspuns corect: PENSIONARII!!! 
*** 
- De la Cernobîl îţi cad dinţii? 
- Da, daca nu-ţi ţii gura! 
*** 
Asigurarea femeii să nu rămînă gravidă: CASC-O ! 
*** 
Clasificarea bărbaţilor: oameni si căsătoriţi. 
*** 
- Căsătoria este o LOTERIE? 
- Nu, la LOTO mai poti cîştiga! 
*** 
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- Dacă fiica mea merge în pădure cu un bărbat, i se poate întîmpla ceva? 
- Atît timp cît merge, NU! 
*** 
În Ardeal, el si ea în noaptea nunţii: 
- Draga mea, vrei mai întîi una mică? 
- Văleu, ai două? 
*** 
- Am venit să cer mîna fiicei dvs.! 
- Cea mare sau cea mică? 
- Cum, nu le are la fel? 
*** 
- Iubita mea, spune 2 cuvinte care să ne lege pe vecie! 
- Sunt însărcinată! 
*** 
I: sunt virgina, as vrea sa-mi incep viata sexuala. Mi-e frica. Dati-mi si mie un sfat. 
R: "Jack Daniel’s Old Time, Old No. 7 Quality Tenessee Sour Mash Whiskey"... But 
you can just ask for Jack. 
*** 
Soţul intră în pat şi-i şopteşte soţiei la ureche: "Sunt fără chiloţi" 
Soţia: "Lasă-mă să dorm, mâine am să-ţi spăl o pereche" 
*** 
Întrebare: Cum se face sex după ora de vară? 
Răspuns: Se dau limbile cu o oră înainte. 
*** 
- Ai luat bac-ul? 
- Da. 
- Cu cât? 
- Cu 2000 de euro... 
*** 
Doi studenţi: 
- Din ce trăieşti? 
- Scriu. 
- Ce anume scrii? 
- Acasă, să-mi trimită bani! 
*** 
- Eşti fata visurilor mele! Frumoasă, spirituală, amuzantă... 
- Spui toate astea, doar ca să mă culc cu tine! 
- Şi incredibil de inteligentă! 
*** 
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- Fiica mea, când ţi-am spus să vii acasă ca şi Cenuşăreasa, m-am gândit că vei veni 
la ora 24:00 şi nu că vei veni cu un singur pantof şi fără rochie! 
*** 
ATENŢIE! 
Angajaţii care vin la muncă un pic mai târziu sunt rugaţi să meargă pe partea 
dreaptă a coridorului, ca să nu se ciocnească cu angajaţii care pleacă mai devreme! 
*** 
Ora 3:15 noaptea, in Bucuresti. La ambasada Federatiei Ruse din Romania suna 
telefonul. Ofiterul de serviciu se trezeste cu greu si raspunde: 
- Alo, ambasada Rusiei, ofiter Karpov la telefon! 
- Buna dimineata domnule Karpov, puteti sa-mi spuneti cat este ceasul, varog? se 
aude vocea de la capatul celalalt al firului. 
Karpov se uita la ceas si raspunde:- Este ora 3 si 20 noaptea! 
- Multumesc, spune interlocutorul si inchide. 
"Ah, cati nebuni au voie sa dea telefon..." gandeste ofiterul Karpov si se culca la loc. 
Dupa vreo 10 minute suna din nou telefonul. Karpov se trezeste din nou si, iritat, 
raspunde: 
- Alo, ambasada Rusiei, ofiter Karpov la telefon! 
- Buna dimineata, tot eu sunt, replica interlocutorul. Puteti sa-mi spuneti din nou 
cat este ceasul? 
Karpov se uita din nou la ceas: 
- Este ora 3 si jumatate dimineata... 
- Bine, multumesc, spune celalalt si inchide. 
"Ah, ce noapte infernala" gandeste Karpov si se duce din nou in pat. 
Dupa inca un sfert de ora, telefonul suna din nou insistent. De data asta Karpov sare 
din pat, ridica nervos receptorul si urla: 
- Alo, Ambasada Rusiei, Karpov la telefon! 
- Buna dimineata domnule Karpov, tot eu sunt! Mai spuneti-mi o data cat este 
ceasul! 
- Este ora... da' stimate domn, lasa-ma odata in pace! Aici e ambasada Rusiei, suna 
domnule la robot! 
- Da' ce, spune celalalt, robotul mi-a luat mie pendula in 1945? 
*** 
Sotia: O sa cumperi cauciucurile alea scumpe cand tu ai o rabla de masina? 
Barbatul: Nu face un caz din asta! Ce, eu ma plang cand tu iti cumperi un sutien 
nou? 
*** 
Abia s-a deschis barul si apare un bărbat slab, neras, cu o figura mahmura si hainele 
mototolite, si se adresează barmanului: 
- Spune-mi, te rog, m-ai văzut asta-noapte pe aici? 
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- Bineînteles. 
- Si am consumat de vreo 2 milioane ? 
- Cam asa ceva. 
- Bine, gata, m-am linisit. Credeam ca i-am pierdut. 
*** 
Un englez, un irlandez si un scotian joaca golf impreuna cu nevestele. 
Cand sotia englezului se suie pe o movila de unde trebuia sa loveasca mingea, 
vantul ii ridica fusta si o lasa in fundul gol. 
- Doamne Dumnezeule, dar unde iti sunt chilotii ? - intreaba englezul. 
- Nu am avut suficienti bani ca sa imi cumpar, raspunde nevasta. 
Jenat, acesta scoate 50 lire si o roaga sa-si cumpere degraba o pereche de chiloti. 
Vine randul nevestei irlandezului sa loveasca mingea de pe o movila. Bate vantul, ii 
ridica fusta, hop, nici asta nu avea chiloti! Sotul sau o intreaba: 
- De ce nu ai chiloti pe tine? 
- Nu mi-am putut permite cu banii pe care mi-i dai de cheltuiala, ii raspunde scurt 
sotia. 
Tipul scoate 25 de lire din portofel si o trimite sa-si cumpere o pereche de chiloti. 
Scena se repeta identic cu sotia scotianului. Nici asta nu avea chiloti pe ea. 
La care scotianul scoate un pieptene din buzunar si zice: 
- Pentru Dumnezeu, du-te si aranjeaza-te un pic! 
*** 
Cum se numeste penitenciarul de maxima securitate din Craiova ? - AlcaPraz... 
*** 
Sotia, nervoasa, ii deschide usa sotului, care traznea de la o posta a alcool: 
- Presupun, urla ea, ca ai un motiv foarte serios sa vii acasa la 6 dimineata! 
- Da, am, raspunde sotul, micul dejun! 
*** 
Bula la scoala. Cum era ziua invatatoarei fiecare dintre copii vine pe rand si ii da un 
cadou: Vine Ionescu, fiul brutarului, si ii intinde o cutie. Invatatoarea o ia, o agita 
putin si zice : 
- Sunt franzele, nu? 
- Da.. Raspunde Ionescu. 
Vine Stanescu, fiul macelarului, si ii intinde o cutie. Invatatoarea o agita usor .. 
miroase cutia si zice: 
- Cotlete de porc nu? 
- Da. Raspunde Stanescu. 
Vine Bula, al carui tata avea un magazin de bauturi alcoolice, si ii intinde o cutie. 
Invatatoarea agita cutia de 2 ori si observa ca dintr-un colt incepe sa picure. Pune 
degetul pe cutie apoi il baga in gura si zice: 
- E vin alb nu? 
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- Nu. 
Invatatoarea pune iar degetul pe cutie si apoi il baga in gura si zice: 
- Hmmm... e sampanie, nu? 
- Nu, zice Bula. 
- Ma dau batuta. Ce e? 
- Un catelus... 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat. 
- Nu. Aici e proprietarul lacului, raspunde tatal. 
*** 
Ce spune un elefant când vede un bărbat în pielea goală? 
Cum poate o fiinţă cu o trompa atât de mică să îşi ducă mâncarea la gură? 
*** 
In Bucuresti, un autobuz tocmai se pregatea sa inchida usile si sa plece din statie. 
Soferul vede un om alergand disperat spre autobuz si il asteapta. Omul ajunge si il 
intreaba pe sofer: 
- Ce masina e asta? 
- Iveco! zise soferul si pleaca. 
*** 
Un batrîn merge la un vrajitor sa-l întrebe daca poate sa-l scape de un blestem care-
l urmareste de 40 de ani. 
Vrajitorul îi spune: 
"Poate, dar trebuie sa-mi spui exact cuvintele care au fost rostite asupra ta." 
Batrînul spuse fara ezitare: 
"Va declar sot si sotie!" 
*** 
− Cum a fost intâlnirea pe nevazute? il intreaba un student pe colegul 
de camera. 
− Nasoala! Tipa a aparut într-un Rolls Royce din 1932. 
− Pai asta-i o masina foarte scumpa. Ce e rau în asta? 
− Ea era primul proprietar.... 
*** 
− De ce femeile prefera ginecologii batrani? 
− Pt ca acestora le tremura mâna. 
*** 
Un pusti pe strada: 
− Mamaie, matale esti curva? 
− Obraznicule, nesimtitule, pe cine faci tu mamaie? 
*** 
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Doua blonde stau de vorba: 
- Cu cine te-ai mai culcat in ultimul timp? 
- Pai aseara cu un culturist... 
- Ooo!!! Si, cum e sa faci sex cu unul plin de muschi? 
- Cum sa fie... ca si cum ar cadea peste tine un sifonier mare cu o cheie mica. 
*** 
Un barbat naufragiaza pe o insula pustie si ramane acolo 10 ani. Intr-o zi o fata 
frumoasa inoata pana la insula intr-un costum de scafandru... 
Barbatul: "Buna! Sunt foarte bucuros sa te vad!" 
Fata: "Buna! Se vede ca esti aici de mult timp. De cat timp n-ai mai fumat o tigara?" 
Barbatul: "De zece ani!" Fata trage fermoarul de la un buzunar al costumului si 
scoate o tigara pe care i-o da barbatului. 
Barbatul: "Oh multumesc din suflet!" 
Fata: "Si de cand n-ai mai baut ceva?" 
Barbatul: "De zece ani!" Fata trage fermoarul de la un buzunar mai mare si scoate o 
sticla de whisky pe care i-o da barbatului. 
Barbatul: "Oh...multumesc mult. Esti ca o zana buna!" 
Fata (coborand fermoarul costumului): "Si ia spune-mi, de cand n-ai mai avut o 
partida...?" 
Barbatul: "Oh, Doamne, sa nu-mi spui ca ai si crose de golf acolo?!" 
*** 
La divort. 
El: Tu unul ca mine nu mai gasesti! 
Ea: Eu unu' ca tine nu mai caut! 
*** 
Un preot batran il invata pe un novice cum sa se comporte in timpul confesiunilor 
enoriasilor.. 
Dupa o prima spovedanie, preotul il trage deoparte pe tanar si ii spune: 
− Te-ai descurcat destul de bine, dar ti-as sugera ca, atunci cand asculti confesiunile 
fetelor tinere, sa-ti exprimi dezacordul mai degraba prin "Vai,vai,vai" si nu prin 
"Uau!" 
*** 
Am citit ca anul trecut 4.153.237 de oameni s-au casatorit. Nu c-as fi carcotas, dar 
nu ar trebui sa fie un numar par? 
Alimentatie sanatoasa 
Cica moldovenii mananca cel mai sanatos. Adica fara E-uri: 
- carni - fasoli - ligumi - fructii - barabulii - şî altilii... 
*** 
Un indian navajo statea langa un agent de vanzari pe o banca in parc... intre ei se 
afla o punga mare de hartie... indianul fixa de ceva timp punga de hartie. 
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- Vrei sa stii ce e in punga? intreaba agentul de vanzari. 
Indianul dadu afirmativ din cap. 
- E o sticla de vin, am luat-o pentru nevasta-mea. Indianul tacu o vreme, apoi zise, 
dand afirmativ din cap de mai multe ori: 
- Bun schimb ai facut... 
*** 
Sotul se uita atent la sotia sa si-i zice: 
- Rochia ta noua este prea indrazneata. Se vede totul prin ea. 
- Ei si? O femeie cinstita nu are nimic de ascuns... 
*** 
- Abia m-am abtinut sa nu-l plesnesc pe tipul ala! M-a facut "imbecil!" 
- Te cunostea dinainte? 
*** 
Un marinar român naufragiat de ani de zile pe o insulă pustie,vede cu mare 
incântare intr-o zi o navă în depǎrtare si o barcă apropiindu-se de țârm. Nu după 
mult timp barca ajunge la țârm iar unul din ofițeri ȋi ȋnmaneaza bietului naufragiat 
un teanc mare de ziare si-i spune: 
- Capitanul vrea sa citesti toate ziarele astea si apoi sa ne anunti daca mai vrei sa fii 
salvat... 
*** 
Anglia este de acord sa lupte cu Libia pana la ultimul francez. 
*** 
- Cum se spune in engleza: sotia a luat copiii si a plecat pentru o saptamana in vizita 
la soacra? 
- YES!!! 
*** 
Ora de Zoologie: 
- Bula, cum se cheama animalul de care si leului ii e frica? 
- Leoaica, doamna profesoara. 
*** 
- Tata, tu de ce te-ai casatorit cu mama?... isi intreaba copilul parintele. 
Tatal se intoarce catre sotia sa: 
- Vezi, daca si copilul a ajuns sa se intrebe asta... 
*** 
- Ionut, eu voi pleca cateva zile de acasa, spuse tatal baietelului sau. In absenta mea, 
tu vei fi barbatul in casa. 
- Bine tata, dar intoarce-te repede, nu-mi place sa spal vasele 
*** 
- Domnule, a venit un om de la garajul auto. Spune să achitaţi reparaţiile, adica 
3.800 euro, soţia dv. a fost azi cu maşina acolo. 
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- 3.800 euro?! Dar ce s-a reparat la maşină? 
- Nu de maşină e vorba ci de reparaţiile garajului... 
*** 
- Este clar ca cei mai prosti barbati au intotdeauna cele mai frumoase sotii, spune 
sotul sotiei sale. 
- Vai, draga, dar ma flatezi cu complimentele tale, i-a raspuns zambind sotia. 
*** 
Un barbat suna la pompieri si zice speriat: 
- Domnule soacra mea vrea sa se arunce de la etaj!! 
- Si care e problema? 
- Nu se deschide fereastra!!! 
*** 
Un batranel jerpelit intra intr-o banca. La ghiseu, ii zice functionarei: 
- Fa, vreau sa pun niste bani in nenorocita voastra de banca. 
- Domnule, nu permitem asemenea vocabular. Il chem pe sefu'. 
- Care-i problema, domnule, intreaba sefu' ? 
- I-am spus amaratei ca vreau sa depun niste bani in porcaria voastra de banca. 
- Despre ce suma-i vorba ? 
- Zece milioane de euro. 
- Si nenorocita asta nu vrea sa va serveasca ? 
*** 
- Căsătoria este o LOTERIE? 
- Nu, la LOTO se mai şi câştigă! 
*** 
Elefantul il intreaba pe dinozaur: 
- Ti-a dat Noe add? 
- Nu. 
- Naspa!!! 
*** 
- De ce rochia de mireasa este alba? 
- Asta e culoarea standard la toate electrocasnice 
*** 
Doi avocaţi intră într-un bar şi comandă nişte băuturi. Apoi îşi scot fiecare câte un 
sandviş din servietă şi încep să mănânce... 
Barmanul îi vede şi îi atenţionează, pe fiecare: 
- Vă rog să mă scuzaţi, dar în bar nu e permis să vă consumaţi propriul sandviş! 
Cei doi s-au uitat unul la celălalt, au dat din umeri, au făcut schimb de sandvişuri şi 
au continuat să mănânce. 
*** 
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Un tip își cumpără o mașină supersport și iese cu ea pe autostradă la o plimbare. 
Mergea el linistit cu 130 când trece un Trabant pe lângă el... 
In primul refugiu îl vede pe ăla cu Trabantul cu capota ridicată trebăluind de zor. 
Își zice: Normal, s-a stricat deja! și accelerază până la 160. 
Nu trece mult și este din nou depășit de Trabant. 
Iară, în prima parcare Trabantul cu capota ridicată și un individ bagat până la 
jumate în motor. 
Se gândește: A avut noroc până acum dar precis i-au ieșit supapele! și mărește 
viteza la peste 200. 
Abia dacă apucă să savureze momentul ca Trabantul trece pe lângă el de parcă 
stătea pe loc. Tipul stupefiat încearcă să-l ajungă din urmă dar nu reușește decât în 
prima parcare în care unde ... Trabantul cu capota ridicată și un tip nervos se 
învârtea în jurul lui înjurând de mama focului. 
- Nu te supăra, Trabantul tău merge senzațional!... Sunt uimit! 
- O rablă împuțită! Un jeg de mașină! Dă o brichetă că-i dau foc! 
- Cum așa, merge mult peste 250... Nu înțeleg! M-ai depășit și uite ce mașină conduc 
eu! 
- Bă, e un rahat! O căruță ruginită! Un rebut al tehnicii! 
- Da ce te supără așa tare?! 
- f...tu-i mama lui! Nu merge decât într-a 3-a! 
*** 
Un bancher român, aflat în Franţa în interes de serviciu, se plimba prin oraş cu 
partenerul de afaceri. Apare în faţa lor o femeie superbă. Bancherul nostru o 
studiază foarte atent şi spune: 
- Ce femeie frumoasă! 
- Cu două sute de franci puteţi să i-o puneţi, îi spune francezul. 
Merg ei mai departe şi apare din nou o femeie frumoasă în faţa lor. 
- Ce femeie! spune românul. 
- Cu două sute de franci puteţi să i-o puneţi, îi spune francezul. 
- Nu mai înţeleg nimic, spune românul, aici, la dumneavoastră, nu mai sînt doamne 
adevărate? 
- Ba da, sunt. Numai că acelea încep de la o mie de franci. 
*** 
Doi indieni se intalnesc si discuta in timp ce fumeaza pipa pacii: 
- Am auzit ca Pana de Vultur si Rasarit de Soare au ingropat securea razboiului. 
Cred ca Pana de Vultur e foarte bucuros ca au incheiat acest conflict ce dureaza de 
atatia ani! 
- Nu prea cred... Rasarit de Soare l-a ingropat cu securea in cap... 
*** 
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Într-o unitate de tancuri, unei grupe de proaspeţi recruţi li se prezintă pentru 
prima oară un tanc. Plutonierul comandant de grupă începe să le explice: 
- Tancul este de tip T-55, fabricat în URSS. Are cineva vreo întrebare? 
Nimeni nu întreabă nimic. 
- Pe tanc, se află instalat un aruncător de grenade calibrul 120. Are cineva vreo 
întrebare? 
Nimeni nu întreabă nimic. 
- Tot pe tanc avem o staţie de comunicaţii radio. Are cineva vreo întrebare? 
Un soldat ridică mîna timid. 
- Da, soldat, spune! 
- Tovarăşe plutonier, staţia radio e pe lămpi sau pe tranzistori? 
- Băi, pentru tîmpiţi ca tine o să repet: este pe tanc! 
*** 
Culmea fidelităţii: 
La a 5-a căsnicie să ai aceeaşi amantă. 
*** 
Aflat la o rudă în Bucureşti, un oltean iese dimineaţa pe balcon să-şi scuture 
rogojina. Din neatenţie, se apleacă prea mult şi cade. Speriaţi, trecătorii se adună în 
jurul lui. 
- Ce s-a întîmplat? întreabă unul. 
- Nu ştiu, neică, abia picai şi eu, răspunse olteanul. 
*** 
Un chirurg viziteaza o blonda splendida dupa operatie si ii spune : Totul merge 
bine... . 
Ea il intreaba: Si dupa cat timp voi putea face sex din nou, d-le doctor? 
Chirurgul, incurcat, facu o mica pauza, lucru care paru s-o alarmeze pe biata fata. 
Care-i problema, doctore? Am sa ma fac bine, nu-i asa?! 
Sigur c-ai sa te faci bine... Doar ca nimeni nu mi-a pus intrebarea asta dupa o 
operatie de amigdalita... . 
*** 
Anunt pe usa de la intrare intr-un bloc: Pierdut câine. Pekinez 3 ani... 
Dedesubt scris cu pixul: Şi asta e doar începutul. Plăteste-ti intretinerea! 
*** 
Din ciclul Ei traiesc printre noi : 
AVOCATUL : Doctore, inainte sa faci autopsia, ai cautat sa vezi daca mai avea puls ? 
MARTORUL : Nu 
AVOCATUL : Ai controlat tensiunea ? 
MARTORUL : Nu 
AVOCATUL : Ai verificat daca mai respira 
MARTORUL : Nu 
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AVOCATUL : Deci e posibil ca pacientul sa fi fost inca viu atunci cand ai inceput 
autopsia ? 
MARTORUL : Nu 
AVOCATUL : Cum poti fi sigur Doctore ? 
MARTORUL : Pentru ca creierul lui statea pe o tavita pe biroul meu 
AVOCATUL : Inteleg, dar nu ar fi putut totusi ca pacientul sa fie viu, in ciuda acestui 
lucru ? 
MARTORUL : Ba da, e posibil sa fi fost viu si sa practice avocatura ! 
*** 
Dacă prietena ta nu se mai epileaza, înseamnă că nu mai are pe nimeni în afară de 
tine. 
*** 
Într-un autobuz, pe aceeaşi banchetă stăteau un bărbat şi o femeie cu un bebeluş în 
braţe. La un moment dat, femeia scoate un sân să-l alăpteze pe cel mic. Bebeluşul 
întoarce năsucul într-o parte şi nu vrea să sugă. Femeia, supărată îi spune: 
- Mănâncă, altfel îi dau lui nenea! 
Ajung ei la Ploieşti, aceeaşi scenă: femeia scoate un sân să-l alăpteze pe cel mic. 
Bebeluşul întoace năsucul într-o parte şi nu vrea să sugă. Femeia din nou: 
- Mănâncă, altfel îi dau lui nenea! Bebeluşul, nimic. 
Ajung ei la Braşov....scena se repetă, bebeluşul iar nu vrea. Femeia iar spune: 
- Mănâncă, altfel îi dau lui nenea! 
Autobuzul pleacă mai departe. Domnul care stătea lângă femeie pe banchetă 
izbucneşte: 
- Dar hotărâţi-vă doamnă odată, că eu trebuia să cobor la Ploieşti! 
*** 
I: Cum face sex o tocilara? 
R: Ca la carte! 
*** 
I: Cum faci sex doi ochelaristi(el si ea)? 
R: Ca chiorii. 
*** 
Un tip isi conduce prietena acasa, noaptea, dupa discoteca. Ajunsi in poarta casei 
fetei, tipul se reazema cu cotul in perete si incepe vrajeala la greu. Dupa vreo 15 
minute se deschide usa si apare tatal fetei, chior de somn. 
- A zis nevasta-mea ca se culca ea cu tine numai ia cotul de pe interfon ! 
*** 
Un popă venea cu un ţigan, de la oraş spre casă. Se întîlniseră pe drum. Tot vorbind 
ei de una, de alta, la marginea unui sat prin care trecuseră, iacă un purcel rătăcit. 
— Haoliu, haţin-te, părinte, să-l prindem, că nu ne vede nimeni ! 
— Fugi d-acolo, mă ţigane, că e păcat... 
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— Lasă pacatu, parinte, şi ajuta sa prindem purcelul că huite, fuge, îl scăpăm. 
Popa se uită repede în toate părţile şi, văzînd că într-adevăr nu e nimeni, se mlădie. 
Se aţinu cu poala anteriului la un colţ şi puse mîna pe purcel. 
Cum ajunseră acasă, îl tăiară şi puseră să-l gătească. 
Cînd fuse numai bun, colo, rumen, şi mirosea frumos, popa hoţ, ce-i veni în gînd ? 
Să-l mînînce el pe tot şi să nu-i dea şi ţiganului, dar nu-i venea să-l ia aşa cu şoalda, 
că-i era că-l dă ţiganul de gol în sat. 
— Măi ţigane, ştii tu una ? 
— Ştiu dacă mi-i spune, părinte. 
— Eu zic că purcelul ăsta prea e mic să-l mai împărţim, abia ne mai aţîţăm pofta, şi 
de săturat, nici gînd. Hai mai bine să facem vreo prinsoare ori ceva, şi care-o cîştiga, 
ăla să mînînce purcelul tot. 
— Ce prinsoare să facem, părinte ? 
— De, eu ştiu ?... se gîndi popa niţel. Eu zic sâ ne culcăm, şi care o visa vis mai 
minunat şi mai frumos, al ăluia să fie purcelul. Vrei ? 
— Vreau, părinte. 
Dădu popa o saltea ţiganului — că erau acasă la popa —, o întinse ţiganul jos şi se 
culcară. Popa se gîndi niţel ce să spuie că a visat, şi găsind ce-i trebuia se lăsă 
somnului. 
Ţiganul nu lipi pleoapă de pleoapă, şi cînd auzi pe popă sforăind — că sforăia de 
tuna —, se sculă binişor, se duse la vatră, alături cu odaia unde se culcaseră, puse 
mîna pe purcel şi mi ţi-l îmbucă tot. Apoi se duse de se culcă şi el. 
Cînd se deşteptă popa, hop, jos din pat. 
— Scoal´, ţigane ! Ce-ai visat ? Spune, să vedem care mînîncă purcelul. 
— Spune dumneata dintîi, părinte, că al meu e vis prost, ţigănesc. 
— Se făcea, mă, că se deschisese cerul, începu popa, şi se vedeau numai îngeri şi 
sfinţi, şi se auzeau, mă, cîntînd heruvimii de-ţi mergea la inimă. Pe cînd mă uitam în 
sus cu gura căscată la aşa frumuseţi, numai iacă se coboară din cer, singură, pînă la 
mine o scară lungă, şi un înger mă pofteşte să mă urc pe ea. M-am urcat, mă, pîn´ la 
cer, şi de acolo am pornit spre rai şi mi-a deschis sfîntu Petru porţile, mă. Şi după ce 
le-a închis după mine, ca să nu intre care cumva vreun păcătos, m-a luat mă, şi mi-a 
arătat toate minunile raiului, pînă m-am deşteptat 
— Hauleo, frumos, părinte, frumos hai visat, da io, părinte, vezi cum s-a făcut c-am 
văzut ce ţi s-a întîmplat dumitale, şi cînd te-a-ncuiat sfîntul Petre, am gîndit că nu-ţi 
mai dă drumul din rai şi-am mîncat şi io purcelul, barem, zic, să mă haleg şi eu cu 
hatîta................... 
*** 
Razboi cu nemtii. Bula se ascunde intr-o fantana. Un neamt vrea sa faca la fel. El 
striga in fantana, iar Bula face pe ecoul. 
- E cineva acolo ? 



2790 

 

- E cineva acolo ? 
- Mai bine ma duc in padurice ... 
- Mai bine ma duc in padurice ... 
- Mai bine arunc o grenada ... 
- Mai bine te duci in padurice ! 
*** 
Extenuat de lupta pentru iesirea din criza, premierul face el insusi una si, cum se 
mai zice, da ortul popii. Funeralii nationale, popor, sobor, alesi, culesi, regrete 
eterne etc. Pe marginea mormantului, Traian Basescu plange in hohote din ambii 
ochi smulgandu-si ultimele suvite din parul restant iar Elena Udrea, cernita toata, 
jeleste telegenic si ecumenic. In trei cuvinte, mare jale mare! In drum spre iesirea 
din cimitir, Elena Udrea se apleaca discret la urechea lui Traian Basescu si-i 
sopteste plina de speranta: 
− Traiane, nu-i asa ca as putea acum sa-i iau eu locul? 
Iar Traian Basescu o asigura: 
− Cum sa nu, Elena, numai ca trebuie sa te grabesti pana nu astupa aia groapa. 
*** 
La medic: 
− Schiopatati cand e umezeala in atmosfera? 
− Nu, cand merg. 
*** 
La tribunal: 
- Ei bine, daca ati gasit o verigheta, de ce nu ati predat-o politiei? 
- Pentru ca in interior scris clar:,, A ta, pentru totdeauna". 
*** 
..Doi cocosi iesind de la film ... 
..Unul din ei il intreaba pe celalalt .. 
- Na ce facem acu?.. 
Merem la birt la o bere....sau merem la Rotisor sa vedem niste gaini goale..! 
*** 
O tipă întreabă un vânzător cât costă un palton cu blană. 
− O noapte de amor! 
Tipa se întoarce către bodyguard-ul sau, care stătea mai departe şi-i spune: 
− Achită-i te rog! 
*** 
Un canibal merge la seful tribului si ii spune: 
− Sefule, am arsuri la stomac! Ce sa fac? 
− Mananca si tu un pompier! 
*** 
Un batranel se uita la scula lui si zice: 
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− Bine ma nesimtitule ne nastem impreuna si murim pe rand? 
*** 
Eu sunt un virus albanez. 
Creatorii mei nu au avut bani sa ma dezvolte. 
Asa ca te rog sterge-ti tu fisierele din calculator si trimite-ma la alti prieteni 
*** 
Intr-un magazin intra un negru cu un pagal imens, colorat viu, pe umar. 
Vanzatoarea exclama uimita: 
− Vai, ce frumos e! De unde il ai? 
− Din Africa, raspunde repede papagalul 
*** 
Un sofer de autobuz inteaba pe toti pasagerii: 
− Acolo, in fund, aveti bilete? 
La care Bula zice: 
− Eu n-am! Da' mi-l bag acum! 
*** 
O doamna il intreaba pe un copilas, destul de mic: 
− Cati ani ai, puisor? 
− Pi! 
− Poftim?!? 
− Pai, trei ani si paisprezece luni! Da' dumneata nu stii algebra?!? 
*** 
Ce credem că ştie mama? 
La 4 ani – Mama ştie tot. 
La 8 ani – Mama ştie multe. 
La 12 ani – Mama nu ştie tot. 
La 14 ani – Mama mea nu ştie nimic. 
La 16 ani – Mama mea ? Ce ştie ea ?… 
La 18 ani – Bătrâna asta a copilărit cu dinozaurii… 
La 25 de ani – Posibil ca Mama să ştie ceva despre asta… 
La 35 de ani – Înainte de a decide, vreau să mă sfătuiesc cu Mama. 
La 45 de ani – Precis ca Mama poate să mă îndrume… 
La 55 de ani – Ce-ar fi făcut Mama în acest caz ? 
La 65 de ani – De-aş fi putut să vorbesc despre asta cu Mama… 
Dedicat tuturor mamelor din lume. 
*** 
Culmea imposibilului: 
Întalnirea de 10 ani a kamikazelor veterani in razboi. 
*** 
- Care este ultimul model de centura de castitate? 
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- Botnita. 
*** 
O manichiuristă foarte frumoasă făcea manichiura unui tip într-o frizerie. 
- Ce zici de o întalnire cînd termini lucrul? întreabă tipul. 
- Nu pot, spuse ea. Sunt măritată. 
- Sună-l pe soţul tău şi spune-i că te duci să vizitezi o prietenă bolnavă! 
- De ce nu-i spui chiar tu? E cel care te bărbiereşte! 
*** 
Un punk-er urcă într-un autobuz. Părul său era făcut spice, colorat verde, roşu, 
albastru şi portocaliu. Hainele îi erau o amestecătură de cîrpe şi piele, picioarele îi 
erau goale şi corpul îi era plin de cercei. Se aşează pe singurul loc liber, exact în faţa 
unui bătrîn, care se tot holba la el. 
- Ce te tot holbezi, moşule? Ce, tu n-ai făcut nimic aiurea cînd erai tînăr? 
Bătrînul: 
- Ba da. Odată, cînd eram în marină, m-am îmbătat în Singapore şi am f***t un 
papagal. Mă gîndeam că poate eşti fiu-meu... 
*** 
Printul William ii cumpara printesei Kate un inel cu rubin. Ea zice: 
- Vai iubitule, nu trebuia! 
A doua zi ii cumpara un Viper. Ea zice: 
- Vai iubitule, nu trebuia! 
A treia zi ii cumpara un prezervativ. Ea exclama: 
- In sfarsit... 
*** 
O mama intra in camera fiicei sale,tinand un prezervativ in mana: 
- Uite ca am gasit in camera ta in timp ce iti faceam curat...asta inseamna ca esti 
activa sexual? 
La care fata raspunse: 
- Nu,doar stau lungita.... 
*** 
Intr-un catun uitat de lume s-a introdus in sfarsit canalizare.Ion si Gheorghe discuta 
despre avantajele noii realizari: 
- Ei cum ti se pare? 
- Foarte bine,avem apa calda,toaleta si putem face si baie!Iar Maria a cumparat 
chiar si perie pentru WC. 
- Si cum e ? 
- Nu prea imi place!Tot mai bun era ziarul! 
*** 
Stau doi tipi, beau bere. Unul isi spune pacatele: 
- Mai tii minte, anul trecut ai fost lipsit de premiu? 
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- Da. 
- Eu am facut-o. Dar tii minte, ai primit mustrare? 
- Tin minte. 
- Tot din cauza mea. 
Atunci al doilea spune: 
- Tii minte, acum doi ani, ti s-a nascut un baiat? 
- Tin minte. 
- E din cauza mea... 
*** 
Un oaspete la masa unui oltean. Olteanul: 
- Mai ia o bucata de carne. 
- Multumesc, am mancat deja doua bucati. 
- De fapt, patru, dar tu mananca, cine sta sa le numere... 
*** 
Elefantul o întreabă pe cămilă: "De ce ai sânii pe spate?" 
"Hmmm", răspunde cămila, "Interesantă întrebare de la cineva căruia îi atarna 
scula din moacă... " 
La bordelul moldovenesc, patroana striga la o angajata care era cu un client: 
- Marishico, opreshti plasherili, ca suta-i falsa! 
- Apai doamna, nu mai pot acu', ca domnu' tocmai o jubilat 
*** 
Gheorghe isi inmormanteaza soacra. Vine omu' nostru acasa si cand sa deschida 
poarta ii pica o tigla in cap. 
Gheorghe contrariat se uita spre cer: 
- Ai si ajuns, scarba?! 
*** 
Doi proaspat arestati discuta in celula: 
- De ce ai fost arestat? 
- Pentru concurenta. 
- Adica?!? 
- Fabricam aceleasi bancnote ca si statul ... 
*** 
Un evreu se muta intr-un orasel de catolici. In fiecare vineri, in timp ce crestinii 
tineau post si mancau numai peste, evreul facea fripturi dupa fripturi, 
innebunindu-i cu mirosul. 
Disperati, catolicii se decid sa-l converteasca si, dupa amenintari, rugaminti, 
promisiuni, reusesc sa il convinga. 
Il duc cu mare alai la Biserica, unde preotul il stropeste de 3 ori cu apa sfintita, 
intonand "nascut evreu, crescut evreu, acum crestin". 
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Vinerea urmatoare, in timp ce toti catolicii tineau post si mancau numai peste, din 
casa evreului convertit se ridica miros imbietor de friptura. 
Innebuniti, s-au prezentat la casa pacatosului, sa vada cum e posibil si l-au gasit in 
fata unui gratar mare, plin cu carne, pe care o stropea de zor cu apa, intonand: 
"nascuta vaca, crescuta vaca, acum peste"... 
*** 
Unu' se duce la o biblioteca: 
- Dati-mi si mie, va rog, o carte despre sinucidere. 
Bibliotecaru: 
- Du-te ma dreacu, ca tu n-o mai aduci inapoi!! 
*** 
Un politist pe malul unui lac ii zice unei tinere: 
- Domnisoara, aici este interzisa baia! 
- Dar de ce nu mi-ati spus asta inainte de a ma dezbraca? 
- Pentru ca dezbracatul nu e interzis... 
*** 
Un preot ortodox, un preot catolic si un rabin jucau poker. La un moment dat, in 
toiul jocului, cind pariurile erau 
cu trei zerouri, vine politia si ii prinde in flagrant. 
Politistul il intreaba pe preotul ortodox: 
- De ce joci poker, parinte? 
Preotul ortodox raspunde: 
- Eu, poker!?... Fereasca Dumnezeu si Maica Domnului... 
Politistul trece la preotul catolic: 
- Sfintia voastra juca poker? 
Preotul catolic ridica ochii spre cer, spuse in gind un "Doamne, iarta-ma!" 
si, apoi, raspunde sec: 
- Nu! 
Politistul se intoarse la rabin si il intreaba si pe el: 
- Rabine, marturiseste macar tu ca jucai poker! 
La care rabinul ridica din umeri si raspunse: 
- Cu cine sa joc?... 
*** 
Un barbat suna la pompieri si zice speriat: 
- Domnule soacra mea vrea sa se arunce de la etaj!! 
- Si care e problema? 
- Nu se deschide fereastra!!! 
*** 
Un ardelean care tusea ca naiba se duce la medic. Doctorul il consulta 
si il intreaba cu o voce grava: 
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- Fumati? Dupa cateva momente de ezitare, ardeleanul raspunde: 
- Mai bine as bea ceva. 
*** 
- Sunt foarte ingrijorata: niciodata sotul meu nu a intirziat atita! 
Cred ca si-a gasit alta femeie? 
- Vai tu, de ce te gindesti la ce-i mai rau !.Poate l-o calcat vreo masina. 
*** 
Suna unul la macelarie: 
- Aveti picioare de porc? 
- Da! 
- Si cap de curcan? 
- Da! 
- Urat trebuie sa mai aratati... 
*** 
- De ce dau manelistii din fund si rockerii din cap? 
- Fiecare scutura ce are... 
*** 
Un om intra in dormitor cu o capra in brate. Sotia, intinsa in pat, citea o carte. Omul 
spune: 
- Uite draga, asta este vaca cu care fac sex cand tu ai migrene. 
Sotia raspunde: 
- Daca n-ai fi fost asa de prost, ai fi realizat si tu ca este o capra. 
La care omul: 
- Daca n-ai fi fost asa de proasta, ai fi inteles ca vorbeam cu capra... 
*** 
Gheorghe il intalneste pe Ion si ii spune: 
- Stii ca ti-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, stii ca ti-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, nu ai auzit, ti-a murit soacra! 
- Nu ma face sa rad ca am buzele crapate 
*** 
La o judecata: 
- Sotul : "Intru in casa si-mi vad curva de femeie in pielea goala pe pat,geamul 
deschis,ma uit pe geam si vad pe unu in chiloti alergand, iau noptiera si o arunc 
dupa el" 
- Sotia : "Era cald.M-am dezbracat,am deschis geamul,vad cum intra dobitocul asta 
si fara sa zica ceva arunca cu noptiera prin geam" 
- Victima : "Eu sunt sportiv..Alerg in fiecare zi pe acel traseu. 
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Intorc capul si vad cum zboara o noptiera spre mine..." 
- Martorul : "Eu ce treaba am?Stateam si eu linistit in noptiera.... " 
*** 
Bula se duce la doctor si i se plinge: 
- Doctore, sunt homosexual. 
- Vai de mine... Si eu nici macar nu m-am pieptanat! 
*** 
Soacra vine acasa si spune: 
- Astazi am fost la coafor. 
Ginerele, subtil: 
- Si era inchis? 
*** 
O doamna, aflata la volan, vede in fata ei doi barbati catarandu-se pe un stalp de 
telegraf. Trecand pe langa ei, le striga: 
- Hei, nu va speriati, am carnet de 10 ani de zile! 
*** 
Un betiv, noaptea, s-a ratacit intr-un cimitir.... merge el ce merge balabanindu- se 
si... zduf! cade gramada intr-un mormant proaspat sapat. 
Se trezeste din buimaceala si incepe sa strige: 
- Ajutooor! Ajutooooor! 
Nimic, nimeni prin preajma... Mai sta ce mai sta si incepe iar: 
- Ajutoooooooor! 
Dupa cateva ore, normal, i s-a facut frig tipului.. 
- Ajutooooooooooooooo or! 
Mi-e frig!!! 
Dupa nici un minut, apare groparu’ cu o lopata in mana si incepe sa toarne pamant 
peste el: 
- Pai daca te-ai dezvelit... 
*** 
I :Ce ar fi lumea fara barbati? 
R: Plina de femei libere, fericite si... grase 
*** 
- De ce furnica nu poate fi mulsa? 
- Pentru ca nu-i incape caldarea intre picioare... 
*** 
I. Cand va incepe Foamea Mondiala? 
R. Cand vor incepe chinezii sa manance cu lingura. 
*** 
Prietena mea mi-a spus sa fiu mai afectiv. Acum am doua prietene. 
*** 
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- De ce nu sunt manele in Elvetia? 
- Pentru ca e tara neutra si nu are dusmani... 
*** 
- De ce nu este bine sa mori lunea ? 
- ?!.... 
- Iti merge prost toata saptamana ! 
*** 
La un bal, se duce unu' la o tipa: 
- Papusa, dansezi? 
- Da, sigur. 
- Pai, atunci lasa-ma pe mine sa stau pe scaun. 
*** 
La un fotograf au venit mai multi chinezi pentru a se fotografia. 
Fotograful se gandi: 'De ce sa-i mai fotografiez, daca seamana leit unul cu altul? O sa 
le dau aceeasi fotografie!'. 
Cand primesc fotografiile, un chinez ia fotografia, se uita lung la ea si spune: 
- Nu e fotografia mea. 
- Cum nu e a ta? - intreaba fotograful - Nu e fatza ta? 
- Fatza e a mea, dar camasa nu. 
*** 
Doi politai discuta: 
- De ce iti tot freci mainile? 
- Ca mi-e frig 
- Da' de ce nu-ti bagi mainile in buzunar? 
- Acolo mi-s manusile... 
*** 
Alinuta: -Mama, daca o sa fiu cuminte cand o sa fiu mare, o sa am si eu un sot? 
- Da, fetita mea! 
- Si daca nu o sa fiu cuminte? 
- Atunci o sa ai mai multi... 
*** 
Soacra, pe patul de moarte, ii comunica ginerelui ultimele dorinte: 
- Sa repari (tuseste fara putere) pendula aia de pe perete... 
- O repar, mama soacra, o repar. Dumneata concentreaza-te acolo..... 
*** 
Un tip facand o vizita in Bucuresti, nu gaseste loc la hotel si apeleaza la o casa 
particulara unde raspunde o baba. 
- Maica, eu te cazez, dar casa mea este modesta. Uite, in camera asta dorm eu,iar in 
cealalta vitzica mea. Te rog sa alegi tu. Tipul alege cu batrana in camera. 
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Dimineata, tipul plateste si vrea sa plece. Baba doreste sa i se serveasca un ceai si 
zice: 
- Vitzica, adu tu ceainicul, mama! La asta intra in camera o tipa superba. Se 
recomanda: 
- Vitzica. 
La care tipul zice: 
- Boul de Marinescu! 
*** 
Intr-una din zilele insorite ale lui Ianuarie 2015 un batran se apropie de intrarea in 
Palatul Cotroceni. Se apropie de ofiterul de garda si ii spune: 
- As vrea sa intru sa vorbesc cu presedintele Basescu. 
Ofiterul il priveste bland pe batran si ii spune: 
- Domnule, Basescu nu mai este presedinte si deci nu mai are resedinta aici. 
Batranul ii spune ca e in regula si se indeparteaza incet de intrarea in Palat. A doua 
zi acelasi batran se indreapta catre intrarea in Palatul cotroceni si se adreseaza 
ofiterului de garda (acelasi din ziua precedenta): 
- As vrea sa intru sa vorbesc cu presedintele Basescu. 
- Domnule, asa cum v-am spus si ieri, Basescu nu mai este presedinte si deci nu mai 
are resedinta aici. 
Batranul ii multumeste si pleaca incet spre locuinta sa. A treia zi batranul se duce 
din nou la intrarea in palatul Cotroceni si se adreseaza aceluiasi ofiter: 
- As vrea sa intru sa vorbesc cu presedintele Basescu. 
Iritat, ofiterul se incrunta usor la batran si ii spune: 
- Domnule este a treia zi consecutiva cand veniti aici si cereti sa vorbiti cu Basescu. 
V-am spus deja ca Basescu nu mai este presedinte si deci nu mai are resedinta aici. 
Nu intelegeti? 
- Ba inteleg foarte bine, insa nu ma mai satur sa aud asta. 
Ofiterul ia pozitia de drepti, il saluta respectuos (ca pe un superior) si ii spune 
batranului: 
- Atunci ne vedem maine, domnule! ............................................................... În Egipt 
arheologii au descoperit un mormant nou. In el erau două sarcofage. Pe unul era o 
inscripţie: "Aici odihnește cel mai faimos jucator de alba-neagra din Egipt." Pe cel 
de-al doilea alta inscripţie: "Sau aici"! 
*** 
- Draga, avem ceva de mancare? 
- Vezi ce gasesti în frigider. 
- Oh, scumpa mea... singurica ai gătit gheaţa? 
*** 
O blondă intră disperată într-o staţie de benzină: 
- Va rog să mă ajutaţi! Mi-am închis maşina şi au rămas cheile în maşină, ce mă fac!? 
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Benzinarul se abţine cu greu să nu radaă: 
- Măcar aţi lăsat gemul deschis de două degete?” o întreabă pe blondină. 
- Da, da, desigur… zice aceasta. 
- Bine, spune benzinarul atunci încercaţi să trageţi butonul de blocajul uşi în sus cu 
acest laţ de sarmă. 
- Sunteţi o comoară, zice blonda ieşind cu laţul de sârmă. 
După 10 minute intră un client în benzinărie care nu se putea stăpâni de râs. 
- Ce s-a întâmplat? întreabă benzinarul. 
- Ce vă spun acum nu veţi crede niciodată? zice omul… afară lângă o maşină stă o 
blonda care încearcă să deblocheze uşa cu un laţ de sarmă 
- Bine şi ce-i de râs în asta? întreabă benzinarul, asta i se poate întâmpla oricui!… 
- Desigur, zice omul, dar în maşină mai era o blondă care zicea,,mai la stânga, mai la 
dreapta, mai sus ..!” 
*** 
Un şofer mergând pe drum cu maşina întâlneşte pe marginea drumului o blondă 
autostopistă cu o canistră în mână. Omul se opreşte, o ia în cabină apoi o întreabă: 
- Ce ai în canistră? 
- Motorină. 
- Pentru ce cari după tine ditamai greutatea? 
- Lasă că vă ştiu eu pe voi, cum intrăm în pădure cum se termină benzina… 
*** 
Bulă catre tată: 
- Tată, vreau sa merg la grădina zoologică! 
- Păi mă Bulă, cine vrea sa te vadă poate să vină aici. 
*** 
Secretara către patronul unei firme de construcţii bine-cunoscute în România: 
- Am doua veşti: una bună, alta rea. 
- Începe cu cea bună. 
- Nu eşti steril. 
*** 
Două blonde la duş: 
- Dă-mi, te rog, şamponul tău! 
- Dar ai unul lângă tine… 
- Ştiu, dar ăsta e pentru păr uscat şi eu am părul ud! 
*** 
Khan, studiind in vest, isi suna mama la telefon: - Mama, am SIDA - Atunci sa nu te 
mai intorci, fiule. - De ce, mama? - Daca te intorci, sotia ta va fi infectata. De la sotia 
ta se va infecta fratele tau, de la fratele tau femeia de serviciu, de la ea tatal tau, de 
la tatal tau sora mea, de la ea sotul ei, de la sotul ei ma infectez eu, de la mine 
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soferul meu, de la el - sora ta si daca sora ta se infecteaza cu SIDA, se va imbolnavi 
tot orasul. Asa ca, in numele Domnului, nu te intoarce acasa! 
*** 
Vine Ion de la munca obosit si deschide frigiderul,... se uita in el, inchide usa si 
merge si o bate pe Maria. 
A doua zi la fel, vine deschide frigiderul si merge o bate iara pe Maria, rau de tot,... 
A treia zi Ion cand vine de la lucru, direct la frigider,.... dupa care merge la Maria si 
zice: 
- Tu, Marie, imi este mila sa te mai bat, dar ti-am zis de atatea ori sa stingi becul de 
la frigider de cate ori umbli la el! 
*** 
Un scoţian cumpără un autoturism. Îl întreabă pe vânzător: 
- Cât consumă maşina? 
- O linguriţă la sută. 
- Linguriţă mare sau mică? 
*** 
Un tip s-a ratacit în pădure. Merge prin pădure şi strigă cat il tin plămânii: 
- Auuuuuu! Ajutoooooor! E cineva pe aici? 
La un moment dat in spatele lui apare un urs şi-i spune: 
- Na...Eu sunt...Si ce, ti-e mai uşor acum? 
*** 
Cum ştie un vameş roman că trebuie să apară un traficant de ţigări? 
Se uită în agendă. 
*** 
Intre colege: 
- Buna. Cum te simti azi? 
- N-am inchis ochii toata noaptea din cauza racelii. 
- Eu am o metoda grozava. Il prind pe barbatu-meu, ma…...bine si pana a doua zi 
trece. 
- Si chiar ajuta? 
A doua zi: 
- Oh, arati bine azi!!! 
- Da, merci mult pentru sfat. Apropos, ai o locuinta splendida. 
*** 
Sex la telefon. 
- Eu iti voi îndeplini toate dorinţele... 
- Marie, eu sunt. Cand vii acasa, te rog sa cumperi pâine! 
*** 
- Ieri seara am salvat o femeie de la viol! 
- O, bravo! Cum? 
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- Am convins-o. 
*** 
Cheltuieli imprevizibile - cheltuili de care tu nu ştiai, dar care au fost demult 
planificate de către soţie! 
*** 
Un barbat statea pe canapea privind un meci la televizor, cand auzi din bucatarie 
vocea dragastoasa a sotiei: 
- Dragule, ce ai dori sa mananci la cina? Pui, peste, vitel sau miel? 
- Niste pui ar fi OK, zice el din canapea. 
- Du-te naibii de nenorocit, zice nevasta-sa. Tu sa crapi in tine ciorba de fasole de 
ieri. Vorbeam cu catzelusha! 
*** 
Doctorul : 
- Dumneata pana acum ai cam simulat, dar de data asta, constat cu bucurie ca esti 
bolnav pe bune !! 
*** 
Moare bulibasha tiganilor. Inmormantare cu fast, intr-o zi de miercuri (meciuri de 
fotbal senzationale, in cupele europene). Preotul (mare microbist), tine slujba in 
curtea din fata vilei, dupa care se formeaza cortegiul spre cimitir. 
In fata - preotul, dupa el 6 tigani purtau sicriul pe umeri si pe urma - alaiul cu 
rudele apropiate si restul multimii. Mai era un sfert de ora pana la inceperea 
meciului. 
Preotul, in fata cortegiului, lungea cam tare pasul. Nu se oprea nici la rascruci de 
drumuri, dupa obicei. 
Tiganii cu sicriul gafaiau deja cam tare si ii treceau toate apele. La un moment dat, 
unul dintre ei zice catre preot: 
- Ho, dom' parinte, stai mai incet, mancatz'ash, ca doar nu l-am furat!.... 
*** 
O fata vorbeste suparata cu o prietena de a sa ca mama ei nu o lasa sa fie pipaita de 
prietenul ei decat de la brau in sus. 
- Si tu ce faci? 
- Ma chinui si stau in maini la fiecare intalnire... 
*** 
Primul barbat care s-a insurat poate fi iertat. 
Nu stia ce-l asteapta. 
Ceilalti, insa, n-au nici o scuza !! 
*** 
Merge Fat Frumos calare la Ileana Cosanzeana, in turnul din Padurea Deasa. Cum 
ajunge, Fat Frumos ii spune calului: 
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- Vezi ca eu urc la Ileana Cosanzeana. Tu asteapta-ma aici jos. Daca vine Zmeul, eu 
sar cu parasuta asta, iar tu fi atent ca sa nimeresc direct in saua ta si apoi o luam la 
fuga. 
Urca Fat Frumos la Ileana Cosanzeana, se iubesc ei ce se iubesc, cand, deodata se 
aud batai in usa. 
Fat Frumos striga: "E zmeul!", ia parasuta si sare pe geam. 
Ileana Cosanzeana deschide usa, cand in usa calul: 
- Spune-i, te rog, lui Fat Frumos ca, in loc de parasuta, a luat sacul meu cu orz. 
(var2:-Spune-i, te rog, lui Fat Frumos ca,afara ploua si am intrat in scara) 
*** 
Poliţistul se întîlneşte cu zîna bună, care îi spune: 
- Îţi voi împlini două dorinţe! 
- Aş dori o halbă de bere din care berea să nu se termine niciodată! 
Poliţistul primeşte halba şi, după ce o bea, vede că nu se mai termină. Bucuros, îşi 
spune a doua dorinţă: 
- Aş dori să-mi dai încă o halbă ca asta! 
*** 
Mecanicul unui metrou bucureştean are parte de o zi de lucru banală până când îşi 
face intrarea în cabină un tip tuciuriu cu un pistol în mână care comandă scurt: 
- La Beirut ! 
După ce-şi revine din şoc, vatmanul încearcă să-i explice agresorului: 
- Domnule, ăsta-i metrou, nu avion, merge pe unde are şine. Doar nu credeţi cu 
adevărat că pot să vă duc la Beirut cu metroul?? 
Intrusul, însă, ştie una şi bună: 
- La Beirut !! 
Vatmanul, resemnat, anunţă la microfon: 
- Toată lumea în vagoane, se închid uşile, următoarea staţie: Beirut, cu peronul pe 
partea dreaptă. 
Pe faţa agresorului înfloreşte un zâmbet: 
- Vezi mă? Are dreptate Băsescu: voi puteţi, mă, da' nu vreţi! 
*** 
Doi beţivi făcuţi varză zac pe zăpadă. Deodată se apropie de ei un Saint-Bernard 
uriaş, cu un butoiaş de rom la gât. 
- Ia uită-te, vine cel mai bun prieten al omului, zice unul. 
- Da, şi ia uite ce câine mare îl aduce! 
*** 
Secretara ii aduce, unui director de corporatie, un teanc mare de CV si scrisori de 
intentie de la candidati. Directorul prinde intre doua degete cam jumatate din top si 
arunca foile in cos. 
- De ce faceti asa?! se mira secretara 
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- Compania aceasta nu are nevoie de nenorocosi. 
*** 
După ce mănîncă o singură stridie într-un restaurant, un scoţian moare cu stomacul 
perforat de perla naturală care se găsea în stridie şi pe care nu o băgase în seamă. 
Mergînd în urma carului mortuar, soţia decedatului se lamentează unei prietene: 
- Noroc cu perla aia, că altfel nu aveam cu ce să-l duc la groapă! 
*** 
- Ce-ai făcut, omul lui Dumnezeu? Soţia ta e aproape desfigurată! Ştii că te paşte o 
pedeapsă gravă? 
- Am prins-o în flagrant delict: mă înşela! 
- Şi de ce trebuie să fii atît de crud? N-o poţi ierta? Şi Hristos a iertat-o pe femeia 
păcătoasă! 
- Da, dar nu era soţia lui! 
*** 
Cică pe un aeroport american, doi oameni de afaceri au închiriat un avion care să-i 
ducă pînă la Seattle. Pe drum, sînt cuprinşi de o ceaţă groaznică care îl face pe pilot 
să zboare mai mult după instrumente. Din nefericire, are loc un scurtcircuit la bord 
şi instrumentele încetează să mai funcţioneze. Pilotul se învîrteşte disperat în 
dorinţa de a găsi un loc de 
aterizare. Dintr-o dată, îşi dă seama că survolează un oraş. Vede un zgîrie-nori şi 
zburînd pe lîngă el reuşeste să vada într-un birou pe cineva. Printr-o foarte 
complicată serie de manevre, reuşeşte să se apropie şi să-i strige persoanei din 
birou: 
- Hei, unde mă aflu? 
Răspunsul nu a întîrziat să apară: 
- Te afli într-un avion! 
Pilotul tace, apoi se luminează la faţă, virează la 90° şi apoi coboară drept pe 
aeroportul din Seattle! Cei doi oameni de afaceri, aflaţi între groaza pe care tocmai 
au trăit-o şi fericirea că au scăpat, îl întreabă pe pilot cum de a reuşit chestia asta 
de-a dreptul miraculoasă. 
- Numai după răspunsul omului din birou, răspunde pilotul. Răspunsul era sută la 
sută corect, dar de nici un folos. Deci omul era unul din angajaţii Microsoft, iar 
clădirea era a Microsoft din Seattle care este chiar lîngă aeroport. 
*** 
Ora 11 noaptea. Farmacia cu program de noapte. Intră un tip, cere un prezervativ. 
Plăteşte, pleacă. Seara următoare, aproape de miezul nopţii, acelaşi tip: 
- Daţi-mi vă rog un prezervativ. 
Îl ia, plăteşte, pleacă. Seara următoare, scenă identică. La care farmacistul, curios, îl 
întreabă pe tip: 
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- Nu vă suparaţi, dar de ce cumpăraţi cîte unul, de ce nu cumpăraţi mai multe 
odată? 
La care tipul: 
- Ştiţi, vreau de fapt să mă las… 
*** 
Discutie intre doi macelari ramasi singuri in pravalie dupa plecarea unui 
batranel: 
- Mai prietene, suntem colegi de atata timp, furam impreuna si la cantar si la 
ambalaj si la dat restul, ma rog, asa cum e specific breslei noastre, dar in 
fiecare saptamana vine batranul asta ponosit si-i dai un pachet de 
carne, asa pe de-a moaca. De ce? 
- Baaai, omul asta mi-a facut atat de mult bine, incat ii sunt indatorat pana la 
moarte. 
- Serios? Cum asa?? Cand??? 
- Cand aveam 20 de ani si eram student la Politehnica, batranelul asta mi-a 
fost profesor. Si daca n-avea el grija sa ma pice la examene, cine stie... 
ajungeam dracu' vreun amarat de inginer.. 
*** 
Fetele se machiaza,se dau cu creme,parfumuri,isi aseaza parul in cel mai mic 
detaliu... 
Baietii se uita la ele si zic:"Misto funduletz"! 
*** 
Ştire: "Ieri, în piaţa centrală a oraşului, trupele speciale au dispersat o demonstraţie 
a masochistilor. Plăcerea a fost enormă, în ambele tabere!" 
*** 
El alerga dupa orice fusta. Si totul ar fi fost ok, daca nu se intampla in Scotia! 
*** 
Mamaia. Un ungur, înecându-se în mare, a uitat cum se spune în română cuvântul 
"ajutor" şi striga: "Me scald ultima date!" 
*** 
Alcoolul ucide celulele nervoase...Raman doar cele linistite. 
*** 
Stewardesa: 
- De ce strigati? De ce sunteti nervosi? Ok, v-a scuturat de cateva ori...Un gol de aer 
obisnuit. O zona cu turbulente...Se mai intampla...Gata, gata, ne linistim. Totul e 
bine? V-ati calmat? Ok, merg sa linistesc si pasagerii! 
*** 
Un politist, vorbind cu Moartea si notand in carnetel: "Deci ziceti ca inainte sa 
intrati in Romania aveati coasa...?" 
*** 
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Nu faceti aceeasi prostie de doua ori...sunt atat de multe prostii noi de facut!!! 
*** 
Bula viseaza cifra 9. 
Se trezeste, se uita la ceas era 9:09, se uita in calendar 9 septembrie 2009. 
Hotarat ca e un semn se urca in autobuzul 99, ajunge la hipodrom si pune 9999 
dolari pe calul cu numarul 9 din cursa a 9-a. 
Calul iese al noualea. 
*** 
Judecătorul întreabă martorul : 
- Cum v-aţi dat seama că acuzatul este beat ? 
- Păi striga în gura mare că nu îi este frică nici de nevastă nici de soacră ! 
*** 
Discutie intre doi pensionari : 
- Anul trecut am facut sex o singura data, anul asta am mai rarit-o... 
**** 
Criza economică 
Unul se duce la benzinărie: 
- Pune, te rog, 5 picături de benzină în rezervor şi 3 picături de ulei la motor! 
Băiatul de la benzinărie: 
- Vreţi să mă şi băşesc puţin în cauciucuri?. 
*** 
Brocoli: Eu arăt ca un copaceeel 
Ciuperca: Eu arăt ca o umbreluţă 
Mărul: Eu arăt ca o inimioară 
Banana: Haideţi să schimbăm subiectul 
*** 
O babuta vine la prietena ei sa-i ceara proteza pentru o seara pentru a se duce la 
o petrecere de babaciuni. A doua seara aceasta inapoiaza proteza si 
pleaca. Prietena ei crezand ca aceasta a spalat-o inainte de a i-o aduce o 
foloseste. La un moment dat incepe … 
- Mmmm – salata de fructe ….. 
- Mmmmmmm – carnati afumati …. 
- Mmm – curva dracului. 
*** 
O tipa isi suna prietenul: 
- Gata. Totul s-a terminat! 
- Dar de ce? Noi ne iubim... 
- Am auzit. Stiu totul. Vorbeai cu cineva la telefon si spuneai ca şase luni 
ai avut papiloma biocelatum ... 
- Cichlasoma! Cichlasoma biocellatum! 
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...-Şi sifilitus labio. 
- Labio Frenatus! 
- Sam, eu îmi doresc copii! Iar de boli venerice nu am nevoie! 
- Gata! In prezenta blondelor nu mai vorbesc despre pesti de acvariu 
*** 
Era odată un cerşetor care se aşeza mereu lîngă o biserică pentru a cerşi cu 
o pălărie în mînă. Într-o zi, vine cu două pălării. Un enoriaş se apropie de el şi-l 
întreabă: 
- Domnule dragă, de ce aveţi două pălării? 
Cerşetorul răspunde: 
- Adevărul este că mi-a mers atît de bine încît m-am hotărît să-mi deschid o 
sucursală. 
*** 
Examenul pentru obtinerea permisului de conducere. Blonda urca în maşină. 
- Mulţumesc, ati picat! - spune examinatorul. 
- Cum să nu trec cand nici nu am pornit? 
- Te-ai asezat pe bancheta din spate! 
*** 
Soţii sunt pasageri intr-o excursie de-a lungul drumului vieţii. 
Singura problema este sa nu fie soacra la volan! 
*** 
Dumnezeu a creat cerul şi pământul. Restul a fost fabricat în China . 
*** 
Prima zi de scoala. Clasa intai. Fiul unui programator este întrebat de profesoară: 
- Stii alfabetul? 
- Da. 
- Spune-l ! 
- Q,W,E,R,T,Y ... 
*** 
Soţia: 
- Barbatul trebuie să fie un pic mai frumos ca maimuţa! 
Soţul: 
- Barbatul trebuie să fie un pic mai frumos ca maimuta cu care trăieşte! 
*** 
- De ce in Olanda este legalizata marijuana? 
- Ai văzut femeile lor? 
*** 
Seful catre subordonat: 
- Petrescu, eşti concediat! 
Petrescu: 
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- Concediat? Credeam ca sclavii sunt vânduti!! 
*** 
Intr-o seara in cimitir, un gropar incepe a sapa o groapa. Din mormantul din fata 
lui iese o mana. Groparul nostru nimic... Indata mai iese una din celalalt 
mormant. Groparul nimic... Nu peste mult timp ies din pamant pana la jumate 2 
scheleti. Groparu nimic, continua treaba... Imediat scheletii ies si hotarasc sa il 
sperie. Merg langa el si zic: 
- Bau!!! 
El nimic... tot cu treaba. Iritati, schelii se hotarasc sa sara gardul. Indata 
se trezesc amandoi cu cate un harlet in spate: 
Groparu: 
- Radem, radem, glumim, glumim, da nu parasim incinta!!! 
*** 
M-am lasat de băut, fumat şi am renuntat sa ma gândesc la sex. Acestea au fost cele 
mai nasoale douăzeci de minute din viata mea ... 
*** 
Un arab catre o romanca: 
- Casatoreste-te cu mine, frumusete. Vei avea si aur, şi bijuterii,si casa, dar vei fi a 7-
a soţie! 
- Du-te, ma, dracului! Încă după o p..a n-am stat la coada! 
*** 
Doi ardeleni intr-un bar. 
- Cum sa fac sa ma las de fumat? 
- Eu incerc de doua luni. 
- Cu pastile ai incercat? 
- Da, dar nu pot sa le aprind! 
*** 
- Cum se traduce „I don’t know”? 
- Nu știu. 
- Băga-mi-aș, nimeni nu știe… 
*** 
De ce nu a avut prinţul William parte de o petrecere a burlacilor? 
- Pentru că e cel puţin ciudat să bagi în chiloţii unei stripteuze bancnote care 
au imprimate pe ele chipul bunicii tale. 
*** 
Ploaie de stele. Soacra şi ginerele îşi pun câte o dorinţă. Ginerele a fost mai 
rapid, soacra n-a mai apucat. 
*** 
O blonda ii spune unei prietene: 
- Ieri am fost la oftalmolog. 
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- Si ce ti-a spus? 
- Mi-a spus să învăţ alfabetul. 
*** 
Soţia şefului se adresează noii lui secretare: 
- Sper că nu veţi fi la fel de "activă"ca precedenta. 
- Dar cine a fost înaintea mea? 
- Eu! 
*** 
Ieri noaptea am privit cu soţul un film porno. Astfel, în cele din urmă, am 
ales modelul de tapet în coridor, culoarea faiantei in baie si stilul pentru bucatarie 
... îmbătrânim probabil ... 
*** 
Draga mea, spune-mi acele superbe doua cuvinte care-i leagă pe oameni pentru 
totdeauna! 
- Sunt insarcinata. 
*** 
Sotul, inainte de a pleca in delegatie, se adreseaza nevestei: 
- Sper ca in timpul absentei mele, nu ma vei insela! 
- Fii linistit draga! Astfel de ganduri imi vin numai cand esti langa mine! 
*** 
Caut o fată sinceră, frumoasă, inteligentă, cu sani mari, sexy, cu aspect fizic plăcut, 
pentru o relaţie serioasă,... în fiecare miercuri seara! 
*** 
- Se desfiinteaza FISCUL, striga fericit Vasile. 
- Ei, na, de unde ai aflat? 
- Adineauri am primit de la ei un plic pe care scria "Ultima instiintare"!!!!!!!!!!!!!!!! 
*** 
Amenda este taxa pentru ceea ce ai facut gresit. 
Taxa este o amenda pentru ceea ce ai facut bine. 
*** 
Gheorge pe patul de spital o astepta pe nevasta-sa. Intr-un tarzia apare si ea. 
- Gheo, sa iti povestesc ce mi s-a intamplat. Am urcat in taxi si pe drum mi-am adus 
aminte ca am uitat portofelul. 
- Si te-ai intors? 
- Nu,ar fi durat pra mult, iar taximetristul a spus ca nu e problema, ca o sa ne 
descurcam. La un moment dat a tras pe dreapta si mi-a spus: "ce alegi? imi canti un 
cantec sau facem sex?" 
- Ce obraznic, iubito.... si ce cantec i-ai cantat? 
- Pai, ma, Gheo... tu pe patul de spital si eu sa am chef de cantat?? 
*** 
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O blonda la spovedanie: 
- Parinte am preacurvit. 
- De cite ori fica mea.......? 
- Parinte am venit sa ma spovedesc, nu sa ma laud! 
*** 
- El ti-a povestit despre aventurile trecute? 
- Nu. 
- Ce magar. Dar tu lui? 
- Nici eu !!. 
- Bravo! 
*** 
Viaţa bărbaţilor este ca o zebră: blondă, brunetă, blondă, brunetă... 
A femeilor - ca grădina zoologica: bou, magar, maimuta... 
*** 
- Toţi bărbaţii sunt niste afemeiaţi! 
- Chiar toţi? 
- Absolut! Pai cum, crezi că "ceilalţi" sunt bărbaţi? 
*** 
O blondă la doctor. 
- Domnişoară, vă recomand nişte ultraviolete. 
Blonda răspunde: 
- Abia aştept, domn' doctor! Am fost odată ultra violată şi mi-a plăcut la nebunie! 
*** 
O blonda intervievata... - Cati soti ai avut pana acum ? - Doar ai mei? Sau aşa...in 
general? 
*** 
 Pe o plaja de nudisti: 
- Domnisoara, stiti de ce am nevoie acum? 
- Nu sunt oarba, văd!!! 
*** 
Seara pe o bancă în parc, un băiat şi o fată. Tipul îi atinge în permamenţă spatele. În 
cele din urmă ea întreabă: 
- Ce faci? 
- Caut sânii. 
- Sânii sunt în faţa! 
- Acolo am căutat deja..... 
*** 
Avocatul isi intreaba unul din viitorii clienti: 
- Si aveti banii necesari pentru a va permite sa fiti aparat de mine? 
- Da, am doua casete cu bijuterii. 

http://us.mg3.mail.yahoo.com/go/messages/private/action=deleteMessage&csrftoken_deletemessage=dc537fcf&threadID=11255607&messageID=66&fromID=14469654
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- Bine, atunci sa vedem...De ce sunteti acuzat? 
- De furtul celor doua casete cu bijuterii... 
*** 
- De cate gorile este nevoie de a insuruba un bec? 
- De una ! Imaginati-va, insa, de cate becuri.... 
*** 
- Cum se numesc oamenii care stau la coada? 
- Oameni de rand... 
*** 
- Intr-o incapere sunt 1000 de tigani si un alb.Cum se numeste albul? 
- Paznic. 
*** 
Romania este tara in care portofelul coboara cu o statie inaintea ta. 
*** 
Scrisoare de la profesoară catre părinţi: 
"Dragi părinţi, vă rog să-l spălaţi pe Bulă! Miroase!" 
Răspunsul: 
"Stimată Doamnă! Bulă nu trebuie mirosit. Bulă trebuie învăţat!" 
*** 
A aloca bani pentru lupta împotriva corupţiei este ca şi cum ai aloca vodcă pentru 
combaterea alcoolismului. 
*** 
Cercetarile arata ca nouazeci la suta din barbati nu stiu cum sa foloseasca un 
prezervativ. 
Acesti barbati se numesc ... tati. 
*** 
Si totusi dragostea a fost inventata de femei! 
... Ca să nu aştepte până când barbatii vor aduna bani pentru sex! 
*** 
Inseamna ca ai imbatranit atunci cand : 
- tot ce mai functioneaza, doare 
- ceea ce nu doare, nu functioneaza. 
*** 
Fiind foarte meticulosi, englezii au statistici pe baza carora pot prezice cati oameni 
vor muri anul viitor. Pe de alta parte, insa, sicilienii pot sa precizeze si cateva 
nume... 
*** 
Un tip se trezeste cu o mahmureala groaznica si vede scris pe perete: MAINE NU 
BEAU! 
- Slava Domnului ca nu astazi! 
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*** 
Un tip se trezeste cu o mahmureala groaznica. Merge la baie si privindu-si fata 
umflata si mototolita si ochii bulbucati spune: - Pai cum sa nu bei cu faţa asta??? 
*** 
După primul zbor în afara dulapului, molia mică este întrebată de mă-sa: 
- Ei? Cum a fost? 
- Bine, lumea se bucura de mine, toţi aplaudau. 
*** 
Maria către Ion: 
- Ioane, ai auzit? Se scumpeşte băutura. 
Ion către Maria: 
- Asta e, Marie. O să mâncăm mai puţin. 
*** 
Fericirea e ca şi cum ai face pipi pe tine. Toată lumea vede, dar doar tu simţi 
căldura... 
*** 
- Eu ieri în pădure am strâns 3 căldări cu ciuperci pentru mama soacră... 
- Şi dacă sunt otrăvitoare? 
- Cum adică "dacă"? 
*** 
La un team building, echipele de IT, vanzari si daune se distreaza. 
La un moment dat, echipa de daune intra intr-un desis si iese de acolo cu un iepure 
spunand: avem de un gratar! 
Mai stau ce mai stau, intra echipa de la IT in desis si ies si ei tot cu un iepure, 
spunand: uite si de o friptura! 
Echipa vanzatorilor, un pic iritata si privind de sus (ca de obicei), intra in padure 
si... liniste...liniste... deodata urlete, crengi rupte, vanzoleala, echipa de vanzari iese 
buluc din desis cu un urs dupa ei. 
Din fuga, striga catre cei de la daune si de la IT: 
- Noi vi l-am adus, voi descurcati-va!!! 
*** 
Un politist gaseste un pusti la colt de strada vanzand ceva îngramajoare mici. Il 
intreaba pe pusti cu un aer sever: 
- Ma, ce faci tu aici?- Vand samburi de mar domnule! 
- Si la ce sunt buni astia? 
- Fac minte domnule! 
- Bine da-mi si mie de 2 lei. Ia samburii si pleaca mestecand cei cativa samburi pe 
care i-a dat baiatul. La un moment dat se opreste si se intoarce la baiat luandu-l la 
rost: 
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- Ma smechere cu 2 lei cumparam un kil de mere si aveam mai multi samburi!- Vezi 
nene, nici nu ai mancat bine samburii si ti-a si venit mintea! 
*** 
De ce ai fugit din sala de operatie înainte de a fi operatie? 
- Pentru că infirmiera spune tot timpul: „Curaj, nu vă fie teamă, e o operatie 
usoară”!!! 
- Păi si?... asta nu te-a linistit? 
- Nu. Pentru că vorbea cu chirurgul!!! 
*** 
O femeie suna disperata la medicul veterinar: 
- Domnule doctor, pisica mea a baut circa 50 ml de benzina. Apoi s-a invartit ca 
nebuna prin casa vreo trei ore si acum sta pe canapea si nu se mai misca deloc.Ce 
credeti ca s-a intamplat? 
Sta medicul si se gandeste apoi raspunde calm: 
- O fi ramas fara benzina ?… 
*** 
La poliţie: 
– Săptămâna trecută, v-am semnalat dispariţia soţiei mele. Ei bine, puteţi abandona 
cercetările. 
– Aţi găsit-o? 
– Nu. Dar între timp am mai reflectat. 
*** 
Anunț matrimonial: Caut FEMEIE rezistenta la... frig, foame si bataie. Rog 
seriozitate! 
*** 
Ion si Maria se cearta in draci: 
- Marie, asa nu se mai poate, ajunge, hai sa divortam! 
- Nu, Ioane! Vaduva m-ai luat, vaduva sa ma lasi! 
*** 
Trei cupluri vroiau sa intre in randul oamenilor bisericii, asa ca s-au dus la un preot 
sa il intrebe ce sa faca. Preotul le-a spus ca mai intai trebuie sa incerce sa reziste 
fara sex doua saptamani si dupa aceea sa vina sa ii spuna cum s-au descurcat. 
Primul cuplu era de pensionari, al doilea pe la 40 de ani si cel de-al treilea erau pe 
la 25. Se intorc dupa doua saptamani si preotul ii intreaba cum s-au descurcat. 
Pensionarii spun ca n-a fost nici o problema sa se abtina. Sunt primiti in randul 
bisericii. 
Cei de 40 de ani spun ca a fost greu prima saptamana, dar dupa aia a fost floare la 
ureche. Sunt primiti si ei in randul bisericii. Cand vine randul celor de 25 de ani, 
tipul spune: 
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Ne-am abtinut cat ne-am abtinut, dar intr-o zi, cand ea a scapat cutia de lapte pe jos 
si s-a aplecat dupa ea...fustita i s-a ridicat...i-am vazut snuruletul din fund...oricum, 
n-am mai putut sa ma abtin! Am simtit ca trebuie neaparat sa fac sex cu ea acolo, 
exact in acel moment, astfel o sa explodez...si atunci am facut sex salbatic, acolo pe 
jos, am spart si cutia de lapte, dar nimic nu ne-a putut opri!... 
Imi pare rau, zice popa, in acest caz nu va mai putem primi in randul Bisericii... 
Asta-i soarta noastra!...zise tipul putin dezamagit. Oricum au zis ca nu ne mai 
primesc nici la Carrefour ! ... 
*** 
Bancul realitatii românesti 
Pleaca Ion din sat în America si devine "John" mare om de afaceri. 
Dupa un timp fiind în concediu, se întoarce în sat si ofera fiecarui satean 
câte 100 dolari. Toata lumea multumita, îl lauda pe John ce baiat bun este. 
Urmatorul an, la fel ofera 100 dolari când revine în sat, lumea multumita, numai 
cuvinte de lauda pentru John. 
În al treilea an, John ofera fiecarui satean numai 50 dolari. 
Se întâlneste Gheorghe cu Vasile: 
- Vasile tie tot 50 dolari ti-o dat? 
- Tot, mai Gheorghe!, zise Vasile nemultumit. 
- Eu nu pot sta asa, ma duc sa-l întreb de ce!.. 
Se duc amândoi la John, iar Gheorghe îl întreaba: 
- Mai John, lumea e nemultumita în sat, de ce ne-ai dat numai 50 dolari? 
- Stii mai Gheorghe, a venit criza, a intrat baiatul meu cel mic la facultate, au crescut 
cheltuielile, bani sunt mai putini, asta e viata e greu! 
La care Gheorghe catre Vasile: 
- Vezi mai Vasile, John îsi tine baiatul la facultate pe banii nostri! 
*** 
Doi prieteni se intalnesc: 
- Ce mai faci? 
- Destul de bine, doar un pic suparat. M-am certat ieri cu nevasta-mea. 
- De ce? 
- Nu ne intelegem unde sa petrecem concediul. 
Eu vreau in Tailanda iar ea vrea sa vina cu mine...... 
*** 
Un tanar se plimba nerabdator in fata unui magazin de haine. La un moment dat se 
apropie de o tanara foarte atragatoare si-i spune: 
- V-ar deranja sa vorbiti cu mine cateva momente? 
- De ce?,intreba tanara suspicioasa. 
- Sotia mea a intrat in magazin de foarte mult timp dar daca m-ar vedea discutand 
cu dv. sunt sigur ca ar iesi. 
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*** 
Sotul, tot rosu si transpirat, calcand rufe, o intreaba pe nevasta-sa: 
- Draga, esti sigura ca asta e cura cu fier pe care mi-a prescris-o medicul? 
*** 
Se intalnesc doua prietene: 
- Ce mai faci, draga? 
- Sunt suparata! Sotul meu m-a ofensat grav! 
- Cum asa? 
- L-am rugat sa-mi dea 200 USD ca sa ma duc la un cabinet de infrumusetare, iar el 
s-a uitat la mine si mi-a dat 500! 
*** 
Un tip ii povestea unui prieten: 
.....Si care va sa zica ies eu ca un om normal din bar si, deodata, un nemernic ma 
calca pe cravata !!!!! 
*** 
Daca esti fericit mai mult de o zi, inseamna ca ceilalti iti ascund ceva .... 
*** 
Doi tipi discutau: 
- Stii care-i deosebirea dintre nenorocire si catastrofa ? 
- Da' ce, nu-i acelasi lucru? 
- A, nu! Dumneata te uiti la tv ? Stii candelabrul ala urias de cristal din Camera 
Deputatilor ? Daca asta ar cadea pe politicieni, ar fi o catastrofa, nu ? 
- Da, si? 
- Nenorocirea e ca nu cade... 
*** 
- Draga mea, vrei sa petrecem un weekend minunat ? 
- Daaa, ce idee buna ! 
- OK, atunci ne vedem luni. 
*** 
Un fost student la politehnica s-a transferat la Institutul Teologic. 
La o prelegere atipeste... Parintele se apropie si-l intreaba: 
- Ce este forta Dumnezeiasca ? 
Studentul trezindu-se, raspunde repezit: 
- Masa Dumnezeiasca inmultita cu acceleratia Dumnezeiasca !! 
*** 
- Mamaaa, tata m-a batut de doua ori azi. Nu stiu ce a avut cu mine! 
- Pai, cum s-a intamplat, Bulisor? 
- Prima oara m-a batut cand i-am aratat carnetul de note si a doua oara cand i-am 
spus ca e al lui de cand era elev. 
*** 
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2 Hackeri 
- Ai vazut ma ce ninge afara? 
- Nu, da si mie linku`. 
*** 
Intr-o zi Ianos, [era copil] merge la popa la furat cirese. Se urca in cires, maninca pe 
saturate, isi umple buzunarele si sare jos. Jos il astepta cu mainile in solduri si 
zimbind parintele. 
- Ma Ianos, zise popa, nu te bat, nu-ti fac nimic dar te botez Ion si te fac roman. 
Merge Ianos acasa si-i povesteste la mama-sa intimplarea. Aceasta il ia si-i trage o 
bataie asa ca sa se-nvete minte. Cind vine tac-su acasa seara, afla si el si-i da lui 
Ianos bataie de-i iesea ceaiul pe urechi. 
Suparat, Ianos sta si cugeta: 
- Ma, nu-s roman decit de citeva ore si m-or si batut doi unguri. Ioi, cit de mult ii 
urasc! 
*** 
Ce credea cainele lui Pavlov despre stapanul lui: 
- Uite, domnule, ce reflex conditionat are mosu' asta.... cand se aprinde becul, imi 
aduce de mancare..... 
*** 
Un om comunica cu Dumnezeu: 
- Doamne, de ce toate fetele sunt draguţe, dulci, graţioase iar femeile sunt nasoale şi 
sâcăitoare? 
Domnul spune: 
- Pentru ca pe fete le creez eu, iar femei le faceţi voi! 
*** 
Într-un magazin de articole sportive soţia urcă pe o bandă de alergat si ii spune 
sotului: 
- Dragul meu, dacă-mi cumperi aceasta bandă, voi arăta ca o elevă de liceu. 
- Draga mea, aceasta este doar o bandă de alergat, nu maşina timpului! 
*** 
Dom' doctor, am o problema, nu-mi ajunge numai barbatul meu. 
- Nici o problema, s-au mai vazut cazuri, luati-va un amant. 
- Pai am. 
- Si cu barbat si cu amant tot nu v-ajunge? 
- Pai...nu. 
- Bine, s-au mai vazut cazuri, mai luati-va unul. 
- Pai mai am. 
- Si cu doi amanti si cu barbat tot nu va ajunge? !! 
- Pai, nu prea. 
- Bine, s-au mai vazut cazuri, mai luati unul. 
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- Pai, mai am. 
- Cu trei amanti si un barbat tot nu-ti ajunge? ? ? ? 
- Pai...nu 
- Femeie, înseamna ca esti bolnava !!!!! 
- Pai de-aia am venit la dvs., sa-mi dati o adeverinta ca sunt bolnava, ca barbatu-
meu zice ca sunt curva.. 
*** 
Intr-o noapte, la spital, o asistenta blonda il scoala pe pacientul care dormea un 
somn adanc si ii spune: 
- Treziti-va, am uitat sa va dau somniferul! 
*** 
Doctorul vine la patul bolnavului si-l intreaba: 
- Fumezi? 
- Nu! vine raspunsul. 
- Pacat! Tocmai vroiam sa-ti interzic... 
*** 
Medicul deseneaza o linie si apoi il intreaba pe nebun: 
- Ce va sugereaza asta? 
- Femei goale... 
Mai deseneaza un cerc si iar: 
- Dar asta ce va sugereaza? 
- Femei goale... 
Mai deseneaza un patrat: 
- Ce va sugereaza asta? 
- Femei goale... 
Psihiatrul lasa jos creionul din mana si zice: 
- Vad ca aveti o idee fixa cu femei goale: 
- EU, EU am o idee fixa? Dar cine a desenat aici toate obscenitatile astea? 
*** 
Doi purici au castigat la LOTO 6 din 49. 
- Tu ce ai de gand sa faci cu banii castigati? intreaba unul dintre ei. 
- In primul rand, imi cumpar un caine numai al meu... 
*** 
Un studiu sociologic arata ca barbatii, in general, ies la baut din doua motive: 
1. N-au nevasta 
2. Au nevasta 
*** 
O mama isi dojeneste fiul: 
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- Aha, deci in Spania nu vrei sa te duci, in Italia nu vrei sa te duci, fotbal nu stii sa 
joci, manele nu vrei sa canti....... ...bine ma, atunci da la facultate....... sa ajungem de 
rasul blocului! 
*** 
Doi indragostiti, pe o banca, in parc: 
- Iubitule, cand o sa ne casatorim o sa avem doi copii, un baiat si o fata. 
- Dar de unde stii? 
- Amandoi sunt la mama, la tara . 
*** 
Inginerul agronom catre badea Vasile: 
- Bade, cu metoda asta invechita nu o sa obtii nici cinci kile de pere 
din pomul asta... 
- Ai dreptate, e prun... 
*** 
- Taticule, de ce te-ai casatorit cu mamica? 
- Vezi, nici macar copilul nu intelege de ce! 
*** 
Bin Laden ajunge la Poarta Raiului. Sf. Petru deschide vizeta portii, il vede si 
exclama, terifiat: 
- TU, tocmai TU vrei sa intri aici? 
- Am zis eu ca vreau sa intru? Aveti doua minute sa iesiti cu totii!!! 
*** 
Horoscopul pe luna urmatoare : 
Sanatate: astrele iti surad. 
Bani: astrele iti surad si mai tare. 
Dragoste: astrele se caca pe ele de ras.. 
*** 
Fericire: 
- Cum poti face fericit un barbat în pat? 
- Mutand televizorul in dormitor. 
*** 
Definitia fidelitatii : lipsa ocaziilor favorabile. 
*** 
Bula suparat ajunge acasa: 
- Tata am luat un 4 la matematica! Bang, bang, ii da ta-su doua palme. A doua zi iar: 
- Tata am luat un 4 la fizica! Bang 2 palme din nou. A treia zi: 
- Tata am luat un 10 la muzica! Bang inca doua palme.. 
- Ba tata, dar am luat 10!!! 
- Dupa ce ca nu inveti, iti mai arde si de cantat, nenorocitule? 
*** 
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Un sergent in permisie merge la o prostituata si o intreaba: 
- Domnisoara, acceptati compania mea pentru 200 euro? 
- Da! - zice ea. 
Sergentul se intoarce si striga: 
- Companieeee, inaintee mars! 
*** 
- Tata, imi cumperi te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu camera video, 
GPRS si cu aplicatii java 
si mp3? 
- Ti s-a suit la cap, nu te poti droga si tu ca si ceilalti copii?? 
*** 
Un preot explicã la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam si cu o coastã din Adam a creat-o pe Eva. 
- Pãrinte, îl întrerupe un elev, tata spune cã ne tragem din maimute. 
- Ascultã, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu mã intereseazã. Eu vorbesc în 
general. 
*** 
Un cuplu apare la curs si pt ca erau certati, femeia se aseaza in primul rand iar 
barbatul in ultimul. La un 
moment dat profesorul zice: 
- Un taur sanatos trebuie sa aiba pana la 12 cuplari pe zi.... 
Femeia din primul rand: 
- Ma scuzati, profesore, cate? 
- Pana la 12. 
- Repetati, va rog, pentru ultimul rand ! 
Barbatul din ultimul rand: 
- Spuneti-mi, profesore, este vorba de cuplarile cu o singura vaca sau cu 12? 
- Desigur, cu 12. 
- Multumesc. Repetati, va rog, si pentru primul rand... 
*** 
Un cuplu decide sa-si petreaca concediul pe o plaja din Caraibe, la acelasi hotel 
unde si-au petrecut luna de miere acum 20 de ani. 
Datorita unor probleme de serviciu, sotia n-a putut calatori cu sotul ei, ramanand 
sa-l ajunga din urma cateva zile mai tarziu. 
Cand sotul a ajuns acolo, s-a cazat la hotel, si observa cu uimire ca in camera era un 
calculator conectat la internet, atunci sotul a decis sa-i scrie un e-mail sotiei sale, 
dar a gresit o litera din adresa si fara sa-si dea seama e-mailul a fost trimis la alta 
adresa. E-mailul ajunge din greseala la o vaduva care tocmai a venit de la 
inmormantarea sotului sau, si citind mailul respectiv a lesinat instantaneu. 
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Baiatul vaduvei intrand in camera, si-a gasit mama lesinata fara cunostinta langa 
calculatorul pe al carui ecran se putea citi: 
" Draga mea sotie, am ajuns bine. Probabil te va surprinde sa primesti vesti de la 
mine pe aceasta cale, dar acum au calculator aici si poti trimite mesaje persoanelor 
dragi. Doar ce-am ajuns si am verificat ca totul sa fie pregatit pentru venirea ta, 
vinerea viitoare. Abia astept sa te vad si sper ca aceasta calatorie sa fie la fel de 
linistita si relaxanta asa cum a fost a mea! 
PS: Te rog nu-ti lua multe haine cu tine, deoarece aici este o caldura infernala!" 
*** 
Intra badea Gheo in farmacie si sopteste ceva farmacistului la ureche. 
Farmacistul (cu voce tare): 
- Care mijloace de protectie? Aici e farmacie, nu Ministerul Apararii. 
*** 
Badea Ion ajunge în ultimul moment la gara, numai atât cât sa vada cum îi pleaca 
trenul de sub nas. Necajit, zvârle caciula pe peron si exclama cu naduf: 
- No, vezi ce-nsamna sa n-ai lucru' tau?! 
*** 
Batranul cocos ii face instructia cocosului nou: 
- Poti sa ai toate gainile in afara de Berta ! Ea imi apartine mie ! 
Handralau de cocosel, foarte infumurat spune : 
- No,nici nu ma gandesc ! Le vreau pe tate ! 
- Atunci hai sa facem un raliu in jurul ograzii. Celui care va castiga ii vor apartine 
tate gainile. Amandoi o iau la goana. Cocosul batran alearga ceva mai in fata, dar cel 
tanar il ajunge usor din urma. Se aude o impuscatura si cocosul 
tanar cade mort. 
- No, ca-i tare interesant, zice Gheo dand cu clopu de pamant, al treilea cocos homo 
pe saptamana asta... 
*** 
Doi ardeleni se intorc cu trenul de la Bucuresti. La un moment dat, in apropiere de 
Cluj, Ion zice catre Gheorghe: 
- Mai, Gheo, cum crezi tu ca se zice corect: Cluj sau Cluuuuj? 
- D-apai... eu cred ca Cluuuuj. 
- Da` de ce, ma? 
- Da` cine dracu` te grabeste?! 
*** 
Ion si Vasilie vor sa se lase de baut si nu stiu cum sa faca. Ion zice: 
- Stiu cum sa ne lasam de baut. Fii atent, mai avem o sticla de vin de Jidvei... Tu o 
ascunzi la spate si eu trebuie sa ghicesc în ce mâna este. Daca ghicesc, o bem si p-
asta, daca nu... ne lasam, ce sa mai! 
Zis si facut. 
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Vasilie ascunde sticla. 
- Gata. Esti pregatit? Zi-mi! 
- Pai... e în stânga. 
- Mai Ioane, mai... nu te pripi... 
*** 
O femeie s-a aventurat pe strazile Clujului curand dupa ce si-a luat permisul de 
conducere. Pentru ca nu stia incotro s-o ia, s-a tinut dupa masina din fata. Aceasta a 
oprit. Neintelegand ce s-a intamplat, s-a pus pe claxonat. 
Soferul a strigat la ea: 
- No, domna draga, unde vreti sa ajungeti? Sunteti deja la mine in garaj ! 
*** 
Doi ardeleni se intalnesc pe un drum de tara: 
- Buna ziua Ioane! 
Se departeaza unul de altul mergand in sensuri opuse.. 
- Apai Buna ziua Vasalie! 
Se mai departeaza putin... 
- Apai Ioane, un te du? 
Se mai departeaza putin ... 
- Apai ma duc la orasu... 
Se mai departeaza putin... 
- D-apai ce sa faci tu la orasu mai Ioane ? 
Se mai departeaza putin... 
- Apai ma duc sa-mi iau muiere ! 
Se mai departeaza putin ... 
- Apai Ioane ia-ti muiere faina ca altfel o dragalesti singur! 
*** 
Doi politisti opresc un baiat de 10 ani care fumeaza. Unul dintre politisti il intreaba: 
- Dar de ce fumezi la varsta asta? 
Celalalt politist intervine: 
- Da' ce, tu nu mai stii cand fumai in clasa a 2-a? 
La care politistul raspunde: 
- Ba da, dar aveam 18 ani atunci. 
*** 
Mama lu Bula il ia deoparte pe taica-sau: Dragul meu, fiul nostru a ajuns la o 
varsta... Cred ca e cazul sa incepem sa-i facem educatie sexuala. Mi se pare firesc sa 
te ocupi tu. 
Taica-su': Nu te supara, dar nu stiu ce sa-i spun... 
Mama-sa: Ia-o si tu pe departe. Explica-i cum se petrece acest lucru la pasari, la 
fluturi, la gaze... 
Taica-su' merge la Bula si-i zice: 
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Bula, mai tii minte anul trecu...t cand maica-ta ne-a lasat la Mamaia singuri? Ti-
aduci aminte ce am facut eu cu suedeza si tu cu frantuzoaica? 
Bula:Aha! 
Taica-su: Ei, Bula, vreau sa-ti spun ca ai ajuns la varsta la care trebuie sa stii ca 
acelasi lucru se intampla si la pasari, si la fluturi, si la gaze. 
*** 
Dupa 25 de ani de casatorie, intr-o zi mi-am privit sotia si i-am spus: 
- Iubito, acum 25 de ani stateam cu chirie, aveam o masina ieftina, dormeam pe o 
canapea si ne uitam la un televizor cu ecran de 14` alb-negru, dar in fiecare noapte 
adormeam alaturi de o blonda sexy de 25 de ani. Acum avem o casa mare, o masina 
buna, un pat mare, un TV color cu plasma. Dar dorm acum cu o femeie de 50 de ani. 
Draga mea, cred ca avem o problema! 
Sotia mea fiind o femeie inteleapta, mi-a spus: 
- Tu du-te si cauta-ti o blonda sexy de 25 de ani, ca eu ma voi ocupa ca tu sa stai din 
nou cu chirie, sa conduci o masina ieftina si sa dormi pe o canapea... 
*** 
Dupa ce Dumnezeu i-a creat pe Adam si Eva, le-a zis: 
- Imi mai raman doar doua haruri. Unul este arta de a face pipi din picioare si.... 
- Eu!!! Eu!!! Eu!!! Eu il vreau, te rog, Doamne, te rooog, te rooog!!!!!! intrerupse 
Adam imediat. Asta mi-ar simplifica viata in mod substantial.... 
Eva accepta, dand din cap si zise ca lucrul acesta nu avea atata importanta pentru 
ea.. Dumnezeu ii ...dadu lui Adam primul dar. 
Adam urla de bucurie, alerga prin gr adina raiului, facu pipi langa toti copacii, pe 
urma alerga si pe plaja, facand desene pe nisip cu pisul lui... 
Dumnezeu si Eva il contemplau in tacere pe barbatul nebun de fericire... Dupa un 
timp Eva se intoarse catre Creatorul Suprem si-l intreba: 
- Care e celalalt dar, Doamne? 
- Creier, Eva, creier..... 
*** 
O mama isi dojeneste fiul: 
- Aha, deci in Spania nu vrei sa te duci, in Italia nu vrei sa te duci, fotbal nu stii sa 
joci, manele nu vrei sa canti.....bine ma, atunci da la facultate....... sa ajungem de rasul 
blocului! 
 
*** 
Ion si Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile spune ba ca nu vrea, ba ca e 
departe de sat si nu se mai duce. 
Ion vine dupa un timp acasa si-i arata lui Vasile o poza. 
- Stii tu cine-i in poza asta?Sta Vasile se uita, se uita si nu stie sa-i spuna. 
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- E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai... Stie o lume 
intreaga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu! 
Trece timpul si vine acasa Ion cu alta poza sa-i arate lui Vasile. 
- Stii tu, Vasile, cine-i in poza asta? 
- Nu, mai Ioane. Cine-i in poza? 
- E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, stie o lume intreaga dar tu 
nu stii, ma, ca nu esti la liceu!Dupa un timp vine Ion acasa si vine randul lui Vasile 
sa-i arate o poza.- Stii tu, mai Ioane, cine-i in poza asta? 
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste si nu stie ce sa raspunda. 
- E Gheorghe, din capatul satului, vine in fiecare zi la nevasta-ta, cand esti plecat, 
stie tot satul, dar tu nu stii, ca esti la liceu! 
 
*** 
Ora de biologie. Profesoara spune: 
- Copii! Ştiti că stamina şi pistilul la flori sunt organe de reproducere? 
Bula din rândul din spate: 
- Sa-mi bag picioarele... si eu le miroseam! 
*** 
Filmele romantice distrug relatiile, pentru ca fac femeile sa creada ca astfel de 
chestii se pot intampla in realitate. 
In aceeasi situatie sunt si filmele porno! 
*** 
Sotia ii spune sotului: 
- Draga, eu divortez de tine! 
- Dar de ce, draga? 
- In 40 de ani de casatorie nu mi-ai cumparat nimic. 
- Daca nu ai spus! Am stiut eu ca ai ceva de vanzare ??! 
*** 
Ministrul Finanţelor şi Ministrul Economiei servesc un aperitiv la bufet. După un 
timp, primul zice: 
- Mai luăm ceva? 
- De la cine? 
*** 
Vine ţiganul acasă. Copiii: 
- Tată, tată, vrem mâncare! 
- Vă place supa de peşte? întreabă tatăl 
- Daaaa! răspund copiii. 
- Luaţi lingurile şi... la iaz.. 
*** 
Un om in virsta doreste sa emigreze. La completarea 
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formalitatilor, este intrebat de catre oficialitati de ce. 
- Datorita homosexualitatii... 
- Cum asa? 
- Pai, in timpul nazistilor se pedepsea chiar cu moartea, dupa 
aceea cu inchisoare, iar acum este permisa prin lege. As dori sa emigrez pina nu 
devine obligatorie. 
*** 
In orice oras, daca mergi pe un drum bun, poti ajunge la casa primarului! 
*** 
In Korea a avut loc o expozitie de caini. Cu degustare! 
*** 
Sotia bombaneste ceva, privind televizorul, apoi se adreseaza sotului: 
- Iti imaginezi, mi se pare ca am inceput sa vorbesc cu televizorul... 
Sotul catre computer: 
- Iti imaginezi, ea a inceput sa vorbeasca cu televizorul! 
*** 
Un tip isi prezinta trofeele de vanatoare de pe pereti: 
- O Doamne, dar aceasta ce este? 
- E capul soacrei. 
- Si de ce zambeste? 
- Credea ca o fotografiez ! 
*** 
Minuni exista: vamesul Petrescu, pur si simplu inchizand ochii, a castigat 25 mii de 
euro! 
*** 
Ştiri: "Ieri, în piaţa centrală a oraşului, trupele speciale au dispersat o demonstraţie 
a masochistilor. Plăcerea a fost enormă, în ambele tabere! 
*** 
El alerga dupa orice fusta. Si totul ar fi fost ok, daca nu se intampla in Scotia! 
*** 
Vreau sa merg la spovedanie. In 40 de ani am adunat atatea pacate...Of, ce amintiri 
placute!   
*** 
Un ascet isi dedica toata viata lui D-zeu, traind in pustiu, hranindu-se cu radacini, 
toate cu gandul la rasplata din Viata de Apoi pentru viata sa de pe Pamant. Vine si 
fericita zi in care moare (dupa atatea radacini zi de zi, era de asteptat). Urca frumos 
pe tunel, trece de lumina, ajunge la poarta Raiului, unde Sf. Petre statea cu 
ceaslovu-n fata. Da sa intre in Rai, sigur pe el. Sf. Petre ii bareaza drumul: 
- Stai sefule, incotro? 
- Pai in Rai. Eu sunt ascetul Senie. 

http://www.mioritice.com/?page=5
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- Pai, hai sa verificam ce zice ceaslovul. 
Cauta Sf. Petre la sectiunea "Asceti" 
- Senie... Senie... Nu, n-am nici un Senie la "Asceti". 
- Cum n-aveti nici un Senie. Cauta la sfinti. 
- Senie... Senie... Nu, nu-i nici un Senie nici la "Sfinti". Ascetul, din ce in ce mai agitat 
si enervat: 
- Cauta la "Mucenici", la "Credinciosi cu merite deosebite", la mama ma-sii. Trebuie 
sa fiu undeva acolo! Sf. Petre cauta prin tot ceaslovu... Nimic. Senie daramat... 
- Toata viata pierduta... Am mancat la radacini de mi-a venit rau, mi-am dedicat 
toata viata lui D-zeu... Pentru ce?! 
Sf. Petre il ia impaciuitor de dupa umeri si ii zice. 
- Mai, vezi norisorul ala de acolo. Ala mic, alb si pufos? 
- Da, spune Senie printre hohote de plans. 
- Zambeste, esti la Camera Ascunsa ! 
*** 
Vine soțul acasă beat...soția îl asteapta în prag pregatita cu o tigaie în mână, la care 
soțul: 
- Du-te și te culcă, nu mi-e foame! 
*** 
Un tip la restaurant: 
- Dați-mi mâncarea cea mai bună pe care o aveți pe meniu astăzi, vă rog! 
- Limbă de vită cu măsline e bine? 
- Vai ce scârbos, să mănânci ceva care a fost în gură la altcineva! Mai bine dați-mi un 
ou fiert! 
*** 
Savantii au descoperit, in sfarsit ce vrea femeia . Dar aceasta s-a razgandit... 
*** 
- Toţi bărbaţii sunt niste afemeiaţi! 
- Chiar toţi? 
- Păi da. Crezi că ceilalţi sunt bărbaţi? 
*** 
Un muncitor termina de pus mocheta intr-o camera dupa care vrea sa iasa sa 
fumeze o tigara. Cum nu-si gaseste pachetul de tigari se intoarce in camera sa-l 
caute. Vede o umflatura chiar in mijlocul camerei, sub mocheta proaspat pusa. Isi 
zice ca nu are sens sa scoata mocheta pentru un pachet de tigari, asaca isi ia 
ciocanul cel mai mare si arde vreo doua lovituri ca sa niveleze locul. 
Tocmai atunci intra in camera proprietar ul, care-i spune: 
- Uite, ti-am gasit pachetul de tigari, l-ai lasat in bucatarie.  Acum de-as mai gasi si 
hamsterul, ca nu e pe nicaieri.. 
*** 
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- El ti-a povestit despre aventurile trecute? 
- Nu. 
- Ce magar. Dar tu lui? 
- Nu. 
- Bravo! 
*** 
Orice corp omenesc asezat pe WC face sa sune soneria de la intrare! 
*** 
Mica publicitate: 
Vand bilete la concertul Amy Winehouse si la meciul Argentina-Romania 
*** 
- Draga mea, trebuie sa-ti marturisesc ceva 
- Ce! 
- Sunt casatorit. 
- Pfff, ce m-ai speriat … Credeam ca BMW-ul nu e al tau! 
*** 
Alcoolul ucide celulele nervoase...Raman doar cele linistite. 
*** 
O noua descoperire a oamenilor de stiinta britanici: creierul feminin este de doua 
ori mai frumos decat cel barbatesc! 
*** 
Stewardesa: 
- De ce strigati? De ce sunteti nervosi? Ok, v-a scuturat de cateva ori...Un gol de aer 
obisnuit. O zona cu turbulente...Se mai intampla...Gata, gata, ne linistim. Totul e 
bine? V-ati calmat? Ok, merg sa linistesc si pasagerii! 
*** 
Fiecare femeie are o prietena, care mananca ca o vaca si nu se ingrasa! 
*** 
Un barbat intra intr-un local si vede deasupra barului un afis mare pe care scrie 
asa: “Sandwich cu branza – 0.99 centi; sandwich cu pui – 1.50 euro; sex manual – 
20 euro.” 
Dupa ce se uita cati bani are in portmoneu, barbatul merge la una din cele trei 
barmanite foarte sexi. 
“Da!” spune aceasta zambind provocator, “Va pot ajuta cu ceva?” 
“Ma intrebam”, sopteste barbatul, “tu esti cea care face sex manual?” 
“Daaa”, raspunde aceasta cu o voce extrem de senzuala, “intr-adevar eu sunt!” 
Barbatul continua: “Bine, atunci du-te si spala-te pe maini, eu vreau un sandwich cu 
branza!” 
*** 



2826 

 

Un politist, vorbind cu Moartea si notand in carnetel: "Deci ziceti ca inainte sa 
intrati in Romania aveati coasa...?" 
*** 
Nu faceti aceeasi prostie de doua ori...sunt atat de multe prostii noi de facut!!! 
*** 
Un betiv acosteaza o femeie.La avansurile lui aceasta protesta indignata: 
- Mai bine mi-o cos decat sa ma culc cu tine! 
Omul nostru insista si,intr-un tarziu are castig de cauza.Dupa o noapte de 
sex,mahmur si epuizat,ii spuse femeii: 
- De cusut nu ti-o coase,dar vreo doua pense nu i-ar strica! 
*** 
Invatatoarea la scoala . . . preda copiilor despre numere : 
- Copii, ce urmeaza dupa 69 ? 
- Apa de gura. . . doamna invatatoare. . . 
*** 
- Ai urla dacă ţi-aş da acum chiloţii jos şi ţi-aş pune-o? 
- Vai, aşa ceva încă n-am făcut! 
- N-ai mai făcut sex? 
- Nu! Niciodată n-am urlat. 
*** 
O fecioara, in urma insistentelor unui tanar viguros, cedeaza. Vazand-o putin 
ingandurata, mama ei o intreaba ce s-a intamplat. 
- Un barbat mi-a furat floarea. 
Mama ei o duce la medic, care, dupa ce o examineaza, spune: 
- Doamna…nu nmai ca i-a furat floarea dar i-a spart si ghiveciul! 
*** 
- Mamico, ce este ejacularea ? 
- Draga mea, este acel moment cand barbatul isi pierde tot interesul pentru tine…! 
*** 
La baia publică din Bruxelles, un ins se uită insistent la Tudy si îi spune: -Eu cred ca 
tu te masturbezi! Tudy se întoarce nervos si răspunde: Ce, mă, ce? Ce te interesează 
pe tine cu ce viteză mi-o spăl eu? 
*** 
Doua blonde joaca golf si se distreaza de minune pina cind una dintre ele trimite 
mingea exact in mijlocul unui grup de barbati.Din nefericire, unul dintre ei cade ca 
secerat la pamint, zvircolindu-se de durere cu ambele miini intre picioare. Tipa 
fuge la el, isi cere mii de scuze si il roaga sa-i permita sa-l ajute pentru ca, 
intimplator, este asistenta medicala. 
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- Nu, multumesc, in citeva minute am sa-mi revin, sopteste barbatul, cu miinile tot 
intre picioare. Simtindu-se teribil de vinovata, femeia ii da miinile usor la o parte, ii 
desface cu mare grija fermoarul pantalonilor si incepe sa-l maseze in zona genitala. 
– Va simtiti mai bine? il intreaba la un moment dat. 
- Oohhhhh Daaaaaa, Oohhhhh Daaaaaa, Oohhhhh Daaaaaa, ……..mult mai bine, 
geme tipul. ….. 
…… dar degetele de la mina tot ma dor ! 
*** 
In paradis, Sf. Petru intimpina 10 femei moarte in aceeasi zi. 
- Toate femeile care si-au inselat sotii, un pas inainte. 
9 dintre cele 10 femei inainteaza cu un pas. in acel moment, Sf. Petru se intoarce 
catre Dumnezeu: 
- Si cu surda ce facem? 
*** 
Catre toti angajatii: 
In urma implementarii noilor politici de personal in institutile publice s-a stabilit ca 
este necesara reducerea numarului de salariati cu 25%. 
Persoanele disponibilizate vor fi selectate in urma unor analize riguroase. 
Pentru efectuarea acestor analize, va solicitam sa treceti pe la Departamentul de 
Resurse Umane unde vi se vor recolta urmatoarele probe: 
- 10 ml de sange; 
- 20 g de scaun. 
Dorim sa stabilim, prin analize specifice de laborator, daca aveti munca in sange 
sau daca va cacati pe ea. 
CONDUCEREA 
*** 
Un tip beat face pipi pe un stîlp.Vine o damă şi exclamă: 
– Vai ce grosolănie…! 
– Dar de lungime ce ziceţi? Hîc! spune beţivul… 
*** 
Un hipiot se urcă în autobuz şi se aşează lângă o foarte frumoasă şi tânără măicuţă. 
La un moment dat o întreabă: Ce zici? Putem să facem sex? 
„Nu”, răspunse ea, „sunt măritată cu Dumnezeu”. Şi, la următoarea staţie, se ridică şi 
coboară. 
Şoferul de autobuz, care auzise discuţia, se întoarce către hipiot şi îi spune: 
„Îţi pot spune cum să faci sex cu ea.” 
„Da?”, întrebă hipiotul. 
„Da”, răspunse şoferul de autobuz. „Ea se duce la cimitir în fiecare marţi noapte să 
se roage, deci te duci acolo îmbrăcat cu o mantie albă, îţi dai cu o cremă albă pe faţă 
şi zici că eşti Dumnezeu”. 
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Hipiotul se decide să încerce şi ajunge la cimitir aşa cum i-a sugerat şoferul de 
autobuz, în prima marţi noaptea. 
„Sunt Dumnezeu” zise el măicuţei, ţinându-şi faţa acoperită. „Fă sex cu mine!” 
Măicuţa îşi dă acordul fără întrebări, dar îl rugă că întrucât ţine la virginitatea ei să 
facă doar sex anal. „Dumnezeu” a fost de acord şi a trecut la treabă. După ce a 
terminat, el sări bucuros în sus, descoperindu-şi faţa: 
„Ha-ha”, ţipă el. „Eu sunt hipiotul!” 
„Ha-ha”, ţipă măicuţa. „Eu sunt şoferul de autobuz”. 
*** 
Invatatoarea isi intreaba elevii ce le inspira o naframa alba fluturata in vant. 
- Maria? 
- O despartire trista pe peronul unei gari… 
- Foarte bine, ai o fire sensibila… Ionut? 
- In sfarsit pacea intr-un razboi sangeros… 
- Da. Bula? 
- Ce? 
- Ce iti inspira tie o naframa alba fluturata in vant? 
- Adica cum… inspira? 
- Adica la ce te gandesti tu acuma daca eu ti-as flutura o naframa alba in vant. 
- D-na invatatoare, io ma gandesc la pi*da! 
- Vai! Bula! Cum poti sa te gandesti la asa ceva cand flutura o naframa alba. Nu 
inteleg! 
- Apoi d-na invatatoare mie puteti sa-mi fluturati si-un tramvai ca eu tot la pi*da ma 
gandesc! 
*** 
Pacientul: Există vreo modalitate pentru o viaţă mai lungă? 
Doctorul: Sa va casatoriti . 
Pacientul: Ma ajuta ? 
Doctorul: Nu, dar gândul de viaţă lungă nu va mai veni niciodata . 
*** 
O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute si nevrute cu o catelusa si il 
intreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, ii raspunde: 
- Catelusa nu vrea sa se duca acasa si cainele incearca sa o duca el acasa. 
- Ahaa… e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel postasul o 
ducea in mod sigur la posta... 
*** 
Un locotenent, după ce a băut aproape toată noaptea, n-a reuşit să se trezească 
dimineaţa. Sună telefonul. O voce plăcută de femeie: 
- D-le locotenent, doriţi sex prin telefon? 
- Bineînţeles! 
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- Va fac legătura cu comandantul unităţii. 
*** 
O blonda vrea sa afle cum a aparut sindromul vacii nebune. Se duce si da de un 
taran. 
Blonda: Cum a aparut sindromul vacii nebune, bai tarane? 
Taranul: Iti dau un indiciu: “taurul f**e vaca o data pe an”. 
Blonda: Pai, si care e sparla? 
Taranul: Iti mai dau un indiciu:”noi mulgem vacile de trei ori pe zi”. 
…Blonda: Pai, tot nu inteleg ce treaba are asta cu sindromul … 
Taranul: Auzi, fa …..io daca ma joc cu tatele tale de trei ori pe zi si te f*t o data pe an, 
nu innebunesti ? 
*** 
Condamnatul este adus în camera de execuţie. Priveşte scaunul electric de care 
sunt legate tot felul de fire şi întreabă: 
- Cum se cheamă drăcovenia asta? 
Directorul închisorii îi răspunde: 
- Nu-ţi bate capul cu întrebări, o să te punem imediat la curent… 
*** 
- De ce au uraganele nume de femei? 
- Pentru că vin umede şi sălbatice şi pleacă cu casa şi maşina. 
*** 
Inventează americanii cel mai tare robot medical şi se duce Bulă să-l încerce. 
- Ce vă doare? 
- Mă doare-n cot! 
- Sa-mi aduceţi o probă de urină. 
Se duce Bulă acasă şi pune pe toată familia să facă în sticla, şi vine apoi din nou la 
robot care îi interpretează rezultatele analizelor: 
- Soţia are sifilis, soacra dumneavoastră suferă de cataractă, iar dumneavoastră nu 
vă mai frecaţi în baie că e locul strâmt şi vă loviţi cu cotul de perete. 
*** 
În noaptea nunţii: 
- Totuşi, ai un “clopoţel” cam mic! 
- Nu-i mic, dar nu-i obişnuit să bată în marile catedrale. 
*** 
Ion şi Maria, seara târziu, stau la poartă singuri. Enervată că întârzie fie-sa, mama 
Măriei iese în prispa casei şi strigă: 
- Mărie, mai lasă-l pe Ion odată si intră în casă! 
Maria răspunde: 
- Bine mamă, îl mai las o dată şi vin. 
*** 
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După câţiva ani de căsnicie, săturându-se să se tot certe, un cuplu se hotărăşte să 
apeleze la un consilier. Când ajung la cabinetul consilierului, acesta îi întreabă 
direct: 
- Care este problema? 
Imediat, soţul face o faţă lungă şi se aşează pe scaun fără a spune nimic. Soţia 
începe să vorbească non stop, descriind problemele căsătoriei. După ce o ascultă 5, 
10, 15 minute, consilierul se apleacă peste ea, o ia de umeri, o sărută pasional şi o 
lasă înapoi pe scaun. După aceasta, soţia stătea într-un colţ, mută de plăcere. 
Consilierul se uită la soţ, care se uită şi el la ei, fără să-i vină a crede. Consilierul îi 
spune: 
- Soţia dvs. are NEVOIE de asta de cel puţin două ori pe săptămână! 
Soţul se scarpină şi răspunde: 
- Păi aş putea să o aduc aici în fiecare marţi şi joi. 
*** 
În fiecare din noi doarme un geniu. 
Şi cu fiecare zi tot mai adânc şi mai adânc. 
*** 
Anunţ într-o cantină pentru studenţi: 
"Stimaţi studenţi! Nu aruncaţi mâncarea pe podea, trei câini au murit deja". 
*** 
O taxatoare se apropie într-un autobuz de un tip: 
- Domnule, banii pentru călătorie. 
Tipul, cam beat, deschizând buzunarul: 
- Pune aici! 
*** 
Publicitate într-un magazin: "Şampon 'Amnezia': uiţi de mătreaţă!" 
*** 
Un somn sănătos nu numai prelungeşte viaţa, dar şi reduce ziua de lucru. 
*** 
Se apropie un chelner cu o tavă: 
- Cafea? Ceai? 
Clientul: - Cred că, cafea. 
Chelnerul: - Nu aţi ghicit, ceai. 
*** 
Viaţa e tristă, în schimb salariul e hazliu. 
*** 
- Prin ce se deosebeşte soţia de un terorist? 
- Cu teroristul poţi să mai negociezi. 
*** 
Boxerii au fost întrebaţi despre pericolul sportului pe care-l practică. 
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10% au spus că boxul este periculos pentru sănătate. 
90% nu au înţeles întrebarea. 
*** 
În zilele noastre, pietonii sunt de două categorii: rapizi şi accidentaţi. 
*** 
- Cum explicaţi faptul că v-aţi omorât soacra cu cinci împuşcături de revolver? 
- După a cincea împuşcătură mi s-au terminat cartuşele. 
*** 
Tatăl controlează caietul feciorului mai mic: 
- De ce scrii cârligele astea aşa de neregulat? 
- Astea nu sunt cârlige, sunt integrale. 
*** 
Un tip se plânge la serviciu că din fereastra lui se vede camera în care se dezbracă 
fetele, din care cauză nu poate trăi normal şi lucra. Vine comisia, priveşte pe 
fereastră şi nu vede nimic. 
Îi spune tipului: 
- Păi nu se vede nimic! 
- Dar ia urcaţi pe dulap! 
*** 
E bine să ai amnezie. 
Nimic nu te doare şi în fiecare zi - numai noutăţi. 
*** 
Trece un cortegiu funerar. 
Un trecător întreabă pe o blondă: 
- Cine e mortul? 
- Cred că cel din sicriu. 
*** 
Trei prieteni se laudă cu nevestele lor. 
Primul: – Eu am o nevastă, ca un fluture!!! 
Al doilea: – Nevastă-mea e ca o căprioară!!! 
Al treilea stă şi se gândeşte, la care după 2 minute zice: – Păi… nici a mea nu prea 
seamănă a om!!! 
*** 
Culmea zgârceniei: Să faci cărţi de vizită şi să nu le dai la alţii. 
*** 
Un tip intră în sala deputaţilor, toţi deputaţii erau lipiţi de tavan, de ce? 
Aveau întâlnire la nivel înalt. După cinci minute tipul se întoarce şi toţi erau pe jos, 
de ce? 
Au căzut toţi de comun acord. 
*** 
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Bulă cu un prieten pe stradă. 
Bulă îi spune: – Când ajung acasă, praf fac chiloţii neveste-mii! 
- De ce, mă? întreabă prietenul. 
- Cum de ce? Mă strâng de mor! 
*** 
Un poliţist vine dimineaţă pe la ora 5 la serviciu, în pielea goală. Superiorul îl 
întreabă: - Ba, ce-i cu tine? Ai înnebunit, ce vii în halul ăsta la serviciu? 
- Sefuuuu`, am fost cu nevastă-mea la o petrecere şi pe la 3 noaptea au început 
jocurile de societate. S-au stins luminile şi o voce a strigat: 
- Să se dezbrace doamnele! După câteva minute, din nou: 
- Şi domnii să se dezbrace! Imediat aceeaşi voce a strigat: 
- Şi acum… la lucru! 
- Şi??? Întreabă şeful… 
- Şi eu într-un sfert de oră am ajuns!!! 
*** 
Un tip, rupt de beat, iese dintr-un bar. Se duce în parcare şi începe să pipăie 
maşinile pe plafon. Un şofer îl vede şi-l întreabă: 
- Ce faci frate, ce cauţi? 
Îmi caut maşina, zise beţivul, clătinându-se pe picioare! 
Păi şi de ce le pipăi pe plafon, ce nu sunt toate la fel? 
- Nu! A mea are girofar… 
*** 
Ce trebuie arătat unei femei care conduce 7 ani fără accident? 
- Viteza a doua. 
*** 
Întrebare: – Ce credeţi, cine sunt mai inteligenţi: femeile sau bărbaţii? 
Răspuns: – Desigur, femeile! Aţi văzut vreodată o femeie care să se căsătorească cu 
un bărbat numai pentru faptul că alesul său are picioare lungi? 
*** 
- Care e lucrul cel mai inteligent pe care îl poate spune un bărbat? - Nevastă-mea 
zice că… 
*** 
I: Care e deosebirea dintre bikini franţuzeşti şi cei ruseşti? 
R: Cei franţuzeşti îţi intră în fund, cei ruseşti în cizmă. 
*** 
Întrebare: Ce faci dacă mâine vine sfârşitul lumii? 
Răspuns: Vii în România pentru că noi suntem cu 100 de ani în urmă! 
*** 
Q: Cum se numeşte transpiraţia de ţigan? 
A: Esenţă de rom. 
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*** 
Stau pe banca în fata blocului 2 batrane. Trece vecina pe langa ele... 
- Stii tu ce noroc are asta? Are si sot, si amant, si a fost si violata ieri seara 
*** 
Directorul unei mari companii de stat venea la lucru în fiecare dimineata cu masina 
de servici. Când ajungea la poarta, bariera se ridica instantaneu iar portarul dadea 
binete: 
- Buna dimineata, Domnule Director! Sa traiti! Sa traiti! 
Intr-o dimineata, ca sa-si mai limpezeasca mintea si sa mai scape de stres, directoul 
hotaraste sa vina pe jos la servici, mai ales ca statea si destul de aproape. 
Ajunge în dreptul barierei si este vazut de portar: 
- Ce-i ba, Pulica? Nu mai esti director? 
*** 
Rimelul de la Max Factor creează impresia ca genele sunt de trei ori mai lungi. 
Cred ca Max Factor ar trebui sa faca si prezervative... 
*** 
Bulă, împreună cu trei prieteni, cărau pe umeri un sicriu aşezat pe cant. 
Un alt prieten îi întreabă: 
- Ce s-a întâmplat? 
Bulă: 
- O înmormântez pe soacră-mea. 
- Săraca, Dumnezeu să o ierte... 
Da' de ce nu duceţi sicriul cum trebuie? 
- Păi dacă o duc pe spate începe să sforăie! 
*** 
Fotografia soţiei din portofel îmi aminteşte că, în locul ei ar fi fost mult mai multi 
bani ... 
*** 
Ea si el facand sex. 
El (soptit, la ureche): Iti place draga ? 
Ea (tot soptit): Mai tare, mai tare ... 
El (urlandu-i la ureche): Iti place ? 
*** 
Soţul pleacă în deplasare. Soţia ca de obicei îşi aduce amantul acasă. 
După vreo 10 zile se întoarce soţul, bate la uşă. 
Soţia către amant: 
- Repede, fugi, a venit soţul! 
Amantul: 
- Slavă Domnului c-a venit, în sfârşit, acasă! 
*** 
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- D-le politist, mi-a dispărut soţia...un an in urma. 
- Si tu doar acum ne spui? 
- Da, pentru că până acum nici eu nu puteam să cred ca am norocu'asta! 
*** 
- Din pacate, soacra dumneavoastra 
mai are de trait o ora, operatia nu a reusit... 
- Nu-i nimic domnule Doctor, voi rabda! 
*** 
O domnisoara intr-o macelarie vede agatate 
pe sus nelipsitele picioare de porc si il intreaba pe macelar: 
- Cum dati picioarele? 
- La o parte, zice macelarul hlizindu-se smecher. 
Serioasa, fara sa zambeasca, femeia-l pune la punct: 
- Atunci dati-mi doua limbi va rog.... 
*** 
Discutie intre pensionari: 
- Azi am fost la doctor si a zis ca mai am de trait doua luni! 
- Din ce, ba, Vasile? Din ce?! 
*** 
O familie tanara traia intr-o garsoniera. 
Înainte de a face sex, soţul a decis să verifice dacă fiul său doarme: 
- Fiule, adu-mi te rog un pahar cu apa ... 
Liniste ... 
Soţia spune: 
- A adormit. 
După sex stateau intinsi in pat şi se mangaiau. 
Deodata se aude vocea pustiului din întuneric: 
- ... Şi cat mai stau aici cu paharul in mana? 
*** 
Ion si Maria se intilnesc pe strada la trei zile dupa ce facusera amor: 
- Sarut mina, Marie. Da ce-i cu tine, esti suparata? 
- Ioane, vin de la doctor, am o boala cu S... 
- Aoleu, ce boala? 
- Si, su, sa, nu-mi aduc aminte... 
Deznadajduit, Ion da fuga la doctor: 
- Doctore, am facut sex cu Maria 
si azi am aflat ca are o boala care incepe cu S... 
- Baiete, e grav, pina aflam despre ce e vorba, 
iti voi injecta masiv penicilina, preventiv. 
Dupa o saptamina de la incident, Ion cu Maria 
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se reintalesc intimplator, in acelasi loc. 
- Ioane, ce bine ca te vad, mi-am amintit ce boala am ! 
- Lasa-ma dracului, ca m-ai nenorocit ! 
M-a parasit nevasta, m-a dat afara din serviciu, 
ma ocolesc toti prietenii, dorm sub un pod... 
- Ioane, stai sa-ti spun ce boala am: SCLEROZA! 
*** 
In casnicie barbatii sunt mai fericiti decat femeile: 
se casatoresc mai tarziu si mor mai repede! 
*** 
Matrimoniale: 
Femeie frumoasa fără obiceiurile proaste: 
nu fumez, nu consum alcool, nu lucrez... 
*** 
M-am certat urât cu soacră-mea aseară. 
Am vrut să-i fac un bine şi i-am atras atentia 
că are ciorapii încreţiţi. 
Problema a fost că nu avea ciorapi... 
*** 
Viitoarea soacră îşi întreabă viitorul ginere: 
- Am auzit că i-ai făcut fiicei mele o cerere în căsătorie. 
Cum de nu m-ai întrebat pe mine înainte? 
- Păi nu am ştiut că mă iubiţi şi d-voastră... 
*** 
Casatoria dintre batranul fermier si tanara sa sotie nu decurgea prea bine… 
de aceea, batranul s-a hotarat sa se duca la medic, pentru a vedea ce este in 
neregula cu el. 
Dupa consultatie, doctorul i-a spus: 
- Data viitoare cand te afli pe camp si simti o dorinta fierbinte pentru sotie, nu mai 
astepta pana la pranz sau pana seara, ci pleaca imediat spre casa! 
- Am incercat si asa - a spus fermierul - dar pana ajung acasa sunt atat de obosit, 
incat nu mai pot face nimic. 
Doctorul s-a gandit o clipa si a spus: 
- Atunci ia-ti cu tine pusca si imediat ce simti ca esti in puteri, trage un foc si spune-i 
ca atunci cand aude un foc de arma sa vina ea repede la tine. 
Dupa cateva saptamani, doctorul si fermierul s-au intalnit pe strada, iar doctorul l-a 
intrebat: 
- Ei bine, cum a fost? 
- Foarte bine, in primele trei zile… apoi s-a deschis sezonul de vanatoare si de 
atunci nu am mai vazut-o… 
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*** 
Un tanar fuma pe o bancuta dinparc. O batranica il observa si ii zice: 
- Tinere, nu mai fuma, nu face bine deloc! 
- Auzi, mamaie, stii cat a trait bunicul meu? 
- Cat? 
- 120 de ani! 
- Si asta pt ca a fumat mult? 
- Nu! Asta pt ca si-a vazut de treaba lui! 
*** 
Băsescu îl cheamă urgent la Cotroceni pe ministrul finantelor pentru indicaţii 
preţioase. 
- Să-mi scoţi de unde ştii 2 miliarde de euro pentru modernizarea penitenciarelor şi 
asigurarea celor mai bune condiţii de trai puşcăriaşilor. 
- De unde, Şefu'? Dacă am avea banii ăştia i-am da la învăţământ. 
- Bă, tu crezi că după ce-mi termin mandatul eu mă duc la şcoală?! 
*** 
O tânără se duce la o intilnire amoroasa, dar inainte de a pleca, maica-sa o 
sfatuieste; 
- Uite ce e, mamica, iti da mamica voie sa te duci, iti da mamica voie sa te sarute 
baiatul, iti da mamica voie sa te mingiie baiatul, iti da mamica voie sa-l mingii si tu 
pe baiat, numa sa nu care cumva sa-l lasi pe baiat sa se puna deasupra ta, ca atunci, 
sa sti : MOARE MAMICA ! 
Pleaca tinara la intilnire, nu vine toata noaptea acasa, maica-sa o asteapta cu ochii 
rosii de nesomn, apare fata acasa in zorii zilei, fericita si surizatoare. 
- Ei. zice maica-sa, spune repede, cum a fost? 
- Pai cum sa fie, m-a pupat, m-a mingiiat, l-am mingiiat si eu, si atunci cind a vrut sa 
se puna deasupra mea nu i-am dat voie, m-am gindit ca o sa mori. 
- Bravo fata mea, eram sigura ca nu o sa uiti ce ti-am spus. 
Dar apoi, tinara a continuat : dar el tot a insista, am simtit ca ma iau niste calduri iar 
inima batea mai tare, ceva ce nu mai m-i s-a întâmplat. 
Atunci m-am gindit sa-l pedesesc. Asa ca m-am pus EU peste el, ca sa moara 
mamica LUI !!!! 
*** 
La intrarea in cladirea facultatii statea un taran cu un vitel legat de sfoara. 
- Da' ce faci bade cu dobitocul asta la facultate? 
- Dobitocul ii la examen! Asta-i pila!... 
*** 
In fata circului, plang doi clovni: 
- Ce ati patit? 
- A murit elefantul! 
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- Si il iubeati asa de mult? 
- Nu, dar ne-au pus sa-i sapam groapa! 
*** 
Un barbat la volanul unei masini. Noapte, el foarte obosit dupa multe ore de 
condus. La un moment dat, trage pe dreapta pentru 
foarte necesarul pui de somn. Nici n-apuca s-atipeasca, ca-l trezeste unul: 
- Nu va suparati, aveti un ceas? Asta nervos raspunde: 
- E 4 jumate! Se baga iar la somn. 
Dupa ceva timp, altul ii bate-n geam: 
- Nu va suparati, aveti un ceas? Asta, si mai nervos: 
- E 5 fara 10! Dupa care scrie pe o foaie mare: "NU STIU CAT E CEASUL" si o lipeste 
pe masina. 
Un al treilea se opreste si ii bate-n geam. 
- Tu ce mai vrei ma? intreaba soferul enervat la culme. 
- E 5 si 10!... 
*** 
Unui sofer aflat in misiune, plutonier de armata, ii ramane camionul blocat in noroi. 
La un moment dat trece jeepul generalului care il vede chinuindu-se sa impinga 
camionul. 
- Ce faci, plutonier? 
- Am ramas impotmolit si incerc sa scot camionu' din noroi, sa traiti! 
- Hai sa te ajut! 
Se chinuie cei doi si dupa doua ore, plini de noroi, reusesc, intr-un final, sa mute 
camionul. 
- Hai ca am facut-o si pe asta! Dar ce transporti, plutonier? 
- 30 de recruti, sa traiti!... 
*** 
Maria s-a dus in padure sa culeaga floricele impreuna cu Ion, dar cum era multa 
lume pe-acolo, chiar asta au facut... 
*** 
La tribunal: 
- Sotul: "Intru in casa si-mi vad femeia in pielea goala pe pat, geamul deschis. Ma uit 
pe geam si vad pe unul in chiloti, alergand. 
Iau noptiera si arunc dupa el". 
- Sotia: "Era cald. M-am dezbracat, am deschis geamul si vad cum intra dobitocul 
asta pe usa si fara sa zica ceva, arunca cu noptiera pe geam". 
- Victima: "Eu sunt sportiv. Alerg in fiecare zi pe acel traseu. 
Intorc capul si vad cum zboara o noptiera spre mine...". 
- Martorul: "Eu nici nu stiu ce caut aici! Stateam linistit in noptiera..." 
*** 
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Domnul Goldman se afla pe patul de moarte si-i spune singurului sau fiu: 
- Itic, mai am putin si mor si vreau sa stii ca cele 12 vile, blocurile, compania de 
taxiuri, fabrica de sapun, cele 3 ferme, 
magazinele, bijuteriile, titlurile bancare, valorile, sculpturile, tablourile... 
- Da, tata, mi le lasi? 
- Ti le vand ieftin, foarte ieftin!.. 
*** 
Culmea cruzimii: 
- Sa bati un catel de usturoi, iar el sa te muste 
*** 
I: In cazul ruperii prezervativului ce putem face ? 
R: Cruce. 
*** 
I: Cum s-a nascut Emil Boc? 
R: Nu s-a nascut,a fost gasit intr-un ou kinder ! 
*** 
- Din ce perioada este tabloul acela? 
- Din perioada in care aveam bani. 
*** 
El si ea la restaurant. 
Ea, sorbind dintr-un pahar de vin: 
- Sa stii ca nu poate fi vorba de sex inainte de casatorie. 
El: 
- Atunci suna-ma dupa ce te casatoresti. 
*** 
- De regula, spune profesorul, un nebun poate pune mai multe intrebari decat poate 
raspunde un om intelept! 
- Pai nu e de mirare ca pica atatia la examenul dumneavoastra! 
*** 
Profesoara de biologie intra in clasa a 6-A si zice: 
- Astazi o sa invatam cum se fac copii! 
Eleva Suzi, din ultima banca ridica doua degete si intreaba: 
- Doamna profesoara, astia care ne-am fu*ut deja, putem iesi la o tigara? 
*** 
Un tigan intra intr-un bar si se aseaza pe scaun. Se uita la barman, barmanul se uita 
la el. 
Tiganul zice: Un rom! 
Barmanul: Te-am vazut da-te dracu! 
*** 
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Un vanator pleaca intr-un safari cu soacra-sa si cu sotia. Intr-o seara prin jungla 
soacra se rataceste si vanatorul si sotia pleaca sa o caute. Intr-un tufis o gasesc 
impietrita de groaza in fata unui leu care ragea din toti rarunchii. Vazand asta sotia 
zice vanatorului: 
- Ce facem acuma? 
- Nimic, raspunde vanatorul, leul s-a bagat singur in treaba asta lasa-l sa se 
descurce. 
*** 
Obama catre Mubarak 
- Hosni, cred ca e timpul sa-ti iei ramas bun de la poporul tau. 
Mubarak: 
- De ce, unde pleaca? 
*** 
La al 200-lea congres al PDL, Basescu, girbovit de ani si plictisit de povara puterii, 
se adreseaza participantilor: 
- Dragii mei, eu. eu m-am hotarit sa renunt. Propun sa fie aleasa in locul meu 
prietena mea, Elena! 
- Huooo! Huooo! 
- Atunci propun sa ma inlocuiasca la presedintie prietenul meu, Boc. 
- Huooo! Huooo! 
- Smecherilor! Stiam eu ca tot pe mine ma vreti!!! 
*** 
- Domnu' doctor, mi-e teama ca am probleme cu ochii! 
- Ce va face sa credeti asta, domnule? 
- Pai, de cand m-am insurat, nu mai vad un ban in casa... 
*** 
Doi nebuni mergeau prin pustiu. Un nebun il intreaba pe celalalt: 
- Tu de ce duci butoiul ala in spate? 
- Pai mai beau cate un gat de apa cand imi este sete. Dar tu de ce tarai usa aia de 
masina in spate? 
- Pai cand imi este cald, mai deschid fereastra. 
*** 
In plina iarna, in apartamentul unei familii care a cerut decuplarea de la centrala 
care furniza energie termica si electrica, un reporter intreaba: 
- Ce faceti daca va este frig? 
- Ne strangem in jurul lumanarii. 
- Dar daca este foarte frig? 
- Ne apropiem si mai mult de ea. 
- Dar daca este ger, cu temperatura sub minus 20 de grade Celsius? 
- In acest caz, aprindem lumanarea... 
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*** 
Un politist opreste un student pe strada pentru a-i verifica actele: 
- Asa, vad ca nu lucram.... 
- Asa este. 
- Inseamna ca trandavim pe banii statului... 
- Exact, trandavim. 
- Se pare ca suntem studenti? 
- Ei, cu asta nu pot sa fiu de acord! Student sunt numai eu! 
*** 
Vine Ion la Gheorghe si il intreaba: 
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi? 
Gheorghe: 
- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropii de ea si o intreb: "Ce avem 
astazi, lapte sau carne?". 
*** 
Doua vecine se intalnesc intr-o dimineata. 
- Ce-i cu tine, draga, esti bolnava? 
- Nu, de ce intrebi? 
- Am vazut azi dimineata doctorul iesind din apartamentul tau. 
- Si ce? De la tine au iesit trei soldati. Te-am intrebat eu daca a izbucnit razboiul? 
*** 
Razboi cu nemtii. Bula se ascunde intr-o fantana, iar un neamt il descopera. 
Neamtul striga in fantana, iar Bula face pe ecoul. 
- E cineva acolo? 
- E cineva acolo? 
- Mai bine ma duc in padurice.... 
- Mai bine ma duc in padurice... 
- Mai bine arunc o grenada... 
- Mai bine te duci in padurice! 
*** 
Un ardelean este oprit de un politist pe strada: 
- Dati-mi numele si prenumele dvs., va rog! 
- Dom?le, esti nebun? Pai, eu cum o sa ma mai numesc dupa aia??!! 
*** 
Doi indragostiti, pe o banca, in parc: 
- Iubitelule, cand o sa ne casatorim, o sa avem doi copii, un baiat si o fata. 
- Dar de unde stii? 
- Amandoi sunt la mama, la tara! 
*** 
Sotia se adreseaza cu indignare catre sot: 
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- Iarasi te-ai imbatat! Ieri am fost cu adevarat fericita vazandu-te treaz. 
Sotul raspunde: 
- Astazi este randul meu sa fiu fericit! 
*** 
In sala de judecata, paratul exclama disperat: 
- Dumnezeu mi-e martor ca sunt nevinovat!, spune inculpatul disperat. 
- Imi pare rau, dar am terminat audierea martorilor... 
*** 
In pragul crizei financiare, seful se adreseaza celor patru angajati: "Imi pare rau, 
dar va trebui sa il concediez pe unul dintre voi". Angajatul de culoare: "Fac parte 
din minoritatea protejata de lege". Angajatul de sex feminin: "Sunt femeie!". Cel mai 
in varsta subaltern: "Concediaza-ma si te lovesc cu un proces de discriminare din 
cauza varstei, de nu te vezi!". Toti se uita spre cel mai tanar dintre ei, care spune: 
"Cred ca sunt gay..." 
*** 
Caporalul e cam miop de felul lui: 
- Drepti! Asta e valabil si pentru tine, tu ala cu boneta rosie, din spate! 
La care Bula: 
- Domnule caporal, permiteti sa raportez, sa traiti, ala e un hidrant! 
- Fie ce-o vrea el! Aici trebuie sa asculte si cei cu facultate! 
*** 
- Soldat Bula, in timpul ultimului atac, in loc sa inaintezi spre inamic, ai alergat sa te 
pui la adapost in spatele frontului! 
- E adevarat ca am alergat inapoi, dar nu ca sa ma pun la adapost, ci ca sa-mi iau un 
avant mai mare! 
*** 
Intr-un autobuz aglomerat, unei tipe i se pare ca un barbat se uita insistent la ea si 
ca ii tot pune mana pe fund. Revoltata, femeia il intreaba: 
- Domnule, n-ai unde sa-ti pui mana aia in alta parte? 
- Ba da, dar nu indrazneam.... 
*** 
In toiul noptii doctorul este chemat la un pacient. Dupa consultatie, el intreaba: 
- Domnule, ti-ai facut testamentul? 
- Nu, domnule doctor, este chiar atat de grav? 
- Atunci cheama-ti imediat un notar si rudele cele mai apropiate. 
- Asta inseamna ca o sa mor curand? 
- Nu, asta nu! Dar nu vreau sa fiu singurul fraier care este scos fara motiv in 
noaptea asta din pat! 
*** 
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Amantul incearca sa o consoleze pe proaspata vaduva. Ea il cearta si ii spune pe un 
ton rastit si aproape plangand: 
- Trebuie sa avem putin respect pentru sotul meu! In seara asta, te rog... incet si 
trist! 
*** 
O calugarita se duce la maica stareta: 
- Maica stareta, am fost violata, ce sa fac? 
- Bea un ceai de pelin fara zahar, ii raspunde aceasta. 
- Si-mi voi recapata cinstea si puritatea? 
- Nu, dar iti va disparea satisfactia de pe chip. 
*** 
Doi indieni mergeau prin padure cand, la un moment dat, ei vad in zare fumul care 
se ridica de la un foc. 
Primul, nestiind codul, intreaba: 
- Ce spune mesajul? 
- Nimic important, sunt doar reclame... 
*** 
Doi naufragiati au reusit cu greu sa ajunga pe o insula pustie. 
- Suntem pierduti! 
- Nu-ti face griji, ne gasesc ei! 
- Crezi? 
- Sunt sigur! Am datorii de peste un milion de dolari! 
*** 
Un tanar care de-abia si-a cumparat o masina merge la un service auto fiindca i se 
pare ca ceva este in neregula. 
- Cat ma costa reparatia masinii? 
- Ce problema are? 
- N-am nici cea mai vaga idee, spune el. 
- 850 de lei si 50 de bani! 
*** 
Un tip se trezeste cu o tigaie in cap de la nevasta-sa: 
- Asta pentru ce este, draga? 
- Ce e cu numele Laura Johnson, scris pe biletul ala? 
- A, este numele unui cal pe care am pariat! 
A doua zi, nevasta iarasi il loveste cu o tigaie si mai zdravana. 
- Asta pentru ce mai e, draga? 
- Te-a sunat calu'! 
*** 
Un tip se duce la o prostituata la care nu mai fusese pana atunci. Dupa ce termina 
treaba, pleaca si, din usa, ii spune tipei: 
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- Te-am pacalit! Ti-am dat bani falsi! 
La care femeia raspunde: 
- Tu sa fii sanatos... 
*** 
Doi prieteni se intalnesc pe strada si unul dintre ei spune: 
- Nu stiu ce sa fac cu strabunicul meu, isi roade unghiile tot timpul. 
- Si al meu facea la fel, dar l-am dezvatat rapid. 
- Cum? I-ai legat mainile? 
- Nu, i-am ascuns placa dentara... 
*** 
La examen, un student ia un bilet - nu stie, ia altul, iarasi nu stie, asa se intampla si 
cu al treilea, al patrulea pana la al cincilea bilet, cand profesorul ii spune sa se 
opreasca, fiindca i-a dat nota cinci. Ceilalti studenti se revolta: 
- Pentru ce? 
- Cum pentru ce? Dupa cum cauta, inseamna ca stie ceva... 
*** 
O doamna, martor la tribunal, este intrebata de judecator: 
- Ce varsta aveti? 
Dupa o lunga tacere a femeii, judecatorul o avertizeaza: 
- Daca nu ne spuneti dumneavoastra, voi lasa juriul sa ghiceasca....... 
*** 
Un barbat si sotia lui stateau linistiti la televizor. La un moment dat, el o intreaba: 
- Pun pariu ca nu poti sa-mi spui ceva care sa ma intristeze si sa ma bucure in 
acelasi timp! 
- Dintre prietenii tai faci cel mai bine dragoste! a replicat ea 
*** 
Gigel, fericit, către învăţătoare: 
- Tovarăşă, ne-a fătat pisica cinci pisoi şi să ştiţi că toţi cinci sunt comunişti. 
După un timp, învăţătoarea se interesează ce mai fac pisoii comunişti. 
- Sunt bine, răspunde Gigel, dar nu mai sunt comunişti. 
- Cum aşa? 
- Păi, acum au făcut ochi. 
*** 
Coada mare..Un tip se apropie si întreabă : 
- Nu vă supăraţi, ce se dă aici? 
- Nu ştiu, domnule, stai să întrebăm. 
Întrebarea circulă până la primul din rând. 
- Nu ştiu. Mi s-a făcut rău şi m-am sprijinit de zid. Când mi-am revenit, era deja 
coadă în spatele meu. 
- De ce nu pleci atunci? 
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- Păi, acum că sunt si eu odată primul la o coada ?! 
*** 
Trăim epoca marilor prefaceri: Eu mă prefac, tu te prefaci, el se preface. 
*** 
De ce este societatea socialistă multilateral dezvoltată cea mai avansată formă de 
organizare socială? Pentru că a preluat creator tot ce a fost mai semnificativ de-a 
lungul istoriei: 
Din epoca de piatră – relaţiile 
Din comuna primitivă – organizarea 
Din sclavagism – retribuţia 
Din feudalism – inchiziţia 
Din capitalism – falimentul. 
*** 
Capitalismul este pe marginea prăpastiei. Ce face el acolo? Se uită de sus la noi... 
*** 
România pe drumul construirii socialismului 
România pe drumul construirii comunismului 
România pe drumuri... 
*** 
Leul nu mai are valoare. Ce-i de făcut? 
- Îi dăm patru găuri. 
- Şi asta ar rezolva ceva? 
- Nu, dar am putea să-l vindem ca nasture. 
*** 
Ceaușescu, aflat într-o istorică vizită peste hotare, este anunţat codificat despre 
cutremurul din 4 martie 1977: 
- V.R.A.N.C.E.A. (Vino Repede Acasă Nicule Cutremur Economia Ameninţată). 
Răspunsul vine imediat: 
- 5.4.3.2.1. (cincinalul în patru ani, trei schimburi, doi muncitori la un salariu) 
*** 
În România nu se mai fabrică paturi. Nu mai avem nevoie. Duşmanul de clasă nu 
doarme, partidul veghează, iar clasa muncitoare lucrează necontenit. 
*** 
Ce este Securitatea? Inima partidului care bate, bate, bate... 
*** 
Bulă tocmai iese din sediul miliţiei judeţene şi epuizat, se sprijină de un pom. Un 
trecător se apropie de el, întrebând: 
- Nu vă supăraţi, nu ştiţi unde se bate la maşină? 
- Nu ştiu, pe mine m-au bătut manual. 
*** 
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Soţul şi soţia stau la masa. Deodată, uşa e trântită de perete şi patru securişti dau 
buzna. Se reped la soţ şi, spre disperarea soţiei, îl iau pe sus şi-l urcă într-o maşină 
neagră. Trec zile, trec săptămâni şi omul nu mai apare acasă. Disperată, soţia 
reuşeşte să obţină o audienţă. 
- Vai, ne pare rău, dar soţul dvs. a murit de pneumonie. 
- Nu se poate, spune plângând soţia, soţul meu nu era bolnav când l-aţi arestat, cum 
se poate să fi făcut pneumonie? 
- Ei, doamnă, a încercat să fugă, a alergat, şi ştiţi cum este, el transpirat, glontele 
rece... 
*** 
La coadă la carne, un glumeţ face haz de necaz: 
- Care este deosebirea dintre porc şi măcelărie? Simplu: porcul are coada mică şi 
carne multă, măcelăria.... 
Un tovarăş de la coadă i se adresează: 
- Da care-i deosebirea dintre ceasul meu şi tine? 
- E bună! Nu ştiu... 
- Ceasul meu merge singur, tu mergi cu mine. 
*** 
Care este deosebirea dintre vânt şi miliţie? Miliţia bate mai tare. 
*** 
Prin decret prezidenţial, s-a înlocuit soarele cu un bec de 40w, pentru economie! 
*** 
Concurs. 
Primul candidat este un tip cu pile: 
- În 1907 a avut loc o mare răscoală populară. În ce an a avut loc răscoala populară 
din 1907? 
Cel de-al doilea candidat are numai relaţii: 
- În 1907 au fost omorâţi 10.000 de ţărani. Câţi ţărani au fost omorâți în1907 ? 
Al treilea candidat n-are nici pile, nici relaţii: 
- În timpul răscoalei din 1907 au fost omorâţi 10.000 de ţărani. Vă rugăm să-i 
nominalizaţi. 
*** 
Ce sunt ruşii? Prieteni sau fraţi? 
Fraţi. Prietenii ţi-i poți alege. 
*** 
Expoziţia naţionala de arte plastice a fost închisă.; Sub bustul lui Ceauşescu semna 
Jalea, iar portretul ei era semnat Baba. 
*** 
Ce deosebire există între Decebal şi Nicubal? Primul practica cultul morţilor, al 
doilea moartea culţilor. 
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*** 
De 1 Mai va trebui să defileze toată populaţia, de la mic la mare. Vor să ne numere, 
să vadă câţi am mai ieşit din iarnă. (1984) 
*** 
Dilema lui Bulă: să mor acum de frig, sau să mor la vară de foame... 
*** 
În România a început să cadă zăpadă artificială: nu se topeşte pe calorifer. 
*** 
La al 5-lea semnal va fi apă caldă: 
Pic, pic, pic, pic, pic! A fost apă caldă. 
*** 
Care este deosebirea dintre frigul de afară şi cel din casă? Ăla de afară e pe gratis. 
*** 
Ce este coada? Alinierea poporului pe linia partidului. 
*** 
Cum se numeşte organizaţia pensionarilor? Şoimii pieţelor. 
*** 
De câte feluri sunt românii? De două feluri: Mulţumiţi (pe care îi caută miliţia 
economică) şi Nemulţumiţi (pe care îi caută securitatea). 
*** 
Anul aceasta am avut o recoltă medie: mai proastă decât anul trecut, dar mai bună 
decât la anul. 
*** 
In 1965: - Alo, miliţia economică? Vecinul meu mănâncă! 
- Ei, şi ? 
- Da, dar mănâncă caviar cu polonicul. 
- Venim! 
In 1975: 
- Alo, miliţia economică? Vecinul meu mănâncă! 
- Ei, şi ? 
- Da, dar mănâncă carne de viţel. 
- Venim! 
In 1985: 
- Alo, miliţia economică? Vecinul meu mănâncă! 
- Am venit! 
*** 
La plecarea în Uniunea Sovietică, cosmonautul Prunaru îi lasă mamei un bilet: 
Dragă mamă, plec în Cosmos. Vin peste 30 de zile. 
Întors din misiune acasă, Prunaru constată că mama era plecată. Pe frigider găseşte 
un bilet: Dragul mamei, am plecat să cumpăr brânză, nu ştiu când revin. 
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*** 
Cel mai bun banc politic: Poftă bună! 
*** 
Au fost introduşi ghizi în magazine: Aici a fost carne... aici a fost brânză...! 
*** 
Lui Bulă i-au degerat mâinile. A căutat mâncare în frigider. 
*** 
Supă de pui: pui apă, pui sare, pui morcovi, pui roşii, pui nu pui. 
*** 
Care este deosebirea dintre măcelăria dinainte şi cea actuală? 
Înainte scria pe firmă: „ La Gogu ” şi înăuntru era carne. Acum, pe firmă scrie 
„Carne” şi-năuntru e Gogu. 
*** 
Un ascultător întreabă la radio Erevan dacă cei care au inventat comunismul erau 
oameni de ştiinţă. Răspunsul este NU: dacă erau oameni de ştiinţă, l-ar fi încercat 
întâi pe câini. 
*** 
Ce e mic, negru şi bate la uşă ? Viitorul! 
*** 
Care este flora României? 22 de milioane de lăcrămioare, un ochiul boului şi o 
mătrăgună. 
*** 
Se aude că turiştii străini păstrează hârtia igienică ca o amintire de neşters. 
*** 
Pesimistul spune: Mai rău nu se poate! 
Optimistul spune: Ba se poate! 
*** 
La un cabinet stomatologic particular, o doamna din lumea buna : 
- Cum? 300 Ron pentru extracția unei masele? Doar pentru 5 minute de munca? 
- Daca doriți, o extrag intr-o oră ! 
*** 
O baba reclama un viol la politie. 
Polițistul - Maica,ia spune cum a fost. 
Baba - A oprit o mașina lângă mine,unul a coborât, m-a tras de mana, m-a întins pe 
capota si mi-a tras-o pe la spate 
Polițistul - Si nu i-ai văzut fata, vreun semn particular? 
B- Nu maica, era noapte,întuneric.. 
P- Dar mașina ce culoare avea? 
B- Apai maica, nu aveam ochelarii, era inchisa la culoare... 
P- Dar numarul ? 
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B- Numarul a fost buuuun,ce sa zic..... 
*** 
Vecina de alaturi bate la usa . El deschide si ea zice : 
- "Auzi, abia am ajuns acasa si am chef sa ma distrez, sa ma imbat si sa fac sex toata 
noaptea... tu esti ocupat diseara?". 
- "NUU, NUUUU!!!!!". 
- "Atunci imi tii tu cainele ?" 
*** 
O blondă la doctor: 
- Domnişoară, vă recomand nişte ultraviolete. Blonda răspunde: 
- Abia aştept, domn' doctor! Am fost odată ultra violată şi mi-a plăcut la nebunie! 
*** 
O blonda intervievata... 
- Cati soti ai avut pana acum ? 
- Doar ai mei? Sau aşa...in general? 
*** 
Pe o plaja de nudisti: 
- Domnisoara, stiti de ce am nevoie acum? 
- Nu sunt oarba, văd!!! 
*** 
- De ce nu se face sex in institutiile publice? 
- Toti angajatii sunt rude! 
*** 
- Cum se numesc oamenii care stau la coada? 
- Oameni de rand... 
*** 
Romania este tara in care portofelul coboara cu o statie inaintea ta. 
*** 
Scrisoare de la profesoară catre părinţi: "Dragi părinţi, vă rog să-l spălaţi pe Bulă! 
Miroase!" 
Răspunsul: -"Stimată Doamnă! Bulă nu trebuie mirosit. Bulă trebuie învăţat!" ........... 
*** 
Un tip il intreaba pe Dumnezeu: - Doamne, de ce toate fetele sunt draguţe, dulci, 
graţioase iar femeile sunt nasoale şi sâcăitoare......? 
Domnul spune: - Pentru ca pe fete le creez eu, iar femei le faceţi voi! 
*** 
Cercetarile arata ca nouazeci la suta din barbati nu stiu cum sa foloseasca un 
prezervativ. 
Acesti barbati se numesc ... tati. ....Si totusi dragostea a fost inventata de femei! 
.............. Ca să nu aştepte până când barbatii vor aduna bani pentru sex! 
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*** 
Inseamna ca ai imbatranit atunci cand : 
- tot ce mai functioneaza, doare 
- ceea ce nu doare, nu functioneaza. 
*** 
Fiind foarte meticulosi, englezii au statistici pe baza carora pot prezice cati oameni 
vor muri anul viitor. 
Pe de alta parte, insa, sicilienii pot sa precizeze si cateva nume... 
*** 
Un tip se trezeste cu o mahmureala groaznica si vede scris pe perete: MAINE NU 
BEAU! 
- Slava Domnului ca nu astazi! 
*** 
Un tip se trezeste cu o mahmureala groaznica. Merge la baie si privindu-si fata 
umflata si mototolita si ochii bulbucati spune: 
- Pai cum sa nu bei cu faţa asta??? !!!....... 
*** 
Un cocos vine in fiecare dimineata in cotetul celor 10 gaini. 
Pe 9 dintre ele le saruta, ultimei ii smulge o pana.Si-asa zi de zi pana cand ultima se 
zburleste la el si-l intreaba: 
- Pe celelalte 9 le saruti, dar mie imi smulgi mereu o pana! De ce?? 
Cocosul o fixeaza in priviri si-i raspunde suav: 
- Pe tine te vreau goala, baby ... 
*** 
D E M E N T I A L A A A !!! 
Primarul Parisului era foarte îngrijorat în privinta invaziei de porumbei de pe 
Champs-Élysées. 
Nu putea nicidecum să-i alunge din oras. Întregul Paris era plin de rahat de 
porumbei. 
Parizienii nici nu mai puteau călca pe alei, nici să conduci nu mai avea niciun haz. 
 
Costa o avere să tot cureti străzile si trotuarele. 
Într-o zi intră în primărie un om care-i face primarului o ofertă. 
"Îti pot scăpa frumosul oras de plaga columbească fără nicio plată. 
Dar trebuie să promiti că nu-mi vei pune nicio întrebare. 
Sau, îmi poti plăti un milion de euro si să-mi pui o întrebare." 
Primarul cântări oferta si o acceptă rapid. 
A doua zi, omul se cătără în vârful Turnului Eiffel, îsi descheie redingota si eliberă 
un porumbel albastru. 
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Porumbelul albastru dădu de câteva ori din aripi si apoi se pierdu în înaltul cerului 
parizian. 
Toti porumbeii din Paris au văzut porumbelul cel albastru si s-au adunat în aer în 
urma acestuia. 
L-au urmat cu totii într-un nor urias spre Răsărit, departe, departe. 
A doua zi, porumbelul cel albastru s-a întors complet singur la omul ce-l astepta 
încă în vârful Turnului Eiffel. 
Primarul era în extaz. A considerat că omul si porumbelul albastru au înfăptuit o 
adevărată minune scăpând Parisul de plaga porumbească. 
Desi omul cu porumbelul nu ceruse nimic, primarul i-a înmânat un cec cu un milion 
de euro si i-a spus că, într-adevăr, voia să-i pună o întrebare. Chiar dacă s-au înteles 
că nu-l costa nimic pentru curătarea orasului, se hotărâse să plătească un milion 
pentru a putea pune O ÎNTREBARE. 
Omul acceptă banii si-l invită pe primar să-i pună UNICA întrebare. 
Primarul întrebă: "Aveti si un arab albastru??" 
*** 
Sa devii drogata, alcoolica şi curvă e foarte simplu. 
Este suficient sa nu saluti babele de pe banca din fata blocului! 
*** 
Criza este mai nasoala decat divortul. Pierzi jumatate din bani, dar iti pastrezi sotia. 
*** 
Pe plaja două doamne se uita la un tip tanar: 
- Cum ti se pare acest băiat? 
- Judecând după zgârieturile de pe spate, este un băiat foarte bun!!! 
*** 
- Doctore, radacina de ginseng ajuta la impotenta? 
- Bineinteles...Daca o legi cat mai strans! 
*** 
Daca într-adevăr doriţi ca numele dumneavoastra să apara în ziar, cititi-l 
traversand strada! 
*** 
Sexul este ca aerul. Nu e important decat daca nu ai parte de el. 
*** 
Profesoara, la biologie: "Copii! Ştiti că staminele şi pistilul florilor sunt organe de 
reproducere?" 
Bula: "Sa-mi bag ...... si eu care le miroseam!" 
*** 
- Stii asemanarea dintre o baterie de 9V si o pasarica?! 
- Pai toti stiu ca nu e voie sa pui limba, dar cu toate astea o fac. 
*** 
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Sa-i multumim lui Columb! 
Daca nu exista el, toti americanii ar fi trait in Europa ! 
*** 
Un amarat: 
- O duc pe nevasta-mea peste tot..... Am dus-o la Paris, la Milano, la Londra, la 
Tokyo, la New York.... Dar ea gaseste mereu drumul spre casa! 
*** 
La om, moartea vine în negru si cu coasa in mana. 
La tântari - în chiloti, maieu si cu un ziar în mâna... 
*** 
Exista doua moduri de a contrazice o femeie, dar niciunul nu functioneaza! 
*** 
... Ce romantic era în Evul Mediu: centura de castitate, lacatul dragostei, pila 
speranţei.... 
*** 
Un tip trece pe langa o berarie. Vocea interioară il întreaba: 
- Intri? 
Tipul, strangand din dinţi, merge mai departe. Vocea interioară: 
- Fă ce vrei. Eu intru! 
*** 
Emanciparea femeii este o PROSTIE! 
Locul ei e in bucatarie ... picior peste picior, cu un pahar de vin in mana, privindu-si 
sotul cum gateste cina! 
*** 
La bloc : 
Sexul a fost atat de bun, incat si vecinii au fumat tigara de dupa. 
*** 
Înainte fetele gateau ca mama. 
Acum beau ca tata... 
*** 
A fost incendiu in spital. Seful pompierilor raporteaza medicului sef: 
- Am stins focul. In subsol am gasit sapte victime. Am aplicat respiratie artificiala. 
Am reusit sa resuscitam unul, dar la restul sase n-am avut succes. 
Medicul sef lesina, iar cand isi revine, este intrebat ce s-a inramplat, de la ce i s-a 
facut rau ? 
- De acea ca, in subsol nu este nimic altceva decat morga ! 
*** 
Un tip da sa traverseze strada...O voce suava în spatele lui: 
- Nu traversa! 
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Omul nu traverseaza si în fata lui accident groaznic, trece un autobuz pe rosu, 
pietonii mor toti etc. .... 
Ajunge omul la gara, da sa cumpere un bilet la tren, aceeasi voce: 
- Nu cumpara bilet la trenul asta! 
Omul nu cumpara, si a doua zi afla ca trenul a deraiat si au murit toti calatorii... 
- Doamne, îti multumesc ca ai grija de mine, spune omul cu voce tare. 
- Nu este Domnul, sopteste vocea suava, sunt eu, îngerul tau pazitor! 
- Ingerul meu pazitor! (se mira omul), stii, tare mult mi-am dorit sa te vad, nu ai 
putea sa te transformi într-o gâza, un fluture or something? Un fluture vine si se 
aseaza în palma omului.Omul 
striveste în pumn fluturasul, mormaind printre dintii înclestati: 
- Unde erai ma cand m-am insurat ? 
*** 
Cele trei mari dorinţe ale bărbatului: 
1. Să fie aşa frumos cum crede maică-sa că e! 
2. Să fie aşa bogat cum crede fiu-său că e! 
3. Să aibă atâtea femei câte suspectează nevastă-sa că are! 
*** 
- Cetăţene Rabinovici, de unde luaţi atâţia bani? 
- Din noptieră. 
- Dar cine-i pune acolo? 
- Soţia. 
- Dar ea de unde-i ia? 
- Îi dau eu. 
- Dar dumneavoastră de unde-i luaţi? 
- Domnule anchetator, v-am spus doar: din noptieră. 
*** 
Un tip îşi găseşte nevasta în pat cu cel mai bun prieten al său. Scoate puşca din 
dulap şi-l omoară pe loc. 
Nevastă-sa: Cu o aşa atitudine, ai să rămâi fără prieteni. 
*** 
Pesimistul vede într-un tunel întunericul, optimistul vede lumina de la capătul lui, 
realistul vede luminile trenului care vine... 
... Mecanicul de locomotivă vede trei idioţi pe şine. 
*** 
Pavarotti şi Domingo se laudă care e mai tare. 
Domingo: - Am cântat la Vatican atât de frumos, încât Fecioara Maria a început să 
plângă! 
Pavarotti: - Eu am cântat la Rio de Janeiro . Iar la sfârşit Iisus a spus "Asta da 
muzică, nu ca ăla care a făcut-o pe mama să plângă"! 
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*** 
Doi naufragiaţi într-o barcă în mijlocul oceanului. După câteva zile, găsesc plutind 
lampa lui 
Aladin. Iese duhul şi zice: 
- Bă, băieţi, eu nu mai am putere decât pentru o dorinţă... 
Unul din naufragiaţi, însetat, zice: 
- Transformă oceanul în bere rece? 
Duhul se conformează. 
Celălalt naufragiat zice: - Boule! Acum facem pipi în barcă!! 
*** 
Si vreti sa spuneti ca sotul dumneavoastra s-a spânzurat? O întreaba judecatorul pe 
tânara vaduva. 
- Da, domnule judecator, raspunde aceasta. 
- Si cum explicati atunci multimea de cucuie pe care le are? 
- S-a spânzurat cu un elastic.. 
*** 
Un anunt in cabinetul unui doctor: 
"Nu beau bomboane si flori" 
*** 
Doi vecini discuta: 
- Asculta, vecine! Când este ziua ta de nastere? 
- De ce întrebi? 
- As vrea sa-ti ofer o perdea pentru geam ca sa nu fiu nevoit sa vad ce faci cu sotia ta 
dezbracata. 
- Aha... si ziua ta de nastere când este? 
- De ce întrebi, vecine? 
- As vrea sa-ti ofer o pereche de ochelari, ca sa vezi a cui nevasta este cea pe care o 
vezi în apartamentul meu... 
*** 
- Ospatar, in localul vostru ma simt ca acasa. 
- Va place atat de mult la noi ? 
- Da'de unde! Nici acolo si nici aici nu ma baga nimeni in seama. 
*** 
Ion afla ca mai are de trait doar 24 ore. Ii spune sotiei si ii propune sa mai faca o 
data dragoste. Ea este de acord. Peste 6 ore, Ion ii spune din nou: 
- Iubito, stii, mai am doar 18 ore de trait. Crezi ca am putea sa mai facem dragoste 
inca o data? 
Sotia este din nou de acord. Cand se duce la culcare, se uita la ceas si vede ca acum 
au mai ramas doar 8 ore. Atunci ii spune sotiei: 
- Iubito, te rog... Inca o data inainte sa mor. 
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- Bineinteles, dragul meu! Apoi sotia se intoarce cu spatele si adoarme. 
Ion, agitat, nu poate adormi! Vede la un moment dat ca au mai ramas 4 ore. O 
trezeste pe sotie: 
- Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi ca am putea... 
Sotia se ridica si spune: 
- Uite care e treaba Ioane, eu trebuie sa ma trezesc maine dimineata, tu nu !!! 
*** 
- Buna ziua! 
- Buna ziua, domnule politist! 
- Dumneata, tinere domn, pe gheata asta conduci cu 70 km pe ora? Vrei sa ajungi la 
spital? 
- Da! 
- Bravo, frumos raspuns! Esti smecher? 
- Nu! Sunt doctor! 
*** 
Profesorul la examen, catre o studenta: 
- Stii sa faci sex in scris? 
- Nu!!!?? 
- Atunci treci la oral ! 
*** 
Jack si Betty sarbatoresc 50 de ani de casatorie. 
'Betty, ma intrebam, m-ai inselat vreodata?' 
'Oh Jack, dar de ce imi pui o asemenea intrebare tocmai acum? Nu vrei sa afli 
raspunsul...' 
'Ba da, Betty, chiar vreau sa stiu. Te rog.' 
'Bine, fie. Da, de 3 ori.' 
'Trei? Si cand s-au intamplat?' 
'Pai iti aduci aminte cand aveai 35 de ani si vroiai neaparat sa-ti incepi propria 
afacere si nici o b anca nu-ti dadea un imprumut? Iti aduci aminte cum intr-o zi 
chiar presedintele bancii a venit la noi acasa si a semnat hartiile pentru imprumut, 
fara a pune nici o intrebare?' 
'Oh, Betty, ai facut-o pentru mine! Te respect acum mai mult ca niciodata! Si 
numarul 2?' 
'Pai, iti aduci aminte ca la ultimul infarct aveai nevoie de o operatie si chirurgul nu 
vroia sa se atinga de tine? Iti aduci aminte cum profesorul DeBakey a venit pana 
aici ca sa te opereze personal si apoi ti-ai revenit?' 
'Nu pot sa cred! Betty, ai facut tu asta pentru mine, ca sa-mi salvezi viata? Nu exista 
o alta sotie ca tine. Asta imi dovedeste ca ma iubesti foarte mult. Iti sunt 
recunoscator. Si numarul 3?' 
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'Pai, iti amintesti ca acum cativa ani, cand vroiai neaparat sa fii presedintele 
clubului de golf aveai nevoie de inca 17 voturi?' 
*** 
Un irakian si un kuweitian stateau fata in fata in transee si se impuscau de zor. 
La un moment dat irakianului i se blocheaza mitraliera: 
- La bisda-bisdii matii de bushc' imbuzit! injura irakianul in cea mai pura 
romaneasca de care era el in stare. 
Kuweitianul il aude si il intreaba intr-o romaneasca la fel de pur stalcita: 
- Bei bork de gaine, de inde stii la tine ruminejte, bei? 
- Ieu facut jgoal la Rumania, bei gegule goglit! 
- Zeu? Ji unde fecut la tine jgoal? 
- In Biucresh. 
- Ei! Ji ce jgoal fecut tu, bei? 
- Bolitehnica. Da' di ge? 
- Pei ji eu fecut jgoal la Romania . 
- Daaa? Ce jgoal? 
- Eu fecut Medigin la Tirgu Murej. 
Irakianul intre timp isi reparase mitraliera si incepe sa traga mai indarjit dupa 
kuweitian. 
- Ia bei glonz, la bizda ma-tii de ungur ! 
*** 
Intr-o zi o tanara femeie cauta in tot orasul un cadou pt. sotul ei. 
La un moment dat trecand pe langa un magazin cu animale, isi zice : 
"Da' de ce nu i-as cumpara un animalut de companie ?!?" 
Intra in magazin si se opreste in fata unei broaste. Pretul afisat era exorbitant: 10 
000 euro. Intrigata se idreapta spre vanzator intrebandu-l : 
- Ce are de special aceasta boroasca pt. a costa asa de mult??? 
- Costa asa de mult pt. ca fece sex oral mai bine decat o zeita. 
Femeia isi zice atunci ca ar fi un cadou f. original si ca in mod sigur o sa-i faca 
placere barbatului ei (mai ales ca ei nu prea ii place sa faca asta.....). 
Cumpara broasca si pleaca bucuroasa. 
Seara i-o ofera barbatului ei ii ureaza La multi ani si se duce la culcare. 
Pe la 3 dimineata o trezesc niste zgomote ciudate. Sotul ei nu era langa ea. 
Era in bucatarie cu sortul pus, plin de faina din cap pana-n picioare, cu borcane 
desfacute peste tot, sucul de rosii pe foc etc. etc. si cu broasca langa el (care se uita 
la el cu ochii bulbucati) 
- Dar ce faci draga la ora asta ??? 
Barba-su ii raspunde: 
- Daca reusesc sa o invat sa faca si de mancare ... tu te cari... 
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*** 
Invatatoarea: 
- Bula, de ce-ai lipsit ieri de la scoala? 
- A nascut mama, am un fratior! 
- Bravo Bula, dar sa stii ca barza ti-a adus un fratior, da? Tine minte! 
- Da, mi-a adus barza un fratior atunci... 
- Bun! Si mama ta ce face acum? 
- Sta in pat, ca o doare barza! 
*** 
Culmea fidelitatii Sa-ti rogi sotia sa faceti sex si ea sa te refuze pe motiv ca nu vrea 
sa-si insele amantul. 
*** 
O femeie, cand are bani,devine independenta fata de barbati. Un barbat, cand are 
bani, devine dependent de femei! 
*** 
Fiul cu tatal la pescuit: 
- Fiule, da-mi te rog painea pentru nada. 
- Am mancat-o. 
- Atunci da-mi mamaliga. 
- Nu mai e... Am mancat-o. 
- Ok, hai mananca si ramele si sa mergem acasa. 
*** 
"Ea" ii zice "lui": 
- Dragule, semeni cu litera Q! 
- Cum adica? 
- Esti un ZERO cu o codita mica 
*** 
La consultatie medicul ii spune pacientului: 
- Nu-mi place deloc cum arati! Cred ca ai deja o grava afectiune pulmonara. Cate 
tigari mai fumezi? 
- 10, cate mi-ati prescris! Nici una mai mult .... 
- Si inainte cate fumai? 
- Inainte nu fumam deloc ... 
*** 
Un ungur agata o curva in Gara de Nord si o duce la el acasa. O dezbraca si vede ca 
era epilata peste tot. 
- Unde e peru ’? intreaba mirat ungurul. 
- Hai sictir; la 50 de lei ora vrei sa te invat si geografie?! 
*** 
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- De cand ne-am casatorit n-as putea spune ca barbatul meu a facut vreo prostie. 
Adevarat, iubitule? 
- Adevarat. De atunci, nici una! 
*** 
Becali aude de un jucator super bun, undeva prin Afghanistan . Se duce acolo, il 
vede, e multumit, face un contract cu el si-l aduce la Steaua. Derby, Steaua-Dinamo, 
minutul 70, Dinamo conduce cu 2-0. Becali, disperat, face o schimbare si il 
introduce pe Afghan in teren. Afghanul e super tare, inscrie 3 goluri si Steaua 
castiga, la limita. 
Fericit, afghanul pune mana pe telefon si o suna pe maica-sa: “Mama, a fost 
incredibil, am marcat 3 goluri, am castigat, toata lumea ma iubeste!” Maica-sa, 
furioasa, in telefon: “Da, sigur, e minunat. Acum sa-ti zic cum a fost ziua noastra. 
Taica-tu a fost jefuit pe strada, sora-ta a fost violata, eu am fost batuta si scuipata pe 
strada, iar fratele tau s-a inhaitat cu unii si-a fost arestat pentru droguri!”. Afghanul, 
trist “vai, mama, imi pare atat de rau…” . 
Maica-sa “iti pare rau? ITI PARE RAU ?! E NUMAI VINA TA CA NE-AM MUTAT LA 
BUCURESTI ! 
*** 
Proprietareasa, catre tanara sa chiriasa: 
- Ce s-a intamplat de nu va mai viziteaza fratele? 
- Presupun ca si-a gasit o alta sora ... 
*** 
La o scoala, la limba romana, o profesoara le spune elevilor: - Eu va voi arata un 
obiect si voi imi spuneti primul lucru la care va ganditi cand il vedeti. Primul obiect, 
o batista alba fluturand. 
Gigel: Eu ma gandesc la un razboi care se termina. 
Andreea: Eu ma gandesc la un prieten drag care pleaca. 
Bula: Eu ma gandesc la sex. In clasa, stupefactie. Profesoara: Cum te poti gandi la 
asa ceva cand vezi o batista alba fluturand? 
Bula: Mie puteti sa-mi fluturati si un tramvai, ca eu tot la sex ma gandesc! 
*** 
Ea catre el, in pat: 
- Totusi, ai un “clopotel” cam mic! 
- Nu-i mic, dar nu-i obisnuit sa bata in marile catedrale. 
*** 
Reincarnare 
A sarutat-o pe nevasta-sa pe obraz si a adormit. Cand s-a trezit, a vazut un tip 
ciudat care statea la capul patului, imbracat cu o roba alba: 
- Cine dracu esti? intreaba Ion, si ce cauti in dormitorul meu? 
- Asta nu e dormitorul tau, iar eu sunt Sfantul Petru... 
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- Adica .. sunt mort?! Nu se poate! Mai am atatea lucruri de facut in viata! Nici nu 
mi-am luat la revedere de la familie ! trebuie sa ma trimiti inapoi! 
- Ok .. poti sa te reincarnezi dar .. nu te putem trimite inapoi, decat ca un caine sau o 
gaina. Alege !!! 
Ion a fost devastat, dar stiind ca era o ferma nu prea departe de casa sa, a rugat sa 
fie trimis inapoi ca o gaina. Flash de lumina si *poof*, s-a trezit acoperit de pene si 
ciugulind de pe pamant. 
- Nu e chiar asa de rau, s-a gandit Ion, pana cand a simtit o chestie ciudata crescand 
in el. Cocosul s-a dus la el si i-a zis 
- Deci .. tu esti gaina cea noua? Cum iti place prima zi aici? 
- Nu e chiar asa de rau, zice Ion, dar am asa o senzatie ciudata, de parca o sa 
explodez 
- Ovulezi, nu-mi spune ca n-ai mai facut niciodata un ou? 
- Niciodata ! 
- Eh .. relaxeaza-te si lasa sa se intample. 
Cateva secunde (destul de incomode) mai tarziu, un ou iese de sub coada sa. Un 
sentiment intens de relaxare il cuprinde, iar emotiile il coplesesc, devenind mama 
pentru prima oara. 
Cand a facut al doilea ou, sentimentul de fericire a fost si mai coplesitor si a stiut 
atunci ca reincarnarea sa ca gaina a fost cel mai bun lucru care i s-a intamplat 
vreodata! 
Cuprins de fericire, a continuat si exact cand trebuia sa scoata si al treilea ou, a 
simtit o lovitura incredibil de puternica in ceafa si a auzit-o pe nevasta-sa: 
- IOANE !!!... Trezeste-te dracu, betiv nenorocit.!!!... TE CACI IN PAT !!! 
*** 
Nu mai suport! Iubitul meu, se poarta cu mine ca si cu un caine! 
- Cum asa, va bate? 
- Nu, vrea sa-i fiu credincioasa! 
*** 
O blonda intervievata... 
- Cati soti ai avut? 
- Doar ai mei? Sau aşa...in general? 
*** 
- Doctore, se plânge Bulă, nu prea sunt sigur de mine. 
- Stai liniştit, zice doctorul, siguranţa absolută o au doar imbecilii. 
- Sunteţi sigur, domnule doctor? 
- Absolut. 
*** 
Dialog la gradinita... 
- Taticul meu este mai bun decat al tau! 
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- Nu-i adevarat! 
- Mama mea e mai buna decat a ta! 
- Asta se poate. Asa spune si tata. 
*** 
Iarna, un frig napraznic. Un cuplu foarte batran se pregateau de somn, incalzindu-
se la gura sobei. Cautand o plapuma mai groasa, batrana zice: 
- Mai tii tu minte barbate, in tinerete, inainte sa ma ceri de la mama, cum ma 
asteptai tu seara de seara la stejarul din fundul gradinii, eu ieseam din casa sa vin la 
tine si cu cata pasiune ne mai iubeam? 
- Da...ce vremuri! 
- Hai sa o mai facem odata ca pe vremuri, zice batrana, ca suntem batrani si nu se 
stie cat timp mai avem. 
Entuziasmat de ideea nevestei, pleaca batranul la stejar. O asteapra si o asteapta si 
o tot asteapta pana se invineteste tot de frig si cum nu mai rezista, dupa vreo ora 
merge in casa unde o gaseste pe batrana infofolita in plapuma. 
- Da bine mai nevasta, bine ca stai la caldura sub plapuma si eu te astept sa 
paralizez de frig in viscol langa stejar, de ce n-ai venit? 
La care batrana raspunde sec: 
- Nu m-a lasat mama! 
*** 
Limita băutului decent : Bea până ti se pare frumoasă, dar încă nu vrei să o ceri de 
nevastă... 
*** 
Soţia îşi întreabă soţul: 
- Cu câte femei te-ai culcat? 
Soţul răspunde: 
- Numai cu tine, draga mea. Cu celelalte am stat treaz 
*** 
O femeie s-a aventurat pe străzile oraşului curând după ce şi-a luat permisul de 
conducere. 
Pentru că nu ştia încotro s-o ia, s-a ţinut după maşina din faţă. Aceasta a oprit. 
Neînţelegând ce s-a întâmplat, s-a pus pe claxonat. Şoferul a strigat la ea: 
- Doamnă dragă, unde vreţi să ajungeţi? Sunteţi în garajul meu.. 
*** 
Un bărbat, devenit de puţin timp soţ, o întreabă pe tânăra lui soţie: 
- Draga mea, ai mai fi acceptat să îmi fii soţie şi dacă tatăl meu nu mi-ar fi lăsat o 
avere impresionantă? 
- Dragul meu, aş fi acceptat să îţi fiu soţie indiferent ....de cine ţi-ar fi lăsat averea. 
*** 
Soacra exclamă furioasă către ginerele ei: dacă mai scoţi un cuvânt plec acasă. 
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Ginerele: TAXI !" 
*** 
M-am săturat de mania asta a vitezei. E pentru a treia oară când era cât pe ce să mă 
omori! se răsteşte soţul înfuriat la culme. 
- Iubitule, te rog, mai dă-mi o şansă! 
*** 
Am ajuns deja în oraş? întreabă soţia. 
- Cu siguranţă, răspunde soţul, lovim din ce în ce mai mulţi pietoni!. 
- Păi încetineşte atunci! 
- Cum să încetinesc, dacă tu conduci?! 
*** 
Trei prieteni se laudă cu nevestele lor. 
Primul: - Eu am o nevastă, ca un fluture!!! 
Al doilea: - Nevastă-mea e ca o căprioară!!! 
Al treilea stă şi se gândeşte, la care după 2 minute zice: 
- Păi… nici a mea nu prea seamănă a om!!! … 
*** 
Soţul către soţie: 
- Ai văzut-o, dragă, pe tânăra aceea care zâmbea la mine? 
Soţia: 
- Nu-i nimic iubitule, şi pe mine m-a bufnit râsul când te-am văzut prima oară… 
*** 
Mama vine acasă într-o haină nouă de blană. 
- Când ţi-a cumpărat tăticu blana? - întreabă fiul 
- Dacă m-aş fi bazat pe taică-tu nu te-aş fi avut nici pe tine... 
*** 
Într-un autobuz ticsit de lume, urcă un om. Se aşează lângă o femeie sexi şi-i pune 
mâna pe sân. 
- Ascultă neruşinatule, nu poţi să-ţi pui mâna în altă parte? 
Omul o priveşte gânditor. 
- Nu mă provocaţi doamnă, nu mă provocaţi! 
*** 
Tineri casatoriti; 
- Draga mea eu am regulile mele. Dimineata la ora 8 sa fie micul dejun gata, 
indiferent daca sunt acasa sau nu. 
La ora 13 sa fie pranzul gata, indiferent daca sunt acasa sau nu. Cina sa fie pregatita 
pentru ora 19, indiferent daca sunt acasa sau nu. Ai inteles? 
- Da, am inteles. Am si eu o singura regula; luni,miercuri si sambata fac sex, 
indiferent daca esti acasa sau nu.. 
*** 
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Doi prieteni se intalnesc dimineata la cafea, dintre care unul cu un ochi vanat. 
- Ce-ai patit la ochi? il intreaba celalalt. 
- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am zis "TU". 
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi in familie ca te-a lovit pentru asta? 
- Pai aseara cand mancam mi-a zis: "Stii draga, noi nu am mai facut s*x de trei luni". 
Si eu i-am raspuns: 
"Poate TU." 
*** 
Un muncitor, cam betiv si somer, se prezinta la oficiul fortelor de munca. 
Functionarul: 
- Va putem oferi un loc de munca unde se lucreaza mult, dar se si castiga bine. 
Muncitorul: 
- Nu, nu e bine. Eu, daca am bani, ii beau si asta nu e bine. 
F: - Atunci, iata, va putem oferi un loc de munca unde se lucreaza destul de putin si 
unde, desigur, nici nu se castiga multi bani. 
M: - Nici asa nu e bine. Eu, daca am timp, fac cumva rost de bani si pe urma ii beau 
si ... Stiti ce: nu aveti cumva un loc de munca unde se lucreaza mult dar se iau bani 
putini? 
F: - Ne pare foarte rau dar nu va putem oferi un asemenea loc de munca deoarece 
nu aveti pregatirea necesara: trebuie sa aveti studii superioare! 
*** 
Intr-o parcare, o femeie care se grabea catre masina ei, vede o alta masina fara 
sofer, care incepe brusc sa mearga. Foarte constienta de primejdie, femeia deschide 
usa, sare in masina, si trage frana de mana. 
Cand iese vede un barbat langa masina. 
- Mergea, dar am oprit-o - spune femeia mandra. 
- Stiu, raspunde barbatul, eu o impingeam. 
*** 
Un calator ajunge la hanul "Gheorghe si Balaurul". Bate la usa . Usa se intredeschide 
si o femeie il intreaba: 
- Ce vrei? 
- As dori sa innoptez la han si daca ati avea si o farfurie cu mancare... 
- Nu avem! Si i se tranteste usa in nas. 
Se uita la firma si bate din nou la usa . Usa se intredeschide si aceeasi femeie il 
intreaba: 
- Ce mai vrei? 
- N-as putea sa vorbesc si cu Gheorghe? 
*** 
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Maica stareta surprinde intr-o noapte un barbat care incerca sa sara gardul 
manastirii inapoi in strada. 
- Ce-ai cautat aici, nenorocitule ? 
- Am vrut sa fur mancare, dar m-au prins maicutele. 
- Cand? In seara asta ? 
- Nu, acum patru saptamani! 
*** 
Ea catre el: 
- Logodnicul Mariei este mai tandru ca tine, ii spune mereu "perla mea"! 
- El este bijutier. Eu sunt ginecolog. Cum ai vrea sa-ti spun? 
*** 
O tipa intra intr-un magazin de imbracaminte si intreaba un vanzator cat costa un 
palton cu blana. 
Vanzatorul o analizeaza din cap pana-n picioare, se uita seducator spre ea si-i 
spune facand cu ochiul: 
- O noapte de amor! 
Tipa ia paltonul, se intoarce catre bodyguard-ul sau, care statea mai departe, si-i 
spune: 
- Achita! 
*** 
Cica un individ este dat in judecata de catre o tipa pe care o categorisise "gasca 
proasta". Judecatorul ii explica faptul ca e nepoliticos sa-i spui unei doamne asa 
ceva si il indeamna sa-si ceara scuze. Cu o naivitate studiata, tipul il intreaba pe 
judecator: 
- Deci n-am voie sa-i spun unei doamne "gasca proasta"? 
- Nu, in nici un caz! 
- Dar unei gaste proaste am voie sa-i spun "stimata doamna"? 
- Bineinteles, nu s-ar supara nimeni. 
*** 
Intr-una din zilele insorite ale lui ianuarie 2015, un batran soseste la intrarea in 
Palatul Cotroceni. 
Se apropie de ofiterul de garda si ii spune: 
- As vrea sa intru sa vorbesc cu presedintele Basescu. 
Ofiterul il priveste bland pe batran si ii spune: 
- Domnule, Basescu nu mai este presedinte si, deci, nu mai are resedinta aici. 
Batranul ii spune ca e in regula si se indeparteaza incet de intrarea in Palat. 
A doua zi, acelasi batran se indreapta catre intrarea in Palatul Cotroceni si se 
adreseaza ofiterului de garda (acelasi din ziua precedenta): 
- As vrea sa intru sa vorbesc cu presedintele Basescu. 
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- Domnule, asa cum v-am spus si ieri, Basescu nu mai este presedinte si deci nu mai 
are resedinta aici. 
Batranul ii multumeste si pleaca incet spre locuinta sa. 
A treia zi batranul se duce din nou la intrarea in Palatul Cotroceni si se adreseaza 
aceluiasi ofiter de serviciu: 
- As vrea sa intru sa vorbesc cu presedintele Basescu. 
Iritat, ofiterul se incrunta usor la batran si ii spune: 
- Domnule, este a treia zi consecutiva cand veniti aici si cereti sa vorbiti cu Basescu. 
V-am spus deja ca Basescu 
nu mai este presedinte si deci nu mai are resedinta aici. Nu intelegeti? 
- Ba inteleg foarte bine, insa nu ma mai satur sa aud asta!!! 
Atunci, Ofiterul ia pozitia drepti, il saluta respectuos pe batrin (ca pe un superior) si 
ii spune batranului: 
- Atunci, ne vedem si maine, domnule! 
*** 
DIFERENȚE 
I: Care e diferenta dintre o sticla si o femeie? 
R: Sticla o vrei plina si femeia goala 
 
- Care e diferenta dintre vina si pacat? 
- E o vina sa te culci cu nevasta altuia dar e pacat sa ratezi ocazia. 
 
- Care este diferenta dintre o soacra si o musca? 
- Musca te bazaie doar vara! 
 
I: Care-i diferenta intre chilotii bunicii si chilotii unei adolescente? 
R: La chilotii bunicii trebuia sa desfaci snurul sa vezi curul, iar la 
adolescenta trebuie sa desfaci curul sa vezi snurul. 
 
I: Care e deosebirea dintre bikini frantuzesti si cei rusesti? 
R: Cei frantuzesti iti intra in fund, cei rusesti in cizma! 
 
- Care-i diferenta dintre un avion si o secretara? 
- Avionul daca nu zboara, pica. Secretara daca nu pica, zboara. 
 
- Care este diferenta dintre un psihopat si un nevropat? 
- Psihopatul crede ca 1+1=3; nevropatul STIE ca 1+1=3,dar IL ENERVEAZA! 
 
- Care e diferenta dintr-un somn si un cascat? 
- Somnul traieste in apa si cascatul pe uscat. 



2864 

 

 
Ce diferenta este intre un teolog si un geolog? 
De la cer la pamant. 
 
 
Care e diferenta dintre o fata mare si un diplomat? 
Cind un diplomat spune DA inseamna POATE, cind spune POATE inseamna NU, 
si cind spune NU nu mai e diplomat. 
Cind o fata mare spune NU inseamna POATE, cind spune POATE inseamna DA, 
si cind spune DA nu mai e fata mare.. 
 
- Care e diferenta dintre un sinucigas si o fata mare? 
- Sinucigasul incearca sa moara iar fata mare moare sa incerce. 
 
- Care este diferenta dintre credinta si stiinta? 
- Copiii cred ca putulica e buna numai ca sa faca pipi, iar pensionarii 
stiu sigur lucrul acesta. 
 
 
- Care este diferenta dintre un prezervativ si un Trabant? 
- Nici una. Ambele blocheaza circulatia. 
 
 
- Care este diferenta dintre o femeie si un loc de parcare? 
- Cele bune sunt mereu ocupate, mai raman doar cele pentru handicapati. 
 
*** 
Intr-un bar cochet, o tipa superba se apropie de bar si-i face un semn provocator 
barmanului. 
Acesta se prezinta instantaneu: 
- Va pot servi cu ceva? 
Tipa, discret, ii face semn sa se apropie. 
- Da, cu ce va pot ajuta? 
Tipa il cheama si mai aproape, apoi incepe sa se joace cu degetele pe barba lui: 
- Tu esti patronul? 
- Nu, dar? Tipa il mangaie sexos pe fata, pe ochi: 
- Poti sa transmiti un mesaj patronului tau? Si ii baga barmanului doua degete in 
gura, lasandu-l sa le suga usor, erotic. Gagiul, excitat tot: 
- Da, sigur, sigur... 
Tipa: 
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- Spune-i ca nu mai aveti hartie higienica... !!! 
*** 
O dentista cauta un ac pentru anestezierea unui pacient care sedea in fotoliu. 
- Nu vreau injectii. Urasc injectiile! striga barbatul. 
Dentista agata atunci o butelie cu oxid de sodiu, la care pacientul incepe sa tipe: 
- Nu pot sa suport gazele, masca ma sufoca!... 
Dentista il intreaba atunci pe pacient daca n-are nimic impotriva sa ia o pilula 
- Nicio problema, zice pacientul, ma impac bine cu pilulele. 
Dentista revine cu o pilula si zice: 
- Uite aici, o Viagra! 
Barbatul: 
- Ha! Nu mi-am inchipuit niciodata ca Viagra atenueaza durerea! 
- Nu ti-o atenueaza, ii zice dentista, dar cel putin o sa ai de ce sa te tii, in timp ce-ti 
scot maseaua... 
*** 
Intocmitorul a scris corect. Nu trebuie sa faca nici o modificare. ca el ar trebui sa 
mai faca si altii, adica toti cei care platesc taxe si impozite. Daca esti de acord, atunci 
confirma si treci la fapte cu prima ocazie 
 
Citat dintr-o scrisorica primita de la finante: 
...."Suntem nevoiti sa va returnam declaratia fiscala cu rugamintea sa o revedeti si 
sa faceti corecturile necesare, deoarece nu putem accepta raspunsul dvs. de la 
rubrica PERSOANE AFLATE IN INTRETINERE unde ati trecut Guvernul, 
Parlamentul, functionarii administratiei locale, judetene si de stat precum si cateva 
milioane de tigani". 
*** 
Spre sfârşitul slujbei de Duminică preotul întrebă: 
- Câţi dintre dvs şi-au iertat duşmanii ? 
80% au ridicat mâna. Preotul insistă cu întrebarea. 
Toţi răspund de data asta, cu excepţia unei bătrânele. 
- Doamna Nelly...dvs nu sunteţi dispusă să vă iertaţi duşmanii ? 
- Eu nu am duşmani, răspunse blând. 
- Doamnă Nelly, asta este foarte ciudat. Câţi ani aveţi dvs ? 
- 99, răspunse dansa. 
Parohia se ridică în picioare şi aplaudă la unison. 
- Oh, Doamnă Nelly, puteţi veni aici în faţă să ne spuneţi cum se poate ajunge la 99 
de ani, fără să ai nici un duşman ? 
Dulcea Doamnă Nelly vine în faţă, se întoarce cu faţa spre enoriaşi şi spune: 
- Pentru că deja au murit toţi, nenorociţii dracului!!! 
*** 
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Merge un om la frizerie sa se barbiereasca. Si ii spune barbierului ca niciodata nu a 
putut fi bine ras pe obraji. 
- Nici o problema, spune barbierul scotand o bila mica, de lemn, dintr-un sertar. 
Luati in gura bila asta si tineti-o intre gingii si obraz. Omul face asta si capata cel 
mai fin barbierit din cate a simtit vreodata. 
Apoi intreaba: 
- Si daca inghiteam bila? 
- Nici o problema, o aduceati a doua zi inapoi, la fel ca toti ceilalti clienti...! 
*** 
Într-o localitate are loc un accident, o masina iese de pe carosabil într-un cimitir. 
Politistii raporteaza: 
- S-au gasit 1537 de morti... Cautarile continua. 
*** 
O mama statea in bucatarie, in timp ce fiul ei se juca cu trenuletul in living. La un 
moment dat, mama aude trenul oprindu-se si pe fiul ei spunand: 
- "Toti pasagerii care coborati, duceti-va la mama dracului. Toti ceilalti care mergeti 
mai departe stati in pi&da mamii voastre linistiti pe scaune, ca pleaca trenu'!". 
Mama stupefiata merge in living si ii spune: 
- "In casa asta nu se foloseste asemenea limbaj! Acum, treci in camera ta si nu iesi 
de acolo 2 ore. De-abia apoi te poti juca cu trenuletul, din nou, dar numai daca nu 
vei mai folosi asemenea limbaj." 
Dupa 2 ore, copilul se intoarce din camera si incepe sa se joace cu trenuletul. In 
curand, trenul se opreste la urmatoarea statie, maica-sa il aude spunand: 
- "Toti pasagerii care trebuie sa coboare, va rog nu uitati sa va luati toate bagajele. 
Pentru cei care urcati, va rugam sa asezati bagajele la locurile special destinate. Va 
reamintim ca 
nu se fumeaza in compartimente. Va dorim o calatorie placuta si relaxanta alaturi 
de noi." 
In timp ce mama incepe sa zambeasca multumita, fiul adauga: 
- "... iar cei care v-ati enervat pentru cele doua ore de intarziere ... puteti s-o 
trimiteti in pi_da ma-sii pe aia din bucatarie... " 
*** 
O femeie trebuia sa treaca noaptea prin cimitir, însa îi era frica. La un moment dat 
vede un tip care venea în întâmpinare si-l roaga s-o conduca. Merg împreuna.... 
omul spune bancuri... femeia râde ... La un moment dat femeia spune: 
- Ce barbat amuzant sunteti. 
- Sa ma fi vazut când eram în viata! 
*** 
La om, moartea vine în negru si cu coasa. 
La tântari, în chiloti, maiou si cu un ziar în mâna! 
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*** 
Un tip tânar se muta în apartament nou. Seara priveste prin fereastra.In blocul de 
vis-a-vis, vede o domnisoara foarte frumoasa. 
A inceput in fiecare seara s-o urmareasca.Trece o luna. Intr-o dimineata devreme 
suna telefonul... 
- Alo, sunt domnisoara de vis-a-vis. Scuza-ma, tinere, dar intamplator, n-ai vazut 
aseara unde mi-am pus chilotii? 
*** 
Stresat de responsabilitati, de campania electorala, de înjuraturile primite dupa 
triplarea taxelor si de o casnicie care s-a prelungit deja peste masura, primul 
ministru cauta o curva de meserie, sa se mai relaxeze si el un pic. 
Prietenii din SPP îi gasesc trei exemplare: o blonda, o bruneta si o roscata. 
Prim ministrul îi spune roscatei: 
- Sunt Prim Ministru al tarii si Presedintele Partidului .... Cât ar costa sa faci sex cu 
mine? 
Roscata îi raspunde: 
- Sunt o roscata de lux si lucrez cu 100 Euro/ora. 
Primul ministru o întreaba acelasi lucru si pe bruneta, care îi raspunde: 
- Sunt o bruneta focoasa si lucrez cu 100 Euro/ora. 
În fine, ajunge si la blonda, care-i raspunde: 
- Domnule Prim Ministru, daca reusiti sa-mi ridicati fusta la nivelul preturilor 
actuale, sa-mi coborâti chilotii la nivelul contului meu din banca, sa-mi prezentati o 
scula la fel de dura ca timpurile pe care le traim si ridicata la nivelul costurilor 
gigacaloriei si mai ales, daca puteti sa ma faceti din vorbe, asa cum îi faceti pe 
alegatori, atunci pe cuvânt ca nu va iau nici un ban! 
*** 
- Doamnă, arătaţi superb în această toaletă! 
- Nesimţitule, închide uşa ! 
*** 
Un tânăr merge la preot: 
- Părinte, am venit să mă spovedesc. 
- Nu este nevoie, ţi-am citit blogul! 
*** 
La un semafor, opreşte la culoarea galbenă un Maybach. 
În spatele lui, nereuşind să mai frâneze la timp, intră un Tico. 
Pe bordul Maybach-ului apare: "New hardware detected. Install?" 
*** 
Judecătorul întreabă martorul la proces: 
- La ce distanţă v-aţi aflat de locul accidentului? 
- La 6 metri şi 75 de centimetri. 
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- Şi cum de ştiţi aşa de exact? 
- Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi întrebat la proces de 
vreun tâmpit şi am măsurat... 
*** 
Cum îl enervează nevastă-sa pe Emil Boc? 
Îi ia cheile de la maşină de pe masă şi le pune pe frigider. 
*** 
O blondă se plimbă cu prietenul ei pe lângă o şosea circulată. 
La un moment dat, tipul, fan Mercedes, îi zice: 
- Uite un Mercedes Vito! 
Blonda, lovită în sentiment, coace ce coace şi, la un moment dat, când vede un 
BMW, zice: 
- Uite un BMW, boule! 
*** 
Un individ avea nevoie de un instalator, aşa că îl roagă pe un prieten să-i comande 
unul. 
Zis şi făcut. 
Pune mâna pe telefon şi-l sună pe instalator: 
- Bună ziua... 
- Sunt fierbinte, ce doriţi? 
- Ce număr de telefon mi-a dat ăsta? - se întreabă omul, care închide telefonul şi 
formează numărul din nou. 
- Alo?... aş dori... 
- Alo... sunt fierbinte... 
- Auzi, cucoană... eu nu-mi văd capul de treabă şi matale îţi arde de alte alea. 
Trânteşte telefonul şi-l sună pe prieten: 
- Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una şi-mi spune că-i... 
fierbinte... 
- Păi Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ţi-a răspuns nevastă-sa. 
*** 
Erau doi reni. 
Unul era numai coaste şi celălalt era numai coarne. 
De aceea, pe unul îl chema Costel şi pe celălalt Cornel. 
*** 
Vine soţul acasă şi-şi întreabă nevasta: 
- Ce ai face dacă aş câştiga la Loto? 
- Aş lua jumătate şi te-aş părăsi, răspunde soţia. 
- Perfect, spune soţul. Am câştigat 12 dolari. Ia 6 şi dispari! 
*** 
- Sunteţi ginecolog? 
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- Nu, dar aş putea arunca o privire. 
*** 
Un grup de turisti prin Apuseni. La un moment dat, gasesc o pestera. 
Intra, o viziteaza, totul era foarte fain, numai ca mirosea ingrozitor. Cand ies afara, 
se intalnesc cu un baci. il intreaba: 
- Domne, ce e cu pestera asta, e foarte frumoasa, dar de ce pute asa ingrozitor 
inauntru? 
- Apai dragii mei, raspunde baciul, e o intreaga legenda. Pe vremuri, inauntru traia 
un capcaun. De doua ori pe an cobora in sat si rapea cea mai frumoasa femeie. Tot 
asa pina cind au ramas satenii numai cu uratenii de femei, pe care nu le mai f*tea 
nimeni, si deci satul era in pragul disparitiei. Atunci s-au adunat satenii sa se 
sfatuiasca cum 
sa scape de capcaun. S-au gindit sa il cheme pe Fat Frumos. I-au dat un fax si dupa o 
saptamana a venit. A intrat Fat Frumos in pestera, l-a luat pe capcaun si l-a infipt 
pana la glezne in pamant. Capcaunul s-a enervat si l-a bagat pe Fat Frumos pina la 
genunchi. Asta ce, sa se lase mai prejos? il ia pe capcaun si-l baga pana-n brau. 
Capcaunul, cu ultimele puteri, il ia pe Fat Frumos si-l baga pina la subsuori. 
Fat Frumos, nervos ca dracu, il ia pe capcaun, il baga pana in gat, scoate palosul si-i 
taie beregata. Satenii, foarte fericiti, au tras un chef de pomina - vreo doua 
saptamani au tot baut. Ca rasplata pentru Fat Frumos, i-au dat-o pe cea mai 
frumoasa dintre uratele pe care le mai aveau. astia doi s-au casatorit si au trait pina 
la adanci batraneti in pestera. 
- Bine domne, da tot n-am inteles, ce pute asa in pestera? 
- Apai nu stiu, s-a fi c...at vreunul pe acolo! 
*** 
Doi ciobani in bate. Oile pasc. 
- Ma Ioanie, fain ii fu*aiu... 
Dupa cinci minute: 
- Da ma Gheo,da parca-i mai fain Craciunu... 
Dupa alte cinci minute: 
- Cum asa ma Ioanie? 
Dupa inca cinci: 
- Apa parca-i mai des... 
*** 
Ion si Gheorghe dormeau la stana sub aceeasi patura. La un moment dat Ion se 
scoala si il intreaba pe Gheorghe: 
- No, ba Gheo! 
- No, ce-i ma? 
- Ma tu faci laba, ma? 
- Apai, da. 
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- Si simti ceva? 
- Apai, nu. 
- Pai fa-ti-o tie ma!.... 
*** 
Intră un popă într-un restaurant,se aşează la masă. 
Cheamă ospătarul şi îl întreabă: 
- Fiule, balenă aveţi? 
- Nu, părinte. 
- Caşalot aveţi? 
- Nu, părinte. 
- Rechin aveţi? 
- Nu, părinte. 
- Atunci dă-mi o costiţă de porc afumată şi Dumnezeu mi-e martor că am vrut să 
mănânc peşte! 
*** 
O ţigancă se duce la teatru. La întoarcere, ţiganul o întreabă: 
- Cum a fost, fă, la teatru? 
- Stai să-ţi povestesc. La intrare, toată lumea ţinea beletele în 
mînă, asa că l-am scos şi eu. La uşă, unul mi-a rupt beletul. Am vrut 
să ţip, dar, cum nimeni nu ţipa, n-am mai ţipat nici io. Am intrat, 
m-am pus pe scaun şi deodată s-a stins lumina. Am vrut să ţip, dar, 
cum nimeni nu ţipa, n-am mai ţipat nici io. La un moment dat, ăla de 
stătea lîngă mine, mi-a bagat mîna în chiloti. Am vrut să ţip, dar, 
cum nimeni nu ţipa, n-am mai ţipat nici io. 
- Lasă asta, fă. Piesa, piesa cum a fost? 
- Mult mai mare decît a ta! 
*** 
Afirmatii care in general sunt adevarate: 
1. Niciodata nu ne maturizam cu adevarat. Invatam doar sa ne purtam in public. 
* 
2. Daca ma vorbesti pe la spate, inseamna ca nu esti in pozitia in care sa-mi poti da 
peste nas. 
* 
3. A avea un spatiu pentru fumat e ca si cand ai avea un spatiu pentru urinat intr-o 
piscina. 
* 
4. S-a dovedit stiintific ca femeile sunt multumite cu o lungime de 8,5 cm. Nu 
conteaza daca e Visa sau Mastercard. 
* 
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5. Nu conteaza daca paharul e pe jumatate gol sau pe jumatate plin. Ceea ce 
conteaza e ca este loc pentru vodka. 
* 
6. Traim niste vremuri in care pizza se livreaza mai repede decat ajung politistii. 
* 
7. Dumnezeu a creat cerul si pamantul. Restul a fost fabricat in China. 
* 
8. Daca femeile ar conduce lumea, n-ar mai exista razboaie. Doar niste tari 
invidioase, care nu-si vorbesc. 
* 
9. Vreau sa stiu de ce Noe nu a omorat tantarii pe vremea cand erau doar doi? 
* 
10. Cenusareasa e dovada vie ca pantofii iti pot schimba viata. 
* 
11. Mai bine Durex decat Pampers. 
* 
12. Gandesc, deci exist. Toata lumea care exista gandeste? 
* 
13. Se pare ca Dumnezeu iubeste oamenii prosti. De aceea a creat atat de multi. 
* 
14. Sa nu te joci cu inima unei femei, caci este doar una. Mai bine joaca-te cu sanii - 
sunt doi! 
* 
15. Viata mea e precum terenurile de la Wimbledon, nu vezi decat iarba si linii. 
* 
16. Prietenii exista pentru ca in cazul in care ai o zi proasta, sa ii poti vizita si sa le 
strici si lor ziua. 
* 
17. Ce spune o bucata de paine unei pizza? - Unde esti, placintica garnisita! 
* 
18. Soacra e ca un amestec de condimente - se amesteca in orice. 
* 
19. Unele femei sustin ca toti barbatii sunt la fel. Nu au cam multa experienta? 
 
 
*** 
Un tip se duce la un sex shop şi cere o femeie gonflabilă blondă, înaltă, 90/60/90. I 
se dă una exact aşa, frumoasă, iar el întreabă când e fabricată. Vânzătoarea 
silabiseşte, citind eticheta: „No-ieeembrie 2009”. „Oh, nu se poate. Iaaaarăşi 
Scorpion. 
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*** 
Un penis bun nu trebuie să fie până la genunchi, ci până la buric! 
*** 
Un tânăr se duce la doctor pentru că nu mai ştia cum să scape de tuse. 
- Doctore, tuşesc într-una. Ce să fac? 
Doctorul îi prescrie un medicament, dar din greşeală îi dă un laxativ puternic. Dupa 
trei zile, pacientul revine. 
- Ei, mai tuşiţi? 
- De tuşit aş mai tuşi, dar nu prea mai am curaj. 
*** 
Ion si Vasile. 
- Vasile, am fost in Turcia la all inclusive, exceptional: mananci cat vrei, bei cat vrei, 
cu bar la piscina, lux mare. 
Da' sa vezi ce faza patesc: ma duc intr-o dimineata la micul dejun, Maria mea 
ramane in camera. 
Cand ma intorc, ia-o pe Maria de unde nu-i. O caut peste tot, ma panichez, ma duc la 
receptie si aflu ca e in camera la Antonio Banderas. 
Ma duc acolo, bat la usa, deschide Antonio. 
Antonio, barbat bine: inalt, frumos, plin de muschi, brunet, ochi albastri, fara pic de 
burta. 
Cand colo, iese Maria mea dezbracata din baie! 
Cu tatzele vai mama ei, curu lasat, cearcane ....... ba, mi-a fost o rusine de omul ala ... 
*** 
Din ciclul "barbatii e niste porci, da' nici femeile nu e oameni" ! 
 
Bărbatul meu mă înşeală ! 
- De unde ştii ? 
- Am patru copii şi nici-unul nu seamănă cu el ! 
*** 
- De câţi bărbaţi are nevoie o femeie spre a deveni o soţie fericită ? 
- De cât mai mulţi ! zice un sexolog. 
*** 
- Doctore, aţi recomandat soţiei mele să se ducă la băi. E bolnavă ? 
- Nu ! Dvs. aveţi nevoie de linişte ! 
*** 
- Hai la o bere ! 
- De când s-a mutat soacra la mine, nu mai beau ! 
- De ce ? 
- N-am chef s-o văd în dublu exemplar . . . . 
*** 



2873 

 

- Doctore, sunt foarte îngrijorat : soţia mea vorbeşte în somn . 
- Nu-i nimic grav. 
- Dar ea repetă: "mai repede, mai repede, Gică", ori pe mine mă cheamă Nelu ! 
*** 
O tânără căsătorită : 
- Mâine avem examen. Vine o femeie la curăţenie. Să vedem dacă ne acceptă . . . 
*** 
Meditaţie : 
- În căsnicie, dragostea e ca supa; primele linguri sunt fierbinţi şi poţi să te frigi, iar 
ultimele sunt reci şi eşti şi sătul . . 
*** 
- Ai auzit ce-a păţit Popescu ? 
- Nu ! 
- A fugit cu nevastă-mea ! 
*** 
Iubirea a fost mai întâi gustată, apoi cântată ! 
*** 
- De ce seamănă dragostea cu algebra ? 
- Şi ea e plină de necunoscute ! 
*** 
Două surori din spital, în dialog : 
- Nu cred că pacientul de la salonul trei mai are mult de trăit ! 
- Aş ! Azi m-a înghesuit în colţ şi m-a pupat . . . 
- Tocmai d-aia. A aflat nevastă-sa ! 
*** 
- Mâine aniversăm 30 de ani de la căsătorie; am putea tăia curcanul ? 
- De ce ? Doar nu e vina lui . . . . 
*** 
- Prietene, n-am avut noroc cu nici o nevastă ! 
- Cum aşa ? 
- Prima a fugit cu un italian . . . 
- Şi-a doua ? 
- Nu vrea să fugă . . . 
*** 
Discuţie între doi cowboy : 
- Mie mi se pare imoral să faci cunoştinţă cu viitoarea soţie într-un bar ! 
- Ai dreptate. Dar tu cum ai cunoscut-o pe a ta ? 
- Am câştigat-o la o partidă de biliard ! 
*** 
Soţul, întors acasă, simte mirosul din bucătărie. 
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- Iar tocană de pasăre ? 
- Dragule, tu nu ştii ce vrei : luni îţi place tocana, marţi, miercuri, joi la fel - îţi place - 
şi deodată, vineri nu-ţi mai place . . . . 
*** 
- Fata mea, cineva mi-a cerut mâna ta ! 
- Vai tată, dar n-aş vrea să mă despart de mama ! 
- O, poţi să o iei cu tine, draga mea ! 
*** 
Bărbatul nu este împlinit, până nu se căsătoreşte. După aceea e terminat ! 
*** 
N-am cunoscut fericirea adevărată, până când m-am căsătorit. Pe urmă, a fost prea 
târziu . 
*** 
Un gangster jefuieşte o bancă şi ia câţiva ostateci. 
- M-a văzut cineva ? întreabă. 
- Da ! răspunde un ostatec. 
Tâlharul îl împuşcă. La al doilea - aceeaşi întrebare. 
Răspunsul: 
- Eu, nu. Dar te-a văzut nevastă-mea ! 
*** 
- Cum păstraţi armonia conjugală ? 
- Prin reciprocitate : Când soţia e nervoasă, eu tac. 
Şi invers : eu tac când soţia e nervoasă ! 
*** 
- Cum să-l dezvăţ pe bărbatu-meu să vorbească în somn ? 
- Lasă-l să vorbească un pic ziua ! 
*** 
- Pe acestă bancă mi-ai furat inima, scumpule ! 
- Aşa e. Dar mi-am primit pedeapsa pentru asta ! 
*** 
- Scumpule, zici că fotbalul e viaţa ta, şi abia după el, eu ? 
- Nu, iubito, mai sunt boxul, tenisul, handbalul . . . 
*** 
- Tinere, ceri mâna fiicei mele ? Înţeleg că ai viitorul asigurat. 
- Dacă ea nu m-a păcălit, da . . . . 
*** 
Soţul vine - neanunţat - acasă, după o lungă deplasare. 
Intră în casă, caută sub pat, în şifonier, în baie. Nimeni. 
Şi-i zice, resemnat, nevestei, în bucătărie : 
- Ai îmbătrânit, femeie ! 
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*** 
Un bărbat începe să poarte un cercel la ureche. Lumea se miră : 
- Cum, om serios cu cercel ? 
- Păi, de când l-a găsit nevastă-mea în patul nostru, m-a obligat să-l port la ureche ! 
*** 
- Bulă, ce ai vrea să îţi scrie pe cruce, după ce mori? 
- Ceva simplu şi concis. 
- Ca de exemplu? 
- Vin imediat! 
*** 
Un tip firav stătea într-un bar cu o bere în faţă. Apare un şmecher, îi dă două palme, 
îi ia berea şi o dă pe gît. Ăsta firav începe să plîngă, să se tăvălească pe jos. 
- Ce ai, mă? Plîngi pentru o bere, aşa bărbat eşti tu? 
- Cum să nu plîng? De dimineaţă m-a părăsit nevasta, mi-a golit contul din bancă şi 
mi-a luat tot din casă. După-amiază îmi pierd slujba, încerc să mă arunc în faţa 
trenului, dar o ia pe altă linie, încerc să mă spînzur şi se rupe funia, încerc să mă 
împuşc şi se blochează pistolul. Cu ultimii bani, îmi cumpăr o bere, torn otravă în ea 
şi vii tu şi o bei... 
*** 
La ora de dirigentie, profesorul intreaba copiii: 
- Copii, spuneti-mi ce credeti ca excita cel mai mult imaginatia omului? 
Raspunde Bula: 
- Desigur, o femeie goala intr-o pozitie lasciva! 
- Bula, iesi din clasa si sa nu mai apari la scoala decat impreuna cu tatal tau! 
A doua zi, dirigintele il vede pe Bula la ore, dar asezat in ultima banca.. 
- Bula, ce-i cu tine aici? Si unde este tatal tau? 
- Domnule diriginte, tata a zis ca daca nu va excita femeile goale, inseamna ca 
sunteti homosexual si el nu vrea sa discute cu homosexualii. Si stau aici ptr.. ca mi-a 
recomandat si mie sa stau cat mai departe de dvs.! 
*** 
Vine un mosulet de 80 de ani la doctor. 
- Domnule doctor, maine o sa ma insor! 
- Bine, mosule, cati ani are mireasa? 
- 21... 
- Doamne, trebuie sa va avertizez, orice activitate sexuala ar putea fi mortala!! 
Mosuletul sta un pic pe ganduri si raspunde: 
- Bine, atunci daca moare... moare! 
*** 
Un cuplu foarte batrin isi serbeaza cea de-a 75-a aniversare a casatoriei. 
La un moment dat, sotul ii spune sotiei: 
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- Draga, vreau sa te intreb ceva: dintotdeauna m-a framintat faptul ca cel de-al 
saselea copil al nostru nu a semanat cu restul. 
Acum, dupa 75 de ani, trebuie sa stiu: a avut el un alt tata? 
Sotia se uita la el si marturiseste: 
- Da, draga, ai dreptate, a avut un alt tata. 
- Si poti sa-mi spui cine a fost? 
- Tu! 
*** 
La fabrica de prezervative soseste o delegatie straina... dupa un tur prin sectiile de 
productie, seful delegatiei il intreaba pe director: 
- De ce pe teritoriul fabricii exista si o gradinita de copii? 
- Acolo se aduna reclamatiile.... 
*** 
Intr-o seara, un cetatean cu o galeata intr-o mina, cu o nicovala in cealalta, cu cite o 
gaina sub brat, se uita nedumerit, cind spre stinga, cind spre dreapta drumului. Din 
spate il ajunge o blonda.. Cetateanul, necajit de-atita bagaj, o intreaba: 
- In ce directie e gara, domnisoara? 
- Mergeti cu mine ca si eu merg intr-acolo. Dupa vreo o suta de metri, blonda zice: 
- Daca ma gindesc bine, eu n-ar trebui sa merg cu dumneata. 
- De ce, don'soara? 
- Pai ai putea profita sa ma violezi. 
- Cum asa don'soara? Cu atitea in brate? 
- Sigur, ai putea pune galeata jos, nicovala in galeata si gainile le tin eu. 
*** 
Un batrân de 75 de ani, merge la spital sa faca o analiza a spermei. Doctorul îi da un 
borcan si-i spune: 
- Ia borcanul asta si vino cu analiza mâine! 
A doua zi, batrânul apare, cu borcanul la fel de curat si gol ca ziua trecuta. Doctorul 
întreaba ce s-a întâmplat, iar batrânul explica: 
- Stiti, doctore, uite ce-am patit: Prima data am încercat cu dreapta, apoi cu stânga 
si nimic. Apoi am chemat-o pe nevasta-mea. A încercat si ea si cu mâna dreapta, si 
cu mâna stânga, apoi cu gura: prima data cu proteza, apoi fara proteza si tot nimic. 
Apoi am chemat-o pe vecina de alaturi: a încercat si ea si cu amândoua mâinile si cu 
gura si tot fara rezultat. Doctorul era socat: 
- Ai chemat-o pe vecina....????, 
iar batrânul raspunde: 
- Da si oricât ne-am chinuit, n-am reusit sa deschidem borcanul! 
*** 
Era o zi superba de vara si indianul se intorcea acasa pe un cal alb, inspumat. In 
vale indianca spala rufele linistita. Si cum vine indianul in viteza opreste calul chiar 
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pe marginea vaii. Dintr-o data, o roca mare de calcar se desprinde si se rostogoleste 
pana ajunge la indianca si o face varza, la care indianul: 
- Vaaiiii, ba.....mi-ash..., e a treia masina de spalat distrusa de calcar!!!!! 
*** 
Domnule Vanghelie, aţi fost la Grădina Zoologică? 
- Da, bineînţeles. 
- Câţi ani? 
*** 
Toata lumea trebuie sa creada. 
Eu cred ca o sa mai beau o bere! 
*** 
Ultimul tip de salut atunci cind vorbesti la mobil: 
"Buna seara tie si ascultatorilor nostri" 
*** 
- Alo, familia Popescu? 
- Nu stiu, minca-ti-as, de-abia am intrat... 
*** 
Unu' trecea pe lângă o piatră funerară pe care scria: 
"Aici se odihneşte un avocat, un om cu un suflet bun, un om onorabil" 
− Doamne Sfinte! îşi face cruce tipul. Astia au bagat trei oameni în acelaşi mormânt! 
*** 
O profesoara de franceza isi intreaba elevii: 
− Care e diferenta intre "Madame" si "Mademoiselle" 
La care un baiat din spate: 
− "Monsieur"! 
*** 
Duminica, la biserica, o femeie ii zice preotului plangand: 
− Parinte, aseara sotul meu a murit fara lumanare! 
− Dumnezeu sa il odihneasca in pace! Si a avut vre-o ultima dorinta? 
− Da, zice femeia, plangand si mai tare, a zis "Muiere, lasa pusca jos!" 
*** 
- De ce v-ati oprit la 3 copii? 
- Am auzit ca fiecare al 4-lea copil nascut e chinez 
*** 
O calugarita tinerica se duce la doctor : 
- Doctore, nu pot scapa de sughit, ma chinuie de 5 zile !!! 
Doctorul o consulta rapid si-i spune : 
- Esti insarcinata !!!!!!!! 
Calugarita se intoarce la manastire si comunica plangand verdictul..... 
A doua zi stareta se adreseaza doctorului : 
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- De ce i-ati spus asta calugaritei noastre ? 
- Am vrut sa o sperii si sa scape de sughit ... 
- Cel care s-a speriat a fost episcopul, s-a aruncat din clopotnita !!! 
*** 
O calugarita tinerica se duce la doctor : 
- Doctore, nu pot scapa de sughit, ma chinuie de 5 zile !!! 
Doctorul o consulta rapid si-i spune : 
- Esti insarcinata !!!!!!!! 
Calugarita se intoarce la manastire si comunica plangand verdictul..... 
A doua zi stareta se adreseaza doctorului : 
- De ce i-ati spus asta calugaritei noastre ? 
- Am vrut sa o sperii si sa scape de sughit ... 
- Cel care s-a speriat a fost episcopul, s-a aruncat din clopotnita !!! 
*** 
Modestie la New-York 
 
Un saudian, unu' din Qatar, un iranian si un israelian stau la o cafea la New York. 
Zice arabu' din Saudia: 
- Am ceva bani in plus si cred c-o sa cumpar Citibank. 
- Si eu am bani in plus, zice ala din Qatar. Am sa cumpar General Electric. 
Adauga si iranianul: 
- Am trimis deja oferta sa cumpar Microsoft. 
Toti trei se uita la israelian: asta mai trage o inghititura, nu-si ridica capul si 
mormaie hotarat: 
- Nu vând nimic! 
*** 
Un chirurg viziteaza o blonda splendida dupa operatie: "Totul merge bine...". 
Ea era treaza, asa ca dupa ce o examineaza il intreaba: "Si dupa cat timp voi putea 
face sex din nou, d-le doctor?" 
Chirurgul, incurcat, facu o mica pauza, lucru care paru s-o alarmeze pe biata fata. 
"Care-i problema, doctore? Am sa ma fac bine, nu-i asa?! 
El raspunde:"Sigur c-ai sa te faci bine... Doar ca nimeni nu mi-a pus intrebarea asta 
dup-o operatie de amigdalita...". 
*** 
Un moşulică se-nsoară cu o puştoaică. Ea, după noaptea nunţii: 
- A fost minunat! Se face des treaba asta? 
- Da, copila mea. Unii depravaţi o fac chiar şi de două ori pe an. 
*** 
Doi bătrîni pe o bancă-n parc. Zice unul: 
- Mai ţii tu minte ce mai fugeam noi după fete? 
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- Da... Dar de ce fugeam? 
*** 
Dupa o aventură de două luni, o tânără îl întreabă plină de emoţie pe iubitul ei: 
- Când o să mă prezinţi rudelor tale? 
- Draga mea, deocamdată e imposibil. Copiii sunt la ţară, iar nevastă-mea e plecată 
într-o delegaţie! 
*** 
- Tu îţi faci rugăciunea la masă, înainte de a începe să mănânci? 
- Nu e nevoie. Nu găteşte nevastă-mea, ci subsemnatul. 
*** 
- Nevastă-mea vorbeşte întruna. 
- Despre ce? 
- Parcă-mi spune!? 
*** 
- Pe nevastă-mea a apucat-o, de la un timp, altă pandalie: în fiecare noapte visează 
că s-a măritat cu un milionar! 
- Asta nu-i nimic, a mea visează ziua. 
*** 
- Vrei să te căsătoreşti cu fata mea? 
- Da, domnule, cu orice preţ. 
- Bine. Să auzim prima ofertă. 
*** 
Conciliabul între socru şi ginere: 
- Şi dacă n-o să vă înţelegeţi? 
- Nicio grijă. Eu v-am luat-o, eu v-o aduc înapoi! 
*** 
Culcându-şi copilul, mama îi spune: 
- Puişor, dacă vei avea nevoie de ceva în timpul nopţii, strig-o pe mămica şi, 
imediat, tăticu' va fi lângă tine. 
*** 
- În sfârşit, am reuşit să-l fac pe bărbatul meu să nu-şi mai roadă unghiile. 
- Cum? 
- I-am ascuns proteza. 
*** 
- Ce mai face bărbatul tău? 
- Ce-i spun eu. 
*** 
Nava s-a dus la fund. Împreună cu alţi cîţiva pasageri, o femeie se salvează pe o 
mică insulă părăsită. După câtva timp, apare şi soţul din valuri, abia mai ţinîndu-se 
de o bucată de grindă. Terminat, se prăbuşeşte lângă ea pe nisip. 
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- Am ajuns şi eu, draga mea, murmură el cu o voce epuizată. 
- Văd c-ai ajuns. Dar sunt curioasă unde ai fost până acum! 
*** 
Soţul se precipită în dormitor: 
- Iubito, repede afară de aici, casa arde! 
Se aude imediat o voce din şifonier: 
- Salvaţi mobila! 
*** 
O frumoasă face autostopul pe autostrada Bucureşti-Piteşti. 
Opreşte un superb Jaguar roşu şi o ia. Pornesc şi, la un moment dat, bărbatul zice: 
- Domnişoară, sunteţi cea de a treia femeie gravidă pe care o duc la Bucureşti. 
- Dar nu sunt însărcinată! se revoltă domnişoara. 
- N-am ajuns încă la Bucureşti! 
*** 
O bandă de hoţi opreşte un autocar. Şeful bandei dă sarcini oamenilor săi: 
- Bărbaţii să fie jefuiţi, iar femeile să fie violate! 
Un bandit mai milostiv spune: 
- Şefule, măcar pe femei să le lăsăm în pace! 
La care se aude o voce de femeie: 
- De ce te amesteci în treburile şefului tău? 
*** 
O femeie fatală aşteaptă autobuzul în staţie ca să plece acasă. Afară ploua tare. Un 
Porsche alb, superb, frânează brusc şi un bărbat prezentabil o întreabă: 
- Vă pot conduce acasă, domnişoară? 
- Nu mă deranjează, dar unde staţi? 
*** 
În avion, pilotul vorbeşte cu copilotul: 
- După ce îmi beau cafeua, mă duc să fac dragoste cu stewardesa aia blondă! 
Stewardesa aude şi fuge să-i spună pilotului că a uitat microfonul deschis şi se aude 
în tot avionul. Pe la jumătatea aeronavei, un bătrân o opreşte: 
- Ce fugi aşa, domnişoară? Lasă omul să-şi bea cafeaua măcar! 
*** 
- Măi femeie, administratorul blocului spune că s-a culcat cu toate femeile din bloc, 
cu excepţia uneia... 
- O fi aia grasă şi bătrână de la parter. 
*** 
Un tip intră în mare viteză în frizerie şi întreabă: 
- Câţi mai sunt în faţa mea? 
- 10, i se răspunde. 
Pleacă şi se întoarce după o jumătate de oră: 
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- Câţi mai aşteaptă? 
- 5. 
Pleacă iarăşi, se întoarce după altă jumătate de oră şi întreabă: 
- Câţi au mai rămas? 
- Închid, spune frizerul. 
- Nicio problemă, mă întorc mâine. 
Şi iese. 
- Cine-i nebunul ăsta? Ştie cineva de unde vine? întreabă frizerul. 
- Da, de la nevasta dumitale... 
*** 
O echipă de arheologi a descoperit de ce Moise a rătăcit 40 de ani în deşert, 
împreună cu poporul lui Israel: pentru că era bărbat şi bărbaţii nu întreabă 
niciodată care-i drumul. 
*** 
Un bărbat îi spune vecinului său că se poartă cam indecent. 
- De ce, măi? 
- Te vede toată strada cum îţi îmbrăţişezi nevasta în fiecare seară după ora zece. Şi 
nici măcar nu tragi perdeaua. 
- Ei, vezi cum vorbeşte lumea? Păi eu în fiecare seară, după ora zece, sunt la club. 
*** 
De ce fetele coboară privirea cînd primesc o declaraţie de dragoste? 
- Ca să verifice dacă e adevărat... 
*** 
Femeile care au permis de conducere sunt de trei feluri: 
1. femei care şofează; 
2. femei care şoferă; 
3. femei care şoferesc. 
*** 
Femeile sunt de trei feluri: 
cele cuminţi - care se culcă numai cu unul, 
curvele - care se culcă cu toţi, 
şi curvele dracului - care se culcă cu toţi, numai cu tine nu! 
*** 
Lângă cascada Niagara, ghidul se adresează grupului de turişti: 
- Dacă doamnele vor binevoi să tacă un moment, veţi putea auzi zgomotul căderii 
apelor. 
*** 
Cineva sună la uşă, iar bărbatul deschide. Moartea în faţa lui îi spune: 
- Am venit după viaţa ta! 
Bărbatul se întoarce şi-o strigă pe nevastă-sa: 
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- Viaţa mea! Pe tine te caută! 
*** 
- Sunt căsătorit de 20 de ani şi mereu îndrăgostit de aceaşi femeie. 
- Mi se pare un lucru admirabil! 
- Dar şi periculos... Daca află nevastă-mea, mă omoară! 
*** 
Un tânăr împreună cu tatăl său era într-un magazin, când ajung la un raft cu 
prezervative. 
- Ce sunt astea, tată? 
- Prezervative, fiule. 
- Şi de ce sunt în pachete de câte 1, 3 şi 12? 
- Vezi tu, cele de 1 sunt pentru liceeni, pentru sâmbătă seara; cele de 3 sunt pentru 
studenţi: unul pentru vineri, unul pentru sâmbătă şi unul pentru duminică, iar cele 
de 12 sunt pentru oamenii căsătoriţi: unul pentru ianuarie, unul pentru februarie, 
unul pentru martie... 
*** 
Soţul intră seara în dormitor cu două aspirine şi un pahar cu apă. Soţia întreabă: 
- Asta pentru ce mai e? 
- Pentru durerea ta de cap! 
- Dar nu mă doare capul! 
- Aha, te-am prins! 
*** 
Doctorul Smith îşi lua cina la un restaurant elegant, împreună cu soţia, când trece o 
blondă foarte arătoasă şi-i spune: 
- Bună, Sammy! 
Soţia, vizibil iritată: 
- Cine-i asta? 
- E amanta mea! 
- Cum adică, ai o amantă? De când se întâmplă asta? 
- Cam de cinci ani. 
- Cinci ani! Mâine sun avocatul şi dăm divorţ. Vei fi ruinat! 
- Ia gândeşte-te. Dacă dai divorţ, fiecare va avea jumătate din ce avem acum. Nu vei 
mai avea casa aia mare, nu vei mai avea câte un Cadillac nou în fiecare an şi nu vei 
mai juca golf şi bridge în fiecare zi cu aşa-zisii tăi prieteni... 
Tocmai atunci trece o roşcată draguţă zicând: 
- Bună, Sammy! 
- Asta cine mai e? 
- E amanta doctorului Grant. 
- Doctorul Grant are şi el o amantă? 
- Da, de vreo zece ani. 
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- A noastră e mai frumoasă! 
*** 
Soţia intră în somptuosul birou al soţului ei. 
- Dragul meu, vreau să pun şi eu o pilă. Ai o secretară fermecătoare. Aş dori să-i dai 
nişte scrisori de recomandare extrem de călduroase pentru mâine, când îşi va 
încerca norocul la un alt director de bancă. 
*** 
- Nu-i aşa, mamă, că tata arată foarte distins, destul de tânăr încă, chiar şi cu părul 
cărunt? 
- Da, aşa e. Şi asta datorită mie. 
*** 
Proaspăt posesoare a permisului de conducere, soţia e la volan, cu soţul alături, pe 
post de observator. 
- Ce ţi-e şi cu pietonii ăştia, parcă vor să se sinucidă, mai că ţi se bagă sub roţile 
maşinii! 
- De ce nu încerci să cobori automobilul de pe trotuar şi să circuli pe stradă? o 
întreabă soţul cu blîndeţe. 
*** 
Un gangster celebru îi oferă proaspetei logodnice un superb colier de perle. 
Încântată, tânăra întreabă: 
- Sunt fantastice! Ştiu că nu se face, dar sunt foarte curioasă. Cât poate să coste aşa 
ceva. 
- Păi, cu aproximaţie, între cinci şi zece ani. 
*** 
- Nevastă-mea mă sărută de fiecare dată când mă întorc acasă la o oră mai târzie. 
- Asta da, iubire! 
- Aş, iubire! Se numeşte investigaţie. 
*** 
- În fine, am reuşit să mă las de fumat. Imaginează-ţi, în ultima vreme, cum 
aprindeam ţigara, cum începea să-mi curgă sânge din nas! 
- Nu e nevoie să-mi imaginez. Să ştii că şi nevastă-mea e o femeie extrem de dură. 
*** 
Profitînd de înghesuială, în autobuz, un tip o pipăie insistent pe femeia din faţa lui. 
Aceasta întoarce capul şi-i spune enervată: 
- Domnule, te rog... 
- Nu-i cazul să mă rugaţi, o fac cu plăcere… 
*** 
- Tăticule, mă mărit! 
- Cum adică, te măriţi aşa, tam-nisam? Abia îl cunoşti de o săptămână! Eşti sigură 
că-l iubeşti? 
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- Asta e treaba mea. 
- Dar el te iubeşte? 
- Asta e treaba lui. 
- Şi din ce o să trăiţi? 
- Asta e treaba ta. 
*** 
Toată familia a plecat în excursie cu maşina. Brusc, soţia sare alarmată: 
- Aoleu! Întoarce-te, mergem acasă. Am uitat fierul de călcat în priză. De n-o fi 
izbucnit vreun incendiu! 
- Nu ne întoarcem şi nu va fi niciun incendiu, spune calm capul familiei. Îmi 
amintesc precis că n-am închis robinetul de la chiuvetă. 
*** 
- Ia ascultă, nevastă. Cînd vecinul nostru şi-a luat frigider nou, ai insistat să ne luăm 
şi noi unul la fel. Tot aşa, când şi-a luat telefon mobil. Dacă şi-a schimbat tapetul, a 
trebuit să-l schimb şi eu. Acum, că s-a recăsătorit, eu cum procedez? 
*** 
- Sunt cazuri când soţul trebuie să-şi mintă soţia. 
- Asta nu-i chiar atît de grav. Mai rău e când trebuie să spună adevărul! 
*** 
- Iubitule, prietenul tău Petrică mi-a spus că arăt extraordinar! 
- Dar despre prostie n-a spus nimic? 
- Nu, despre tine n-am discutat! 
*** 
Un tip şi o tipă. Tipul o sărută duios pe buze. Ea, de plăcere, strînge picioarele şi îi 
sparge ochelarii.... 
*** 
De ce sărută bărbatul mâna femeii? 
Pentru că este mâna sfântă care învie „mortul”. 
*** 
- Mămico, de ce poartă miresele rochii albe ? 
- Fiindcă exprimă bucuria. 
- Atunci, mirele de ce-i îmbrăcat în negru? 
*** 
În sat soseşte o învăţătoare nouă şi tânără. În întîmpinarea ei, este trimis un tânăr 
arătos. Acesta îi pune frumos bagajele în căruţă şi se aşează în faţă, lângă 
domnişoară. La marginea satului, văd ei o vacă ce se împerechea cu un taur. Venită 
de la oraş, învăţătoarea este profund marcată şi-l întreabă pe tânăr: 
- De unde ştie taurul, că... ştii tu... deci, când este momentul potrivit? 
- După mirosul vacii... 
Merg ei mai departe şi văd un cal şi o iapă făcând acelaşi lucru. 
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- Şi calul de unde ştie...? întreabă din nou curioasă femeia. 
- Tot după miros, la fel şi câinii, şi oile. 
Ajung ei la noul domiciliu al învăţătoarei, descarcă bagajele şi băiatul îşi ia rămas 
bun: 
- Toate cele bune! 
- Mulţumesc pentru ajutor, spune tânăra. Mai treci pe la mine dacă ţi s-a desfundat 
nasul... 
*** 
Succesul este ca si sarcina. Toata lumea te felicita, dar nimeni nu stie de cate ori ai 
fost futut. 
*** 
Daca este facut din flori si ma-sa e o poama, inseamna ca e vegetarian? 
*** 
Fericirea e ca si cum te-ai pisa pe tine. Toata lumea vede, dar doar tu simti caldura. 
*** 
I: Cum recunosti un iepuras cu aripi? 
R: Are un vultur in spate. 
*** 
I: Cand va mai participa Romania la un Campionat Mondial de fotbal? 
R: Cand il va organiza. 
*** 
Cativa baieti de 15 -16 ani stau pe scaune in tramvai. O batrana langa ei, in picioare: 
- Ehe, nu mai sunt cavaleri in ziua de azi… 
Unul dintre baieţi: 
- Cavaleri sunt, da’ nu mai sunt locuri. 
*** 
Intr-una din zile, Bula pregatea ceva in bucatarie. O clipa de neatentie la tocat 
zarzavaturi si sangele incepe sa curga. Ia repede o cirpa, o infasoara pe deget si se 
duce la dispensar. 
Intra in dispensar si vede doua usi: “Bolnavi” si “Accidentati”. Ca un cetatean 
disciplinat ce este, Bula intra la “Accidentati”. Acolo, ce sa vezi? Alte doua usi: “Cu 
sangerare” si “Fara sangerare”. Asa cum era firesc intra la “Cu sangerare”. Alte doua 
usi: “De importanta vitala” si “Fara importanta vitala”. 
Deschide usa “Fara importanta vitala” si se trezeste iar in strada… 
Pleaca nervos acasa unde familia il intreaba: 
- Ei, Bula, te-au tratat bine? 
- Nu s-a uitat nici dracu la mine, dar organizarea e la mare meserie. 
*** 
I: Cum se spune in engleza: sotia a luat copiii si a plecat pentru o saptamana in 
vizita la soacra? 
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R: YES! 
*** 
Somnul adanc ajuta la prevenirea imbatranirii, mai ales daca dormi la volan. 
*** 
Ce vor avea afisat la pompa, in 2015, benzinariile: 
Fa-ti plinul si primesti cadou o masina. 
*** 
Intra barbatul nervos pe usa, se tranteste pe canapea, se descalta si isi arunca 
sosetele pe masa, deschide televizorul si urla: 
- Nevasta in momentul acesta adu-mi repede o bere! Hai, pana nu incepe!! 
Femeia se conformeaza si-i aduce o bere. 
Dupa 10 minute: 
- Nevasta mai adu 2 beri, dar repede!! Pana nu incepe! 
Femeia nedumerita ii mai aduce 2 beri. 
Dupa alte 15 minute: 
- Auzi, in minutul asta mai adu-mi 2 beri!! Ca imediat incepe!!! 
Femeia, cu nervii intinsi la maxim, cedeaza: 
- Auzi, ma, dobitocule, pai cine dracu‘ te crezi tu in casa asta? 
- Na, ca a inceput! 
*** 
Unul isi intalneste un prieten care era bandajat peste tot, plin de vanatai, un picior 
rupt si avea ochii negri. 
- Da’ ce-ai patit? Ai ajuns sub un TIR? 
- Nu… e din cauza noului meu hobby. 
- Ce hobby? 
- In fiecare noapte, pe la 3, sun la intamplare numere de telefon si zic “Fraiere, ia 
ghici, cine sunt?” 
- Si? 
- Saptamana asta au ghicit 3. 
*** 
Despre pedofili se pot spune o multime de lucruri rele, dar cel putin astia conduc 
foarte incet in preajma scolilor. 
*** 
I: Dupa ce ai muscat dintr-un mar, gasesti un vierme. Ce poate fi mai rau de atat? 
R: Sa gasesti o jumatate de vierme. 
*** 
4 blonde stau sub o umbrela mica, dar nici una nu se uda. 
De ce? 
Nu ploua! 
*** 
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- Ce o impiedica pe o blonda sa faca facultate? 
Raspuns: - Liceul. 
*** 
I: Care este diferenta dintre blonde si VERBE? 
R: VERBELE pot fi si neregulate! 
Trei soareci intr-un bar trageau shot-uri de tequila. Primul toarna un shot, isi umfla 
muschii si incepe: 
- Ba fraierilor, voi stiti capcanele alea de soareci pe care le pun bulangiii de oameni 
cu o bucatica de cascaval inauntru? Ei bine, io desfac dintii aia, fac vreo 20 de 
tractiuni la capcana, ma invart un pic, iau cascavalul si o sterg, ba!!! Ii sparg pe toti! 
- Mama, ce tare e asta! 
Al doilea soricel isi pune tequila, o da pe gat, se scutura si zice: 
- Brrr, sunteti de rahat! Stiti voi grauntele alea mici si roz, bobitele alea de grau cu 
otrava pe care le pun oamenii ca sa ne omoare? Eu iau cateva boabe, le pisez, le pun 
pe o foita si pac! le trag pe nas! 
- Ba.... asta e nebun de tot! auzi, se drogheaza cu otrava! 
Al treilea isi pune si el un paharel, il da pe gat, se incordeaza, se scutura un pic si o 
ia la fuga. 
- Unde fugi dementule? 
- Ma duc sa f** pisica 
*** 
Tanara, blonda, draguta, bogata, sexy, fara obligatii, 90-60-90, picioare 1.50, plina 
de viata, patimasa, exotica, salbatica in pat, VAND CAMION 
*** 
La un bairam, un tip se ofera sa-i mai toarne whisky in pahar unei gagici. 
? Nu mai vreau, fiindca imi face rau la picioare! 
? Va tremura? 
? Nu, mi se desfac! 
*** 
Rugaciunea Alinutzei: 
- Bunule Dumnezeu, fa in asa fel ca Londra sa fie capitala Danemarcei asa cum am 
scris la lucrarea de control ieri. 
*** 
Intr-o zi Alinuta veni la mama ei, obosita dupa pregatirile pentru nunta sa si o 
intreaba: 
- Mama cum imi sta cu rochia de mireasa? 
- Foarte bine Alinuta, dar nu crezi ca ti-ar trebui si un mire? 
- Stiam eu ca am uitat ceva! 
*** 



2888 

 

Trei candidati dau examenul de conducere. Instructorul care ii examineaza ii 
intreaba: 
- Fiecare sa-si imagineze ca este la munte si ruleaza pe un drum ingust cu 80 km/h. 
In stanga e muntele, in dreapta e prapastia. Deodata apar in fata o tanara si o 
batranica. Ce calcati? 
- Baba, ca e pacat de pustoaica, raspunde primul. 
- Fata, ca mai are sanse de supravietuire dupa accident, raspunde al doilea. 
- Pe amandoua, ca orice viraj e periculos in aceste conditii, zice si al treilea. 
- Sunteti picati totii!!! tipa instructorul exasperat.. Frana trebuie calcata, 
dobitocilor!!! 
*** 
Asadar, mai ai un pas pana la un miliard de lei. Mai ai si varianta suna un prieten. 
Mergi mai departe sau te retragi? 
- Merg mai departe.. 
- Foarte bine...Care din urmatoarele pasari nu isi construiesc propriul cuib? 
A. -Prihorul, B. -Vrabia, C. -Cucul, D. -Sturzul 
- Nu am idee, o sa o sun pe prietena mea. [...] 
- E simplu... cucul este raspunsul 
- O sa merg pe mana ei, nu am idee. Deci raspuns final, cucul. 
- Ai avut 500 de milioane, ai mers pe mana prietenei tale...Si...ai castigat un miliard!! 
Seara o scoate pe prietena la restaurant 
- Ce fler ai avut, cum de ai stiut ca raspunsul este cucul? 
- Ma mir ca nu ai stiut...toata lumea stie ca, cucul traieste in ceas... 
*** 
Unde se afla punctul G la femei? 
In lumina ultimelor cercetari... s-a descoperit ca el este situat.... la sfarsitul 
cuvantului SHOPPING 
*** 
Un mos si o baba, sot si sotie mor intr-un accident si ajung in Rai. 
Acolo ingerul de serviciu ii duce pe o plaja plina de palmieri si cu o casa de lemn si 
el spune acum tot ce au de facut ei in Rai este sa stea acolo si sa se bucure de tot. 
Mosul se intoarce catre baba si ii zice: 
- Vezi ce proasta ai fost? Puteam sa fim aici de 10 ani dar, nu... tu vroiai sa mancam 
sanatos! 
*** 
Un tip merge la farmacie... 
- Aveti prezervative cu gust de cirese? 
- Da, avem. 
- 4 cutii, va rog. 
Dupa nici o jumatate de ora tipul se intoarce 
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- Aveti prezervative cu gust de banana? 
- Da, avem. 
- 4 cutii va rog.. 
Trec vreo 20 de minute si tipul revine.... 
- Aveti prezervative cu gust de capsuni? 
- Da avem. 
- Dati-mi si mie vreo 3 cutii 
- Auzi, dom'le? Voi va f....i sau faceti compot? 
*** 
Intr-un autobuz ticsit de lume, urca un om. Se aseaza langa o femeie sexi si-i pune 
mana pe san. 
- Asculta nerusinatule, nu poti sa-ti pui mana in alta parte? 
Omul o priveste ganditor. 
- Nu ma provocati doamna, nu ma provocati ! 
*** 
Soacra, pe patul de moarte catre ginere: 
- Sa repari (tuseshte, sleita de puteri) pendula aia de pe (tuseste iar) perete... 
- O repar mama soacara, o repar; dumneata concentreaza-te acolo 
*** 
.... Recent a fost efectuat un sondaj de opinie in Italia, in care intrebarea era: 
- "Credeti ca sunt prea multi straini in tara ?" 
Rezultatele au fost dupa cum urmeaza: 20% dintre respondenti au spus "Si", 
10% dintre respondenti au spus "No" 70% dintre respondenti au spus: "Ei, pe 
dracu" 
*** 
Cum incepe o reteta tiganeasca de prajituri ????... 
Se fura patru oua.... 
*** 
La tribunal: 
- Esti acuzat ca ti-ai omorat soacra cu sange rece. De ce ai facut-o? 
- Nevasta-mea mi-a zis... 
- Cum poti sa spui asa ceva, sotia ta isi iubea foarte mult mama! 
- Asa e, da inainte de a pleca, in ziua respectiva, mi-a zis: "Marcele, daca 
in timp ce doarme o deranjeaza vreo musca, n-o trezi, omoar-o! 
*** 
Sotul vine din delegatie si sotia are trei barbati in casa. 
Nu stie unde sa-i ascunda, ii baga in trei saci si-i pune pe balcon. 
Sotul iese pe balcon sa-si aprinda o tigara si vede sacii: 
- Ce e cu sacii astia? 
- A fost mama in vizita si ne-a adus cate ceva... 
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Sotul trage un picior primului sac si din sac se aude: 
- guit, guit...! 
- A, un purcelus... e bun! 
Da un picior si la al doilea.... 
- muuu,muu! 
- A, un vitelus... 
Da un picior si la al treilea sac si nimic. Mai da una si mai tare si nimic. 
Ia o lopata si incepe sa dea cu ea in sac. Deodata se deschide sacul si iese un tip 
revoltat rau: 
- Ba, tampitule, daca tac... inseamna ca ti-a adus soacra-ta cartofi! 
*** 
Un tip beat la un bar cere la chelner sa ii serveasca 3 cafele. 
- Trei cafele? 
- Da, una pentru mine, una pentru tine si alta pentru ma-ta. 
A doua zi, acelasi tip beat cere la acelasi chelner: 
- Trei cafele.. 
- Trei?... 
- Da.. TREI.... una pentru mine, una pentru tine si alta pentru ma-ta. 
Chelnerul nu a mai putut sa se abtina, a sarit peste masa si l-a snopit in bataie pe 
betivan. 
O zi mai tarziu, apare tipul plin de vanatai la bar. 
Chelnerul ironic il intreaba: 
- Trei cafele?.... 
- Nu! raspunde betivanul 
- Doar doua: una pentru mine si una pentru ma-ta. Pentru tine nu, ca te agita. 
*** 
Intrebare: Cum se ajunge la varsta de 100 ani 
Raspuns:... Sa ai grija sa nu mori inainte! 
*** 
Anunt la "Matrimoniale" pe timp de criza: 
- Caut FEMEIE rezistenta la frig, foame si bataie. 
Rog seriozitate. 
*** 
Intrebare: - De ce nu trebuie sa calci cu masina un tigan, care merge pe bicicleta? 
Raspuns: - Poate fi bicicleta ta! 
*** 
Doi miriapozi, el şi ea, se giugiuleau. Dupa două ore de oftaturi, zice el: 
- Hai, nu fi rea, spune-mi între care picioare o ai ! 
*** 
: Doi pensionari stau de vorbă pe o bancă în parc: 



2891 

 

- Tu de când nu ai mai avut treabă cu o femeie? 
- Să-ţi spun drept, de când am ieşit la pensie! 
- Şi eu la fel. 
- Să ştii că ăştia ne-au pus ceva în pensii. 
*** 
În creierul unui bărbat se naşte un neuron. Se uită în jur. pustiu şi întunecat, începe 
să strige: 
- Iuuu-huuuu! 
Nici un raspuns. 
- Iuuu-huuuu, e cineva? 
Nimic. La un moment dat, din întuneric apare alt neuron: 
- Ce dracu' faci aici, singur? Hai jos, suntem toţi acolo!' 
*** 
Un tip intră într-o farmacie. Multă lume, înghesuială: 
- Nu vă supăraţi, vă rog să mă lăsati să intru în faţă, am pe cineva la pat, nu pot să 
aştept! 
Oamenii binevoitori si cumsecade cum numai românii pot fi îl lasă să treacă: 
- Sigur, sigur. 
Ajunge tipul la ghişeu, se apleacă şi spune: 
- Aş dori şi eu cinci prezervative vă rog! 
*** 
Ana către Manole: 
- Ce faci? 
- Un zid. Te bagi? 
*** 
Scufiţa Roşie mergea spre bunica ei. Este prinsă şi violată de lupul cel rău. El o 
întreabă: 
- Ce-ai să-i spui bunicii tale? 
- Că m-am întâlnit cu tine şi m-ai violat de patru ori. 
- De patru ori? se miră lupul. 
- Da! ce, te grăbeşti? 
*** 
Daca intr-o zi femeia pe care-o iubesti ti-e infidela si iti trece prin cap sa te arunci 
de pe balcon, adu-ti aminte ca... ai coarne, boule, nu aripi... 
*** 
Femeile sunt exact ca traducerile: cele bune nu-s fidele,si cele fidele nu-s bune.... 
*** 
Un tip si o tipa fac dragoste. El ii spune: 
- "Iubito, fiindca esti prima mea femeie, o sa-ti spun Eva." 
Ea ii raspunde: 



2892 

 

- "Iubitule, fiindca esti al 407-lea, o sa-ti spun Peugeot !..." 
*** 
Barbatul: Nici nu stiu pentru ce porti sutienul, si asa nu prea ai ce pune in el! 
Femeia: Lasa, ca doar si tu porti chiloti..... 
*** 
Un barbat la librarie: 
- As dori cartea cu titlul "Superioritatea barbatului fata de femeie". 
Vinzatoarea: 
- Utopie si SF -uri la etajul 1 va rog ! 
*** 
- Fiul: E adevarat, taticule, ca in unele parti ale Africii barbatul nu isi cunoaste sotia 
decat dupa casatorie? 
Tatal: 
- La fel se intampla in toate tarile, fiule !... 
*** 
Cand un tanar proaspat insurat are o figura fericita se stie de ce. 
Cand un barbat insurat de 10 ani sau de 20-30 de ani are o figura fericita, te intrebi 
de ce. 
*** 
Cand un barbat deschide portiere masinii sotiei sale de un lucru poti fi sigur: 
- ori masina e noua, ori femeia! 
*** 
Casatoria serveste la impartirea problemelor pe care nu le-ai fi avut niciodata daca 
ai fi ramas singur... 
*** 
Sotia ii spune sotului: 
- Mai bine ma casatoream cu dracul! 
- Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange e interzisa! 
*** 
Sotul se intoarce din delegatie, isi agata haina in cui si-si salute sotia cu o strangere 
de mana. 
- Nu mai vrei nici macar sa ma saruti?? 
- Termina cu prostiile draga! Dupa douazeci ani de casnicie iti mai arde de orgii? 
*** 
- Tu iti iubesti nevasta? 
- Cand ne-am luat, o iubeam asa de tare incat imi venea s-o mananc. 
Acum imi pare rau ca n-am mancat-o atunci. Acum e prea tarziu, e atoasa. 
*** 
- Nevasta-mea ma saruta de fiecare data cand vin acasa. 
- Asta da afectiune! 
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- As... E investigatie! 
*** 
Nevasta isi surprinde sotul in bucatarie cu un plici de muste in mana. 
Il intreaba: 
- Ce faci mai aici? 
- Omor muste... 
- Si ai omorat vreuna? 
- Trei masculi si doua femele. 
- Dar cum le recunosti? 
- Masculii i-am omorat pe o cutie de bere iar femelele pe telefon... 
*** 
Un barbat punea niste flori la mormantul mult-iubitei sale mame decedate, cand 
remarca un alt barbat in genunchi la un mormant. 
Barbatul parea ca se roaga cu o intensitate profunda, repetand: 
- De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? 
Primul barbat se apropie de el si ii spuse: 
- Domnule, nu vreau sa ma amestec in suferinta 
dumneavoastra privata, dar nu am vazut niciodata atata durere. 
Pe cine jeliti? Un copil ? Un parinte? 
Indureratul isi aduna gandurile pentru o clipa, apoi raspunse: 
- Primul sot al nevestei mele... 
*** 
Secretara noua 
Nevasta unui director afla ca el are o noua secretara. 
Vine directorul acasa, nevasta il ia in primire: 
- Secretara asta a ta are picioare frumoase? 
- N-am bagat de seama. 
- Ochii ce culoare au? 
- N-am observat. 
- Dar de-mbracat, cum se-mbraca? 
- Foarte repede. 
*** 
Gelozie 
Adam se intoarce acasa noaptea tarziu. Eva, care il astepta fara sa doarma, il ia in 
primire: 
- Te vezi cu alta femeie, nu-i asa? 
- Nu fi proasta, tu esti singura femeie de pe Pamant, ii raspunse el. 
Mai tarziu, in timp ce dormea, Adam se trezeste gadilat pe spate.. 
- Ce faci acolo ? 
- Tu ce crezi....? Iti numar coastele! 
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*** 
Un preot vrea sa arate enoriasilor exemple ilustrate ale pacatelor. 
Asa ca duminica inainte de slujba pune 4 limbrici in patru vase. 
1) primul limbric intr-un vas cu alcool. 
2) al doilea limbric intr-un vas cu fum de tigara. 
3) al treilea limbric intr-un vas cu lichid seminal. 
4) al patrulea intr-un vas cu apa limpede si curata. 
Dupa ce tine slujba despre pacate si povesteste despre consecintele lor, preotul 
arata limbricii din vase. 
Limbricul din vasul cu alcool era mort. 
Limbricul din vasul cu fum era mort. 
Libricul din vasul cu lichid seminal era mort. 
In schimb linbricul din vasul cu apa curata era viu.Preotul multumit de lectia sa 
intreaba. 
- Ce invatatura putem scoate din ceea ce ati vazut?Un batranel ridica mana si 
spune:-Cat timp bei, fumezi si fu...ti nu faci limbrici !!! 
*** 
Doi politisti povesteau la sectie: 
- Am invatat sa fac sex in stil cowboy. 
- Cum se face? 
- Pai, fac sex cu nevasta-mea pe la spate, cand sunt pe punctul sa ma termin, ridic 
pistolul si trag patru gloante in sus. Ea se sperie si strange din cur! E o senzatie 
nemaipomenita. Poti sa incerci si tu! 
A doua zi al doilea politist vine la munca foarte tacut. La un moment dat, prietenul 
lui se apropie si il intreaba cum a fost: 
- La inceput totul a fost bine. Am luat Magnum-ul de 9 mm pe care il tin pentru 
ocazii speciale. Am inceput sa facem sex si am facut pozitia 69. 
Cand am simtit ca ma termin am tras 6 gloante in sus. Ea m-a muscat de p**a, s-a 
c...t pe fata mea si... din dulap a iesit un tip cu mainile ridicate! 
*** 
O batrana merge la magazin pentru a cumpara mancare pentru pisica. Pune in cos 
trei conserve si se indreapta spre casiera; aceasta insa-i spune: 
- Imi pare rau, dar nu putem vinde conservele pentru pisica fara a avea dovada ca 
aveti una. O multime de oameni in varsta cumpara conserve de pisica pentru a le 
manca, iar managementul nostru nu doreste asa ceva. 
Batrana merge acasa, aduce pisica la magazin si in fine cumpara conservele. Ziua 
urmatoare batranica doreste sa cumpere trei conserve pentru caine, dar casiera ai 
cere dovada de a avea un caine, caci o multime de batrani cumpara conservele 
pentru a le manca. 
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Iar merge acasa batranica si isi aduce cainele. Ziua urmatoare ea vine direct la 
casiera, ii intinde o cutiuta cu o gaura in capac si o roaga sa introduca degetul 
inauntru. 
- Nu, poate aveti un sarpe inauntru. 
Batranica a asigurat-o ca nu era nimic care s-o impacienteze, asadar casiera 
introduce degetul an cutiuta, apoi il scoate si-i spune batranei: 
- Miroase a cacat!. 
- Chiar este, raspunde batrana. Acum, pot cumpara trei suluri de hartie igienica?! 
*** 
La o ora de dirigentie, profesorul intreaba copiii: 
- Copii, spuneti-mi ce credeti ca excita cel mai mult imaginatia omului? 
Raspunde Bula: 
- Desigur, o femeie goala intr-o pozitie lasciva! 
- Bula, iesi din clasa si sa nu mai apari la scoala decat impreuna cu tatal tau! 
A doua zi, dirigintele il vede pe Bula la ore, dar asezat in ultima banca.. 
- Bula, ce-i cu tine in ultima banca? Si unde este tatal tau? 
- Domnule diriginte, tata a zis ca daca nu va excita femeile goale, inseamna ca 
sunteti homosexual si el nu vrea sa discute cu homosexualii. Si stau aici ptr.. ca mi-a 
recomandat si mie sa stau cat mai departe de dvs.! 
*** 
Bill si Sam, doi prieteni în vârsta, se intalneau în parc în fiecare zi sa hraneasca 
porumbeii, sa priveasca veveritele si sa discute despre problemele lumii. 
Într-o zi, Bill nu a aparut. Sam nu stia nimic despre asta si s-a gandit ca poatea racit 
sau ceva. Dar dupa ce Bill nu a aparut pentru o saptamâna sau mai mult, Sam era, 
într-adevar, cam îngrijorat. Cu toate acestea, deoarece singurele momente în care s-
au intalnit, au fost in parc, Sam nu stia unde locuieste Bill, asa ca i-a fost 
imposibil sa afle ce s-a întâmplat cu el. 
A trecut o luna, si Sam s-a gândit ca il vazuse pentru ultima data pe Bill. 
Dar într-o zi, Sam a venit in parc si - sa vezi si sa nu crezi! - aparuse Bill! 
Sam a fost foarte emotionat si fericit sa-l vada si i-a si spus acest lucru. 
Apoi a spus: "Pentru numele lui Dumnezeu, Bill, ce s-a întâmplat cu tine?" 
Bill a raspuns: "Am fost în închisoare." 
"Închisoare?" striga Sam. "Pentru ce?" 
"Ei bine," a spus Bill, "O stii pe Maria, chelnerita draguta blonda de la cafeneaua 
unde merg cateodata?" 
"Da", a spus Sam, "Îmi amintesc de ea. Ce e cu ea? " 
"Ei bine, ea a depus plangere de viol împotriva mea, si, la cei 75 de ani ai mei, am 
fost atât de mândru, incat atunci când am ajuns în instanta - am pledat "vinovat!". 
"Judecatorul naibii mi-a dat 30 de zile pentru sperjur !". 
*** 
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La un coafor, patronul a instalat un papagal colorat la intrarea în salonul lui. 
De fiecare data cand Roxie trece prin fata salonului de coafura, papagalul îi striga: 
- Ei, Curva! Ei, Curva! 
Intr-o zi, saturata de pasare, fata intra în salon si se plânge patronului. 
Pentru a-l pedepsi, patronul decide sa vopseasca papagalul în negru. 
Câteva zile mai tarziu, Roxie trece din nou prin fata salonului de coafura si 
papagalul ramane mut. Mirata, tânara se opreste si-i spune: 
- Hei!! Acum nu mai spui nimic?? Nu mai faci pe smecherul?! 
Papagalul îi raspunde cu calm: 
- Când sunt în smoking, nu vorbesc cu curvele !!!!!!!! 
*** 
O politista dirija circulatia intr-o intersectie mare. La un moment dat a simtit ca-i 
vine ciclu. Ce sa faca? Ce sa faca? Mai avea inca 5 ore de lucru si din intersectie nu 
putea sa plece… asa ca l-a rugat prin statie pe colegul de la centrala sa-i aduca 
pachetul cu tampoane din dulapul ei. 
Colegul aproba si ea lucreaza mai departe fiind cu ochii-n patru. 
Trece o ora, colegul n-a venit… trec doua… trec trei… ea disperata… dupa patru ore 
opreste masina politiei in intersectie si colegul flutura vessel cu cutia de tampoane 
in vant… 
Politista nervoasa, ii spune: 
Nesimtitul naibii!!! Unde naiba ai stat! 
Politistul raspunde vesel: 
Stii, cand ai spus prin statie ca ti-a venit ciclul, a dat sefu’ o sticla de sampanie, apoi 
a venit colegul Ionescu cu o lada de bere… apoi am dat si eu un rand… 
*** 
Putin dupa terminarea cursurilor, un elev se întoarce în clasa si îl cauta pe diriginte. 
- Veniti repede cu mine! Tatal meu se bate afara cu cineva. 
Profesorul îl însoteste pe elev si ajunge la locul dramei. 
- Care este tatal tau? – întreaba profesorul. 
- Nu se stie. De asta se bat! 
*** 
Un barbat statea pe canapea privind un meci la televizor, cand auzi din bucatarie 
vocea dragastoasa a sotiei: 
- Dragule, ce ai dori sa mananci la cina? Pui, peste, vitel sau miel? 
- Niste pui ar fi OK, zice el din canapea. 
- Du-te naibii de nenorocit, zice nevasta-sa. Tu sa crapi in tine ciorba de fasole de 
ieri. Vorbeam cu motanul! 
*** 
Un individ se duce la o prezicatoare: 
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- Nevasta-mea dispare zilnic de acasa intre 16 si 20, iar seara se intoarce cu o suma 
mare de bani ! Puteti sa-mi spuneti unde se duce si daca banii ii obtine pe cai 
cinstite ? 
- Linisteste-te Ioane ! Eu sunt, nevasta-ta ! 
*** 
Doctorul: 
- Dumneata pana acum ai cam simulat, dar de data asta, constat cu bucurie ca esti 
bolnav pe bune !! 
*** 
Moare bulibasha tiganilor. Inmormantare cu fast, intr-o zi de miercuri (meciuri de 
fotbal senzationale, in cupele europene). Preotul (mare microbist), tine slujba in 
curtea din fata vilei, dupa care se formeaza cortegiul spre cimitir. 
In fata - preotul, dupa el 6 tigani purtau sicriul pe umeri si pe urma - alaiul cu 
rudele apropiate si restul multimii. Mai era un sfert de ora pana la inceperea 
meciului. 
Preotul, in fata cortegiului, lungea cam tare pasul. Nu se oprea nici la rascruci de 
drumuri, dupa obicei. 
Tiganii cu sicriul gafaiau deja cam tare si ii treceau toate apele. La un moment dat, 
unul dintre ei zice catre preot: 
- Ho, dom' parinte, stai mai incet, mancatz'ash, ca doar nu l-am furat!.... 
*** 
O fata vorbeste suparata cu o prietena de a sa ca mama ei nu o lasa sa fie pipaita de 
prietenul ei decat de la brau in sus. 
- Si tu ce faci? 
- Ma chinui si stau in maini la fiecare intalnire... 
*** 
Primul barbat care s-a insurat poate fi iertat. 
Nu stia ce-l asteapta. 
Ceilalti, insa, n-au nici o scuza !! 
*** 
Doi politisti povesteau la sectie: 
- Am invatat sa fac sex in stil cowboy. 
- Cum se face? 
- Pai fac sex cu nevasta-mea pe la spate, cand sunt pe punctul sa ma termin, ridic 
pistolul si trag patru gloante in sus. Ea se sperie si strange din cur! E o senzatie 
nemaipomenita. Poti sa incerci si tu! 
A doua zi al doilea politist vine la munca foarte tacut. La un momen dat prietenul lui 
se apropie si il intreaba cum a fost: 
La inceput totul a fost bine. Am luat Magnum-ul de 9 mm care il tin pentru ocazii 
speciale. Am inceput sa facem sex si am facut pozitia 69. Cand am simtit ca ma 
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termin am tras 6 gloante in sus. Ea m-a muscat de pula, s-a cacat pe fata mea si din 
dulap a iesit un tip cu mainile ridicate! 
 
*** 
Un preot vrea sa arate enoriasilor exemple ilustrate ale pacatelor. Asa ca duminica 
inainte de slujba pune 4 limbrici in patru vase. 
1) primul limbric intr-un vas cu alcool. 
2) al doilea limbric intr-un vas cu fum de tigara. 
3) al treilea limbric intr-un vas cu lichid seminal. 
4) al patrulea intr-un vas cu apa limpede si curata. 
Dupa ce tine slujba despre pacate si povesteste despre consecintele lor, preotul 
arata limbricii din vase. 
Limbricul din vasul cu alcool era mort. 
Limbricul din vasul cu fum era mort. 
Libricul din vasul cu lichid seminal era mort. 
In schimb linbricul din vasul cu apa curata era viu. 
Preotul multumit de lectia sa intreaba. 
- Ce invatatura putem scoate din ceea ce ati vazut? 
Un batranel ridica mana si spune: 
- Cat timp bei, fumezi si futi nu faci limbrici! 
*** 
Basescu se trezeste. Iese in usa cabanei sa savureze aerul diminetii. Cand vede pe 
zapada scris cu urina “azi o sa mori”. Au! Alarma! SPP,SRI etc. Cei mai buni 
anchetatori, tot tacamul. Pe la pranz apare seful SRI. 
Domnule Presedinte am doua vesti rele. Am incheiat ancheta, stim cine sunt autorii. 
Zi-o pe cea mai putin rea 
Urina este a lui Blaga. 
Ooooo! Oamenii mei. M-au tradat oamenii mei. Ce poate fi mai rau de atat? 
Scrisul, domnule Presedinte. Scrisul este a lui Udrea. 
*** 
Un om se intoarce de la serviciu cu un robot detector de minciuni. 
Fiul sau de 12 ani vine de la scoala cu 2 ore mai tarziu decat normal. 
- Unde ai fost pana acum? intreaba tatal. 
- La biblioteca, sa pregatesc un referat. 
Robotul se intreapta spre el si ii trage o palma. 
Tatal explica: 
- Dragul meu, acest robot este detector de minciuni! Ai face mai bine sa-mi spui 
adevarul! 
- Ok, am fost la un prieten si ne-am uitat la un film: Cele 10 porunci. 
Paf! robotul ii mai trage o palma... 
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- Aoleo ! bineee ! de fapt, era un film porno... 
Tatal: 
- Sa-ti fie rusine! La varsta ta, nu-mi minteam niciodata parintii! 
Paf! Robotul ii trage una tatalui 
Mama apare si ea si zice: 
- Se vede ca-i fi-tu... 
Paf! Robotul ii trage si mamei o palma... 
*** 
Un tip se îmbată la petrecerea sefului si a doua dimineatã vorbeste cu nevastã-sa: 
Ea: Ca de obicei, te-ai îmbãtat turtã si te-ai fãcut de cãcat în fata sefului. 
El: Sã mã pis pe el.. 
Ea: Asta ai fãcut asearã si te-a dat afarã. 
El: Atunci sa-l fut! 
Ea: L-am futut eu...... si mîine dimineatã te poti duce inapoi la serviciu, boule!!! 
*** 
Intr-un sat de munte e mare agitatie in fata primariei. 
Iese primarul si intreaba: 
- Ce s-a intamplat? 
- Apai dom' primar s-o pripasit un negru pe la noi prin sat si ne reguleaza toate 
femeile. 
- Si... N-ati luat masuri? 
- Apai, am luat la toata lumea, dar tot a lui e cea mai mare ! 
*** 
Medicul sexolog telefoneaza unei paciente in urma unui consult facut la insistenta 
sotului: 
- Comparand fisa dumneavoastra cu cea a sotului, am descoperit o 
neconcordanta. Sotul spune ca face sex de doua ori pe saptamana, iar 
dumneavoastra ca faceti sex, de cateva ori pe zi. 
- Foarte exact! Si va ramane asa, pana cand vom achita creditul pentru casa. 
*** 
Intr-o zi sotul vine mai devreme acasa si uimit o gaseste pe nevasta-sa cu amantul 
ei. Surprins,acesta ii spune amantului: 
- Sunt un om relativ calm hai in camera cealalta sa discutam. 
Amantul bucuros ca nu are probleme se duce in camera de alaturi si sta de vorba cu 
sotul femeii ca de la barbat la barbat 
- Fii atent ce facem, zise sotul.Voi trage doua focuri de arma in aer si ne vom preface 
morti la cine va veni nevasta-mea acela o va pastra 
- OK. 
Sotul trage cele doua focuri de arma si din camera de vizavi se aude: 
- Costele, iesi de sub pat ca s-au impuscat dobitocii aia. 
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*** 
- Domnule Vanghelie, aţi fost la Grădina Zoologică? 
- Da, bineînţeles. 
- Câţi ani? 
*** 
- Alcoolul ucide. 
- Si ce? Apa te face nemuritor? 
*** 
Unu' trecea pe lângă o piatră funerară pe care scria: 
"Aici se odihneşte un avocat, un om cu un suflet bun, un om onorabil" 
− Doamne Sfinte! îşi face cruce tipul. Astia au bagat trei oameni în acelaşi mormânt! 
*** 
O profesoara de franceza isi intreaba elevii: 
− Care e diferenta intre "Madame" si "Mademoiselle" 
La care un baiat din spate: 
− "Monsieur"! 
*** 
Într-o zi, o soţie se plange soţului: 
- Dragă, sunt nemulţumită că am sanii mici. 
Soţul îi răspunde: 
- Ia o bucată de hartie igienică, freac-o între sani şi în caţiva ani ai să vezi că o să-ţi 
crească. 
- De unde ştii ? întreabă mirată soţia. 
- Cu fundul a funcţionat, nu-i aşa ? 
*** 
Cica moldovenii mananca cel mai sanatos, fara E-uri: carni, fasoli, fructi si altili. 
*** 
Leul cheama toate animalele si le spune: 
- Cei frumosi in stanga, cei destepti - in dreapta. 
Toate animalele se conformeaza, numai maimuta ramane pe loc. 
- Dar tu ce faci? Intreba leul. 
- Ce vrei, sa ma rup in doua? 
*** 
- Doctore, mă simt rău, am ameţeli şi în plus mă arde la inimă! 
− Uitaţi doamnă, în primul rând nu sunt doctor: sunt ospătar, în al doilea rând nu 
sunteţi bolnavă, sunteţi beată şi în al treilea rând aveţi o ţâţă în scrumieră. 
*** 
Autobuzul pleaca din statie, iar dupa el alearga o doamna strigand: 
- Oameni buni, opriti va rog autobuzul ca intarzii la lucru! 
Pasagerii il roaga pe sofer sa opreasca. 
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Doamna se urca si spune bucuroasa: 
- Am reusit … Biletele la control! 
*** 
Un urs la farmacie: 
- 50 de prezervative va rog. 
Doi iepurasi in spatele lui isi dadeau coate si radeau de el. 
Ursu’ se intoarce, se uita crunt la ei, se intoarce la farmacist si zice: 
- 52 ! … 
*** 
Aveti mare grija de propria persoana! 
Un studiu recent, condus de catre Ministerul Sanatatii, impreuna cu Ministerul 
Transporturilor, arata ca 23% din accidentele de circulatie se datoreaza 
consumului de alcool. 
Rezulta de aici, ca restul de 77% se datoreaza unor jeguri de indivizi, care beau 
doar cafea, ceaiuri, sucuri si alte porcarii de genul asta... 
Asa ca, fiti foarte atenti la aia care nu beau alcool. 
Ei cauzeaza de trei ori mai multe accidente! 
*** 
Jocul de poker s-a intins pana dimineata. 
- Terminati odata jocurile acestea in casa noastra! - striga sotia. 
- Scumpo, o linisteste sotul, care casa !?! 
*** 
Nu-i atat de dificil sa gasesti femeia visurilor tale. 
Dificil e s-o ascunzi de sotie! 
*** 
O blonda nu putea sa-si dea seama de ce e atât de populara. 
- Sa fie oare parul meu stralucitor? îsi întreaba o prietena. 
- Nu. 
- Sa fie oare silueta mea atragatoare? 
- Nu. 
- Atunci cedez... 
- Asta e! 
*** 
De ce barbatii umbla cu femei cu care nu au de gând sa se însoare? 
Din acelasi motiv, pentru care câinii fug dupa masini pe care nu au de gând sa le 
conduca. 
*** 
Se intalnesc doi prieteni. 
- Ce mai faci? Cum te mai impaci cu nevasta? Tot asa te cearta? 
- Nu, acum nu mai beau, nu mai fumez, nu mai pierd noptile, nu mai joc carti... 
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- Si ? Inseamna ca nevasta ta acum este fericita! 
- Da de unde! De fiecare data cand deschide gura, isi da seama ca n-are pentru ce sa 
ma mai certe... 
*** 
- Dragul meu, eu seman cu o femeie perfecta? 
- Nu, iubire! Tu esti cu mult mai mult! 
- Cu cât mai mult? 
- Cu vreo 50 kilograme... 
*** 
- Este clar ca cei mai prosti barbati au intotdeauna cele mai frumoase sotii, spune 
sotul sotiei sale. 
- Vai, draga, dar ma flatezi cu complimentele tale, i-a raspuns zambind sotia. 
*** 
Doi copii stau de vorba. 
Primul spune cu mândrie: 
- Tatal meu e inginer. El face nave spatiale! Al tau ce face? 
- Ce zice mama! 
*** 
- Parinte, ieri noapte am facut sex cu 7 femei. 
- Si nu regreti ca ai pacatuit? 
- Nici vorba, eu nu sunt credincios. 
- Si atunci de ce ai venit la mine? 
- Pai, trebuia sa ma laud si eu cuiva, nu? 
*** 
Anunt la MATRIMONIALE: 
"Baiat cuminte, ma culc la 22:00, ma trezesc la 06:00, nu beau, nu fumez, nu ma 
droghez, nu-mi insel gagica, nu ma duc la discoteca...dar si cand oi iesi de la 
parnaie....." 
*** 
Doi politisti intra intr-o librarie. Dupa un moment de ezitare, vinzatoarea ii 
intreaba: 
- Ce-i baieti, ploua afara? 
*** 
Daca Adam si Eva ar fi fost chinezi, am fi inca in paradis, deoarece ei ar fi ignorat 
marul si ar fi mincat sarpele. 
*** 
- Vecine, sunt distrus. Nevasta ma insala! Mi-a zis aseara ca a dormit la Nuti. 
- Si? 
- Pai la Nuti am dormit eu! 
*** 
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Patru barbati stau de vorba la o sticla de vin. Se ajunge inevitabil la performantele 
sexuale. 
Primul: Eu fac sex cu nevasta-mea o data pe luna. 
Al doilea: Eu de doua ori pe luna. 
Al treilea: Eu o data pe saptamana. 
Al patrulea: Eu de doua-trei ori pe saptamana. 
Primul catre al patrulea: Da' tu nici n-ai nevasta! 
Al patrulea: Aah, pai nu despre a ta era vorba? 
*** 
Sotia: Iubitule... Ce faci? 
Sotul: Nimic. 
Sotia: Nimic?.. Pai de-o ora tot studiezi certificatul nostru de casatorie. 
Sotul: Cautam data expirarii! 
*** 
Barbatul isi prinde sotia cu amantul: 
- Ce face individul asta in patul nostru? 
- Minuni... 
*** 
Discutie intre doi macelari ramasi singuri in pravalie dupa plecarea unui batranel: 
- In fiecare saptamana vine batranul asta ponosit si-i dai un pachet de carne, asa pe 
moaca. De ce ? 
- Bai, omul asta mi-a facut numai bine, ii sunt obligat pana la moarte. 
- De ce....??? 
- Mi-a fost profesor la Politehnica si daca n-avea el grija sa ma pice la examene, 
ajungeam dracu' vreun amarat de inginer.... 
*** 
- În ajunul mortii înteleptului Socrate, un prieten se duce la închisoare sa-l viziteze 
si dadu acolo peste un profesor de muzica, care îl învata pe filozof un cântec la lira. 
- Pai cum - exclama prietenul - mâine vei muri si astazi mai înveti un cântec nou?! 
Iar Socrate i-a raspuns: 
- Dar când sa-l mai învat, dragul meu? 
*** 
Într-o zi, ducele Jacques-Henri de Duras, vazându-l pe filozoful Descartes cum se 
delecta cu niste specialitati culinare, îi zise în batjocura: 
- Cum, si filozofii manânca lucruri atât de bune? 
- De ce nu? - îi raspunse Rene Descartes -îti închipui poate ca natura a creat lucruri 
delicioase numai pentru prosti? 
*** 
În carnetele sale, Leonardo da Vinci si-a notat, alaturi de numeroase schite, studii, 
informatii, si unele anecdote spuse prietenilor. Iata una din ele: 
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Un pictor care avea niste copii foarte urâti, fiind întrebat cum e cu putinta ca el, 
care a pictat tablouri atât de frumoase are astfel de copii, a raspus ca: 
"Tablourile le-am pictat ziua, în timp ce pe copiii i-am facut noaptea!" 
*** 
Cea mai importanta descoperire atribuita lui Pitagora este celebra teorema care-i 
poarta numele: patratul lungimii ipotenuzei unui triunghi dreptunghic este egal cu 
suma patratelor lungimilor catetelor. 
Legenda spune ca, dându-si seama de importanta extraordinara a descoperirii sale, 
de bucurie, el a dat un mare ospat în cinstea zeilor, pentru care a sacrificat o suta de 
boi, la care au fost invitati atât bogatii, cât si saracii. 
Despre aceasta împrejurare Hegel a facut o observatie ironica: 
"A fost o veselie si o sarbatoare a spiritului pe socoteala boilor!" 
*** 
Sotia filozofului si matematicianului grec Pitagora era o femeie instruita si 
inteligenta. 
Fiind întrebata dupa cât timp se purifica o femeie care s-a împreunat cu un barbat, 
a raspuns: 
"Cu propriul sot, imediat, cu altul, niciodata". 
*** 
Talleyrand statea într-o zi între doamna de Stael si doamna Récamier, galant cu 
amândoua, totusi cu o nuanta destul de pronuntata pentru cea de-a doua. 
- În sfârsit - spuse d-na de Stael, oarecum dezamagita - daca am cadea amândoua în 
apa, pe care ai salva-o mai întâi? 
- O, doamna baroana - raspunse Talleyrand - sunt sigur ca înotati ca un înger. 
*** 
Filosoful francez Fontenelle (1657-1757), nepotul lui Corneille, se duce într-o zi 
dis-de-dimineata în vizita la o doamna cu care era prieten. Doamna îl primeste în 
capot si se scuza: 
- Vedeti, domnule Fontenelle, ma scol pentru dvs.! 
- Da, doamna, dar va culcati pentru altul! - mormai suparat filosoful. 
*** 
Obiceiul marelui dramaturg francez Jean Racine era sa-si declame versurile 
plimbându-se. Nu de putine ori uita unde se afla si le recita cu glas tare. Patetismul 
cu care le spunea misca de multe ori pe muncitorii care lucrau la palatul Tuilleries. 
Acestia credeau despre dânsul ca e un om deznadajduit, care avea de gând sa se 
sinucida! 
*** 
Henric VIII, regele Angliei, hotarî sa trimita un episcop laFrancisc I, regele Frantei, 
într-o vreme când relatiile dintre cei doi monarhi erau foarte încordate. 
Episcopul îi obiecta ca misiunea încredintata îi punea viata în primejdie. 
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- Sa nu-ti fie teama! riposta Henric. Daca Francisc te va ucide, voi pune sa fie 
decapitati francezii aflati în puterea mea. 
- Va cred, spuse episcopul. Mi-e teama însa ca nici unul din capetele lor nu se va 
potrivi pe umerii mei! 
*** 
Napoleon avea o formula favorita pentru a-si exprima dispretul pentru cineva: 
- E penultimul dintre oameni! 
Întrebat de ce penultimul, împaratul a raspuns: 
- Ca sa nu descurajez pe nimeni. 
*** 
Ce credea cainele lui Pavlov despre stapanul lui: 
- Uite, domnule, ce reflex conditionat are mosu' asta.... cand se aprinde 
becul, imi aduce de mancare...! 
*** 
O mama si fiica ei calatoreau cu un taxi. 
Fiica vede pe strada niste femei imbracate provocator stand pe 
marginea strazii uitandu-se la fiecare masina care trecea. 
- Mami intreaba fiica, ce fac doamnele alea acolo? 
- Isi asteapta sotii sa se intoarca de la munca" raspunse mama. 
- Hai cucoana, ca's prostituate. intervine taximetristul. 
Dupa cateva momente de liniste apasatoare, fetita intreaba, 
- Mami, prostituatele au copii? 
- Desigur, draga mea, de unde crezi ca au aparut taximetristii? 
*** 
- Draga mea, vrei sa petrecem un weekend minunat ? 
- Daaa, ce idee buna ! 
- OK, atunci ne vedem luni. 
*** 
Un tip si o tipa revin de la discoteca spre casa, scurtand drumul printr-un lan 
de porumb. 
- Tare mi-i frica ca o sa mi-o tragi chiar acum! 
- Nu te teme, ca nu-ti fac nimic, o linisteste tipul. 
Nu trec cinci minute si tipa zice iar: 
- Tare mi-i frica ca o sa mi-o tragi chiar acum. 
- Nu te teme, ca nu-ti fac nimic. 
Nu trec alte cinci minute si zice din nou: 
- Tare mi-i frica ca o sa mi-o tragi chiar acum. 
- Nu te teme, ca nu-ti fac nimic. 
Mai trec cinci minute si tot nu se intampla nimic. 
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- Auzi ba tampitule, se enerveaza tipa, da' scapa-ma dracu' odata de frica 
asta!.. 
*** 
Doi politisti povesteau la sectie: 
- Am invatat sa fac sex in stil cowboy. 
- Cum se face? 
- Pai fac sex cu nevasta-mea pe la spate, cand sunt pe punctul sa ma termin, ridic 
pistolul si trag patru gloante in sus. Ea se sperie si strange din cur! E o senzatie 
nemaipomenita. Poti sa incerci si tu! 
A doua zi al doilea politist vine la munca foarte tacut. La un momen dat prietenul lui 
se apropie si il intreaba cum a fost: 
- La inceput totul a fost bine. Am luat Magnum-ul de 9 mm care il tin pentru ocazii 
speciale. Am inceput sa facem sex si am facut pozitia 69. Cand am simtit ca ma 
termin am tras 6 gloante in sus. Ea m-a muscat de pula si s-a si cacat pe fata mea 
timp in care din dulap a iesit un tip cu mainile ridicate! 
*** 
Bula moldovean intreaba o colega: 
- Stii limba engleza ? 
- Da, spune colega. 
Atunci zice Bula: 
- Zi si mie cum se spune: gheata, ceai, picior ? 
- Ice, tea, foot 
*** 
Aceasta este o intamplare adevarata petrecuta la Word Perfect Help Line. Angajatul 
companiei participant la discutia urmatoare a fost concediat. Oricum, el a dat in 
judecata compania pentru "concediere fara motiv". Ceea ce urmeaza este un pasaj 
din discutia care a dus la concediere. 
 
- "Word Perfect Technical Desk, va pot ajuta cu ceva?" 
- "Da, am o problema cu Word Perfect" 
- "Ce problema?" 
- "Pai, scriam si dintr-o data toate cuvintele au disparut." 
- "Au disparut?" 
- "Da, au disparut." 
- "Hmm. Si ce afiseaza ecranul tau acum?" 
- "Nimic." 
- "Nimic?" 
- "E negru, si nu accepta nimic din ceea ce scriu." 
- "Esti inca in Word Perfect, sau ai iesit?" 
- "De unde vrei sa-mi dau seama?" 
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- "Vezi un prompter C: pe ecran?" 
- "Ce-i ala un prompter C:?" 
- "Nu conteaza. Poti misca cursorul pe ecran?" 
- "Nu e nici un cursor, Ti-am spus ca nu accepta nimic din ceea ce tiparesc!" 
- "Monitorul tau are un indicator de functionare?" 
- "Ce e ala un monitor?" 
- "Este chestia aia cu ecran si care arata ca un TV. Are o luminita care sa-ti arate 
daca e deschis sau nu?" 
- "Nu stiu." 
- "Atunci uita-te in spatele monitorului si vezi unde duce cablul electric. Poti sa vezi 
asta?" 
- "Da, cred ca da." 
- "Minunat. Urmeaza cablul electric, si spune-mi daca este bagat in priza." 
- "...Da, este." 
- "Cand te-ai uitat in spatele monitorului, ai observat ca sunt doua cabluri si nu doar 
unul bagate in monitor?" 
- "Nu." 
- "Ei bine, sunt doua. Mai uita-te o data si gaseste si celalt cablu." 
- "Ok, l-am gasit." 
- "Urmareste-l si spune-mi daca este bagat bine in spatele computerului tau." 
- "Nu pot sa fac asta." 
- "Huh. Dar macar poti vedea daca este?" 
- "Nu." 
- "Nici daca iti pui genunchiul pe ceva sau te intinzi pe ceva?" 
- "O, nu e din cauza ca nu am unghiul bun, ci din cauza ca e intuneric." 
- "Intuneric?!" 
- "Da, lumina din birou este stinsa, singura lumina care vine este de afara." 
- "Pai, aprinde lumina in birou." 
- "Nu pot." 
- "Nu? De ce?" 
- "Pentru ca e o pana de curent." 
- "Aaa...o pana de curent? Aha, ok. Cred ca am rezolvat problema. Mai ai cutiile si 
manualele si chestiile de impachetare cu care a venit computerul tau?" 
- "Da, le tin in dulap." 
- "Bine. Du-te si adu-le, si baga sistemul in cutii exact asa cum l-ai primit. Si apoi du-
l inapoi de la magazinul de la care l-ai luat." 
- "Adevarat? Este chiar atat de grav?" 
- "Da, ma tem ca da." 
- "Atunci asta e, il duc inapoi. Si ce sa le spun?" 
- "Spune-le ca esti prea prost ca sa ai un computer." 
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*** 
O batrana merge la magazin pentru a cumpara mancare pentru pisica. Pune in cos 
trei conserve si se indreapta spre casiera; aceasta insa-i spune: 
- Imi pare rau, dar nu putem vinde conservele pentru pisica fara a avea dovada ca 
aveti una. 
O multime de oameni in varsta cumpara conserve de pisica pentru a le manca,iar 
managementul nostru nu doreste asa ceva. 
Batrana merge acasa, aduce pisica la magazin si in fine cumpara conservele. 
Ziua urmatoare batranica doreste sa cumpere trei conserve pentru caine, dar 
casiera ai ceredovada de a avea un caine, caci o multime de batrani cumpara 
conservele pentru a le manca. 
Iar merge acasa batranica si isi aduce cainele. 
Ziua urmatoare ea vine direct la casiera, ii intinde o cutiuta cu o gaura in capac si o 
roaga sa introduca degetul inauntru. 
- Nu, poate aveti un sarpe inauntru. 
Batranica a asigurat-o ca nu era nimic care s-o impacienteze, asadar casiera 
introduce degetul an cutiuta, apoi il scoate si-i spune batranei: 
- Miroase a cacat!. 
- Chiar este, raspunde batrana. Acum, pot cumpara trei suluri de hartie igienica?! 
*** 
- Tata, de ce barbatii de la noi nu au mai multe neveste ? 
- Esti mic. Când vei creste, vei întelege de ce LEGEA ne apara ! 
*** 
- Sotia mea afirma ca-i sanatos sa manânci alimente crude. 
- Nici nevestei mele nu-i place sa gateasca ! 
*** 
- Doctore, ati recomandat sotiei mele sa se duca la bai. E bolnava ? 
- Nu ! Dvs. aveti nevoie de liniste ! 
*** 
- Hai la o bere ! 
- De când s-a mutat soacra la mine, nu mai beau ! 
- De ce ? 
- N-am chef s-o vad în dublu exemplar.... 
*** 
- Ai auzit ce-a patit Popescu ? 
- Nu ! 
- A fugit cu nevasta-mea ! 
*** 
- Mâine aniversam 30 de ani de la casatorie; am putea taia curcanul ? 
- De ce ? Doar nu e vina lui.... 
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*** 
Adam si Eva se plimba prin Paradis. 
Eva: - Adam, ma iubesti ? 
Adam: - Am vreo alternativa ? 
*** 
- Prietene, n-am avut noroc cu nici o nevasta ! 
- Cum asa ? 
- Prima a fugit cu un italian... 
- Si-a doua ? 
- Nu vrea sa fuga... 
*** 
Institutia casatoriei e ca mersul la restaurant în grup: comanzi ce vrei, apoi vezi ce-
au luat altii si, brusc, nu-ti mai place ce ai ales tu ! 
*** 
Discutie între doi cowboy: 
- Mie mi se pare imoral sa faci cunostinta cu viitoarea sotie într-un bar! 
- Ai dreptate. Dar tu cum ai cunoscut-o pe a ta ? 
- Am câstigat-o la o partida de biliard ! 
*** 
La un bijutier, sotia probeaza o bratara masiva din aur, apoi îsi întreaba sotul, daca 
îi place. 
- Nu, draga ! Bratara asta te îngrasa ! 
*** 
Sotul, întors acasa, simte mirosul din bucatarie. 
- Iar tocana de pasare? 
- Dragule, tu nu stii ce vrei: luni îti place tocana, marti, miercuri, joi la fel - îti place - 
si deodata, vineri nu-ti mai place... 
*** 
- Fata mea, cineva mi-a cerut mâna ta ! 
- Vai tata, dar n-as vrea sa ma despart de mama ! 
- O, poti sa o iei cu tine, draga mea ! 
*** 
Barbatul nu este împlinit, pâna nu se casatoreste. Dupa aceea e terminat ! 
*** 
- N-am cunoscut fericirea adevarata, pâna când m-am casatorit. Pe urma, a fost prea 
târziu. 
*** 
Un gangster jefuieste o banca si ia câtiva ostateci. 
- M-a vazut cineva ? întreaba. 
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- Da ! raspunde un ostatec. Tâlharul îl împusca. La al doilea - aceeasi întrebare. 
Raspunsul: 
- Eu, nu. Dar te-a vazut nevasta-mea ! 
*** 
- Cum pastrati armonia conjugala ? 
- Prin reciprocitate: Când sotia e nervoasa, eu tac. Si invers: eu tac când sotia e 
nervoasa ! 
*** 
- Nu ti-e rusine ca te-a adus chelnerul acasa la miezul noptii ? 
- Pai, daca mai devreme n-a fost liber... 
*** 
- Draga, câte tacâmuri ne-au disparut odata cu plecarea invitatilor? 
- Toate cele pe care scria "Restaurantul LIDO" ! 
*** 
- Cum sa-l dezvat pe barbatu-meu sa vorbeasca în somn ? 
- Lasa-l sa vorbeasca un pic ziua ! 
*** 
- Scumpule, zici ca fotbalul e viata ta, si abia dupa el, eu ? 
- Nu, iubito, mai sunt boxul, tenisul, handbalul... 
*** 
- Doctore, chiar nu mai e nici o speranta ? 
- Nu, tinere, soacra dumitale se va înzdraveni în mod sigur. 
*** 
- Dragule, ai fi dorit sa ma marit cu altul ? 
- Nu, scumpo, eu nu doresc raul nimanui ! 
*** 
- Sunt foarte suparat ca i-ai spus consoartei mele o groaza de minciuni despre 
mine... 
- Zi "mersi" ca nu i-am spus adevarul gol - golut ! 
*** 
Admirîndu-se în fata oglinzii, sotia îsi întreaba sotul: 
- Ce-ti place mai mult la mine: figura mea frumoasa ori trupul meu minunat ? 
- Simtul umorului ! 
*** 
Doi medici ginecologi se întâlnesc la un congres. 
Medicul francez zice: 
- A venit ieri una la mine la cabinet, cu un clitoris ca un pepene! 
La care medicul englez zice: 
- E imposibil! Dacă ar avea dimensiunea asta, femeia nici n-ar putea umbla! 
Francezul se uită cu dispreţ la englez: 
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- Voi englezii, întotdeauna vă gândiţi numai la dimensiuni! Eu mă refeream la gust! 
*** 
Un ţigan îşi bate nevasta de-i învineţeşte gura şi ochii. Vine doctorul s-o vadă şi-i 
zice ţiganului: 
- Mă, ţigane, de ce-ai bătut-o aşa de rău peste gură? 
- Da' ce era să fac dacă e rea? 
- Puteai şi tu s-o baţi peste cur. 
- Dom', doctor, da' de cur e bună, de gură-i rea! 
*** 
Care este culmea ginecologiei? 
- Să citeşti pe buze. 
*** 
Bucătăreasa unei cazărmi merge la un consult ginecologic. După ce o examinează 
cu atenţie, doctorul întreabă stupefiat: 
- Bine, dar cum de nu creşte niciun fir de păr aici? 
- Păi, dom' doctor, aţi văzut vreodată un poligon de tragere pe care să crească 
iarbă? 
*** 
O blondă merge la ginecolog. 
- Domnule doctor, de câteva zile mi-au apărut două pete micuţe, câte una pe fiecare 
picior. 
Se uită doctorul cu atenţie, după care întreabă: 
- Soţul dumneavoastră e ţigan? 
- Da, răspunde mirată blonda. Cum v-aţi dat seama? 
- Lăsaţi asta, zice doctoru l. Să-i spuneţi însă că cerceii pe care-i poartă nu sunt din 
aur. 
*** 
Bulişor şi Trulişor se laudă cu părinţii lor. 
- Tatăl meu e poliţist, zice Bulişor. 
- Al meu este medic stomatolog agricol, zice mândru Trulişor. 
- Cum adică? 
- Pune dinţi la greblă. 
*** 
La ghişeul de informaţii al unui mare spital, apare o ţigancă care întreabă: 
- Doctorul care ghiceşte în pi...a venit? 
- Vai de mine, cum puteţi vorbi aşa? N-a venit. 
- Când o veni, să-i spui că l-a căutat o doamna din lumea bunaă. 
*** 
Bula cu un prieten pe strada. 
Bula ii spune: - Cand ajung acasa, praf fac chilotii neveste-mii! 
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- De ce, ma? intreaba prietenul. 
- Cum de ce? Ma strang de mor! 
*** 
Doi cersetori, țigani români in Italia, se intalnesc și se intreabă unul pe altul: 
- Câti bani ai strâns azi? 
- 6 euro... 
- 6 euro? Ce ai făcut de ai strans numai 6 Euro? 
- Am făcut de toate - îmbrăcat ponosit, sărăcăcios, față de milog, am și scris pe o 
plăcuță de carton că am o nevastă și 4 copii de intreținut. Dar tu cât ai câstigat? 
- 6000 euro ! 
- Ce?! Cum ai procedat de ți-au dat așa de mult ? 
- Am pus lânga mine o bucată de carton, pe care scria: "Imi lipsesc 6 euro să mă 
întorc în România !" 
 
*** 
Domn doctor, nevasta-mea nu mai vrea sa se culce cu mine! - se plange un barbat 
insurat. 
- Bine. Trebuie sa vorbesc si cu sotia dumitale, ii spune doctorul. 
Vine femeia. Doctorul: 
- E adevarat ce mi-a spus sotul dumneavoastra? De ce nu mai vreti sa va culcati cu 
el? 
- Domnule doctor, ma simt foarte obosita. Eu lucrez toata ziua. 
Dimineata sar intr-un taxi, sa ma duc la serviciu. Cand sa cobor, taximetristul ma 
intreaba: 
- Acum facem socoteala, sau... 
Este criza. Ca sa fac o economie, aleg "sau". 
Ajung la serviciu, seful imi zice: 
- Iar ai intirziat. Ce facem, iti taiem din salariu, sau?... 
Bineinteles, aleg "sau". 
Dupa lucru, obosita, ma urc intr-un taxi si...acelasi lucru! Iar si iar! 
La care doctorul: 
- Da, aveti dreptate. Ei, si acum, ce parere aveti, ii spunem sotului, sau...? 
*** 
Nivelurile Stresului 
 
1. Iei in masina o autostopista, o fata tanara si frumoasa. Brusc, fata lesina in 
masina si o duci la spital. Acest lucru este stresant. 
2. Dar la spital, medicii iti spun ca ea este insarcinata si te felicita ca vei fi tatic. Le 
spui ca nu tu esti tatal, dar fata sustine ca tu esti! Aceasta Situatie devine foarte... 
stresanta. 
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3. Asadar...ceri un test ADN sa demonstrezi ca nu tu esti tatal. La finalul testelor, 
doctorul iti spune ca esti infertil si cel mai 
probabil asa te-ai nascut. Esti extrem de stresat dar totusi te simti usurat. 
4. Pe drumul spre casa te gandesti la cei 3 copii ai tai. 
*** 
Doi struţi la o discuţie. 
- Ştii de ce ne băgăm noi capul în nisip? 
- Nu ştiu de ce o faci tu, dar eu caut petrol 
*** 
Doctorul Ionescu s-a culcat cu una dintre pacientele lui si se simtea vinovat de 
multa vreme. Oricat de mult a incercat sa uite aceasta intamplare, nu reusea. 
Era mereu coplesit de sentimentul de vina si de tradare a juramantului profesional. 
Din cand in cand auzea acea voce calma, din interiorul lui, care-i spunea: 
- "Nu te mai stresa; nu esti primul medic care s-a culcat cu o pacienta si nu vei fi nici 
ultimul. Si esti burlac. Asa ca asta e..." 
Dar, invariabil, o alta voce il readucea la realitate: 
- "Ionescule, nu uita ca esti medic veterinar..." 
** 
Un tatic intra in farmacie cu baietelul de 8 ani de mana…. Baiatul vede un 
prezervativ si-l intreaba pe taica-su: 
- Tata, ce-i asta? 
- Acesta este un prezervativ, fiule. Barbatii le folosesc atunci cand fac sex, pentru a 
se proteja pe el si pe partenera, de boli sau de sarcini nedorite…. 
- A, da taticule, am auzit despre asta la scoala… 
Apoi copilu’ vede cutia de 3 prezervative si intreaba din nou: 
- De ce sunt 3 in cutie? 
Taica-su ii spune: 
- Sunt pentru baietii de la liceu, un prezervativ pentru vineri, unul pentru sambata 
si unul duminica… 
- Uauuu… ce interesant… 
Apoi observa pachetul de 6 prezervative: 
- Si aici de ce sunt 6 in cutie? 
- Acestea sunt pentru baietii de la facultate: doua vineri, doua sambata si doua 
duminica… 
- Uauuu…. ce interesant… 
Apoi vede pachetul de 12 si intreaba si mai mirat: 
- Astea pentru ce mai sunt? 
- Acestea sunt pentru barbatii insurati: unul pentru ianuarie, unul pentru februarie, 
unul pentru martie,… 
*** 
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Filmele romantice distrug relatii, pentru ca fac femeile sa creada ca astfel de chestii 
se pot intampla in realitate. 
In aceeasi situatie sunt barbatii si filmele porno! 
*** 
- Care este diferenţa dintre cei ce se roagă în biserică și cei din cazinou? 
- Cei din cazinou o fac mult mai sincer! 
*** 
Ion si Gheo cu oile la pascut.Stau ei vreo 6 ore fara sa zica nici unu nimic. La un 
moment dat Ion zice: 
I;-Ma Gheo tu nu te plictisesti? 
G;-Ba da, ma, Ioane. 
I;-Pai hai sa zicem ceva. 
G;-Pai ce sa zicem? 
I;-Hai sa zicem ghicitori. 
G;-No bine ma, zi tu primu. 
I;-Ma Gheo, ce-i mic si negru? 
G;-Ma Ioane, d’apai ii mic, mic? 
I;-Mic doara. 
G;-Micut, micut de tot? 
I;-Micut, micut de tot, no. 
G;-Micut, micut de nici nu-l vezi? 
I;-Micut, micut de nici nu pre il vezi. 
G;-Tulai Doamne, doara n-o fi acidul dezoxiribonucleic, ma? 
*** 
“Vrei sa câstigi simpatia sefului; Vrei sa cresti rapid în cariera; Vrei sa fii angajata 
cea mai iubita la locul de munca fara sa faci nimic ? Despre toate astea si alte 
secrete ale sexului oral, in noul numar al revistei “Femei moderne”!” 
*** 
Discutie intre Turcescu si Vanghelie despre conjugarea verbelor: 
Turcescu: – D-le Vanghelie, daca spunem “Mi-am luat umbrela” ce timp este ? 
Vanghelie raspunde: – Ploios d-le Turcescu. 
*** 
Medicul catre pacient: 
- Aveti o boala contagioasa extrem de rara. O sa fiti mutat intr-o camera separata si 
acolo veti manca numai pizza si clatite. 
– Si astea ma vor ajuta sa ma fac bine? 
– Nu, dar asta-i singura mancare care incape pe sub usa. 
*** 
Ion si Maria in casa: 
- Ma Ioane, mi-i frig! 
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- Pune o patura pe tine. 
- Tot mi-e frig! 
- Si ce vrei, muiere?! 
- Pai, tata, cand zicea mama ca-i este frig, o lua in brate. 
- Si de unde sa-l iau io pe tac-tu, la ora asta? 
*** 
La o masa intr-un bar, statea un tip care dadea pe gat pahar dupa pahar. De fiecare 
data cand termina un pahar, se uita in buzunarul camasii. Intrigat, barmanul l-a 
intrebat: 
- De ce va tot uitati in buzunarul camasii dupa fiecare pahar? 
- Am acolo o poza cu nevasta-mea. Cand mi se pare frumoasa, ma duc acasa! 
*** 
Un tip aflat intr-un taxi il bate pe umar pe sofer, ca sa-l intrebe ceva. 
Soferul striga ca din gura de sarpe, pierde controlul masinii, de-abia reuseste sa 
evite un autobuz care vine din directia opusa, intra pe trotuar, si in sfarsit opreste 
cu cativa centrimetri inaintea unei vitrine! Pentru cateva secunde e liniste totala, 
apoi so...ferul urla: 
- Sa nu mai faceti asta niciodata! M-ati speriat de moarte! 
Pasagerul ramane masca si se scuza cum poate: 
- Nu puteam stii ca va speriati asa tare datorita unei atingeri pe umar? 
- E si greseala mea, spuse soferul ceva mai linistit. 
Azi a fost prima mea zi ca sofer de taxi. 
Ultimii 25 de ani am fost soferul unei masini de pompe funebre! 
*** 
Dupa tragica moarte a lui Mordechai intr-un accident de masina, Hannah ramasa 
vaduva neconsolata incalca mitzvot-ul care interzice legaturile cu mortii si vrand sa 
stie ce mai face sotul ei se duce la o sedinta de spiritism. 
- Tu esti Mordechai? Cum esti? Ce faci? Cum e acolo? 
- Ce sa fac? Incep de dimineata cu sex, sex, sex, apoi pe la pranz, iar sex, 
sex, sex, si dupa masa sex, iar seara iarasi sex, sex, sex. 
- Oy-Gevalt Mordechai! Dar cand ai devenit un barbat atat de temperamental? 
- Ce barbat, Hannah? M-am reincarnat ca iepure. 
*** 
Se intalnesc 2 melci: 
- E departe restaurantul? 
- Nu, nu e departe. O iei la stanga, iar joi o iei la dreapta 
*** 
- Alo! Biroul de consiliere a alcoolicilor anonimi? 
- Da. 
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- Puteti sa-mi spuneti, va rog, la sarmale de porc cu mamaliguta, ce vin merge, alb 
sau rosu? 
*** 
Rabdarea este ceva ce admiri la soferul din spatele tau si dispretuiesti la cel din fata 
ta. 
*** 
- Tata, ce este un idiot? 
- In general, un idiot este o persoana care da o explicatie ambigua si lunga, din care 
persoana cu care discuta nu intelege nimic, ai inteles? 
- Nu… 
*** 
Profesoara: Care este opusul rasului? 
Bula: Sexul. 
Profesoara: Bula, cum poti sa spui asta? 
Bula: Pai rasul este: ha ha ha si sexul este: ah ah ah! 
*** 
A fost o data un print care intr-o zi a intrebat pe o preafrumoasa printesa: 
- Vrei sa fii sotia mea? Si ea a spus: 
- Nuuu! 
Si atunci printul a trait multi si fericiti ani si poate mai traieste si acum umbland la 
vanatoare si pescuit haladuind cu prietenii si band multa bere si imbatindu-se de 
cate ori poftea,jucand table toata ziulica, lasandu-si hainele imprastiate in 
sufragerie, facand sex cu toate curvele, vecinele si prietenele. 
*** 
Trei fii au plecat de acasa, au ajuns fiecare oameni mari, si reintalnindu-se dupa o 
vreme, au inceput sa se laude fiecare ce cadouri i-au facut mamei. 
− Eu i-am facut mamei o casa imensa! 
− Iar eu i-am trimis un Mercedes ultimul tip, cu sofer cu tot! 
− Eu cred ca v-am intrecut pe amandoi! Voi stiti cat de mult ii place mamei sa 
citeasca Biblia, si ca nu mai vede sa citeasca. Eu i-am trimis un papagal mare care 
stie sa recite toata Biblia pe de rost. 12 calugari franciscani au lucrat cu el 20 de ani. 
Am cotizat 1000000$ anual, dar a meritat efortul. Mama trebuie sa zica numai ce 
capitol vrea sa auda, si papagalul il recita! 
Dupa ceva timp mama le scrie fiecaruia cate o scrisoare. 
Primului ii scrie: "Casa pe care mi-ai facut-o este prea mare. Stau doar intr-o 
camera dar trebuie sa fac curatenie in toata casa." 
Celui de al doilea: "Sunt prea batrana ca sa ma mai plimb. Stau toata ziua acasa asa 
ca nu folosesc niciodata Mercedesul." 
Iar ultimului ii scrie: "Iubitul meu fiu, tu ai fost singurul care stii ce-i place mamei 
tale...Puiul a fost delicios!" 
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*** 
Un cuplu casatorit. In pat. In timp ce sotia se pregateste de culcare, sotul aprinde 
lampa de pe noptiera şi incepe sa citeasca o carte. Din cind in cind, mina lui coboara 
şi mângâie sexul sotiei. Face asta pentru scurt timp apoi continua cu cititul. Sotia 
care devine din ce in ce mai excitata, se gândeste ca sotul are nevoie de putina 
incurajare pentru as duce treaba la bun sfirsit. Asa ca se scoala şi incepe sa se 
dezbrace. Sotul confuz o intreaba: " de ce te dezbraci? ". 
Sotia îi replica: " pai, am crezut ca vrei sa facem sex. " 
" Nu, deloc. " Sotia suparata: " atunci, ce ma tot pipai? " 
" Imi umezeam degetele ca sa pot intoarce paginile cartii. 
*** 
Un tip sta la coada la casa cind deodata observa ca o blondina super sexy, şi ea la 
coada, ceva mai in spate, il saluta cu un fluturat de mina si-i zimbeste prietenos... 
Tipului nu-i vine sa creada ca o tipa atit de bine il cunoaste si, asa ca o intreaba: 
- Scuzati, ne cunoastem cumva? 
- Nu sint chiar sigura, dar cred ca sinteti tatal unuia din copiii mei, raspunde 
frumusetea. 
Tipul isi aduce aminte de singura data cind si-a inselat sotia. 
- Dumnezeule, deci esti dansatoarea de striptease cu care am petrecut in seara 
dinaintea nuntii pe masa de ping-pong, de fata cu toti baietii...in timp ce colega ta 
ma biciuia cu telina uda si-mi baga un castravete in fund? 
- Nu, raspunde tipa rece, sint profesoara de romana a fiului dumneavoastra. 
*** 
Un betiv intra intr-o biserica catolica şi se duce direct la confesor. Intra in cabina şi 
nu zice nimc. Popa, nedumerit, isi drege vocea incercand sa-i atraga atentia omului. 
Asta nimic. Dupa un timp, bate popa de 3 ori in peretele despartitor, la care betivul 
raspunde: 
- N-are rost sa bati, nici eu nu mai am hartie. 
*** 
Doi betivi scot un om pe jumatate inecat dintr-un lac. 
- Vezi, asa patesti daca bei apa. 
*** 
Un betiv, in drum spre casa, se impiedica şi cade. Se ridica cu greu, porneste şi iar 
cade. 
- Daca stiam ca o sa mai cad o data, nu ma mai ridicam. 
*** 
Un politist da tarcoale unui bar, unde se cam consuma mult alcool, in scopul de a 
prinde cativa soferi piliti. Un client al barului iese, se impiedica şi incepe sa isi caute 
cheile cam vreo cinci minute. Dupa ce le-a gasit, se taraste şi le incearca la vreo 
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patru, cinci masini pana ce o gaseste pe a lui. Pana ce a ajuns in masina toti ceilalti 
s-au carat. 
Politistul il asteapta bucuros sa iasa in strada. Evident il opreste pe sofer, îi pune 
fiola şi stupoare 0,00 alcool. Politistul complet buimac. Soferul in schimb îi spune: 
- Teapaaa.....in seara asta eu am fost momeala. 
*** 
Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul in fata, plangea de rupea pamantul. 
Vazandu-l asa de dezamagit, barmanul il intreaba: 
- Dar ce s-a intamplat? 
- Pai, acum trei luni, a murit mama şi mi-a lasat 10.000$. 
- Condoleantele mele. 
- Acum doua luni, a murit tata şi mi-a lasat 25.000$. 
- Imi pare rau, domnule, foarte rau... 
- Luna trecuta a murit frate-meu şi mi-a lasat 50.000$. 
- Vai, trei persoane dragi, in asa scurt timp... 
- Si luna asta nu mai pica nimic... nimic... fir-ar sa fie... 
*** 
Un betiv care raspandea un miros ingrozitor de bautura ieftina şi care avea un sac 
şi un ziar vechi se urca in autobuz şi se aseaza langa un preot cu un aspect foarte 
onorabil. Apoi scoate din sac o sticla de bautura aproape goala din care bea pana la 
ultima picatura, dupa care incepe sa citeasca din ziar. La un moment dat i se 
adreseaza preotului: 
- Scuzati-ma, parinte, stiti cumva din ce motive se ajunge la spondiloza? 
- Desigur, raspunde preotul, care simtea o neplacere crescanda, pe un ton de o 
politete rece şi sarcastica. Factorii care duc la spondiloza sunt: o viata dezordonata, 
tovarasia unor femei de calitate indoielnica, consumul exagerat de tutun şi alcool, 
betii care se termina cu nopti petrecute in bordeluri, toate astea duc la spondiloza... 
- Uaauuu! N-as fi crezut niciodata... raspunde betivul şi se intoarce la ziarul sau. 
Preotul, milos de felul lui, dupa ce se gandeste la cele spuse, se adreseaza din nou 
betivului, de data asta pe un ton bland şi impaciuitor: 
- Scuza-ma, n-am vrut sa te jignesc, de cand suferi de spondiloza, fiule? 
- Eu? Nu, parinte... eu niciodata n-am suferit de asa ceva, am citit in ziar ca Papa are 
spondiloza. 
*** 
Un suparat intra intr-un bar: 
- Care vrea bataie? 
Toata lumea terorizata. In sfarsit, se ridica un tip de 2 m pe 2 m şi mai suparat 
decat primul şi spune: 
- Eu! 
- Ei, atunci du-te dupa colt, ca de acolo am luat şi eu! 
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*** 
- Nu po's'nteleg de ce am fost adus la pol.. politie! exclama un betiv, plin de 
indignare! 
- Pentru bautura! îi raspunde ofiterul de serviciu. 
- Pai, de ce nu zici asa? Adu-mi un coniac! 
*** 
Un betiv se intorcea intr-o seara acasa şi se opreste in fata unui felinar şi incepe sa 
bata in el. La scurt timp trece un alt betiv care îi spune: 
- Insista, insista, ca e lumina aprinsa! 
*** 
Trei betivi bat la usa unei doamne. Femeia deschide usa, dar ramane surprinsa! 
Unul dintre betivi raspunde: 
- Am venit sa-l conducem pe sotul dvs. acasa dar nu stim care dintre noi este. 
*** 
Doi betivi intr-un bar, unul dintre ei zice: 
- De 2 saptamani nevasta ma tot da afara din casa cind vin beat. Ce sa fac? 
- Cand ajungi in fata usii te dezbraci, şi ea nu poate sa te lase afara ca doar vecinii ce 
or sa zica? 
- OK 
Zis şi facut. Dupa cateva zile se reintalnesc la bar: 
- Ba, am facut cum ai zis tu... 
- Da, si? 
- Stai sa-ti zic, am ajuns in fata usii, m-am dezbracat, s-a deschis usa, am intrat şi am 
auzit 'Urmeaza statia Piata Sudului, cu peronul pe partea dreapta'. 
*** 
Coada la racoritoare!. Ultimul este un negru. Se apropie de el un betiv. 
- Tigane, tu esti ultimul? 
- Eu nu sant tigan, eu sant negru! 
- Doamne, Dumnezeule, imi inchipui cum sunt la voi tiganii! 
*** 
Gunoierii intr-un cartier select se opresc la o casa foarte aratoasa pt a ridica 
gunoiul. Se duce primul gunoier sa vorbeasca intai cu proprietarul, dupa zece 
minute se intoarce la colegii lui cu fata transfigurata de placere. Astia il intreaba ce 
s-a intamplat şi el le spune: Ba, e o blonda buna rau de tot inauntru; cum am intrat 
m-a intrebat daca io sunt soferul; i-am spus ca nu şi atunci mi-a dat jos pantalonii şi 
apoi,sex oral,de mi-au intrat chilotii in cur. 
Al doilea gunoier zice: Bă, ma duc şi io. Dupa un sfert de ora se intoarce fericit cu 
aceeasi poveste. 
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Soferul masinii se gandeste: Ba, daca astia ca-s gunoieri au fost tratati asa, sa vezi 
ce-mi face mie şi se duce şi el incantat. Ciocăne la usa şi intr-adevar iese o blonda 
buna în draci: craci, ţâţe mari, frumoasa, de belea şi il intreabă: 
- Dvs sunteti soferul? 
Tipul raspunde intr-un suflet: 
- DA! 
La care blonda se duce, ia 5 lei de pe frigider,pe care-i înmânează multumită 
soferului. 
Putin contrariat, omul zice: 
- Bine da' colegii mei...... 
Blonda: 
- Dvs sunteti soferul? 
- DA! 
Blonda: 
- Mie asa mi-a zis barbatul dimineata: '' Vezi, daca vin aia cu gunoiul, dai 5 lei la 
sofer şi la restu` MUIE!...'' 
*** 
- Cine e? 
- Poliţia! 
- Şi ce vreţi? 
- Să vorbim! 
- Câţi sunteţi? 
- Doi. 
- Păi vorbiţi între voi..." 
*** 
O blondă comanda pizza. 
- Să o tai în 6 sau în 12 felii? 
- În 6, că nu pot să mănânc 12! 
*** 
Soţia vine acasă plângând că i s-au furat banii din buzunarul cămăşii. 
- Dar n-ai simţit când hoţul ţi-a băgat mâna la sân? O întreabă soţul. 
- Ba da, dar n-am ştiut ce intenţii avea! 
*** 
Într-o firmă oarecare intră hoţi mascaţi: 
- Acesta este un jaf! 
Contabila, uşurată: 
- Vai, ce m-am speriat! Am crezut că e Garda Financiară ! 
*** 
Un preot vede o prostituata in strada si-i zice: 
- Stii ca esti pe un drum gresit? 
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- Stiu! Nu trece mai nimeni pe-aici! 
*** 
In fata unei gradinite se plimba un domn de vreun sfert de ora. 
O educatoare, vazandu-l, il intreaba: 
- Asteptati un copil, domnule? 
- Nu, asa sunt eu, gras! 
*** 
La tribunal: 
- Stii ce te asteapta pentru marturie falsa? 
- Da, mi-au promis un Mercedes 
*** 
Doua femei stau de vorba pe o banca in parc: 
- Sotul meu, spune una, e un inger! 
- Al meu inca mai traieste! ofteaza cealalta.. 
*** 
Doi ciobani 
Un cioban il intreaba pe celalalt: 
- Cum se spune, măi, funicular sau furnicular? 
- La ce? 
*** 
- Domnule, se adreseaza un betiv catre un trecator, fiti va rog bun şi numarati-mi 
cucuiele... 
- Unu, doi... patru... sapte... oho! Ai o colectie impresionanta... zece, unsprezece.... 
- Unsprezece?... Va multumesc! Gata! Mai am doi stalpi şi un zid.... şi am ajuns acasa. 
*** 
O blonda mergea pe strada cu bluza descheiata, lasand sa i se vada un san. 
Un politist o opreste şi o intreaba: 
- Doamna, stiti ca va pot da amenda pentru expunere indecenta? 
- De ce, domnule politist? întreabă blonda.. 
- Pentru ca aveți bluza descheiata şi vi se vede sânul... 
- O, Doamne! exclama blonda, mi-am uitat copilul in autobuz! 
*** 
Două blonde: 
- Aseară am făcut un test de sarcină. 
- Vai! Şi au fost grele întrebările? 
*** 
Un tip era exasperat ca avea casa năpădita de gândaci. Nu mai știa ce sa mai facă. 
Aflând de necazul omului un amic îl învaţă: 
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- Ia o trompeta şi suna "adunarea". Cheamă-l la tine pe Căpitanul Gândacilor şi 
ordona-i: LA BUCATARIA VECINULUI, LA ATAC !!! Si gândacii se vor duce cu toții la 
vecin şi scapi de ei. 
Zis şi făcut. Omul executa lucrarea: da adunarea. Capitanul Gandacilor vine. Asta îi 
da ordinul.. 
- Am inteles sa traiti! 
Si toti gandacii pleacara la vecin. 
Omul rasufla usurat şi mai-mai sa se imbete de bucurie. 
Dupa doua zile se trezeste la el cu Capitanul Gandacilor: 
- Sa traiti, raportez. Am atacat, am cucerit şi ne-am intors cu... 20.000 de 
prizonieri!!! 
*** 
In fata unui dozator de cafea un politist observa cum un tip introduce o fisa, apasa 
un buton; tipul isi ia cafeaua şi pleaca. 
Curios, politistul introduce şi el o fisa, apasa un buton si-i cade cafeaua. 
Foarte fericit acesta isi schimba toti banii in fise şi incepe sa le introcuca in 
dozator.. 
Tot baga fisa, apasa pe buton, lua cafeaua, o punea deoparte şi iar baga o fisa, şi tot 
asa in continuare. 
La un momendat un tip de la coada ce se facuse intre timp îi spune: 
- Hai dom'le, odata! Ca m-am saturat de cand stau aici. 
La care politistul îi raspunde: 
- Ce vrei ba, te oftici ca am noroc şi castig? 
*** 
Intra o tipa goala intr-un bar şi comanda un whisky. 
Vine barmanul, şi o priveste de sus pana jos. 
Tipa il vede şi il intreaba: 
- Nu ai mai vazut o femeie goala pana acum?! 
La care barmanul raspunde: 
- Nu e asta problema... Ma intreb de unde o sa scoti bani pentru bautura! 
*** 
Directorul unui internat îi previne pe băieţi: 
- Dacă dă dracu' şi-l prind pe unul din voi în dormitorul fetelor, îl amendez cu 10 
Euro; a doua oară îl ard cu 20 de Euro şi a treia oară cu 40 Euro! 
Din spate, o voce timidă: 
- Dom' director, da' un abonament cât costă? 
*** 
Pe o sosea din USA, in mijlocul desertului, trece un motociclist cu un motor super-
dooper, 300 km/h... Cand ajunge in dreptul unui bar,dintr-un orasel mic, striga: 
"Cine mai are motocicleta ca a meaaaaaaaaaaaaaaaa?" 
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Peste 1 ora, iar trece şi striga: 
"Cine mai are motocicleta ca a meaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?" 
Dupa alta ora....: 
"Cine mai are motocicleta ca a meaaaaaaaaaaaaaaa?". 
Un tip din bar, enervat, iese afara şi striga: 
"Eu!". 
Ora urmatoare, iar trece tipul şi striga: 
"Si cum se opresteeeeeeeeeeeeeeeee ???!!!" 
*** 
Daca te lasi de fumat, de baut şi de femei nu traiesti mai mult...doar ca ti se pare ca 
timpul trece prea incet. (Clement Freud) 
*** 
La un fotograf au venit mai multi chinezi pentru a se fotografia. 
Fotograful se gandi: 'De ce sa-i mai fotografiez, daca seamana leit unul cu altul? O sa 
le dau aceeasi fotografie!'. 
Cand primesc fotografiile, un chinez ia fotografia, se uita lung la ea şi spune: 
- Nu e fotografia mea. 
- Cum nu e a ta? - intreaba fotograful - Nu e fatza ta? 
- Fatza e a mea, dar camasa nu. 
*** 
Gigi Becali este intrebat: 
- Cainele dvs. este de rasa pura? 
- Pura. 
- Are şi arbore genealogic? 
- Nu e nevoie, il foloseste pe cel din curte! 
*** 
Moritz la doctor. Doctorul il intreaba amabil care este problema. 
- Don' doctor, io munca teren. 
Luni dimineata plecam, vineri seara intoarcem. Un miercuri vin acas şi ce surpriza 
vad la mine: Itic, cel mai bun prieten meu, cu nevasta meu in pat! 
Suparat tare la Itic - tu cel mai bun prieten nevasta-meu in pat? Si Itic rugat la mine 
iertam, fost un greseala, facut la mine cinste un cafe. 
Alt miercuri vin teren, Itic, cel mai bun prieten meu, nevasta-meu in pat! Suparat şi 
mai tare la el, dar el rugat iertare, gresit inca un dat şi facut la mine cinste un cafe. 
Alt miercuri vin teren... 
Doctorul isi pierde rabdarea şi intreaba: 
- Dar de ce imi povestiti mie toate acestea? 
- Venit la dumneavoastra cu un intrebare: nu face reu atat cafe? 
*** 
Marketing Feminin: 
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1) Esti la o petrecere şi vezi un tip super. Te duci la el şi îi spui: 'Sunt foarte buna la 
pat'. 
Asta e Marketing Direct. 
2) Esti la o petrecere cu niste prieteni şi vezi un tip super. Unul din prietenii tai se 
duce şi îi spune:'Tipa aceea e foarte buna la pat.' Asta e Publicitate. 
3) Esti la o petrecere şi vezi un tip super. Ii ceri nr de tel. Dupa o zi il suni şi îi spui:' 
Sunt buna la pat'. 
Asta e Telemarketing. 
4) Esti la o petrecere şi vezi un tip super. Il recunosti. Te duci la el şi îi improspatezi 
memoria:'Iti aduci aminte ce buna sunt la pat?' Asta e Customer Relationship 
Management 
5) Esti la o petrecere şi vezi un tip super. Te ridici, iti aranjezi rochia, te duci la el, şi 
il inviti sa bea ceva.Ii spui cat de bine miroase, îi lauzi costumul, îi oferi o tigara şi îi 
spui:'Sunt foarte buna la pat.' Asta e Relatii cu Publicul. 
6) Esti la o petrecere şi vezi un tip super. Te apropii şi îi spui: 'Sunt foarte buna la 
pat' si-i mai arati şi un san. 
Asta e Merchandising. 
7) Esti la o petrecere şi vezi un tip super. El vine la tine şi iti spune: 'Am auzit ca esti 
foarte buna la pat.' 
Asta e Brandul, puterea marcii. 
 
Marketing Masculin: 
 
1) Esti la o petrecere şi vezi o tipa super. 
Te duci la ea şi îi spui:'Sunt foarte bun la pat şi rezist toata noapte fara oprire'. 
Asta e Publicitate Falsa şi se pedepseste conform legii. 
*** 
Care este deosebirea dintre Dumnezeu şi Traian Basescu? 
- Dumnezeu nu se crede Traian Basescu. 
*** 
Basescu la psihiatru: 
- Nu stiu ce se-ntampla ca in ultimul timp sunt tot mai atacat de opozitie şi de 
moguli, au inceput sa ma paraseasca pana şi sustinatorii fideli şi scad vertiginos in 
sondaje. 
Mi se reproseaza ca prea ma bag in toate, ca sunt autoritar şi chiar ca ma dau drept 
Dumnezeu... 
Psihiatrul: 
- S-o luam incet şi metodic. Spuneti-mi amanuntit şi in ordine cronologica tot ce-ati 
facut. 



2925 

 

Basescu: 
- Pai,la inceput am creat Cerul şi Pamantul... 
*** 
Ambitia lui Emil Boc fost: 
"Ori premier ori nimic!" 
I-au reusit amandoua..... 
*** 
Boc s-a sinucis! L-au gasit spanzurat de un bonsai. 
S-a aflat imediat şi motivul: l-a batut Basescu cu cureaua de la ceas! 
*** 
Concurs de minciuni: 
Americanul -"nevasta-mea a nascut intr-un avion; acesta s-a defectat şi pustiul a 
salvat-o cu parasuta!" 
- Mai, mai mai se minuna romanul! 
Neamtzul: nevasta-mea a nascut intr-un submarin; acesta s-a defectat şi pustiul a 
salvat-o de la inec!" 
- Mai, mai, mai se minuna romanul. A mea e gravida de un an! 
Din cand in cand copilul scoate capul şi intreaba: mai este Boc premier, mai este 
Boc premier? 
*** 
Cum se traduce Johannis Klaus in limba romana? Raspuns corect - Lucian Croitoru! 
*** 
Conferinta tinuta pe internet de presedintele Romaniei, Traian Basescu, care 
observa: 
- In ultimele 5 minute am primit 1 milion de mesaje cu aceeasi intrebare: 
"Vor fi candva majorate salariile?" 
... Cred ca-i SPAM. 
*** 
Traian Basescu: 
- Boc, te rog insistent sa ma mai contrazici şi tu din cand in cand, sa creada lumea ca 
suntem doi! 
*** 
Sloganul electoral al PD-L: 
Frati romani! 
Iliescu şi Constantinescu ne-au adus pe marginea prapastiei. Numai alegandu-l pe 
Traian Basescu vom face un pas inainte! 
*** 
Presedintele cu sotia se plimba la pas prin Bucuresti. La un moment dat, Traian 
Basescu se opreste brusc in fatza unei vitrine 
si exclama: 
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- Ia uite, Marie, ce preturi: sacou-15 Roni, pantaloni-10 Roni, camasa-5 Roni. Si se 
mai plang toti de criza in loc sa-mi fie 
recunoscatori ca traiesc atat de bine ! 
La care consoarta, intrucatva jenata, îi spune: 
- Pai, Traiane, asta-i o spalatorie! 
*** 
Cativa politicieni, cam cu chef, fac un turneu electoral prin sate. Pe un drum de tara, 
masina se izbeste de un copac şi accidentu-i 
gata. Aflat in trecere, un taran cu frica lui Dumnezeu îi aduna, îi ingroapa pe loc şi 
isi vede mai departe de treaba. 
Dupa un timp, se observa lipsa politicienilor. Ancheta, reconstituire, interogatorii 
etc. 
Anchetatorul il intreaba pe taran: 
- Cand ai sosit la locul accidentului mai era vreunul in viata? 
- Unii dintre ei ziceau ca sunt, dar poti sa-i crezi pe astia?! 
*** 
Extenuat de lupta pentru iesirea din criza, premierul face el insusi una si, cum se 
mai zice, da ortul popii. 
Funeralii nationale, popor, sobor, alesi, culesi, regrete eterne etc. 
Pe marginea mormantului,Traian Basescu plange in hohote din ambii ochi 
smulgandu-si ultimele suvite din parul restant iar Elena Udrea, cernita toata, jeleste 
telegenic şi ecumenic. 
In trei cuvinte, mare jale mare! 
In drum spre iesirea din cimitir, Elena Udrea se apleaca discret la urechea lui 
Traian Basescu si-i sopteste plina de speranta: 
- Traiane, nu-i asa ca as putea acum sa-i iau eu locul? 
Iar Traian Basescu o asigura: 
- Cum sa nu, Elena, numai ca trebuie sa te grabesti pana nu astupa aia groapa. 
*** 
Domnii Geoana, Antonescu şi Boc calatoreau, in concediu, pe aceeasi sosea. 
Deodata, ajung la o bifurcatie nesemnalizata, ceea ce il deruta pe soferul dlui 
Geoana, aflat in fruntea coloanei: 
"Incotro o luam, sefu'". 
"Cum incotro, Ghita? Nu stii linia partidului? Semnalizezi stanga." 
"Si fac la stanga?" 
"Bineinteles" 
Dupa cinci minute, ajunge şi domnul Antonescu la bifurcatie: 
"Incotro o luam, sefu'?". 
"Nu stii linia partidului, Mitica? Semnalizezi dreapta." 
"Si fac la dreapa?" 
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"Sigur ca da" 
Dupa alte cinci minute, hop şi domnul Boc la aceeasi bifurcatie: 
"Ce facem, sefu', semnalizez dreapta?". 
"Bineinteles ca dreapta, Vasile. Semnalizezi dreapta, dar faci la stanga, ce, nu stii 
linia partidului?" 
*** 
Basescu, in peregrinarile prin tara, vede o batrana mioapa batand matanii şi 
inchinandu-se in fatza unei troitze cu Iisus pe cruce. 
Convins de popularitatea sa şi de dragostea netzarmurita pe care i-o poarta 
"boborul" o intreaba: 
"De ce nu te inchini mai degraba la iubitul presedinte al Romaniei?!" 
"Ei, maica,"-raspunde batrana-"tare as mai face-o daca l-as vedea şi pe el 
rastignit..." 
*** 
Adrian Nastase intreaba Radio Erevan: Un barbat poate sa aiba mai mult de 2 oua? 
Raspuns: In mod normal nu, dar daca totusi te apleci in fata şi numeri exact 4 atunci 
sa stii ca Opozitia a venit puternic din urma.. 
*** 
Basescu şi Nastase se intalnesc la Muzeul Zambaccian. Asistenta e convinsa ca cei 
doi s-au ignorat reciproc şi un ziarist il intreaba pe Presedinte cum apreciaza 
aceasta atitudine: 
- Ba dimpotriva! Eu consider ca Adrian m-a salutat foarte discret numai ca era 
incomodat pentru faptul ca tinea doua oua in mana, asa ca am fost la fel de discret 
şi l-am salutat cu un singur deget! 
*** 
Andrei Marga se duce in magazinul Victoria sa isi cumpere cravate şi camasi. 
Dupa ce isi cumpara cravate, vrea sa îi dea 50.000 spaga vanzatorului,insa acesta 
refuza: 
- Nu pot sa primesc, d-le ministru, pentru ca am fost şi eu profesor universitar şi 
stiu ce salarii mici sunt in invatamant. 
Nervos, Marga se duce la raionul de camasi. Isi cumpara cateva camasi şi vrea sa îi 
dea spaga 50.000 vanzatorului, care il refuza: 
- Nu pot sa primesc, d-le ministru, ca am fost şi eu profesor universitar şi stiu ce 
salarii mici sunt in invatamant, îi spune vanzatorul. 
Super-nervos, Marga iese din magazin şi vede un cersetor in fata magazinului. Se 
gandeste putin şi vrea sa îi dea 100.000 de lei cersetorului. 
La care acesta îi spune: 
- Nu pot sa primesc, d-le ministru... 
Deja cu nervii la pamant, Marga il intrerupe: 
- Sa nu spui ca şi tu ai fost profesor universitar. 
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- Nu, îi raspunde acesta, eu chiar sunt profesor universitar, dar am o fereastra 
acum. 
*** 
Ion şi Maria fac nunta. Ion mare smecker, Maria - inocenta şi prostuta. În noaptea 
nuntii, Ion îsi da bracinarii jos. Maria (dupa cum ziceam, inocenta): 
- Ce-i aia? 
- Pai Marie, numa io am asa ceva, nime' pe lume nu mai are! 
Peste câteva zile: 
- Ioane, l-am vazut pe Gheorghe la cosit când s-o dus dupa tufa şi si-o dat izmenele 
jos. Sa stii ca are şi el! 
- Apai fa Marie, Gheorghe-i cel mai bun preten al meu, io aveam doua... şi i-am dat şi 
lui una. 
- Prost mai esti ma! Da' de ce nu ti-ai oprit-o tie pa aia mare? 
*** 
O tanara statea pe o banca in parc, cand un individ ce parea boschetar se aseaza 
langa ea şi o intreaba: 
– Domnisoara, vreti sa va culcati cu mine?! 
– Nu! 
– Atunci, va rog sa plecati din patul meu! 
*** 
Regizorul, catre tanara actrita: 
- In noua mea piesa, va trebui sa joci rolul unei fete nevinovate, care nu a avut de-a 
face cu barbatii. Crezi ca poti juca acest rol? 
- Nu pot, domnule regizor. 
- De ce? 
- Nu am pic de experienta in acest “domeniu”! 
*** 
Patru batrani s-au dus la un club sa joace golf. Dupa cateva minute, unul dintre ei 
zice: 
- Da, se pare ca odata cu trecerea anilor aceste dealuri au devenit mai abrupte şi 
mai mari... 
- Dar şi distanta de la o gaura la alta este tot mai mare şi mai mare... - zice al doilea 
- Ca sa nu mai spun ca şi crosele au devenit mai grele... - vorbi şi al treilea 
- Da` nu va mai tanguiti atata, spuneti multumesc ca macar va aflati pe partea 
corecta a ierbii! - spuse al patrulea batran... 
*** 
Sotul şi sotia stau in fata televizorului şi se uita la `Animal Planet`. Redactorul 
emisiunii: 
- Acum vedeti o pereche superba de elefanti. La elefanti actul sexual dureaza 
aproximativ 2 ore. 
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Sotia sare la sot: 
- Ai auzit !!! 
Redactorul: 
- Acum vedeti o pereche de hipopotami. La hipopotami actul sexual dureaza 
aproximativ o ora şi jumatate. 
Sotia: 
- Ai auzit? Asa mai inteleg şi eu! 
Redactorul: 
- Acum avem in cadru o pereche de reni nordici. La reni, datorita climei reci, actul 
sexual dureaza maxim 30 secunde. 
Sotul catre sotie: 
Ai auzit!!! Acum ce mai zici? 
Sotia: 
- Prostule! Uite-te la el ce COARNE are ! ! ! 
*** 
- Domnu? doctor, mi-e teama ca am probleme cu ochii. 
- Ce va face sa credeti asta, domnule? 
- Pai, de cand m-am insurat nu mai vad un ban in casa. 
*** 
Doi nebuni mergeau prin pustiu. Un nebun il intreaba pe celalalt: 
- Tu de ce duci butoiul ala in spate? 
- Pai mai beau cate un gat de apa cand imi este sete. Dar tu de ce tarai usa aia de 
masina in spate? 
- Pai cand imi este cald, mai deschid fereastra. 
*** 
In plina iarna, in apartamentul unei familii care a cerut decuplarea de la centrala 
care furniza energie termica şi electrica, un reporter intreaba: 
- Ce faceti daca va este frig? 
- Ne strangem in jurul lumanarii. 
- Dar daca este foarte frig? 
- Ne apropiem şi mai mult de ea. 
- Dar daca este ger, cu temperatura sub minus 20 de grade Celsius? 
- In acest caz, aprindem lumanarea... 
*** 
Un politist opreste un student pe strada pentru a-i verifica actele: 
- Asa, vad ca nu lucram.... 
- Asa este. 
- Inseamna ca trandavim pe banii statului... 
- Exact, trandavim. 
- Se pare ca suntem studenti? 
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- Ei, cu asta nu pot sa fiu de acord! Student sunt numai eu! 
*** 
Vine Ion la Gheorghe şi il intreaba: 
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi? 
Gheorghe: 
- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropii de ea şi o intreb:"Ce avem 
astazi, lapte sau carne?". 
*** 
Doi indragostiti, pe o banca, in parc: 
- Iubitelule, cand o sa ne casatorim, o sa avem doi copii, un baiat şi o fata. 
- Dar de unde stii? 
- Amandoi sunt la mama, la tara! 
*** 
Sotia se adreseaza cu indignare catre sot: 
- Iarasi te-ai imbatat! Ieri am fost cu adevarat fericita vazandu-te treaz. 
Sotul raspunde: - Astazi este randul meu sa fiu fericit! 
*** 
In sala de judecata, paratul exclama disperat: 
- Dumnezeu mi-e martor ca sunt nevinovat!, spune inculpatul disperat. 
- Imi pare rau, dar am terminat audierea martorilor... 
*** 
In pragul crizei financiare, seful se adreseaza celor patru angajati: "Imi pare rau, 
dar va trebui sa il concediez pe unul dintre voi". Angajatul de culoare: 
"Fac parte din minoritatea protejata de lege". 
Angajatul de sex feminin: "Sunt femeie!". 
Cel mai in varsta subaltern: "Concediaza-ma şi te lovesc cu un proces de 
discriminare din cauza varstei, de nu te vezi!". 
Toti se uita spre cel mai tanar dintre ei, care spune: "Cred ca sunt gay..." 
*** 
Caporalul e cam miop de felul lui: 
- Drepti! Asta e valabil şi pentru tine, tu ala cu boneta rosie, din spate! 
La care Bula: 
- Domnule caporal, permiteti sa raportez, sa traiti, ala e un hidrant! 
- Fie ce-o vrea el! Aici trebuie sa asculte şi cei cu facultate! 
*** 
- Soldat Bula, in timpul ultimului atac, in loc sa inaintezi spre inamic, ai alergat sa te 
pui la adapost in spatele frontului! 
- E adevarat ca am alergat inapoi, dar nu ca sa ma pun la adapost, ci ca sa-mi iau un 
avant mai mare! 
*** 
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Intr-un autobuz aglomerat, unei tipe i se pare ca un barbat se uita insistent la ea şi 
ca îi tot pune mana pe fund. Revoltata, femeia il intreaba: 
- Domnule, n-ai unde sa-ti pui mana aia in alta parte? 
- Ba da, dar nu indrazneam.... 
*** 
Amantul incearca sa o consoleze pe proaspata vaduva. Ea il cearta şi îi spune pe un 
ton rastit şi aproape plangand: 
- Trebuie sa avem putin respect pentru sotul meu! In seara asta, te rog... incet şi 
trist! 
*** 
Doi indieni mergeau prin padure cand, la un moment dat, ei vad in zare fumul care 
se ridica de la un foc. 
Primul, nestiind codul, intreaba: 
- Ce spune mesajul? 
- Nimic important, sunt doar reclame... 
*** 
Doi naufragiati au reusit cu greu sa ajunga pe o insula pustie. 
- Suntem pierduti! 
- Nu-ti face griji, ne gasesc ei! 
- Crezi? 
- Sunt sigur! Am datorii de peste un milion de dolari! 
*** 
Un tanar care de-abia si-a cumparat o masina merge la un service auto fiindca i se 
pare ca ceva este in neregula. 
- Cat ma costa reparatia masinii? 
- Ce problema are? 
- N-am cea mai vaga idee, spune el. 
- 850 de lei şi 50 de bani! 
*** 
Un tip se trezeste cu o tigaie in cap de la nevasta-sa: 
- Asta pentru ce este, draga? 
- Ce e cu numele Laura Johnson, scris pe biletul ala? 
- A, este numele unui cal pe care am pariat! A doua zi, iarasi il loveste cu o tigaie şi 
mai zdravana. 
- Asta pentru ce mai e, draga? 
- Te-a sunat calu! 
*** 
Un tip se duce la o prostituata la care nu mai fusese pana atunci. Dupa ce termina 
treaba, pleaca si, din usa, îi spune tipei: 
- Te-am pacalit! Ti-am dat bani falsi! 
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La care femeia raspunde: 
- Tu sa fii sanatos... 
*** 
Doi prieteni se intalnesc pe strada şi unul dintre ei spune: 
- Nu stiu ce sa fac cu strabunicul meu, isi roade unghiile tot timpul. 
- Si al meu facea la fel, dar l-am dezvatat rapid. 
- Cum? I-ai legat mainile? 
- Nu, i-am ascuns placa dentara... 
*** 
La examen, un student ia un bilet - nu stie, ia altul, iarasi nu stie, asa se intampla şi 
cu al treilea, al patrulea pana la al cincilea bilet, cand profesorul îi spune sa se 
opreasca, fiindca i-a dat nota cinci. Ceilalti studenti se revolta: 
- Pentru ce? 
- Cum pentru ce? Dupa cum cauta, inseamna ca stie ceva... 
*** 
O doamna, martor la tribunal, este intrebata de judecator: 
- Ce varsta aveti? 
Dupa o lunga tacere a femeii, judecatorul o avertizeaza: 
- Daca nu ne spuneti dumneavoastra, voi lasa juriul sa ghiceasca....... 
*** 
Un barbat şi sotia lui stateau linistiti la televizor. La un moment dat, el o intreaba: 
- Pun pariu ca nu poti sa-mi spui ceva care sa ma intristeze şi sa ma bucure in 
acelasi timp! 
- Dintre prietenii tai faci cel mai bine dragoste! a replicat ea 
*** 
Complimentul zilei 
- Doamnă, arătaţi superb în această toaletă! 
- Nesimţitule, închide uşa ! 
**** 
Iepurele mergea Intr-o zi prin padure şi se intalneste cu ursu. Ursu îi zice: 
- Iepure,suie-te in pom!!! 
Iepurele speriat: 
- De ce ba ursule,ce-ai cu mine? 
- Uite ba la el sta la discutii!!! Suie! 
Se suie iepurele suparat. Ursu': 
- Iepure,caca-te! 
Iepurele: 
- De ce ba ursule,ce-ai cu mine? 
- Caca-te ba n-auzi? 
Se caca iepurele suparat. La care ursu': 
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- Acum mananca-l! 
Iepurele n-are de ales şi il mananca. Pleaca el suparat. A doua zi aceeasi chestie. A 
treia zi se supara iepurele şi isi ia pusca 
de vanatoare cu el. Baga el 2 cartuse pe tevi şi pleaca. Se intalneste cu ursu'. 
Iepurele stapan pe situatie cu pusca in mana: 
- Ursule,suie-n pom! 
- Hai ba iepure ca am glumit şi eu... 
Iepurele trage un foc in aer şi zice: 
- Urca ba n-auzi!!! 
Se urca ursu' la care iepurele: 
- Acum caca-te! 
- Hai ba ca am glumit şi io, promit sa nu se mai intample. 
Iepurele suparat mai trage un foc in aer. Ursu n-are de ales şi se caca. Iepurele iar 
croit sa i-o plateasca ursului: 
- Acum coboara şi mananca-l! 
- Hai ba iepure nici chiar asa! 
Da iepurele sa traga inca un foc in aer da' nu mai avea gloante, şi zice: 
- Adica stai acolo linistit ca-l mananc eu... 
*** 
Cum se cheama o casnica, care isi cumpara un vibrator? 
Electrocasnica... 
*** 
Intra un domn disperat in farmacie şi tipa: 
- Repede, dati-mi ceva pentru diaree.....e urgent !! 
Farmacistul, care era nou, devine foarte nervos si-i da un calmant. 
Domnul, in foarte mare graba, ia medicamentul şi pleaca. 
Dupa cateva ore, domnul cu diaree revine şi farmacistul îi spune: 
- Mii de scuze domnule. Cred ca din greseala v-am dat un medicament pentru nervi.. 
Cum va simtiti? 
La care domnul raspunde: 
- Cacat tot…..dar linistiiit... 
*** 
O domnisoara la o petrecere este intrebata de chelner, daca mai doreste 
whisky: 
"Madame, doriti inca un pahar?" 
"Nu, multumesc, imi face rau la picioare". 
"Adica cum, amortesc? 
"Nu, mi se desfac!" 
*** 
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Un bucurestean, venit sa-si petreaca concediul in Ardeal, s-a intalnit -pe o ulita cu 
un cioban. De cum l-a vazut, s-a şi dus cu gandul la branza, slana, ceapa si... palinca. 
Dar, cum sa-l abordeze asa, tam-nesam?!?.... In cele din urma se incurajeaza şi intra 
in discutie cu omul: 
- Buna ziua, bade!... 
- Buna, domnisor!... 
- Nu va suparati, cunoasteti o adresa de unde sa pot cumpara branza de oi? 
- Desigur, domnule! Incercati la http://www.branzadeoi.ro/... 
*** 
Ce face o femeie cu sotul, care se uita tot timpul dupa fuste? 
Il trimite in Scotia... 
*** 
Badea Gheorghe, jerpelit, facea autostopul. 
Opreste un smecher cu o super-masina si-l intreaba: 
- Unde mergi bade? 
- La Bucuresti, raspunde badea. 
- Si crezi ca te ia cineva imbracat asa jerpelit? 
- Ma gandeam ca, pentru 200 de dolari, m-o lua şi pe mine cineva.... 
- Doua sute de dolari (isi spuse ala in gand)? Suie! 
- Urca mosul in masina şi la un moment dat soferul isi aprinde un trabuc. 
Mosul, care statea ca bossul in spate, zice: 
- Nu te supara, daca-ti dau 500 de dolari imi dai şi mie un trabuc? 
Soferul, fericit, îi intinde un trabuc. 
Dupa un timp mosu îi zice: 
- Auzi, da daca-ti dau o mie de dolari, imi faci un sex oral? 
Dupa un pic de stat pe ganduri, ala executa lucrarea. 
Mosu relaxat, dupa o jumatate de ora zice... 
- Baiete, nu stiu ce-o sa ma fac, ca neam de neamu meu n-a avut atatea datorii cate 
am eu amu la tine!!! 
*** 
Inainte sa coboare şi ultima treapta a modulului lunar, Neil Armstrong vede 
imprimate-n praful selenar niste urme ciudate. De opinci, parca. 
Ingandurat, se departeaza nitel de modul şi da sa se apropie de un crater. 
Din crater apare un tip ciudat cu palariuta mica şi neagra şi chimir. 
Creatura intinde hotarat mana catre Armstrong: 
- Servus, io mi-s Ion! 
Astronautul, perplex, il intreaba: 
- De unde esti? 
- Apai, din Sibiu. 
- Si cu ce ai venit aici? continua americanul. 

http://www.branzadeoi.ro/
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- Apai, cu branza, dara 
*** 
Un cuplu trece prin fata unei cofetarii: 
- Mmmmm ce bine miroase, spune ea. 
- Daca vrei mai trecem odata. 
*** 
La maternitate, asistenta intra şi îi spune proaspetei mamici: 
- Tatal copilului e pe coridor cu un buchet de flori. Poate sa intre? 
- Fereasca Dumnezeu! Sotul meu poate veni din clipa in clipa. 
*** 
I: Cum iti faci sotia sa planga in timp ce faci dragoste? 
R: Ii dai telefon si-i spui! 
*** 
Femeile se impart in doua categorii: Doamne şi Doamne Fereste! 
*** 
- Draga mea! Am decis, te parasesc! 
- Ai gasit una mai buna? 
- Mai buna nu. Mai ieftina. 
*** 
Burlac = barbat care vine in fiecare dimineata la serviciu din directii diferite. 
*** 
Intr-un bar intra un tip foarte multumit: 
- De baut la toata lumea. Fac cinste! Mi s-a nascut un fiu! 
- Ce greutate? 
- 4 kg! 
- Lungime? 
- 53 cm! 
- Cum se simte sotia? 
- Ea inca nu stie! 
*** 
- Fetelor, va place pestele? 
- Nu, ca ne bate! 
*** 
Nea Vasile isi duce soacra la doctor şi il roaga totodata: 
- Va rog, tratati-o ca pe propria dumneavoastra soacra. 
*** 
O dentista cauta un ac pentru anestezia unui pacient care sedea in fotoliu. 
"Nu vreau injectii. Urasc injectiile!...", striga barbatul. 
Dentista agita atunci o butelie cu oxid de sodiu, la care pacientul incepe sa tipe: 
"Nu pot sa suport gazele, masca ma sufoca!..." 
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Dentista il intreaba atunci pe pacient, daca n-are nimic impotriva sa ia o pilula. 
"Nici o problema," zice pacientul. "ma impac bine cu pilulele." 
Dentista revine cu o pilula şi zice: "Uite aici, o Viagra." 
Barbatul: "Ha! Nu mi-am inchipuit niciodata ca Viagra atenueaza durerea!" 
"Nu ti-o atenueaza," îi zice dentista "dar cel putin o sa ai de ce sa te tii, in timp ce-ti 
scot maseaua..." 
*** 
Erzsi era servitoare la domni în Cluj. În fiecare joi avea liber şi se întorcea acasa 
seara foarte bine dispusa. 
Într-o joi seara domnul o întreaba: 
Erzsi, ce faci tu joia de vii asa vesela acasa? 
Erzsi: O, domnu', noi joi întilneam cu Ildiko şi cu Feri şi Pista şi mergem pe Feleac şi 
jucam de-a ghicitul. 
Domnul: Cum e jocul asta, Erzsi? 
Erzsi: Mergem la capita, noi fetele punem capul în capita şi baietii vin pe la spate şi 
fute la noi, iar noi trebuie ghicit cine fost. 
Câteodata vine mai multi tineri şi noi nu putem ghici şi atunci râdem şi râdem, ei 
fute pâna ghicim cine fost. 
Domnul: Mai Erzsi, e tare interesant jocul asta, as veni şi eu! 
Erzsi: Veniti domnu', ca joia trecuta fost şi doamna şi nu ghicit de 6 ori! 
*** 
A fost odata un om foarte avar, care a muncit toata viata şi adunase banii pe care-i 
iubea nespus de mult. Inainte de moarte spune sotiei sale: 
- Cand voi muri vreau sa pui banii cu mine in sicriu, sa am dincolo. 
Femeia jura ca asa va face. Dupa nu mult timp omul nostru muri. La cimitir de jur 
imprejurul sicriului, membrii familiei, prietenii sotia in negru. Cum ceremonia se 
termina, inainte de a inchide sicriul femeia zice: 
- O clipa ! 
Si pune alaturi de mort o cutie. Groapa e pe cale sa fie acoperita cand un prieten o 
intreaba: 
- Sper ca ai fost destul de desteapta şi ai pastrat ceva bani şi pentru tine. 
- Eu sunt foarte crestina şi nu pot sa intorc juramantul facut sotului de a pune banii 
in sicriu cu el. 
Si adaugand: 
- I-am facut un cec... 
*** 
Un mos de 119 ani şi nevasta de 109 merg la tribunal sa divorteze. 
Judecatorul: 
- Da' de cati ani sunteti casatoriti? 
- Apoi, au trecut 80, raspunde mosul. 
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Judecatorul: 
- Si de cati ani nu va mai intelegeti? 
- Cam de 50, dom' judecator 
Judecatorul: 
- Si atunci, ce ati asteptat pana acu'? 
- Sa moara copiii ca sa nu sufere, raspunse mosul.. 
*** 
Martora este intrebata ce varsta are... 
- Pana acum am numarat 25 de primaveri. 
- Bine, dar numarati va rog mai repede.... 
*** 
- Dumneata intr-adevar ai 114 ani, mosulica? 
- Exact! 
- Si ce ai facut de ai ajuns la o varsta asa de inaintata? 
- Am avut rabdare! 
*** 
Un negru se duce la Oficiul de plasare din Africa de Sud.. 
- Buna ziua! As dori un loc de munca. 
- Sigur, cum sa nu, se poate, zise albul. Dar sa stiti ca nu mai avem decat un post de 
director la o mina de diamante, daca va convine. 
- Bineinteles. 
- Salariul din pacate a mai scazut. Nu mai este 150.000 $ / an ci doar 120.000. 
- Excelent spuse negrul, caruia nu-i venea sa creada. 
- Iar vila unde o sa locuiti are doar trei etaje, ne pare rau, iar piscina este 
deocamdata in reparatii. 
Cat despre masina de servici, trebuie sa va multumiti cu un Ford, pentru ca 
Mercedes-ul este accidentat. 
- Chiar asa domnule, nu-mi vine sa cred. Dumneata iti bati joc de mine? 
- Pai cine a inceput ? 
*** 
Bula vine la scoala dupa o zi de absenta. 
- Ce s-a intimplat, Bula, de ce n-ai venit ieri? 
- Pai stiti... a murit bunicul..... 
- Aoleu! Cum asa? 
- A iesit pe balcon şi a cazut balconul cu el. 
- Vai, saracul! şi asa a murit? 
- Nu, a reusit sa se prinda de tocul de la geam, dar pe urma a alunecat şi a cazut iar. 
- A, şi a murit? 
- Nu, a cazut in copacul din curte şi de acolo a fost catapultat pe casa, apoi a 
alunecat şi a tras toata tigla dupa el. 
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- Si asa a murit? 
- Nu, ca s-a prins de burlan. Dar burlanul s-a desprins. 
- Si a murit? 
- Nu, a reusit sa se balanseze şi a intrat in casa prin geamul de la etaj, apoi a inceput 
sa se rostogoleasca pe scari. 
- Si asa a murit? 
- Nu, in cadere a incercat sa se prinda de balustrada, dar balustrada s-a rupt şi el a 
cazut in gol pina la parter. 
- Si asa a murit? 
- Nu, dar l-am impuscat noi, ca daca nu, ne demola toata casa!. 
*** 
- Ia ascultă, nevastă. Cînd vecinul nostru şi-a luat frigider nou, ai insistat să ne luăm 
şi noi unul la fel. Tot aşa, când şi-a luat telefon mobil. Dacă şi-a schimbat tapetul, a 
trebuit să-l schimb şi eu. Acum, că s-a recăsătorit, eu cum procedez? 
*** 
Intr-o zi, in gradina Raiului, Eva îi spune lui Dumnezeu: 
- Doamne, am o problema! Stiu ca tu m-ai creat, mi-ai dat aceasta minunata gradina 
şi acest sarpe hazliu, dar nu sunt fericita. Sunt singura şi m-am saturat de mere. 
- Eva, am o solutie la problema ta. Voi crea pentru tine barbatul şi ti-l voi pune 
alaturi. 
- O, Doamne, dar ce este barbatul? 
- E o creatura ratata, facuta din greseli şi cu multe trasaturi urate de caracter. O sa 
te minta, o sa te insele şi o sa fie incredibil de vanitos. Iti va face viata un calvar. Dar 
va fi mai mare, mai puternic, mai iute şi va avea placerea de a vana şi de a ucide. 
Arata comic cand se excita, dar fiindca te-ai plans, il voi crea astfel incat sa-ti 
satisfaca toate poftele. Toate. Va fi lipsit de umor şi va iubi, mai mult decat orice 
altceva, luptele sau joaca cu mingea. Nu va avea nici prea multa minte, astfel ca va 
avea nevoie de sfatul tau pentru a gandi corect. 
- Suna fantastic, zise Eva. Unde-i buba? 
- Ei bine, il poti avea cu o singura conditie. Cum ti-am spus, e mandru, arogant şi se 
admira tot timpul pe sine. Va trebui sa-l lasi sa creada ca el a fost primul creat. Nu 
uita, asta trebuie sa ramana micul nostru secret.... 
*** 
Trei cupluri nebotezate vroiau sa se crestineze şi sa intre in randul oamenilor 
bisericii, asa ca s-au dus la un preot sa il intrebe ce sa faca. Preotul le-a spus ca mai 
intai trebuie sa incerce sa reziste fara sex doua saptamani şi dupa aceea sa vina sa îi 
spuna cum s-au descurcat. 
Primul cuplu era de pensionari, al doilea pe la 40 de ani şi cel de-al treilea erau pe 
la 25. Se intorc dupa doua saptamani şi preotul îi intreaba cum s-au descurcat. 
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Pensionarii spun ca n-a fost nici o problema sa se abtina. Sunt primiti in randul 
bisericii. 
Cei de 40 de ani spun ca a fost greu prima saptamana, dar dupa aia a fost floare la 
ureche. Sunt primiti şi ei in randul bisericii. 
Cand vine randul celor de 25 de ani, tipul spune: 
- Ne-am abtinut cat ne-am abtinut, dar cand ea a scapat cutia de vopsea pe jos şi s-a 
aplecat dupa ea, n-am mai putut sa ma abtin, am simtit ca trebuie neaparat sa fac 
sex cu ea acolo, in momentul ala, astfel explodez. Si atunci am facut sex... 
- Imi pare rau, spune preotul, nu va putem primi in randul oamenilor bisericii. 
- Asta e, zice tipul dezamagit. Oricum au zis ca nu ne mai primesc nici la Bricostore... 
*** 
Din puţul gandirii 
 Exista unele femei care, in loc sa-i faca sa sufere pe mai multi barbati, asa 
cum e firesc, se concentreaza asupra unuia singur, pana il extermina. Acestea se 
numesc "fidele". 
 Dupa ce te casatoresti, vei afla ce e fericirea. Numai ca. va fi prea tirziu. 
 Poti invata o pisica, ca şi o femeie, sa faca. orice vrea ea! 
 Mult mai multi barbati si-ar parasi nevestele, daca ar sti sa isi faca singuri 
bagajele. 
 Orice barbat are nevoie de o femeie, fiindca sunt o gramada de lucruri pentru 
care nu poti sa faci guvernul vinovat. 
*** 
De ziua soacrei, Mitica se prezinta cu un pachetel intr-o mana şi cu o pusca in 
cealalata. 
- La multi ani, mama soacra! Ti-am adus o pereche de cercei de aur. 
- Multumesc, ginerica. Da' cu pusca ce vrei sa faci? 
- Paaai...de gauri in urechi nu ai nevoie? 
*** 
Sam a devenit psihiatru şi a inceput sa prospere. Dupa cateva luni si-a cumparat o 
limuzina şi şi a iesit la plimbare, insa dupa cateva minute o alta masina il 
tamponeaza. Sam iese din Cadillac-ul sau, se duce catre cealalta masina şi incepe sa 
strige la sofer: 
- Idiotule! Tampitule! Ce ai facut? Esti un cretin! De nu-mi vine sa... Si in acea clipa 
isi aminteste ca el este psihiatru. Imediat se linisteste şi intreaba foarte calm: 
- De ce iti urasti parintii? 
*** 
Trei amici romani, erau intr-o barca şi dadeau la peste. 
Deodata un inger vindecator apare langa ei. 
Inmarmuriti, dupa ce le revine glasul incep sa îi ceara: 
- Eu am o durere mare de spate de cativa ani, nu pot sa scap de ea... 
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Ingerul îi atinge spatele şi e vindecat! 
- Eu trebuie sa port ochelari toata viata, ca nu vad bine, şi as vrea sa vad si 
eu clar lucrurile care ma inconjoara... 
Ingerul îi ia ochelarii, îi arunca in apa şi ochii i se vindeca, vede perfect.. 
Se uita ingerul şi la al treilea... 
- Pe mine sa nu ma atingi!!! Io primesc pensie de boala... 
*** 
Un canibal se muta la oras iar dupa ceva timp vine maica-sa în vizita. Si, în timp ce 
mîncau, asta zice: 
- Stii, nu prea îmi plac vecinii tai... 
- Atunci manînca doar legumele. 
*** 
Afis intr-un bar: 
"Daca beti ca sa uitati, va rugam platiti inainte!" 
*** 
Doi condamnati la moarte. 
- Vreo ultima dorinta? 
- As vrea sa ascult un disc cu Guta. 
- De acord! Si tu? 
- Pe mine va rog sa ma omorati inainte! 
*** 
- Ce este mai rau: ignoranta sau dezinteresul? 
- Nu stiu şi nici nu ma intereseaza! 
*** 
Unuia i-a murit soacra şi i-a scris urmatorul epitaf: 
"Doamne primeste-o cu aceeasi bucurie cu care ti-o trimit eu!" 
*** 
Epitaful unui lenes: 
"Aici continua sa se odihneasca..." 
*** 
De ce nu sunt lovituri de stat in SUA? 
Pentru ca e singura tara din lume care nu are ambasada americana. 
*** 
- Tu te-ai culcat cu logodnica ta inainte de casatorie? 
- Nu, ce fel de om crezi ca sunt? Dar tu? 
- Eu da, dar n-am stiut ca e logodnica ta... 
*** 
Bunicul şi nepotul greblau in gradina. Nepotul gaseste o rama care tocmai iesise din 
gaura şi incerca s-o bage inapoi. 
- Nu poti baiete, fiindca rama e prea moale şi n-o poti impinge! 
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- Pui pariu cu mine pe cinci dolari? 
Bunicul accepta provocarea, nepotul intra in casa, ia un tub de spray cu lac, 
spreiaza rama, care in doua minute devine rigida. Nepotul o baga astfel in gaura. 
Bunicul plateste amenda. Mai tarziu intra bunicul in casa dar ia şi sprayul cu el. Iese 
peste vreo juma' de ora cu alti cinci dolari şi i-i da nepotului. 
- Bunicule, ce batran esti, ai uitat ca mi-ai mai platit odata! 
- Nu nepoate, astia-s de la bunica! 
*** 
Un student la facultatea de drept, examen oral. 
- Ce este frauda? 
- Ceea ce incercati dumneavoastra sa faceti cu mine! 
- Explica-te! 
- Conform codului penal: "Comite frauda acel ce profita de ignoranta altuia pentru 
a-l prejudicia" 
*** 
- Bula, cum iti imaginezi tu scoala ideala? 
- Inchisa, doamna, inchisa! 
*** 
- Cea mai mare dintre pasarile cu piciore lungi este barza. 
- Lasati povestile, dom´profesor! Suntem destul de mari ca sa stim ca barza nu 
exista! 
*** 
Doi vampiri reparau motocicleta. 
- Da-mi te rog surubelnita! 
- Ia-o pe asta. 
- Aiiiiiigghhhhh! nu pe asta in cruce, cretinule! 
*** 
Era pe timpul Odiosului. 
In piata Matache Macelarul, o batrana cu cateva ciolane intr-o punga, pe care 
reusise sa le cumpere dupa lungi ore de stat la coada, isi facea cruce zicand: 
- Multumesc Doamne ca am reusit sa cumpar ciolanele astea! 
- Nu se zice asa, matusa! -o corecta un "baiat cu ochii albastri" 
- Da' cum se zice? 
- Multumesc, tovarase Nicolae Ceausescu! 
- Da? Si dupa ce n-o sa mai fie tovarasu'? 
- Abia atunci sa multumim lui Dumnezeu! 
*** 
O tanara la spovedanie: 
- Parinte, am pacatuit cu parintele din parohia vecina! 
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- Fiica mea, sa nu mai pacatuiesti, sa iei aghiazma mare, sa faci 25 de matanii şi data 
viitoare aminteste-ti ca asta e parohia ta! 
*** 
Un enorias îi zice alarmat predicatorului: 
- In timpul predicii de azi mi-au furat ceasul şi portofelul! 
- Aleluia! in sfarsit îi atragem pe pacatosi! 
*** 
- Marie, daca ai castiga 100 milioane € la Loto, m-ai mai iubi? 
- Da Ioane, dar mi-ar fi foarte dor de tine! 
*** 
Un tip batran şi foarte bogat era grav bolnav. Vin unele dintre rude sa-l 
viziteze şi intalnesc medicul. 
- Doctore, mai e vreo speranta? 
- Niciuna! Pacientul se va vindeca! 
*** 
Un lautar rrom intra in cabina lui, cu un aer de nemultumit şi incepe sa-si stranga 
lucrurile. Dupa el intra stapanul localului şi zice nervos: 
- Atunci... e adevarat?... pleci? 
- Sigur! Plec in strainatate! Asta-i o tara de rasisti şi xenofobi! 
- D...dar, spectacolul? Ma lasi asa suspendat? Si de unde ai scos-o pe asta cu 
rasismul şi xenofobia? 
- Sunteti! 
- Bine! Cineva ti-a zis ceva, nu? Pai il dau afara, iti jur! 
- Nu, eu am facut un sondaj, şi asta-i o tara de rasisti şi xenofobi! 
- Un sondaj? Si pot sa stiu ce intrebai? 
- Eu intrebam: "Sunteti pentru exterminarea ungurilor, tiganilor şi farmacistilor?" 
- Farmacistii? De ce farmacistii? 
- Exact asa raspundeau toti! 
*** 
Patru tipi casatoriti merg la pescuit. Cam dupa vreun ceas se putea asculta 
urmatoarea conversatie: 
- Nici nu va-nchipuiti ce a trebuit sa fac sa pot veni la pescuit! Am promis ca in 
urmatorul sfarsit de saptamana voi zugravi toata casa. 
- Nici pe mine nu m-a lasat sa vin pana n-am promis ca voi schimba toata gresia in 
jurul piscinei. 
- Voi va plangeti pentru niste fleacuri. Eu a trebuit sa promit ca voi renova 
bucataria inclusiv schimbarea electrocasnicele... 
Si asa au continuat sa pescuiasca pana cand si-au dat seama ca cel de al patrulea nu 
zisese nimic. 
- Hei, tu, doar nu vrei sa ne faci sa credem ca n-a trebuit sa promiti nimic! 
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- Eu am pus desteptatorul sa sune la 4:30 AM şi cand a sunat, m-am apropiat de 
sotia mea şi i-am susurat la ureche: "pescuit sau sex?" 
Si ea mi-a raspuns: "Sa te imbraci bine!" 
*** 
Un tip invita o fata la dans. Pe la jumatatea piesei tipul realizeaza cu 
surprindere ca ea parea sa se faca din ce in ce mai inalta.. şi mai inalta... şi mai 
inalta!!! 
- Iarta-ma, de ce am oare impresia ca te inalti mereu? intreaba el cu oarece spaima 
in glas. 
- Am un picior de lemn şi ma invarti in sensul in care se desurubeaza! 
*** 
Gigel catre mamica: 
- Mamico, ce faci goala pe taticul? 
- Sar pe el ca sa-i desumflu burta. 
- Te obosesti de pomana! In fiecare dimineata, vine vecina, ingenuncheaza şi i-o 
umfla la loc. 
*** 
Intr-un bar: 
Doi unguri şi un roman, primul ungur catre al doilea: 
- Stii care-i diferenta dintre un roman şi o nuca de cocos? 
- Nu. 
- Nuca iti ofera tot timpul ceva de baut pe cand romanul niciodata. 
La care romanul de alaturi: 
- Nu te supara, vrei ceva de baut? 
Ungurul: 
- Mi-ar placea... 
- Atunci du-te şi cumpara-ti o nuca de cocos. 
*** 
Un preot a murit şi a ajuns la portile raiului. Pe masura ce acestea se deschideau 
incet pentru a-l primi inauntru, o fanfara constituita din ingeri, serafimi, arhangheli 
şi heruvimi a inceput sa cante in onoarea preotului. 
- O, sunt onorat - i-a spus preotul Sfantului Petru. Faceti acelasi lucru pentru fiecare 
preot care intra in paradis? 
- A, nu, a raspuns Sfantul Petru, pentru ca tu esti primul care a ajuns aici 
*** 
Un colonel îi spune generalului: 
- Domnule general, aveti pantalonii descheiati. 
- Experimentez, colonele! Aseara am avut camasa descheiata şi mi-a intepenit gitul. 
*** 
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Se anunta un concert rock. Sala plina la maxim. Organizatorii anunta ca nu mai vine 
formatia initiala, dar va canta Adrian Copilu´ Minune... 
Canta o melodie, toti incep sa fluiere şi sa injure numai unul din ultimile randuri 
incepe sa strige: bis.. bis.. 
Ceilalti il iau la bataie, insa Adrian, vazand ca are suces macar la unu, mai canta o 
melodie. 
Istoria se repeta: Bis.. bis.., iar isi ia omu bataie... 
Dupa cateva melodii, satui de atata bataie rockerii il lasa in pace, şi apoi se aude iar: 
Bis.. Bis... Biserica mamii voastre de manelisti... 
*** 
AUTORI DE FRAZE CELEBRE 
1. Sunt inconjurat de animale. (Noe) 
2. Viata este in continua miscare. (Parkinson) 
3. Nu e nimic asa de important ca sa nu pot uita. (Alzheimer) 
4. Viata mea e plina de aspiratii. (un astmatic) 
5. Eu am inceput rozandu-mi unghiile. (Venus din Milo) 
6. Niciodata n-am studiat drept. (Cocosatul de Notre Dame) 
7. Cred in reincarnare. (unghia) 
8. Imi place umanitatea. (un canibal) 
9. Esti singura femeie din viata mea. (Adam) 
10. Mai bine sa dai decat sa primesti. (un boxer) 
*** 
- Graines de citrouilles salees, garcons...!! 
- Striga, fa Pirando, samanta da bostan cu sare, ca n-a stat toti la Paris ca tine.... 
*** 
Un baietel şi tatal sau stateau in fata custii unui leu, cand la un moment dat baiatul 
se apropie prea mult de cusca şi leul este gata sa il prinda. 
Un barbat aflat in apropiere, vazand ce se intampla, a sarit şi l-a salvat pe baiat. 
Un jurnalist care tocmai se afla prin apropiere, hotarat sa scrie un articol despre 
aceasta intamplare, incepe sa îi puna tanarului salvator tot felul de intrebari. La un 
moment dat, cand il intreaba din ce partid face parte, tanarul raspunde: "Din 
Partidul Neonazist" 
A doua zi, pe prima pagina a ziarului, cu litere foarte mari scria: 
"Un nazist îi fura hrana unui emigrant african!" 
*** 
Doi amici, vara torida, in barca la pescuit, beau bere cu lansetele in apa, fumeaza 
niste trabucuri... cand deodata unul din ei se opreste şi zice din senin: 
- Auzi ma, cred ca divortez de nevasta-mea, nu mi-a mai vorbit de o saptamana! 
- Baa, io zic sa te mai gandesti, femeie buna ca asta e mai greu de gasit... 
*** 
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La un serviciu funerar, cei care tineau sicriul se lovesc de perete, il scapa, iar 
dinauntru se aude un geamat. Deschid astia sicriul şi vad ca femeia este inca vie. 
Mai traieste femeia cativa ani si, la moartea ei, din nou vin cei de la serviciul 
funerar, sa ridica sicriul... 
Din spate se aude vocea barbatului: 
- Aveti grija la nenorocitu' ala de perete!! 
*** 
- Auzi ba, noi de ce stam in groapa asta şi sapam şi sefu sta la umbra copacului sus? 
- Nu stiu ba, intreaba-l 
- Sefu, noi de ce stam in groapa asta şi sapam şi dvs stati la umbra copacului? 
- Inteligenta... 
- Ce-i aia? 
- Uite, eu imi pun mana pe copacul asta şi tu incearca sa o lovesti cu pumnul 
Cand loveste, seful fereste mana. 
- Ia zi ma, ce a zis seful? 
- A zis ca din cauza inteligentei... 
- Ce-i aia? 
- Fii atent, io imi pun mana pe fata şi tu incearca sa o lovesti cu lopata... 
*** 
Un barbat intr-un costum negru ponosit şi rupt a ajuns la o ferma şi i-a cerut 
fermierului o slujba: "Voi face orice şi nu am nevoie de altceva dacat de mancare" 
Fermierul nu avea nevoie de ajutor, dar aducandu-si aminte de gramada de balegar 
din hambar care trebuia imprastiata pe camp i-a spus: 
- Urmeaza-ma. Uite, vezi gramada asta mare de rahat? Ei bine, vreau sa o cari şi sa o 
imprastii bine pe tot campul din est. 
Barbatul a zambit amabil şi s-a apucat de treaba. Era o gramada imensa. 
Fermierul a crezut ca-I va lua cel putin o saptamana pentru a termina, dar a ramas 
foarte surprins cand a vazut ca la sfarsitul zilei hambarul era gol. 
- Ai facut o treaba minunata - i-a spus entuziasmat fermierul. Hai vino sa mancam. 
Am pregatit o friptura de vaca cu garnitura de mazare şi piure. Au mancat pe 
saturate şi s-au culcat devreme. 
A doua zi, fermierul l-a condus pe barbat la un alt hambar şi i-a spus: 
- Vezi gramada aceasta mare de cartofi? Ei bine, astazi ai o munca mai usoara. 
Tot ce trebuie sa faci este sa sortezi cartofii mari de cei mici şi sa îi pui pe fiecare in 
doua gramezi separate. Hai, la treaba. Ne vedem la cina. Si fermierul a plecat. 
Intorcandu-se in jurul orei cinci, fermierul la gasit pe barbat suit pe gramada de 
cartofi. Barbatul statea cu capul spijinit in maini şi bolborosea singur. 
- Ce s-a intamplat?- a intrebat fermierul. Ieri ai mutat singur un munte de balegar şi 
astazi pana la ora asta, nici macar nu ai inceput sa muncesti? 
Barbatul a raspuns: 
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- Scuza-ma, dar vezi tu, inainte de marea criza, eu am fost politician. Si cred ca stii şi 
tu cum sunt politicienii- ne place şi stim sa aruncam cu rahat, dar cand este vorba 
sa luam decizii... 
 
*** 
Anglia este de acord sa lupte cu Libia pana la ultimul francez....... 
**** 
Un barbat statea pe veranda cu sotia sa. La un moment dat, spune: 
"Te iubesc!" 
Sotia raspunde: 
"Vorbesti tu sau berea din tine?" 
Barbatul: 
"Eu vorbesc. Cu berea" 
*** 
Un cowboy batran a intrat intr-un bar şi comanda o cafea. 
Pe cand isi bea cafeaua, langa el se aseaza o tanara. Cere o cafea, 
apoi se intoarce catre cowboy si-l intreaba:– Esti un cowboy adevarat? 
El îi raspunde: 
– Mi-am petrecut toata viata imblanzind taurii, mergand cu cirezile, concurand la 
rodeouri, reparand tarcurile, ajutand la nasterea viteilor, 
descarcand fanul in iesle, facand curatenie in grajduri şi hranindu-mi cainii de paza, 
asa ca, da, cred ca sunt un cowboy adevarat. 
La care, fata îi spus: 
– Eu sunt lesbiana. Imi petrec toata ziua gandindu-ma la femei. De cand ma scol, 
dimineata, ma gandesc numai la femei. 
Cand fac dus, ma gandesc la femei. Cand ma uit la TV, ma gandesc la femei. Ba ma 
gandesc la femei chiar şi cand mananc. 
Se pare ca totul ma face sa ma gandesc la femei. 
Cei doi isi beau cafeaua in tacere. 
Dupa o vreme, de cealalta parte a batranului cowboy se aseaza un barbat, care-l 
intreaba: 
– Esti un cowboy adevarat? 
La care cowboyul îi raspunde: 
– Asa am crezut dintotdeauna, dar, tocmai am descoperit ca sunt lesbian. 
*** 
Numele dumneavoastra? 
- Abdallah Hamid. 
- Sex? 
- De 4 ori be sabtamana... 
- Nu, domnule, barbat sau femeie? 
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- Barbat, femeie, cateodata şi una camila 
*** 
Un seic arab se plimba in desertul Arabiei Saudite. Cu 50 de metri in fata e sotia 
acestuia. Se intalneste cu un alt seic, care suparat intreaba: 
- Ce faci Ahmed? E scris in Coran ca femeia e cu 50 de metri in spatele barbatului, 
nu in fata. 
- Ai dreptate prietene, dar cand era scris Coranul nu existau mine in desert. 
*** 
O femeie nu voia sa-si marite fata cu Abdul. Incercand sa-l faca sa se razgandeasca, 
îi spune: 
- Daca vrei sa te mariti cu fiica mea, adu-i un Mertzan. 
- Abdul iubeste, Abdul doreste, Abdul aduce Mertzan! 
Aduce Abdul Mertzanul, mama, disperata, incearca din nou: 
- Fata mea nu se marita cu tine decat daca o sa aiba vile la munte şi la mare. 
- Abdul iubeste, Abdul doreste, Abdul cumpara vile! 
Cumpara Abdul vile, mamei îi vine o ultima idee: 
- Fata mea nu poate sa se marite decat cu cineva care o are de 30 de centimetri! 
- Abdul iubeste, Abdul doreste, Abdul mai taie! 
*** 
La scoala, doamna invatatoare îi intreaba pe copii ce stiu ei despre camila. Ionel 
raspunde: 
- Pai, camila este foarte rezistenta la sete! 
Alt elev din prima banca raspunde: 
- Eu stiu ca ea e foarte rezistenta la carat greutati! 
Bula agitat din ultima banca statea cu mana ridicata de ceva timp; vroia şi el sa 
raspunda la intrebare. 
- Doamna invatatoare eu stiu despre camile ca sunt vagaboante! 
Bula, zice invatatoarea, nu ti-e rusine! Cum poti sa spui asa ceva de fata cu toti 
copiii! Ce inseamna asta? Cum adica camilele sunt vagaboante? Cine ti-a spus tie 
asa ceva? 
- Pai cum, doamna invatatoare, nu umbla ele cu toti arabii? 
*** 
Stiti de ce a castigat Bin Laden partida de sah cu Bush? 
Pentru ca arabul i-a luat doua turnuri. 
*** 
Un cetatean, care arata ca fiind de origine araba, merge la casa de bilete a 
aeroportului J.F.K. şi îi spune domnitei de acolo: 
- Un bilet pana la Pentagon as dori şi eu, va rog! 
- Pai, stimabile, avionul asta nu merge la Pentagon... 
- Pui pariu ca merge? 
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*** 
Anunt: Preot, caut slujba. 
*** 
Obama l-a sunat pe Mubarak şi i-a cerut sa-i scrie poporului egiptean un mesaj de 
ramas bun. 
Mubarak l-a intrebat: 
- Dar unde pleaca poporul egiptean? 
*** 
Sotia inainteaza actele de divort. 
- Si care este motivul divortului? O intreaba judecatorul. 
- Ma forteaza sa mananc tot ce-i gatesc! 
*** 
Sotia catre sot: 
- Am doua vesti pentru tine, una proasta şi una buna. 
- Spune-le. 
- Te parasesc! 
- Si vestea proasta? 
*** 
In noaptea nuntii, mirele, bine dispus, îi spune unui amic: 
- Pariezi pe 5000 de lei ca mireasa e virgina? 
Mireasa aude şi intervine: 
- Nici nu te-ai însurat bine şi deja arunci cu banii pe fereastra?! 
*** 
Sotia îi zice sotului, dupa ce acesta vine beat acasa: 
- Daca mai vii o singura data in halul asta acasa, nu-ti mai vorbesc niciodata! 
- Iubito! nu ma ispiti! 
*** 
Un tip care manca la un restaurant cheama chelnerul: 
- Gusta, te rog, supa. 
Chelnerul, confuz, intreaba: 
- Este prea fierbinte? 
- Gusta supa! 
- Este prea rece? 
- Gusta supa!! 
- A cazut vreo musca in ea? 
- Gusta supa!!! 
Chelnerul, obosit de ghicit, cedeaza. 
- Bine, bine, gust supa. Unde-i lingura? 
- Aha! 
*** 
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GREIERE SI FURNICA ( fabulă modernă) 
Primăvara 
Furnica sapă, pune seminţe, face straturi. Apare şi greierele. 
- Ce faci greieraşule? 
- Merg la un tenis cu băieţii. 
- Măi, măi! Să nu vii la iarnă să-mi ceri mâncare, că nu ştiu ce-ţi fac! 
- Da, da, bine,..... 
Vara 
Furnica adună, seceră, coseşte. Trece greierele, cu o chitara sub brat. 
- Ce faci, măi greierasule? 
- Mă duc cu băieţii să cânt în parc. 
- Să nu uiţi: de la mine să nu ceri de mâncare. 
Toamna 
Furnica culege de zor, face dulceţuri, pune conserve. 
Trece greierul, tot cu chitara sub braţ. 
- Ce faci, măi greierasule? 
- Mă duc să cânt cu băieţii în bar. 
- Bine, mă, da' la muncă nu vii până la iarnă? 
Vine iarna 
Furnica stătea în pridvor, înfofolită într-un şal şi cu un ceai fierbinte 
în mână, când vede o limuzină. Din ea coboară greieraşul.. 
- Ce faci, greieraşule? 
- Uite, mă duc la Paris să cânt. Am avut succes cu chitara. 
- Bine, greieraşule, baftă. Şi dacă-l vezi pe unu', Topârceanu, zi-i că-mi bag 
picioarele în "Balada" lui. 
Să aveti o zi de greier! 
*** 
STUDENŢEŞTI 
1. Un student e la examen şi nu prea stie. 
Profesorul îi zice: - Macar stii ce-i aia examen? 
- Da, este atunci cand doi oameni inteligenti vorbesc intre ei. 
- Si daca unul dintre ei este idiot? 
- Celalalt nu ia examenul... 
* 
2. La un examen de fizica. Profesorul foarte prost dispus. Intra prima studenta. 
- Duduie,...e vara,...sunteti intr-un compartiment de tren şi va este foarte cald.... Ce 
faceti..? 
Studenta foarte bucuroasa de simplitatea intrebarii raspunde: - Deschid fereastra! 
- Perfect, va rog sa calculati viteza cu care intra curentul de aer in compartiment, 
temperatura de afara şi presiunea atmosferica. 
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- ?!!!? 
Pica examenul. A doua studenta pateste la fel. 
Intra şi a treia studenta, care intre timp aflase despre ce era vorba. 
- Duduie, e vara, sunteti in tren, in compartiment, şi va e foarte cald..... Ce faceti ? 
- Imi dau jos bluza! 
- Dar totusi va e cald.... 
- Imi dau jos fusta! 
- Inca va e foarte cald.... 
- Imi dau jos sutienul, chilotii, tot, tot,...raman goala! 
- Si daca inca va mai este cald...? 
- Dom'profesor, şi sa stiu ca ma f** cu tot trenul, dar fereastra aia tot nu o deschid !! 
* 
3. Un grup de cercetători scriu o carte, de 300 de pagini, un compendiu de fizică 
cuprinzând toate cunoştinţele din domeniu. Se hotărăsc să facă un sondaj ca să afle 
în cât timp o vor învăţa studenţii. Merg mai întâi la francezi şi ăştia zic că o învaţă în 
4 luni ! Apoi merg în Germania şi nemţii spun că o învaţă în 2 luni ! Şi în final ajung 
în România,într-un cămin studenţesc unde toţi erau beţi morţi ! 
Îl trezesc pe unul şi îl întreabă: 
"În cât timp reuşeşti să înveţi toată cartea asta ?" şi studentul nostru: 
"BUUEEEYYYY, SCULAREA ! MÂINE AVEM EXAMEN !!!!" 
* 
4. La o restanta toti studentii asteptau in amfiteatru şi la un moment dat intra 
profesorul... 
- Intrebare de nota 10...Cum ma cheama ???..o liniste...de mormant; 
- Atunci o intrebare de nota 5... La ce materie dati azi restanta ???;...liniste..., la care 
o voce de undeva din spate..... 
- Scarba vrea sa ne pice !!! 
* 
5. Profesoara: Copii, ce ne da porcul ? 
Un elev: Carne ! 
Profesoara: Bravo ! Copii, ce ne da gaina ? 
Un alt elev: Carne şi oua ! 
Profesoara: Bravo ! Copii, ce ne da vaca ? 
Un al treilea elev: Teme pentru acasa ! 
* 
6. Noapte, inainte de examen. In apartamentul profului suna telefonul pe la 3 
noaptea. Cu o voce iritata acesta raspunde: - Daa ! 
- Dormi...? 
- Bineinteles ca dorm..! 
- ...si noi invatam,....'tu-tzi mortii ma-tii !!!... 
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* 
7.Un student se duce la cantina şi singurul loc liber este langa un profesor. Neavand 
ce face, se aseaza acolo. Profesorul spune: 
- Porcul nu-i este prieten porumbelului. 
Studentul raspunde: 
- Bineee, atunci eu am zburat. 
Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele mai grele intrebari, 
dar acesta raspunde la toate.In cele din urma, profeorul il intreaba: 
- Vezi pe drum un sac de minte şi unul de bani. Pe care il iei? 
- Pe cel cu bani. 
- Eu l-as lua pe cel cu minte. 
- Fiecare cu ce n-are... 
* 
8. Profesorul, furios de-a dreptul, îi scrie pe lucrare “BOU”. Studentul merge la el şi 
îi spune: 
- Domnule profesor, v-ati semnat, dar nu ati trecut nota !!!!! 
* 
9. Un student ia nota 4 la examenul de Logica şi îi propune profesorului: 
- Daca va pun o intrebare logica şi nu-mi raspundeti imi mariti nota ? 
- Profesorul: Da! 
- Ce este ilogic dar legal, logic dar ilegal şi totodata ilogic şi ilegal ? 
Se gandeste profesorul.... nu stiu, şi îi mareste nota. 
Studentul raspunde: - Ca dvs.. aveti 60 de ani şi sunteti casatorit cu una de 24 - este 
ilogic dar legal; ca sotia dvs. are un amant de varsta ei - este logic dar ilegal; ca dvs. 
îi mariti nota amantului sotiei - este şi ilogic şi ilegal. 
* 
10. "Directorul unui internat îi previne pe băieţi: 
- Dacă dă dracu' şi-l prind pe unul din voi în dormitorul fetelor, îl amendez cu 10 
Euro, a doua oară îl ard cu 20 de Euro şi a treia oară cu 40 Euro ! 
Din spate, o voce timidă: 
- Dom' director, da' un abonament cât costă?" 
* 
11. Un preot explica la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva. 
- Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute. 
- Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseaza !!! Eu vorbesc in 
general..... 
* 
12. Se spune că s-a petrecut la Politehnica din Bucureşti. Studenţii aveau examen, 
dar, nemergând la cursuri nici măcar nu-şi cunoşteau profa. 
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Un grup de studenţi aşteptau şi ei... Vine o tipă faină, cu un şal în jurul gâtului, iar 
unul din studenţi zice: 
- Iată vine un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ.... Şi toţi se prăpădesc de râs. Se 
uită tipa atent la ei şi intră în sală.. 
Studentul în faptă: - Waw ! Am pus-o! E profa... Sigur mă pică ! Dar îşi încearcă 
totuşi norocul şi intră în sală. Când să tragă biletu’ cu subiectu’, profa întreabă: 
- Tu eşti Mircea ? 
- Eu sunt doamnă...., dau acum, sau vin la toamnă ?! 
* 
13. Lecţie de gramatică la Târgu-Mureş... Profesoara le explică elevilor despre 
gradele de comparaţie ale adjectivelor. După ce termină, vrea să vadă ce au înţeles 
copiii şi le cere să dea exemple: 
- Ionel, spune profesoara, dă un exemplu de adjectiv la cele trei grade de 
comparaţie. Se ridică Ionel şi spune: frumos, mai frumos, cel mai frumos. 
- Bravo Ionel, spune profesoara, ai înţeles perfect. Ai nota 10! Ia să vedem acum 
dacă Anişoara a înţeles cum e cu gradele de comparaţie. 
Se ridică Anişoara şi spune: înalt, mai înalt, cel mai înalt. 
- Bravo Anişoara, ai şi tu un 10! 
- Ia s-o vedem acum şi pe Ildiko. Se ridică Ildiko şi începe: adânc, mai adânc,..ioi! 
* 
14. Clasă de maghiari la ora de limba română: „Gyury, spune, te rog, o propoziţie!” 
- "Duminică me duc la pedure". 
- Gyury, dragă, nu-i bine. 
- "Atunce no me duc". 
* 
15. Elevii unei clase au fost fotografiati, iar diriginta lor incerca sa-i convinga sa 
cumpere pozele: 
− Ganditi-va, copii, ce dragut va fi atunci cand veti fi mari şi va veti uita la fotografii 
spunand: 
"Uite-o pe Oana - acum e avocat"....sau "Uite-l pe Mihai - acum e doctor"... 
Din clasa se aude o voce: − Uite-o pe diriga - acum e moarta....!!! 
* 
16. Profesorul zice: "Baiete din pacate pentru tine nota pe care o ai incepe cu P. 
Banuiesc ca stii ce nota e, nu...?" 
Studentul:..."Pinci !!?" 
* 
17. Profesorul de matematica Grigore Moisil, la o ora de matematica. Dupa ce a citit 
prostiile pe care le-a debitat unul dintre studenti intr-o lucrare, il cheama pe 
studentul respectiv la el, il pupa pe frunte şi zice: 
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- Tu poti sa te lauzi la toata lumea ca profesorul Grigore Moisil te-a pupat in fund, ca 
asta nu-i cap! 
*** 
- De ce nu fac femeile armata? 
- Pentru ca la comanda "Culcat" s-ar lasa pe spate. 
*** 
- Stiti cum se recunosc barbatii bolnavi de SIDA? 
- Mor femeile dupa ei. 
*** 
- De ce nu se prea utilizeaza prezervativele de culoare neagra? 
- Pentru ca subtiaza. 
*** 
- Ce face femeia dupa ce face dragoste? 
- Plictiseste. 
*** 
- De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
- Ca sa poata vorbi pâna aparea şi Eva. 
*** 
- De ce au femeile coapsele calde? 
- Pentru ca barbatii sa nu faca otita! 
*** 
- Ce e rosu şi vine regulat? 
- Mos Craciun. 
*** 
- Ce conditie trebuie sa indeplineasca in Scotia o vanzatoare de cofetarie? 
- Sa aiba diabet. 
*** 
- In cate categorii se impart femeile? 
- Frumoase, destepte şi marea majoritate. 
*** 
- Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in casatorie? 
- Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata... 
*** 
- Cum de stiu femeile sa faca asa de bine sfoara? 
- Si cartea se deschide unde e citita mai des. 
*** 
- Ce e optimistul? 
- Un barbat care, inainte de a pleca la prima intalnire cu o fata, isi unge fermoarul 
de la pantaloni. 
*** 
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- Cine a fost primul barbat care a zis: "E nevoie de o femeie in casa?" 
- Mesterul Manole. 
*** 
- Care barbat din intreaga literatura romana a asezat femeia acolo unde-i este locul? 
- Mesterul Manole. 
*** 
- Ce facea Mesterul Manole cand o zidea pe sotia lui Ana? 
- Body-building. 
*** 
- Ce au in comun un trenulet electric şi sanii unei femei? 
- Au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult cu ele. 
*** 
- De ce s-a mutat Bula la etajul 10 intr-un bloc fara lift? 
- Pentru ca are soacra cardiaca. 
*** 
- Cand se bucura calugarii ca nu sunt casatoriti? 
- Cand se spovedesc femeile. 
*** 
- Ce faci daca afli ca mai ai doar 6 luni de trait? 
- Te muti cu socara şi fiecare zi va parea o eternitate. 
*** 
- De ce isi iau blondele pe ele panataloni foarte stramti? 
- Ca lumea sa le poata citi pe buze. 
*** 
- De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine? 
- Pentru ca nu suporta comparatiile. 
*** 
- De ce este asa de greu pentru femei sa-si gaseasca un prieten senzual, inteligent, 
atent şi frumos? 
- Pentru ca acestia au deja un prieten. 
*** 
- De ce a creat Dumnezeu barbatul? 
- Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasa. 
*** 
- Care este asemanarea dintre un barbat şi un storcator de fructe? 
- Ai nevoie de el dar nu esti sigura pentru ce. 
*** 
- De ce sunt femeile ca vremea? 
- Pentru ca orice ai face, nu poti sa le schimbi. 
*** 
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- Ce au in comun toti barbatii care stau singuri intr-un bar? 
- Sunt insurati. 
*** 
- De ce a creat prima data Dumnezeu barbatul? 
- Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada cum 
lucreaza. 
*** 
- Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie? 
- 30 de kilograme. 
*** 
- Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
- 30 de minute. 
*** 
- De ce au prezervativele ambalajul atat de greu de desfacut? 
- Ca sa mai ai timp sa te razgandesti. 
*** 
- Care este asemanarea dintre o masina noua şi un sot? 
- Ambele functioneaza bine doar in primul an. 
*** 
- La ce e mai usor sã renunti: la vin sau la femei? 
- Depinde de vechime 
*** 
- Doctore, am voie sa beau bere? intreaba un alcoolic. 
- Doamne fereste! raspunde doctorul. Asta v-am interzis acum doi ani! 
- Da, dar mi-am inchipuit ca medicina a mai facut progrese... 
*** 
- Cum este vazuta Romania de catre NATO? 
- Ca un testicul: participa dar nu se baga! 
*** 
Se duce unul la doctor cu un cutit infipt in spate. 
- Domnule doctor, am un cutit in spate! 
- Acum vii, domnule, cand mai sunt trei minute pana la ora 7, cand se termina 
programul. Vino şi dumneata miine. 
- Domnule doctor, ce suflet aveti sa ma lasati cu cutitul asta in spate? 
Medicul se duce la bolnav, îi ia cutitul din spate şi i-l infige in ochi. 
- Na! Du-te la oftalmolog, ca ala are program pana la 8. 
*** 
O pacienta îi spune dentistului sau: 
- Doctore, n-o sa ma doara ? Mor de frica! Cred ca decat sa-mi scot o masea mai bine 
fac un copil. 
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- N-am nimic impotriva. Dar hotarati-va, ca sa stiu cum sa pun scaunul. 
*** 
O ambulanta goneste pe strazi şi la o intersectie rastoarna şi accidenteaza un 
pieton. Soferul coboara imediat, ridica victima, o instaleaza pe targa şi continua 
drumul spre spital. La un moment dat, se intoarce zambind spre accidentat şi îi 
spune: 
- Ce noroc formidabil ati avut ca treceam pe aici! 
*** 
Un pacient bine fixat nu necesita anestezie. 
*** 
Doctorul viziteaza pacientii din salon: 
- Si cum va merge azi, domnule Popescu? 
- Rau de tot, nu mai am pofta nici de ceea ce mi-ati interzis dumneavoastra... 
*** 
Peste 50 de ani tara noastra va fi foarte bogata! 
- Ce pacat ca noi nu vom mai trai atunci. 
- Nu "ce pacat", ci "pentru ca". 
*** 
- Alo?! Ghicitoarea Mama Omida? 
- Da, manca-ti-as! 
- Ghici cine-i! 
*** 
Ce s-a ales de lumea asta, domnule! Stateam duminica in biserica la slujba şi o 
doamna de langa mine scoate o tigara, o aprinde şi incepe sa fumeze... Sa-mi scape 
berea din mana, nu alta! 
** * 
Intra o blonda draguta la farmacie şi intreaba farmacista: 
- Aveti prezervative foarte mari de vanzare? 
- Desigur ca avem, vreti sa cumparati? 
- Nu, dar va suparati daca am sa astept aici pana intra cineva sa cumpere? 
*** 
Doi scotieni: 
- Pe tine te cheama Vincent, asa-i? 
- Da. 
- Atunci de ce semnezi intotdeauna Vin? 
- Pentru ca la fiecare semnatura economisesc un cent! 
*** 
Un barbat se prezinta la doctor. 
- Doctore, sotia mea are un complex de inferioritate. Cum sa procedez ca sa nu si-l 
piarda? 
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** 
Exista 3 feluri de barbati care nu inteleg femeile: cei tineri, cei maturi şi cei batrani 
** 
Comentariul ei dupa noaptea nuntii: 
Englezoaica: - John sper ca mi-am indeplinit perfect obligatiile 
conjugale... 
Nemtoaica: - Hans, fa-mi o cafea... sau nici asta nu poti? 
Frantuzoaica: - Pierre, da-mi un pahar de sampanie sa-mi clatesc gura... 
Poloneza: - Tadeusz, daca şi data viitoare o sa fie la fel, o sa fac o excursie in 
Romania ! 
Romanca: - Ioane, Ioane... daca şi salariul l-ai avea tot atat de mare 
** 
Secretara catre patron: 
- Am doua vesti: una buna, alta rea. 
- Incepe cu cea buna. 
- Nu esti steril. 
** 
Niste turisti la tara: 
Ea: - Iubitule, peisajul asta ma lasa muta. 
El: - Perfect, campam aici. 
** 
Daca o persoana ajuta un hot inainte de a savarsi un furt, se numeste complice şi va 
plati pentru asta. 
Daca o alta persoana ajuta un hot dupa ce a savarsit fapta, se numeste AVOCAT şi 
este platit pentru asta. 
** 
In momentele dificile ale vietii, trebuie sa ridici capul, sa bombezi pieptul şi sa spui 
cu hotarire: 
....."Acum chiar ca-s in rahat pina-n git!!" 
*** 
Daca intr-o zi viata iti intoarce spatele... prinde-o de fund !!! 
*** 
Psihiatrii afirma ca una din patru persoane are o deficienta mintala. 
Daca esti cu inca trei prieteni şi nu ai observat nimic ciudat la ei, atunci...cel ticnit 
esti tu ! 
*** 
Daca esti in stare sa zimbesti cand ceva merge rau..... este pentru ca ai gasit un 
tampit pe care sa arunci vina. 
*** 
Ca sa-ti atingi obiectivele, trebuie sa fii capabil sa visezi... 
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Asa ca nu mai pierde vremea, trimite totul la dracu' şi du-te sa te culci !!! 
*** 
Daca inca n-ai gasit persoana ideala...distreaza-te cu cea pe care o ai la indemana ! 
*** 
Daca intr-o zi simti un mare vid, mananca........... sigur ti-e foame!!!!! 
*** 
Daca ai vointa, poti sa muti şi muntii din loc. Daca ai creier, îi lasi acolo, ca nu te 
deranjeaza. 
*** 
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura in fiecare mana. 
*** 
Judecata buna vine in urma experientelor rele, iar acestea vin in urma judecatii 
rele. 
*** 
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii: nu li se intampla prea des. 
*** 
Este mai usor sa obtii iertarea decat permisiunea. 
*** 
Constiinta este cea care sufera atunci cand restul partilor fiintei tale se simt atat de 
bine. 
*** 
Daca trebuie sa alegi intre doua rele - alege-l pe cel pe care nu l-ai mai incercat 
pana atunci. 
*** 
Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare. 
*** 
Experienta este un lucru minunat: iti permite sa recunosti o greseala atunci cand o 
repeti. 
*** 
Da-i unui om un peste şi el va avea ce manca o zi; invata-l sa pescuiasca şi el va sta 
pe marginea lacului şi va bea bere toata ziua. 
*** 
Iei in masina o autostopista, o fata tanara şi frumoasa. 
Brusc, fata lesina in masina şi o duci la spital. 
Acest lucru este stresant. 
Dar la spital, medicii iti spun ca ea este insarcinata şi te felicita ca vei fi tatic. Le spui 
ca nu tu esti tatal, dar fata sustine ca tu esti! 
Aceasta situatie devine foarte stresanta. 
Asadar...ceri un test ADN sa demonstrezi ca nu tu esti tatal. 
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La finalul testelor, doctorul iti spune ca esti infertil şi cel mai probabil asa te-ai 
nascut. 
Esti extrem de stresat, dar totusi te simti usurat. 
Pe drumul spre casa te gandesti la cei 3 copii ai tai. 
ASTA DA STRES!!!! 
*** 
Profesoara le cere elevilor sa faca o compunere cu tema "Cumk mi-am petrecut 
vara.." 
A doua zi: -... şi știi, Ilenuta, în compunerea "Cum mi-am petrecut vara" nu era 
necesar sa desenzi și pozițiile! 
*** 
Vine Gigel acasa cu nota 2 la educatia fizica trecuta in carnetul de note. 
Ta-su: – Gigel, cum dracu tu baiat sportiv, care şi acasa faci sport şi te ridici la bara, 
ai 2 la educatia fizica? 
Gigel: – Profu’ de educatie fizica zice “Gigele ridica un picior”. 
Eu ridic un picior… Dupa aia zice “Gigele ridica-l şi pe celalalt…” 
Si eu i-am zis “Pai crezi ca pot sa stau in p*la?”. Si mi-a pus 2. 
Ta-su: – Bravo Gigele, bine ai facut! 
 
A doua zi vine Gigel acasa cu nota 2 la literatura. 
Ta-su: – Gigele, cum ma tu baiat destept, care citesti toata ziua ai luat 2 la 
literatura? 
Gigel: – Profu de literatura ne-a pus sa compunem cate o poezie şi eu am compus-o 
p’asta: 
Ce sa fie, ce sa fie, 
Un om mort cu p*la vie, 
Sa fereasca sfanta soarta, 
D’unul viu, cu p*la moarta. 
Ta-su: – Bravo Gigele, chiar e misto! 
 
A treia zi Gigel ajunge acasa de la scoala şi îi spune tatalui: 
- Am luat 2 la matematica azi… 
- Ce s-a intamplat? 
- Pai m-a intrebat profesorul “Cat fac 3 x 2?” şi am spus “6″. 
- Pai… e corect. 
- Stiu, dupa care m-a intrebat “Cat fac 2 x 3?” 
- Si care p*la mea e diferenta? 
- Asta am spus şi eu şi mi-a dat 2. 
 
A 4-a zi Gigel îi zice lui ta-su ca l-a exmatriculat din scoala. 
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- Pai de ce? 
- M-au chemat in cancelarie, intru eu acolo şi cand ma uit: profu de educatie fizica, 
profu de literatura, profu de matematica şi profu de geografie… 
- Pai, ce p*la mea cauta profu de geografie acolo? 
- Asta i-am intrebat şi eu! 
*** 
Un barbat ajunge acasa şi isi gaseste sotia facandu-si bagajele. 
- Ce faci, draga? Unde pleci? 
- La Las Vegas ! Am aflat ca acolo sunt barbati care m-ar plati cu 400$ ca sa le fac ce 
tie iti fac pe gratis! 
Omul sta putin pe ganduri, apoi incepe şi el sa-si faca bagajele. 
- Dar tu ce faci acolo? intreaba sotia. 
- Merg şi eu la Las Vegas... sunt curios sa vad cum te descurci cu 800$ pe an! 
*** 
Cica 10 barbati se arata in fata portii raiului inaintea lui Sfantu Petru. 
Sfantu Petru le zice la barbati: toti care si-o inselat nevasta sa faca un pas in fata. 6 
oameni pasesc, la care Sfantul Petru spune: voi 6 veniti cu mine in rai, restul de 4 
ramaneti aici. 
Cei 4 protesteaza iar Sfantul Petru le spune ca pacatul se iarta dar prostia nu. 
 
10 femei se prezinta la portile raiului: toate care v-ati inselat sotul sa faca un pas in 
fata. 9 femei fac un pas in fata. 
Sfantul Petru zice: voi 9 urmati-ma şi luati-o şi pe surda aia cu voi. 
*** 
De ce sunt politistii uzi de la genunchi in jos? 
Dupa ce arunca tigara in WC, o sting şi cu piciorul. 
*** 
Daca este sa ne ghidam dupa reclame, in Romania populatia are trei mari 
probleme: matreata, cariile dentare şi menstruatiile... 
*** 
Indiferent de viteza pe care o ai cind mergi cu masina, cei care merg mai incet - 
dorm la volan, iar cei care merg mai repede - sunt sinucigasi. 
*** 
Doua calugarite la cumparaturi intr-un magazine alimentar. Una dintre ele o 
intreaba pe cealalta: 
- Ce-ai zice de niste bere? 
- N-ar strica, dar mi-e rusine sa cumpar asa ceva. 
- Nici o problema, rezolv eu. 
Iau ele o cutie cu 6 sticle cu bere şi se duc la casa. 
Casierul se uita mirat la ele. Calugarita zice: 
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- Asta-i ca sa ne spalam parul. 
Casierul, fara sa ezite, se apleaca sub tejghea şi pune o punga de covrigei linga bere: 
- Sa nu va uitati bigudiurile. 
*** 
Ion iese din casa şi il vede peste gard pe vecinul lui, Marin, care isi batea temeinic 
nevasta. 
- Marine, ce faci, ma? 
- Iote, imi repar masina de spalat! 
*** 
Intr-o zi, vine Bubulina de la cinematograf plingind in hohote: 
- A fost ingrozitor mama, se plange Bubulina. A trebuit sa-mi schimb locul de patru 
ori la cinematograf. 
- De ce, draga? S-a legat vreun barbat de tine? 
- Pana la urma... da. 
*** 
Un copilas îi scrie lui Mos Craciun: 
- Trimite-mi un fratior. 
Mos Craciun raspunde: 
- Trimite-mi-o pe maica-ta! 
*** 
Daca Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi fost in Paradis şi in ziua de astazi pentru ca 
ei ar fi ignorat marul şi ar fi 
mancat sarpele 
*** 
Dupa multa vreme, Popescu isi scoate nevasta la restaurant.. 
Cand isi lasa pardesiele, garderobiera zambeste: 
– Buna seara, domnule Popescu! 
Nevasta il interogheaza imediat: 
– De unde te stie asta!? Tu ai mai fost aici fara mine! 
– Nu, draga, a fost femeie de serviciu la noi la firma! 
Se aseaza. Vine chelnerul: 
– Buna seara, domnule Popescu, la aperitiv ca de obicei? 
Sotia se face vanata: 
– Aha! Te cunoaste şi stie şi ce-ti place! 
– Da, sigur, a lucrat la noi la bufet, dar s-au facut restructurari. 
Scena se repeta cu tot personalul din restaurant, inclusiv portarul care le cheama 
un taxi. 
In masina femeia explodeaza: 
– Tu ma crezi proasta, adica eu nu-mi dau seama ca..., 
vorbind intr-un torent tot drumul, pana ce soferul se intoarce razand: 



2962 

 

– Don’ Popescu, pe cinstea mea, din cate curve am dus cu dv., asta-i cea mai a 
dracului ! 
*** 
Intr-o mica asezare evreiasca se stinge din viata prostituata locului. Lasa mostenire 
toti banii ei pentru repararea sinagogii. 
Enoriasii in majoritate nu vor sa primeasca mostenirea. Vezi, Doamne, ca nu-i 
cuvios sa primesti banii unei curve 
Discutii şi discutii, pana ce hotaresc sa se duca la Rabin. Rabinul hotareste ca e voie 
de primit banii. 
- Dar bine, Rabi, de ce, ca doar femeia stii bine cu ce s-a ocupat la viata ei !?? 
- Pai, spune rabinul, banii aceia in fond sunt tot banii nostri. Nu ? 
*** 
Un tânăr merge la preot: 
- Părinte, am venit să mă spovedesc. 
- Nu este nevoie, ţi-am citit blogul! 
*** 
La un semafor, opreşte la culoarea galbenă un Maybach. În spatele lui, nereuşind să 
mai frâneze la timp, intră un Tico. Pe bordul Maybach-ului apare: "New hardware 
detected. Install?" 
*** 
Discuţie la Dacia: 
- Ce ar trebui schimbat ca maşinile noastre să corespundă normelor internaţionale? 
- Normele internaţionale. 
*** 
Cum îl enervează nevastă-sa pe Emil Boc? Îi ia cheile de la maşină de pe masă şi le 
pune pe frigider 
*** 
O blondă se plimbă cu prietenul ei pe lângă o şosea circulată. 
La un moment dat, tipul, fan Mercedes, îi zice: 
- Uite un Mercedes Vito! 
Blonda, lovită în sentiment, coace ce coace şi, la un moment dat, când vede un 
BMW, zice: 
- Uite un BMW, boule! 
*** 
Un individ avea nevoie de un instalator, aşa că îl roagă pe un prieten să-i comande 
unul. Zis şi făcut. Pune mâna pe telefon şi-l sună pe instalator: 
- Bună ziua... 
- Sunt fierbinte, ce doriţi? 
- Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul şi 
formează numărul din nou. 
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- Alo?... aş dori... 
- Alo... sunt fierbinte... 
- Auzi, cucoană... eu nu-mi văd capul de treabă şi matale îţi arde de alte alea. 
Trânteşte telefonul şi-l sună pe prieten: 
- Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una şi-mi spune că-i... 
fierbinte... 
- Păi Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ţi-a răspuns nevastă-sa. 
*** 
Cum fac oltencele testul pentru sarcină? Îşi bagă un praz în sex şi, dacă iese muşcat, 
sunt în luna a treia. 
*** 
Vine soţul acasă şi-şi întreabă nevasta: 
- Ce ai face dacă aş câştiga la Loto? 
- Aş lua jumătate şi te-aş părăsi, răspunde soţia. 
- Perfect, spune soţul. Am câştigat 12 dolari. Ia 6 şi dispari! 
*** 
O planetă trece pe lîngă planeta Pămînt şi o întreabă: 
- Ce mai faci, soro? Nu te-am văzut de milioane de ani! 
- Nu prea bine... Ştii... mi-au ieşit Homo Sapiens... 
- Nu te îngrijora, o să treacă! Am avut şi eu! 
*** 
Ce face un cal pe o pajişte cu canabis? Paşte fericit! 
*** 
Fetele din ziua de azi în liceu învaţă doar două litere şi două cifre: A4 şi X5, 
începînd cu facultatea învaţă încă două cifre şi o literă: Q7 şi X6. 
Din cauza crizei financiare, începînd cu anul universitar 2009-2010, se va schimba 
programa la facultăţi şi se vor învăţa alte patru litere: RATB 
*** 
Soţul ajunge în zori acasă. Nevasta îl întreabă, cu ton de ceartă: 
- Unde ai fost toată noaptea? 
- Închipuie-ţi, dragă, chiar cînd să plec acasă, secretara cea nouă mi-a adus o cafea şi 
mi-a zîmbit provocator. Cînd a pus cafeaua pe masă, i s-a deschis bluza şi nu m-am 
putut abţine să o sărut pe gît, la care ea a devenit sălbatică şi ne-am pierdut 
amîndoi capul. În final, am ajuns la ea acasă şi am făcut dragoste nebună toată 
noaptea. 
- Minţi! Pun pariu că iar ai încercat să-ţi instalezi rahatul ăla de Windows. 
*** 
Un tip firav stătea într-un bar cu o bere în faţă. Apare un şmecher, îi dă două palme, 
îi ia berea şi o dă pe gît. Ăsta firav începe să plîngă, să se tăvălească pe jos. 
- Ce ai, mă? Plîngi pentru o bere, aşa bărbat eşti tu? 
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- Cum să nu plîng? De dimineaţă m-a părăsit nevasta, mi-a golit contul din bancă şi 
mi-a luat tot din casă. După-amiază îmi pierd slujba, încerc să mă arunc în faţa 
trenului, dar o ia pe altă linie, încerc să mă spînzur şi se rupe funia, încerc să mă 
împuşc şi se blochează pistolul. Cu ultimii bani, îmi cumpăr o bere, torn otravă în ea 
şi vii tu şi o bei... 
*** 
Cum se numeşte penitenciarul de maximă securitate din Craiova? AlcaPraz. 
*** 
Bulisor, tu ce vrei sa te faci cand vei fi mare? 
- Visez sa fiu miliardar, ca tatal meu. 
- Pai ce, tatal tau e miliardar? 
- Nu, şi el viseaza. 
 
Doctorul il intreaba pe Bula: 
- Spune-mi, te rog, cum te protejezi cand faci sex? 
- Domnule doctor, sunt foarte precaut, folosesc prezervativ şi manusi chirurgicale! 
- Si partenera? 
- Care partenera?! 
 
Bulă completează o fişă personală pentru angajare. La data naşterii trece 15 august. 
- În ce an? întreabă funcţionara de la oficiul forţelor de muncă. 
- În fiecare an! 
 
Care este cea mai tare valuta? intreaba invatatoarea. 
- Euro, Dollar, Lira sterlina! striga elevii. 
- Ciocanul libanez! zice Bula. 
- Ce??? Nici nu exista asa ceva, de unde ai auzit asa ceva? intreaba invatatoarea. 
- Pai a zis sor-mea ca daca libanezul îi mai da doua ciocane isi ia apartament! 
 
- Nevasta, pregateste-mi costumul cel negru, ca mi-a murit un coleg şi ma duc la 
inmormantare, zice Bula. 
La intoarcere, îi spune sotiei: 
- Vai, draga, ce lume prost crescuta a luat parte la inmormantare. Sa vezi, cand a 
inceput sa cante fanfara, eu am fost singurul care m-am dus s-o invit pe vaduva la 
dans. 
 
Intr-o noapte vin hotii in casa la Bula. Cauta ei ce cauta şi nu gasesc nimic. La un 
moment dat se trezeste nevasta lui Bula: 
- Bula! Bula! Bula, trezeste-te, au venit hotii!! 
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- Taci femeie! Eu ma ascund de rusine ca nu avem nimic in casa şi tu urli in gura 
mare. 
 
 
Merge Bula in armata, iar capitanul, smecheras din nastere, îi zice: 
- Bula, du-te pana la piatra aia de departe şi spune-mi daca sunt acolo! 
Bula executa, se intoarce transpirat şi zice: 
- Permiteti-mi sa raportez: Da, sunteti acolo! 
Capitanul, curios, intreaba: 
- Si ce fac ? 
Bula: 
- Permiteti- mi sa raportez: Nu stiu. Sunteti acoperit cu o hartie şi va bazaie 
mustele! 
 
Profesorul il intreaba pe Bula: 
- Bula, ce este patria? 
- Nu stiu! 
Il intreaba pe Vasile: 
- Vasile ce este patria? 
- Patria este mama mea! 
Profesorul il intreaba pe Bula din nou: 
- Bula ce este patria? 
- Patria este mama lui Vasile! 
- Nu, Bula, patria este şi mama ta! Ia zi, ce ai inteles? 
- Ca eu sunt frate cu Vasile. 
 
Mama lui Bula statea de vorba la cofetarie cu doua vecine. Subiectul: Ce multi bani 
cistiga copiii lor. 
Prima: 
- Vasile, baiatul meu, a ajuns mare chirurg şi are atit de multi bani incit a facut 
cadou o masina unui prieten de-al lui. 
A doua: 
- Gheorghita, baiatul meu, a ajuns mare avocat şi are atitia bani incit a facut cadou 
un apartament unui prieten de-al lui. Mama lui Bula: 
- Bula al meu n-a invatat nimic, nu s-a ales nimic de el, e somer, se drogheaza. Si 
colac peste pupaza e şi homosexual. Norocul lui e ca are doi amanti, unul doctor şi 
unul avocat, care i-au facut cadou o casa şi o masina. 
 
Bula vede pe strada o domnisoara sexi, cu un catel in brate. 
- Ce n-as da sa fiu eu in locul catelusului! 
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- Nu cred, il duc la veterinar sa-l castreze! 
 
Prima zi de scoala, inainte de 1989. Se face aranjarea in banci. Invatatoarea îi 
chestioneaza pe boboci: 
- Ionescu, ia zi-mi tu ce face tatal tau. 
- Pai, tata e la o macelarie. 
- Aa, Ionescu, treci tu in prima banca, sa fii mai aproape, ca poate apreciaza taticu'... 
Popescu, da' taticul tau ce face? 
- Tata e la o benzinarie. 
- Popescule, treci tu in prima banca şi Ionescu in banca a doua. Bula, dar tatal tau ce 
face? 
- Pai.. tata e la Securitate. 
- Ooo, treci tu Bula in prima banca, Popescu in banca a doua, Ionescu in banca a 
treia. Auzi, Bula, da' ce face tata la Securitate ? 
- Habar n-am, ca abia aseara l-au saltat! 
 
La facultate profesorul le tine un discurs studentilor despre bunele maniere: 
- Cunoaseti o fata şi o invitati la un restaurant. In timpul mesei trebuie sa va duceti 
la baie. Popescu, cum te-ai scuza? 
- Domnisoara trebuie sa ma duc sa urinez, scuzati-ma o clipa. 
- Foarte urat! Ionescu, tu cum ai spune? 
- Va rog domnisoara sa ma scuzati o clipa ca am nevoie la toaleta! 
- Este mai bine, dar nu este frumos sa pomenesti de toaleta in timpul mesei! Bula tu 
cum ai spune? 
- Domnisoara, scuzati-ma o clipa deoarece trebuie sa dau mana cu un vechi prieten 
cu care am facut armata şi pe care sper sa pot sa vi-l prezint in aceasta seara! 
 
Un elev intreaba: 
- Doamna profesoara, cine ne-a adus pe noi pe lume? 
- Barza, ati auzit? 
Si îi ia pe toti in parte. 
- Ionel, ai inteles? 
- Da, dna profesoara! 
- Vasilescu, ai inteles? 
... şi ajunge la Bula: 
- Ai inteles, Bula? 
Bula, sta putin pe ganduri şi intreaba: 
- Barza-i cea care sta intr-un picior? 
- Da. 
- Nu cred ca se culca tata cu asa ceva! 
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Dupa un pescuit norocos Bula se pregateste sa friga un peste la gratar. 
- Nu crezi ca mai inainte de a-l frige ar trebui spalat? spune mama sa. 
- Mereu imi pui intrebari anapoda. De ce sa-l mai spal? Nu a stat toata viata lui in 
apa? 
 
Profesoara le vorbeste copiilor despre SIDA: 
- Stiti, sida se poate lua prin contact el-ea, ea-ea, el-el. 
In spatele clasei, Bula ridica mana. 
- Ce e Bula? intreaba profesoara. 
- Voiam sa stiu daca este vreun pericol la contactul EU-EU. 
 
- Bula, am auzit ca ti-a murit soacra. Ia zi ce-a avut? 
- Ceva bijuterii, un televizor color, şi putine economii.... 
- Nu asta, vroiam sa intreb ce i-a lipsit? 
- Pai masina, o casa sau un apartament proprietate personala... 
- Mai Bula ! Vroiam sa stiu DE CE a murit. 
- Pai a fost la noi in vizita, eu i-am spus sa mearga in pivnita sa aduca cartofi, sa 
facem piure şi ea a cazut pe scari şi si-a rupt gatul. 
- Da... Ce ghinion! Si ce-ati facut atunci? 
- Macaroane cu branza... 
 
 
*** 
Bunicul de 80 de ani la telefon: 
- Alo, doresc sa particip la jocul telefonic anuntat. 
- Foarte bine! Am trei întrebari, v-ati pregatit? 
- Da! 
- Deci, CE ESTE: are doua roti, un ghidon şi se poate folosi pentru deplasare? 
- Bicicleta! 
- Nu-i rau, dar noi în mod concret ne-am gândit la Mountain-bike. 
- A doua întrebare. CE ESTE: are patru roti, un volan şi se poate folosi pentru 
deplasare? 
- Masina! 
- Nu-i rau dar noi în mod concret ne-am gândit la Volvo. 
- Urmeaza ultima, cea de a treia întrebare. Pentru a câstiga trebuie sa dati 
raspunsul corect! V-ati pregatit? 
- Da! 
- Deci, CE ESTE: are aripi, este condus de un pilot şi se poate folosi pentru 
deplasare? 



2968 

 

- Avion! 
- Nu e rau! dar ne pare rau, în lipsa raspunsului corect ai pierdut! Noi în mod 
concret ne-am gândit la Concorde. Va multumim pentru joc, va asteptam şi în viitor, 
la revedere! 
La care batrânul: Îmi cer scuze, dar va rog permiteti-mi sa pun şi eu o întrebare. 
- Poftiti. 
- CE ESTE: sta pe trotuar şi isi vinde corpul pentru placeri sexuale? 
- Curva! 
- Nu-i rau, dar eu în mod concret m-am gândit la ma-ta! 
*** 
Doi ardeleni bat la uşa unui bordel. "Pestele" deschide, îi cântareste din ochi si-i 
întreaba: 
- Ce vreti, ba? 
- No, nu vă suparati, am vre sa regulam şi noi ceva! 
- Câti bani aveti? 
- Cinzeci de mii...... 
- De banii astia puteti doar sa va regulati între voi! 
Dupa o jumatate de ora bat din nou la usa. 
- Iar ati venit ma? 
- No, dara amu' om venit sa platim. 
*** 
Adam şi Eva sunt izgoniti din rai. 
La plecare, ei intreaba: 
- Doamne, cine va spala vasele? 
Dumnezeu le spune: 
- Va voi pune la o incercare. Va veti sui intr-un copac şi voi da drumul la o pisica 
salbateca sa va chinuie. Cine va vorbi primul, acela va spala vasele toata viata. Zis şi 
facut. Vine pisica şi se urca pana la Eva, o zgaraie pe picioare, o musca, Eva, nici un 
cuvant. Trece pisica la Adam. Il zgaraie pe picioare, il musca, se ridica mai sus şi 
observa intre picioare doi motocei. Pisica incepe sa se joace cu ei şi la un moment 
dat, observa ca un soricel ce era ca mort, începe să se mişte şi sa crească. Si-a luat 
atunci pozitia de asalt, dar când să sară, Eva a urlat: 
- Zât! fir-ai a dracului! 
De atunci a ramas lege: femeia spala vasele!!! 
*** 
Soţ şi soţie se întorceau acasă. Intra în bloc şi urcă scările, ea în faţă el în spate. 
El îi zice: "Ai facut un fund cât o maşină de spălat!" 
Ea nu zice nimic. 
Seara.. în pat soţul vrea să facă sex, ea îi răspunde: 
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" Pentru o rufă aşa de mică, crezi tu că pun în funcţiune maşina de spălat? Spală şi 
tu la mână!" 
*** 
Ea: - Vai ce culori, ce privelişte, observă culorile frunzelor, iubitule! Uite, galbene, 
rosii... ce varietate de culori, ah, ce minunat!! 
El, la fel de romantic, trăgând un fum din tigară: 
- Ce vrei fă, e toamnă... 
*** 
CIA cauta sa angajeze un agent-asasin. In urma desfasurarii probelor eliminatorii 
au ramas pentru testul final 2 barbati şi o femeie. Testul consta prin a pune 
candidatii sa impuste o persoana. Astfel ca primul barbat este dus lânga o usa, i se 
da un pistol şi i se spune ca dincolo de aceasta usa, pe un scaun, se afla sotia lui. 
- Ucide-o! 
- Glumiti!? Nu-mi pot ucide nevasta! 
- Atunci nu este o slujba pentru tine! 
Al doilea barbat primeste aceleasi instructiuni, intra în camera şi dupa 5 min de 
liniste, iese afara plangand: 
- Am încercat, dar mi-e imposibil... 
Vine rândul femeii. I se spune ca trebuie sa-si ucida barbatul. Ia pistolul, intra în 
camera şi se aud mai multe împuscaturi, apoi strigate, troznete, lovituri în pereti. 
Dupa 10 min, se face liniste, iese femeia obosita şi transpirata: 
- Pistolul avea gloante oarbe, a trebuit sa-l omor cu scaunul! 
*** 
Vine un tip la doctor: 
- Dom'le doctor, iata care e problema mea... In fiecare seara visez ca se apropie de 
mine doua fete superbe, se dezbraca incetisor, se vara la mine in pat, incep sa imi 
faca sex oral... iar eu, sa vedeti, le imbrancesc, le dau la o parte cu mainile şi atunci 
ma trezesc in sudori ca dintr-un cosmar... 
- Si ce vreti sa va fac? intreba nepasator doctorul. 
- Va rog.. amputati-mi bratele. 
*** 
El şi ea in pat, unul langa altul. 
El: - La ce te gandesti iubirea mea? 
Ea, dandu-se mai aproape, sopteste: 
- La acelasi lucru ca tine! 
- Minunat! Atunci fa-mi şi un ou, dar cu sunca! 
*** 
Intr-o noapte, Ion şi Maria, proaspat casatoriti, stateau de vorba: 
- Ma, Ioane, spune drept, pe cine ai mai avut inaintea mea? 
- Pe Florica. 



2970 

 

- Numai pe ea? 
- Pe Veta, Maricica, Rozi... bla bla bla. 
- Sa stii ca sunt geloasa. 
- Lasa, mai bine ai fi multumita ca te-ai calificat in finala. 
*** 
Pe nevasta unui fermier o apucasera durerile facerii. 
Urmasul lui Esculap lua un felinar, inhama calul la cabrioleta şi o porni in noapte. 
Cu chiu, cu vai, ajunse la destinatie. 
Fermierul il conduse pe medic in dormitor, gonindu-i pe cei mici care se holbau 
curiosi. 
Rutinat, doctorul incepu sa-si faca datoria. Dupa un timp se auzi un oracait.. 
- Felicitari, baiete, ai o fetita! 
Nu apuca sa raspunda, ca i se porunci: 
- Da felinarul mai aproape, mai e unul pe teava. Asaaa! Gata! Gemene! Bravo fiule, ai 
fost bun. 
Dai de baut! 
Intunericul din incapere nu permitea sa se distinga nuanta spre care vira tenul 
fermierului. 
Iar cand receptiona din nou vocea medicului, incremeni: 
- Fa lumina mai mare. Am impresia ca vine şi al treilea! 
Simtind ca face apoplexie, taranul sopti: 
- Domnu' doctor, sa stingem naibii felinarul ala! Am impresia ca lumina îi atrage! 
*** 
Baiatul ciobanului se hotaraste sa îi zica tatalui sau ca e gay. Intr-o dimineata se 
ambitioneaza şi zice: 
"Auzi, tata!! Sunt GAY..."...ciobanul sta, se gandeste şi il intreaba: 
"Baiete!! Ai costum Armani??" 
"...Nu..." 
"Folosesti parfum Boss?" 
"...Nu..." 
"Dar masina Porsche ai?" 
"Stii bine ca nu am.." 
"Mai baiete! Tu nu esti gay, esti un poponar de rând..." 
*** 
Ce ai face dacă o femeie ti-ar face avansuri???!!! 
M-as feri, deoarece dupa avans urmeaza lichidarea.... !!! 
*** 
Un ofiter, după ce a băut aproape toată noaptea, n-a reușit sa se trezească 
dimineața. Suna telefonul. 
O voce plăcută de femeie: 
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- Domnule, doriți sex prin telefon? 
- Bineînţeles! Desigur ! 
- OK! Va fac legătura cu comandantul unităţii. 
*** 
Într-o viata, aproape normala, barbatul trece - în viziunea femeii - printr-o serie de 
transformari zoologice, unele complet ilogice. 
 
La început e puisor, puiut, pui, iepuras, gândacel, motanel, mielusel, cocosel, 
ursulet, bursuc şi mânz.Apoi devine armasar, taur, leu, leopard, tigru, iepuroi, 
dulau, cârlan, cintezoi şi cocos. 
Usor, usor, se transforma înpopândau, magarus, tap, berbec şi vitel. Spre final, 
ajunge guzgan, papagal, sconcs, gorila, urangutan, dinozur, casalot, mastodont, 
magar, porc si, inevitabil, boul dracului. 
 
Cu totul altfel se pune problema, când e vorba de femeie... 
 
Porneste de la privighetoare, mierla, ciocârlie, vrabiuta, gândacel, soricel, pisicuta, 
broscuta, furnicuta, albinuta, libelula şi trece spre porumbita, maimutica, fâta, 
vulpita, pupaza, bufnita şi buha, ajungând laviespe, vipera, lipitoare, ciocanitoare, 
cucuvea, closca, gâsca, hiena, catea, balena si, evident, vaca Domnului. 
*** 
Regina Angliei viziteaza un spital. 
 
La etajul I gaseste un tip care se masturba de zor. 
Socata, il intreaba pe director: 
- Ce-i cu nesimtitul asta aici? 
- Va rugam sa ne iertati. Domnul sufera de o boala grava, daca nu ejaculeaza la 
fiecare 3 ore, face atac de cord şi moare. 
 
Cu greu Regina trece in urmatorul salon unde vede o scena şi mai si. O asistenta 
ingenuncheata facea sex oral unui pacient. 
- Aici ce mai aveti de spus, domnule director? intreaba ea rosie de furie... 
- Oh, aceeasi boala, dar domnul are o asigurare medicala mai buna, my lady !!! 
*** 
Dialog intre trei nebuni. 
Primul: Eu sunt trimisul lui Dumnezeu!!! 
Al doilea: Ba eu sunt trimisul lui Dumnezeu!!! 
Ultimul: Sunteti amandoi nebuni? Nu am trimis pe nimeni!!! 
*** 
Gheorghe: Ba, Ioane, tie iti plac femeile grase? 
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Ion: Nu. 
Gheorghe: Tie iti plac femeile cu fundul mare? 
Ion: Nu, mai. 
Gheorghe: Tie iti plac femeile cu celulita? 
Ion: Nu, mai. 
Gheorghe: Atunci de ce te culci, mai, cu nevasta-mea? 
*** 
Discutie intre un copilas şi o batranica: 
- Bunico, bunico, ce bine ca ai venit! 
- De ce? 
- Pai, a zis şi mama ca numai tu ne mai lipseai! 
*** 
In timpul unei dispute, o femeie îi spune sotului ei: 
- Am fost nebuna cand m-am maritat cu tine! 
- Stiu...da cum eram indragostit la vremea aceea, nu am observat! - îi raspunde 
barbatul. 
*** 
Un turist aflat in Scotia viziteaza Loch Ness-ul in speranta de a-l vedea pe Nessie. 
Dezamagit dupa o lunga asteptare, omul isi face curaj şi intreaba un localnic: 
- Cand se arata monstrul, de obicei? 
- Dupa cinci pahare de scotch, îi raspunde acesta. 
**** 
I: Ce-i negru, mic şi bate la usa ? 
R: Viitorul. 
*** 
- O blonda şi o bruneta sar de pe un zgarie nori. Care ajunge prima? 
- Bruneta, ca blonda se rataceste... 
*** 
Ce diferenta este intre o pereche de chiloti din sec. 19 şi o pereche de chiloti din 
sec. 21? 
La chilotii din sec. 19, desfaci snurul sa vezi curul, iar la cei din sec. 21 desfaci curul 
sa vezi snurul. 
*** 
Doua blonde stau de vorba: 
- Cu cine te-ai mai culcat in ultimul timp? 
- Pai aseara cu un culturist... 
- Ooo!!! Si, cum e sa faci sex cu unul plin de muschi? 
- Cum sa fie.... ca şi cum ar cadea peste tine un sifonier mare cu o cheie mica. 
*** 
I: Ce inseamna, pentru un canibal, o femeie gravida? 
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R: Kinder cu surprize. 
*** 
In avion, dupa ce s-au oprit motoarele la 10.000 de metri altitudine: 
- Rugam stimatii calatori sa ramina pe locuri, ca sa nu ingreuneze identificarea... 
Multumim 
*** 
Trei amici, evident romani, erau intr-o barca şi dadeau la peste cand deodata un 
inger vindecator apare langa ei. 
Astia, inmarmuriti, dupa ce le revine glasul incep sa îi ceara: 
- Eu am o durere mare de spate de cativa ani, nu pot sa scap de ea... Ingerul îi atinge 
spatele şi e vindecat! 
- Eu trebuie sa port ochelari toata viata, ca nu vad bine, şi as vrea sa vad şi eu clar 
lucrurile care ma inconjoara...Ingerul îi ia ochelarii, îi arunca in apa şi ochii i se 
vindeca, vede perfect.. Se uita ingerul şi la al treilea... 
- Pe mine sa nu ma atingi!!! Eu primesc pensie de boala... 
*** 
Afis intr-un bar: 
"Daca beti ca sa uitati, va rugam platiti inainte!" 
*** 
Unuia i-a murit soacra şi i-a scris urmatorul epitaf: "Doamne primeste-o cu aceeasi 
bucurie cu care ti-o trimit eu." 
*** 
- Tu te-ai culcat cu logodnica ta inainte de casatorie? 
- Nu, ce fel de om crezi ca sunt? Dar tu? 
- Eu da, dar n-am stiut ca e logodnica ta... 
** 
O tanara la spovedanie: 
- Parinte, am pacatuit cu parintele din parohia vecina! 
- Fiica mea, sa nu mai pacatuiesti, sa iei aghiazma mare, sa faci 25 de matanii şi data 
viitoare aminteste-ti ca asta e parohia ta! 
*** 
- Marie, daca ai castiga 100 milioane € la Loto, m-ai mai iubi? 
- Da Ioane, dar mi-ar fi foarte dor de tine! 
*** 
Un tip batran şi foarte bogat era grav bolnav. Vin unele dintre rude sa-l viziteze şi 
intalnesc medicul. 
- Doctore, mai e vreo speranta? 
- Niciuna! Pacientul se va vindeca! 
*** 
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Patru tipi casatoriti merg la pescuit. Cam dupa vreun ceas se putea asculta 
urmatoarea conversatie: 
- Nici nu va-nchipuiti ce a trebuit sa fac sa pot veni la pescuit! Am promis ca in 
urmatorul sfarsit de saptamana voi zugravi toata casa. 
- Nici pe mine nu m-a lasat sa vin pana n-am promis ca voi schimba toata gresia in 
jurul piscinei. 
- Voi va plangeti pentru niste fleacuri. Eu a trebuit sa promit ca voi renova 
bucataria inclusiv schimbarea electrocasnicelor... 
Si asa au continuat sa pescuiasca pana cand si-au dat seama ca cel de al 
Al patrulea nu zisese nimic. 
- Hei, tu, doar nu vrei sa ne faci sa credem ca n-a trebuit sa promiti nimic! 
- Eu am pus desteptatorul sa sune la 4:30 AM şi cand a sunat, m-am apropiat de 
sotia mea şi i-am soptit la ureche: "Pescuit sau sex?" Si ea mi-a raspuns: "Sa te 
imbraci bine!" 
*** 
Un colonel îi spune generalului: 
- Domnule general, aveti pantalonii descheiati. 
- Experimentez, colonele! Aseara am avut camasa descheiata şi mi-a intepenit gâtul. 
*** 
- Graines de citrouilles salees, garcons...!! 
- Striga, fa Pirando, samanta da bostan cu sare, ca n-a stat toti la Paris ca tine.... 
*** 
Doi amici, vara torida, in barca la pescuit, beau bere cu lansetele in apa, fumeaza 
niste trabucuri... cand deodata unul din ei se opreste şi zice din senin: 
- Auzi ma, cred ca divortez de nevasta-mea, nu mi-a mai vorbit de o saptamana! 
- Ba, eu zic sa te mai gandesti, femeie buna ca asta e mai greu de gasit... 
*** 
La un serviciu funerar, cei care tineau sicriul se lovesc de perete, il scapa, iar 
dinauntru se aude un geamat. Deschid astia sicriul şi vad ca femeia este inca vie. 
Mai traieste femeia cativa ani si, la moartea ei, din nou vin cei de la serviciul 
funerar, sa ridice sicriul... 
Din spate se aude vocea barbatului: 
- Aveti grija la nenorocitu' ala de perete!! 
*** 
Un hipiot se urca in autobus şi se aseaza langa o foarte frumoasa şi tanara maicuta. 
La un moment dat o intreaba: Ce zici? Putem sa facem sex? 
"Nu", raspunse ea, "sunt maritata cu Dumnezeu". Si, la urmatoarea statie, se ridica 
şi coboara. 
Soferul de autobuz, care auzise discutia, se intoarce catre hipiot şi îi spune: 
"Iti pot spune cum sa faci sex cu ea." 
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"Da?", intreba hipiotul. 
"Da!", raspunse soferul de autobuz. " Ea se duce la cimitir in fiecare marti noapte sa 
se roage, deci te duci acolo imbracat cu o mantie alba, iti dai cu o crema alba pe fata 
şi zici ca esti Dumnezeu" 
Hipiotul se decide sa incerce şi ajunge la cimitir asa cum i-a sugerat soferul de 
autobuz, in prima marti noaptea. 
"Sunt Dumnezeu" zise el maicutei, tinandu-si fata acoperita. "Fa sex cu mine!" 
Maicuta isi da acordul fara intrebari, dar il ruga ca intrucat tine la virginitatea ei sa 
faca doar sex anal. 
"Dumnezeu" a fost de acord şi a trecut la treaba. Dupa ce a terminat, el sari bucuros 
in sus, descoperindu-si fata: 
"Ha-ha", tipa el. "Eu sunt hipiotul!". 
"Ha-ha", tipa maicuta. "Eu sunt soferul de autobuz". 
*** 
Doua femei joaca golf şi se distreaza de minune pana cand una dintre ele trimite 
mingea exact in mijlocul unui grup de barbati. Din nefericire, unul dintre ei cade 
secerat la pamant, zvircolindu-se de durere cu ambele maini intre picioare. Femeia 
fuge la el, isi cere mii de scuze şi il roaga sa-i permita sa-l ajute pentru ca, 
intamplator, este asistenta medicala. 
- Nu, multumesc, in citeva minute am sa-mi revin, sopteste barbatul, cu mainile tot 
intre picioare. 
Simtindu-se teribil de vinovata, femeia îi da miinile usor la o parte, îi desface cu 
mare grija fermoarul pantalonilor şi incepe sa-l maseze in zona genitala. 
- Va simtiti mai bine? il intreaba la un moment dat. 
- Da, mult mai bine, geme tipul. Dar degetele de la mana tot ma dor ca naiba. 
*** 
Ion şi Maria erau gradinari. 
Intr-o zi se intalnesc ei pe ulita şi Maria zice: 
- Mai Ioane, cum faci tu ca la tine rosiile sunt mai rosii ca ale 
mele? Ca şi eu le ud, şi eu le ingrijesc, sunt rosii, dar parca tot ale 
tale-s mai rosii ca ale mele. 
- Apoi, fa Marie, sa stii ca-i un mare secret aicea: sa stii tu de la mine, ca eu in fiecare 
dimineata cand ies sa le ud, ies in pielea goala. Si cand ma vad rosiile, toate se 
inrosesc de rusine, şi asa raman. 
Pleaca Maria, bucuroasa ca a aflat marele secret şi se intalnesc 
peste vreo doua-trei saptamani: 
- Ei, cum îi fa Marie, inrositu-s-au rosiile? 
- Apai, mai Ioane, rosiile tat ase or ramas, da’ sa stii ca mi s-or facut niste castaveti, 
de mai mare dragu' … 
*** 
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MUSATISME 
Era atât de zgârcit, încât, noaptea, lătra în curte ca să facă economie de câine. 
Unii trăiesc gratis, alţii degeaba. 
Dacă într-o vorbă îndeşi mai mult decât încape, devine vorbă goală. 
De ce prostul e mărginit, când prostia e nemărginită? 
Bănuitorul se trezeşte înaintea ceasului deşteptător, ca să-l controleze dacă sună 
exact. 
În fiecare zi de primăvară când vin rândunelele, pesimistul fredonează "vezi 
rândunelele se duc". 
Caloriferul stins e mai rece decât frigiderul în funcţiune. 
O idee bine clocită trebuie să facă adepţi, nu pui. 
Când stai de vorbă cu proştii numai duminica e o adevărată sărbătoare. 
De ce au militarii acte de stare civilă? 
Fost primar, fost prefect, fost senator, fost ministru, conu Mişu a fost numai fost. 
Ca să măsori distanţele, trebuie să le şi străbaţi. 
Marele cusur al femeilor este că te iubesc, totdeauna, când ai altceva de făcut. 
Nu sunt sensibil la frig. Chiar şi gerul mă lasă rece. 
E frumos să fii bun, dar trebuie să fii şi bun la ceva. 
Numai după invidia altora îţi dai seama de propria ta valoare. 
Fericirea se trăieşte numai de la o clipă la alta. Între ele bagă intrigi viaţa. 
Laşitatea este sentimentul care n-are nici măcar curajul să spună cum îl cheamă. 
Dragostea.. Bătăi de inimă pentru dureri de cap. Sentimentul care vine în galop şi 
dispare în vârful picioarelor. 
Femeile nu înşeală, compară. 
Lanţurile au redactat definiţia libertăţii. 
Plictiseala lungeşte ziua şi scurtează viaţa. 
O plantă care provoacă insomnii unora: laurii altora. 
Minciuna premeditată nu mai e chestiune de fantezie, ci de caracter. 
Adevăraţii cai de cursă nu aleargă pentru premii, ci numai ca să-şi pună sângele în 
mişcare. 
Gloria, când moare, nu face testament în favoarea nimănui. 
În ziua victoriei, nu uita să-ţi aminteşti şi de înfrângerile anterioare. 
Nu gloria este efemeră, ci numai cei ce o au. 
Amintirile unora se numesc remuşcări. 
Fiecare inimă are podul ei cu vechituri, pe care nu se îndură să le arunce niciodată, 
dar le 
scutură din când în când. 
Amintirile sunt asemenea cărţilor din biblioteca ta. Cauţi câte una când nu mai ai 
nimic nou de citit. 
N-am cerut vieţii nimic. Tot ce am avut, i-am smuls. Şi tot ce n-am avut, mi-a furat. 
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Cu vremea să mergi în pas, nu la pas. 
Una e să crezi şi alta e să fii credul. 
Una e să ceri, alta să cerşeşti, şi cu totul altceva să revendici.. 
Amabilitatea adevărată trebuie să fie, în primul rând, o chestiune de caracter şi apoi 
una de educaţie. 
Nu plânge fără motiv. Şi mai ales, nu plânge când ai motive. 
Când ţi se cuvine ceva, să nu ceri. Pretinde. 
Viitorul unui om, ca şi al unei lumi, se construieşte, nu se visează. 
Te-ai întrebat vreodată câte mâini au făcut pâinea, pe care, cu una singură, o duci la 
gură? 
Fără mâna omului, omenirea ar fi trăit în patru labe. 
Bănuiala e serviciul de spionaj al oamenilor neînarmaţi pentru viaţă. 
În fiecare tren al lumii, viaţa circulă pe compartimente. 
Meridianele: bretelele globului pământesc, ca să nu-i cadă ecuatorul în vine. 
Era atât de urât, încât atunci când se strâmba, părea mai puţin urât. 
Când priveşti marea, gândul o ia în derivă. 
Suntem chit, tinere confrate. Dumneata nu mă cunoşti şi eu nu te recunosc. 
Poţi să fii într-o ureche şi totuşi foarte serios la treabă: dacă eşti ac. 
Noaptea, viteza gândului circulă în "ani-întuneric". 
Când porcul trece de trei sute de kilograme încetează de a fi porc. Devine "exponat". 
Uneori te uiţi fără să vezi şi, alteori, vezi fără să te uiţi. 
Şi dacă ai chelit, ce? Parcă pe lumea asta nu sunt şi vulturi pleşuvi? 
Focul sacru nu se aprinde cu chibrituri. 
Dragostea a murit în clipa când rămâi singur în doi. 
Unui măgar, când îi spui asin, este ca şi cum în loc de "mă", i-ai spune "domnule". 
Numai covoarele se nasc ca să fie călcate în picioare." 
*** 
Un individ intra intr-un cabinet de tatuaj şi spune: 
- Vreau sa-mi tatuati bestial, pe penis, o bancnota de 100 de euro! 
Artistul se mira şi intreaba: 
- Dar de ce acolo şi de ce tocmai asta??? 
- Simplu: - unu la mana: imi place sa ma joc cu banii; 
 - doi: imi place sa vad cum imi creste averea 
 - şi trei: cand vine nevasta-mea la mine sa-mi ceara bani, eu o sa-i spun `Ia de-
aici!` 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Se poate pune baza pe Basescu şi Boc? 
Radio Erevan raspunde: 
- Se poate, dar va recomandam acidul! 
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*** 
I: De ce cozonac e de genul masculin, iar paine de genul feminin? 
R: Cozonacul are oua! 
*** 
- Alo, biroul de informatii? Spuneti-mi, va rog, unde pot gasi Viagra pentru femei? 
- In orice magazin de bijuterii. 
*** 
- Nu ştiu ce este mai nasol: faptul ca mi-a trimis un SMS "Hai să ne despartim" sau 
faptul ca două minute mai târziu mi-a mai trimis unul: "Scuze, nu era pentru tine"?! 
*** 
Intr-o zi am ajuns acasa mai devreme, şi vad un tanar alergand gol pe strada. 
L-am intrebat: 
- "De ce faci asta?" 
Mi-a raspuns: 
- "Din cauza ca ai venit prea devreme acasa, boule!" 
*** 
Mitica, un barbat plapand, n-a prea avut noroc in casatorie. Prima lui sotie, activista 
de partid, noaptea in pat, îi tot spunea: "Mai mult şi mai bine, Mitica!" A doua, era 
profesoara: "Repeta, Mitica!", îi tot spunea. A treia, farmacista, il innebunise: 
"Mitica, de trei ori pe zi: dimineata, la pranz şi seara". Dar acum, cu a patra, a avut 
noroc: inginer agronom. A fost intelegatoare: "Mitica, numai cand poti; pentru 
restul, chemam soldatii şi studentii!" 
*** 
Suna telefonul: 
- Tzrrrrrrrrrrrrr!, rrrrrrrrrrrr!) 
Fetita ridica receptorul: 
- Alo? 
- Buna, scumpo; sunt eu, tati. Mami e cumva in apropierea telefonului? 
- Nu, tati, mami e la etaj, in dormitor, cu unchiul Paul. 
Dupa o scurta pauza, tati zice: 
- Dar, scumpa mea, tu nu ai niciun unchi Paul! 
- Oh, ba da, am, şi el e la etaj, in camera cu mami, chiar in acest moment. 
O alta scurta pauza. 
- Uf, bine atunci, vreau ca tu sa faci ceva pentru mine: lasa receptorul pe masa, 
alerga la etaj şi bate la usa dormitorului şi striga la mami: 
"Masina lui tati tocmai a intrat în parcare!" 
- Bine, tati, doar un minut. 
Cateva minute mai tirziu, fetita vine inapoi la telefon. 
- Am facut ce mi-ai spus, tati. 
- Si ce sa intâmplat, scumpa mea? 

http://www.diseara.ro/ro/fun/bancuri/propune.html
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- Ei bine, mami s-a speriat rau, a sarit din pat fara nicio haina pe ea, a inceput sa 
alerge in stanga şi in dreapta tipand, apoi s-a impiedicat de covor, s-a lovit cu capul 
de masa de toaleta şi acum zace nemiscata! 
- O, Doamne! Si ce poti sa-mi spui despre unchiul tau Paul? 
- Si el a sarit din pat, fara haine pe el şi el s-a speriat rau şi a sarit pe fereastra din 
spate direct in piscin. Dar cred ca nu stia ca saptamana trecuta ati scos apa, ca sa o 
curatati. S-a lovit de fundul piscinei şi cred ca a murit. 
O lunga pauza. 
O pauza şi mai lunga. 
O foarte lunga pauza, apoi tati spune: 
- Piscina zici? Ããããã.... Aveti numarul 486-5731? 
- Nu, cred ca ati gresit numarul. 
*** 
O călugăriţă şi un preot traversau Sahara pe o cămilă. In cea de-a treia zi, cămila 
moare fără avertisment. 
După ce se sterg de praf, calugarita şi preotul chestioneaza situaţia. După o lungă 
perioadă de tăcere, preotul zice: 
"Ei bine, sora, acest lucru pare destul de grav." 
"Ştiu, parinte. De fapt, nu cred că este probabil sa supravieţuim mai mult de o zi sau 
două. " 
"Sunt de acord", afirmă părintele. "Sora, din moment ce noi probabil ca nu vom 
scapa de-aici în viaţă, ai face ceva pentru mine?" 
"Orice, parinte." 
"Nu am mai vazut sani de femeie şi mă întrebam dacă as putea sa-i vad pe ai tai." 
"Ei bine, în condiţiile acestea, nu vad nimic rău.." 
Calugarita s-a dezbracat şi preotul s-a bucurat, comentând frumusetea lor: 
"Sora, te superi dacă-i ating ?" 
Ea a consimţit şi parintele îi pipaie timp de câteva minute. 
"Parinte, pot sa va intreb ceva ?" 
"Da, maica ! " 
"Nu am mai văzut un penis. Pot să-l văd pe al tau ?" "Cred că ar fi in regula " a 
răspuns preotul ridicandu-si sutana. 
"Oh, parinte, pot sa-l ating ?" 
Preotul consimţi şi după câteva minute de giugiuleală se pomeni cu o erectie de 
toata frumusetea. 
"Sora, ştii că, dacă am introduce penisul meu în locul potrivit, el poate da viaţă." 
"Este adevărat parinte ?" 
"Da, este, sora." 
"Oh, parinte, e minunat ! Atunci baga-l în cămilă şi să plecăm odată de aici ! " 
*** 
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Pensiile nesimtite lovesc unde nu te-astepti 
Doua "fete" in parc pe o banca: 
- Draga cum faci tu ca ai bani şi te imbraci asa frumos? 
- Draga, eu vin in parc şi intru in vorba cu pensionari care nu mai pot decat sa 
mangaie şi sa pupe şi plec acasa cu bani, pe criza asta şi 10 lei sunt buni. Tu de ce 
nu faci asa ? 
- Bravo, sa stii ca e o idee buna, am s-o practic şi eu. 
 
Dupa cateva zile se intalnesc din nou şi fata noastra era suparata. 
- Ce ai, fata? 
- Am facut cum ai spus, m-a luat pensionaru', m-a dus acasa şi m-a rupt toata 
noaptea pe 10 lei. 
- Vai, draga, am uitat un amanunt, intotdeauna uita-te la ciorapi! Daca-i are kaki e 
pensionat de la armata şi nu te baga, ca astia ies de la 50 de ani, dar daca îi are 
bleumarin e şi mai rau, aviatorii ies la pensie la 40!!! 
*** 
Scotianul la spovedanie 
Un scotian insurat se duce la spovedanie si-i spune preotului: 
- Parinte, aproape ca am avut o aventura cu o alta femeie! 
- Cum adica, "aproape"? intreaba preotul. 
- Pai, ne-am dezbracat, ne-am frecat bine unul de altul, dar apoi ne-am oprit. 
Preotul este revoltat: 
- A te freca unul de altul este ca şi cum ai fi bagat-o inauntru! 
Nu trebuie sa te mai vezi cu femeia aceea. Ca penitenta, trebuie sa spui 5 
rugaciuni şi sa pui 50 de lire sterline in cutia milei. 
Scotianul iese din confesional, spune rugaciunile şi apoi se duce la cutia milei. 
Sta putin langa ea şi da sa plece. 
Preotul, care-l urmarea cu privirea, fuge dupa el si-l avertizeaza: 
- Te-am vazut! N-ai pus banii in cutie! 
Scotianul raspunde, uimit: 
- Da, parinte, dar am frecat banii de cutia milei şi - asa cum tocmai mi-ai spus - 
este ca şi cum i-as fi bagat inauntru! 
*** 
- John! 
- Da, sir! 
- Unde e câinele nostru? 
- L-am găsit în grădină făcând politică şi l-am împuşcat...sir. 
- De unde ţi-ai dat seama că făcea politică? 
- L-am găsit mâncând căcat...sir... 
*** 
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Casatoria dintre batranul fermier şi tanara sa sotie nu decurgea prea bine…de 
aceea, batranul s-a hotarat sa se duca la medic, pentru a vedea ce este in neregula 
cu el. Dupa consultatie, doctorul i-a spus: 
- Data viitoare cand te afli pe camp şi simti o dorinta fierbinte pentru sotie, nu mai 
astepta pana la pranz sau pana seara, ci pleaca imediat spre casa! 
- Am incercat şi asa - a spus fermierul - dar pana ajung acasa sunt atat de obosit, 
incat nu mai pot face nimic. 
Doctorul s-a gandit o clipa şi a spus: 
- Atunci ia-ti cu tine pusca şi imediat ce simti ca esti in puteri trage un foc şi spune-i 
ca atunci cand aude un foc de arma sa vina ea repede la tine. 
Dupa cateva saptamani, doctorul şi fermierul s-au intalnit pe strada, iar doctorul l-a 
intrebat: 
- Ei bine, cum a fost? 
- Foarte bine, in primele trei zile… apoi s-a deschis sezonul de vanatoare şi de 
atunci nu am mai vazut-o… 
*** 
Un cuplu casatorit prin anii 60,isi sarbatoreste nunta lor de 40 de ani intr-un mic 
restaurant linistit şi romantic. 
Dintr-o data la masa lor apare o mica zina care le spune: 
Pentru ca sinteti un cuplu exemplar şi pentru iubirea voastra reciproca in tot acest 
timp,va indeplinesc fiecaruia o dorinta! 
Sotia spune: 
Vreau sa calatoresc cu sotul meu drag in jurul lumii! 
Zana flutura bagheta magica şi apare 2 bilete de calatorie in miinile ei. 
Sotul s-a gindit un moment şi spune: 
Ei bine,asta e o oportunitate care nu-mi va veni de 2 ori.Imi pare rau iubirea mea 
dar dorinta mea este de a avea o sotie cu 30 de ani mai tinara decit mine! 
Sotia şi zina au ramas profund dezamagite. 
Dar dorinta este o dorinta.Zina a fluturat bagheta magica şi minune!....sotul a 
devenit de 92 de ani!. 
Morala acestei povesti:Barbatii care sint nemernici şi nerecunoscatori ar trebui sa 
nu uite ca zinele sint totusi de sex feminin!... 
 
Trimite aceasta pilda oricarei femei care vrea sa rida şi barbatilor care pot face fata! 
*** 
Fiul unei frantuzoaice intreaba pe maica-sa: 
- Mama, ce este dragostea? 
- Uita de acest cuvant, fiule. El a fost inventat de emigrantii din est, ca sa nu 
plateasca femeile... 
*** 
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Sotul catre sotie: 
- Ce idioata esti! 
- Bineînteles ca sunt idioata. Daca eram casatorita cu un preot, eram preoteasa! 
*** 
Aveti mare grija de propria persoana! 
Un studiu recent, condus de catre Ministerul Sanatatii, impreuna cu Ministerul 
Transporturilor, arata ca 23% din accidentele de circulatie se datoreaza 
consumului de alcool. 
Rezulta de aici, ca restul de 77% se datoreaza unor jeguri de indivizi, care beau 
doar cafea, ceaiuri, sucuri şi alte porcarii de genul asta......... 
Asa ca, fiti foarte atenti la aia care nu beau alcool. 
Ei cauzeaza de trei ori mai multe accidente! 
*** 
- Azi noapte te-ai prefacut? 
- Nu, chiar dormeam, zise ea. 
*** 
Jocul de poker s-a intins pana dimineata. 
- Terminati odata jocurile acestea in casa noastra! - striga sotia. 
- Scumpo, o linisteste sotul, care casa !?! 
*** 
Femeia are suflet bun, poate ierta barbatului orice, chiar daca el n-are nicio vina... 
*** 
Nu-i atat de dificil sa gasesti femeia visurilor tale. 
Dificil e s-o ascunzi de sotie! 
*** 
O blondă nu putea să-şi dea seama de ce e atât de populară. 
- Să fie oare părul meu strălucitor? îşi întreabă o prietenă. 
- Nu. 
- Să fie oare silueta mea atrăgătoare? 
- Nu. 
- Atunci cedez... 
- Asta e! 
*** 
De ce barbatii umbla cu femei cu care nu au de gând sa se însoare? 
Din acelasi motiv, pentru care câinii fug dupa masini pe care nu au de gând sa le 
conduca. 
*** 
- Te-am visat asta noapte! spune ea, sotului. Ah, ce vis minunat... 
- Mi-l povestesti şi mie? 
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- Se facea ca tu ai plecat sa lucrezi in strainatate pentru doi ani. Imi scriai cate o 
scrisoare in fiecare zi. Iar barbatul care mi le aducea era foarte chipes. Ah, cat era 
de dragut... 
*** 
Se intalnesc doi prieteni. 
- Ce mai faci? Cum te mai impaci cu nevasta ? Tot asa te cearta? 
- Nu, acum nu mai beau, nu mai fumez, nu mai pierd noptile, nu mai joc carti... 
- Si ? Inseamna ca nevasta ta acum este fericita! 
- Da de unde! De fiecare data cand deschide gura, isi da seama ca n-are pentru ce sa 
ma mai certe... 
*** 
Doua babe citeau ziarul: 
- Auzi tu, zice una, doua babe violate in Ferentari! 
- ...si noi stam ca proastele in Titan!! 
*** 
- Dragul meu, eu seman cu o femeie perfecta? 
- Nu, iubire! Tu esti cu mult mai mult! 
- Cu cât mai mult? 
- Cu vreo 50 kilograme... 
*** 
- Este clar ca cei mai prosti barbati au intotdeauna cele mai frumoase sotii, spune 
sotul sotiei sale. 
- Vai, draga, dar ma flatezi cu complimentele tale, i-a raspuns zambind sotia. 
*** 
Doi copii stau de vorbă. Primul spune cu mândrie: 
- Tatăl meu e inginer. El face nave spaţiale! Al tău ce face? 
- Ce zice mama! 
*** 
Intr-o dimineata, Ion isi gaseste cocosul mort in curte. Suparat nevoie mare ca nu 
mai are cocos sa îi calce gainile şi ca acestea nu vor mai face oua, Ion se duce la targ, 
sa cumpere altul. Ajuns acolo, dupa indelungi cautari, gaseste un animal frumos, 
aratos, musculos, galagios etc. Ion intreaba: 
- Cocosul asta e sanatos? 
Proprietarul îi raspunde: 
- Este. 
- Face mofturi la mancare? 
- Niciodata. 
- Si cat costa? 
- 50 de lei!!! 
- Vai de mine! Dar ce face de banii astia? 



2984 

 

- Pai. ce face orice cocos. Cucuriga dimineatza, bate cocosii vecinilor, mananca 
rasadurile. 
- Dar. de calcat gainile. le calca? 
- Calca tot ce prinde. gaini, rate, gaste, curci, catzei, purcei şi ce mai ai matale prin 
curte pe acolo. 
- Hm. si. le calca bine? 
- :)) le calca foarte bine. 
A doua zi, iese Ion in curte dis-de-dimineata. Si. toate animalele mergeau mai 
cracanate. gaini, rate, gaste, curci, catzei, purcei, oi, vaci, pana şi calul zambea mai. 
altfel J. Calcase cocosul tot ce prinsese. Cat despre cocos, acesta zacea lat, in 
mijlocul curtii, cu picioarele in sus. parea mort. 
Un vultur îi dadea tarcoale in aer. Suparat ca o sa ramana fara minunatie de cocos, 
Ion da fuga in casa, pune mana pe arma de vanatoare, iese repede afara şi ocheste 
vulturul 
Cocosul, de jos, îi zice cu un glas scazut. 
- Usurel, nu-l speria, lasa-l sa se aseze... 
*** 
Adam se plictisea în Rai, asa ca Dumnezeu i-a spus: 
- Adame, a venit vremea sa-ti alegi o sotie. 
A doua zi, vine Adam: 
- Doamne, mi-am ales-o pe Eva. 
Acestea au fost ultimele alegeri libere. 
*** 
In timpul actului sexual, sotia îi spune sotului: 
- Semeni cu un celular! 
- Vibrez mult? 
- Nu! Dar cand intri in tunel, iti cade semnalul! 
**** 
Amanti irlandezi 
O pereche intra in cabinetul terapeutului. 
Terapeutul: 
- Ce pot face pentru dvs? 
Barbatul: 
- Sunteti asa de bun sa ne priviti in timp ce facem sex? 
Terapeutul se uita mirat la ei, dar aproba. Cind perechea a fost gata, terapeutul face 
remarca: 
- Imi pare rau, dar nu am vazut nimic deosebit la Dvs.. şi cere onorariul de 80 € 
pentru sedinta... 
In urmatoarele saptamini se repeta povestea, de doua ori pe saptamina vine 
perechea... sex... 80 de euro.. Peste citeva saptamani intreaba terapeutul: 
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- Ma scuzati de intrebare, dar ce incercati dvs sa descoperiti? 
Barbatul: 
- Nimic! Dar ea este casatorita, la ea nu putem. Eu sunt casatorit, nici la mine nu 
putem. In Holliday Inn vor 150 € pentru o zi, in Radisson 360 €, pe cind daca venim 
aici, avem un alibi, costa numai 80 € şi mai primim de la asigurarea medicala 67,50 
€ inapoi... 
*** 
Un tip şi o tipă. Tipul o sărută duios pe buze. Ea, de plăcere, strînge picioarele şi îi 
sparge ochelarii.... 
*** 
Când cere un bărbat mâna unei femei? 
Când s-a săturat de a lui. 
*** 
De ce sărută bărbatul mâna femeii? 
Pentru că este mâna sfântă care învie "mortul" 
*** 
Daca intr-un grup de 40 de persoane 2 se gandesc la sex şi restul la mancare, este 
nunta. 
Daca intr-un grup de 40 de persoane toate se gandesc la mancare, este parastas. 
Daca intr-un grup de 40 de persoane toate se gandesc la sex, este team building! 
*** 
Un pusti spiona o pereche care facea dragoste intr-un boschet dintr-un parc. Dupa 
ce termina cei doi treaba, pustiul se duce dupa barbat şi îi spune: 
- Nene, acum stiu unde stai, am vazut ce ai facut si, daca nu-mi dai 100.000 lei îi 
spun sotiei tale. De voie, de nevoie, omul îi da banii ceruti şi scapa de pusti. 
Dupa ce ajunge acasa, pustiul îi povesteste mamei cele intamplate. 
Mama il cearta şi îi spune sa mearga la biserica sa se spovedeasca. 
La biserica il intampina popa: 
- Ei pustiule, care-i treaba? 
- Hopaa, acum stiu şi unde lucrezi! 
*** 
Un mos povestea cum si-a pierdut el dintii in razboiul cu rusii: 
- Eram un pluton de infanterie, şi au venit rusii puhoi cu tancurile, au tras şi i-au 
omorat pe toti, doar eu ma sstrecuram ca un ssarpe printre gloante şi nu m-au 
atins. 
Atunci au pus tunurile pe mine, şi trageau toti, dar eu ma sstrecuram ca un ssarpe şi 
nu m-au atins. 
La care, unul, enervat: Bine, mosule, atunci cum ti-ai pierdut dintii? 
- Pai, daca au vazut ca nu ma pot nimeri, s-a dat unul jos din tanc şi mi-a dat o 
ranga-n gura! 
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*** 
Un politist examina un geam spart: 
- Exact cum mi-am imaginat. Spart pe ambele parti !!! 
*** 
Un doberman, un coker şi un pekinez la veterinar. Dobermanul il intreaba pe coker: 
- Pentru ce-ai venit aici? 
- Eu musc tot: cearsaf, paturi, şi cel mai rau am muscat lenjeria stapanului. Am venit 
pt. injectia letala. 
Pekinezul: 
- Eu am venit pentru ca pis tot: patul, hainele si, cel mai, rau am facut pe locul unde 
dorm. Si am venit pt. injectia letala. 
Cokerul şi pekinezul il intreaba pe doberman: 
- Tu pentru ce-ai venit aici? 
- Eu f** tot: scandura, patul şi intr-o zi cand venea stapana din baie era asa de 
apetisanta incat am f****-o şi pe ea. 
Cokerul şi pekinezul: 
- Si, injectie letala? 
- Nu, am venit sa-mi tai unghiile. 
*** 
Ingrijorati de numarul mare de atacuri ale ursilor asupra oamenilor din vara asta, 
Ministerul Apelor şi Padurilor din Alberta a publicat un mesaj de avertizare catre 
turistii montani in care se prezentau 3 masuri de baza in evitarea "conflictelor" cu 
usrsul grizzly şi anume: 
1. 
circulati doar in grupuri şi fiti siguri ca aveti asupra Dvs. un clopotel care sa faca 
zgomot evititand intalnirea tet-a-tet cu ursul ! 
2. 
aveti asupra Dvs. un spray cu piper cu care sa puteti spray-a ursul in cazul unei 
intalniri tet-a tet !! 
3. este foarte important sa puteti face diferentierea dintre fecalele de urs negru 
(care nu ataca omul) şi grizzly (care e cel periculos). Fecalele de urs negru contin 
urme de afine, conuri de brad şi blana de animale mici (gen veverita) in timp ce 
fecalele de grizzly contin urme metalice de clopotei şi miros a piper ! 
*** 
Pestisorul de aur, prins in undita de un roman: 
- Ia zi ma, ca sa nu mai pierdem timpu': cati bani vrei, ce tara sa conduci şi cati 
centimetri de scula ti-ar trebui, tu-va 
muma-n cur de romani ca n-ati cere unu' o carte sau un bilet la teatru 
*** 
Baiatul vine acasa şi îi spune tatalui: 
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- Tata, sunt gay! 
- Bine, bine, dar cine a fumat in sufragerie? 
- Tata nu intelegi? Sunt gay, sug pula, ma fut in cur! 
- Bine, bine, inseamna ca semeni cu ma-ta! 
*** 
Dupa o ora de discutii, Tony Blair scoate un ceas cu capac sa vada cat este ora, iar 
pe capac era gravat "De la George Bush pentru Tony". 
Dupa o perioada de discutii, scoate şi Bush un ceas de argint cu capac, iar pe capac 
era gravat "De la Tony Blair pentru George". 
Dupa alta ora de discutii aprinse, Vladimir Putin scoate un ceas din aur cu 
diamante, iar pe capac era gravat: 
"De la IC Bratianu pentru Carol I". 
*** 
4 blonde stau sub o umbrela mica, dar nici una nu se uda. 
De ce? 
Nu ploua! 
*** 
Ce le spune o blonda copiilor ei? 
Raspuns: - Mi-am luat de la gura ca sa va am pe voi... 
*** 
Ce spune o blonda care este in varful carierei sale profesionale? 
- "Bine ati venit la McDonald's !" 
*** 
O baba de 90 de ani merge sa voteze. 
Intra in cabina şi sta, şi sta...si nu mai iese spre surprinderea tuturor. 
Ingrijorat presedintele comisiei merge sa vada ce s-a intamplat: 
- Mamaie s-a intamplat ceva, te putem ajuta? 
La care baba: 
- Cum se scrie maica futu-va, legat sau dezlegat?!.. 
*** 
Trei soareci intr-un bar trageau shot-uri de tequila. Primul toarna un shot, isi umfla 
muschii şi incepe: 
− Ba fraierilor, voi stiti capcanele alea de soareci pe care le pun bulangiii de oameni 
cu o bucatica de cascaval inauntru? 
Ei bine, io desfac dintii aia, fac vreo 20 de tractiuni la capcana, ma invart un pic, iau 
cascavalul şi o sterg, ba!!! 
Ii sparg pe toti! 
− Mama, ce tare e asta! 
Al doilea soricel isi pune tequila, o da pe gat, se scutura şi zice: 
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− Brrr, sunteti de r*h*t! Stiti voi grauntele alea mici şi roz, bobitele alea de grau cu 
otrava pe care le pun oamenii ca sa ne omoare? 
Eu iau cateva boabe, le pisez, le pun pe o foita şi pac! le trag pe nas! 
− Ba.... asta e nebun de tot! auzi, se drogheaza cu otrava! 
Al treilea isi pune şi el un paharel, il da pe gat, se incordeaza, se scutura un pic şi o 
ia la fuga. 
− Unde fugi dementule? 
− Ma duc sa f** pisica 
*** 
La un bairam, un tip se ofera sa-i mai toarne whisky in pahar unei gagici. 
− Nu mai vreau, fiindca imi face rau la picioare! 
− Va tremura? 
− Nu, mi se desfac! 
*** 
Rugaciunea Alinutzei: 
− Bunule Dumnezeu, fa in asa fel ca Londra sa fie capitala Danemarcei asa cum am 
scris la lucrarea de 
control ieri. 
*** 
Intr-o zi Alinuta veni la mama ei, obosita dupa pregatirile pentru nunta sa şi o 
intreaba: 
− Mama cum imi sta cu rochia de mireasa? 
− Foarte bine Alinuta, dar nu crezi ca ti-ar trebui şi un mire? 
− Stiam eu ca am uitat ceva! 
*** 
Trei candidati dau examenul de conducere. Instructorul care îi examineaza îi 
intreaba: 
− Fiecare sa-si imagineze ca este la munte şi ruleaza pe un drum ingust cu 80 
km/h.. In stanga e muntele, in dreapta e prapastia. Deodata apar in fata o tanara şi 
o batranica. Ce calcati? 
− Baba, ca e pacat de pustoaica, raspunde primul. 
− Fata, ca mai are sanse de supravietuire dupa accident, raspunde al doilea. 
− Pe amandoua, ca orice viraj e periculos in aceste conditii, zice şi al treilea. 
− Sunteti picati totii!!! tipa instructorul exasperat.. Frana trebuie calcata, 
dobitocilor!!! 
*** 
Unde se afla punctul G la femei? 
In lumina ultimelor cercetari... s-a descoperit ca el este situat.... la sfarsitul 
cuvantului SHOPPING 
*** 
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Un tip merge la farmacie... 
− Aveti prezervative cu gust de cirese? 
− Da, avem. 
− 4 cutii, va rog. 
Dupa nici o jumatate de ora tipul se intoarce 
− Aveti prezervative cu gust de banana? 
− Da, avem. 
− 4 cutii va rog.. 
Trec vreo 20 de minute şi tipul revine.... 
− Aveti prezervative cu gust de capsuni? 
− Da avem. 
− Dati-mi şi mie vreo 3 cutii 
− Auzi, dom'le? Voi va f....i sau faceti compot? 
*** 
Intr-un autobuz ticsit de lume, urca un om.. Se aseaza langa o femeie sexi si-i pune 
mana pe san. 
− Asculta nerusinatule, nu poti sa-ti pui mana in alta parte? 
Omul o priveste ganditor. 
− Nu ma provocati doamna, nu ma provocati 
*** 
Un tip intra intr-un bar tinanand in mana un c---t imens şi zice: 
- Fiti atenti in ce era sa calc! 
*** 
Soacra, pe patul de moarte catre ginere: 
- Sa repari (tuseste, sleita de puteri) pendula aia de pe (tuseste iar) perete... 
- O repar mama soacara, o repar; dumneata concentreaza-te acolo 
*** 
.... Recent a fost efectuat un sondaj de opinie in Italia, in care intrebarea era: 
- "Credeti ca sunt prea multi straini in tara ?" 
Rezultatele au fost dupa cum urmeaza: 20% dintre respondenti au spus "Si",10% 
dintre respondenti au spus "No" 70% dintre respondenti au spus: "Ei, pe dracu" 
*** 
Cum incepe o reteta tiganeasca de prajituri ????... 
Se fura patru oua.... 
*** 
Bula la scoala.. 
Invatatoarea: -Buna dimineata copii! 
Copii(in cor): -Buna dimineata mea! 
A doua zi: 
Invatatoarea: -Buna dimineata copii! 
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Copii(in cor): -Buna dimineata mea! 
A treia zi (Bula lipseste): 
Invatatoarea: -Buna dimineata copii! 
Copii(in cor:-Buna dimineata ! 
Invatatoarea se prinde ca bula e cu mea-ul: 
Copii, maine cand vine Bula şi va dau buna dimineata sa taceti din gura. 
A patra zi: 
Invatatoarea: -Buna dimineata copii! 
Bula: -Dute-n p --- mea! 
*** 
La tribunal: 
- Esti acuzat ca ti-ai omorat soacra cu sange rece. De ce ai facut-o? 
- Nevasta-mea mi-a zis... 
- Cum poti sa spui asa ceva, sotia ta isi iubea foarte mult mama! 
- Asa e, da inainte de a pleca, in ziua respectiva, mi-a zis: "Marcele, daca in timp ce 
doarme o deranjeaza vreo musca, n-o trezi, omoar-o! 
*** 
Un tip beat la un bar cere la chelner sa îi serveasca 3 cafele. 
- Trei cafele? 
- Da, una pentru mine, una pentru tine şi alta pentru ma-ta. 
A doua zi, acelasi tip beat cere la acelasi chelner: 
- Trei cafele.. 
- Trei?... 
- Da.. TREI.... una pentru mine, una pentru tine şi alta pentru ma-ta. 
Chelnerul nu a mai putut sa se abtina, a sarit peste masa şi l-a snopit in bataie pe 
betivan. 
O zi mai tarziu, apare tipul plin de vanatai la bar. 
Chelnerul ironic il intreaba: 
- Trei cafele?.... 
- Nu! raspunde betivanul 
- Doar doua: una pentru mine şi una pentru ma-ta. Pentru tine nu, ca te agita. 
*** 
Lipsa de solidaritate 
... inainte de o partida de sex ne ajutam reciproc sa ne dezbracam. 
....dupa sex, ne imbracam singuri. 
Morala: 
In viata nimeni nu te ajuta dupa ce ai fost f...t! 
*** 
La bordelul moldovenesc, patroana striga la o angajata care era cu un client: 
- Marishico, opreshti plasherili, ca suta-i falsa! 
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- Apai doamna, nu mai pot acu', ca domnu' tocmai o jubilat 
*** 
Gheorghe isi inmormanteaza soacra. Vine omu' nostru acasa şi cand sa deschida 
poarta îi pica o tigla in cap. 
Gheorghe contrariat se uita spre cer: 
- Ai şi ajuns, scarba?! 
*** 
Doi proaspat arestati discuta in celula: 
- De ce ai fost arestat? 
- Pentru concurenta. 
- Adica?!? 
- Fabricam aceleasi bancnote ca şi statul... 
*** 
Un evreu se muta intr-un orasel de catolici. In fiecare vineri, in timp ce crestinii 
tineau post şi mancau numai peste, evreul facea fripturi dupa fripturi, 
innebunindu-i cu mirosul. Disperati, catolicii se decid sa-l converteasca si, dupa 
amenintari, rugaminti, promisiuni, reusesc sa il convinga. Il duc cu mare alai la 
Biserica, unde preotul il stropeste de 3 ori cu apa sfintita, intonand "nascut evreu, 
crescut evreu, acum crestin". 
Vinerea urmatoare, in timp ce toti catolicii tineau post şi mancau numai peste, din 
casa evreului convertit se ridica miros imbietor de friptura. 
Innebuniti, s-au prezentat la casa pacatosului, sa vada cum e posibil şi l-au gasit in 
fata unui gratar mare, plin cu carne, pe care o stropea de zor cu apa, intonand: 
"nascuta vaca, crescuta vaca, acum peste"... 
**** 
Unu' se duce la o biblioteca: 
- dati-mi şi mie, va rog, o carte despre sinucidere. 
Bibliotecaru: 
- Du-te ma dreacu, ca tu n-o mai aduci inapoi!! 
*** 
Un politist pe malul unui lac îi zice unei tinere: 
- Domnisoara, aici este interzisa baia! 
- Dar de ce nu mi-ati spus asta inainte de a ma dezbraca? 
- Pentru ca dezbracatul nu e interzis... 
*** 
Un preot ortodox, un preot catolic şi un rabin jucau poker. La un moment dat, in 
toiul jocului, cind pariurile erau cu trei zerouri, vine politia şi îi prinde in flagrant. 
Politistul il intreaba pe preotul ortodox: 
- De ce joci poker, parinte? 
Preotul ortodox raspunde: 
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- Eu, poker!?... Fereasca Dumnezeu şi Maica Domnului... 
Politistul trece la preotul catolic: 
- Sfintia voastra juca poker? 
Preotul catolic ridica ochii spre cer, spuse in gind un "Doamne, iarta-ma!" si, apoi, 
raspunde sec: 
- Nu! 
Politistul se intoarse la rabin şi il intreaba şi pe el: 
- Rabine, marturiseste macar tu ca jucai poker! 
La care rabinul ridica din umeri şi raspunse: 
- Cu cine sa joc?... 
*** 
- Si acum dragilor o sa urmariti cat de bine e dresat acest crocodil infiorator! 
Langa el pasea agale un monstru de crocodil. Ii trage omul doi pumni cu putere in 
cap, crocodilul deschide incet gura, niste dinti infioratori straluceau la cativa 
centimetrii de pantalonii dresorului. 
- Ati vazut cat de bine e dresat a deschis cu atentie gura langa mine şi nu mi-a facut 
absolut nimic. Acum am sa imi bag penisul in gura lui şi veti vedea ca nu voi pati 
nimic! 
Se desface omu la pantaloni şi isi aseaza penisul in gura crocodilului. 
- Acum veti vedea ce impecabil este dresat, ani de zile de munca, dar a meritat! 
Dupa care îi trage ditamai pumnii in cap. Crocodilul calm inchide gura cu atentie sa 
nu il raneasca. 
Dupa ce tine o perioada gura inchisa, mai primeste doi pumni in cap şi incepe sa 
deschida iarasi gura grijuliu sa nu raneasca penisul dresorului. 
- Extraordinar ati vazut cu ochii vostri ce minune poate face un om, nu am patit 
absolut nimic şi totul este in ordine, acum daca este vreunul dintre dumneavoastra 
care ar vrea sa incerce...?? 
O blonda, iesind in fata: 
- Eu as incerca, dar va rog sa nu imi dati prea tare in cap ca am avut febra zilele 
trecute!!! 
*** 
Injuraturi delicate 
 
- O zi fara dvs. e ca o luna de concediu. 
- Daca v-am jignit, am savurat-o. 
- Dvs. reusiti sa faceti pe cineva sa aprecieze linistea. 
- Fiecare trebuie sa existe, dar de ce tocmai dvs.? 
- De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare sa fie de unul singur? 
- Am avut o seara foarte placuta. N-a fost seara asta, dar nu ma vait. 
- S-a sinucis candva cineva din familia dvs.? Nu? Cum ar fi? 
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- Bancul pe care vi-l voi povesti acuma e asa de bun ca va pica tatele... oh, da' vad ca 
il cunoasteti deja... 
- Nu v-au rugat niciodata parintii sa fugiti de-acasa? 
- Eu nu uit niciodata un chip, dar in cazul dvs. o sa fac o exceptie... 
- Oare este astazi o zi deosebita, sau sunteti de obicei asa de tampit? 
- Data viitoare cand ai de gand sa-ti arunci toalele, nu te dezbraca. 
- Nu, eu nu aud rau... va ignor numai. 
- Va rog sa nu va miscati! As vrea sa va uit asa cum sunteti... 
- Sunteti intr-adevar un argument convingator pentru paturi separate. 
- Tu ai arata foarte bine in ceva lung, curgator... Amazon, Nil, Dunare... 
- Sunteti la fel de binevenit ca şi telefonul care suna in timpul sexului. 
*** 
 
 
 
 
*** 
Un tip merge la doctor si spune atingind diferite parti ale corpului: 
- Doctore, cind imi apas bratul ma doare. Cind ating gitul ma doare. Cind imi ating 
stomacul ma doare. Am o boala rara? 
- Nu, ai degetul fracturat.  
*** 
O prostituata se duce sa o consulte un ginecolog. 
- Pierdeti mult la ciclu? o intreaba doctorul. 
- Foarte mult! Cel putin un milion pe noapte… 
*** 
Un director pleacă cu secretara într-o delegaţie. Ajunşi la hotel, pentru  a scuti bani 
la cazare, cere o cameră cu un pat. Se cazează şi după ce rămân singuri în 
cameră, îi spune secretarei: 
- Doamnă, eu pentru că sunt bărbat voi dormi pe jos, dumneavoastră veţi dormi în 
pat. 
- Vai, domnule director, se poate? Suntem oameni maturi cum 
se poate să dormiţi pe jos, vom dormi în acelaşi pat. 
- Bine, dar nu vă deranjează? zise directorul. 
- Nu, zise secretara, dar să ştiţi că eu dorm goală. 
În prima seară directorul a năduşit, a doua la fel, a treia la fel, dar nu a făcut nimic 
abţinându-se din răsputeri. 
Au plecat acasă fără a se întâmpla nimic între ei şi primul lucru pe care l-a făcut 
directorul, când a ajuns acasă, a fost să se ducă la psiholog. 
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- D-le. psiholog, uite ce s-a întâmplat: am fost........., îi povesteşte tot şi cere 
un tratament pentru a se linişti. 
Psihologul, după ce l-a ascultat atent i-a spus: 
- Vă duceţi acasă şi beţi 6 găleţi cu apă. 
- Are vreun efect d-le. psiholog, mă vindec? 
- NU ŞTIU, DAR ATÂT BEA UN BOU. 
*** 
Nu ştiu ce să mă fac, domnule doctor. Căsătoria mea a intrat într-un impas. 
- Cum aşa? 
- Păi, soţia mea nu mă poate suferi când sunt beat, iar eu n-o pot suferi când sunt 
treaz. 
*** 
Nevasta unui ardelean vrea să dea divorţ. Ajunşi în faţa judecătorului, ea spune: 
- De 10 ani suntem căsătoriţi şi încă nu am făcut dragoste! 
Judecătorul, mirat, îl întreabă pe ardelean: 
- Bă, tu ori nu vrei, ori nu poţi, ori nu ştii? Ardeleanul răspunde: 
- De putut, pot; de vrut, vreau, şi de ştiut, ştiu; dar nu văd de ce atâta grabă.  
*** 
Doi ardeleni stau de vorbă la o palincă. La un moment dat unul zice: 
- Auzi mă, dacă io i-aş trage-o lu' nevastă-ta, ce înseamnă că am fi? Cumnaţi? Cuscri? 
Rude? Sau ce? 
La care celălalt stă juma' de minut pe gânduri şi apoi răspunde: 
- Mă, io cred că am fi chit. 
*** 
Un ardelean e oprit de un poliţist, care îi spune: 
- Daţi-mi numele şi prenumele. 
- Ai înnebunit? Şi pe urmă cum mă mai numesc? 
*** 
Maria zice într-o zi: 
- Mă Ioane zi şi mie o vorbă caldă ca de când nu te-am mai auzit... 
Ion zice: 
- Marie, să te ardă focul. 
*** 
La aniversarea a 20 de ani de căsătorie, un ungur cheamă la el o familie de prieteni 
români. La începutul mesei, gazda ţine un 
toast, încercând să vorbească româneşte cât mai corect: 
- Aş vre se molţomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoţi alături de soţia 
me... 
- Alături de soţia mea, îl corectă prietenul român. 
- Alături de soţia te numai de 4 ani. 
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*** 
Un ungur la magazin: 
- Este biscuiţi?  
Vânzătoarea: 
- Nu este, sunt! 
Ungurul: 
- Da` rahat sunt? 
Vânzătoarea: 
- Da, eşti! 
*** 
Exact ca în balada populară MIORIŢA, pe un imaş îşi păşteau oile trei 
ciobănei, cu trei turme de miei: unul moldovean, unul vrâncean şi altul ungurean. 
Stăteau ei rezemaţi în bate şi discutau teme majore ale civilizaţiei mondiale.  
Vine vorba de limbi străine. 
Baciul moldovean: Părerea mea este că cea mai grea limbă este limba engleză. 
Uite, de exemplu, ei scriu SHAKESPEARE şi citesc „sheikspir”. 
- Aiurea, spune baciul vrâncean, cea mai grea limbă este franceza! 
Ei scriu BAUDELAIRE şi citesc „bodler”.  
Baciul ungurean nu se rabdă şi sare şi el: 
- Cum pote la voi se vorbeşte aşe? Voi ce fel de rumuni eşti? Cel mai greu limbe este 
rumuneşte.... 
În rumuneşte se scri CABANA VALEA MUREŞULUI, dar se citeşti 
„Keskemet domokos polvon”... 
*** 
Într-o zi soţul vine de la serviciu şi 
nu poate băga maşina în garaj deoarece pe drumul spre garaj erau trântite biciclete
le copiilor. Dă să bage bicicletele în garaj şi găseşte jeep-ul deschis şi câinele plin 
de noroi întins pe banchetă. Intrigat intră în curte unde vede copiii într-o baltă de 
noroi, piscina era şi ea plină de noroi, copiii se jucau cu furtunul. Intră în bucătărie 
nu fără a observa că geamul de la uşă era plin cu pălmuţe de 
ciocolată, clanţa îmbrăcată în felii de şuncă şi gaura cheii înfundată cu un 
cârnat. În bucătărie curgea apa, frigiderul era deschis şi conţinutul lui vărsat pe 
podea, farfurii şi pahare murdare peste tot. Pe masă o baltă de suc. Pe jos nu 
se putea călca altfe, decât pe mâncarea căţelului sau în conţinutul borcanelor de 
murături. Începe să îşi caute soţia prin toată casa. Era un vacarm de nedescris -
 televizorul şi calculatorul cu jocuri erau date la maximum.  
Intră în baie unde prosoapele pluteau pe podea într-o baltă 
de apă murdară şi sulurile de hârtie igienică erau derulate pe pereţi, 
tavan, prin cadă şi pe mânerul de la uşă. 
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În sfârşit îşi găseşte soţia în dormitor relaxată cu o mască pe faţă, bigudiuri în 
păr. Citea o carte şi asculta muzică cu căştile pe urechi. O întreabă ce s-a 
întâmplat. Ea îi răspunde. 
„Îţi aduci aminte când te întorceai acasă şi mă întrebai ce am făcut toată ziua? Ei 
bine... astăzi nu am făcut!” 
*** 
Furnica aleargă disperată prin pădure.  
La un moment dat se întâlneşte cu leul: 
- Ce faci, furnicuţo, unde alergi? 
- Păi, mărite rege, n-ai auzit? 
- Nu, ce e? 
- S-a produs un accident îngrozitor.  
- Zi odată, ce e?! 
- Păi, s-au ciocnit elefantul şi hipopotamul, rău de tot.  
- Bine, şi ce treabă ai tu, de ce alergi ca disperata? 
- Mă duc să donez sânge. 
*** 
ION:  
- Ma Vasalie, da-mi un chil de palinca pana ce-o fac pe'a me. 
VASALIE:  
- Ia ma Ioane, ca doar suntem pretini. 
ION, dupa doua zile:  
- Mai Vasalie, mai da-mi un chil de palinca, ma, ca n-am reusit s-o fac. 
VASALIE:  
- Ia ma Ioane, ca ii face-o azi, mane si tu.  
ION dupa o saptamana venea spre poarta lui Vasalie.  
Vasalie care era la masa cu Maria zice:   
- Tu, Marie, daca asta vine la noi sa-mi ceara iar palinca zi-i ca nu-s acasa (si se baga 
sub pat).  
Vine Ion si zice:  
- Ziua buna Marie!  
- Ziua buna Ioane..  
- Apai Vasalie une-i?  
- Apai, nu-i, zice ea.  
- No, io am vinit cu ale doua chile de palinca datorie si cu inca o jumate sa ne 
cinstim ca-ntre pretini din palinca a noua a mea. Daca Vasalie nu-i aci, ne-om cinsti 
doar noi...  
Se cinstesc ei pana se imbata, le vin ganduri de amor, se suie-n pat si s-apuca de 
treaba.   
Vasalie de sub pat aude, simte oarece si cugeta adanc: 
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- Tu-i brisca ei de treaba!  ... No. si io ce fac?  ...  
Pusca am, gloante am, da' io nu’s acasa ....  
*** 
Doua blonde fac nudism pe iarba verde.  La un moment apare un taur. Blondele o 
iau la fuga. Dupa ce obosesc bine, cu taurul dupa ele, se opreste una si spune: 
- Mai bine fac un vitel decit un infarct.   
*** 
Doua fire de nisip se plimbau in adierea vantului pe deasupra desertului... si 
povesteau!  
La un moment dat, zice unul catre celalalt:     
- Ce zici? Ne dam si noi jos?     
- Unde draga? In inghesuiala asta?  
*** 
Un grup de turisti din toata lumea se afla pe marginea Marelui Canion si מncearcד 
sa testeze ecoul.  
- I love you!, striga englezul.  
- I love you!, raspunde ecoul.  
- Je t`aime!, zice francezul.  
- Je t`aime!, raspunde ecoul.  
- Te iubeeesc! striga romגnul.  
- Te iubeeesc! raspunde ecoul.  
  :n fine, striga si chinezul־
- Ciang xiong to hoan hui!  
Ecoul:  
- Ce, maaaa?!!!! 
*** 
Ardea o casa de tigani.El catre ea:  
- Fah, parca miroase a zahar ars!  
- Pai n-avea maica-ta diabet? ...  
*** 
Paradoxul existentei:  
Pe zi ce trece apar tot mai multi homosexuali, cu toate ca ei intre ei nu se 
inmultesc!  
*** 
- Ce credeti, cine sunt mai inteligenti: femeile sau barbatii?  
- Desigur, femeile! Ati vazut vreodata o femeie care sa se casatoreasca cu un barbat  
numai pentru faptul ca alesul sau are picioare lungi?  
*** 
- Chelner, ce vin ne recomanzi astazi la aniversarea casatoriei?  
- Depinde D-le, vreti sa sarbatoriti sau vreti sa uitati...  



2998 

 

*** 
Doi pensionari pe o banca. Trece o tanara sexy prin fata lor.  
- Cand vad asa ceva, as vrea sa fiu de 20 de ani...  
- Ce, esti tampit!?... pentru 5 minute sa trebuiasca sa muncesti iarasi 45 de ani?  
*** 
Chelnerul catre o doamna:  
- Ati observat ca sotul d-stra a cazut sub masa?  
- Te inseli draga, sotul meu tocmai a intrat pe usa ...  
*** 
- Tata, am doua vesti: una buna si una proasta.  
- Zi-o pe aia proasta.  
- Aseara am fost la un bal de homosexuali.  
- Si aia buna?  
- M-au ales regina balului!  
*** 
Doi nebuni in curtea unui azil.  
- De ce tragi de sfoara aia?  
- Am incercat s-o imping dar se indoaie.  
*** 
Sotia, nervoasa, ii deschide usa sotului, care traznea de la o posta a alcool:  
- Presupun, urla ea, ca ai un motiv foarte serios sa vii acasa la 6 dimineata!  
- Da, am, raspunde sotul, micul dejun!  
  
Zice ca ardeleanul coboara pe Feleac spre Cluj cu caruta cu nevasta si copilul. 
Ajungind in dreptul Teatrului, copilul intreaba:  
- Tata, da' casa aiasta mare cu doi catei pe ea ce-a fi?  
- Nu stiu, dragu' tatii.  
Apoi, in Piata Unirii:  
- Tata, da' omu' aiesta de hier pe cal, cine-a fi?  
- Nu stiu, dragu' tatii.  
In fine, linga Parcul Mare:  
- Tata, da' la balta aiasta mica, oare cum i-a zice?  
- Nu stiu, dragu' tatii."  
Femeia, agasata de insistentele copilului, intervine:  
- Da' mai lasa-l in pace pe tata-to, ma copile, nu vezi ca-i trudit?!  
La care taranul raspunde cu bonomie ardeleneasca:  
- Lasa-l, femeie, pe copil sa intrebe, ca numa' asa invata! 
*** 
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Un ardelean vine acasa mai devreme de la camp si aude zgomote in dormitor. Se 
duce in fuga si-si gaseste nevasta dezbracata complet, intinsa pe pat, transpirata si 
gafaind...  
- Ce-ai ma, nevasta, ce ai?  
- Am infarct.... zice ea.  
Ardeleanul da sa fuga afara sa cheme pe doctor, cand copilul lui de 4 ani zice:  
- Tata, tata, unchiu' Gheorghe-i su' pat, in pielea goala...  
Ardeleanul fuge inapoi, ridica patura si-l vede pe Gheorghe sub pat dezbracat si 
zice:  
- Pai bine ma, nenorocitule, nevasta-me moare de inima si tu umbli ca un bezmetic 
pמn casa in pielea goala de-mi sparii copilu'... 
Ce primesti la un restaurant moldovenesc daca ceri creier pane?  
Mimorie di porc prajita! 
Anunt la metroul moldovenesc:  
"Pazea ca sa lichiesc usili. Urmiaza statia Primavierii, cu podisca pi partea driapta". 
Ion vine de la padure, si-i surprinde in casa pe Maria si Gheorghe facand sex.  
- Tu, Marie, tie nu ti-i rusine? Io muncesc ca prostu si-ti aduc de toate, si-ti fac pa 
plac. Tu, Marie, tu ma faci de rusine. Si tu, Gheorghe, ma, Gheorghe, macar opreste-
te cand vorbesc io! 
Unu evadeaza de la inchisoare. Intra intr-o casa si da peste un cuplu in pat. Ii cere 
tipului sa se ridice si il leaga de un scaun, apoi, in timp ce o lega pe femeie de pat, se 
apropie de ea, si o saruta pe gat, apoi se ridica si merge la toaleta.  
Barbatul ii spune femeii: - Uita-te la infractor! a stat multi ani la inchisoare si n-a 
mai vazut demult o femeie. Am vazut cum te-a sarutat pe gat. Daca vrea sex, sa nu 
te opui, sa nu tipi, da-i satisfactie, chiar daca iti este sila de el! e periculos, iar daca o 
sa se infurie, ne va ucide. Sa fii tare, iubita mea! Te iubesc!  
Femeia: - Nu ma saruta pe gat, ci imi soptea la ureche. Mi-a spus ca e homosexual si 
crede ca esti dragut, apoi m-a intrebat daca avem vaselina in casa. Eu i-am spus ca 
este in baie. Fii tare, iubitule! Si eu te iubesc!  
***  
Un mos de 119 si nevasta de 109 merg la tribunal sa divorteze.  
Judecatorul:  
- Da' de cati ani sunteti casatoriti?  
- Apoi, au trecut 80, raspunde mosul .  
Judecatorul:  
- Da' de cati ani nu va mai intelegeti?  
- Pai de 50, domn judecator  
Judecatorul:  
- Si atunci, ce ati asteptat pana acu'?  
- Sa moara copiii si sa nu sufere, raspunse mosul .  
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***  
Un bancher discuta cu prietenul sau: 
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi,  
sansele mele vor creste daca ii voi spune ca am 50?  
- Sansele tale vor creste daca ii vei spune ca ai 80! 
***  
Se intalnesc un domn si o doamna la nudisti...  
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit!  
Doamna: - Observ! 
 
*** 
In fata unei gradinite se plimba un domn de vreun sfert de ora. 
O educatoare, vazandu-l, il intreaba: 
- Asteptati un copil, domnule? 
- Nu, asa sunt eu, gras!  
*** 
- Cine e? 
- Poliţia! 
- Şi ce vreţi? 
- Să vorbim! 
- Câţi sunteţi? 
- Doi. 
- Păi vorbiţi între voi..." 
*** 
O blondă comanda pizza. 
- Să o tai în 6 sau în 12 felii? 
- În 6, că nu pot să mănânc 12! 
*** 
Soţia vine acasă plângând că i s-au furat banii din buzunarul cămăşii. 
- Dar n-ai simţit când hoţul ţi-a băgat mâna la sân? O întreabă soţul. 
- Ba da, dar n-am ştiut ce intenţii avea!  
*** 
In perioada războiului rece la o întâlnire dintre preşedinţii URSS şi SUA aceştia s-au 
amuzat aducând o ghicitoare să le prezică viitorul naţiunii lor. I-a ghicit prima dată 
rusului: 
- Aoleu, văd puzderie de capitale: Moscova, Chişinău, Kiev , Minsk , Vilnius , 
Taşkent, Erevan şi altele de nu mai încap în globul de cristal; vai, ţara asta va fi praf! 
Zâmbetul rusului îngheaţă. Americanul repede o întreabă pe ghicitoare: 
- În SUA câte capitale vezi? 
Se uită ghicitoarea, se uită, ghiceşte greu... 
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- Una singură, Washington ! 
- Of, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Dar de ce ai citit aşa greu? 
- Păi era scris în arabă.  
*** 
Într-o firmă oarecare intră hoţi mascaţi: 
- Acesta este un jaf! 
Contabila, uşurată: 
- Vai, ce m-am speriat! Am crezut că e Garda Financiară !  
*** 
Un preot vede o prostituata in strada si-i zice : 
- Stii ca esti pe un drum gresit? 
- Stiu! Nu trece mai nimeni pe-aici!  
*** 
Merge unul cu nevasta sa ia cina la resturant. Farfuria de supa se varsa pe rochia ei 
cea noua. Suparata si asteptand sa fie consolata de sotul romantic, zice: 
- Uite cum arat, ca o scroafa! 
El raspunde: 
- Si te-ai mai si murdarit pe deasupra.  
*** 
La tribunal: 
- Stii ce te asteapta pentru marturie falsa? 
- Da, mi-au promis un Mercedes  
*** 
Doua femei stau de vorba pe o banca in parc: 
- Sotul meu, spune una, e un inger! 
- Al meu inca mai traieste! ofteaza cealalta.. 
*** 
Dl.. Itzic o suna pe dna Goldstein: 
- Alo, sarut-mana, ce mai faceti? 
- Ce sa fac, sunt singura, sotul e pe teren de-o luna ... 
- Atunci poate imi permiteti sa trec pe la dvs., bem o cafeluta, facem amor ... 
- Vai, domnule Itzic, credeti ca sunt o prostituată? 
- Da' cine a pomenit de bani?  
*** 
La piscina, supraveghetorul urla disperat la un baietel: 
- Nu mai face pipi in piscina!!! 
Baietelul, foarte mirat si rusinat, raspunde: 
- Da' toata lumea face ... 
Supraveghetorul urla si mai tare: 
- Da, dar nu de pe trambulina!!!  
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*** 
O blonda mergea pe strada cu bluza descheiata, lasand sa i se vada un san. 
Un politist o opreste si o intreaba: 
- Doamna, stiti ca va pot da amenda pentru expunere indecenta? 
- De ce, domnule politist? intreaba blonda.. 
- Pentru ca aveti bluza descheiata si vi se vede sanul ... 
- O, Doamne! exclama blonda, mi-am uitat copilul in autobuz!  
*** 
Două blonde: 
- Aseară am făcut un test de sarcină. 
- Vai! Şi au fost grele întrebările?  
*** 
- Parinte, ieri noapte am facut sex cu 7 femei. 
- Si nu regreti ca ai pacatuit? 
- Nici vorba, eu nu sunt credincios. 
- Si atunci de ce ai venit la mine? 
- Pai, trebuia sa ma laud si eu cuiva, nu?  
*** 
In fata unui dozator de cafea un politist observa cum un tip introduce o fisa, apasa 
un buton; tipul isi ia cafeaua si pleaca. 
Curios, politistul introduce si el o fisa, apasa un buton si-i cade cafeaua. 
Foarte fericit acesta isi schimba toti banii in fise si incepe sa le introcuca in 
dozator.. 
Tot baga fisa, apasa pe buton, lua cafeaua, o punea deoparte si iar baga o fisa, si tot 
asa in continuare. 
La un momendat un tip de la coada ce se facuse intre timp ii spune: 
- Hai dom'le, odata! Ca m-am saturat de cand stau aici. 
La care politistul ii raspunde: 
- Ce vrei ba, te oftici ca am noroc si castig?  
*** 
Intra o tipa goala intr-un bar si comanda un whisky. 
Vine barmanul, si o priveste de sus pana jos. 
Tipa il vede si il intreaba: 
- Nu ai mai vazut o femeie goala pana acum?! 
La care barmanul raspunde: 
- Nu e asta problema ... Ma intreb de unde o sa scoti bani pentru bautura!  
*** 
Pe o sosea din USA , in mijlocul desertului, trece un motociclist cu un motor super-
dooper, 300 km/h ... Cand ajunge in dreptul unui bar,dintr-un orasel mic, striga: 
"Cine mai are motocicleta ca a meaaaaaaaaaaaaaaaa?" 
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Peste 1 ora, iar trece si striga: 
"Cine mai are motocicleta ca a meaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?" 
Dupa alta ora .... : 
"Cine mai are motocicleta ca a meaaaaaaaaaaaaaaa?". 
Un tip din bar, enervat, iese afara si striga: 
"Eu!". 
Ora urmatoare, iar trece tipul si striga: 
"Si cum se opresteeeeeeeeeeeeeeeee ???!!!" 
*** 
Itzic, taran evreu, ajunge in sfarsit in Tel-Aviv. Se suie intr-un taxi si ii spune 
soferului: 
- Shalom, du-ma in principiu. 
- Unde? 
- In principiu, bai nene! 
In fine, dupa mai multe incercari de a il lamuri pe sofer unde voia sa mearga, Itzic 
spune: 
- Pai mi-a spus Rabbi ca la Tel-Aviv, in principiu, gasesti de toate. 
*** 
Un tanar si o tanara, evrei, pregatindu-se pentru cununia religioasa se intalnesc cu 
rabbi pentru sfaturi. La plecare, rabbinul ii intreaba daca mai au si alte intrebari. 
Barbatul intreaba: 
- Rabbi, stiu ca traditia ne spune sa dansam barbatii cu barbatii si femeile cu 
femeile. Totusi, am dori aprobarea sa putem dansa impreuna. 
- Sub nici o forma - raspunse rabbi. Nu este permis ca barbatul sa danseze cu 
femeia. 
- Deci nici macar dupa casatorie nu pot sa dansez cu sotia mea? 
- Nu - raspunse rabbi. Este interzis. 
- OK - zise barbatul. Dar sex? Pot in sfirsit sa fac sex cu sotia mea? 
- Bineinteles - raspunse rabbi. Sex este Mitzvah (bun) in casatorie, sa faceti copii! 
- OK. Dar ca pozitii? 
- Oricum. E mitzvah! 
- Femeia deasupra? 
- Bineinteles! E mitzvah! 
- Caineste? 
- Bineinteles! E mitzvah! 
- Pe masa de bucatarie? 
- Bineinteles! E mitzvah! 
- Pe un covor de cauciuc, cu o sticluta cu ulei cald, citeva vibratoare, hamuri de 
piele, un borcanel de miere si cu citeva filme porno? 
- Bineinteles! E mitzvah! 
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- Putem sa o facem si stand in picioare? 
- Nu, sub nici o forma, e interzis! 
- De ce? - intreba barbatul. 
- Poate sa degenereze in dans! 
*** 
Itic se duce la vecinul sau, Strul, si-l intreaba: 
- Mai Strul, iti plac femeile care au burta mare cat un butoi? 
- Nu! vine raspunsul prompt. 
- Iti plac femeile care au dintii stricati? 
- Nu! Ce dracu', Itic!? 
- Iti plac, poate, cele care au fundul mare, gras si plin de celulita? 
- Nu! Cum naiba sa-mi placa? spune Strul oripilat. 
- Dar cele cu varice? 
- Itic, deja ma enervezi! 
- Atunci, spune-mi si mie de ce dracu' te culci cu nevasta-mea, Rasela? 
*** 
- John, cum ati petrecut Craciunul? 
- Am facut un pom de Craciun, l-am umplut de jucarii si tare ne-am bucurat. 
- Si tu Jimmy? 
- Am facut un pom de Craciun, am cumparat o multime de jucarii si tare ne-am 
bucurat. 
- Dar tu Moritz? 
- Noi avem o pravalie cu jucarii si ne-am uitat la rafturile goale si tare ne-am 
bucurat. 
*** 
In Piata Centrala din Bruxelles are loc o violenta confruntare intre valoni şi 
flamanzi. Vine politia sa-i desparta. Comandantul, un tip solid, striga cu o voce de 
stentor: 
- Toti valonii sa treaca la dreapta mea, iar flamanzii la stanga! 
Combatantii se executa. Astfel ca în mijlocul pietei ramane un grup de evrei, care se 
mira in ce s-au bagat. Seful lor, Avrum, intreaba: 
- Si noi, belgienii, unde sa stam? 
*** 
Era odata un grec, Onassis il chema, se spune ca era cel mai bogat om din lume. 
Ajunge el intr-o seara la New York, ia o camera la un mare hotel si adoarme. Se 
trezeste la prinz si, neavind ce face, se duce la bar, ia o cafeluta si incepe s-o bea. 
Atunci se apropie de el un evreu: 
- Domnule Onassis! Dv. ma puteti face un om bogat, fara a investi nici macar un 
singur cent! 
Onassis nu spune nici da, nici nu, ci continua sa-si bea cafeluta. 
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- Domnule Onassis! continua evreul, eu sint un marunt afacerist. Acum trebuie sa 
ma intalnesc cu un partener de afaceri. Tot ceea ce trebuie sa faceti este sa va 
adresati mie si sa-mi spuneti: Buna ziua! 
Partenerul meu va vedea ca marele Onassis ma cunoaste, aceasta va fi cea mai buna 
recomandatie pentru mine, el va accepta sa faca afacerea si eu voi fi un om bogat, 
fara ca dv. sa fi investit nici macar un singur cent! 
Onassis nu spune nici da, nici nu, ci continua sa-si bea cafeluta. 
Dar, intr-adevar, vede ca vine cineva, incepe sa vorbeasca cu evreul... Cind trec prin 
fata lui, se adreseaza Onassis evreului si-i spune: 
- Buna ziua! 
La care evreul se intoarce si spune: 
- Mai Onassis! De cite ori sa-ti spun sa nu ma deranjezi cand fac afaceri? 
*** 
A fost infiintat un post de radio al evreilor originari din Romania. 
"- Aici "RadioIsrael" transmitem pe lungimea de unda de 1238 kHz!... 
Pentru ascultatorii fideli o lasam la 1200..." 
*** 
Cum se defineste un evreu straniu? 
R: Unul caruia ii plac mai mult femeile decat banii... 
*** 
I: De ce au ratacit evreii 40 de ani prin desert? 
R: Cineva a pierdut un penny... 
*** 
Dacă o mai ţine criza economică tot aşa, vor mai rămâne doar două bănci: banca de 
spermă şi banca de sânge.  
Când vor fuziona, noua bancă se va numi The Bloody Fucking Bank. 
*** 
Nevasta lui Bula isi pune picaturi in ochiul stang, apoi in cel drept si, la sfarsit, intre 
picioare.  
- Esti nebuna? Acolo de ce pui? O intreaba Bula, siderat de gestul ei. 
- Cum de ce? Raspunde femeia. A trecut multa vreme de cand nici ea n-a mai vazut 
nimic! 
*** 
Un tip se duce sa-si cumpere un papagal de la un magazin. Intra el, se uita si vede 
un papagal frumos care avea legat de fiecare picior cate o sforicica. Mirat, il 
intreaba pe vanzator de ce are papagalul sforile legate de picioare.  
- Daca trageti de sfoara de la piciorul drept, papagalul vorbeste in engleza, daca 
trageti de sfoara de la piciorul stang, vorbeste in franceza, spuse vanzatorul.  
- Vai, ce frumos.....si daca-l trag de amandoua deodata ce se intampla?  
- O sa cad in cur, bai prostule, raspunse papagalul...! 
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*** 
Doi proaspat arestati discuta in celula: 
- De ce ai fost arestat? 
- Pentru concurenta. 
- ...? 
- Fabricam aceleasi bancnote ca si statul. 
*** 
In SUA se organizează o competiţie pentru cele mai adecvate definiţii ale unor 
termeni contemporani. Pentru competiţia din 2010 termenul de definit a fost 
“political correctness”, “corectitudinea politică”. Câştigătorul a scris următoarele:  
 “Corectitudinea politică este o doctrină, cultivată de o minoritate delirantă, ilogică, 
şi promovată rapid de mainstream media (mass-media oficiale) lipsite de scrupule, 
care susţin afirmaţia cum că este întrutotul posibil să apuci o bucată de căcat de 
partea curată.” 
*** 
Doua blonde calatoresc cu trenul. In compartiment calatoreste cu ele un barbat mai 
in varsta, cu barba. Sopteste una la alta:  
- Uita-te! Asta-i Mircea cel Batran...  
- Esti proasta. El e mort de vreo 6-700 de ani. In acel moment intra un alt barbat in 
compartiment, si-l saluta pe barbos:  
- Ciao, Mircea, ce faci, batrine! nu te-am mai vazut de sute de ani....  
Prima blonda:  
- Na, cine-i proasta?  
*** 
 - Doctore, am voie sa beau bere? intreaba un alcoolic.  
- Doamne fereste! raspunde doctorul. Asta v-am interzis acum doi ani!  
- Da, dar mi-am inchipuit ca medicina a mai facut progrese...  
*** 
Cabinetul unui psihiatru... Se deschide usa si intra un barbat, in patru labe cu ceva 
in gura. 
Psihiatrul:  
- Vai! Cine a venit la noi? O pisicuta? 
Barbatul se taraie pana in coltul cabinetului. Doctorul il urmareste. 
- Un catelus? 
Barbatul trece cu mana pe langa perete si se taraie in celalalt colt. 
Doctorul nu renunta:  
- Ah! Cred ca e un arici! Nu? O broasca testoasa? 
Barbatul scoate un cablu din gura si zice: 
- Auzi, ma mai freci mult la cap, sau ma lasi sa iti instalez internetul?  
*** 
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Un om se plimba prin Central Park in New York . Deodata vede o fetita atacata de 
un pitbull. 
Alearga spre fetita si incepe sa se lupte cu cainele. Reuseste in cele din urma sa 
omoare cainele, salvand astfel viata fetitei. Un ziarist care privise scena vine la el si 
ii spune: 
- Esti un erou, maine vei putea citi in toate ziarele: "Un brav newyorkez a salvat 
viata unei fetite."  
- Dar eu nu sunt newyorkez! 
- Oh, in acest caz va scrie in ziarele de maine dimineata: "Un brav american a salvat 
viata unei fetite." 
- Dar nu sunt american. Sunt afgan! 
A doua zi in ziare scria: 
"Un extremist islamist a ucis un caine american!"  
*** 
O pacienta ii spune dentistului sau:  
- Doctore, n-o sa ma doara ? Mor de frica! Cred ca decat sa-mi scot o masea mai bine 
fac un copil.  
- N-am nimic impotriva. Dar hotarati-va, ca sa stiu cum sa pun scaunul.  
*** 
O ambulanta goneste pe strazi si la o intersectie rastoarna si accidenteaza un 
pieton. Soferul coboara imediat, ridica victima, o instaleaza pe targa si continua 
drumul spre spital. La un moment dat, se intoarce zambind spre accidentat si ii 
spune: 
- Ce noroc formidabil ati avut ca treceam pe aici!  
*** 
Doctorul viziteaza pacientii din salon: 
- Si cum va merge azi, domnule Popescu? 
- Rau de tot, nu mai am pofta nici de ceea ce mi-ati interzis dumneavoastra...  
*** 
- Sa stii inculpat ca orice marturie mincinoasa se pedepseste cu inchisoarea de pana 
la 6 luni! 
- Da, dar daca spun adevarul, risc 6 ani!  
Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun. Dupa o zi intreaga de stat in 
frig, una dintre ele ii spune celeilalte: 
- Auzi.... n-ar fi mai bine sa luam unul asa, fara globuri?!...  
 
*** 
Dilema ! Cine a spus ? 
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"Ţară de secături, ţară minoră, căzută ruşinos la examenul de capacitate în faţa 
Europei... Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoţii improvizaţi astăzi în moralişti, 
miniştrii care s-au vîndut o viaţă întreagă, deputaţii contrabandişti... Nu ne 
prăbuşim nici de numărul duşmanului, nici de armamentul lui, boala o avem în 
suflet, e o epidemie înfricoşată de meningita morală". 
a) Ion Cristoiu 
b) Cristian Tudor Popescu  
c) sau Emil Hurezeanu? 
Răspuns: 
 Octavian Goga în 1916!!! 
*** 
Daca ai avea in pat in stanga ta pe cea mai frumoasa femeie, iar in dreapta ta un gay, 
cui i-ai intoarce spatele? 
*** 
Un mosneag de nouazeci de ani statea pe o banca in parc, plingind. Un tip trece pe 
linga el si-l intreaba de ce plinge. Printre lacrimi, batrinul raspunde: 
- Iubesc o fata de douazecisicinci de ani ... 
- Si ce-i rau in asta? intreaba tinarul.. 
Continuind sa plinga, mosul raspunde: 
- Nu intelegi ... In fiecare dimineata, inainte ca ea sa plece la lucru, facem dragoste. 
In pauza de prinz vine acasa, imi pregateste masa si apoi facem din nou dragoste. 
Seara vine acasa cit de repede poate si mai facem o repriza 
de sex. Iar dupa cina, toata noaptea facem dragoste incontinuu. 
- Bine, dar ai o relatie pe care si-ar dori-o orice barbat, mai ales la o virsta asa de 
inaintata. De ce plingi? 
Printre lacrimi, batrinul raspunde: 
- Am uitat unde stau ... 
*** 
Scotianul o suna pe sotia prietenului: 
- Alo, sarut-mana, ce mai faceti? 
- Ce sa fac, sunt singura, sotul e pe teren de-o luna ... 
- Atunci poate imi permiteti sa trec pe la dvs., bem o cafeluta, facem amor ... 
- Vai, domnule, credeti ca sunt curva? 
- Da' cine a pomenit de bani, doamna ? 
*** 
Mami, tu esti alba, tati-i alb... eu de ce-s neagra? 
- Fata mamii, la ce petrecere a fost in noaptea aia sa-i mutumesti lu' Dumnezeu ca 
nu latri! 
*** 
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I: De ce ramane femeia gravida, de ce se arde painea in cuptor si de ce se ineaca o 
fata care cade in fantana? 
R: Raspunsul e unul singur: n-a fost scoasa la timp... 
***  
Fragment dintr-un ravas: 
"Draga mea, intr-o mana tin poza ta, iar cu cealalta ma gandesc la tine...!" 
*** 
Doua prietene virgine isi povesteau tot ce faceau. Una dintre ele pleaca intr-o 
excursie si se intoarce ne-mai-virgina. Cealalta o intreaba: 
- Cum e? 
Povesteste-mi! 
- Prima data este oribil, doare de nu-ti imaginezi; dar apoi e nemaipomenit! 
Prietena sa, intrigata, întreaba: 
- Cam cum doare? Ca durerea de cap, de stomac? 
- Nuuuu!! 
- Atunci cum? Ca durerea de spate, de masea, de urechi? 
- Da! E ca durerea de masea! 
- De ce ca durerea de masea? 
- Pentru ca te doare, dar nu vrei sa ti-o scoata! 
*** 
Definitia sexului oral: 10 minute de liniste 
***  
O fetita se uita pe gaura cheii in camera parintilor. 
La un moment dat exclama: "Si cand te gandesti ca pe mine vor sa ma duca la 
psihiatru pentru ca-mi sug degetul!" 
***  
Definitia penisului: Coada la oua... 
***  
Un orb intra in bucatarie si da de o razatoare...la care spune: 
"Cine a scris porcaria asta?" 
*** 
O tanara in tren are dureri de dinti, un tanar de langa ea ii spune : 
- Daca o sa va sarut cu limba-n gura o sa va treaca imediat durerea .. 
Un batranel din compartiment: 
- Tratamentul dumitale e bun si la hemoroizi ? 
***  
Dintr-un dialog feminin : 
- Vai tu ce rau arati ! Auzisem ca o sa te lase sotul, dar nu chiar de la etajul trei. 
*** 
- Nenorocire ! Am o nevasta tanara care-i mereu bolnava. 
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- Asta nu-i nimic. Eu am una batrana care-i sanatoasa tun..... 
*** 
Un barbat isi suna sotia acasa si spune: 
- Draga, am fost invitat sa merg la pescuit in Canada cu seful meu si cativa prieteni 
de-ai lui. Vom fi plecati pentru o saptamana. Este o oportunitate pentru mine sa 
obtin acea promovare pe care am asteptat-o, asa ca ai putea 
sa-mi impachetezi suficiente haine pentru o saptamana, undita si trusa mea de 
pescuit? Vom pleca de la birou si voi trece in fuga pana acasa sa-mi iau lucruri le ... 
Oh, te rog, pune in bagaj si noua mea pijama de matase albastra. 
Sotiei i s-a parut putin dubios ce a auzit, dar, ca o sotie buna ce era, a facut exact ce 
a rugat-o sotul ei. 
Weekendul urmator sotul s-a intors putin obosit dar, de altfel aratand bine. 
Sotia l-a intampinat acasa si l-a intrebat daca a prins multi pesti. 
El a spus: 
- Da! O multime de somoni si cativa pesti spada. Dar de ce nu mi-ai impachetat noua 
mea pijama de matase bleu, asa cum te-am rugat? 
Sotia replica: 
- Dar am facut-o. Am pus-o in trusa ta de pescuit 
*** 
La intrarea in cladirea facultatii statea un taran cu un vitel legat de sfoara. 
- Da... ce faci bade cu dobitocul asta la facultate? 
- Dobitocul ii la examen! Asta-i pila!..... 
*** 
In fata circului, plang doi clovni: 
- Ce ati patit? 
- A murit elefantul! 
- Si il iubeati asa de mult? 
- Nu, dar ne-au pus sa-i sapam groapa! 
*** 
Intr-un bar pentru homosexuali in New York , John vrea sa mearga la toaleta. 
In toaleta erau trei cabine, toate cu usile inchise. 
Bate la prima. 
- Ocupat! 
Bate la a doua. 
- Ocupat! 
Bate la a treia. 
- Intra! 
*** 
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Un barbat la volanul unei masini. Noapte, el foarte obosit dupa multe ore de 
condus. La un moment dat, trage pe dreapta pentru foarte necesarul pui de somn. 
Nici n-apuca s-atipeasca, ca-l trezeste unul: 
- Nu va suparati, aveti un ceas? Asta nervos raspunde: 
- E 4 jumate! Se baga iar la somn. 
Dupa ceva timp, altul ii bate-n geam: 
- Nu va suparati, aveti un ceas? Asta, si mai nervos: 
- E 5 fara 10! Dupa care scrie pe o foaie mare: "NU STIU CAT E CEASUL" si o lipeste 
pe masina. 
Un al treilea se opreste si ii bate-n geam. 
- Tu ce mai vrei ma? intreaba soferul enervat la culme. 
- E 5 si 10! 
*** 
- Cum se sterge Adrian Copilu' minune la fund? 
- Fuge prin iarba! 
*** 
Unui sofer aflat in misiune, plutonier de armata, ii ramane camionul blocat in noroi. 
La un moment dat trece jeepul generalului care il vede chinuindu-se sa impinga 
camionul. 
- Ce faci, plutonier? 
- Am ramas impotmolit si incerc sa scot camionu' din noroi, sa traiti! 
- Hai sa te ajut! 
Se chinuie cei doi si dupa doua ore, plini de noroi, reusesc, intr-un 
final, sa mute camionul. 
- Hai ca am facut-o si pe asta! Dar ce transporti, plutonier? 
- 30 de recruti, sa traiti! 
*** 
Domnul Goldman se afla pe patul de moarte si-i spune singurului sau fiu: 
- Itic, mai am putin si mor si vreau sa stii ca cele 12 vile, blocurile, compania de 
taxiuri, fabrica de sapun, cele 3 ferme, magazinele, bijuteriile, titlurile bancare, 
valorile, sculpturile, tablourile... 
- Da, tata, mi le lasi? 
- Ti le vand ieftin, foarte ieftin! 
*** 
Doi talhari  au prins în pădure o călugăriţă şi au violat-o. Aceasta,mergand mai 
departe, işi face cruce: 
- Mulţumesc Doamne! Si fără de păcat, şi pe saturate! 
*** 
Doi romani stateau la o tuica. 
Unul zice: 
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- Trecut de cacat am avut, prezent de cacat avem, bine macar ca nu avem nici un 
viitor. 
*** 
Medicul sexolog, telefoneaza unei paciente,  in urma unui consult facut la insistenta 
sotului : 
- Comparand fisa dumneavoastra  cu cea a sotului, am descoperit o neconcordanta. 
Sotul spune ca face sex de doua ori pe saptamana, iar dumneavoastra ca faceti sex, 
de cateva ori pe zi. 
- Foarte exact! Si va ramane asa, pana cand vom achita creditul pentru casa. 
*** 
In cadrul unui show TV la care era invitat alaturi de Kylie Minogue, Sean Connery a 
marturisit ca la cei 72 de ani ai lui inca se bucura sa faca dragoste de mai multe ori 
pe noapte. Imediat dupa show, Kylie i-a spus ca ar fi tentata sa incerce si ea sexul cu 
un tip mai in varsta si l-a invitat la ea in camera. El accepta, merg in camera vedetei, 
dupa o partida grozava de sex Sean ii spune: 
- Daca ma lasi sa dorm jumatate de ora, o sa iti ofer inca o partida de sex si mai tare 
decat prima. Dar pentru asta in timp ce dorm trebuie sa imi tii bilutele cu mana 
stanga si penisul cu mana dreapta. 
Kylie accepta, doarme el jumatate de ora si apoi scena de sex se repeta si mai 
infocat. Tipa e de-a dreptul extaziata iar el ii spune din nou: 
- Inca o jumatate de ora de somn pe cealalta parte pentru mine si o sa ai  parte de 
cea mai grozava partida de sex din viata ta, garantat. Dar pentru asta deja stii ce 
trebuie sa faci ... 
Kylie se obisnuise deja, asa ca accepta imediat. Intr-adevar, tipul doarme, si cand se 
trezeste ii ofera ceea ce promisese. Dupa toata scena, tipa isi aprinde o tigara si il 
intreaba cu dezinvoltura: 
- Chestia aia cu tinutul in mana te stimuleaza in timp ce dormi, de asta esti asa de 
performant? 
La care el ii raspunde: 
- Nu, dar ultima data dupa ce m-am culcat cu o tarfa din Australia am constatat ca 
ramasesem fara portmoneu ! 
*** 
Cica moldovenii mananca cel mai sanatos. 
Adica fara E-uri: carni ,fasoli, fructi etc. 
*** 
Un amator, dornic sa mearga la vanatoare, il roaga pe prietenul sau, mare vanator, 
sa-l initieze: 
- Pusca are doua tevi si pe fiecare cate un cartus. Cand vezi mistretul tragi primul 
cartus si daca nu-l nimeresti tragi si al doilea cartus ... 
- Si daca nu-l nimeresc nici cu acesta? 
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- Atunci nu mai ai ce face decat sa arunci cu cacat in el. 
- De unde sa iau eu atunci cacat ? 
- O sa ai, o sa ai... 
*** 
Sotul catre sotie:  
- Ce idioata esti!  
- Bineînteles ca sunt idioata. Daca eram casatorita cu un preot, eram preoteasa!  
*** 
Jocul de poker s-a intins pana dimineata.  
- Terminati odata jocurile acestea in casa noastra! - striga sotia.  
- Scumpo, o linisteste sotul, care casa !?!  
*** 
De ce barbatii umbla cu femei cu care nu au de gând sa se însoare?  
Din acelasi motiv, pentru care câinii fug dupa masini pe care nu au de gând sa le 
conduca.  
***   
Se intalnesc doi prieteni.  
- Ce mai faci? Cum te mai impaci cu nevasta ? Tot asa te cearta?  
- Nu, acum nu mai beau, nu mai fumez, nu mai pierd noptile, nu mai joc carti...  
- Si ? Inseamna ca nevasta ta acum este fericita!  
- Da de unde! De fiecare data cand deschide gura, isi da seama ca n-are pentru ce sa 
ma mai certe...  
***   
- Dragul meu, eu seman cu o femeie perfecta?  
- Nu, iubire! Tu esti cu mult mai mult!  
- Cu cât mai mult?  
- Cu vreo 50 kilograme...  
*** 
- Este clar ca cei mai prosti barbati au intotdeauna cele mai frumoase sotii, spune 
sotul sotiei sale.  
- Vai, draga, dar ma flatezi cu complimentele tale, i-a raspuns zambind sotia.  
*** 
Doi copii stau de vorbă. Primul spune cu mândrie: 
- Tatăl meu e inginer. El face nave spaţiale! Al tău ce face? 
- Ce zice mama!  
*** 
Un emigrant italian si un emigrant grec se intalnesc in New York. Din vorba in 
vorba, ajung la faza nostalgica... 
Grecul: Ah, Grecia! Lumea a inceput cu noi... Alexandru, Sparta , Atena...  
Italianul: Eh! Imperiul Roman a cucerit lumea asa cum era cunoscuta atunci...  
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Grecul (putin iritat): Mda! Dar Grecia a lasat lumii constructii care rezista de de mii 
de ani. Gandeste-te numai la Panteon!  
Italianul (visator): Eh! Voi aveti Panteonul, noi avem Coloseum-ul, apeductele, 
catacombele...  
Grecul (si mai iritat):  Bine, bine, dar noi i-am dat lumii pe Platon, Aristotel...  
Italianul (tot visator): Sigur, pe de alta parte nu se compara cu Renasterea si tot ce a 
urmat...  
Grecul (ca sa-i inchida gura):  Stii ceva? Noi am inventat sexul.  
Italianul (dupa un moment de surpriza): ...Ai dreptate... Insa noi l-am facut mai bun 
folosind femeile. 
*** 
Itzic lucra pt Saddam Hussein.  
La un moment dat Saddam are accident, are nevoie de transfuzie urgenta, singurul 
cu aceeasi grupa: Itzic.  
Itzic speriat se duce la rabin si il intreaba ce sa faca.  
- Fiule da-i sange, e si el om ca si noi, faci o fapta buna, salvezi o viata...  
Isi revine Saddam si il umple pe Itzic de bogatii, masini, femei.  
Se repeta intamplarea, iar se duce Itzic la rabi, acelasi raspuns, da iar sange si cand 
se vindeca Saddam ii trimite cadou un buchet de flori si o sticla cu vin.  
Se mira Itzic,  dar asta este!!  
Se repeta a treia oara toata intamplarea, Saddam ii trimite o scrisoare de 
multumire.  
Itzic foarte confuz se duce la rabin:  
- Pai bine mai rabi, prima oara averi, apoi o sticla cu vin.... ma rog, da' acu' pur si 
simplu o felicitare?? doar i-am salvat viata, a treia oara, nu??  
- Vezi mai Itzic, a inceput sa aiba sangele nostru!!  
*** 
La psihiatru: 
"Am venit pentru nevastă-mea. Are o idee fixă - că cineva vrea sa-i fure rochiile." 
"Cum ASA?" 
"Pai, a angajat un individ pentru asta. L-am găsit ieri în şifonier." 
*** 
Putin către Medvedev: 
"Trebuie desfiinţate fusurile orare!" 
"De ce?" 
"Pai, am sunat la Varsovia să la spun condoleanţe şi ei îmi răspund că avionul nici 
n-a decolat încă..." 
***  
Doctorul: "Suferiţi de vise erotice?" 
"Nu, chiar îmi fac plăcere..." 
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*** 
- Ai auzit ce-a păţit Popescu?  
- Nu !   
- A fugit cu nevastă-mea!  
*** 
Doi îndrăgostiţi se hotărăsc să se casătorească. Înainte de a face pasul cel mare tipa 
se simte datoare să îi spună iubitului ei totul despre ea, inclusiv secretul ei cel mai 
intim. 
− Ştii, iubitule… înainte de a ne căsători… as vrea să îţi spun ceva despre mine… 
− Spune, iubita mea. 
− Eu când am fost mică am fost foarte bolnavă… din cauza asta p**** mea nu s-a 
dezvoltat cum ar fi trebuit, iar acum o am cât o fetiţă de 2 ani. 
− Iubita mea, nu-ţi fă griji, o să trecem noi peste toate problemele, eu te iubesc şi 
problema asta pe care o ai nu contează aşa mult. Iar dacă tot ne facem confesiuni aş 
vrea să îţi spun şi eu ca organul meu… ştii…îl am cât un nou născut. Sper ca acest 
lucru să nu fie o problemă pentru tine… 
− Sigur că nu, asta nu contează pentru mine. 
După căsătorie, cei doi îşi petrec noaptea nunţii… Înfierbântată, tipa baga mâna în 
pantalonii bărbatului… Deodată, scoate un strigăt şi iese în fugă din cameră. 
După câteva minute, încă speriată, îi spune soţului ei: 
−    M-ai minţit, ai spus că o ai cât un nou născut! 
−    Dar este adevărat, iubito, o am cât un nou născut: 3 kg jumate şi 48 de cm… 
*** 
Un vanator pleaca intr-un safari impreuna cu sotia şi soacra. Intr-o seara, dupa ce 
si-au ridicat tabara, soacra se rataceste şi vanatorul impreuna cu sotia sa pleaca sa 
o caute.  
Intr-un tufis o gasesc impietrita de groaza in fata unui leu care ragea din toti 
rarunchii.  
Vazand asta, sotia intreaba disperata:  
- Si acum ce facem?  
- Nimic, raspunde vanatorul, leul s-a bagat singur in treaba asta, lasa-l sa se 
descurce!!!  
*** 
- Tata, spune-mi, de ce barbatii de la noi nu pot avea mai multe sotii, asa cum e in 
Africa ?  
- Esti încă mic, fiule. Cand vei creste, o sa intelegi ca intr-un stat civilizat legea ii 
apara pe oameni...  
*** 
O femeie grasa sta in fata oglinzii fermecate:  
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- Oglinda-oglinjoara, cine-i cea mai frumoasa din tara ?  
La care oglinda:  
- Daca vrei sa-ti spun da-te la o parte, ca nu vad nimic !    
*** 
Dupa un accident rutier, victima, un barbat, se trezeste puternic ametit şi intreaba 
buimac:  
- Unde sunt? Doar n-am ajuns in Rai?  
- Nu, dragul meu, doar sunt aici langa tine, ii raspunde linistita nevasta-sa...  
*** 
Politia rutiera, la locul accidentului, explica intr-un interviu TV despre importanta 
purtarii centurii de siguranta:  
- Uitati-va la acest om care nu a purtat centura: capul rupt, intestinele pe parbriz, 
ochii in pom, fara maini. In schimb, uitati-va şi la cel care a purtat centura: parca-i 
viu!  
***   
Un calator ajunge la hanul "Gheorghe şi Balaurul".  
Bate la usa, aceasta se intredeschide şi o figura feminina intreaba:  
- Ce vrei?  
- As dori sa innoptez la han şi daca ati avea şi o farfurie cu mancare...  
- N-avem! Si i se tranteste usa in nas.  
Omul bate din nou la usa, şi cand se intredeschide aceeasi figura feminina intreaba:  
- Si-acum ce mai vrei?  
- N-as putea sa vorbesc şi cu Gheorghe...?  
*** 
Pe o strada, o tiganca batrana vindea seminte cu 5.000 de lei cornetul.  
Un tanar care trecea in fiecare zi pe acolo ii lasa cei 5.000 de lei, dar nu-si lua 
niciodata cornetul.  
Intr-o dimineata, tiganca il opreste, incercand sa-i spuna ceva, dar tanarul merge 
grabit mai departe, zicand din mers:  
- Vrei sa ma intrebi de ce nu iau niciodata semintele?  
- Nuu, nuu... vreau sa-ti spun ca s-au scumpit la 10.000 de lei!  
*** 
Băsescu îl cheamă urgent la Cotroceni pe ministrul finantelor pentru indicaţii 
preţioase. 
- Să-mi scoţi de unde ştii 2 miliarde de euro pentru modernizarea penitenciarelor şi 
asigurarea celor mai bune condiţii de trai puşcăriaşilor.  
- De unde, Şefu'? Dacă am avea banii ăştia i-am da la învăţământ.  
- Bă, tu crezi că după ce-mi termin mandatul eu mă duc la şcoală?!  
*** 
Un barbat suna la pompieri şi zice speriat:  
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- Domnule soacra mea vrea sa se arunce de la etaj!!  
- Si care e problema?  
- Nu se deschide fereastra!!!  
*** 
- Sunt foarte ingrijorata:niciodata sotul meu nu a intirziat atita! Cred ca si-a gasit 
alta femeie?  
- Vai tu, de ce te gindesti la ce-i mai rau !.Poate l-o calcat vreo masina. 
*** 
Suna unul la macelarie:  
- Aveti picioare de porc?  
- Da!  
- Si cap de curcan?  
- Da!  
- Urat trebuie sa mai aratati...  
*** 
- De ce dau manelistii din  fund şi rockerii din cap?  
- Fiecare scutura ce are...  
*** 
Un om intra in dormitor cu o capra in brate. Sotia, intinsa in pat, citea o carte. Omul 
spune:  
- Uite draga, asta este vaca cu care fac sex cand tu ai migrene.  
Sotia raspunde:  
- Daca n-ai fi fost asa de prost, ai fi realizat şi tu ca este o capra.  
La care omul:  
- Daca n-ai fi fost asa de proasta, ai fi inteles ca vorbeam cu capra...  
*** 
"Tânar aratos situatie materiala exceptionala, post de mare raspundere, relatii 
bune, doua masini, casa vila in Caraibe. Nu caut nimic, doar ma laud."  
*** 
" Tânără draguta blonda sexy, fara obligatii, 90-60-90, picioare, 1.70 m, plina de 
viata, patimasa, exotica,  
misterioasa, amatoare de senzatii tari, vând camion."  
*** 
O baba tremurand de moarte din toate incheieturile o intreaba pe vanzatoarea la 
Sex-Shop:  
- Aveti Vibrator Turbo XXL Super Strong cu baterii alcaline?  
- Da!  
- Si cum se opreste?  
*** 
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Sotul tocmai termina de citit "Barbatul casei", o carte care ii invata pe barbati cum 
sa se impuna in relatia cu sotia. Vine direct la nevasta-sa şi proptindu-se in fata ei, 
zice:  
- De acum inainte sa-ti intre in cap ca eu sunt barbatul in casa asta şi cuvintul meu e 
lege!!! Ai inteles??? Asa. Acum vreau sa-mi prepari cina, sa ma servesti, dupa care 
vreau ceva la desert. Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa ma 
relaxez. Si dupa baie, ghici cine ma imbraca şi imi face freza!!??  
Nevasta zice:  
- Cei de la pompe funebre....  
*** 
 Gheorghe il intalneste pe Ion şi ii spune:  
- Stii ca ti-a murit soacra?  
- !!!  
- Ioane, stii ca ti-a murit soacra?  
- !!!  
- Ioane, nu ai auzit, ti-a murit soacra!  
- Nu ma face sa rad ca am buzele crapate  
*** 
 La o judecata:  
- Sotul : "Intru in casa si-mi vad curva de femeie in pielea goala pe pat, geamul 
deschis, ma uit pe geam şi vad pe unu in chiloti alergand, iau noptiera şi o  arunc 
dupa el"  
- Sotia : "Era cald. M-am dezbracat, am deschis geamul, vad cum intra dobitocul asta 
şi fara sa zica ceva arunca cu noptiera prin geam"  
- Victima : "Eu sunt sportiv. Alerg in fiecare zi pe acel traseu. Intorc capul şi vad 
cum zboara o noptiera spre mine..."  
- Martorul : "Eu ce treaba am? Stateam şi eu linistit in noptiera...." 
*** 
Un sofer de tir intra intr-un bordel de pe traseu, pune 500 de dolari pe masa 
patroanei şi spune: - Ai aici 500 de parai, da-mi cea mai grasa şi nasoala femeie pe 
care o ai şi trimite-mi in camera şi o portie din cea mai arsa, lipita şi fara gust 
mincare de la bucatarie.  
Patroana : - Iubi... dar de banii astia iti dau cea mai misto femeie de pe aici, plus ca 
te hranesc 3 zile cu cele mai fine mincaruri. Soferul:  
- Honey, n-am chef de sex, mi-e dor de casa.  
*** 
Bula se duce la doctor şi i se plinge:  
- Doctore, sunt homosexual.  
- Vai de mine... Si eu nici macar nu m-am pieptanat!  
*** 
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Celibatarul este atras de toate femeile, pe cand barbatul casatorit este atras de 
toate cu exceptia uneia.  
*** 
Soacra vine acasa şi spune:  
- Astazi am fost la coafor.  
Ginerele, subtil:  
- Si era inchis?  
*** 
Singurul martor la accident este un copil.  
Un politist vine si-l intreaba:  
- Mai copile, de ce a cazut omul ala de pe schela?  
- Pai l-a batut D-zeu.  
- De ce l-a batut D-zeu?  
- Ca a injurat..  
- Si cum a injurat?  
- Futu-ti Dumnezeii ma-tii de copil, nu mai scutura schela!!!  
*** 
Un betiv, noaptea, s-a ratacit intr-un cimitir... merge el ce merge balabanindu-se si... 
zduf! cade gramada intr-un mormant proaspat sapat. Se trezeste din buimaceala şi 
incepe sa strige:  
- Ajutooor! Ajutooooor!  
Nimic, nimeni prin preajma... Mai sta ce mai sta şi incepe iar:  
- Ajutoooooooor!  
Dupa cateva ore, normal, i s-a facut frig tipului..  
- Ajutoooooooooooooooor! Mi-e frig!!!  
Dupa nici un minut, apare groparu' cu o lopata in mana şi incepe sa toarne pamant 
peste el:  
- Pai daca te-ai dezvelit...  
*** 
I :Ce ar fi lumea fara barbati?  
R: Plina de femei libere, fericite si... grase. 
*** 
Astazi a avut loc un accident intre o Dacie şi un Bentley de 280 mii euro. 
Soferul Daciei a reusit sa moara la timp...   
*** 
I : Care este diferenta dintre un bou şi o vaca ? 
R : Boul zambeste cand il mulgi !...   
*** 
Nu-i atat de dificil sa-ti gasesti femeia visurilor tale. 
Dificil e s-o ascunzi de sotie...   
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*** 
I: Care este diferenta dintre o femeie şi o baterie? 
R: Bateria are şi o parte pozitiva...   
*** 
Nevasta e ca matematica, pur şi simplu nu poate fi contrazisa...   
*** 
I: Cum ii dai nevestei mai multa libertate? 
R: Ii largesti bucataria...  
*** 
DIN UMORUL LUI WOODY ALLEN 
Am niste copii superbi. Slava domnului ca m-a inselat nevasta-mea... 
Pina la noaptea nuntii, nevasta-mea se temea de intuneric. Dupa asta m-a vazut pe 
mine gol şi de atunci se teme şi pe lumina... 
Nevasta mea este cea mai neispravita bucatareasa. Noi ne spunem rugaciunea 
intotdeauna dupa cina... 
Odata cineva ne-a furat masina. Mi-am intrebat nevasta daca a vazut cumva cum 
aratau hotii. Mi-a raspuns ca nu, dar a notat numarul masinii... 
Intr-o zi, mi-am sunat sotia şi i-am declarat: Draga mea, ma gindeam la tine şi m-a 
lovit brusc o pofta nebuna de amor. La care ea a intrebat: Dar cine-i la telefon? 
I-am spus dentistului meu ca mi s-au  ingalbenit dintii. Sfatul lui a fost sa-i asortez 
cu o cravata maro... 
Azi e o zi absolut nefasta. M-am sculat de dimineata, am luat camasa şi i s-au rupt 
doi nasturi. Am pus mina pe servieta - i s-a rupt minerul. Acum ma tem sa mai merg 
la WC... 
I-am spus psihiatrului meu ca sint trist, intrucit pe mine toata lumea ma detesta. 
Mi-a raspuns sa nu fiu penibil, deoarece nici nu m-am intilnit încă cu toata lumea... 
Cind eram copil parintii mei se mutau adesea dintr-o casa in alta, dar eu i-am gasit 
de fiecare data... 
M-am dus la psihiatrul meu şi i-am povestit: Doctore, in fiecare dimineata cind ma 
uit in oglinda ma apuca brusc o senzatie cumplita de voma.Ce crezi ca am? 
Mi-a raspuns: Nu stiu, dar cu vederea - cert - stai impecabil! 
*** 
- Serviti mormoloci in acest restaurant? 
- Servim pe oricine! Luati loc!  
- Ospatar, aveti picioare de broasca? 
- Nu, asa merg eu, mai saltat!  
*** 
O femeie şi un barbat stau pe marginea prapastiei. 
Femeii ii e cald. Barbatul îi face vânt....  
*** 
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Romanii la olimpiada. 
In prima zi au luat o medalie. 
A doua zi au mai luat una. 
A treia zi i-au prins.... 
*** 
- Doamna, stiti ca sotul dvs. va inseala? 
- Bineinteles, stiu cu cine, stiu unde şi cand, dar nu-mi dau seama CU CE...  
*** 
Sotul se intoarce tarziu acasa şi incearca sa se bage in pat fara sa-si trezeasca 
nevasta.  
Aia il simte si-l intreaba: 
- Ai venit, hai? Cat e ora? 
- 10. 
- Cum "zece", daca eu am auzit pendula batand unu? 
- Pai, şi ce? Vrei sa bata şi zero ?!  
*** 
Un sofer este oprit de un politist.  
Coboara soferul din masina ofticat si-l intreaba pe politist: 
- Mergeam prea repede? 
- Nuuu, zburati prea jos! ....  
*** 
Sotul: Nu mai fi suparata! Îti promit ca te fac cea mai fericita femeie din lume. 
Sotia: Da !? Cînd pleci?....  
*** 
Un tanar invita o tanara la dans. 
- Domnisoara, se poate?... 
- Desigur, dar mai intai sa dansam.... 
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti... 
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Observ!....  
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau: 
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! 
Ce crezi, sansele mele vor creste daca ii voi spune ca am 50? 
- Sansele tale vor creste daca ii vei spune ca ai 80!  
*** 
- Spune, tu Pişta, gasitu-ti-ai vreodata barbati straini in sifonier? 
- Nu! Toti erau romani....  
*** 
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Seful catre secretara: 
- Cine ti-a spus ca doar pentru ca te-am sarutat de cateva ori ai dreptul sa lenevesti 
toata ziua? 
- Avocatul meu...  
*** 
Un tanar absolvent al sectiei de Management era foarte incantat de postul pe care 
se angajase intr-o importanta companie multinationala. In prima zi suna la Bufet, 
tipand in receptor: 
- Adu-mi o cafea! Si viteeeeeza!!! 
La celalt capat al firului raspunde o voce grava: 
- Cred ca ai format un numar gresit, stii cu cine vorbesti, dobitocule? 
- Nu, raspunde tanarul angajat. 
- Eu sunt Directorul General, imbecilule !!! 
- Dar tu stii cu cine vorbesti, fraiere ? tipa tanarul mai tare ca prima data. 
- Nu, raspunde Directorul surprins. 
- Perfect!... raspunde tanarul şi inchide.  
 
*** 
Doi tarani,un ardelean şi un ungur,pescuiau... . 
Dupa ore in sir,pestisorul de aur se incurca in firele ambilor pescari,iar acesta se 
vede nevoit sa indeplineasca fiecaruia cate o dorinta. 
- Eu vreau ca judetele Covasta şi Harghita sa fie imprejmuite de Marele Zid 
Chinezesc,pentru ca niciun roman sa nu mai poata calca pe aceste pamanturi,spune 
ungurul oftand de bucurie. 
- Done,spune pestisorul. 
Romanul,linistit,intreaba pestisorul de aur: 
- Zidul asta are usi? 
- Nu. 
- Dar ferestre? 
- Nici. 
- Umple-l cu apa… 
*** 
Un pedofil agata doua fetite: 
- Daca veniti la mine acasa va dau cate o ciocolata. 
Fetitele se duc la el acasa. 
- Daca va asezati pe canapea va mai dau cate o ciocolata. 
Fetitele se aseaza pe canapea. 
- Daca va dati jos bluzita va mai dau cate o ciocolata. 
Una dintre fetite catre cealalta: 
- Hai draga sa plecam ca pana ne f*te asta facem diabet. 



3023 

 

*** 
Doua fufe, in parc, pe o banca: 
- Draga, tu cum faci de ai atatia bani şi te imbraci asa de frumos? 
- Draga, eu vin in parc şi intru in vorba cu pensionari care nu mai pot decat sa 
mangaie şi sa pupe şi plec acasa cu bani. Tu de ce nu faci asa? 
- Bravo, sa stii ca e o idee buna, asa o sa fac. 
Dupa cateva zile se intalnesc din nou şi fata noastra era suparata. 
- Ce ai, fata? 
- Am facut cum ai spus, m-a dus acasa şi m-a f**de m-a rupt toata noaptea pe 10 lei. 
- Vai draga, am uitat sa-ti spun un amanunt: intotdeauna uita-te la ciorapi. Daca-i 
are kaki, e pensionat de la armata şi nu te baga, ca astia ies la 45 de ani. 
*** 
Bula şi nevasta-sa ajung in Statele Unite. Din pacate, nu mai aveau nimic de 
mancare şi nici un ban. 
- Ba Bula, maine ies la produs, ca nu se mai poate altfel, murim de foame ! Bula nu 
este de acord. Nu şi nu. Cum sa iasa nevasta lui la produs ? A doua zi, el pleaca sa-si 
caute de lucru şi nevasta-sa, fara stirea lui, iese la trotuar. Seara, cand se intoarce 
Bula, nevasta-sa e fericita: 
- Uite, Bulisor! Vezi cati bani am facut? Bula se cam supara dar, pana la urma, ia 
banii si-i numara. Erau 85 de dolari şi 25 centi. 
- Femeie, astia 85 inteleg cum i-ai facut! Dar 25 centi, cine ti i-a dat? 
- Cum, cine? Fiecare!!! 
 
*** 
Pasarel şi Pasarica, singuri singurei, pe o creanga in mijlocul padurii, romantism, 
vraja, etc. 
 
Pasarel: Pasarico, o smecherie, ceva in seara asta?  
Pasarica (tup, tup, tup, mai incolo): Cum mai, Pasarel, pai, asa ma stii tu? 
 
Pasarel (tup, tup, tup, catre ea): Hai mai Pasarico, ne iubim şi noi? 
Pasarica (tup, tup, mai incolo): Hai mai Pasarel, fii solemn, nici nu ma gandesc! 
 
Pasarel (nervos, tup, tup, langa ea)":Hai, lasa-ma cu texte d-astea!  
Pasarica tup, tup, mai incolo şi cade de pe creanga intr-o balta. 
 
MORALA: Cu cat e preludiul mai lung, cu atat Pasarica e mai uda. 
*** 
Femeia şi Barbatul in pat dupa actul sexual. Stau amandoi intinsi pe spate şi se uita 
la plafon.  
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Ce gandeste femeia :  
A fost oare bine? Oare l-am satisfacut? Uite cum sta şi se uita incruntat la tavan….ce 
nu i-a placut oare? Sa il intreb? Mai bine nu, o sa zica ca sunt o proasta….-Auzi Pisi?  
- Hmmm? Nici nu-mi raspunde, doar mormaie, precis am facut ceva aiurea. Oare nu 
i-au placut sanii mei, sau mi-a vazut celulita…. Poate nu i-a placut culoarea lenjeriei. 
De  
ce nu se uita la mine, imi vine sa plang, ma simt umilita…dar cum sa-i spun? daca 
deschid gura, maine nu mai vine…. Oare ce nu i-a placut? Poate oja asta maro, data 
viitoare  
ma dau cu rosu purpuriu, am auzit eu ca majoritatea barbatilor sunt incantati de 
aceasta culoare….da, asa fac si-mi iau şi un ruj la fel…Auzi tu….cum se uita 
incrancenat la  
tavanul ala, sigur se abtine greu sa nu comenteze ceva uracios….sper ca nu m-am 
facut total de ras…. ce n-as da sa stiu ce gandeste!  
   
Ce gandeste barbatul:  
Cum pizda masii sta musca aia pe tavan cu capul in jos de o juma` de ora? Ca nu-mi 
dau seama!  
 
*** 
Intr-una din zile, Bula trebaluia prin bucatarie. 
O clipa de neatentie la tocat zarzavaturi şi singele incepe sa curga. 
Ia repede o cirpa, infasoara degetul şi o taie la dispensar. 
Intra in dispensar şi vede doua usi: 
“Bolnavi” şi “Accidentati”. 
Ca un cetatean disciplinat ce este, Bula intra la “Accidentati”. 
Acolo, ce sa vezi? Alte doua usi: 
“Cu sangerare” şi “Fara sangerare”. 
Asa cum era firesc intra la “Cu sangerare”. 
Alte doua usi: 
“De importanta vitala” şi “Fara importanta vitala” 
Deschide usa “Fara importanta vitala” şi se trezeste iar in strada… 
Pleaca nervos acasa unde familia il intreaba: 
- Ei, Bula, te-au tratat bine? 
- Nu s-a uitat nici dracu la mine, dar organizarea e la mare meserie. 
*** 
Un tip vine acasa de la serviciu şi observa cu stupoare ca in gura dobermanului sau 
era iepurasul vecinilor. 
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Dumnezeule!!! Ce ma fac??? Astia ma vor uri pe veci de acum inainte! Ia iepurasul 
din gura cainelui il duce in casa, ii sufla in gura, il apasa pe piept, nimic! Iepurasul 
era mort. Se gandeste sa-i faca o baie şi sa-l lase in cusca lui in speranta ca vecinii 
vor crede c-a murit din cauze naturale. 
Zis şi facut! 
A doua zi vine de la serviciu şi vecinul ii spune. 
− Stii c-a murit Pif? 
− Aaaaa... pai...cum...ce s-a intamplat??? 
− Vecine, s-a intamplat un lucru foarte curios. Noi l-am gasit mort in cusca, l-am 
ingropat, numai ca a doua zi cineva l-a dezgropat, i-a facut baie şi l-a bagat inapoi in 
cusca!! 
*** 
O familie se duce pentru prima data la restaurant si, dupa ce mananca, el plateste 
iar ea ii spune chelnerului: 
- Resturile sa mi le puneti la pachet pentru catel. 
- Bineinteles, doamna. 
La care copiii in gura mare: 
- Uraaaaa! Ne cumpara cateeel! 
*** 
Intr-o familie de tigani, feciorul il vede pe taica-su ca vrea sa iasa din casa şi il 
intreaba: 
- Tata da unde te duci? 
- Ma duc pana la magazin sa-mi cumpar o camasa.. 
- Aaaa, auzi tata, daca vanzatoarea nu te vede, sa-mi cumperi şi mie una.. 
*** 
Milităreşti 
1. Fruntasul Popescu va fi pedepsit cu 5 zile de arest pe motiv ca a fost gasit cu o 
persoana de sex feminin la gardul unitatii în loc sa fie în pat... 
2. Sergentul Popescu va fi pedepsit cu 5 zile de arest pe motiv ca imitând vocea 
locotenentului Ionescu a urlat ca un bou... 
3. Instructia domnului medic militar Ionescu, cu tema "Cum ramân sanatos" se 
amâna pe motiv de boala... 
4. Bagati la tartacuta, regulamentul nu poate fi încalcat absolut niciodata, cu 
exceptia situatiilor prevazute de regulament! 
5. Sa nu mai prind picior de soldat nebarbierit prin unitate! 
6. Mai rahat, nu mai misca în formatie ca te manânc! 
7. O mâna criminala a dat cu piciorul şi a spart chiuveta! 
8. Am auzit un zâmbet în formatie! 
9. Bateti trei pasi şi începeti sa cântati cu stângul! 
10. Sa nu mai prind televizorul mergând noaptea prin camera! 
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11. Daca sunteti prosti şi nu tineti minte cumparati-va un carnetel şi un pix şi tineti-
le la buzunarul de la piept, şi va puteti nota. Uite asa ca mine... 
12. Varianta: 
Daca sunteti prea prosti sa va aduceti aminte scrieti-va pe ceva. Si eu îmi sciu totul. 
13. Aveti grija la pragul ala de sus. Daca va dati cu capul de el ramâneti prosti pe 
toata viata. Si eu mi-am dat de trei ori, de aia stiu... 
14. Unuia i se face morala în fata plutonului: Aveti în fata un magar şi un 
porc...(urmeaza mustruluiala şi la sfârsit)...treci la loc în formatie magarule!... 
15. La instructia de front, dom' plutonier ordona: 
"Pluton, alinierea în front câte unul! Pentru verificarea bocancilor, ridicati piciorul 
drept!" 
Unul dintre soldati ridica, din greseala, piciorul stîng, la care dom' plutonier, 
vazând şi un bocanc stâng ridicat, striga imediat: "Ba, care ai ridicat amândoua 
picioarele?" 
16. Sergentul catre soldati: -Trebuie sa tineti dusmanul tot timpul în ochi...Ce te 
holbezi asa la mine soldat!?.... 
17. Dupa dus: V-ati parfumat ca niste curve! Numai nevasta-mea şi fiica-mea se mai 
parfumeaza asa. 
*** 
Unu' moare şi ajunge in iad. Acolo descopera ca exista cate un iad pentru fiecare 
tara . Merge in iadul german şi intreaba: 
- Ce ti se face aici ? 
- Pai, ce sa-ti faca.... te pun pe scaunul electric pentru o ora, pe urma te aseaza pe un 
pat de cuie pentru încă o ora, şi restul zilei te biciuieste dracul german. 
Omului nu-i place ce aude şi incearca iadul rusesc: 
- Ce ti se face aici ? 
- Pai ..... te pun pe scaunul electric pentru o ora, pe urma te aseaza pe un pat de cuie 
pentru încă o ora, şi restul zilei te biciuieste dracul rus. 
Pe urma verifica iadul american, francez, etc. şi primeste raspunsuri asemanatoare. 
Apoi ajunge la iadul romanesc şi descopera ca este o coada foarte, foarte mare la 
intrare. 
- Ce ti se face aici ? 
- Pai .... te pun pe scaunul electric pentru o ora, pe urma te aseaza pe un pat de cuie 
pentru încă o ora, şi restul zilei te biciuieste dracul roman. 
- Pai este cam la fel ca in celelalte iaduri, de ce vrea atata lume sa intre ? 
- Pentru ca scaunul electric nu merge şi nimeni nu vine sa-l repare, cuiele din pat au 
fost furate, iar dracul roman este un fost senator, asa ca vine, semneaza de prezenta 
şi apoi se duce la bar. 
*** 
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*** 
La birou s-a produs o eroare fatală, cu consecinţe grave. Şeful, enervat la culme, 
intră în birou şi strigă la subaltern:  
−  Care dintre noi doi e idiot – tu sau eu?  
Subalternul, liniştit:  
−  Şefule, oare cu experienţa şi precauţia dumneavoastră, aţi fi putut să primiţi la 
serviciu un idiot? 
*** 
Stau pe bancă în faţa blocului 2 bătrâne. Trece vecina pe lângă ele...  
−  Ştii tu ce noroc are asta? Are şi soţ, şi amant, şi a fost şi violată ieri seara!  
*** 
Intrebare la Radio Erevan: 
- Este adevarat ca submarinele sovietice detin recordul mondial la scufundari? 
- In principiu da. Din 1957, 30 dintre ele s-au scufundat de tot... 
*** 
Trei tauri stau pe vîrful unui deal şi aruncă priviri pofticioase spre o turmă de vaci, 
aflată în vale, la păscut.  
−  Repede, repede! Să coborîm la ele şi să le facem felul, spune cel mai tînăr dintre 
ei.  
−  Ei, ei. Nici chiar aşa, tinerelule! Ai puţintică răbdare. Mai întîi mîncăm bine, ne 
facem băieţi frumoşi şi apoi chemăm doamnele să vină pînă sus la noi, spune cel de-
al doilea, ceva mai în vîrstă decît primul.  
−  Fiţi seriosi. De ce să coborîm? De ce să le chemăm? spune cel mai bătrîn dintre 
tauri. Se vede foarte bine şi de-aici. 
*** 
- Domnule Vanghelie, aţi fost la Grădina Zoologică? 
- Da, bineînţeles.  
- Câţi ani? 
*** 
- Alcoolul ucide. 
- Si ce? Apa te face nemuritor? 
*** 
Ultimul tip de salut atunci cind vorbesti la mobil:  
"Buna seara tie si ascultatorilor nostri" 
*** 
- Alo, familia Popescu?  
- Nu stiu, minca-ti-as, de-abia am intrat...  
*** 
Unu' trecea pe lângă o piatră funerară pe care scria:  
"Aici se odihneşte un avocat, un om cu un suflet bun, un om onorabil"  
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−  Doamne Sfinte! îşi face cruce tipul. Astia au bagat trei oameni în acelaşi 
mormânt! 
*** 
O profesoara de franceza isi intreaba elevii:  
−  Care e diferenta intre "Madame" si "Mademoiselle"  
La care un baiat din spate:  
−  "Monsieur"! 
*** 
Mama, catre fiica: 
− Ce o sa faci cand o sa ajungi mare ca mine? 
− Pai... cura de slabire... 
*** 
Duminica, la biserica, o femeie ii zice preotului plangand:  
−  Parinte, aseara sotul meu a murit fara lumanare! 
−  Dumnezeu sa il odihneasca in pace! Si a avut vre-o ultima dorinta?  
−  Da, zice femeia, plangand si mai tare, a zis "Muiere, lasa pusca jos!" 
*** 
Un baietel, nemaiputandu-se abtine, s-a oprit la un pom din centrul orasului si a 
inceput sa urineze. Un politist, vazandu-l, s-a apropiat si i-a spus: “Sa nu mai faci 
asa ceva, pentru ca daca te mai prind iti tai cocoselul!”  
Baietelul a luat-o la fuga si s-a oprit tocmai in partea cealalta a orasului cand, langa 
un copac, a vazut aplecata pe vine o fetita de varsta sa. S-a uitat mai atent si a 
exclamat: “Oh, Dumnezeule! Politistul acela chiar vorbea serios!”  
*** 
Unu', mai molau, se duce la doctor bătut măr.  
− Ce-ai păţit omule? îl întreabă doctorul. Cine te-a nenorocit în halul ăsta?  
− Nişte beţivi... M-au prins în pat la nevastă-mea. 
*** 
- Tata, ce este un idiot?  
- In general, un idiot este o persoana care da o explicatie ambigua si lunga, din care 
persoana cu care discuta nu intelege, intelegi?  
- Nu... 
*** 
- De ce v-ati oprit la 3 copii?  
- Am auzit ca fiecare al 4-lea copil nascut e chinez 
*** 
O bunica isi auzi nepoata de 5 ani jucandu-se de-a nunta. Copila zicea cam asa:  
- Ai dreptul sa nu spui nimic, orice vei spune va fi folosit impotriva ta, ai dreptul sa 
te reprezinte un avocat. Poti saruta mireasa. 
*** 
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Un individ a uns cu unt o felie de paine, dupa care a turnat niste dulceata. Din 
greseala, felia i-a cazut pe covorul cel nou, dar NU a cazut cu fata unsa in jos.  
Mirat, individul i-a scris lui Murphy sa-l intrebe cum a fost posibil asa ceva.  
Dupa cateva luni de experimente, Murphy i-a trimis individului concluzia:  
“Felia a fost unsa gresit!” 
*** 
Bula merge la un restaurant de mana a treia.  
−  Am comandat friptura cu o felie de lamaie, zice Bula, dar nu vad friptura.  
Ospatarul se uită cu repros la Bula:  
−  Sub lamaie v-ati uitat? 
*** 
Un tip a cumparat un frigider nou pentru casa lui.Ca sa scape de cel vechi, l-a pus in 
fata casei cu un carton pe el,pe care scrie: E gratis, il vrei, ia-l acasa. 
4 zile a stat frigiderul acolo si nimeni nici macar nu s-a uitat la el. A realizat ca 
oamenii erau prea neincrezatori in aceasta oferta. 
Asa ca a decis sa schimbe cartonul : Frigider de vanzare cu 100 ron. 
A doua zi cineva l-a furat! 
*** 
Cand se uita la o casa,fratele meu a intrebat agenta imobiliara in ce directie este 
nordul,el a explicat ca nu vrea ca soarele sa-l trezeasca in fiecare dimineata. Ea a 
intrebat "Soarele rasare in nord?" Cand fratele meu i-a explicat ca soarele rasare in 
est de ceva timp,ea a dat din cap si a zis: "Oh, nu prea tin pasul cu lucrurile astea" 
* E i traiesc printre noi!!! * 
*** 
Cand munceam la o pizzerie am observat un barbat care a comandat o pizza mica la 
pachet. Parea sa fie singur si bucatarul l-a intrebat daca doreste sa taie piza in 4 sau 
in 6 felii. A stat si s-a gandit un pic inainte sa raspunda: "Lasa in 4 felii, nu cred ca 
imi este destul de foame sa mananc 6 felii. 
* Da, ** ** E i traiesc printre noi!!! * 
 
* Din pacate, ** ** nu doar traiesc printre noi, ** ** dar se si reproduc!!!! ** * 
 
& gt; 
***  
Daca iti latra cainele la usa din spate si nevasta tipa la usa din fata, cui dai drumul 
prima data ? 
- Cainelui, normal, ca el o sa taca dupa ce intra.  
*** 
Savantii au descoperit un fel de mancare care diminueaza dorinta sexuala a femeii 
cu 90%. 
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Se numeste tort de nunta.  
*** 
Leul cheama toate animalele si le spune: 
- cei frumosi  in stanga, cei destepti - in dreapta.  
Toate animalele se conformeaza, numai maimuta ramane pe loc.  
- Dar tu ce faci? Intreba leul.  
- Ce vrei, sa ma rup in doua?   
*** 
- Domnule doctor, zise femeia disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu limba 
scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta in liniste.  
*** 
Merge acasă motanul împreună cu iubita, după o noapte plină de evenimente. 
Motanul nu se poate stăpâni şi miaună: 
- Oh, iubiţica mea, aş muri pentru tine. 
Pisicuţa îi aruncă o privire incitantă şi întreabă: 
- Bine, dar de cîte ori?   
***  
Dilemele sotului prins la amanta  
Un barbat surprins la amanta de catre sotie, sare de la etajul 5. In cadere se 
gandeste: Nu puteam sa stau acasa cu nevasta....sa mananc un gratar...sa beau un 
sprit....si ..cine stie...poate sa fac si sex?!?.  
Cade cu noroc pe o capita de iarba proaspat cosita din spatiul verde al blocului si 
cugeta: Doamne, cum e omul....numai doua secunde am fost disperat si cate prostii 
mi-au trecut prin cap....  
***  
Concluzii pripite 
Doua vecine se intalnesc dimineata. 
- Ce-i cu tine, draga, esti bolnava? 
- Nu, de ce intrebi? 
- Am vazut azi dimineata doctorul iesind din apartamentul tau 
- Si ce? De la tine au iesit trei soldati. Te-am intrebat eu daca a izbucnit razboiul?  
*** 
In sala de operatie (chirurgul catre asistent):  
- Anestezie.  
- De-a noastra sau de import?  
- De import.  
- De import s-a terminat.  
- Atunci de-a noastra..  
- Nani, nani...  
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*** 
La medic:  
- Schiopatati cand e umezeala in atmosfera?  
- Nu, cand merg. 
*** 
Inaintea unei operatii, chirurgul isi intreaba pacientul:  
- Ce varsta aveti?  
- Peste o luna voi implini 40 de ani.  
- Imi place optimismul dumneavoastra!  
**** 
Vine unu' la medic: 
- Doctore, nevasta ma inseala pe rupte si totusi nu imi apar nici un fel de coarne. 
Uitati-va si dvs, neted ca'n  palma ...  
- Nu va faceti probleme, chestia cu coarnele e numai o vorba, nu exista cu adevarat.  
- Uf, mi-ati luat o piatra de pe inima, credeam ca am lipsa de calciu...  
*** 
Inaintea anesteziei, pacientul il intreaba pe doctorul chirurg:  
- Domnule doctor, ce sanse am? 
- Fac operatia asta a suta oara! 
- Oh, atunci sunt linistit!  
- E si normal! Odata si-odata trebuie sa-mi reuseasca! 
*** 
Vine un tip cu un copil la doctor: 
- Doctore, copilul meu are un an, dar pana acum inca nu a deschis ochii.  
Doctorul: 
- Cred ca ochii trebuia sa-i deschideti d-stra. Copilul e chinez.  
*** 
Medicul mi-a recomandat insistent sa incetez chefurile.  
- Care medic? 
- Cel de deasupra noastra! 
*** 
Ceausescu si impotentul Pe vremea lui Ceausescu, burlacii trebuiau sa plateasca 
tribut pana la 25 de ani.  
Un tip era foarte sucarit deoarece era impotent si s-a hotarat sa ii trimita scrisoare 
lui Ceausescu: "Ma numesc Ion Caciula, om al muncii fara scula. De ce trebuie sa 
platesc tribut, daca eu nu pot sa f*t??"  
Dupa cateva zile primeste raspuns la scrisoare: "Tovarase Ion Caciula, om al muncii 
fara scula, cat ai DEGETE si LIMBA... LEGEA tarii nu se schimba!!!"  
* 
Turiste americane  
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Doua turiste americane, ratacite intr-o noapte geroasa , bat la cabana unor ciobani 
ardeleni.  
Dupa ce se incalzesc putin la foc, isi propun sa faca sex cu ciobanii, iar acestia 
accepta ideea.  
De frica sa nu ramana gravide, turistele le propun ciobanilor sa foloseasca 
prezervativ, la care acestia intreaba:  
- Dar pana la urma la ce foloseste chestia asta?  
Ele raspund:  
- Ca sa nu ramanem gravide.  
Trecand noaptea fiecare merge pe drumul lui.  
Peste cateva zile cei doi ciobani se intalnesc si zic unul la celalalt:  
- Ai mai, pe tine te intereseaza daca gagicile alea raman gravide?  
- Nu, zice celalalt, de ce?  
- Bai, atunci hai sa ne dam porcaria asta jos, ca mie imi vine sa ma pis! 
*** 
Durere  
Doua prietene virgine isi povesteau tot ce faceau .  
Una dintre ele pleaca intr-o excursie si se intoarce ne-virgina.  
Cealalta o intreaba:  
- Cum e? Povesteste-mi!  
- Prima data este oribil, doare de nu-ti imaginezi; dar apoi e nemaipomenit!  
Prietena sa, intrigata, întreaba:  
- Cam cum doare? Ca durerea de cap, de stomac?  
- Nuuuu!!  
- Atunci cum? Ca durerea de spate, de masea, de urechi?  
- Da! E ca durerea de masea!  
- De ce ca durerea de masea?  
- Pentru ca te doare, dar nu vrei sa ti-o scoata! 
*** 
Nu mi-a crescut mustata  
De la un timp lui Bula incepu' sa ii cada parul, speriat vorbi cu prietenii lui care il 
sfatuira ca in fiecare noapte timp de o saptamana sa se dea cu sperma pe cap 
inainte de culcare.  
Zis si facut.  
Dupa mai multe seri sotia lui fiind suspicioasa intra peste el in baie si il prinde cu 
sperma pe cap;  
- Ce faci mai Bula ?  
- Uite mi-au spus prietenii ca daca ma dau cu sperma pe ca timp de o saptamana imi 
creste parul...  
La care ea incepu sa rada si ii spuse :  
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- Mai prostule eu fac sex oral de o viata si nu mi-a crescut mustata... 
*** 
Hotul  
La o banca intra un individ mascat, cu un pistol in mana si striga:  
- Nu misca nimeni. Acesta este un jaf armat.  
Toata lumea ramane inmarmurita de groaza. tipul se duce la o caserita si ii spune:  
- Doamna o sa te impusc.  
Tipa speriata il roaga:  
- Domnule, va rog nu! Am copii acasa, fac orice numai nu ma impuscati.  
Tipul spune:  
- Da? Chiar faci orice ca sa nu te impusc? Atunci fa-mi repede un sex oral.  
Tipa se impotriveste prima data, dar la amenintarile individului face cele solicitate.  
Dupa ce termina, tipul foarte fericit isi scoate masca de pe fata si-i spune candid:  
- Ai vazut nevasta ca se poate? Erai tare revoltata acasa  
*** 
In compartimentul unui tren, un tip sta vizavi de o gagica blonda cu sani foarte 
mari si o fusta foarte scurta.  
Desi face eforturi remarcabile sa admire peisajul din Valea Prahovei, privirea ii 
aluneca inevitabil catre coapsele fetei.  
Observa cu usurinta ca tipa nu poarta chiloti si de atunci peisajul de afara devine 
brusc neinteresant.  
Tipa il observa si il ataca imediat:  
- Te uiti la pasarica mea?  
- Da, imi cer scuze...  
- Oh nu-i nici o problema! Uita-te cu atentie ca o sa iti dea un pupic.  
Intr-adevar, cu o incordare foarte naturala,buzele pasaricii fetei ii trimit tipului un 
sarut. O pot face sa clipeasca, zice tipa, si pasarica clipeste.  
Femeia il invita langa ea si il intreaba:  
- Ti-ar placea sa bagi doua degete in pasarica?.  
La care tipu:  
- Hai, las-o dracu sa nu zici ca poate sa si fluiere!  
*** 
La bordel  
Un barbat la un bordel,dupa ce s-a folosit de serviciile sexuale ale unei 
prostituate,inainte de plecare ii marturiseste:  
- Stii te-am platit cu bani falsi.  
- Nu-i nimic,raspunde ea, tu sa fii sanatos... 
*** 
Ce este Sexul ?!?  
- -DUPA MEDICI, ESTE O BOALA: Pentru ca ajungi tot timpul la pat.  



3034 

 

- -DUPA AVOCATI, ESTE O INJUSTITIE: Pentru ca intotdeauna este unul deasupra, 
altul dedesubt.  
- -DUPA POLITICIENI, ESTE DEMOCRATIA PERFECTA: Pentru ca se bucura atat cel 
de deasupra, cat si cel de dedesubt.  
- -DUPA ECONOMISTI, ESTE O INVESTITIE PROASTA: Pentru ca e mai mult ceea ce 
intra decat ceea ce iese  
- -DUPA MATEMATICIENI, ESTE ECUATIA PERFECTA: Pentru ca femeia ridica 
membrul la maxima putere, il inchide intre paranteze, ii extrage factorul comun si-l 
reduce apoi la expresia minima. 
*** 
Umor cinic  
In toiul noptii pe un tip il apuca nevoile.  
De lene sa se duca la toaleta se foieste pe toate partile dar degeaba...pana la urma se 
scoala si se duce.  
In timp ce se usura se uita catre organ si zice:  
- Vezi, ma, eu ma scol cand vrei tu!!! 
*** 
Ochii sotului  
Discutie intre doua prietene:  
- auzi draga,te-ai uitat vreodata in ochii sotului tau in timp ce faceai dragoste?  
- da!  
- si el ce facea?  
- statea ca boul in usa si se uita. 
*** 
Vulgar  
El:Stinge lumina!  
Ea stinge lumina .  
El:Dezbraca-te!  
Ea se dezbraca .  
El:IA-o in gura!  
Ea:Asta nu!!!  
El:Alta n-am ! 
*** 
Vrei sa fii miliardar  
Un tip se duce la Vrei sa fii miliardar, si Virgil Iantu ii pune prima intrebare:  
- Cat de adanc este vaginul sotiei dvs?  
a) 10 cm  
b) 15 cm  
c) 18 cm  
La care tipul raspunde:  
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- Pot sa sun un prieten??  
*** 
Secretara  
- Ce-ai facut azi la serviciu? isi intreaba o blonda sotul.  
- Am o secretara noua. Si are un sutien misto, rosu-albastru, stii culorile echipei 
mele preferate. Nu-i mare lucru, dar te simti bine.  
A doua zi, femeia ii pune aceeasi intrebare.  
- Cam acelasi lucru. Dar secretara cea noua are, pe langa sutienul de care ti-am zis, 
si o pereche de chilotzei in aceleasi culori. Nu-i mare lucru, dar te simti bine.  
A treia zi, sotul isi intreaba sotia cum a fost la serviciu.  
- Bine. Am un sef nou. Scula lui e cu 10 cm mai mare decat a ta. Nu-i mare lucru, dar 
te simti bineeee! 
*** 
Iarna  
O pereche sta pe banca in parc.  
El catre ea: - Pot sa-mi incalzesc miinile intre picioarele tale?  
Ea: - La urechi nu ti-e frig? 
*** 
Ora de vara  
I: Cum se face dragoste dupa orarul de vara ?  
R : Se dau limbile cu o ora inainte. 
*** 
sex oral  
O grupa de spermatozoizi plecati la drum.  
Unul din ei zice: -Uffff...Am obosit asa de tare...Mai e mult pana la ovule?  
La care unul mai din fata: -Da mai e drum lung...De abia am trecut de amigdale... 
*** 
O blonda, un student la Politehnica si un homosexual  
Dupa naufragierea unei barci pe o insula pustie ajung o blonda, un student la 
politehnica si un homosexual....toate bune si frumoase pana cand, peste o luna, vine 
blonda la politehnist si il intreaba:  
- Auzi...nu vrei tu sa il omoram pe homosexual sa avem si noi o viata sexuala 
normala?  
Politehnistul se gandeste ceva timp dar nu accepta...  
Peste o luna vine homosexualul la el si il intreaba:  
- Auzi...nu vrei sa o omaram pe blonda sa avem si noi o viata sexuala normala?  
Politehnistul nu accepta nici de data asta...  
mai trece o luna si politehnistul, dupa ce se gandeste bine, ii omoara pe 
amandoi...sa aiba si el o viata sexuala normala...........  
***   
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- Doctore, nevasta-mea nu mai vrea sa se culce cu mine! se plange Misu  un barbat 
insurat de 3 ani . 
- Nu se poate , trebuie  sa vorbesc cu sotia dumitale, ii spune doctorul.  
Vine femeia a doua zi la cabinet . Doctorul:  
- E adevarat ce mi-a spus sotul dumneavoastra? De ce nu mai vreti sa va culcati cu 
el?  
- Domnule doctor, sint foarte obosita. Toata ziua lucrez. Dimineata sar intr-un taxi 
sa ma duc la serviciu.  
Cind ajung, taximetristul ma intreaba: "Facem socoteala sau...". Ca sa fac o 
economie, aleg "sau".  
Ajung la serviciu, seful imi zice: "Iar ai intirziat. Ce facem, iti taiem din salariu, 
sau?...  
Bineinteles, aleg "sau". Dupa lucru, obosita, ma urc intr-un taxi si acelasi lucru...  
Ingandurat ,doctorul:  
- Ei, si acum, ce parere aveti, ii spunem sotului, sau ?...  
*** 
Dupa ce a examinat-o temeinic pe domnisoara, ginecologul spune:  
−  Deci, cand va vedeti sotul asta-seara ...  
−  Nu sunt maritata, domnule doctor!  
−  Atunci, cand va vedeti logodnicul .....  
−  Nu sunt nici logodita...  
−  Sa zicem atunci, prietenul ...  
−  Nu am nici un prieten si, pana acum, nu am avut relatii cu vre'un barbat!  
Ganditor, doctorul se duce la geam si priveste in zare.  
Saturandu-se sa stea cu picioarele in sus, duduia intreaba:  
−  La ce priviti atat de atent domnule doctor?  
−  Astept un pic! Ultima data cand s-a intamplat ceva asemanator, a aparut la 
rasarit, o stea !  
*** 
Intr-o seara politia il prinde pe unul dezbracat ... 
− Ce cauti dezbracat pe strada ?  
La care omul raspunde:  
− Sunt parasutist !   
−  Si unde iti este parasuta ?  
−  E sus la etajul 2, o bate barbasu'...  
*** 
O doamna se intoarce din concediu, de la mare, iar sotul o intreaba:  
−  Ei, cum te-ai distrat?  
−  Dragaa, acolo femeile ori impletesc ori fac sex .  
−  Si tu ce ai facut?  
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−  Pai am uitat sa-mi iau cu mine  andrelele...  
*** 
Doctorul îşi întreabă pacienta:  
− Ce vârstă aveţi, doamnă?  
−  Mă îndrept spre 30.  
− Din ce direcţie?  
 
*** 
In apropierea granitei, vamesul intra intr-un compartiment de tren si intreaba: 
- Arme ? Dorguri ? Bani ? 
- Nu, multumesc, o cafea, va rog ! 
*** 
Femeile sunt ca telefoanele: le place sa fie tinute in palme, sa li se vorbeasca, 
iar daca apesi un buton gresit, vei fi deconectat. 
*** 
Cand spune un eschimos "buna ziua"? 
- Dupa ce invata romaneste ! 
*** 
Ce-i tac'tu ? este intrebat Bula la recrutare. 
- TBC-ist. 
- N-am intrebat asta. Ce face ? 
- Tuseste. 
- Tampitule ! Din asta nu se poate trai. 
- Pai, de aia a si murit. 
*** 
Ai  auzit, draga ? Bula a ajuns parlamentar ! 
- Mda, ce sa-i faci, astuia nu i-a placut niciodata munca. 
*** 
Bula, ti-am zis sa fii atent cand fierbe laptele... 
- Am fost, mamica, la noua jumate a iesit din oala ! 
*** 
- Scoala, Gigel ! Viitorul e al acelora care se scoala de dimineata ! 
- Dar eu sunt multumit de prezent, mamico ! 
*** 
- Ai pierdut la curse ? il intreaba sotia pe sotul sau. 
- Da. Si inchipuie-ti, calul pe care am pariat a fost depasit doar cu un cap ! 
- Asta te va invata minte ca altadata sa pariezi pe un cal mai lung ! 
*** 
La ora de geografie: 
- Bula, pentru ce este cunoscut Cristofor Columb ? 
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- Pentru ca a fost primul care s-a dus in America fara viza ! 
*** 
Nu luati viata prea in serios, oricum nimeni nu iese viu din ea ! 
*** 
- Unde ma duceti ? intreaba, disperat, omul de pe targa. 
- Unde sa va ducem ? La morga ! 
- Pai inca n-am murit ! 
- Da, dar inca n-am ajuns ! 
*** 
Acela care zambeste atunci cand lucrurile merg prost, o face pentru ca stie deja pe 
cine sa dea vina. 
*** 
Intr-un raport al politiei sta scris: "Faptasul legase victima de sex feminin cu o 
sfoara si era pe cale sa o violeze. 
Din fericire, politistii i-au luat-o inainte !" 
*** 
Sotia: -Iti place mancarea ? 
Sotul: Iar ai chef de cearta ? 
*** 
Un barbat se prezinta la doctor; 
- Va balbaiti intotdeauna asa ? 
- N-nu, doc-doctore, dd-doar cand vorbesc. 
*** 
O femeie din New York a scris pe un site finaciar cerand sfaturi despre cum sa 
gaseasca un sot bogat: deja acest fapt singur e distractiv, dar partea cea mai tare 
ceea ce i-a raspuns un tip.  
Ea: 
Sunt o fata frumoasa ( mai mult, foarte frumoasa) de 28 ani. Sunt inteligenta si am 
multa clasa. As vrea sa ma casatoresc cu cineva care castiga minim jumate de 
milion de dolari pe an. 
Exista pe site-ul asta vreun barbat care sa castige atat? 
Sau sotii ale unor milionari cere pot sa-mi dea sfaturi pe aceasta tema? Am avut 
deja relatii cu barbati care castigau 200 sau 250 mii $, dar acest lucru nu-mi 
permite sa locuiesc in Central Park West. Cunosc o doamna care face yoga cu mine, 
care s-a casatorit cu un bancher bogat si traieste la Tribeca, nu e atat de frumoasa 
ca mine si nici macar atat de inteligenta. 
Asa ca ma intreb, ce am facut ca sa merit acest lucru si de ce eu nu reusesc? Cum 
pot sa ajung la nivelul ei? 
EL: 
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Am citit e-mailul dvs cu mult interes, m-am gandit profund la cazul dvs si am 
elaborat un prospect al situatiei dvs. 
Va asigur ca nu va fac sa pierdeti timpul, deoarece castig 500 mii $ pe an. 
Clarificat acest lucru, consider faptele in urmatorul mod: 
 
Ceea ce dvs oferiti, vazuta din perspectiva unui barbat ca acela pe care-l cautati e 
pur si simplu o afacere foarte proasta. Si acest lucru din urmatoarele motive: 
Lasand la o parte blablabla, ceea ce dvs oferiti e o negociere foarte simpla. Dvs 
oferiti frumusetea dvs fizica in iar eu ofer banii mei. 
Propunere foarte clara aceasta; dar exista o mica problema. In mod sigur 
frumusetea dvs se va diminua putin cate putin si intr-o va disparea, in timp ce e 
foarte probabil sa creasca progresiv contul meu in banca. Asadar in termeni 
economici dvs sunteti un activ care sufera de depreciere in timp ce eu sunt un activ 
care produce dividente. 
Dvs nu numai ca suferiti o depreciere, aceasta e progresiva si creste in fiecare an! 
Va explic mai bine: azi dvs aveti 28 de ani, sunteti frumoasa si veti continua sa fit pt 
urmatorii 5/10 ani, dar din ce in ce mai putin. Si intr-o zi, cand veti observa o poza 
a dvs de azi va veti da seama ca ati devenit o pruna uscata. 
Acest lucru inseamna, in termeni de piata ca azi sunteti bine cotata, in epoca ideala 
sa fiti vanduta, nu cumparata. Utilizand un limbaj wall street cine va poseda azi 
trebuie sa va puna in "trading position" pozitie de comert si nu "buy and hold" 
(cumpara si tine), cum se pare ca sugerati. 
Asadar in termeni comerciali, casatoria ("buy and hold") cu dvs nu e o afacere buna 
pe termen mediu/lung. 
In schimb inchirierea pe o anumita perioada poate fi chiar si din punct de vedere 
social o afacere inteleapta si am putea s-o luam in calcul. Am putea sa avem o 
relatie pt o anumita perioada. ..... Huuummm .... 
Daca ma gandesc bine si ca sa ma asigur de cat sunteti de inteligenta, cu clasa si 
frumoasa, eu potential "client care inchiriaza" asa o "masina" cer ceea ce este 
corect: sa facem un test drive. Va rog sa stabiliti data si 
ora. 
Cu stima 
Investitorul dvs 
*** 
Suna telefonul tarziu in noapte... 
Barbatul: "- Daca e pentru mine nu sunt acasa." 
Nevasta raspunde: "- Este acasa." 
Barbatul: "- Ce ti-am spus femeie ???" 
Nevasta: "- A fost pentru mine!!" 
*** 
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*** 
Dialog în pat: 
- Dragul meu, tu mă iubeşti? 
- Da' tu ce crezi că fac aici? Flotări?  
*** 
O femeie dă un anunţ la ziar: 
" Schimb bărbat înaltă fidelitate pe bărbat înaltă frecvenţă . Urgent ! 
*** 
Două prietene: 
- Dragă, spune şi tu, nu e viaţa asta groaznică? Ori de cîte ori dau şi eu de un bărbat 
cumsecade, descopăr că fie el e însurat, fie eu sînt măritată.  
*** 
- Draga mea, ieri mi-ai simţit lipsa? 
- De ce, n-ai dormit acasă?  
*** 
- Trezeşte-te, dragă, cred că în spatele casei e un hoţ, încearcă să forţeze geamul de 
la bucătărie. 
- Lasă-l în pace, poate reuşeşte să-l deschidă, eu m-am chinuit de vreo cîteva ori şi 
nu am reusit...... 
*** 
- Azi am reuşit să nu întîrzii, m-a trezit ceasul deşteptător. 
- Dar de unde ai vînătaia aceea pe frunte? 
- De la ceas. Nu m-am ferit la timp. Ştii, nevastă-mea...  
*** 
Un tată află că fiica sa este gravidă în luna a saptea . 
- Tîmpito, o ceartă el, unde ţi-a fost capul ? 
- Sub volan, tată ! 
*** 
- Ştii că George a procedat la un transfer? A divorţat de nemţoaica aia de 70 de ani  
şi  s-a căsătorit cu  o americancă octogenara ...... 
- Păi ăsta e un transfer valutar!  
*** 
- Iubito, trebuie să-ţi spun ceva grav: sînt căsătorit! 
- Vai ce m-ai speriat! Am crezut că ţi-au furat maşina!  
*** 
- Sîntem împreună de aproape cincisprezece ani. Avem şi doi copii. Nu crezi că ar 
trebui să ne căsătorim? 
- Poate că da, dar cine ne mai ia la vîrsta noastră?  
*** 
Două actriţe mai în vîrstă stau la o şuetă: 
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- Cînd eram mică, era cît pe-aci să mă calce o maşină. 
- Poate vrei să spui o diligenţă!  
*** 
Un tip furios intră într-o farmacie şi cere condica de reclamaţii. Farmacista, 
surprinsa, speriata, îl întreabă: 
- Care-i problema, care-i necazul? Orice nemulţumire aveţi o să o rezolvăm fără a 
scrie în condică, vă rog frumos! 
După multe insistenţe şi rugăminţi, tipul nu cedează şi insistă că vrea să scrie. 
- Bine, am să vi-o dau! Şi totuşi.. ce vreţi să scrieţi? 
- Ştiţi ce vreau să scriu în ea? Vreau să scriu că prezervativele voaste sînt de proastă 
calitate, sînt slabe şi se rup. 
La care un moş, care-şi cumpăra sirop de tuse, zice: 
- Da, da, asa este , scrieţi, scrieţi că se şi-ndoaie!  
*** 
Un tip îşi aştepta nevasta să vină acasă. Se face ora zece seara, nevastă-sa nu apare. 
Tipul, enervat: 
- Parcă văd, vine acasă şi o întreb unde a fost. Iar ea îmi răspunde că a fost la vreun 
film cu o colegă... O bat de o îndoi! 
Se face ora unsprezece. Nevastă-sa tot nu apăruse. 
- Să vezi ce-mi povesteşte, că a fost la o aniversare cu colegii şi nu şi-a dat seama 
cînd a trecut timpul... O calc în picioare! 
Ora douăsprezece. Nevastă-sa tot nu venise. 
- Sigur o să-mi toarne o poveste, cum că a fost la o colegă la o cafea şi nu şi-a dat 
seama cum a trecut timpul... Doamne, o omor în bătaie! 
Pe la ora unu, noaptea apare şi nevastă-sa. 
- Unde ai fost pînă la ora asta? urlă soţul furios. 
- Unde să fiu, am fost să mă f*t  !!! 
- Poftim, uite ce-o întreb eu şi ce-mi răspunde ea!  
*** 
La ieşirea dintr-o farmacie, un bărbat intervievează clienţii pentru un sondaj. 
- Bună ziua, domnule. Reprezint laboratorul KIGLISS şi fac un sondaj asupra 
multiplelor utilizări ale vaselinei. Puteţi să-mi acordaţi cîteva minute spre a 
cunoaşte cum folosiţi dv. acest produs? 
- De acord. Acasă folosim vaselina pentru piele uscată şi de asemenea cînd facem 
dragoste. 
- Apropo de ultima întrebuinţare de care aţi vorbit: puteţi să precizaţi în ce condiţii 
o folosiţi? 
- Sigur. O pun pe clanta uşii pentru  a-i împiedica pe copii să intre în cameră! 
*** 
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Într-un vechi cimitir irlandez se găsesc cinci pietre de mormînt aproape identice, pe 
care sînt încrustate, succesiv, următoarele texte: "Aici odihneşte soţia lui Henry 
Banks", "Aici odihneşte cea de-a doua soţie a lui Henry Banks", "Aici odihneşte cea 
de-a treia soţie a lui Henry Banks", "Aici odihneşte a patra soţie a lui Henry Banks. 
În fine, pe ce-a de-a cincea piatră, aflată mai la distanţă, scrie: "Aici odihneşte, în 
sfîrşit, Henry Banks!"  
*** 
Într-un bar, un tip o agaţă pe una, se duce la ea acasă şi, după ce o f***   sălbatic 
toată noaptea, mai spre dimineaţă se ridică din pat şi începe să se uite prin cameră. 
Deodată vede pe o masuţă fotografia unui bărbat şi întreabă: 
- Cine e ăsta, soţul tău? 
- Vai, dragă, stai liniştit! 
- Atunci e fratele tău? 
- Nu, sînt singură la părinţi. 
- Hai că m-ai făcut curios, parca l-am mai vazut -  spune-mi cine e? 
- Sînt eu, cu doua zile  înainte de operaţie! 
*** 
O femeie FOARTE urata intra intr-un magazin de mana cu cei doi baieti ai sai. Un tip 
o intreaba: 
- Sunt gemeni? 
- Cum sa fie gemeni dom'le nu vezi ca unul are 10 ani si celalalt 5? De ce ma intrebi? 
Tipul raspunde: 
- Ma gindeam ca nu se poate sa ti-o fi tras cineva de doua ori... 
*** 
De ce au blondele scris un "A" deasupra patului? 
Sa nu uite textul in timpul orgasmului! 
*** 
La piata, Ion vinde un cocos. Se apropie un cumparator: 
- Cat ceri pe el ? 
- Trei sute de mii. 
- Da' gainile le calca? 
- Calca gaini, rate, gaste, curci, . si cainele, . si porcu'! 
- Pai de ce il vinzi ? 
- De la o vreme se uita lung si la mine...... 
*** 
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj! 
*** 
O fata s-a dus la mare... 
Nici ea nu s-a odihnit, nici pe altii nu i-a lasat. 
*** 
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Trei barbati povestesc: 
Primul: Mai, cand simt ca relatia mea nu mai merge perfect, imi trimit nevasta 2 
saptamani la tratament la bai in Grecia. Face acolo tratamente cu namol, cu ape 
naturale, cu ultraviolete cand se intoarce arata intinerita, zambeste mai mult, este 
radioasa! Si noi suntem un cuplu mai fericit! 
Al doilea: Mai si eu, o data pe an imi trimit sotia la o statiune de munte in Austria . 
Face acolo tratamente naturiste, diete naturale, aer curat, apa de munte, ozon. Se 
intoarce dupa doua saptamani mult mai radioasa, cu pofta de viata, si noi suntem 
un cuplu mai fericit. 
Al treilea: Ba, ... nu stiu. Eu unul imi regulez singur nevasta! 
*** 
La tribunal, un homosexual este intrebat de judecator: 
- Inculpat, de ce ai violat-o pe biata calugarita? Doar tie nu-ti plac femeile! 
- Pai, domnule judecator, de la spate semana cu Zorro! 
*** 
Se spune ca cea mai mare curva de pe Pamant ar fi SPERANTA. Toata lumea traieste 
cu ea...." 
*** 
- Doctore, ce aveti pentru ridurile mele? 
- Cel mai mare respect! 
*** 
- Dom' doctor, sa stiti ca barbatul meu ma inseala! 
- De unde stiti? 
- Am patru copii si nici unul nu seammana cu mine! 
*** 
"Alegerile sunt procedeul prin care oamenii liberi isi aleg stapanii." 
(Timon din Paris ) 
*** 
O doamna, aflata la volan, vede in fata ei doi barbati catarandu-se pe un stalp de 
telegraf. Trecand pe langa ei, le striga: 
- Hei, nu va fie frica, am carnet de 10 ani de zile! 
*** 
Dupa o cina selecta la niste cunoscuti sotia ii spune sotului: 
- Dragule, nu ti-a fost rusine sa te duci de cinci ori cu farfuria dupa mancare ? 
- Nu, draga, de fiecare data eu spuneam ca este pentru tine.. 
*** 
Femeile sunt ca medaliile olimpice: trebuie sa lupti pentru ele, apoi iti atirna de gât 
o viata intreaga 
*** 
Tatal vine de la cresa cu copilul, mama îsi pune mîinele in cap: 
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- Ma, asta nu-i copilul nostru! 
El, mirat: 
- Ce importanta are, mâine tot la cresa îl duc. 
*** 
- Pai...Sunt suparat, ca nu mi se mai scoala de vreo zece ani... 
- Oh!... Sa bat in lemn, mie numai de vreo cinci! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator amarat din Romania intreaba: 
- De ce trebuie sa strangem cureaua in perioada de tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gat. 
*** 
O femeie maritata, intr-o seara cand sotul era plecat, si-o tragea cu 3 indivizi de-o 
data. Din cand in cand se mai oprea doar cat sa mai traga pe nas ...ceva cocaina, ma 
rog, orgasme repetate, delir ... La un moment dat, usa se deschide si apare barba-su. 
Cu ultimele puteri, dar in culmea placerii ea se apleaca, mai trage o priza pe nas, 
dupa care se uita la barba-su si zice: 
- Acum iar o sa incepi: banuieli, suspiciuni si tot tacamul...... 
*** 
In multime, la intrarea intr-o manastire, se aude un strigat: 
- Fratilor, eu merg! Eu merg din nou pe picioarele mele! 
- Spune, cum s-a produs minunea? 
- Mi-au furat masina! 
*** 
Mai rau decat o pietricica in bocanc poate fi doar un firicel de nisip in prezervativ. 
*** 
Un american, un francez si un roman cum discutau afla ei daca ii insala nevestele. 
Francezul zice : 
- Eu vin acasa si o intreb daca m-a inselat si ea normal, zice ca nu, si eu o intreb dar 
cu ... si zic un nume de prieten, ce ai facut ? si ea imi spune tot! 
Americanul zice: 
- Eu vin acasa si o intreb daca m-a inselat si ea normal, zice ca nu, iar eu ii spun ca 
nu-i mai dau nici un ban si ea imi povesteste totul ! 
Romanul zice: 
- Eu vin acasa si sun intai la vecina, o fac curva si ea incepe: "eu - curva? dar 
nevasta-ta care si-o trage cu ...." 
*** 
Vechi proverb tibetan: Daca femeia ar fi buna, si Dumnezeu ar avea una. 
*** 
Intrebare la Radio Erevan: 
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- Este adevarat ca, in urma dezastrului de la Cernobal, toata conducerea centralei 
atomoelectrice s-a sinucis? 
- Da, in afara secretarului de partid, care nu a fost gasit acasa! 
*** 
Doctorul il intreaba pe unul dintre pacientii "sariti de pe fix": 
- Ia spune-mi, de ce te lauzi la toata lumea ca esti Napoleon, iar mie imi spui ca esti 
Ludovic al XIV-lea? 
- Pe dumneavoastra nu pot sa va mint, sunteti medicul meu. 
*** 
Intrebare la Radio Erevan: 
- Este adevarat ca submarinele sovietice detin recordul mondial la scufundare? 
- In principiu da. Din 1957 s-au scufundat 30 dintre submarinele noastre. 
*** 
Doua femei discutau incet intr-un compartiment de tren. Pe una din banchete 
statea un domn, care pretindea ca doarme. O femeie i se plangea prietenei cat de 
scumpe sunt rochiile si bijuteriile in ziua de azi... 
Cealalta ii spune: 
- Ar trebui sa iti gasesti un prieten, care in schimbul unor mici "favoruri" sa fie 
dispus sa-ti ofere 500$ pe luna. Stii tu, sotii de azi nu mai sunt foarte atenti cu 
sotiile, nu mai fac cadouri... 
- Si daca nu imi gasesc un prieten care sa-mi ofere 500$? 
- Iti gasesti doi care iti ofera cate 250$.. 
In acel moment, barbatul deschide un ochi si le spune: 
- Ma treziti si pe mine cand ajungeti pe la 20$? 
*** 
Un tip intra intr-o farmacie. Multa lume, inghesuiala. 
- Nu va suparati, va rog sa ma lasati sa intru in fata ca am pe cineva la pat. 
Oamenii cumsecade ii fac loc si ajunge la ghiseu. Tipul se apleaca la ghiseu si spune: 
- 3 prezervative va rog!! 
*** 
Trei babe catolice stateau la taifas si se laudau fiecare cu ce nepoti au. 
Prima: - Nepotul meu e episcop si cand intra intr-o casa toata lumea il saluta cu 
"Inaltimea Ta!" 
A doua: -Nepotul meu e cardinal si cand intra intr-o casa toata lumea il saluta cu 
"Luminatia Ta!" 
A treia: -Nepotul meu e stripper si cand intra intr-o casa toate femeile exclama: 
"Dumnezeule!" 
*** 
Care este diferenta dintre un avocat bun si un avocat de VIP-uri? 
Avocatul bun cunoaste legea, avocatul VIP-urilor îl cunoaste pe judecator. 
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*** 
Soţul vine acasă din delegaţie şi soţia are trei bărbaţi în casă. 
Nu ştie unde să-i ascundă, aşa că îi bagă repede în trei saci şi îi pune pe balcon. 
Soţul vrea să-şi aprindă o ţigară, vede sacii şi întreabă: 
- Ce e cu sacii ăştia? 
- A fost mama ta în vizită şi ne-a adus câte ceva... 
Soţul loveşte cu piciorul primul sac şi dinăuntru se aude: - Guiţ, guiţ, guiţ! 
Soţul zice: - A, un purceluş... e bine! 
Loveşte şi al doilea sac şi aude: 
- Muu, muuuuuu! 
- A, un viţeluş... 
Loveşte al treilea sac şi nimic. 
Mai dă un picior, mai tare, dar nimic. Ia o lopată şi începe să dea în sac cu ea. 
Deodată, sacul se deschide şi iese tipul revoltat: 
- Tâmpitule, dacă tac înseamnă că ţi-a adus mă-ta cartofi! 
*** 
Intr-un taxi se urca o calugarita, eleganta si frumoasa. 
Soferul, tinerel si frumusel, o priveste pe furis de nenumarate ori. 
Calugarita il intreaba ce il framinta … Soferul ofteaza. 
“-Mi-e rusine sa va spun ….” 
“-Fiule, nu fi timid …. Am auzit si vazut de tot felul in viata, nu te teme ca ma poti 
ofensa, din nimica toata …” 
“-Sincer sa fiu, spune soferul, am visat intotdeauna sa ma sarute o calugarita … asa 
ca dumneavoastra …” 
- Mde, s-ar putea implini visul tau, spune calugarita, cu conditia sa fii catolic si 
celibatar !” 
Soferul, foarte excitat, spune : 
“-Pai sunt ! sunt si catolic si celibatar !!!” 
“-Bine, spune calugarita, opreste masina pe dreapta….” Soferul opreste, calugarita 
se apleaca spre el si ii aplica un kiss enorm, cu mana dreapta palpandu-i “obiectele 
intime” … 
Dupa care il roaga sa continue cursa …Soferul, emotionat de momentul trait incepe 
sa plânga …. 
“-Ce s-a intamplat ? ” il intreaba calugarita … 
“-Maicuta, am pacatuit … te-am mintit! Sunt evreu si casatorit !” 
Deh, zice calugarita, nu-ti face probleme ! Si pe mine ma cheama John si ma duc la 
un bal mascat. 
*** 
Maria catre Ion: 
- Ioane, ai auzit? Se scumpeste bautura. 
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Ion catre Maria: 
- Asta e Marie. O sa mancam mai putin. 
*** 
Un tip o intreaba pe nevasta sa: 
- Draga, cand voi muri, tu vei plinge mult? 
- Desigur dragule. Stii ca eu pling pentru  orice rahat… 
*** 
Bulă merge la un bordel.  
- Vreau o fată, Dar să ştiţi că eu sunt sadic. Plătesc oricât!  
Patroana îl conduce într-o cameră de lux.  
- La mine, plata e înainte, zice fata. Am auzit că eşti sadic, aşa că vreau  
Banii înainte. 2000 de Euro!  
Scoate Bulă banii şi-I dă fetei.  
- Auzi, zice fata, Dar cum se manifestă sadismul tău?  
- Mai întâi te bat, după care te f*t, după care iar te bat, apoi te f*t din nou.  
- Până când? întreabă îngrozită fata.  
- Până când îmi dai banii înapoi.  
*** 
Angajatul: Scuzati-ma, domnule, pot sa vorbesc cu Dvs? 
Seful: Sigur, intra, ce pot sa fac pentru tine? 
Angajatul:  
Știti, sunt angajatul aceste firme de peste zece ani.  
Boss: Așa…  
Angajatul: Nu vreau s-o iau pe ocolite. Aș vrea o marire de salariu. Sunt mai multe 
companii care ma cauta dar am zis sa vorbesc cu Dvs prima data.  
Seful: O marire? Ti-aș da o marire de salariu, dar nu e timpul potrivit pentru asta 
acum.  
Angajatul: Va înțeleg și stiu ca situatia economica curenta are un efect negativ 
asupra vânzarilor, dar trebuie sa luati în considerare ca muncesc mult, am initiativa 
si sunt loial acestei companii de peste zece ani.  
Seful: Ok, luând în considerare acesti factori si pentru ca nu am chef sa caut pe 
altcineva în locul tau, îti ofer o marire de 10% si înca 5 zile de concediu pe an. Ce 
zici? 
Angajatul: Excelent. Multumesc, domnule! 
Seful: Înainte sa pleci, de curiozitate, care sunt companiile care te cauta? 
Angajatul: O… Electrica, Distrigaz, Romtelecom, ApaNova si banca. 
*** 
Un tânar medic ajunge într-o mica localitate pentru a-l înlocui pe un confrate ce 
urma sa se pensioneze. Plin de bunavointa, medicul mai în vârsta îi propune celui 
tânar sa-l însoteasca în ultimele sale vizite, pentru a se familiariza cu 
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viitorii pacienti. 
La prima casa, femeia care locuia acolo li s-a plâns ca are greturi si se simte 
balonata. Fara sa stea pe gânduri, medicul cel vârstnic i-a spus: 
- Dumneata ai mâncat prea multe fructe. Ia tableta asta si te vei simti imediat mai 
bine". 
Dupa ce au parasit respectiva locuinta, tânarul se minuneaza: 
- Domnule doctor, cum ati reusit s-o diagnosticati atât de repede si fara s-o 
consultati?! 
- Nici nu trebuia, raspunse vârstnicul. Dupa cum ai observat, am scapat stetoscopul 
si, când m-am aplecat dupa el, am vazut în galeata de gunoi o gramada de coji de 
banana. Am fost sigur ca din pricina asta se simtea rau femeia. 
- Oau! Extraordinar! Permiteti sa încerc si eu trucul asta la urmatoarea casa? 
Zis si facut. Aici, femeia care i-a întâmpinat parea cam nesigura pe ea si a început sa 
li se plânga de faptul ca au parasit-o puterile si se simte foarte extenuata. 
- Munciti prea mult în folosul bisericii. Rariti activitatile parohiale si veti fi din nou 
în forma, i-a recomandat tânarul medic. 
- Colega, cred ca diagnosticul dumitale este corect. Cum ai ajuns la el? Îl întreaba 
medicul vârstnic pe cel tânar, dupa ce au parasit casa. 
- Ei bine, dupa cum ati vazut, am scapat si eu stetoscopul pe dusumea si, când m-am 
aplecat sa-l ridic, am dat cu ochii de parintele paroh, care se afla sub pat !!! 
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*** 
Merge linistit trenul pe calea ferata si… brusc o ia la dreapta! Iese de pe calea 
ferata si o ia prin porumb, cartofi, lucerna, iar porumb, padure, cartofi, iar 
lucerna… Iese in cele din urma inapoi la calea ferata si merge mai departe.  
Pasagerii, socati, se duc la mecanic sa vada care-i treaba. Intrebat de cele 
intamplate, mecanicul le raspunde: 
– Era unul la vreo 200 m in fată, care se rahatea pe calea ferata, ce era sa fac?! 
Pasagerii: 
- Trebuia sa-l calci, in mortii ei de treaba! 
Mecanicul: 
- Pai tocmai in lucerna l-am ajuns !!!  
*** 
Vara, cald. Pe malul baltii, Ion si Marin, cam afumati, dau la peste. Un destrabalat 
pe schiuri, trece cu viteza tras de-o barca cu motor, stirning valuri.  
- Ba Marine, asta ne sperie toti pestii, fi-i-ar ma-sa a dracului!  
- Sa dea Dumnezeu sa te ineci, fir-ai al dracului sa fii! il blesteama Ion.  
Schiorul, incercind sa ia o curba mai strins, cade in apa si dispare la fund. Ion, 
dupa vreo doua minute, catre Marin:  
- Ba Marine, ce Dumnezeu, hai ba sa-l scoatem pe nepricopsitu' ala din apa, poate 
mai sufla.  
Sar in apa amindoi, se dau la fund, il trag pe ala la mal si Ion incepe sa-i faca 
respiratie gura la gura. Dupa vreo zece minute, se opreste si se rasteste la Marin:  
- Ia mai fa-i ba si tu, ca eu am obosit, ce dracu'.  
Marin incepe sa sufle si el in gura aluia, cu putere. Ion, dupa vreo zece minute, 
uitindu-se lung:  
- Ba Marine, da' ala pe care-l blestemaram noi nu se dadea cu schiurile?  
- Ba da, ma! confirma Marin.  
- Pai asta de ce are patine, ma?!?!?!  
*** 
Cica Basescu merge sa «consulte» o vrajitoare.  
Vrajitoarea închide ochii si îi spune:  
- Va vad trecând pe un bulevard foarte mare, într-o masina decapotabila si lumea 
strigând de bucurie.  
Basescu zâmbeste si o întreaba:  
- Deci multimea este fericita ?  
- Da, ca niciodata ! - Si oamenii alearga dupa ...masina ?  
- Da, alearga în jurul masinii, ca nebunii. Politiei îi este foarte dificil sa faca loc 
masinii.  
- Sunt si oameni care poarta drapele ?  
- Da, drapele si bannere cu cuvinte de speranta pentru un viitor mai bun.  
- Chiar asa ? Si oamenii striga, cânta ?  
- Da, oamenii striga fraze de speranta : «Oh! De-acum încolo totul va fi mai bine 
!!! Poporul este în sarbatoare.  
- Si eu, eu cum reactionez la toate astea ?  
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- Nu pot sa vad ! Cosciugul este inchis ... 
*** 
Rockerii americani isi scriu cu rockerii rusi: 
“Noi suntem cei mai adevarati rockeri din lume, avem cei mai jerpeliti blugi pe 
care nu ni i-am dat jos de 2 ani de zile. Avem cel mai slinos par si cele mai 
murdare tricouri, nu ne-am mai spalat de ani de zile si ca sa va aratam cat de 
adevarati rockeri suntem noi, ne stergem la cur cu scrisoarea voastra!” 
Primesc raspuns de la rockerii rusi: 
“Rockerii adevarati nu se sterg niciodata la cur” 
*** 
- Eu, ieri, in padure, am strans 3 cosuri cu ciuperci pentru mama soacra… 
- Si daca sunt otravitoare? 
- Cum adica "daca"? 
*** 
- De ce v-ati oprit la 3 copii?  
- Am auzit ca fiecare al 4-lea copil nascut e chinez 
*** 
- Alcoolul ucide. 
- Si ce? Apa te face nemuritor? 
*** 
Un individ a uns cu unt o felie de paine, dupa care a turnat niste dulceata. Din 
greseala, felia i-a cazut pe covorul cel nou, dar NU a cazut cu fata unsa in jos. 
Mirat, individul i-a scris lui Murphy sa-l intrebe cum a fost posibil asa ceva. 
Dupa cateva luni de experimente, Murphy i-a trimis individului concluzia: 
“Felia a fost unsa gresit!” 
*** 
3 accidente de motocicleta, 3 motociclisti in spital, 3 paturi in salon. Vine 
televiziunea si ia interviu motociclistilor. 
Primul motociclist. Un picor in ghips.  
Reporterul:  
− Cum s‘a intamplat accidentul, vad ca aveti un picior in ghips, nu aveati viteza 
mare, nu‘i asa?  
Motociclistul:  
− Pai sa vedeti... eu.. Suzuki.. 300 km/h... coaja de banana pe carosabil... am 
derapat putin, am recapatat controlul, dar totusi am intrat in sant lejer, am o 
mica fisura 3/4 tibia stanga, trece, nimic grav.  
Al doilea motociclist. O mana si un picior in ghips.  
Reporterul:  
− La dumneavoastra cum s‘a intamplat? Vad ca aveti o mana si un picor in ghips!  
Motociclistul:  
− Eu mergeam linistit pe strada... 250 la ora.. stiti.. Kawasaki., cand deodata vad 
un Suzuki ca ma depaseste. Zic ‘nu se poate, nu e mai tare ca mine‘ si accelerez 
dupa el. Deodata imi sare pe vizorul castii o coaja de banana de la Suzuki, mi‘a 
blocat vederea, am franat... am derapat putin...am o mica fisura de tibie si 
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peroneu, putin luxat antebratul.. nimic grav, trece. Al treilea motociclist. Mumie. 
Ghipsat din cap in picioare  
Reporterul:  
− Precis dumneavoastra aveati viteza, nu gluma!..Cum s‘a intamplat?  
Motociclistul:  
− No, eu...Mobra..50 la ora..Trec pe langa mine 2 motociclisti in viteza. Eu am 
crezut ca stau pe loc, si... m‘am dat jos de pe motoreta..M‘am rostogolit eu un pic.. 
m‘am ridicat in picioare si vad 2 motociclisti in sant. Imi arunc casca, fug sa ii 
ajut si .. a dracului coaja de banana..iau o ceafa de asfalt.. si traumatism cranio-
cerebral cu paralizie temporara. 
*** 
Conferinta mondiala cu tema " Secretul profesional" 
Ungurul: 
- Eu lucrez cu vecinul meu in aceiasi institutie, el nu stie ce lucrez, eu nu stiu ce 
lucreaza el si nici nu ma intereseaza. 
Moldoveanul: 
- Eu lucrez cu sotia in acelasi birou, nu stiu ce face ea, nici ea nu stie ce fac eu si 
nici nu ma intereseaza. 
Romanul; 
- Eu muncesc singur in birou, nu stiu ce fac si nici nu ma intereseaza 
*** 
Doi nuntaşi la nuntă. Unul către celălalt: 
- E cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o la o nuntă! 
Celălalt sec: 
- E fiica mea! 
- A, mă scuzaţi, nu am ştiut că sunteţi tatăl miresei, spuse primul. 
- Nu sunt tatăl ei, boule, sunt maică-sa! 
*** 
- În timpul slujbei de duminică, băbuţa se apleacă spre urechea moşului: 
- Tocmai am dat drumu’ la o beşină lungă dar silenţioasă, ce să fac? 
- Schimbă-ţi bateria din aparatul auditiv… şi nu mai zbiera. 
*** 
Bulă îl întrebă pe taicăsu : 
- Tată anul ăsta ce o să avem sub pomul de crăciun ? 
- Parchet !!! 
*** 
In avion: un domn si o fetita. 
Domnul zice: Ce-ar fi sa stam de vorba?, se pare ca timpul trece mai repede 
conversand . 
- Bine, zice fetita inchizand cartea pe care abia o deschisese, despre ce ati dori sa 
vorbim? 
- Pai, zice domnul, o tema interesanta ar fi despre fizica atomica nu crezi? si 
surade superior. 
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- De acord, dar intai vreau sa va intreb ceva: O vaca, un cal si o oaie mananca 
acelasi lucru - iarba, dar oaia excreta niste bilute, vaca o placinta, iar calul niste 
mingi uscate. Cum va explicati fenomenul? 
- Habar n-am, zice domnul, minunandu-se de inteligenta fetitei. 
- Atunci cum vreti sa vorbim de fizica atomica daca  nici despre cacat nu stiti 
nimic??? 
*** 
Doua prietene care nu s-au vazut de multa vreme se intalnesc intr-un bar. Una 
dintre ele cu greu isi ascunde lacrimile ce i se scurg pe obraz. 
- Ce ti s-a intamplat? o intreaba cealalta. 
- Nimic, nu pot sa-ti povestesc! 
- Te feresti tocmai de mine, cea mai buna prietena a ta? Poate te pot ajuta... 
- Ce sa faci? Acum nimeni nu ma mai poate ajuta. 
- Dar ce ai patit? 
- Tocmai m-am intors de la o vanatoare in Africa . 
- Si? 
- Am fost violata de o gorila, masculul cel mai puternic din grup.... 
- Si? 
- Cinci zile am facut sex fara pauza, incontinuu, fara sa se opreasca....Si incepe sa 
planga in hohote. 
- Hai incearca sa te linistesti, o consoleaza prietena, bine c-ai scapat cu viata. Esti 
intreaga, asta conteaza. Eu n-o sa spun nimic nimanui iar gorila aia nu vorbeste. 
- Pai tocmai asta e, ca nu vorbeste, nu scrie, nu telefoneaza, nu mail, nu SMS, nu 
nimic... 
*** 
Un barbat era satul de a mai merge la munca in fiecare zi iar sotia lui sa stea 
acasa. Voia sa vada cu ochii lui ce se petrece in timp ce el muncea din greu la 
birou, zicand astfel: 
Doamne eu merg la serviciu in fiecare zi si muncesc 8 ore pe zi, in timp ce sotia 
mea sta fara nici o grija acasa. Vreau ca si ea sa stie prin ce trec eu zilnic, asa ca, 
te rog, permite-mi  sa facem schimb pt o zi. 
Amin! 
Dumnezeu, in minunata sa intelepciune, i-a indeplinit dorinta. 
Dimineata urmatore, destul de sigur pe sine, barbatul se trezi in pielea sotiei 
sale. S-a ridicat, a gatit micul dejun pt partenerul sau de viata, a trezit copiii, le-a 
pregatiti hainele, le-a servit micul dejun, le-a facut pachetele pt scoala, i-a dus la 
scoala, a venit repede acasa, a adunat toate hainele si a dus hainele la spalat, s-a 
dus la banca, s-a dus la cumparaturi si din nou acasa ca sa lase cumparaturile; 
apoi a plecat sa plateasca cheltuielile lunare. Revenita acasa a curatat cutia 
pisicii si a 
imbaiat cainele. Era deja ora 13. A facut paturile, si a adunat alte rufe, a aspirat in 
toata casa, a sters praful si a spalat bucataria.. 
A fugit apoi la scoala dupa copii cu care, pe drum, a intrat in discutii 
contradictorii. Acasa a pregatit din nou laptele si biscuitii pt copii si s-a ocupat 
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de ei pt ca sa isi faca temele. Apoi si-a instalat masa de calcat si a inceput sa calce 
uitandu-se cu coada ochiului la TV.  
La ora 16:30 a inceput sa curete cartofii si sa spele legumele pt salata, a gatit 
carnea de porc si a pregatit mancarea de cina.  Dupa cina, din nou, a spalat toata 
bucataria, vasele, a adunat din nou toata hainele, a facut baie copiilor 
si i-a pregatit pt culcare.. 
La ora 9 era deja extenuate datorita trebulilor din timpul zilei, dar pt ea ziua nu 
s-a terminat inca... era asteptata in pat de sotul sau pentru a face dragoste, lucru 
pe care le-a facut cu brio, fara ca sa aiba plangeri din partea partenerului. 
A doua zi barbatul s-a trezit si imediat a venit in genunchi inaintea lui Dumnezeu 
si I-a zis: Doamne, nu stiu la ce m-am gandit cand am cerut sa fiu in pielea sotiei 
mele...am gresit asa de mult sa o invidiez pe sotia mea crezand ca sta degeaba 
acasa toata ziua... Te rog, te rog mult, dar te rog, fa schimbarea la loc cum eram! 
Amin! 
Dumnezeu in infinita Sa intelepciune i-a replicat: Fiule, cred ca ai invatat o lectie 
buna si bucuros as face schimbarea inapoi...dar vezi tu...va trebui sa astepti 9 
luni...noaptea trecuta tocmai ai ramas gravida si va trebui sa si nasti....!!!!!!!!!!! 
Acesta a fost votat mailul anului, daca esti de acord cu acesta, trimite-l tuturor 
prietenelor tale si tuturor barbatilor siguri pe importanta lor! 
*** 
Intrebari si raspunsuri  
 
I.. Ce imbatraneste prima oara la un barbat ?  
R. Nevasta  
* 
I.  De ce sunt mai multi purici decat oameni?  
R.  Pentru ca este greu sa fabrici niste prezervative asa de mici.  
* 
I. Ce este un copil complexat?  
R. Un copil cu mama reala si tata imaginar.  
* 
I. Care este cel mai periculos loc din lume?  
R. Patul. Acolo mor 80% dintre oameni.  
* 
I.  Ce spune spermatozoidul care fuge dupa un ovul ?  
R. Daca te prind, om te fac !  
* 
I. Care an dureaza numai o zi ?  
R. Anul Nou !  
* 
I. E adevarat ca barbatii impotenti traiesc mult ?  
R. Da, dar degeaba.  
* 
I. Prin ce se deosebeste ariciul de aricioaica ?  
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R. Ariciul are o teapa in plus.  
* 
I. Prin ce se deosebeste un om de o camila ?  
R. Camila poate sa lucreze o saptamana fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamana fara sa lucreze ...  
* 
I. Care este diferenta dintre un taur si un bou ?  
R. Taurul poate deveni tata, pe cand boul numai unchi.  
* 
I. Prin ce se deosebeste sexul frantzuzesc de cel romanesc ?  
R. Francezii fac sex fara lenjeria de corp, iar romanii fara lenjeria de pat.  
* 
I. Ce este viata?  
R. Cea mai raspandita boala transmisa pe cale sexuala...  
* 
I. De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam?  
R. Ca sa poata vorbi pana aparea si Eva.  
* 
I. De ce au femeile coapsele calde?  
R. Pentru ca barbatii sa nu faca otita .  
* 
I. Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in  
casatorie?  
R. Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata ...  
* 
I. Ce facea Mesterul Manole cand o zidea pe sotia lui, Ana?  
R. Body-building.  
* 
I. Ce au in comun un trenulet electric si sanii unei femei?  
R. Au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult  
cu ele.  
* 
I. De ce isi iau blondele pe ele pantaloni foarte stramti?  
R. Ca lumea sa le poata citi pe buze.  
* 
I. De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine?  
R. Pentru ca nu suporta comparatiile.  
* 
I. Cum se cheama un barbat inteligent in America ?  
R. Turist.  
* 
I. De ce a creat Dumnezeu barbatul?  
R. Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasa.  
* 
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I. Care este asemanarea dintre un barbat si un storcator de fructe?  
R. Ai nevoie de el, dar nu esti sigura pentru ce.  
* 
I. Care este definitia unei seri romantice pentru un barbat?  
R. Sex.  
* 
I. Cum se numeste un barbat caruia ii lipseste 90% din creier?  
R. Castrat.  
* 
I. Care este diferenta dintre o repriza de fotbal si un preludiu?  
R. Prima dureaza sigur 45 de minute.  
* 
I. Care este diferenta dintre o amanta si o sotie?  
R. 30 de kilograme.  
* 
I. Care este diferenta dintre un amant si un sot?  
R. 30 - 45 de minute.  
* 
I. Care este asemanarea dintre o masina noua si un sot?  
R. Ambele functioneaza bine doar in primul an.  
* 
I. Care este diferenta intre femeie si prosop?  
R. La prosop cauti partile uscate, la femei pe cele ude.  
* 
I. La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei?  
R. Depinde de vechime.  
* 
I.  Care e diferenta dintre o femeie si o baterie electrica ?  
R. Bateria are si o parte pozitiva, anodul.  
* 
I. De ce au uraganele nume de femei?  
R. Pentru ca vin umede si salbatice si pleaca cu casa si masina.  
* 
I. Stiti cum se numeste o secretara lasata insarcinata de catre seful ei ?  
R. BOSS UMFLATA ..  
* 
I. Ce fac pestii cand sunt multi?  
R. Bancuri .  
* 
I. Cum canta cucu` in America ?  
R. With - with ! 
* 
I. De ce stau gainile pe gard?  
R. Sa le vada cocosii copanele..  
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* 
I. Ce zic ciobanii cand se descalta ?  
R. A mai trecut un an! 
*** 
Badea Gheo si badea Vasile s'o cazat la un hotel. A doua zi badea Vasilica e 
descoperit mort. Politistii il intreaba pe badea Gheo: 
- D'apoi nu a zis nimic asara? 
- Apoi o zis ca "mi rau". 
- Si n'ai facut nimic? 
- Poi o zis ca ii rau, dar in ziua de azi...cui ii e bine? 
Ceausescu plimbandu'se printr'un parc vede o statuie si intreaba: 
- A cui este aceasta statuie? 
- A lui Toparceanu!...raspunde cineva 
- A... Toparceanu, cel care a scris "Scrisoarea a treia"!zice Ceausescu 
- Nu, Eminescu a scris scrisoarea a treia zice cineva din spate 
- Si atunci de ce i'au facut statuie lui Toparceanu!!! 
*** 
Merg Ianosh si Pishta printr-o padure intunecata, merg ce merg, si pica Ianosh 
intr-o groapa adanca. Incearca Pishta sa-l scoata din groapa, dar degeaba, asa ca 
Ianosh incepe sa strige in gura mare dupa ajutor.  
Apare un tip imbracat in negru, pelerina neagra, palarie neagra, masca neagra la 
ochi, din doua miscari si trei sarituri, il scoate pe Ianosh din groapa. Inainte sa 
plece, isi lasa amprenta pe un copac: un "Z" mare inscriptionat cu sabia in coaja 
copacului. La care, Ianosh, mirat: - Zoli ? 
*** 
Paraşutiştii săreau dintr-un avion. Sar toţi şi mai rămîne Bula şi cu căpitanul. 
- Dom' căpitan, eu nu pot să sar, zice Bulă. 
- De ce, măi? 
- Am visat ieri că nu mi se deschide paraşuta. 
- Ia, mă, paraşuta mea, dă-mi paraşuta ta şi sări! Superstiţiosule! 
Sare Bulă, se deschide paraşuta şi la un moment dat se aude pe lîngă el un 
şuierat şi o voce de jos: 
- Băga-ţi-ai picioarele-n el de vis. 
*** 
De ce nu sunt manele in Elvetia? 
Pentru ca e tara neutra si nu are dusmani ... 
*** 
In Piaţa Centrală din Bruxelles are loc o violentă confruntare intre valoni şi 
flamanzi. Vine poliţia să-i despartă. Comandantul, un tip solid, strigă cu o voce de 
stentor: 
- Toţi valonii să treacă la dreapta mea, iar flamanzii la stanga!  
Combatanţii se execută. Astfel că in mijlocul pieţei rămane un grup de negri, care 
se miră in ce s-au băgat. Şeful lor se intreabă cu voce tare:  
- Şi noi, belgienii, unde să stăm? 
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*** 
Tiganca bortoasa in intersectie... i se rupe apa. Ce sa faca, ce sa faca!? Vede un 
politist dirijand intersectia: 
- Hauleo, manca-ti-as chipiul lu' matale, mi s-e rupse apa si am gemeni, ajuta-ma 
si pe mine sa nasc, traiasca familia ta de haladit! 
- Doamna, dar eu nu am pregatire medicala, nu cred ca pot! 
- Hai, ba printisorule, ca nu ie greu, astepti acolo sa iasa plodu', tai cordonul ala 
cu briceagu' si gata. Politistul isi da acordul. 
Da sa iasa primul baiat, iese si intra inapoi. Inauntru, asta de a iesit ii spune 
celuilalt: 
- Ba, pupa-ti-as ochii, hai dreacu' prin spate ca in fata este gabori! 
*** 
- Cum te numesti, Domnule ? 
- Petru Potopeanu. 
- Si ce lucrezi ? 
- Prepar pesti pentru pulverizat. 
- Bine, Dar ce anume operatii faci ? 
- Pun pestele pe placi, potrivesc placile pe plite, pregatesc patru 
Putini pentru pestele prajit, pulverizez pasta produsa, pun pe pungi. 
- Dar de ce vorbesti numai cu "P"? 
- Poftim ? 
- De ce vorbesti numai cu "P"? 
- Pentruca pot pronunta pe P perfect perceptibil. 
- Ei, asta e acum ! Pun ramasag ca la intrebarile mele vei gresi. 
- Primesc. 
- Pe cit ? 
- Pun prinsoare pe patru poli ! 
- S-a facut. Spune-MI ce-ti place sa maninci ? 
- Peste, pastravi, plachie, potirnici, prepar piftie piperata, 
Pirjoale, pastrama, papricas, papanas, porumbei, pui pane. 
- Si ce vin bei ? 
- Pinot, pelin, porto. 
- Si ce desert ? 
- Placinte, prajituri, pepene, prune, pere, portocale, piersici. 
- Dar inghetata obisnuesti ? 
- Putin profiterole, parfait ( parve..). 
- Spune-MI cum iti petreci timpul liber ? 
- Primavara prefer plimbarile pe potecile padurilor, prin parcuri. 
- Dar vara ? 
- Pescuiesc. 
- Si iarna ? 
- Patinez. 
- Te pomenesti ca poti sa-MI spui o poezie cu litera "P"? 
- Pot. 
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- Asta nu o mai cred. Spune-o ! 
 
- POEZIA POETULUI PETRU POTOPEANU: 
 
* "Prin pustiuri, peste pietre,* 
* Pasari, pilcuri pribegesc,* 
* Parasindu-si puii proprii* 
* Pe pamintul parintesc.* 
* Prima pasare, pilotul,* 
* Plescaia puternic pliscul,* 
* Patina privind pamintul,* 
* Pajistea, padurea, piscul."* 
 
- Bine ! Spune-MI textual ce I-AI spus nevestei cind AI plecat ? 
- Paraschiva papusico, pentru prinz presara putin patrunjel pe 
Potirnichi. Pa! 
- Vad ca am pierdut. 
- Pardon, platesti patru poli pentru pierderea pariului. 
- Platesc. 
- Pune paralele pe portofel. 
- Inca o intrebare. 
- Poftim? 
- Ce adresa AI matale ? 
- Prelungirea Popa Petre 4, parter, plecind prin Pingari, peste pod.  
*** 
Naufragiaza un vapor. Un pasager se apropie de  capitan si-l intreaba: 
- Capitane, cat avem pana la cel mai apropiat pamant? 
- Trei kilometri. 
- In ce directie? 
- In jos...! 
*** 
Doua blonde mergeau pe strada, iar una dintre ele exclama: 
- Uita-te la cainele ala cu un ochi! 
Cealalta blonda isi acopera un ochi si zice: 
- Unde? Unde? 
*** 
Vine o femeie la cabinet cu nasul umflat ceva de speriat. 
Doctorul o intreaba: 
- Ce ati patit? 
- O albina, raspunde femeia. 
- S-a pus pe nasul dvs.? 
- Da. 
- V-a intepat? 
- N-a avut timp, ca sotul meu a si lovit-o cu lopata. 
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*** 
Un om vede un urs suit intr-un visin. Il intreaba: 
- Ce faci acolo? 
- Mananc cireste. 
- Pai cum sa mananci cirese, tu nu vezi ca stai intr-un visin? 
- Mi-am adus de-acasa. 
*** 
Un avion rusesc se prabuseste in Alaska .. Pilotul se salveaza dar il prind 
americanii. La sediul CIA, interogatoriu: 
- Bai tavarisci, ce sistem de radiolocatie folositi voi? 
- !?! 
- Bai tavarisci, ce sistem de propulsie aveti, bai? 
- !?! 
- Bai tavarisci, daca nu ne descrii aparatura de bord ... te fac arsice! 
Il iau doi malaci la tabacit, dar rusul nimic. 
Dupa o vreme cand la un schimb de prizonieri ajunge rusul acasa il intreaba 
colegii: 
- Ia spune Ivan cum a fost in captivitate la americani? 
- Bai baieti, puneti mana pe carte si invatati aparatura de bord ca daca va prind 
americanii si nu stiti, va tabacesc de trei ori pe zi! 
*** 
Un tip viziteaza o fabrica de diverse produse din latex. Prima data a remarcat 
masina de produs biberoane, datorita zgomotului de "fssss-pac" pe care il facea. 
Ghidul explica: 
- Acel fasait este cauciucul pe care-l injecteaza, iar "pac"-ul este dat de intepatura 
care i se face in varf. 
Ceva mai incolo intra in sectia de produs prezervative. Un zgomot infernal si aici: 
"fsss-fsss-fsss- pac". 
Intrigat, omul nostru intreaba: - Bine-bine, am inteles de ce face "fsss", dar de ce 
se mai aude si "pac"? 
- Normal, aparatul functioneaza ca si cel de produs biberoane; la al patrulea 
prezervativ ii trage o  gaura. 
- Asta-i buna! Dati gauri la prezervative? 
- Da! Face bine la afacerea cu biberoane! 
*** 
Politistul care cerceta un caz de sinucidere, o intreaba pe secretara: 
- Dragutzo, nu stii de ce s-a aruncat seful tau pe fereastra? 
- N-am idee, dar era asa un om dragut si atent. Luna trecuta mi-a cumparat o 
blana, saptamana trecuta mi-a cumparat o masina sport, iar azi dimineata un 
inel cu diamant! Dupa aceea mi-a spus ca ar vrea sa se culce cu mine si m-a 
intrebat 
ce-i cer in schimb. 
- Si ce i-ai raspuns? 
- Ca aici, in birou, lumea imi da de obicei 50 de dolari.... 
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*** 
Alimente la borcan 
O femeie a furat un compot de piersici dintr-un market si este prinsa de politie. 
Este dusa la tribunal, iar judecatorul o intreaba: 
- Cate piersici erau in borcan ? 
- 6. 
- Atunci vei sta pentru fiecare piersica cate o luna la inchisoare... 
Din spate, sotul ei: 
- Domnule judecator, a furat si un borcan de mazare ! 
*** 
Donatori de inima 
Unui tip trebuia sa i se faca transplant de inima. Cum existau 3 donatori este 
lasat sa aleaga inima de la cine vrea. 
Doctorul ii spune: 
- Primul a fost sportiv, se antrena, avea o inima puternica, al doilea era doctor, 
stia sa se ingrijeasca iar al treilea a fost avocat. A cui inima o vrei? 
Tipul fara sa se gandeasca mult raspunde: 
- A avocatului! 
- De ce? 
- Dintre toti el si-a folosit inima cel mai putin! 
*** 
Barbatul necunoscut 
Paraschiva ii povesteste unei prietene: 
- Sa-ti spun ceva ciudat, draga: acum o saptamana, suna cineva la usa . 
Deschid, si, in fata usii, un barbat tanar, inalt si frumos ma intreaba: sotul 
dumneavoastra este cumva acasa ? 
Nu, spun. 
La care ma ridica in brate, ma duce in dormitor, ma pune pe pat si stii tu ce a 
urmat. 
Luni a aparut din nou. S-a intimplat acelasi lucru. Si marti, si miercuri. 
Mor curiozitate, oare ce doreste acest barbat de la sotul meu ? 
*** 
Doua prietene 
- Felicitari, draga, am auzit ca te-ai maritat. Cum e ? 
- Foarte frumos! In fiecare seara ne plimbam prin parc, luam o barca si mergem 
pina in mijlocul lacului... 
- Vai, ce romantic! Si ? 
- Din mijlocul lacului el se intoarce cu barca, iar eu inot. 
- Atita distanta! Dar nu ti-e greu? 
- M-am obisnuit! E mai greu pina ies din sac... 
*** 
La frizer 
Un ofiter american, intors din Irak, se tunde. 
Frizerita: - Cum mai merge treaba in Irak ? 
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- Bine,raspunde ofiterul, deranjat de intrebare. 
Din 2 in 2 minute frizerita il intreaba: 
- Cum mai merge treaba in Irak ? 
- Bine, dar de ce ma enervezi mereu cu intrebarea asta ? 
- Pentru ca ti se ridica parul in cap, si mi-e mai usor sa te tund. 
*** 
Berea cu seminte 
Doi barbati la intrarea in berarie: 
- Azi cate luam, doua sau trei? 
- Doua, mai, ca ieri am luat trei si ne-a mai ramas! 
- Patruzeci de beri si doua pungi de seminte va rugam! 
*** 
Accidente montane 
 
Ion si Gheorghe pasc oile pe marginea unei prapastii fara fund. La un moment 
dat, Ion aluneca si cade in hau. Gheorghe, speriat, incepe sa-l strige: 
- Ioaneeee ... baaa Ioaneee 
... Dupa un timp se aude vocea lui Ion: 
- Ceeee-i ma Gheooooo...? 
- Ma Ioaneee ti-ai rupt vreun picior ? 
- Nuuu maaa ... 
- Ti-ai rupt vreo manaaaa ...? 
- Nuuu mai Gheooo ... 
- Da ceee-ai patiit ? 
- Nimic ma Gheooo ... inca n-am ajuuuuns jos ... 
*** 
Psihoterapie 
- Doctore, in fiecare seara, cand ma culc, e cineva ascuns sub pat. Ma scol, ma uit 
si acolo nu-i nimeni. Ma culc la loc, dar dupa un timp ma dau jos si iar ma uit sub 
pat dar nu-i nimeni. Chestia asta ma distruge: puteti face ceva ? 
- Va vindec in 2 ani de psihoterapie, cu cate trei sedinte pe saptamana. 
- Si cam cat o ma va costa? 
- 100 pe sedinta! 
- Hm... ma mai gandesc... 
*** 
Dupa 6 luni, psihiatrul se intalneste cu pacientul: 
- N-ai mai revenit pe la cabinet... 
- Cu 100 per sedinta ??? Baiatul care-mi aduce pizza mi-a rezolvat problema cu 
doar 5 ! 
- Baiatul cu pizza ?!? Chiar asa ??? Si cum a procedat ? 
- M-a sfatuit sa tai picioarele de la pat ! 
*** 
Un reprezentant al Companiei Coca-Cola se duce in audienta la Papa Benedict al 
XVI-lea :  
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- Sanctitatea Voastra, exista o rugaciune cunoscuta in toata lumea, in care, la un 
moment dat se spune :"painea noastra cea de toate zilele "... Noi ne-am hotarat 
sa va oferim un milion de dolari, daca interveniti pentru schimbarea cuvantului 
"paine" cu "coca-cola"...  
- Dar asa ceva nu se poate !  
- Doua milioane de dolari...  
- Dar cum puteti...  
- Trei milioane !  
- ...sa va ganditi...  
- Zece milioane !  
- Afara ! Iesiti imediat afara !!!  
Inainte de a iesi, reprezentantul companiei se opri pentru o clipa, dezamagit, in 
fata usii si intoarse umil capul :  
- Sanctitatea Voastra, dar cat v-a oferit brutarul ala ?!  
** 
- Sefu' , scuzati-ma ca am intarziat, dar a trebuit sa-mi duc sotia la maternitate, 
pentru nastere !  
- Ma crezi tampit ?! Si saptamana trecuta ai venit tot cu scuza asta  
! Dar ce-i nevasta-ta, iepuroaica ??  
- Nu...Moasa !  
*** 
Apropo de turismul rural, cativa turisti ii spun sateanului care le-a inchiriat casa 
:  
- Bade, totul ar fi senzational, exceptand situatia deplorabila a grupurilor 
sanitare ! Nu te poti duce linistit la veceu din cauza mustelor care roiesc si 
zumzaie intr-una !  
- Apai, domnilor, ia mergeti domniile voastre sa va faceti nevoile, la ora 
pranzului, cand toate mustele alea se aduna in sala de mese !  
*** 
Doctorul ii dicteaza asistentei un diagnostic in latina . Pacientul, usor agitat :  
- Spuneti-mi domnule doctor, sufar de vreo boala rara ?  
- Da de unde ! Jumatate din cimitir e plin cu cei care au avut boala 
dumneavoastra !  
*** 
- Sotul meu e atat de religios , incat isi iubeste dusmanii !  
- Nu mai spune ...Si cine-s dusmanii sai ?  
- Tuica de prune si curvele !  
*** 
- Domnule doctor, taica-meu a trait nouazeci de ani ! Credeti ca am sanse sa apuc 
si eu aceasta varsta ?  
- Fumezi ?  
- Nu...  
- Bei ?  
- Niciodata !  
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- Inseamna ca-ti plac femeile...  
- Niciodata nu mi-am inselat sotia...  
- Atunci ,de ce mama dracului vrei sa traiesti nouazeci de ani ?!!  
*** 
- Vreau sa vorbesc cu domnul comisar sef !  
- E in grajdul bovinelor... O sa-l recunoasteti usor ca are pe cap un chipiu !  
***  
Doi preoti s-au decis sa mearga la mare in vacanta. De asemenea, au hotarat sa 
faca din asta o adevarata vacanta si prin urmare au convenit sa nu poarte nimic 
ce le-ar putea trada apartenenta la clasa clericilor. De indata ce au ajuns acolo, 
au intrat intr-un magazin si au cumparat niste camasi ultra-colorate, pantaloni 
scurti, sandale si ochelari de soare. In dimineata urmatoare, s-au dus la plaja, 
imbracati in hainele lor turbate. Pe cand stateau tolaniti in sezlonguri, savurand 
fiecare bauturica, soarele si peisajul, o blonda mortala, topless si cu mini-bikini 
venea catre ei leganandu-si ametitor soldurile. Bietii preoti au ramas cu ochii 
holbati pe "dotarile" incredibile ale femeii.  
Cand sa treaca pe langa ei, ea le-a zambit si le-a spus:  
- Buna dimineata, Parinte, buna dimineata Parinte, adresandu-se fiecaruia 
separat. Apoi s-a indepartat.  
Cei doi au ramas blocati. Cum oare si-a putut da seama blonda ca ei sunt preoti?  
A doua zi, s-au dus din nou la magazin si si-au luat niste haine si mai socante 
decat cele din ziua precedenta. Atat de tipatoare, incat le puteai auzi inainte de a 
le vedea. Si astfel, cei doi s-au asezat iarasi pe plaja in sezlonguri, bucurandu-se 
de atmosfera de vacanta.  
Dupa un timp, aceeasi blonda superba, topless, purtand un tanga minuscul, se 
indreapta catre ei.  
Din nou, le zambeste, le adreseaza cate un "buna dimineata, Parinte" si se 
indeparteaza.  
Unul dintre preoti, nu mai poate suporta si striga:  
- Doar o clipa, domnisoara.  
- Da, raspunde aceasta.  
- Uite, noi chiar suntem preoti, si suntem fericiti cu asta, dar, pentru numele 
Domnului, spune-ne, cum ai putut stii ca suntem preoti fiind imbracati asa?  
- Parinte, raspunde ea, sunt eu, maica Aglae!  
*** 
Un mos si o baba, sot si sotie mor intr-un accident si ajung in Rai.  
Acolo ingerul de serviciu ii duce pe o plaja plina de palmieri si cu o casa superba 
si le spune:  
- Acum tot ce aveti de facut in Rai este sa stati aici si sa va bucurati de toate.  
Mosul se intoarce catre baba si ii zice:  
- Vezi ce proasta ai fost? Puteam sa fim aici de 10 ani dar nuuuuu... tu vroiai sa 
mancam sanatos.  
*** 
A fost odata un evreu intelept.  



3064 

 

Si zicea el ca totul se poate reduce la ce ai in cap. Il chema Solomon.  
Dupa el, a venit un alt evreu intelept.  
Si zicea el ca totul se poate reduce la ce ai in inima. Il chema Isus.  
Dupa el, a venit un al treilea evreu intelept.  
Si zicea el ca totul se poate reduce la ce ai in stomac. Il chema Marx.  
Dupa el, a venit un al patrulea evreu intelept si a zis ca totul se poate reduce la ce 
ai intre picioare. Il chema Freud.  
La sfarsit, a venit un alt evreu, mai intelept decat toti si a zis:  
Totul e relativ. Il chema Einstein.  
*** 
Cele trei mari dorinte ale barbatului:  
1 Să fie asa frumos cum crede maica-sa ca e!  
2 Să fie asa bogat cum crede fiu-su ca e!  
3 Să aiba atatea femei cat suspecteaza nevasta-sa ca are!  
*** 
Doi batranei, dupa ce s-au imbatat, au decis sa mearga la o casa de toleranta.  
Odata ajunsi acolo patroana ii priveste cu atentie, o cheama pe servitoare si ii 
zice:  
- Du-te in primele doua camere si pune cate o papusa gonflabila in fiecare pat. 
Mosii astia sunt atat de beti incat nu-si vor da seama de diferenta. N-am de gand 
sa-mi folosesc fetele pentru nenorocitii astia de mosi.  
Servitoarea indeplineste ordinele si batraneii se duc in respectivele camere si 
"indeplinesc tema ce corespundea locului".  
In drum spre casa, unul dintre batrani zice:  
- Cred ca femeia care a fost cu mine era moarta!  
- Moarta? Spune celalalt. De ce crezi asta?  
- Pai nu s-a miscat si nici n-a vorbit in timp ce faceam dragoste.  
- Putea fi chiar mai rau, spuse celalalt. Eu cred ca a mea era vrajitoare!  
- Vrajitoare!!! De ce naibii zici asta?  
- Pai, sa vezi, cand eram la preliminarii am muscat-o un pic de fund, atunci ea mi-
a tras o basina in fata, a iesit zburand pe fereastra si in plus mi-a mai luat cu ea si 
proteza!  
*** 
Reporter:  
- De ce nu scade pretul la carburanti proportional cu evolutia pretului barilului 
de petrol?  
Oficial Petrom:  
- Nu putem scadea preturile mai mult de atat. Si asta din cauza nenorocitilor de 
la Apa Nova , care au marit preturile la apa pe care noi o punem in benzina.  
*** 
Pe strada se plimba o doamna imbracata cu o superba haina de blana.  
Alta doamna se apropie de ea si spune:  
- Va dati seama cate animale au fost ucise pentru aceasta blana?  

http://1.sa/
http://2.sa/
http://3.sa/
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- Dar dumneavoastra stiti cu cate animale a trebuit sa ma culc pentru aceasta 
blana?  
*** 
- Ospatar, fii amabil, spune clientul, am comandat o friptura cu os!  
- Da, domnule, v-am adus-o. Care este problema?  
- Vrei sa vezi daca nu cumva carnea a ramas in bucatarie?  
*** 
Nasterile sunt de trei tipuri:  
1) spontane - cand nevasta naste la o luna dupa casatorie.  
2) tardive - cand naste nevasta la doi ani de la moartea sotului.  
3) extrauterine - cand naste servitoarea. 
*** 
Autobiografie   
 
Am fost director la o mare întreprindere socialistă. Cafeaua de dimineata era 
pregatita de o secretara sexy, mergeam la serviciu cu o limuzina neagra. Odata 
am fost intrebat daca fabrica nu vrea sa contribuie cu 10 mii de forinti pentru 
inmormintarea unui tovaras din Comitetul Central. Am spus ca pe banii astia as 
inmormanta intregul Comitet. Din acel moment am devenit director la o 
intreprindere mai mica.  
 
Cafeaua zilnica era pregatita de o secretara mai in varsta, la serviciu mergeam cu 
furgoneta fabricii. Odata am fost apostrofat ca nu am participat la ultima sedinta 
de partid. Am raspuns ca daca stiam ca e ultima m-as fi dus precis. Din acel 
moment am lucrat ca maistru.  
 
La serviciu mergeam cu masina proprie si imi faceam singur cafeaua de 
dimineata. In atelier aveam un afis cu poza lui Janos Kadar si un altul cu poza 
Lolobrigidei. Intr-o zi mi-au spus sa dau jos poza curvei de pe perete. Am luat 
poza lui Kadar. Din acel moment am lucrat ca zilier la sapat santuri.  
 
Mergeam la lucru cu bicicleta si imi duceam cafeaua de acasa in termos. 
Odata, in timp ce sapam un sant, au venit si mi-au spus sa-mi ascund bicicleta 
deoarece va trece pe acolo o delegatie sovietica. Le-am spus sa nu-si faca 
probleme deoarece bicicleta este blocata cu un lacat... Din acel moment am 
ramas fara serviciu.  
 
...O vreme am fost somer. Pana la schimbarea oranduirii...  
 
M-am reabilitat, am intrat in politica, am intrat intr-un partid. Cafeaua imi este 
din nou servita de o secretara sexy, la serviciu merg cu un Audi, am sofer 
personal. In rest imi tin gura. Doar din cand in cand ridic mana sa votez. Asa imi 
creste nivelul de trai si nu am grija 
cheltuielilor.  
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In politica nu e important daca spui sau nu adevarul. Important este ca oamenii 
sa te creada! 
Asadar, lume multa, oameni putini! 
*** 
O fata n-a mai trecut prin satul natal de mai bine de 5 ani. Intr-o zi soseste acasa, 
dar nici n-apuca sa treaca pragul, ca tatal sau se rasteste la ea: 
- Unde ai fost tot timpul acesta? De ce nu ne-ai scris, nici macar o carte postala? 
De ce nu ne-ai sunat niciodata? 
Fata incepe sa planga si zice printre lacrimi: 
- Tata, eu am devenit prostituata... 
- Cum? Pleaca de aici pacatoaso! Esti o rusine pentru familia noastra catolica! 
Te reneg! 
- Cum crezi tu, tata. Eu vreau doar sa-i las mamei aceasta superba blana de nurca 
si sa va dau carnetul acesta de economii de 5.000 € si titlul de proprietate 
asupra casei pe care tocmai v-am cumparat-o, cu 10 dormitoare, 10 bai si 
piscina. De asemenea va invit sa petreceti Sarbatorile pe iahtul meu... 
Tatal intreaba: 
- Ce ziceai ca ai devenit? 
Fata incepe din nou sa planga si spune: 
- O prostituata, tata... 
- O, Doamne, ce m-ai speriat! Am inteles protestanta!... 
*** 
Cica moare un inginer si ajunge la Portile Raiului. Il cauta Sfantul Petru prin 
catastife, prin harti, agende, caiete, da' nu-l gaseste defel, si atunci îi spune 
inginerului: 
- Imi pare rau, nu esti pe lista, nu pot sa te las sa intri. Trebuie sa te duci in Iad. 
Tipul, ce sa mai zica, se duce in Iad. Dar nu trece multa vreme, si inginerul, satul 
de mizeriile specifice Iadului, se pune pe treaba si incepe sa proiecteze diverse 
imbunatatiri. 
Cu trecerea timpului, in Iad incep sa beneficieze de ISO 9000, SAP, control de 
fluxuri de cenusa, aer conditionat, cuptoare de smoala cu alimentare automata, 
closete cu auto-spalare, sala masinilor, programe de siguranta si prevenire a 
accidentelor, scari rulante, retele de comunicatii cu fibra optica, programe de 
mentenanta predictiva, sisteme de control field bus si Hart, acces pe baza de 
amprente digitale, Wi-fi, iPod-uri, etc... 
Intr-o buna zi, il suna Dumnezeu pe Satana la telefon si-l intreaba: 
- Ei, si cum e pe la voi, cum merg lucrurile pe acolo jos? 
Ii raspunde dracul: 
- Suntem pe cale sa ne certificam ISO 9000, 14000, 18000, 21000, avem un 
sistem de control de flux al cenusii, aer conditionat, closete cu drenaj prin 
infrarosii, scari rulante cu limitatoare automate de sarcina, echipament domotic 
pentru eficienta energetica, Internet la liber... Pana si eu am publicat prima 
versiune a paginii mele web. 
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La care Dumnezeu tuna prin telefon: 
- Ceeeeeeee??? Vrei sa spui ca tii cumva acolo la tine vreun inginer??? 
Scaraotchi, cu tupeu, îi raspunde: 
- Da! Da' de ce intrebi? 
- Asa ceva nu se poate admite! Ce face un inginer in Iad? Locul lui nu este in Iad. 
Inginerii intotdeauna merg in Rai. Sa mi-l trimiti imediat, m-ai auzit? 
- Nici sa nu visezi asa ceva, zice dracul. Inginerul va ramane cu mine pentru 
eternitate. 
- Trimite-mi-l imediat sau... TE DAU IN JUDECATA! 
La care Satana incepe sa rada in hohote: 
- Nu zau, chiar asa? SI... DE UNDE O SA SCOTI TU UN AVOCAT? 
**** 
Una, roasa de dragoste, compune noaptea un SMS iubitului: 
"Iubitule. Daca dormi, trimite-mi visurile tale. 
Daca razi, trimite-mi zambetul tau. 
Daca plangi, trimite-mi lacrimile tale, ....!" 
Raspunsul nu intarzie: "Iubita mea. Sunt la WC si ma .... Ce sa-ti trimit....???" 
*** 
Salut, Ioane!  
Scuze că îţi trimit e-mail-ul ăsta, dar nu am pe altcineva cu cine să vorbesc.  
Cred că mă înşeală nevasta. Semnele sunt cele clasice: iese seara târziu, când o 
întreb cu cine îmi răspunde "nişte colege de la lucru, nu le ştii", când m-am uitat 
odată pe mobilul ei ca să văd cât e ceasul a început să urle că de ce îi violez 
intimitatea, seara vine singură pe alee, dar aud de fiecare dată o maşină plecând 
de la colţ, e mult mai distantă etc.  
Aşa că într-o seară am decis să o urmăresc când vine. Mi-am pus Logan-ul la 
colţul opus şi m-am pitit după el. M-am făcut mic-mic, să nu mă vadă în caz că 
venea cu cineva. 
Ei, si cum stăteam eu acolo după motor, am observat că îmi picură ulei de 
undeva. Ce crezi, pot rezolva singur problema sau trebuie să mă duc la un 
service?!?.... 
*** 
Vine ginerele acasa, isi scoate camasa, se intoarce cu spinarea la soacra-sa si 
spune: 
- Scuipa! 
- Ce ai, ti-e rau, cum sa-mi scuip eu ginerele?! 
- Am zis sa scuipi, scuipa! 
- Dar de ce? 
- Doctorul a spus ca reumatismul se trateaza cu unguent pe baza de venin de 
vipera....... 
*** 
Goriloiu' se plimba prin padure... 
La baza unui copac vede un fund apetisant ... cand se apropie vede continuarea 
fundului: Leul! 
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Se framanta, se chinuie, in final ia decizia: "i-o trag repede si fug!" 
Sare goriloiu direct pe el, i-o trage si fuge. 
Se trezeste leul, rage de se cutremura padurea si goana dupa goriloi. 
Obosit, goriloiu se ascunde dupa un copac, isi trage o sapca pe ochi si deschide 
un ziar. 
Apare leul: 
- Ai vazut un goriloi???? 
- Ala care ti-a tras-o pe la spate? 
- Aoooleuuu, scrie deja in ziar??? 
*** 
- Ce este negru si ii sta bine la gat tiganului? 
- Dobermanul ! 
*** 
- Ce poate fi mai rau decat o pietricica in bocanc? 
- Un firicel de nisip in prezervativ. 
*** 
- Imagineaza-ti! Sotia mea a nascut in autobuz, intr-o aglomeratie infernala! 
- Asta nu-i nimic. A mea, in aceleasi conditii, a ramas insarcinata! 
*** 
Un explorator îl vede pe vraciul satului batînd ritmic din toba. 
- Ce este, prietene 
- Nu mai avem apa. 
- Si bati toba ca sa invoci ploaia? 
- Nu, e semnalul pentru instalator. 
*** 
I:-Cum e viata unui barbat fara nevasta? 
R:-Mai ieftina! 
*** 
I:-Care ar fi cea mai mare deceptie a unui barbat? 
R:-Sa ceara mana unei fete si sa primeasca piciorul tatalui! 
*** 
Doua blonde la discoteca. Se apropie un tip aratos si o cere pe una la dans. În 
timp ce danseaza, blonda întreaba: 
- Esti cam palid. De ce nu mergi mai des la soare? 
- Acum am iesit de la închisoare. 
- Si de ce ai fost acolo? 
- Mi-am omorît nevasta, i-am taiat capul si l-am aruncat într-un rîu. 
Dupa dans, blonda se întoarce la prietena ei: 
- Închipuie-ti, draga, nu e însurat! 
*** 
- Eu am ajuns in sfarsit la o intelegere cu sotia mea. O zi ma duc eu la 
cumparaturi, o zi ea. 
- Si sunteti multumiti ? 
- Bineinteles! O zi bem, o zi mancam ... 
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*** 
Un fizician îi spune sotiei sale: 
- Draga mea, esti din ce în ce mai atragatoare! 
- Aiurezi! Tu nu vezi cât m-am îngrasat?! 
- Pai, tocmai! Cu cât creste masa, creste si forta de atractie... 
*** 
La scoala. 
- Ia spune, Bula, cu ce seamana economia noastra de piata? 
- Cu un vapor... 
- Cum vine asta? 
- Pai, doamna profesoara, este ca economia noastra de piata abia se tine pe 
linia de plutire? 
- Este. 
- Se clatina din toate partile? 
- Se clatina. 
- Îti vine sa vomiti? 
- Îti vine. 
- Poti sa cobori? 
- Nu poti! 
- Pai vedeti...?! 
*** 
Pe un santier discutii aprinse între meseriasi despre care ar fi cea mai veche 
meserie de pe pamânt: 
ZIDARUL: 
Noi suntem cei mai vechi meseriasi, ia gândit-iva cine a ridicat piramidele si 
templele acum mii de ani ....... 
*** 
ZUGRAVUL: 
Aaa... nu-i asa, ia gânditi-va ca înca de pe vremea când oamenii stateau în pesteri 
pictau peretii ... care-i tot un fel de "zugraveala" 
În timp ce discutau ei asa, trece pe acolo un electrician care, auzind discutia, le 
spune: 
- Bai baieti ca sa terminam discutia, când Dumnezeu a spus "Sa fie lumina !".... 
cablurile erau deja montate! 
*** 
Doamna Popescu si un domn cu cainele, in statia de autobuz. Cainele se apropie 
de femeie. Asta, nevricoasa, zice: 
- Luati-va cainele de langa mine ca simt cum mi se urca un purice pe picior! 
- Bobi, vino aici, doamna are purici! 
*** 
Un tip cu jeepanu' vede ca s-a facut rosu si se opreste maiestuos la stop. 
Un Fiat 500 vine in graba mare si bang! i se infige in spate. 
Soferul jeepului simte o usoara zguduitura, se uita calm in stanga, in dreapta, 
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nu vede nimic. Apoi pe ecranul computerului de bord apare un mesaj "New 
hardware found. Install now ?" 
*** 
Ion o viola pe Maria. 
Maria: 
- Ajutoooor!!! 
Ion: 
- Taci, fa, ca ma descurc si singur! 
*** 
Soldatii la raport afara. Vine comandantul si spune: 
- Mai misca cineva? 
O voce din spate raspunde: 
- Pamantul, domnule comandant. 
Comandantul: 
- Cine a spus asta? 
Raspunde din nou vocea: 
- Galileo Galilei. 
Comandantul: 
- Galileo Galilei, un pas in fata! 
*** 
O turma de bivoli se deplaseaza intotdeauna cu viteza celui mai incet bivol din 
turma. Cand turma este vanata, de obicei este ucis cel mai slab si mai din urma 
bivol. Aceasta selectie naturala este benefica turmei ca intreg, pentru ca astfel, 
prin eliminarea celor mai slabi membri, se imbunatatesc viteza si sanatatea 
turmei. 
Cam in acelasi mod, creierul uman poate opera doar atat de repede cat ii permite 
cea mai slaba celula. Consumul de alcool, dupa cum se stie, omoara celulele 
creierului, dar in mod normal prima data omoara celulele cele mai slabe. In acest 
mod, consumul regulat de bere distruge cele mai slabe celule cerebrale, facand 
creierul o masina mult mai rapida si mai eficienta. 
Acesta este si motivul pentru care intotdeauna te simti mai destept dupa cateva 
beri!!! 
*** 
O cioara survola o cale ferata. La un moment dat vede o surata zdrobita de un 
tren. Se uita indignata cu un ochi si zice: 
- E, ce sa zic, Anna Karenina! 
*** 
O firma vindea tântari care satisfaceau femeile. 
O tipa cumpara un astfel de tântar, se duce acasa nerabdatoare, face un dus, se 
da cu crema, se parfumeaza si îsi pune un halat. 
În dormitor, într-o cutiuta, tântarul bâzâia de sarea cutia cu el.Tipa se duce în 
dormitor, îsi da halatul jos si da drumu' tântarului; tântarul face câteva ture prin 
camera si se aseaza pe perete. Tipa se întinde pe pat si începe: 
- Hai tântarule vino sa ma satisfaci, ia-ma sunt a ta!Tântarul.....nimic! 
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- Hai tântarule vino sa simtim placerea împreuna, ciupeste-ma, musca-ma, hai 
ia-ma!! Tântarul nu se misca de pe perete. 
Enervata, da telefon la firma-furnizoare: 
- Bine, domnule, ce tântar mi-ati vândut, e impotent? Nu m-a satisfacut 
deloc....Tipul de la capatul firului zice: 
- Doamna, ne pare rau, ne cerem scuze totodata si rezolvam problema. Trimitem 
un specialist sa stea de vorba cu tântarul si sa rezolve tot. 
Într-adevar, peste putin apare specialistu'. Femeia-l invita în casa si se duc în 
dormitor unde era tântarul.. Tipu' zice : 
- Doamna, dezbracati-va si întindeti-va pe pat. Femeia face dupa cum i se spune. 
Tipu' se dezbraca, se uita la tântar si zice : 
- Ba... fii atent... îti arat pentru ultima oara!!! 
*** 
Doi rebusisti pe o banca: 
- Organ sexual la femeie... 
- Orizontal sau vertical? 
- Orizontal. 
- Gura! 
*** 
Calculatorul este ca nevasta: intotdeauna dupa ce il cumperi la scurt timp iti dai 
seama ca la aceiasi bani iti puteai lua ceva mult mai bun daca mai asteptai un pic. 
 
*** 
Care este asemanarea între Trabant si un bordel? 
În amândoua îti e rusine sa intri, din amândoua îti e rusine sa iesi, dar îti place 
înauntru! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator întreaba: 
- Poti sa te descurci cu sexul slab ? 
Radio Erevan raspunde: 
- Da, dar e de preferat sa fie tare. 
*** 
Blonda e gravida. Tatal ei o întreaba: 
- Cine e tatal copilului? 
Ea raspunde: 
- Închipuie-ti ca stai cu fundul pe un fierastrau circular. Ei bine, care dinte al 
fierastraului a facut taietura? 
*** 
O blonda la bar i se adreseaza tânarului aratos care sta lânga ea: 
- Chiar credeti ca as vrea, la cinci minute dupa ce ne-am cunoscut, sa ma culc cu 
dumneavoastra? 
- Da, zice tânarul. 
- Dumnezeule! Inseamna ca puteti citi gândurile!... 
*** 
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Sotia lui Bulã, într-o dimineatã: 
- Bulã, cum îti plac ouãle ? 
- Mîngîiate ! 
*** 
Doua tipe. Una întreaba: 
- Maria, ce lungime are penisul? 
- 30 de centimetri. 
- Auzi, tu ori esti proasta, ori ai avut noroc! 
*** 
O blonda frumoasa merge la ginecolog. 
- Nu stiu ce sa ma mai fac, se vaita blonda. De fiecare data când fumez, îmi 
vine sa fac sex. 
- Mai întâi, trebuie sa va linstiti, zice doctorul. Haideti sa fumam o tigara. 
*** 
Doi betivi încercau sa-l sprijine de gard pe prietenul lor mort de beat, dar 
acesta tot cadea. Pe trotuar, un domn se uita la ei. 
- Daca l-ati pune în picioare, zice domnul, poate ca ar sta. 
*** 
- Si cum va descurcati pe masina de scris?, întreaba seful secretara blonda. 
- Nu stiu. Pe masina de scris n-am încercat înca... 
*** 
O blonda îi povesteste prietenei sale: 
- Ieri seara a venit seful meu la mine acasa, în vizita, si m-a violat! 
- Si tu, tu nu te-ai aparat? 
- N-am putut. Nu mi se uscase înca oja de pe unghii.... 
*** 
Orice om are un orizont intelectual; cind acest orizont se ingusteaza el atinge 
dimensiunile unui punct, si atunci respectivul spune: "ACESTA ESTE PUNCTUl 
MEU DE VEDERE" 
*** 
Un evreu in Manhattan la volan, invartindu-se in jurul buildingului unde in 5 
min. urma sa semneze contractul vietii lui, disperat ca nu gaseste un loc de 
parcare. Ridica ochii spre cer si spune: 
- Doamne, te rog gaseste-mi un loc de pracare ca sambata vin la sinagoga si 
donez 2-3 mii de $. Trec 2-3 min, nimic. Ridica din nou ochii spre cer: 
- Doamne , te rog din suflet, fa-mi rost de un loc de parcare ca vin sambata la 
sinagoga si donez 5-6 mii, 8 mii nu mai conteaza suma, doar ajuta-ma cu un loc 
de parcare. Moment la care o masina parcata mai in fata iese de pe locul de 
parcare, omul nostru face volan drepata intra in parcare, ridica ochii spre cer si 
spune: 
- Doamne, nu mai e nevoie, mersi frumos, s-a rezolvat! 
*** 
La ginecolog, o domnisoara speriata:  
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- Domnule doctor, nenorocire!... M-am jucat cu vibratorul si a ramas inauntru. Ce 
sa ma fac? 
- Va rog sa va intindeti aici! 
Femeia se intinde, medicul o consulta putin, apoi spune: 
- Domnisoara, am doua vesti pentru dumneavoastra, una buna si una rea. Cu 
care sa incep? 
- Incepeti cu cea mai rea, spune speriata femeia. 
- Vestea rea este ca n-am reusit sa scot vibratorul. 
- Si vestea cea buna? 
- Am reusit sa schimb bateria. 
*** 
Dumnezeu s-a saturat ca, lumea tot trecea din Rai in Iad si invers. A hotarat sa 
faca un gard intre Rai si Iad. A chemat pe organizatorul de licitatii, pe Sf. Petru si 
i-a cerut sa-i gaseasca cei mai buni constructori. 
 
Sf. Petru dupa indelungi licitatii electonice a adus in fata Domnului 3 
constructori: un francez, un american si un roman. 
 
Dumnezeu ii ia la intrebari: 
- Francezule, cu cat imi faci gardul? 
Francezul raspunde: 
- Cu 5000 de euro. Folosesc tehnologie franceza de ultima generatie, muncitori 
chinezi toti unu si unu. 
- Americanule cu cat imi faci gardul? 
Americanul raspunde: 
- Cu 10000 de euro, dar folosesc tehnologie de ultra-noua generatie, stalpi cu 
senzori de miscare, fire wireless, camere de filmat prin satelit cu servere etc. 
- Romanule cu cat imi faci gardul? 
Romanul raspunde: 
- Pai, cu 15000 de euro. 
Pai si ce faci de banii astia, intreaba Domnul. 
- Pai (si apropiindu-se de urechea Domnului) iti dau Tie 5000 de euro ca mi-ai 
dat licitatia, 5000 de euro ii tin eu ca am castigat licitatia, iar restul de 5000 ii 
dam francezului sa faca gardul. 
 
MORALA: 
 
Cam asa se realizeaza cele mai multe investitii in RO, printre care si 
.....construirea de autostrazi; 
 
Ati vazut vreodata gard intre Rai si Iad ? 
- Nu. 
- Si nici autostrazi in Romania. 
*** 
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Adam şi Eva sunt izgoniti din rai. La plecare, ei intreaba:  
- Doamne, cine vă spala vasele?  
Dumnezeu le spune :  
- Va voi pune la o incercare. Va veti sui intr-un copac şi voi da drumul la o pisica 
salbatica sa vă chinuie. Cine vă vorbi primul, acela vă spala vasele toata viata. Zis 
şi facut. Vine pisica şi se urca pana la Eva, o zgaraie pe picioare, o musca, Eva, 
nici un cuvant. Trece pisica la Adam. Il zgaraie pe picioare, il musca, se ridica mai 
sus şi observa intre picioare doi motocei. Pisica incepe sa se joace cu ei şi la un 
moment dat, observa ca un soricel ce era ca mort, incepe sa se miste şi sa 
creasca. Si-a luat atunci pozitia de asalt, dar când sa sara, Eva a urlat: Zat! fir-ai a 
dracului ! De atunci a ramas lege: femeia spala vasele.  
*** 
Un ziarist face o vizita la o stana, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut.  
- Ce faci, bace?  
- Uite, aice cu turma. . . .  
- Pot sa vorbesc cu cainele tau?  
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine:  
- Ce mai faci, Azor?  
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata)  
- Ciobanul te ingrijeste bine?  
- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate şi din când in când ne mai şi 
jucam.  
Ciobanul sta stupefiat.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau?  
- Magarul nu vorbeste. . . Ziaristul se apropie de magar:  
- Ce mai faci, magare?  
- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc)  
- Ciobanul se comporta bine cu tine?  
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, ma baga in sura. . . Ciobanul cade pe 
spate.  
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta?  
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheatza apele!  
*** 
- Tata, imi cumperi, te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu camera 
video, GPRS şi cu aplicatii java şi mp3?  
- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalti copii?  
*** 
La olimpiadele de la Beijing. In prima zi romanii au luat o medalie. In a doua zi 
romanii au luat alta. In a 3 a zii au fost prinsi  
*** 
In Japonia a fost inventat un aparat de fotografiat digital cu o asa viteza de lucru, 
incat sunt sanse de a fotografia femeia cu gura inchisa.  
*** 
Am citit un interviu cu Toni Grecu, in care era intrebat:  
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- Ce ai face dacă o femeie ti-ar face avansuri?  
Raspunsul mi s-a parut genial:  
- M-as feri, pt. ca dupa avans intotdeauna urmeaza lichidarea. . .  
*** 
Un tip agata o femeie extrem de grasa şi o duce acasa; ajung ei in pat şi tipul se 
suie pe ea. . .  
- Dupa cateva momente o intreaba:  
- Auzi draga, ai ceva impotriva sa sting lampa asta din tavan?  
- Nu, de ce, esti pudic?  
- A, nu, dar ma cam arde la buci!. . .  
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile pentru ca e departe scoala 
de sat nu se mai duce. Ion vine dupa un timp acasa si-i arata lui Vasile o poza.  
- Stii tu cine-i in poza asta?  
Sta Vasile se uita, se uita şi nu stie sa-i spuna.  
- E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai. . . Stie o lume 
intraga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu!Trece timpul şi vine acasa Ion cu alta 
poza sa-i arate lui Vasile.  
- Stii tu, Vasile, cine-i in poza asta?  
- Nu, mai Ioane, cine-i in poza?  
E Constantin Brancusi:cel mai mare sculptor roman, stie o lume  
intraga, dar tu n stii, ma, ca nu esti la liceu!  
Dupa un timp vine Ion acasa şi vine randul lui Vasile sa-i arate o poza.  
- Stii tu, mai Ioane, cine-i in poza asta?  
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu-si da seama.  
- Nu stiu, mai Vasile.  
- Îti spun eu, e Gheorghe, sta in capatul satului, şi vine in fiecare zi pe la nevasta-
ta, stie tot satul, dar de, tu nu stii ca tu esti la liceu. . .  
 
*** 
Manastire. . . .  
Staretu hotaraste ca trebuie un control sa vada cum mai stau calugarii cu viciile.  
" Maine toata lumea, ia cate o pereche de clopotei, o leaga de membru şi vă 
prezentati in curte".  
Zis şi facut. ln momentul intalnirii, staretu aduce o super lady sa dea un erotishe-
striptease. Fata incepe sa danseze goala. . . . . . . . . Nici un zgomot. . . . . . dupa o ora 
se aude un ding-ding. . . .  
" Aha, iesi din rand pacatosule. . . 2 saptamani de rugaciuni, post negru, stai 
inchis, speli porcii. . . . ".  
Zis şi facut. Dupa alte 3 saptamani acelasi test. De data asta cu doua fete.  
Dans-lins tzitze. . . . . Dupa o ora ding-ding acelasi calugar.  
"Nemernicule, nu te-ai linistit? Meriti biciuit, maine toata lumea-n curte. '"  
A doua zi intalnire mare, pacatosu in centru. Staretu da exemplu: "Uitati-va la 
pacatosu' pamantului, merita biciuit, ridicati-i sutana şi treizeci de lovituri"  
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Toata curtea: ding-ding-cling-ding-diiiiiiiing  
*** 
Doi batranei, dupa ce s-au imbatat, au decis sa mearga la o casa de toleranta. 
Odata ajunsi acolo patroana îi priveste cu atentie, o cheama pe servitoare şi îi 
zice: 
- Du-te in primele doua camere şi pune cate o papusa gonflabila in fiecare pat. 
Mosii astia sunt atât de beti incat nu-si vor da seama de diferenta. N-am de gand 
sa-mi folosesc fetele pentru nenorocitii astia de mosi. Servitoarea indeplineste 
ordinele şi batraneii se duc in respectivele camere şi "indeplinesc tema ce 
corespundea locului".  
In drum spre casa, unul dintre batrani zice: 
- Cred ca femeia care a fost cu mine era moarta! 
- Moarta? Spune celalalt. De ce crezi asta? 
- Pai un s-a miscat şi nici n-a vorbit in timp ce faceam dragoste.  
- Putea fi chiar mai rau, spuse celalalt. Eu cred ca a mea era vrajitoare! 
- Vrajitoare!!! De ce naibii zici asta? 
- Pai. , sa vezi, când eram la preliminarii am muscat-o un pic de fund, atunci ea 
mi-a tras o basina in fata, a iesit zburand pe fereastra şi in plus mi-a mai luat cu 
ea şi proteza!!! 
*** 
Mama gravida isi intreaba copilul de 5 anisori: ce vrei sa îţi aduca barza un 
fratior sau o surioara? 
- Mamico, dacă nu te doare prea tare p. . a as dori un calut de lemn 
*** 
Un tip care lucra la o fabrica de conserve, se plinge psihiatrului: 
- De trei saptamani sunt obsedat sa-mi bag penisul in taietorul de castraveti. Am 
visat asta noapte de noapte, apoi nu am mai putut dormi. La fabrica nu ma mai 
puteam concentra la nimic altceva. Ma gandeam mereu la acelasi lucru. Ieri am 
facut-o! 
- Dumnezeule, gâfâie ingrozit psihiatrul, şi ce s-a intamplat? 
- Am fost pe loc concediat.  
- Si taietorul de castraveti? 
- A fost concediata şi ea! 
*** 
Banc sec 
O trupa de politisti se aduna in jurul sefului.  
- Atentiune! - zice sefu', incepem operatiunea! 
Potriviti-va ceasurile! E 11:48. Pentru cei care au afisaj digital: betisor, betisor, 
scaunel, om de 
zapada. . .  
*** 
Care-i asemanarea dintre politicieni şi porumbei? 
- Cat timp sunt jos, îţi mananca din palma, dar când ajung sus, se caca pe tine! 
*** 
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Merge tiganul in padure sa fure lemne, il vede padurarul si-l intreaba: 
- Ce faci ma tigane cu lemnele alea? 
Tiganu: 
- Le duc sa manance vaca mea. . .  
Padurarul: 
- Dar de când mananca vaca lemne? 
- Dacă le manca le manca, dacă nu le pui pe foc. .  
*** 
Un barbat suna la pompieri şi zice speriat: 
- Domnule soacra mea vrea sa se arunce de la etaj!! 
- Si care e problema? 
- Nu se deschide fereastra!!! 
*** 
- Sunt foarte ingrijorata: niciodata sotul meu nu a intirziat atita! Crezi ca si-a 
gasit alta femeie? 
- Vai tu, de ce te gindesti la ce-i mai rau !. Poate l-a calcat vreo masina 
*** 
Banc sec 
2 politisti ciocanesc la unsa unui tip. Acesta intreaba: 
cine e? 
- Politia 
- Si ce vreti? 
- Sa stam putin ce vorba 
- Cati sunteti? 
- 2 
- Pai şi de ce nu stati de vorba? 
*** 
O tanara se adreseaza vanzatoarei de la un magazin de cosmetice: 
- As dori ca barbatul meu sa imi acorde mai multa atentie. Aveti cumva un 
parfum care miroase ca un computer?  
*** 
Intr-o dimineata, in timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus sotului sau: 
- Fac pariu ca habar n-ai ce zi e astazi.  
- Cum sa nu stiu? o intreba el indignat. Cum crezi ca as fi putut uita? 
Dupa ce a spus acestea, s-a ridicat de la masa şi a plecat la lucru. La ora 10 
dimineata suna cineva la usa. Femeia deschise şi primi o cutie plina cu trandafiri 
rosii. La pranz primi o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolata, iar mai 
tarziu un butic îi livra o rochie creata de un designer. Femeia de-abia astepta sa 
se intoarca sotul ei acasa.  
- Prima data florile, dupa aceea ciocolata şi in cele din urma rochia!, exclama ea 
entuziasmata. N-am petrecut niciodata intr-un mod mai fascinant Ziua Mediului! 
*** 
Cand NASA a trimis prima oara astronauti in spatiu, a realizat ca pixurile nu 
functioneaza in spatiu. Ca sa rezolve problema, oamenii de stiinta ai NASA au 
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stat 10 ani şi au cheltuit 100 de miliarde de dolari ca sa proiecteze un pix care sa 
poata scrie in conditii de gravitatie zero, sub apa, pe orice suprafata, şi care sa 
suporte orice temperatura.  
Rusii au folosit un creion.  
*** 
Sot şi sotie la poarta Raiului. Sf. Petru le repartizeaza un bungalow pe o plaja 
perfecta: 
- Aveti teren de golf şi tenis şi dacă vă e foame, puteti merge la oricare din 
barurile din apropiere. Totul e gratis.  
Sotul catre sotie: 
- Ai vazut? ! Dacă nu erai tu cu tărâţele tale şi fulgi şi fibre. . . puteam ajunge aici 
acum 10 ani!  
*** 
Intr-o vreme in care infractionalitatea a scazut, nu mai sunt crime, jafuri, 
accidente de circulatie, doi politisti neavand alta activitate, faceau munca in 
folosul comunitatii. Unul sapa o groapa, celalalt o astupa şi tot asa. Un cetatean 
mirat privea nedumerit şi in cele din urma, macinat de curiozitate se apropie de 
cei doi si-i intreaba: 
- Nu vă suparati, ce faceti aici? 
- Pai eu, zise primul, sunt platit de statul roman sa sap gropi.  
- Iar eu sunt platit de statul roman sa astup gropile, spune al doilea.  
- Bine, bine, dar nu inteleg, asta e bataie de joc, voi doi sunteti platiti absolut 
degeaba, de asta platim noi taxe şi impozite? 
- Domnule, spune unul dintre cei doi politisti, de fapt mai este inca unul care ar 
trebui sa planteze copacei, insa acum este in concediu.  
*** 
Se naste unuia un copil şi il anunta nevasta ca trebuie sa mai renunte la niste 
placeri pentru a face fata greutatilor. Tipul isi propune sa renunte la bericica lui 
de zi cu zi care in total il ducea cam la 150 de lei pe luna.  
Intr-o zi vine nevasta-sa de la supermarket şi vede el pe factura o cheltuiala de 
300 de lei pe produse cosmetice. El o apostrofeaza cu ciuda: 
- Cum vine asta? Eu renunt la bere de 150 de lei şi tu îţi iei farduri de 300 de lei? 
- Da, dar sunt pentru a ma face frumoasa in ochii tai.  
La care tipul: 
- Pai şi berea pentru ce crezi ca era? 
*** 
Pleaca patru tipi în delegatie. La hotelul unde erau cazati nu erau decât doua 
camere libere, asa ca trebuiau sa doarma câte doi în camera. Unul dintre ei 
sforaia foarte tare, asa ca hotarasc sa doarma fiecare câte o noapte în camera cu 
el. Dupa prima noapte, la micul-dejun, sforaitorul era fresh, colegul de camera 
era distrus: nu dormise deloc. Dupa a doua noapte se repeta povestea, dar cu alt 
coleg de camera. Dupa a treia noapte, sforaitorul era nedormit, colegul de 
camera odihnit şi vesel. Îl întreaba ceilalti cum de a reusit. "Simplu, zice tipul. 
Înainte sa stingem lumina m-am dus la el, l-am luat tandru în brate, l-am sarutat 
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şi i-am zis ca de-abia astept sa petrecem noaptea împreuna. N-a închis un ochi 
toata noaptea!" 
*** 
Babele mereu se plang ca tinerii din ziua de azi nu sunt la fel de politicosi ca cei 
de acum 40 de ani. Le raspund: "Asta pentru ca acum nu mai vor sa te futa. " 
*** 
Ingrijorati de numarul mare de atacuri ale ursilor asupra oamenilor din vara 
asta, Ministerul Mediului a publicat un mesaj de avertizare catre turistii montani 
in care se prezentau 3 masuri de baza in evitarea "conflictelor" cu ursul brun şi 
anume: 
1. circulati doar in grupuri şi fiti siguri ca aveti asupra Dvs. un clopotel care sa 
faca zgomot evititand intalnirea tet-a-tet cu ursul ! 
2. aveti asupra Dvs. un spray cu piper cu care sa puteti spray-a ursul in cazul 
unei intalniri tet-a tet !! 
3. este foarte important sa puteti face diferentierea dintre fecalele de mistret ( 
care nu ataca omul) şi urs brun (care e cel periculos). Fecalele de mistret contin 
urme de afine, conuri de brad şi blana de animale mici ( gen veverita) in timp ce 
fecalele de urs brun contin urme metalice de clopotei şi miros a piper !! 
*** 
Ce-i mai bun la laptele de mama?  
R: Ambalajul!  
*** 
De ce nu are trabantul centuri de siguranta?  
- Ca sa nu creada cineva ca soferul are rucsac. . .  
*** 
- Alo, familia Cutarescu?  
- Greseala, noi n-avem telefon.  
*** 
- Care e asemanarea dintre istorie şi un sutien?  
- Amandoua deformeaza realitatea.  
*** 
- De unde avea Mircea cel Batran cizmele?  
- De la genunci in jos.  
***  
- Care este pluralul de la sticla?  
- Cioburi!  
*** 
Cine a zis ca "prostia doare", de unde a stiut?  
*** 
- De ce barbatii alearga dupa femei cu care nu au de gand sa se insoare?  
- Din acelasi motiv pentru care cainii fug dupa masini pe care nu au de gand sa le 
conduca!  
*** 
- Cine a introdus acupunctura in tara noastra?  
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- Vlad Tepes!  
*** 
- Care e asemanarea dintre o broasca şi o domnisoara?  
- ?!  
- Amandoua se tem de barza!  
*** 
- De ce a murit Hitler?  
- A facut infarct când a primit factura la gaze !  
*** 
Un taran sarac intra intr-un bar. Cum intra, cade jos. De ce?  
Era sarac lipit pamantului.  
*** 
- Care-i definitia sarutului???  
- Insistenta la etaj ca sa ti se deschida la parter.  
*** 
Dupa o vodca, o blonda ajunge in patul unuia.  
Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul barbat din viata ta? 
Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
*** 
A pierde o sotie e un lucru deosebit de greu.  
In unele cazuri este de-a dreptul imposibil. . .  
*** 
Intr-o noapte, in timp ce un cuplu se pregatea sa adoarma, sotul isi bate incet 
sotia pe umar şi incepe sa îi frece gentil bratul.  
Sotia se intoarce catre el şi spune: 
"Imi pare rau, draga. Am o programare maine la ginecolog şi vreau sa raman 
proaspata. . " 
Sotul, refuzat, se intoarce şi incearca sa adoarma. Dupa cateva minute, se 
intoarce din nou şi incepe iar sa bata usor umarul sotiei. De data asta îi sopteste 
la ureche: "Ai cumva programare şi la stomatolog?" 
*** 
- Nu stiu ce să mă fac, domnule doctor. Căsătoria mea a intrat într-un impas.  
- Cum asa? 
- Păi, sotia mea nu mă poate suferi cînd sînt beat, iar eu n-o pot suferi cînd sînt 
treaz.  
*** 
Un taran intr-o caruta plina ochi, cu un singur magar amarat cu ochelari de cal, 
care nu se urnea deloc, striga frenetic: 
"Di, Murgule! Di Surule! Di Florica! Di Maricica!" 
Intrebat dacă a uitat numele magarului, taranul spuse:  
"Stiu cum il cheama, da vreau sa îi dau impresia ca nu lucreaza singur". . .  
*** 
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Marketing agresiv : 
Intr-o zi, la usa unei batrane, suna un domn elegant imbracat, cu un aspirator in 
mana.  
- As dori sa vă prezint cel mai performant aspirator. . . , iar in acelasi moment 
arunca pe covorul din holul casei o cantitate considerabila de balegar, explicand. 
. .  
- Dacă acest aspirator nu vă curata TOT, promit ca restul il voi manca! 
Batrana, dupa ce asculta toata povestea, îi raspunde: 
- Atunci sper sa ai pofta, ca nu am curent de azi-dimineata! 
 
*** 
O calugarita se urca într-un taxi şi soferul nu o slabeste din 
ochi. Mirata, il intreaba ce are. 
- Maicuta, am şi eu o intrebare, dar nu vreau sa te simti prost. 
- Copilul meu, cand ai varsta mea şi ai fost toata viata calugarita, 
ai auzit cate şi cate, nimic nu ma mai poate face sa ma simt prost. 
Spune ce ai pe suflet. 
- Am şi eu o fantezie ce m-a urmarit toata viata. Tot timpul mi-am 
dorit sa ma culc cu o calugarita, zise soferul. 
- Pai ia sa vedem ce putem face pentru tine. Mai intai tre' sa indeplinesti 3 
conditii: nu trebuie sa fii insurat, doi trebuie sa fii catolic şi trei - eu sunt virgina 
şi as vrea sa raman asa deci trebuie sa facem anal. 
- Perfect!, urla soferul. Nu sint insurat şi sunt şi catolic cat despre a treia conditie 
nici o problema. 
- Pai trage pe dreapta atunci, ii zise calugarita. 
Trage el pe dreapta, se pun ei pe treaba, şi apoi isi continua drumul. La un 
moment dat, incepe soferul sa planga. 
- Ce s-a intamplat? 
- Pai maicuta, am pacatuit. Am mintit. Sunt insurat, am copii şi sunt 
si evreu. 
- Nu-i nimic, zise calugarita, pe mine ma cheama John şi merg la un 
bal mascat. 
*** 
Seara tarziu, o domnisoara buna de tot, mergea pe trotuar, catre 
casa. Un individ, pus pe agatat, o interpeleaza: 
- Domnisoara...Singurica, singurica? 
Dupa cativa pasi, iar: 
- Domnisoara...Singurica, singurica? 
Dupa alti cativa pasi, iar: - Domnisoara...Singurica, singurica? 
Intr-un tarziu urla: 
- Domnisoaraaaaaaaa...Singurica, singuricaaaaaaaaaaaa? 
La care femeia, agasata şi plictista total, ii raspunde: 
- DA MAH! Singurica....dar SATULAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 
*** 
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Cinci evrei renumiti au stabilit principii de baza: MOISE: Legea e mai presus de 
toate 
ISUS: Dragostea aproapelui e cel mai important lucru 
MARX: Totul trece prin stomac... 
FREUD: Sexul e totul... 
EINSTEIN: Totul e relativ.. 
*** 
Draga Mos Craciun, 
de TREI ani iti comand un camion de pompieri, poate ca anul asta o sa 
gasesti unul!!! 
Multumesc. Luis 
 
Draga Luis, 
ca sa ma ierti ca nici acum nu am un camion de pompieri, iti voi da 
foc la casa in timp ce dormi. Asa vei avea toate camioanele de 
pompieri pe care ti le doresti. 
Somn usor. Mos Craciun 
 
Draga Mos Craciun, 
pentru anul asta mi-as dori sa-l faci pe tata sa vina inapoi acasa ca 
sa se impace cu mama. 
Mi-e tare dor de el. Juan. 
 
Draga Juan, 
esti tampit sau te faci? Ce vrei, sa stric o relatie super-extra intre taica-tau şi 
secretara lui, cand in sfarsit se distreaza şi el cu o gagica adevarata!?!? Iti aduc 
un Lego şi lasa-l in pace pe tac-tu. 
Idiotule. Mos Craciun 
 
Draga Mos Craciun, 
as vrea o bicicleta, un Game-Boy, un tren, un garaj, un poney, o 
chitara, şi un caine. 
Te iubesc. Eusbe 
 
Draga Eusbe, nu vrei in plus şi contul meu din banca, mai zevzecule? 
Pentru ca ti-au dat un prenume asa idiot, parerea mea e ca parintii 
tai nu te iubesc. 
Si nici eu nu te iubesc. Mos Craciun 
 
 
Draga Mos Craciun, 
ti-am lasat sub brad prajituri cu ciocolata şi morcovi pentru reni. 
Te iubesc. Suzanne. 
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Draga Suzanne, esti retardata, nu-i asa? Prajiturile cu ciocolata imi 
provoaca diaree, tampito, şi morcovii baloneaza renii, care imi trimit basini in 
nas cand sunt in sanie... dacă chiar vrei sa-mi faci 
placere, mai bine lasa-mi o sticla de Chivas, o cutie de trabucuri 
cubaneze şi spune-i maica-tii sa se imbrace in string, ca ma excita. 
Mos Craciun 
 
Draga Mos Craciun, 
TE ROG-TE ROG-TE ROG-te implor-TE ROG-TE ROG, as vrea un catelus, TE ROG-
TE ROG-te implor. Paquito 
 
Draga Paquito, m-am saturat pana in gat de rasfaturile astea, 
cretinule. Ele pot sa functioneze cu parintii tai, care le tolereaza 
fiindca esti un copil adoptat, din parinti degenerati, dar eu iti spun du-te dracu`. 
Vei primi o pijama cu dungi ca şi anul trecut, poate te inveti minte. 
*** 
Un negru ii fura masina lui Di Caprio, cu toate actele in ea. 
Dupa cativa km este oprit de o patrula de politie. Politistul cere actele. 
Negrul intinde actele gasite in masina. 
Politistul se uita lung, cand la acte cand la negru. Apoi isi cheama colegul, 
spunandu-i: 
- Stii, colega, am o nedumerire... Titanicul s-a scufundat sau a ars?! 
*** 
In fata unui bloc de 10 etaje se tot aduna lumea şi striga disperata: 
- Criminalule! Criminalule! 
Un tip la etajul 7 se chinuia sa arunce o femeie peste geam! într-un final reuseste 
sa o arunce, dar femeia se prinde de balustrada geamului de la etajul 3. Omul 
coboara repede etajul 3 si, dupa o lupta inversunata, femeia cade şi se face 
tandari. El coboara linistit in fata blocului sa infrunte multimea care tot striga: 
- Criminalule! Criminalule! 
La care omul linistit: 
- Stati, ma, ca era soacra-mea! 
Toata lumea: 
- Aaaaaaa!!! 
La care un tip din multime: 
- Ce tupeu avea! Ati vazut cum se tinea de balustrada, bestia?! 
*** 
Nepotul vine in vizita şi o gaseste pe bunica de 80 de ani plangand... 
 
Nepotul : Ce s-a intamplat? 
Bunica : A murit bunicu' ! 
Nepotul : Pai cum s-a intamplat asa o nenorocire? 
Bunica : Azi dimineata in timp ce faceam sex. 
Nepotul : Dar stiati ca la varsta voastra poate fi fatal... 
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Bunica : Da, de 5 ani o faceam numai duminica şi atunci in ritmul lent al 
clopotelor de la biserica: la ding - o baga, şi la dong - o scotea! 
Nepotul : şi atunci care a fost problema? 
Bunica : A trecut nenorocitul de postas cu soneria lui de la bicicleta... 
*** 
Un sofer ajunge cu masina pe malul unui rau si-l intreaba pe un politist, care 
pescuia, daca-i adanca apa. Acesta-i raspunde ca nu este. Soferul intra cu masina-
n rau, se scufunda, abandoneaza automobilul, iese cu chiu cu vai din apa si-ncepe 
sa tipe la politai: 
- Ai zis ca apa-i mica şi uite ca era sa ma inec ! 
- Pe onoarea mea, acum 10 minute, era mica, au trecut niste rate şi le ajungea 
abia pana la piept ! 
*** 
Moş Crăciun intră pe horn într-o casă şi nimereşte în dormitorul unei tinere 
superbe, care dormea goală în pat. Nehotărît, începe să se plimbe de colo-colo 
prin încăpere, zicînd: 
- Dacă o fac, nu voi mai fi primit în cer, dar, dacă nu o fac, nu o să mai pot ieşi pe 
coş. 
*** 
Promoţie şi super-ofertă !!!! 
Trimite 3 capace de sicriu şi poţi câştiga o excursie pe lumea cealaltă!! 
Răzuieşte ceara de pe 3 lumânări şi trimite SMS la 1421 şi poţi câştiga o 
înmormântare gratuită la Paris!! 
*** 
O blondă se hotărăşte să se cuminţească, aşa că se cuplează cu un băiat cuminte. 
Când, în sfârşit, ajung în pat, tipul îi zice blondei: 
Pot să-ţi zic Ghiocel? 
Da. De ce? 
Păi eşti prima... 
Aha, da... eu pot să-ţi zic Boeing? 
Da, de ce? 
Păi eşti al 747-lea... 
*** 
Care-i diferenţa între un marfar şi o blondă? 
R: În marfar bagi marfă, scoţi marfă. În blondă bagi marfa şi scoţi pasageri. 
*** 
El şi ea în pat. Suna telefonul. Ea răspunde, şi vine înapoi. 
- Cine a fost? - întreabă el. 
- Soţul. 
- Atunci plec. 
- Stai liniştit. A zis că mai stă încă o oră, fiindcă a ieşit la o bere cu tine. 
*** 
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Nuntă mare într-un sat de munte. Tot satul sărbătoreşte, inclusiv Ion studentul, 
viitorul intelectual al satului, inclusiv Maria o fată tânără dar urâtă, handicapată 
şi cam strâmbă. 
Toate fetele mari şi mici din sat roiau pe lângă Ion. 
Nunta e în toi. De atâta atenţie Ion se îmbată puţin mai mult. Maria prinde 
momentul şi-l atrage pe Ion în şură. După lungi insistenţe, deşi îi era lehamite, 
Ion se decide şi fac sex. 
In timpul actului Maria întreabă: 
- Nu-i aşa Ioane că am şi eu ceva frumos în mine? 
- Da ai, dar.... imediat o scot !!!!! 
*** 
El: Eu comand o pizza. Vrei şi tu ceva? 
Ea: Nu. 
El: Ok. 
Ea: ... sau poate... 
El: Ei, ce anume? 
Ea: Nu stiu. 
El: Nu stii dacă vrei ceva? 
Ea: Nu. 
El: Ti-e foame? 
Ea: Nu stiu, poate putin. 
El: Ce inseamna poate putin? 
Ea: Inseamna ca nu sunt sigura. 
El: Mie cand mi-e foame, eu stiu. 
Ea: Poate o sa-mi fie foame mai incolo. 
El: Deci iti comand şi tie una. 
Ea: şi dacă totusi nici mai tarziu nu vreau... 
El: Atunci n-o mananci. 
Ea: Asta ar fi risipa... 
El: Atunci o mananci maine. 
Ea: şi dacă maine nu am pofta de pizza? 
El: Pizza poti sa mananci oricand. 
Ea: Eu nu. 
El: Atunci alege altceva. 
Ea: Dar nu vreau nimic altceva. 
El: Deci pizza. 
Ea: Nu. 
El: Deci nimic. 
Ea: Ba da. 
El: Cred ca innebunesc. 
Ea: De ce nu-ti comanzi tu ceva... 
El: Cum crezi. 
Ea: Dar ia pizza cu sunca. 
El: Dar nu-mi place sunca. 
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Ea: Mie da. 
El: Credeam ca trebuie sa-mi comand MIE ceva... 
Ea: Pai asa şi faci. 
El: şi atunci de ce cu sunca? 
Ea: In cazul in care mi se face şi mie pofta... 
El: Si? 
Ea: Crezi ca vreau sa mananc ceva ce nu-mi place? 
El: Cum adica tu? 
Ea: De ce nu? 
El: Stai un pic: Eu sa-mi comand MIE ceva, ce TU o sa mananci, in cazulin care 
eventual o sa ti se faca foame??? 
Ea: Exact. 
El: şi eu ce-o sa mananc? 
Ea: Pai poate nici n-o sa-mi fie foame... 
COMENTARIU: 
Judecatorul l-a absolvit pe inculpat de acuzatia de omor in stare emotionala, 
acceptand circumstanta de legitima aparare... 
*** 
Cateva maxime... un pic altfel... 
 
1. Dragostea eterna dureaza 3 luni. 
2. Nu te baga in lumea drogurilor.....suntem şi asa destul de multi 
3. A avea constiinta curata inseamna a avea memorie proasta. 
4. Cel care se naste sarac şi urat are mari sanse ca atunci cand o sa creasca.... sa 
isi dezvolte ambele calitati. 
5. Cei cinstiti sunt inadaptatii societatii. 
6. Pestele care lupta impotriva curentului....moare electrocutat. 
7. Nu este important sa castigi... este important sa-l faci pe celalalt sa piarda. 
8. Nu sunt complet inutil....cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii. 
9. A gresi este omeneste... totusi, a da vina pe altul este şi mai omeneste. 
10.Cel mai important nu este sa stii!Mai important este sa ai telefonul celui care 
stie. 
11. Eu nu sufar de nebunie....ma bucur de ea in fiecare minut. 
12. Este bine sa lasi bautura....insa rau este sa uiti unde ai lasat-o. 
13. Banii nu fac fericirea....o cumpara gata facuta. 
14. Inteligenta ma urmareste.....dar eu sunt mai rapid. 
15. Fugi de tentatii.....dar incet sa te poata ajunge. 
16. Exista o lume mai buna........ dar este foarte scumpa. 
17. A studia inseamna sa te indoiesti de inteligenta colegului de birou. 
18. dacă o pasarica ti-a soptit ceva.....atunci inseamna ca ai inebunit pentru ca 
pasarelele nu vorbesc. 
19. Munca nu a omorat niciodata pe nimeni...... dar de ce sa risti? 
20. Alcoolul omoara incet incet......nu conteaza, nu ma grabesc. 
21. Exista doua cuvinte care iti deschid multe usi......trage şi impinge. 
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22. De ce sa bei şi sa conduci....cand poti sa fumezi şi sa zbori? 
*** 
Accident grav de circulatie. 
Soferii: unul ranit grav, unul ranit usor. 
La sosirea ambulantei, medicul il vede pe soferul ranit usor ca il fute in cur pe 
soferul ranit grav. 
La care intreaba: - Ce faci dom'le, esti nebun? 
- NU...doar ii acord primul ajutor! 
- Pai primul ajutor se acorda prin "gura la gura"... 
- Asa am inceput şi noi, dar ne-am infierbantat… 
*** 
Sotul vine acasa hotarat sa isi tapeze sotia de niste banuti, asa ca-i spune: 
- Draga mea, dacă vrei sa mai facem dragoste, trebuie sa te gandesti şi la mine, 
asa ca, de azi inainte, pentru o partida de sex normala, tariful pe care va trebui 
sa-l platesti este de 10.000 de lei. Pentru 50.000 poti avea o partida super, iar 
pentru 100.000 de lei, una ca-n filme. 
Zis şi facut. Seara, sotia se aseaza in pat, gata dezbracata. Sotul, un pic nedumerit, 
da sa o intrebe ce are de gand, cand aceasta ii arata pe noptiera o bancnota de 
100 de mii de lei. 
- Ei, smechero, zice sotul, vrei direct una ca-n filme! 
- Nu iubitule, Nu una ca-n filme, zece normale. 
*** 
In avion, dupa ce s-au oprit motoarele la 10.000 de metri altitudine: 
- Stimati pasageri, va rugam sa ramaneti pe locurile dumneavoastra, pentru a 
usura identificarea... Multumim 
*** 
Intra o fata draguta la farmacie şi intreaba farmacista: 
- Aveti in vanzare prezervative foarte mari? 
- Desigur ca avem, vreti sa cumparati? 
- Nu, dar nu-i asa ca nu o sa va suparati dacă am sa astept aici pana intra cineva 
sa cumpere? 
*** 
Sotul vine acasa foarte tarziu şi ca sa nu-l certe sotia se gandeste sa-i faca o 
partida de sex oral. Se furiseaza in dormitor, se baga sub plapuma şi trece la 
treaba. Dupa ce rezolva problema merge la baie şi ramane perplex cand o vede 
pe sotia sa iesind din baie. 
- Tu cum ai ajuns aici?! striga el 
- Nu mai striga ca o trezesti pe mama, spune sotia.... 
*** 
Mergeau pe tren un ardelean şi un oltean... şi incepe ardeleanul sa manance niste 
slana cu rosii şi cu branza. şi olteanului i se face foame, şi zice in gandul lui "ma, 
dacă intru in vorba cu asta, poate imi da şi mie". şi se hotaraste şi deschide 
vorba. 
- Pe mine ma cheama Costica. 
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La care baciul se uita la el şi zice: 
- Apoi dacă te cheama, du-te... 
*** 
O pereche tanara joaca golf. La lovitura data de ea, mingea de golf sparge geamul 
unei case alaturate terenului de golf. Geamul se faramiteaza in mii de bucati. 
Tinerii, constienti de greseala lor, se duc imediat sa comunice proprietarului. 
Suna la usa, dar nu raspunde nimeni. Intra in casa prin usa deschisa a terasei şi 
vad langa geamul spart şi o carafa sparta. Langa carafa sta un barbat bine cu un 
turban pe cap. 
- Dumneavoastra sunteti proprietarul? intreaba sotul. 
Barbatul ii priveste pe tineri şi dupa un timp raspunde: 
- Nu, eu am fost inchis 1000 de ani in aceasta carafa, dar cineva a spart geamul şi 
carafa, cu o minge de golf şi m-a eliberat. 
La aceste cuvinte, sotului i s-a iluminat privirea, spunand: 
- Asa deci, dumneavoastra sunteti spiritul din carafa? 
- Corect, eu va indeplinesc doua dorinte şi a treia pentru mine. 
- OK! se gandeste sotul şi spune imediat: - Super, deci eu vreau un salar lunar de 
$1.000.000, neimpozabil. 
Spiritul raspunde: 
- S-a indeplinit! Care este a doua dorinta? 
- Totdeauna sa avem cele mai bune mancaruri şi bauturi fine! 
- Considerati şi aceasta dorinta indeplinita. 
Si acum dorinta mea, spune spiritul. De 1000 de ani nu am mai vazut o fiinta 
feminina. Deci, doresc sa ma culc cu nevasta ta, care este foarte frumoasa. Tinerii 
se supun şi dupa cateva minute spiritul şi femeia sunt intr-o puternica activitate, 
timp in care sotul se dedica mai departe golfului. 
- Cati ani are sotul tau? intreaba spiritul. 
- 27! raspunde sotia. 
- Ciudat; şi inca mai crede in spirite? 
*** 
Cugetare a filozofului chinez Chang Ying Yue: 
"Cel care, toata ziua e activ ca o albina, e puternic ca un taur, munceste precum 
un cal, si care seara se-ntoarce rupt de oboseala precum un caine, ar trebui 
saconsulte un veterinar, caci este foarte probabil sa fie un bou". 
*** 
Morris se intoarce de la doctor si-i spune sotiei ca doctorul i-a spus ca mai 
are de trait doar 24 ore. In aceasta situatie, Morris ii cere sotiei sale sa faca 
dragoste. 
Bineinteles, ea e de acord. 
Peste 6 ore, Morris se duce la ea si-i spune: 
- Iubito, stii, mai am doar 18 ore de trait. Crezi ca am putea sa mai facem 
dragoste inca o data? 
Sotia este din nou de acord. Mai tarziu, cand se duce la culcare, 
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se uita la ceas şi vede ca acum au mai ramas doar 8 ore. Atunci ii spune 
sotiei: 
- Iubito, te rog... inca o data inainte sa mor. 
- Bineinteles, dragul meu, şi fac dragoste pentru a treia oara. 
Apoi sotia se intoarce cu spatele şi adoarme. 
Morris, insa, ingrijorat se tot intoarce in pat, 
neputand sa doarma pana cand vede ca au mai ramas 4 ore. O trezeste pe 
sotia sa. 
- Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi ca am putea... 
In acest moment, sotia se ridica şi spune: 
- Uite care e problema Morris, eu trebuie sa ma scol maine dimineata.....tu 
nu. 
*** 
Un copil la Radio Erevan: 
- E adevarat ca pasarelele se pupa? 
- Da, cu exceptia cucilor, care se sug. 
*** 
La conferinta internationala a mafiotilor. Dupa sedinta il capo di tutti capi in 
chema pe Ivan, seful mafiei rusesti, la el. 
- Auzi Ivane, tu ai vila din asta cu 2 etaje cum am eu? 
- Nu, raspunde Ivan. 
- Dar Mertzane ca ale mele, ai? 
- Nu. 
- Dar lant din asta gros cat 2 degete, de aur, ai? 
- Nu. 
- Mai, pai ce mafiot esti tu? La congresul urmator sa nu te aud ca nu ai ce ti-am 
zis azi, clar? 
Merge Ivan acasa şi il striga pe servitorul lui, Aliosa. 
- Aliosa!!! Da jos ultimele 3 etaje de la casa, vinde elicopterele şi cumpara 
Mertzane, iar cainele du-l in casa ca lantul lui trebuie sa-l port eu. 
*** 
Sir şi John erau naufargiati pe o insula. Dupa multe luni John vine la Sir tipand: 
- Sir, Sir, se vede un vapor la orizont!!! 
La care Sir ii spune cu un calm tipic englezesc: 
- Linisteste-te John, ce n-ai mai vazut vapoare? 
*** 
I: Care e deosebirea dintre bikini frantuzesti şi cei rusesti? 
R: Cei frantuzesti iti intra in fund, cei rusesti in cizma! 
*** 
Care-i diferenta intre chilotii bunicii şi chilotii unei adolescente? 
R: La chilotii bunicii trebuia sa desfaci snurul sa vezi curul, iar la adolescenta 
trebuie sa desfaci curul sa vezi snurul. 
*** 
Un tip irascibil la magazin: 
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- Doamna, nervi aveti? 
- Nu! 
- Nu-i nimic, va fac eu... 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut sotie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Merge pe strada o doamna cam plinuta. De ea se apropie un cersetor: 
- Doamna, de cinci zile nu am mancat nimic. 
- Ehee, dacă as avea şi eu asa vointa... 
*** 
- De ce barbatii nu pot avea mai multe neveste? 
- Pentru ca ii protejeaza legea! 
*** 
Un programator merge la un altul sa-i ceara bani imprumut. 
- Cat sa-ti dau? 
- 500 de dolari. 
- Stii ce? Iti dau 512 sa fie rotund... 
*** 
- Ce face un tigan cand il pui la calculator? 
- Cauta in Recycle Bin! 
*** 
Se duce Fat Frumos sa omoare balaurul fioros. Ajunge la grota, paseste darz, 
apare balaurul cu doua capete. Fat Frumos scoate sabia şi i le taie. Imediat cresc 
alte 4 capete in loc. Fat Frumos le taie şi pe aceastea şi alte 8 capete rasar 
imediat. Le taie pe astea 8, cresc alte 16. Le taie şi pe aceastea şi deodata cresc 
32. Munceste Fat Frumos sa taie toate cele 32 de capete, pac! 64. Taie. Apoi 128. 
Taie. Apoi 256. Taie. Apoi brusc balaurul muri. De ce? Era un balaur pe 8 biti! 
*** 
Sotia unui informatician: 
- Draga, du-te la magazin şi ia salam. dacă au oua, ia zece. 
Programatorul ajunge la magazin: 
- Aveti oua? 
- Da. 
- Atunci dati-mi 10 salamuri... 
*** 
O femeie instala un calculator intr-o retea pentru un coleg de lucru. când a venit 
rindul setarii parolelor ea l-a intrebat ce cuvint vrea sa folosesca pentru logare. 
Vrand sa o intimideze, tipul i-a spus "penis". Fara sa clipeasca, aceasta i-a 
introdus parola dorita, a reintrodus-o pentru confirmare dupa care era sa se 
prabuseasca de ris in fata monitorului. Curios, tipul i se uita peste umar şi vede 
raspunsul calculatorului: PASSWORD REJECTED.... NOT LONG ENOUGH. 
*** 
Ce a zis nevasta lui Bill Gates dupa noaptea nuntii: 
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"A fost atat Micro, cat şi Soft!" 
*** 
Intrebare: De cati programatori e nevoie pentru a schimba un bec? 
Raspuns: De niciunul... e o problema hardware 
*** 
- Bai Vasile, ce-i ala un "lator"? 
- Nu stiu Ioane! De ce intrebi? 
- Fiindca baiatul lu' Gheorghe a zis ca-si ia un "cal cu lator"! 
*** 
Clientul nostru, stapanul nostru. 
Se deschide un nou magazin. La inaugurare, patronul, le atrage atentia 
angajatilor: 
- Sa nu care cumva sa aud ca vreun client, unul singur, pleaca nemultumit din 
magazinul meu! 
Scena surprinsa dupa cateva zile in magazin: 
Intra un domn, aparent grabit. 
- Domnisoara, va rog, o pereche de manusi! 
- De piele, sau din material sintetic? 
- Nu conteaza, domnisoara, din material sintetic... 
- Avem mai multe modele: simple, cu fermoar, cu capsa... 
- Nu stiu, cu capsa, nu conteaza... 
- Uitati, avem mai multe variante de culori, aveti vreo preferinta? 
- Nu, domnisoara, care-o fi... 
- Nu se poate, domnule, va rog sa mergeti acasa şi sa va intoarceti cu haina la 
care vreti sa purtati manusile, pentru a putea gasi ceva care sa se potriveasca! 
Chiar atunci intra in magazin un domn ducand un WC in brate, pe care-l 
tranteste nervos in fata vanzatoarei: 
- Alaltaieri v-am adus o mostra de faianta, ieri v-am aratat posteriorul, azi v-am 
adus şi WC-ul. Ce trebuie sa mai fac pentru un sul de hartie igienica?! 
*** 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine ma sfatuiti? 
*** 
O femeie se plange unui politist: 
- Domnule politist, tipul acela ma urmareste. Cred ca e beat! 
Politistul o masoara de sus pana jos şi spune: 
- Aveti dreptate. Cu siguranta este beat! 
*** 
Un profesor le da elevilor ceva de scris. Bula refuza. 
Profesorul: 
- Singura scuza ca sa nu scrii, e sa ai o boala foarte grava! 
Bula: 
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- De epuizare sexuala ce ziceti? 
Profesorul se uita la el cateva clipe: 
- Asta nu e scuza, poti sa scrii cu mana cealalta! 
*** 
Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun. Dupa o zi intreaga de stat in 
frig, una dintre ele ii spune celeilalte: 
- Auzi, n-ar fi mai bine sa luam unul asa, fara globuri? 
*** 
Cand am avut 14 ani am vrut sa am şi eu o prietena. La 16 ani mi-am realizat 
dorinta. Am avut o prietena insa nu m-am simtit atras fizic de ea. Student fiind, 
m-am imprietenit cu o femeie foarte senzuala, insa sensibila. La cea mai mica 
neintelegere izbucnea in plans şi ameninta ca se sinucide. Am inteles ca am 
nevoie de o femeie echilibrata cu un carater stabil. La 25 de ani am cunoscut o 
astfel de femeie. Din pacate ea era prea previzibila şi m-am plictisit repede. La 28 
de ani am cunoscut o femeie foarte temperamentala. Vorbea mult şi cu patos, 
sarea de la un subiect la altul şi era cam certareata de felul ei. Nu am reusit sa tin 
pasul cu ea. Am inteles ca am nevoie de o femeie inteligenta cu caracter puternic, 
care stie ce vrea şi stie cum sa-si realizeze dorintele. Am avut noroc şi am gasit-o. 
Ne-am casatorit. Chestia e ca ea s-a plictisit repede de mine, a cerut divort şi a 
plecat cu tot ce aveam. Astazi, la 40 de ani, caut femei frumoase cu tate mari 
*** 
O blonda vrea sa demonstreze ca blondele sunt destepte.Se duce la un concurs 
de cultura generala : 
Prezentatorul : Cat face 2 ori 2? 
Blonda : 2. 
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
Prezentatorul : Bine. 
Blonda : 3. 
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
Prezentatorul : Bine. 
Blonda : 4 
Blondele din public : Mai dati o sansa!!! 
*** 
La interviul pentru angajare: 
- Sunteti casatorit? 
- Nu. 
- Ne pare rau, noi avem nevoie de persoane care sunt obisnuite sa se 
subordoneze... 
*** 
Suna o blonda la Politie: 
- Mi-au spart masina, mi-au furat totul... şi volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul...... Peste 5 min isi da cu palma peste cap şi suna iar la politie: 
- Va rog sa ma scuzati, m-am urcat in spate! 
*** 
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Tiganii se muta la bloc. Fata se dezbraca seara, şi se plinge la ma-sa: 
- Mama, sa cumperi perdele ca toti vecinii se uita când ma dezbrac! 
La care tiganul: 
- Nu-i nimic, lasa ca se dezbraca ma-ta şi atunci o sa ne cumpere ei perdele! 
*** 
O gramada de pescari, cu scule de mii de dolari, momeala de sute de Euro etc. 
Apare un tigan cu un bat de 1.5 metri, o sfoara şi un ac. Pune o boaba de 
mamaliga in ac, şi arunca. Scoate numai crapi 
de 4.5, 5, 7, 10 kile. 
Se uita la ei, si-i arunca inapoi. Restul pescarilor, innebuniti. 
- Mai tigane, dar de cand te-ai apucat de pescuit sportiv? 
- Adica cum sportiv, mancatzi-as? 
- Pai prinzi, il arunci, prinzi, il arunci... 
- Aaaaa, nu pescuiesc sportiv, ii arunc pentru ca n-am tigaie asa mare acasa... 
*** 
Un englez, un American şi un arab stau de vorba despre familiile lor într-un bar. 
Englezul zice: "Am 10 copii acasa şi dacă as mai face unul as avea o echipa de 
fotbal!" 
"Eeii", spune americanul, "eu am 15 copii acasa şi dacă ma mai fortez o data imi 
fac o echipa de fotbal american!" 
In sfarsit, arabul zice: "Eu am 17 neveste acasa". Face o pauza in timp ce soarbe 
tacticos din pahar. "Dacă imi mai iau una, imi fac teren de golf!" 
*** 
La New York s-a deschis un magazin unde femeile pot alege şi cumpara un sot. 
La intrare sunt afisate regulile de functionare ale magazinului: 
- Poti vizita magazinul O SINGURA DATA! 
- Sunt 6 etaje şi caracteristiciule barbatilor se imbunatatesc pe masura ce urci la 
etajul superior. 
- Poti alege orice barbat de un etaj, sau poti urca la etajul urmator. 
- Nu te poti intoarce la etajul inferior! 
O femeie decide sa viziteze magazinul pentru a gasi un barbat care sa ii tina 
companie 
La etajul unu pe usa este urmatorul afis: 
Acesti barbati au un loc de munca! 
Femeia decide sa merag la etajul urmator 
La etajul al doilea pe usa este urmatorul afis: 
Aceasti barbati au un loc de munca şi iubesc copiii! 
Femeia hotaraste sa urce la etajul urmator. 
La etajul al treilea pe usa este urmatorul afis: 
Acesti barbati au un loc de munca, iubesc copiii şi sunt extrem de frumosi! 
"Wow" isi spune femeia, insa hotaraste sa mearga la etajul urmator. 
La etajul al patrulea pe usa este urmatorul afis: 
Aceasti barbati au un loc de munca, iubesc copiii, sunt frumosi de inebunesti şi 
ajuta şi la treburile din casa! 
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Incredibil! exclama femeia. Cu greu pot rezista! Insa decide sa mearga la etajul 
urmator 
La etajul cinci pe usa este urmatorul afis: 
Aceasti barbati au un loc de munca, iubesc copiii, sunt frumosi de inebunesti şi 
ajuta şi la treburile din casa şi sunt extrem de romantici! 
Femeia este tentata sa ramana şi sa aleaga un barbat, insa pana la urma decide 
sa urce la ultimul nivel. 
La etajul sase se afla urmatorul afis: Esti vizitatoareacu nr. 31.456.012 a acestui 
etaj. Aici nu sunt barbati, acest etaj exista numai pentru a demonstra ca este 
imposibil sa satisfaci o femeie. Multumim pentru ca ati ales sa vizitati magazinul 
nostru! 
 
Vis a vis de acest magazin, s-a deschis unul asemanator de unde barbatii isi pot 
cumpara o nevasta. 
La primal etaj sunt femei care sunt inebunite dupa sex. 
La etajul doi sunt femei care sunt inebunite dupa sex şi nu te bat la cap. 
Etajele de la 3 la 6 nu au fost niciodata vizitate de barbati! 
*** 
Un tip statea necajit pe un scaun la bar. Vine prietenul lui şi il intreaba: 
- Ce s-a intamplat cu tine de esti asa distrus? 
- Iti amintesti de fata aia superba de care ti-am povestit data trecuta? 
- Tipa nou angajata la firma? 
- Da, da, cea pe care numai trebuie sa o privesc şi am o erectie puternica. 
- Şi ce s-a intamplat? 
- Pai mi-am luat inima in dinti şi am rugat-o sa iesim seara la o cina in oras şi la 
ora 8 trebuia sa o iau de acasa. 
- Si, si?? 
- Pai ca sa n-o sperii din prima seara mi-am legat p__a de picior şi asa am plecat 
la ea acasa. Am sunat la usa şi a aparut intr-o rochie mini mini cu un decolteu 
imens... 
- Si? ce s-a intimplat? 
- I-am tras un picior in gura... 
*** 
În miezul noptii suna telefonul unui doctor. Un glas de femeie: 
- Doctore! doctore! baietelul nostru a înghitit un prezervativ! 
Doctorul ia adresa se îmbraca repede şi când sa iasa pe usa iar suna telefonul: 
- Doctore nu mai trebuie sa veniti! Sotul meu a gasit altul... 
*** 
Un om intra in dormitor, cu o capra in brate, sotia lui era intinsa in pat, citind o 
carte. 
Omul spune: 
- Uite draga asta este vaca pe care o f__ cand tu ai migrene. 
Sotia raspunde: 
- Dacă n-ai fi asa de prost poate ai realiza ca aceasta este o capra. 
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La care omul nostru zambeste: 
- Dacă n-ai fi asa de proasta ai realiza ca vorbeam cu capra...... 
*** 
Vine limuzina sa-l ia pe Papa de la aeroport. 
Soferu ia bagajele, le baga in portbagaj (si nu erau chiar putine). Papa sta şi nu se 
urca. 
Soferul: Sfintia Ta, va rog sa poftiti. 
Papa: Stii fiule, pe mine nu ma lasa niciodata nimeni sa conduc masina... Lasa-ma 
de data asta tu, te rog. 
- Sfintia ta, e imposibil. Mi-as pierde slujba. 
- Te rog, şi sa stii ca sunt extrem de generos... 
Soferul pana la urma cedeaza. Papa la volan. Talpa. 120 Km la ora. 
Soferu: -Sfintia Ta, va rog, putin mai usor, ne prinde politia. 
Papa, nimic, baga tare. 160 Km/h. In spate, masina politiei, ding dong, ding dong. 
Papa opreste şi lasa geamul in jos. Vine politaiul, saluta, gura cascata... Se 
intoarce la masina de politie. Ia statia. 
- Sunt 1435. Da-mi-l pe sefu... 
- Care-i treaba, ba? 
- Sefu, nu stiu ce sa fac. Am prins pe cineva cu 160 la ora. 
- Arde-l. 
- Nu cred ca pot, e tare. 
- Cine e ba, primaru? 
- Nuu, mai important. 
- Un guvernator, senator ceva? 
- Sefu, e mai tare! 
- Cine ba? 
- Cred ca-i Dumnezeu ca Papa-i conduce masina 
*** 
In urma cu opt ani, un cutremur devastator lovea Japonia şi distrugea instalatia 
de apa a orasului Tokyo. Exasperat ca, dupa patru zile de eforturi nebune, n-a 
reusit sa realimenteze orasul, responsabilul cu instalatia s-a sinucis de rusine. 
Nici Banatul n-a fost scutit de reactii: in toiul inundatiilor, seful pompierilor din 
Timis, colonelul Mihai Benga, s-a imbatat de suparare. 
*** 
Miezul noptii, poate spre 3 dimineata. Un tip se trezeste avind un puternic 
impuls de a face pipi. 
Somnoros, se intoarce pe dreapta, in speranta ca ii trece. Nimic. 
Se intoarce pe stinga, dar dupa 5 minute renunta, se ridica anevoie din pat, se 
duce la baie, şi incepe a face pipi, ca omul, de.... 
Uitind-se in jos, se adreseaza cu obida organului: 
- Vezi, eu ma scol când vrei tu.............. 
*** 
Intr-un bar dragut, o tipa superba se apropie de bar si-i face un semn provocator 
barmanului. Asta se prezinta instantaneu: 
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- Va pot servi cu ceva? 
Tipa, discret ii face semn sa se apropie. 
- Da, cu ce va pot ajuta? 
Tipa il cheama şi mai aproape, apoi incepe sa se joace cu degetele pe barba lui... 
- Tu esti patronul? 
- Nu, dar... Tipa il mangaie sexos pe fata, pe ochi... 
- Poti sa transmiti un mesaj patronului tau? şi ii baga barmanului doua degete in 
gura, lasandu-l sa le suga usor, erotic. 
Gagiul excitat tot: 
- Da, sigur, sigur. 
Tipa: -Spune-i ca nu mai aveti hartie igienica la WC 
*** 
Anunt la gradina zoologica: 
"Va rugam nu speriati strutul... Podeaua este cimentata." 
*** 
Doi ursi stau de vorba, inainte de hibernare şi privesc cum frunzele cad din 
copaci. Unul dintre ei zice: 
- Odata şi odata, tot ma trezesc eu mai din timp sa vad cine lipeste frunzele 
la loc! 
*** 
Intr-o zi iepurasu' era pe marginea unei prapastii şi urla cat putea: 
- Calule, calutule! 
Trece ursul pe langa el si-i zice: 
- Ba, iepure, taci ca ma doare capu'! 
- Calule, calutule! 
- Ma, iepure taci, nu intelegi?! 
- Calule, calutule! 
- Iepure, taci ca te bat de-ti suna apa-n cap! 
- Calule, calutule! 
Nervos, ursu' sare la iepure sa il loveasca, asta se fereste şi ursu' cade in 
prapastie. 
- Ursule, ursutule 
*** 
Doi purici au castigat la LOTO 6 din 49. 
- Tu ce ai de gand sa faci cu banii castigati? intreaba unul dintre ei. 
- In primul rand, imi cumpar un caine numai al meu... 
*** 
Un om vede un urs suit într-un visin. Il intreaba: 
- Ce faci acolo? 
- Mananc cireste. 
- Pai cum sa mananci cirese, tu nu vezi ca stai într-un visin? 
- Mi-am adus de-acasa! 
*** 
Doi porci vorbeau intre ei: 
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- Mai Ghita, tu ce crezi ca exista dupa Craciun? 
*** 
De ce caraie cioara cand zboara? 
Schimba viteza!... 
*** 
- Bulisor, tu ce vrei sa faci cand vei fi mare? 
- Visez sa fiu miliardar, ca tatal meu. 
- Pai ce, tatal tau e miliardar? 
- Nu, şi el viseaza. 
*** 
- Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate? 
- Liceul. 
*** 
Merg prin zapada un eschimos şi un geolog. La un moment dat, apare un urs 
polar. Repede, eschimosul se apuca sa-si puna schiurile. Geologul ii spune: 
- Oricum nu vei reusi sa alergi mai repede decat ursul! 
La care eschimosul raspunde: 
- Nici o problema! Important e sa fiu mai rapid decat tine! 
*** 
Un tip isi gaseste BMW-ul cu botul praf in parcare. Se uita in jur dupa autorul 
dezastrului şi nimic, in schimb vede un biletel pe parbriz: "Regret ca tocmai mi-
am bagat carligul de la Dacie in mandretea ta de masina. Iti scriu pentru ca 
fraierii de martori care se uita sa creada ca iti las adresa, numarul de telefon şi 
asigurarea. Da` sa stii ca eu regret din nou..." 
*** 
Bine ati venit la linia telefonica gratuita de psihiatrie. 
Dacă sunteti obsedat, apasati repetat tasta 1. 
Dacă sunteti dependent, rugati pe cineva sa apese tasta 2. 
Dacă suferiti de personalitate multipla, apasati tastele 3, 4 şi 5. 
Dacă sunteti deprimat, nu apasati nimic. 
*** 
O familie de viermi traia într-un rahat. Micul vierme o intreaba pe mama lui: 
- Mama, noi am putea trai într-un mar? 
- Da, fiule, am putea trai într-un mar. 
- Mama, noi am putea trai intr-o banana? 
- Da, fiule, am putea trai intr-o banana. 
- Atunci, mama, de ce traim într-un rahat? 
- Pentru ca suntem patrioti şi asta e tzara noastra, fiule. 
*** 
Un barbat la doctor: 
- Doctore, nevasta ma inseala pe rupte şi totusi nu imi apar nici un fel de coarne! 
Uitati-va şi dumneavostra, neted ca-n palma! 
- Nu va faceti probleme, chestia cu coarnele e numai o vorba, nu exista cu 
adevarat... 
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- Uf, mi-ati luat o piatra de pe inima, credeam ca am lipsa de calciu. 
*** 
Nasterile sunt de trei tipuri: 
1) spontane - cand nevasta naste la o luna dupa casatorie. 
2) tardive - cand naste nevasta la doi ani de la moartea sotului. 
3) extrauterine - cand naste servitoarea 
*** 
Autobuzul pleaca din statie, iar dupa el alearga o doamna strigand: 
- Oameni buni, opriti va rog autobuzul ca intarzii la lucru! 
Pasagerii il roaga pe sofer sa opreasca. Doamna se urca şi spune bucuroasa: 
- Am reusit... Biletele la control! 
*** 
Examen intr-o scoala din Romania. Profesorul spune: 
- Intrebare de "nota 10": Cum ma numesc? 
Toti tac. 
- Intrebare de "nota 8": La ce obiect aveti examen? 
Toti tac. 
- Intrebare de "nota 5": Ce culoare are manualul nostru? 
Din ultimele randuri se aude o voce: 
- Asta vrea sa ne pice, al dreacu'! 
*** 
La o scoala din SUA invatatoarea le cere elevilor sa povesteasca un film ce 
trateaza o tema de dragoste. 
- Dintre un barbat şi un barbat? intreaba un elev. 
- Nuuu, raspunse grabita invatatoarea. 
- Dintre o femeie şi o femeie? intreaba o eleva. 
- Nuuu, raspunse ingrijorata invatatoarea. 
- Dar atunci intre cine? intreaba nedumeriti elevii. 
- Intre un barbat şi o femeie, veni raspunsul invatatoarei. 
- Aaa, am inteles, spuse un elev mai dezghetat. Vreti sa tratam un film istoric... 
*** 
Cand era insarcinata nevasta-mea, i-am zis: 
- Iubito, dacă arata ca tine, o sa fie magnific. 
La care ea mi-a raspuns: 
- dacă arata ca tine, o sa fie miracol. 
*** 
Cum te numesti?, intreaba medicul. 
- Popopopa Mamamamarin. 
- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, iar ala care mi-a scris certificatul de nastere era un cretin... 
*** 
O soparla şi un koala stateau într-un copac... şi fumau marijuana... La un moment 
dat, soparlei i se face sete şi se duce la un rau sa bea apa. In rau era un 
crocodil..."Ce-i cu tine ma, de esti asa de ametzita?"... Soparla ii zice: " Eu şi koala 
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fumam marijuana". Se supara crocodilul şi se duce la copac sa il certe pe 
koala....La copac, se uita sus... la care koala se uita la el, uimit, şi zice... " CATA APA 
AI BAUT, FA???" 
*** 
Un specialist in calculatoare şi un specialist in automobile se contraziceau: 
Calculatoristul: Eu dacă proiectam automobile, in 10 ani aveau viteza dubla şi 
consumul de combustibil pe sfert! 
Automobilistul: dacă proiectai tu automobilul, când apasai pe pedala de frina 
aparea pe un ecran intrebarea: Chiar doriti sa frinati acum? 
*** 
Trei programatori (unul lucra la Windows, unul la Solaris, unul la Linux) la 
pisoare... 
Vine cel de la Windows consuma jumate din sapunul lichid, se sterge pe maini cu 
jumate de sul de hartie, şi le zice celorlalti: 
- Ba, pe noi la Microsoft ne invata ca nu conteaza cate resurse consumi, dacă iese 
treaba bine. 
Vine şi cel de la Solaris, se spala şi el da' cu mai putin sapun, se sterge cu mai 
putina hartie şi le zice: 
- Ba, la Sun ne invata ca resursele trebuie economisite dacă functionalitatea 
depaseste 90% 
Vine şi cel de la Linux, nici nu se spala pe maini. 
Ceilalti stupefiati: 
- Cum, tu nu te speli pe maini? 
- Ba, noi programatorii de Linux am invatat sa nu ne pisam pe maini! 
*** 
Medicul mi-a recomandat insistent sa incetez chefurile. 
- Care medic? 
- Cel de deasupra noastra ! 
*** 
- Un politist intra într-un magazin de articole electronice. 
- Aveti TV color? intreaba el. 
- Da, domnule. 
- Atunci dati-mi unul verde ! 
*** 
Sotul ii spune sotiei : 
- Draga mea, vino pana la baie sa vezi cum spal a treia camasa ! 
- Vai dragul meu, ce harnic esti ! Ai spalat deja celelalte? 
- Nu, am inceput direct cu a treia... 
*** 
De la o vreme, sotul se intoarce tot mai tarziu acasa, uneori lipsind chiar toata 
noaptea. Intr-o zi insa, sotia ii spune furioasa : 
- Esti atat de infidel incat ma indoiesc ca ai fi tatal copiilor 
nostri ! 
*** 
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- Ce mai este nou, Gigi? 
- Sunt suparat, Vasile. Am aflat ca nevasta-mea ma insala. 
- Bine, dar eu te-am intrebat ce mai e nou... 
*** 
- Cum se numeste un licurici care a luat viagra? 
- ??? 
- Neon 
*** 
Frizerul il intreaba pe client : 
- Cum sa va tund ca sa fiti multumit? 
- Gratis ! 
*** 
- Ospatar aveti icre? intreaba un client. 
- De care doriti domnule, rosii sau negre? 
- De peste. 
*** 
La serviciul "Personal" se prezinta un barbat. 
- Va rog sa ma angajati, zice el, am 9 copii ! 
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci? 
*** 
- Bula, la ce facultate e fie-tu? 
- La Medicina. 
- Vrei sa-l faci doctor? 
- Nu, macelar, ca-i plac animalele ! 
*** 
- Aveti oua de casa? intreaba un client vanzatoarea. 
- Nu domnule, numai de gaina. 
*** 
Un pusti intra într-un magazin sa ia tigari. Dupa ce il masoara cu privirea, 
vanzatorul il intreaba : 
- Pentru cine cumperi tu un pachet asa de mare? Pentru tatal tau? 
Nu, pentru toata clasa. 
*** 
Directorul unui internat ii previne pe baieti : 
- dacă da dracu' si-l prind pe unul din voi in dormitorul fetelor, ilamendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
*** 
- Care au fost subiectele la examenul de rezidenta la medicina? 
- Ereditatea, scris şi sex, oral. 
*** 
La miezul noptii, omul isi trezeste nevasta fiindca avea chef sa faca sex. Aceasta, 
pe jumatate adormita, ii spune : 
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- Dar de ce trebuie sa ma trezesti, draga? Doar stii unde le gasestipe toate ! 
*** 
Intre prietene : 
- Inchipuieste-ti, Gigi m-a invitat la el sa ascult un CD, dar patul scartia asa de 
tare ca abia se auzea muzica ! 
*** 
- Maica stareta surprinde intr-o noapte un barbat care incerca sa sara gardul 
manastirii inapoi in strada. 
- Ce-ai cautat aici, nenorocitule? 
- Am vrut sa fur mancare, dar m-au prins maicutele. 
- Cand? In seara asta? 
- Nu, acum patru saptamani ! 
*** 
- Voi barbatii nici nu stiti ce complicata e viata femeilor ! Azi pot fi in bratele 
sotului, iar maine pot ajunge in bratele Domnului ! 
- Dar poimane sunteti libera? 
*** 
- Sa stii inculpat ca orice marturie mincinoasa se pedepseste cu -inchisoarea de 
pana la 6 luni ! 
- Da, dar dacă spun adevarul, risc 6 ani ! 
*** 
Doua vecine se cearta la gard : 
- Nenorocito ce esti ! Barbatu-meu iar a dormit la tine in noaptea asta ! 
Cealalta ii raspunde : 
- Poate la tine doarme ! La mine sta treaz ! 
*** 
Se duce un tip la un magazin, cu gandul de a cumpara un sutien pentru prietena 
lui. Nu prea stie cum sa-l aleaga, dar are noroc de o vanzatoare amabila, care 
incearca sa-l ajute: 
- Cum sunt sanii prietenei? Ca doi pepeni?! 
- Mmmm, nu chiar... 
- Ca doua mere? 
- Mmmm, nu chiar... 
- Ca doua oua? 
- Da, da, ca doua oua... dar facute omleta. 
*** 
O pereche pleaca in vacantza pe un lac unde se putea pescui. 
Lui ii placea sa pescuiasca in zori, ea adora lectura. 
Intr-o dimineata el se intoarse dupa citeva ore de pescuit şi hotari sa traga un 
pui de somn. Desi lacul nu-i era familiar ea se hotari sa iasa cu barca. Visli putin, 
apoi relua lectura. Dupa putin apare paznicul in barca lui: 
- Buna ziua, ce faceti aici? 
- Citesc, raspunse ea desi gindea ca e evident. 
- Sinteti intr-o zona unde pescuitul este interzis! 
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- Dar nu pescuiesc, nu se vede? 
- Da, dar aveti tot ce va trebuie. Trebuie sa ma urmati şi va trebui sa va amendez. 
- Dacă o faceti va denunt pentru viol. 
- Dar nici macar nu v-am atins ! 
- Dar aveti cu dvs. tot ce va trebuie ! 
 
Morala: NU contraziceti niciodata o femeie care stie sa citeasca. 
 
Trimiteti asta tuturor femeilor inteligente care au nevoie de un suris şi 
barbatilor despre care credeti 
ca pot suporta realitatea. 
*** 
"Un individ imbracat foarte sobru şi cu doliu in piept, se prezinta 
la o farmacie cu un borcan plin cu cenusa: 
F: - Ce doriti? 
I: - Fiti va rog amabila, preparati şi medicamente? 
F: - Da, dati-mi va rog reteta. 
I: - Stati putin, nu am reteta. 
F: - Atunci nu putem sa va ajutam! 
I: - Stiti, am o problema putin deosebita. Sunt homosexual. Amantul 
meu a decedat saptamana trecuta şi l-am incinerat. In acest borcan am 
cenusa lui. 
Eu sunt o fire mai romantica şi sensibila, am suferit mult la moartea 
sa şi as dori, dacă se poate, sa-mi faceti din aceasta cenusa niste 
supozitoare" 
*** 
Iacob care locuieste la Tel Aviv ii telefoneaza fiului sau Samuel care a 
emigrat la New York si-i spune: 
- Regret ca-ti stric ziua, dar trebuie sa-ti spun ca eu şi maica-ta 
suntempe cale sa divortam. 45 de ani de suferinta sunt de ajuns. 
- Tata, cum poti sa spui asta??? şi chiar acum inainte de sarbatori! 
strigafiul sau. 
- Nu mai pot s-o vad in fata ochilor, raspunde tatal, ne-am plictisit 
unulde celalalt, şi sunt satul de toata povestea asta, asa ca fa-mi un 
serviciusi sun-o pe sora-ta Anna la Chicago. şi inchiderapid 
telefonul. Disperat, fiul o suna pe sora-sa care ramane masca. 
- Cum vor sa divorteze? La varsta lor?!? Am eu grija de asta. Si-l suna 
direct pe tatal ei si-i spune: 
- N-o sa divortati!. Nu faceti nimic pana cand eu şi frate-meu venim la 
voi. M-ai inteles? NIMIC! şi tranteste telefonul. 
Tatal inchide, şi se intoarce spre sotia lui spunandu-i: 
- Totul e foarte bine Rebecca, copiii vin sa-si petreaca sarbatorile cu 
noi şi in plus o sa-si plateasca singuri biletele de avion. 
*** 
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I: Ce este un perpetuum mobile? 
R: Este un scotian care alearga dupa un evreu care ii datoreaza 10 
Centi. 
*** 
Sara, i se adreseaza Itzic, afacerile ne merg tot mai bine asa ca am hotaratsa ne 
mutam pravalia mai central. Evident ea este bucuroasa. In 
curand Itzic se hotaraste sa-si ia o masinanoua in locul celei vechi. 
Peste cateva luni, el ii spune: 
- Stii, oamenii cu care suntem noi in legatura stau in cartiere mai bune... trebuie 
sa stam şi noi intre ei, asa ca am cumparat un apartament de 8 camere într-un 
cartier select. Ne vom muta in cateva zile. 
Evident, ea este foarte fericita. Dupa alte cateva luni Itzic spune: 
- Toate cunostintele noastre au personal de serviciu, afacerile ne merg, 
slava Domnului, asa ca am hotarat sa angajez omenajera, o bucatareasasi un 
sofer. 
Sara este in culmea fericirii. La una din multele receptii pe care le da familia, Itzic 
se aseaza langa Sara şi ii spune: 
- Stii draga mea, in societatea pe care o frecventam este imposibil sa 
nu ai o amanta. O vezi pe blonda aia inalta care sade pe canapea - e 
amantabancherului Legrand, roscata de langa pian e amanta ministrului 
Dupont... iar bruneta care vine spre noi... e amanta mea... 
- Nu ca sa ma laud, zice Sara, dar a noastra arata cel mai bine! 
*** 
- Ce faci Itzic? mananci in ziua cand toti evrei postesc? 
- Auzi, eu nu fac afaceri, nu iau dobanda nu aranjez intalniri, dar nici 
nu postesc! 
- Şi nu e mai simplu sa nu mananci o zi? 
*** 
Cica Itzic se foia noaptea in pat neputand sa adoarma. Sotia lui 
Raschelail intreaba agasata: 
- Ce faci draga Itzic de nu poti dormi? 
- Ce sa fac Raschela draga, uite am o datorie de un milion catre vecinul 
nostru Strul, maine e termenul de restituire iar eunu am un ban in casa. Ce ma 
fac? 
- Bine barbate şi din cauza asta nu poti tu sa dormi? Stai ca am eu solutie pentru 
asta. 
Iese repede la geam şi cum erau casele din mahalalele evreiesti asezate 
in curti stil gang, striga cat poate catre casa devis a vis: 
- Strulica, Strulica... 
Acesta iese buimac de somn in cadrul ferestrei şi intreaba nervos ca oriceom 
deranjat din somn: 
- Ce-i femeie, ce ai de scoli oamenii in puterea noptii? 
- Asculta nu trebuia Itzic sa-ti dea maine un milion? 
- Ba da, da' de ce? 
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- Ei bine sa stii ca nu are para chioara! 
- Vai de mine şi de mine, şi eu care planificasem banii aceia pentru o 
plata!!Ce ma fac acuma!! 
Raschela se intoarce spre Itztic şi ii spune: 
- Itzic acum poti sa dormi! De acum nu mai doarme el. 
*** 
Un evreu se duce la locul sfant sa se roage: 
- Doamne da-mi doamne 200$ ca mi se duce familia de rapa, imi mor 
copilasiide foame..., şi o tot tine asa. 
La scurt timp mai vine un evreu care incepe sa se roage: 
- Da-mi bunule Dumnezeu o mie de dolari ca mi-au scazut afacerile si 
trebuiesa le pun inapoi pe picioare.... 
- Doamne da-mi doua sute pentru copii... 
- Doamne da-mi o mie ca afacerile... 
- Doamne da-mi doua sute pentru copii... 
- Doamne da-mi o mie ca afacerile...etc şi tot continua pana cand cel 
de-al doilea evreu zice: 
- Ia de aici doua sute de dolari şi lasa-l pe Dumnezeu sa se 
concentreze! 
*** 
Cica Itic şi Rashela aveau 10 copii. Nu mai aveau destula mancare sa dea 
la toti puradeii asa ca s-a gandit Itic sa faca economie in familie. 
Intr-oseara si-a adunat plozii şi le-a zis: 
- Bai, care nu mananca asta-seara primeste 5000 de shekeli. Aia urla de 
fericire, şi sar sa-si primeasca banii. Se culca nemancati şi asteapta 
cu infrigurare dejunul de a doua zi dimineata. Adoua zi puradeii fug 
laItic sa ceara de mancare. Itic sta un pic, se gandeste şi zice: 
- Eh, acum cine vrea sa manance, da cei 5000 de shekeli inapoi... 
*** 
In fata unei moschei arabe doi cersetori, unul evreu şi unul arab. Toti 
credinciosii care ieseau de la slujba, il vedeau pe evreu şi bineinteles 
marcau banu' gros şi ostentativ arabului. La un moment dat, apare seicul 
arabilor, Il vede pe evreu, i se face mila si-i spune: 
- Mai omule, du-te şi cerseste in alta parte, nu iti dai seama ca aici 
nu ai nici o sansa? 
Pleaca evreul şi se aseaza linga un pod, iar dupa citeva minute apare si 
arabul linga el. Se uita unul la altul şi evreul i se adreseaza 
arabului: 
- Auzi ma Itzic cine ne invata pe noi sa facem afaceri... 
*** 
Dupa 15 ani, un evreu se intorce in satul sau natal şi este primit de 
catrecei 3 frati ai sai, care aveau niste barbi lungi, pana in podea. 
Evreul le spune: 
- Ce-i cu barbile astea? 
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- Pai, atunci cand ai plecat, ai luat lama de ras... 
*** 
La un dineu, preotul catolic este asezat langa rabin. Se serveste un 
superbcotlet de porc şi preotul ii zice la rabi: 
- Din asta nu o sa mancati? 
- Evident, nu imi permite religia. 
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti. 
Se termina dineul, la plecare rabi ii zice la preot: 
- Transmitetii salutari doamnei... 
- Dar rabi, mie nu imi permite religia... 
- Vai, nu stiti ce pierdeti.... 
*** 
Rashela ii zice lui Itic: 
- Itzic, m-am gindit bine şi am hotarat sa divortam! 
- Cum asa, mai Rashela, dupa 40 de ani de casatorie! Dar ce-ti veni? 
- Pai tu-ti dai seama, mai Itzic, ca in 40 de ani tu nu mi-ai cumparat 
niciodata nimic? 
- Pai nu mi-ai spus niciodata ca ai avea ceva de vanzare! 
*** 
Se intilnesc doi evrei şi unul ii zice celuilalt: 
- Am auzit ca dai fata de nevasta.E drept? 
- O dau cate oleaca...Esti interesat? 
*** 
Un evereu ii da sfaturi fiului lui: 
- Fiul meu, dacă vrei sa fii un bun om de afaceri, trebuie sa fii 
cinstit! Totdeauna trebuie sa-ti tii cuvantul dat! Uita-te la mine: am 
zis ca iau, am luat! Am zis ca dau, am zis! 
*** 
Shloimale ajunge la New-York şi e suparat foc cand vede in geamul 
cofetarieilui Haim, prietenul sau din copilarie, anuntul: "Intrarea 
evreilor, strict interzisa". 
Intra in cofetarie, il ia de guler pe Haim si-l dojeneste: 
- Nu ti-e rusine, tu care esti evreu şi ai suferit din cauza 
legionarilor, si ai fost in Transnistria, şi erai sa mori la Auschwitz, 
tocmai tu sapui un anunt ca evreii n-au voie sa intre sa mananceo 
inghetata? 
- Stai, mai, tu ai gustat din inghetata mea? 
*** 
Cele 10 porunci: 
Isus coboara pe pamant sa-si aleaga poporul. Se duce la tigani: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem, mosule" 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Da-ne-o, mosule" 
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"Sa nu mai furati." 
"Mersi, mosule, nu ne intereseaza" 
Se duce la italieni: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Vrem." 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Da-ne-o." 
"Sa o lasati mai moale cu femeile." 
"A, nu, multumim, nu ne mai intereseaza" 
Se duce la evrei: 
"Vreti sa fiti poporul ales?" 
"Da." 
"Dar trebuie sa va dau o porunca..." 
"Cat costa?" 
"?!?!. Pai nu costa nimic...." 
"Da-ne 10." 
*** 
In scrierea de tipar, cifra sapte arata astfel: 7. 
Cand o scriem insa de mana, o taiem cu o linie orizontala. V-ati intrebat 
vreodata de ce? 
Se spune ca dupa ce Dumnezeu l-a chemat pe Moise pe munte sa-i dicteze cele 
zece porunci, acesta i-a adunat pe oameni sa le vorbeasca despre ele. 
Cand a ajuns la a saptea porunca, "Sa nu ravnesti la nevasta aproapelui 
tau", cei mai multi dintre barbati au inceput sa strige: 
- Taiati saptele, taiati saptele, taiati saptele!!! 
*** 
Un ateu se plimba prin padure minunandu-se de frumusetile naturii: Ce copaci 
impresionanti! Ce rauri cristaline! Ce animale frumoase! 
La un moment dat, in timp ce se relaxa, omul aude in spatele lui zgomote 
ciudate. Cand se intoarce vede un urs ca-n povesti: mare, frumos, sanatos şi cu 
pofta de mancare. Ingrozit, ateul o ia la fuga, insa ursul avea conditie 
fizica asa ca il urmeaza constiincios... Tipul era atat de ingrozit incat la un 
moment dat se impiedica şi cade. Ursul il apucase deja de un picior asa ca omul, 
paralizat de frica, racneste: 
- Doamneeee!!!. 
In secunda urmatoare, timpul se opri, ursul ingheta in pozitia in care se 
afla, padurea ramase neclintita şi o lumina se revarsa din cer. Tipul, socat, auzi o 
voce: 
- Mi-ai negat existenta toata viata, le-ai explicat şi altora ca sunt un 
mit, ai pus toata creatia Mea pe seama intamplarii cosmice... vrei acum sa 
te salvez? Pot eu sa te consider credincios cu adevarat? 
Ateul se uita fix in lumina şi raspunse: 
- As fi ipocrit sa Iti cer brusc sa ma consideri credincios, dar poate ai reusi într-
un fel sa devina ursul crestin? 
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- Foarte bine, raspunse vocea. 
Lumina disparu, zgomotul padurii reveni. Ursul il elibera din ghearele sale, 
isi impreuna labele din fata şi spuse: 
- Doamne, binecuvinteaza aceste bucate. Amin. 
*** 
Lectia de geografie 
Geografia femeii 
Intre 18 şi 25 de ani, femeia e precum Continentul African : 
jumatate a fost deja descoperita, cealalta jumatate ascunde frumuseti inca 
salbatice şi delte fertile. 
Intre 26 şi 35 de ani, femeia e precum America de Nord : 
Moderna, dezvoltata, civilizata şi deschisa negocierilor in schimbul banilor. 
Intre 36 şi 40 e precum India : 
fierbinte, relaxata şi constienta de propria frumusete. 
Intre 41 şi 50, femeia e precum Franta : 
Usor imbatranita, dar inca atragatoare şi interesanta. 
Intre 51 şi 60, e precum Iugoslavia : 
A pierdut razboiul, e tulburata de fantasmele trecutului, dar se lucreaza la 
reconstructie. 
Intre 61 şi 70, ea e precum Rusia : 
Spatioasa, cu frontiere fara patrula. Stratul de zapada ascunde mari bogatii. 
Intre 71 şi 80, femeia e precum Mongolia : 
Cu un trecut glorios de victorii, dar cu putine sperante de viitor. 
Dupa 81 de ani, ea e precum Afganistan : 
Aproape toata lumea stie unde se afla, dar nimeni nu vrea sa mearga pana acolo. 
Geografia barbatului: 
Intre 15 şi 80, barbatul e precum Cuba: 
Guvernat de un singur membru. 
*** 
Doua curve: 
- Auzi, cica acum este la moda sa o iei in ureche 
- Ei sa stiu ca eu nu sunt de acord cu asta, dacă surzesc? 
- Ei da ce fa, acum esti muta? 
*** 
Stiti de ce blondele prefera anticonceptionalele prezervativelor? Pentru ca se 
inghit mai usor. 
*** 
Sotia ii spune sotului: 
- Mai bine ma casatoream cu dracul! 
- Aiurea, scumpo! Casatoria intre rudele de sange e 
interzisa! 
*** 
Nevasta-mea ma saruta de fiecare data cand vin acasa. 
- Asta da afectiune! 
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- As...E investigatie! 
*** 
- Tu iti iubesti nevasta? 
- Cand ne-am luat, o iubeam asa de tare incat imi venea s-o mananc. Acum 
imi pare rau ca n-am mancat-o atunci. Acum e prea tarziu, e atoasa. 
*** 
Doi sotzi faceau dragoste. La un moment dat se aude un ciocanit in usha. 
- Repede fugi pe balcon. A venit barbatul meu. El se duce pe balcon shi 
dupa un timp zice: 
- Nevasta cred ca suntem stresatzi amandoi. 
*** 
Un barbat punea niste flori la mormantul mult-iubitei sale mame decedate, 
cand remarca un alt barbat in genunchi la un mormant. Barbatul parea ca 
se roaga cu o intensitate profunda, repetand: 
- De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? De ce a trebuit sa mori? 
Primul barbat se apropie de el şi ii spuse: 
- Domnule, nu vreau sa ma amestec in suferinta dumneavoastra privata, 
dar nu am vazut niciodata atata durere. Pe cine jeliti? Un copil? Un parinte? 
Indureratul isi aduna gandurile pentru o clipa, apoi raspunse: 
- Primul sot al nevestei mele... 
*** 
Sotul se intoarce din delegatie, isi agata haina in cui si-si saluta sotia cu o 
strangere de mana. 
- Nu mai vrei nici macar sa ma saruti?? 
- Termina cu prostiile draga! Dupa zece ani de casnicie iti mai arde de 
orgii? 
*** 
Medicul iese transpirat din sala de operatii. Se întîlneste cu un alt medic 
care îl întreaba ce s-a întîmplat. La care acesta raspunde: - Am avut o 
operatie foarte grea. Pacientul, un politist, nu prezenta activitate 
cerebrala. I-am deschis calota craniana şi nu îmi venea sa cred ochilor. Era 
goala. Doar un fir de atza. Timp de 4 ore, m-am gîndit dacă sa tai atza sau 
nu. Pîna la urma, am taiat-o. şi ce crezi ca s-a întîmplat? - Ce s-a întîmplat? - 
I-au cazut urechile. 
*** 
Politistul şi fiul 
Un politist catre fiul lui: 
- dacă ghicesti citi covrigi am la spate, ti-i dau pe amindoi! 
*** 
O persoana se naste blonda sau devine blonda? 
Se accepta ambele variante, e inuman sa dam vina numai pe parinti! 
*** 
Doua blonde mergeau pe strada, iar una dintre ele exclama: 
- Uita-te la cîinele ala cu un ochi! 
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Cealalta blonda îsi acopera un ochi şi zice: 
- Unde? 
*** 
Un indian cu capul lipit de pamînt pe o autostrada americana. Turisti 
curiosi in jurul lui. Indianul: - Chevrolet... de sapte ani... cu numere de 
Florida... culoare alba... aripa dreapta lovita... patru fete palide... La care 
turistii impresionati: 
- Dumneata auzi atîtea lucruri? 
- Da' pe dracu', acu' cinci minute a trecut peste mine. 
*** 
Un tip se duce la o vrajitoare vestita pentru puterea sa de a dezlega 
blesteme. Cînd îl vede asa amarît, vrajitoarea îi spune: 
- Ei, acum, ca sa te pot dezlega de blestem, trebuie sa-mi spui exact 
cuvintele care te-au legat. 
- "Va declar sot şi sotie." 
*** 
Doi spioni nemti intra într-un bar din Anglia. Se aseaza la masa şi unul 
dintre ei striga la chelner şi comanda: 
- Two gins, please! Chelnerul raspunde imediat: 
- Dry? 
La care cel ce comandase se ridica revoltat: 
- Nein! Nicht drei! Zwei! 
*** 
Un canibal se muta la oras, iar dupa ceva timp vine maica-sa în vizita. Si, în 
timp ce mîncau, mama zice: 
- Stii, nu prea îmi plac vecinii tai... 
- Atunci manînca doar legumele. 
*** 
În paradis, Sf. Petru întîmpina 10 femei moarte în aceeasi zi. 
- Toate femeile care si-au înselat sotii, un pas înainte. 
9 dintre cele 10 femei înainteaza cu un pas. În acel moment, Sf. Petru se 
întoarce catre Dumnezeu: 
- Şi cu surda ce facem? 
*** 
Domnule doctor, ati uitat ca de trei minute stau cu limba scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta în liniste. 
*** 
Un politist da tarcoale unui bar, unde se cam consuma mult alcool, in scopul de a 
prinde cativa soferi piliti. Un client al barului iese, se impiedica şi incepe sa isi 
caute cheile cam vreo cinci minute. Dupa ce le-a gasit, se taraste şi le incearca la 
vreo patru, cinci masini pana ce o gaseste pe a lui. Pana ce a ajuns in masina toti 
ceilalti clienti s-au carat. Politistul il asteapta bucuros sa iasa in strada. Evident il 
opreste pe sofer, ii pune fiola şi stupoare 0, 00 alcool. Politistul complet buimac. 
Soferul in schimb ii spune: 
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- In seara asta eu am fost momeala... 
*** 
Ea: - Cum ai sa traiesti fara mine? 
El: - Mai ieftin. 
*** 
In spital este adus un tip cu o fractura craniana. Sora medicala completeaza fisa 
şi intreaba: 
- Casatorit? 
- Nu, am avut un accident. 
*** 
La medic: 
- Schiopatati cand e umezeala in atmosfera? 
- Nu, cand merg. 
*** 
- Fumati? il intreaba medicul pe pacient. 
- Mai degraba as bea ceva, dacă tot sunteti atat de dragut. 
*** 
Nu po's'nteleg de ce am fost adus la pol.. politie! exclama un betiv, plin de 
indignare! 
- Pentru bautura! ii raspunde ofiterul de serviciu. 
- Pai, de ce nu zici asa? Adu-mi un coniac! 
*** 
Doi politai discuta: 
- De ce îti tot freci mîinile? 
- Ca mi-e frig... 
- Da' de ce nu-ti bagi mîinile în buzunar? 
- Acolo mi-s manusile. 
*** 
De ce sta un grup de politisti în fata unei scoli ajutatoare? 
E întîlnirea de zece ani. 
*** 
Era odata un cersetor care se aseza mereu langa o biserica pentru a cersi cu o 
palarie in mana. Intr-o zi vine cu doua palarii. Un domn se apropie de el si-l 
intreaba: 
- Nu va suparati, de ce aveti doua palarii? 
Cersetorul raspunde: 
- Adevarul este ca mi-a mers atat de bine incat m-am hotarat sa-mi deschid o 
sucursala. 
*** 
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj! 
*** 
Un tip iese de la cabinetulunui medic şi incepe sa coboare scarile. Cum cobora el 
scarile isiduce mina la frunte şi incepe sa murmure "Balanta, Scorpion, 
Fecioara." 
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Dupa inca 2 etaje, la fel - " Gemeni, Pesti, Varsator." 
Tare nedumerit, urca inapoi scarile pina la cabinetuldoctorului şi suna la 
sonerie: 
- Doctore, doctore, mascuzati, dar nu am retinut exact. 
- Cancer, domnule, Cancer !!! 
*** 
Mai rau decat o pietricica in bocanc poate fi doar unfiricel de nisip in 
prezervativ. 
*** 
Vechi proverb tibetan: dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una. 
*** 
Ursul, lupul şi măgarul la cârcima din pădure: 
- O sticlă de votca! ceru ursul. 
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi. 
- Da, măi băieti! Am o treabă cu o ursoaică şi vreau să fiu tare! 
- O sticlă de votcă! ceru şi lupul. 
- O sticlă?! se mirară ceilalti doi. 
- Da, măi băieti! Am o treabă cu o lupoaică şi vreau şi eu să fiu tare! 
- O cinzeacă de votcă! ceru şi măgarul. 
- Numai o cincizeacă?! se mirară ceilalti doi. 
- Măi baieti, eu sculă am, beau doar ca să-mi sclipeasca ochii... 
*** 
Maria era fata batrana a satului şi era foarte mandra de conditia ei. Stiindu-se cu 
o varsta inaintata, se duce la pietrar şi ii spune: 
- Cand oi muri, sa-mi faci o cruce de piatra pe care sa scrie: 
"Sub aceasta pietrisoara 
Doarme-a noastra Marioara. 
S-a nascut fecioara, 
A trait fecioara, 
Si-a murit fecioara." 
Dupa cateva luni, moare Maria. Pietrarul nu mai tinea minte ce ii spusese femeia 
sa scrie dar cam tinea minte ce voia sa spuna, asa ca a sapat pe cruce: 
"E Maria dedesubt; şi n-are sigiliul rupt." 
Pe o strada, o tiganca batrana vindea seminte cu 5000 de lei cornetul. 
Un tanar care trecea in fiecare zi pe acolo ii lasa cei 5000 de lei, dar nu-si lua 
niciodata cornetul. 
Intr-o dimineata, tiganca il opreste, incercand sa-i spuna ceva, dar tanarul merge 
grabit mai departe, zicand din mers: 
- Vrei sa ma intrebi de ce nu iau niciodata semintele? 
- Nuu, nuu... vreau sa-ti spun ca s-au scumpit la 10000 de lei! 
*** 
De ce s-a inventat ciocolata alba? 
- Ca sa se murdareasca şi negri la gura. 
*** 
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Un tip intra într-un magazin şi o intreaba pe vanzatoare: 
- Aveti vopsea de oua? 
La care vanzatoarea se uita cu atentie la el, il masoara din cap pana-n picioare, 
zambeste si-i raspunde: 
- Dichisituleee! 
*** 
Un barbat isi cumpara un pachet de Viagra. Papagalul lui, face ce face şi le 
mananca pe toate. Omul... ce sa faca cu papagalul? Il baga in congelator sa se 
racoreasca şi uita de el. Dupa cateva ore, isi aminteste de bietul papagal. Cand 
deschide usa de la congelator...papagalul tot transpirat! 
- Ce-i cu tine, ca esti de cateva ore in congelator, şi tu transpiri!? 
- Pai, habar n-ai ce obositor e sa cracanezi puii astia inghetati 
*** 
Ar trebui sa-i spui ca e plinutza cand: 
- Atunci cand trece prin fata televizorului pierzi trei reclame 
- Atunci cand se urca pe cantar, apare mesajul: "Pe rand, baieti!" 
- Atunci cand se urca pe cantar, apare mesajul: "Va urma..." 
- Luptatorii de sumo par anorexici pe langa ea 
- Nici Gigi Becali nu ar putea plati pentru liposuctia ei 
- E la fel de inalta şi cand sta in picioare şi cand sta intinsa 
- Are nevoie de foarte putina apa cand sta in cada şi de foarte multa 
vaselina cand vrea sa iasa din ea 
- Farfuria ei de ciorba e dotata cu un salvamar 
- Cand merge la restaurant şi primeste meniul spune: "Da, va rog!" 
- Singurele poze recente pe care le ai cu ea sunt poze din satelit 
- Pe poza ei din pasaport scrie: "Poza se continua pe paginile urmatoare" 
- Cand merge la cumparaturi cu fetele, singurul lucru in care incape este 
cabina de proba 
- Are propriul cod postal 
- Este de 3 ori femeie 
- Singurul lucru care mai este atras de ea este gravitatia 
- Cade de pe ambele parti ale patului... simultan 
- Cand a facut bungee jumping, a ajuns direct in iad 
- Cand vorbesti inspre buricul ei, se aude cu ecou. 
*** 
Tu nevasta, este adevarat ca ai avut mai multi barbati inainte sa te 
mariti cu mine? 
- Mai barbate, mai barbate... Mancare buna ai? 
- Am! 
- Haine curate ai? 
- Am! 
- Aseara ti-a placut? 
- Mi-a placut! 
- Da' alalta-seara, ti-a placut? 
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- Şi inca cum!... 
- Pai şi cum crezi tu ca se invata toate astea, la fara frecventa?! 
*** 
Un englez, un francez, un chinez şi un roman au o disputa in legatura cu 
nationalitatea lui Adam şi Eva. 
Englezul: - Ei au fost englezi. Numai un gentlemen adevarat poate oferi 
jumatate din singurul mar doamnei sale ! 
Francezul : - Nu, ei au fost cu siguranta francezi - numai o frantuzoaica 
poate sa se ofere pentru numai jumatate de mar ! 
Chinezul : - Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranta chinezi deoarece 
numai unei perechi de chinezi le sta in putere sa populeze in asa timp scurt 
tot pamantul ! 
Romanul : - Nu, domnilor, gresiti cu totii, ei erau romani : stateau in fundul 
gol pe pietre, nu aveau decat un mar pe care trebuiau sa-l imparta 
intre ei, dar credeau ca sunt in rai ! 
*** 
Mai Ioane, de ce te-ai insurat? 
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine. 
- Şi acum cum e? 
- Acum imi place! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Ce este un "titlu onorific"? 
Radio Erevan raspunde: 
- Titlu onorific este atunci cand sotia spune: "Sotul meu este capul familiei" 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de ani, iar astazi omul nu traieste 
mai mult de 100 de ani? 
Radio Erevan raspunde: 
- Deoarece, intre timp, medicina a progresat foarte mult ! 
*** 
La Radio Erevan, un grup de ascultatori intreaba: 
- De ce in China femeile merg in urma barbatului, iar in America se 
intampla mai rar lucrul acesta? 
Radio Erevan raspunde: 
- In China, cand o femeie merge in urma sotului inseamna ca-l respecta. 
In USA, cand o femeie face acelasi lucru, inseamna ca-l urmareste. 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- dacă dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria? 
Radio Erevan raspunde: 
- Mahmureala de a doua zi dimineatza ! 
*** 
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La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Cum se imbraca eschimoshii? 
Radio Erevan raspunde: 
- Repede ! 
*** 
Ion mergea intr-o zi pe camp cu caruta, in spatele carutei mergea şi cainele lui. 
Se supara Ion ca, calul mergea prea incet şi incepe sa dea cu biciul in el. Da o 
data, da de 2 ori, a treia oara se intoarce calul la el şi zice: 
- "Ba Ioane da esti chiar asa….." 
Ion se sperie cand il aude şi o ia la fuga, şi fuge şi fuge, şi cainele dupa el, şi fuge 
prin padure, cainele dupa el. La un moment dat oboseste şi se aseaza langa un 
copac gafaind, cainele vine şi el tot obosit şi zice: 
- „Ba Ioane... ce m-a speriat calul ala cand a inceput sa vorbeasca…” 
*** 
George W. Bush face atac de cord şi moare. Ajunge in IAD, unde diavolul il 
astepta. 
"Nu stiu cum sa procedez, spune diavolul. Te am pe lista, dar nu mai am nici un 
loc liber. Uite cum facem. Am trei insi care nu au fost chiar asa de rai. Unul dintre 
ei ar putea sa plece sus, iar tu ii vei lua locul. Am sa te las pe tine sa decizi pe cine 
lasi sa plece, ca sa-ti alegi ce loc vrei." 
George se gandeste ca e chiar bine ca poate sa aleaga, asa ca este de acord cu 
planul. 
* Diavolul deschide prima usa, iar inauntru, într-un bazin mare cu apa, Richard 
Nixon se tot scufunda sub apa, apoi revenea la suprafata. Asta era pedeapsa lui. 
"Nu!" spune George. "Ma tem ca nu stiu sa inot prea bine, asa ca nu as rezista sa 
fac asta toata ziua." 
* In camera urmatoare se afla Tony Blair, cu un baros in mana, spargea piatra. 
"Nu, am o problema la umar, de la golf. dacă ar fi sa sparg piatra toata ziua, mi s-
ar rupe bratul pur şi simplu." 
* In camera urmatoare, Bill Clinton era rastignit pe un birou, iar Monica 
Lewinski, aplecata peste el, facea ce stim cu totii ca stie ea sa faca. Bush priveste, 
fara sa-si creada ochilor, apoi spune: "Da, cred ca as putea sa fac asta." 
Diavolul zambeste, apoi spune: "In regula, Monica, poti sa pleci." 
*** 
Furnicuta 
O fabula moderna... 
In fiecare zi, in zorii zilei, sosea la serviciu Furnicuta productiva şi fericita. Acolo 
isi petrecea zilele Furnicuta; muncea, muncea cu spor şi canta vesela. Ea era 
fericita şi firma mergea foarte bine. Dar... 
Bondarul, directorul general la firma unde lucra Furnicuta, a considerat ca nu 
era posibil ca Furnicuta sa lucreze de capul ei, asa ca a creat postul de 
Supraveghetor. Pentru acesta l-a angajat pe Scarabeu, care avea multa 
experienta. 
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Prima preocupare a Scarabeului supraveghetor a fost sa organizeze munca 
Furnicutei, asa ca a pus-o sa faca rapoarte de activitate zilnice. In curand, a fost 
necesara angajarea unei Secretare pentru a-l ajuta pe Scarabeu la citirea şi 
inregistrarea rapoartelor Furnicutei. Asa ca au angajat o Paianjenita, care 
organiza actele şi raspundea la telefon. 
Intre timp, Furnicuta productiva şi fericita muncea, muncea, muncea... 
Bondarul, directorul general, era foarte multumit de rapoartele date de 
Scarabeu, asa ca a mai cerut statistici, indicatoare de gestiune şi pronosticuri. 
Atunci a fost nevoie de angajarea unui Gandac, asistent pentru supreveghetor... 
...si a mai fost nevoie de un nou calculator şi de o imprimanta color. 
Curand, Furnicuta productiva şi fericita a inceput sa se planga de toata 
hartogaria şi de toate rapoartele pe care trebuia sa le faca. Cantecul ei nu mai era 
la fel de vesel ca inainte. 
Bondarul, directorul general, vazand aceasta, a considerat ca trebuie sa ia 
masuri. Asa ca a creat postul de sef de departament, acolo unde lucra Furnicuta 
productiva şi fericita. Postul i-a revenit unui Greier, care si-a facut un birou nou, 
modern şi echipat corespunzator. Noul sef de departament avea nevoie de un 
asistent, care sa il ajute in pregatirea planului strategic şi al bugetului pentru 
departamentul la care lucra Furnicuta productiva şi fericita. 
Furnicuta nu mai canta ca inainte şi era din ce in ce mai stresata. 
Intr-o zi, directorul general, uitandu-se peste cifre, si-a dat seama ca 
departamentul unde lucra Furnicuta nu mai era la fel de rentabil ca inainte. 
Asa ca a angajat-o pe Bufnita, consultant de specialitate, pentru un diagnostic. 
Bufnita a stat 3 luni la firma; in urma studiilor facute a tras urmatoarea 
concluzie: “Departamentul are prea mult personal”. Asa ca, urmand sfatul 
specialistului, s-a facut o reducere de personal. Furnicuta a fost prima pe lista, 
deoarece era nemultumita mereu... 
Morala: Nici sa nu-ti treaca prin cap sa fii o Furnicuta productiva şi fericita. E de 
preferat sa fii incompetent şi nefolositor. Incompetentii nu au nevoie de 
supraveghetor... toata lumea isi da seama de ce. şi daca, in ciuda “eforturilor” 
tale, esti productiv, sa nu arati - pentru nimic in lume - ca esti fericit. Asta nu ti se 
va ierta! 
Dar daca, in ciuda celor de mai sus, te incapatanezi sa fii o FURNICUTA 
PRODUCTIVA şi FERICITA, lucreaza pe cont propriu, astfel incat sa nu tii in carca 
bondari, scarabei, paianjeni, gandaci, greieri şi bufnite in felul acesta. 
*** 
O doamna merge la un chirurg estetician pentru un facelift. Dupa ce o consulta, 
doctorul ii spune: OK, pot sa fac acest facelift, dar va trebui sa reveniti dupa 6 
luni pentru eventuale retusuri. 
O, nu - zise femeia. Vreau ca totul sa fie facut astazi, sa nu mai trebuiasca sa 
revin. 
Doctorul se gandeste cateva secunde şi zice: OK, avem o noua procedura pentru 
asa ceva. Va voi monta un mic surub in varful capului şi de fiecare data cand 
apare un rid, strangeti usor surubul şi ridul va disparea. 
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Exact asta imi doream - zise femeia fericita. Sunt de acord, sa-i dam drumul. 
Dupa sase luni femeia revine insa in biroul doctorului. 
Cum merge noua procedura? intreba doctorul. 
E groaznic - zise femeia. Ia uitati-va la pungile astea de sub ochi! 
Doamna, acestea nu sunt pungi, sunt sanii dumneavoastra - Şi dacă nu lasati 
surubul acela in pace, in curind o sa aveti şi barba. 
*** 
Valabil in toata lumea?!!...si la noi, bine-nteles..... cititi pana la final tradusa şi 
"adaptata" din franceza: 
 
in partidul nostru politic, ne respectam promisiunile 
doar imbecilii pot crede canoi nu vom lupta impotriva coruptiei pentru ca, un 
lucru e sigur pentru noi: cinstea şi transparenta sint fundamentale 
pt. atingerea idealurilor noastre vom demonstra ca e o mare prostie sa crezi ca 
mafia va contina sa faca parte din guvern ca in trecut 
va asiguram, fara umbra de indoiala, ca dreptatea sociala va fi scopul principal al 
mandatului nostru 
cu toate acestea, exista inca oameni prosti care isi imagineaza ca guvernarea sa 
fie posibila in continuare cu aceleasi vechi smecherii politice 
cind ne asumam puterea, facem totul pentru ca sa se termine cu situatiile 
privilegiate şi cu traficul de influenta 
nu suportam in nici un fel ideea ca poporul va flaminzi 
ne vom indeplini misiunea chiar dacă rezervele economice vor fi complet 
epuizate 
vom exersa puterea pana ce veti intelege ca incepand de acum 
noi sintem partidul xxxxxxxxxxx, noua politica. 
 
citit de sus in jos, e discursul pentru alegatori 
citit de jos in sus, este ceea ce gindesc ei cu adevarat 
*** 
Un urs batran il invata pe unul tanar: 
- Omul trebuie atacat in asa fel incat sa aiba timp sa te vada şi sa reactioneze. 
- De ce? 
- Sunt mai gustosi dupa aceea, nu mai au rahat in ei. 
*** 
Cica Sf. Petru statea cum sta Sf. Petru la poarta raiului şi astepta musafiri, ca de 
obicei. La un moment dat aude cioc cioc.....deschide poarta, se uita, nimeni........hm 
Mai trece un timp scurt şi cioc, cioc, cioc......iese nimeni...... "mai sa fie, careva are 
chef de joaca" 
Dupa scurt timp cioc cioc cioc, iese nimeni...."cred ca sunt dracusorii aia de jos şi 
fac misto de mine" Isi ia scaunelul şi se aseaza langa poarta cu mana pe clanta. 
cioc cioc.....deschide brusc poarta şi vede un tip care alerga iute de tot de la 
poarta raiului. 
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- Aloooooo, ce tot bati şi fugi ca disperatul inapoi !!! Poate nu te mai primesc 
deloc !!!! 
- Nu vreau sa fac asta dar sunt unii care ma tot......resusciteaza...... 
*** 
Subject: Scufita Rosie : Analiza psihologica 
 
Date: Scufita Rosie este fetita cuminte. 
Analiza: Din start ne dam seama ca este vorba despre o minora de care copiii, in 
rautatea lor, si-au batut joc cu aceasta porecla, probabil din cauza unei caciulite 
rosii crosetate de mamica ei, pe care fetita o poarta des din cauza unei 
sensibilitati fizice la frig in regiunea craniului. Asadar avem de-a face cu o 
bolnava marginalizata şi descurajata de societatea din jurul ei. 
 
Date: Scufita merge zi de zi cu cosuletul cu mancare la bunicuta care locuieste in 
padure. 
Analiza: Nici o bunica normala nu locuieste in padure. Singura explicatie este ca 
aceasta bunica a primit in urma retrocedarilor cateva hectare de teren 
impadurit. Este stiut ca taranii nu se gandesc mult ca sa prade padurea de lemne, 
mai ales inainte de venirea iernii. 
Asadar aceasta bunica este o scorpie zgarcita care si-a facut casa in padure (oare 
nu tot din lemn taiat fara aprobare de la Ocolul Silvic?) şi sta acolo ca sa-si 
pazeasca avutul. Teoria ca este vorba de o baba ticaloasa se verifica prin faptul 
ca in loc sa plateasca un serviciu de livrare la domiciliu a hranei, a silit-o pe 
nepoata ei (o fiinta neajutorata şi bolnava) sa faca zilnic naveta din oras in 
padure, fara sa-i pese de pericolele la care o expune pe biata fata. 
 
Date: Scufita Rosie se intalneste cu lupul care o descoase in privinta drumului ei. 
Analiza: Deja intram intr-o zona a fanteziei bolnave. Unu la mana ca in Romania 
lupi mai sunt tare putini, doi la mana ca se feresc de om ca de dracu iar trei la 
mana nu vorbesc şi chiar de ar face-o, ar intreba de cel mai apropiat braconier 
sau cadavru bun de rontait. 
Singura explicatie este ca Scufita Rosie s-a uitat atat de mult la Animal Planet 
incat cunoaste obiceiurile lupilor şi le poate intelege scheunaturile. 
 
Date: Lupul o ia inaintea Scufitei care se opreste la cules de flori, isi preface 
vocea, intra la bunica, şi o inghite. 
Analiza: Nu mai stam sa analizam faptul ca multe flori prin padure nu-s, numai in 
luminis. Dar trebuie spus ca nu e frumos sa inveti copiii ca e in regula ca atunci 
cand ai o treaba de facut, sa te opresti la cules flori fara sa stii dacă nu-s cumva 
specii protejate şi in consecinta, pe cale de disparitie. 
Lupul in schimb pare un personaj menit sa fie bataia de joc a creatorilor de 
basme. dacă citim şi "Cei 3 purcelusi" sau "Capra cu 3 iezi" observam un model 
bine definit. Lupul este un individ manat de dorinta perpetua de a navali in 
casele oamenilor. 
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Foloseste toate tertipurile: imita voci şi dacă nu-i iese, vadit frustrat, face casa 
praf. Concluzie: Lupul este comis-voiajorul actual. Bunica musca momeala si-i da 
drumul. Iata cum este prezentata imaginea unei persoane in varsta: o senila care 
nu stie sa faca deosebirea intre un urlet de lup şi glasul propriei nepoate. Cu 
aceasta imagine vor ramane copiii nostri. 
 
Date: Lupul se imbraca cu hainele bunicii, se pune in pat unde il gaseste Scufita 
Rosie. O ademeneste prin vorbe sirete sa se apropie şi o inghite şi pe ea. 
Analiza: Asta intrece orice rusine. Sa-l dea pe lup drept travestit, ei asta inca nu 
am mai auzit. Ce fel de minte bolnava poate spune la copii asa porcarii? Iar 
dialogul purtat cu Scufita e plin de aluzii sexuale: toate la lup sunt mari, urechile, 
labele, dintii, şi mai ce?! Iar el raspunde invariabil cu minciuni menite sa o aduca 
pe Scufita in pat langa el. De aici deducem: corupere de minori şi perversiuni 
sexuale! 
 
Date: Apare vanatorul care impusca lupul şi le elibereaza pe Scufita Rosie şi 
bunica. 
Analiza: Ce cauta vanatorul in casa bunicii? Doar dacă n-a venit cu gand ascuns. 
Apoi ce cauta la vanatoare de lupi pe proprietate privata? Din doua una: sau e un 
braconier nenorocit sau e un stab mare de la Bucuresti care plateste sume 
imense doar pentru satisfacerea nevoilor sale sadice. In oricare dintre variante, 
ar trebui sa fie infierat de creatorul basmului şi nicidecum glorificat pentru fapta 
sa mareata. 
 
Finalul povestii este sinistru: lupul zbatandu-se in ghiarele mortii (si ne mai 
intrebam de ce avem copii dereglati din toate punctele de vedere) "elibereaza" 
cele doua femei. Adica avem oroarea sa asistam la aparitia a doua fapturi partial 
digerate care se pare ca nu au murit ci cu nonsalanta isi reiau firul vietii. 
Asemenea inchipuiri a unei minti bolnave se servesc zilnic copiilor intre 2 şi 7 
ani. Nici nu mai vorbesc despre marea oroare a literaturii mondiale: "Alba ca 
Zapada" - auzi Alba şi ea traieste in padure cu 7 barbati. 
*** 
Despre căsătorie 
Primul an este mai greu, ceilalti sunt imposibili... (Isidoro Loi) 
Nu te casatori pentru bani, poti gasi de imprumut mai avantajos. (Proverb 
scotian) 
Cand o familie de proaspat casatoriti rade, toata lumea stie de ce.(Anonim) 
Cand o familie de zece ani rade, toata lumea se intreaba de ce? (Anonim) 
Dragostea este oarba, dar casatoria indreapta acest defect. (Proverb normand) 
Cand un barbat ii deschide sotiei usa autoturismului, poti fi sigur de un lucru: ori 
masina este noua, ori sotia. (Anonim) 
A doua casatorie reprezinta…. triumful sperantei asupra experientei.(Samuel 
Jonson) 
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Sunt indragostit de aceeasi femeie, de 45 de ani. dacă afla nevasta-mea, ma 
omoara. (Henny Youngman) 
In antichitate, sacrificiile se faceau in fata altarului. şi in prezent e la fel.(Helen 
Rowland) 
Burlacii ar trebui sa plateasca un impozit mai mare; nu este corect ca unii 
barbati sa fie mai fericiti decat altii.(Oscar Wilde) 
*** 
Un vanator intra într-un magazin de profil. 
- Pantaloni de camuflaj aveti? 
- Avem, dar nu-i gasim! 
*** 
In tren, pasagerii catre ardelean: 
- Trage geamul sus, tataie, ca e tare rece afara. 
Ardeleanul trage geamul: 
- Na, acu'-i mai cald afara? 
*** 
Moare un video gamer si, dupa moarte, ajunge în Iad. Dupa o saptamâna, 
suna Satana la Dumnezeu: 
- Doamne, ce nebun mi-ai trimis, a distrus toate cazanele, a ucis toti 
dracii, alearga prin tot Iadul şi striga în gura mare "Unde-i iesirea 
spre nivelul 2?". 
*** 
Proverb canibal: Toti oamenii sunt la fel de buni. 
*** 
O pereche sta pe banca in parc. 
Ea catre el: - Pot sa-mi incalzesc miinile intre picioarele tale? 
El : - La urechi nu ti-e frig? 
*** 
Parintii vin acasa, intra in camera copilului şi vad iesind de sub perna 
un colt de revista. 
Curiosi, scot revista şi vad cu stupoare ca e pentru sado-masochisti. 
Dupa un timp lung de gandire, tatal spune, incet: 
- Eu zic sa nu-l batem... 
*** 
Femeia: 
pana la 10 ani se culca cu papusile; 
pana la 20 de ani se culca cu visele; 
pana la 30 de ani se culca cu cine vrea; 
pana la 40 de ani se culca cu cine poate; 
pana la 50 de ani se culca cu fereastra deschisa; 
pana la 60 de ani se culca cu usa deschisa; 
apoi moare din cauza curentului. 
*** 
Fiul catre tata a doua zi dupa noaptea nuntii: 
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- Tata eu divortez! 
- Ai innebunit, asa repede, ce s-a intamplat? 
- Nu conteaza eu divortez! 
- Mai fiule, mie poti sa-mi spui, sunt tatal tau, care e problema? 
- Tata, sotia mea este virgina! 
Dupa un timp de gandire spune tatal: 
- Apoi fiule ai dreptate! Ce nu le-a trebuit la altii nu ne trebuie 
nici noua! 
*** 
Un motan se plimba pe camp.O vaca il intreaba: 
- Asa mic şi deja ti-a crescut mustata? 
- Şi tu, asa mare şi tot fara sutien...? 
*** 
- Cum te numesti? intreaba medicul! 
- Popopop Mamamamarius. 
- Esti balbait? 
- Nu, tata era balbait, dar ala care mi-a scris certificatul era un cretin 
*** 
O blonda comanda pizza. 
- Sa o tai in 6 sau in 12 felii? 
- In 6, ca nu pot sa mananc 12! 
*** 
Sotia vine acasa plangand ca i s-au furat banii din buzunarul camasii. 
- Dar n-ai simtit cand hotul ti-a bagat mana in san? o intreaba sotul. 
- Ba da, dar n-am stiut ce intentii avea! 
*** 
- Cred ca am mai avut onoarea sa va barbieresc, zise frizerul. 
- Nu cred, cicatricea o am din razboi! 
*** 
- Mai Ioane, de ce te-ai insurat? 
- Pentru ca nu-mi placea mancarea gatita de mine. 
- Şi acum, cum e? 
- Acum imi place! 
*** 
Patru prietene tinere şi frumoase si-au petrecut concediul impreuna 
la mare, fara barbatii lor. La intoarcere, pe una din ele au apucat-o 
remuscarile: 
- Fetelor, am sa-i povestesc lu' barbatu' meu de cate ori l-am inselat in concediu. 
Bruneta: - Ce idioata! 
Roscata: - Ce curajoasa! 
Blonda: - Ce memorie! 
*** 
La un interviu: 
- Si acum, dacă aveti cumva vreo intrebare despre firma noastra... 
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- Pai... m-ar interesa sa stiu cam cati oameni lucreaza in firma dumneavoastra. 
- In general, cam un sfert... 
*** 
Doua prietene stateau de vorba. 
- Te-ai uitat vreodata in ochii sotului tau in timp ce faceai sex? 
- Da. 
- Si ce mutra avea? 
- Statea in usa ca prostul!... 
*** 
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti 
prost decat sa vorbesti şi sa inlaturi orice dubiu." 
*** 
Pe Titanic, se pare ca a fost şi un roman.Dupa impact, tipul ia o 
barca şi vasleste disperat sa se salveze. -Unde pleci dom'le ca mai 
sunt femei aici? 
- Lasa-ma in pace omule, mie de f***t imi arde acum? 
*** 
Americanii inventeaza un robot superviril. Se iau prin tragere la sorti 
3 femei pentru teste: o frantuzoaica, o spanioloaica şi o uguroaica. 
Intra prima frantuzoaica. Dupa o ora iese din camera: 
- Oui, c'est superb! 
Dupa alte 2 ore iese şi spaniola asudata: 
- Ole! 
Intra şi unguroaica. Dupa sase ore de stat in dormitor, specialistii 
se decid sa sparga usa ca poate robotelul o fi omorat-o. Deschid usa 
si unguroaica alergand dupa robot: 
- Da, sa fugi mai ai baterii??!! 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut sotie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Doi tipi insurati discutau 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
*** 
Un tip intra in farmacie şi cere un pachet de prezervative. 
- Ce numar doriti? Intreaba farmacista. 
- Nu stiu. 
- Luati tabla asta cu gauri de diferite marimi şi mergeti la toaleta sa vedeti. 
Dupa minute bune tipul revine. 
- Ei ce numar sa fie? Intreaba farmacista. 
- Da-le dracului prezervative, cat f ace tabla? 
*** 
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Directorul unui internat ii previne pe baieti : 
- dacă da dracu' si-l prind pe unul din voi in dormitorulfetelor, ilamendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 de Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
*** 
De la o vreme, sotul se intoarce tot mai tarziu acasa, uneori lipsind chiar toata 
noaptea. Intr-o zi insa, sotia ii spune furioasa : 
- Esti atat de infidel incat ma indoiesc ca ai fi tatal copiilor nostri ! 
*** 
Georgeasca vine intr-o zi la birou şi spune: 
- Fetelor, aseara ma bag in pat cu barbatul sa facem şi noi ceva si-ipun mana pe 
testicule. Mai, şi avea niste testicule reci ca gheata... 
A doua zi Ioneasca zice şi ea: 
- Fetelor şi eu m-am bagat cu barbatul in pat, i-am pus mana pe testicule şi erau 
tot reci ca gheata... 
A treia zi apare şi Popeasca batuta mar, cu ochii vineti, etc. 
- Ce-ai patit draga? 
- Pai ma bag şi eu in pat cu barbatul. Ii pun mana pe testicule şi ce sa vezi?!? 
Fierbinti, fierbinti. Atunci zic: "Draga ce fierbinti sunt testiculele tale, ale lui 
Georgescu şi Ionescu sunt reci ca gheata..." 
*** 
Intr-un templu shaolin: 
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenta dintre o perla şi o 
femeie? 
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta in faptul ca perla poate fi insirata pe la 
ambele capete, iar femeia numai pe la un capat. 
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit 
ca unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle. 
*** 
O tipa frumoasa, blonda şi extrem de apetisanta avea o papagalita, care o imita 
mai mereu... 
Cand ajunge acasa ea obisnuieste sa se aseze in fata oglinzii şi zicea "sunt 
frumoasa, sexi şi imi place sa ma f*t".. 
Papagalita la fel repeta dupa ea...toate bune...intr-o zi vine un preot in vizita : 
- Vai ce papagal frumos aveti... dupa care papagalita incepe : "sunt frumoasa, sexi 
şi imi place sa ma f*t" 
Preotul oripilat spune: 
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- Vai cum se poate una ca asta, eu am 2 papagali care citesc din biblie şi se roaga 
toata ziua...da-mi papagalita mie 2-3 zile...sa o reeduc...zis şi facut. 
Ajunge papagalita in mijlocul papagalilor preotului şi incepe cum era invatata : 
- "Sunt frumoasa, sexi şi imi place sa ma f*t", la care unul din papagali zice 
- Vezi ba, in p**a mea ca nu ne-am rugat degeaba. 
*** 
Un preot explica la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva. 
- Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute. 
- Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseaza. Eu vorbesc 
in general..... 
*** 
Un bolnav consulta un doctor pentru durerile sale de stomac. Medicul ii 
recomanda o baie şi un paharel de coniac zilnic. 
Dupa un timp, bolnavul revine la consult: 
- Domnule doctor, cu coniacul a fost usor, dar baia... n-am reusit s-o beau toata! 
*** 
Samuel, evreul, se duce la Banca Israeliana. 
- Buna ziua, Samuel, il saluta respectuos angajatul bancii. 
- Buna ziua. Am venit sa solicit un credit de 1 dolar. 
- 1 dolar?? Dar, Samuel, iti retarg aceasta suma din oricare cont de-al tau, fara 
nici o problema. 
- Nu, eu vreau un credit de 1 dolar, suma pe care o rambursez intr-o luna. dacă 
nu-mi dai creditul, Samuel retrage de la voi toti banii, toate bijuteriile; retag 
totul. 
- Dar, Samuel... Bine, dacă vrei acest credit, ti-l dam. Uite hartiile pe care trebuie 
sa le semnezi. 
- Care este dobanda? 
- 3% pe luna. 
- OK, dar vreau sa-mi las BMW-ul garantie. 
- Nu, Samuel, nu este nevoie. Conturile pe care le ai sunt garantia suficienta. 
- dacă nu-mi luati drept garantie BMW-ul, eu retrag toti banii de la voi, toate 
inversiunile, bijuteriile, tot. 
- OK, Samuel, puteti lasa BMW-ul personal drept garantie, timp de 30 de zile, in 
parcarea subterana a 
Bancii. 
- Perfect! 
Samuel se duce fericit acasa si-i spune sotiei sale: 
- Ruth, Ruth, putem pleca linistiti in concediu, am facut rost de parcare cu 1, 03 $ 
o luna intreaga! 
*** 
Un batran sta pe o banca într-un parc şi se uita mirat la un tanar care avea parul 
vopsit in toate culorile. 
- Care-i treaba, mosule? nu ai facut niciodata ceva deosebit in viata? 
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- Pai odata m-am imbatat şi am facut sex cu un papagal şi ma intrebam dacă nu 
cumva esti fiul meu 
*** 
Un om voia sa intre într-un magazin şi nu avea cu cine sa lase bicicleta. Il roaga 
pe unul de pe strada: 
- Domnule, vreti sa aveti putina grija de bicicleta mea pana ma intorc? 
- Domnule, dar eu sunt parlamentar! 
- Nu-i nimic, am mare incredere totusi... 
*** 
O femeie cauta o carte in bibloteca. 
Sotul o intreaba: 
- Ce cauti draga? 
- Stii unde-i cartea aia "Cum sa traim pana la 140 de ani"? 
- Da, tocmai am aruncat-o... 
- De ce? 
- Incepuse ma-ta s-o citeasca ! 
 
*** 
 
*** 
Un tip tot adormea la biserica. Nevasta-sa il intreaba pe preot ce poate face. 
Preotul ii da un ac şi ii zice sa il intepe cand mai adoarme. 
Vine şi slujba. Popa intreaba in biserica: 
- Cine este salvatorul nostru? 
Adoarme tipu... nevasta-sa il inteapa şi asta striga indurerat: 
- ISUSE! 
Popa il felicita. Peste 10 minute iar adoarme. Popa intreaba iarasi: 
- Cui slujim noi in biserica asta? 
Tipu, intepat, sare iar: 
Doamne DUMNEZEULE! 
Popa iar: 
Bravo! 
Mai trece un timp... Popa iar intreaba: 
Si ce i-a zis Eva lui Adam, inainte de a-i darui al 99-lea copil??? 
Lumea tace... Adormitul, cu ochii intredeschisi, intepat din nou, urla: 
Dacă mai bagi chestia aia o data in mine ti-o rup şi ti-o bag in fund! 
La care parohia: 
 
AMIN! 
*** 
“Cum faci un barbat fericit?" 
 
"1. Gateste-i! 
2. Fa dragoste cu el! 
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3. In rest, lasa-l in pace! 
 
Cum faci o femeie fericita? 
 
Trebuie sa fii pentru ea: 
 
1. prieten 
2. societate placuta 
3. iubit 
4. frate 
5. parinte 
6. maestru 
7. educator 
8. bucatar 
9. timplar 
10. instalator 
11. mecanic 
12. electrician 
13. stilist 
14. sexolog 
15. co-insarcinat [n.a. HIHIHI] 
16. psiholog 
17. psihiatru 
18. terapeut 
19. autodidact 
20. organizator 
21. tata bun 
22. curat 
23. simpatic 
24. atletic 
25. tandru 
26. atent 
27. galant 
28. inteligent 
29. glumet 
30. creativ 
31. puternic 
32. intelegator 
33. tolerant 
34. precaut 
35. ambitios 
36. curajos 
37. credincios 
38. respectuos 
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39. pasional 
40. competent 
 
si nu uita : 
 
41. sa-i faci des complimente 
42. sa mergi cu placere la cumparaturi 
43. sa nu exagerezi 
44. sa fii bogat 
45. sa fii rezistent la stres 
46. sa nu te uiti dupa alte femei 
 
si in acelasi timp: 
 
47. sa nu fii gelos 
48. sa-i dai libertate 
49. sa ai o relatie buna cu familia ta, fara s- o neglijezi pe ea 
50. sa o consolezi şi sa-i ridici moralul in momentele dificile 
 
si foarte important: 
 
51. sa nu uiti aniversarile a ei şi a celorlalti membri ai familiei, prieteni, 
aniversarea casniciei voastre şi a tuturor prietenilor, aniversarea logodnei voastre 
si... toate datele posibile” 
 
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca in cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa ii 
monteze sotiei sale centura de castitate. Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba : 
- Punem şi botnitza??? 
*** 
Eu şi sotia mea cunoastem secretul pentru a mentine o 
casatorie solida: 
1. De doua ori pe saptamana mergem într-un restaurant dragut -companie 
placuta, mancare buna, bem vin...Ea merge marti şi joi, eu miercuri şi vineri. 
2. Dormim in paturi separate, eu la Bucuresti, ea la Cluj. 
3. O duc peste tot, dar ea reuseste mereu sa gaseasca drumul inapoi. 
4. Am intrebat-o unde vrea sa mearga pentru aniversarea casatoriei şi mi-a 
raspuns: "intr-un loc unde nu am mai fost demult".I-am sugerat bucataria. 
5. Ne tinem de mana mereu. dacă nu o fac, incepe sa cheltuiasca. 
6. Are un robot de bucatarie electric, un storcator electric, un prajitor electric şi 
zice ca sunt prea multe in casa, nu are loc de ele unde sa stea.Asa ca i-am 
cumparat un scaun electric. 
7. Mi-a spus ca masina nu merge, ca are apa in carburator. Am intrebat unde e 
masina şi mi-a raspuns: "In lac". 
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8. A facut o masca de argila. Pentru doua zile a fost frumoasa foc. Apoi si-a spalat 
masca de pe fata. 
9. A fugit dupa camionul de gunoi, urland: "Sunt in intirziere pt. gunoi?" Soferul 
i-a raspuns: "Nu, salta inauntru!" 
10. Aminteste-ti mereu, casatoria e prima cauza a divortului. 
11. Nu i-am vorbit sotiei timp de 11 luni. Nu indrazneam sa o intrerup. 
12. Ultima cearta ! a fost din cauza mea. A intrebat "Ce e pe televizor?", iar eu i-
am raspuns: "Praf". 
13. La inceput, Dumnezeu a creat pamantul şi s-a odihnit.Apoi a creat barbatul şi 
s-a odihnit. Apoi a creat femeia. şi nici omul, nici Dumnezeu nu s-au mai odihnit 
niciodata. 
*** 
Doi pensionari stateau in parc pe o banca, cand vado blonda. 
Unul dintre ei spune: 
- Vezi blonda aia? Moare dupa mine! 
Celalalt raspunde: 
- Cum asa? 
Primul pensionar: 
- Doar n-o sa moara inaintea mea! 
*** 
Doua blonde ies dintr-un bar, şi una ii zice celeilalte: 
- Auzi, eu am uitat sa fac pipi! 
- Lasa ca te invat io. 
*** 
Intre colegi: 
- De ce nu lucreaza Ionescu saptamana asta? 
- Il inlocuieste pe sefu'. 
*** 
Angajatul catre sef: 
- Mi-ati promis ca imi mariti salariul, dacă sunteti multumit de mine... 
- Cum pot fi multumit cu cineva care cere marire de salariu?!* 
*** 
Seful catre secretara: 
- Cine ti-a spus ca doar pentru ca te-am sarutat de cateva ori ai dreptul sa 
lenevesti toata ziua? 
- Avocatul meu. 
*** 
Un patron catre altul: 
- Cum de angajatii tai sunt mereu asa punctuali? 
- Simplu: am 30 de angajati şi 20 de locuri de munca 
*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici?? 
Mama: 
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- Da, fiule sunt aici! 
- Nevasta esti aici?? 
Nevasta: 
- Da, barbate, sunt aici! 
- Copii sunteti aici?? 
Copiii: 
- Da tata, suntem aici 
- Toata lumea e aici?? 
- Da mai, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie????? 
*** 
Cica un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta in pat 
langa el. Se sperie, scotianul şi da fuga pe scari la servitoare: 
"Daisy, Daisy! Sa fierbi un singur ou pentru micul dejun!" 
*** 
- Cum recunosti casa unui scotian? 
- Este singura care are hartie igienica la uscat. 
*** 
Sotia unui scotian, o femeie de o zgarcenie rara, se pomeneste cu sotul ei venind 
acasa in fuga, fericit: 
- Marry, am castigat la loterie 5000 de lire ! 
Femeia se intuneca la fata, apoi intreaba: 
- Da? şi cat a costat biletul? 
*** 
O pereche scotiana in varsta sta la gura sobei. La un moment dat femeia exclama: 
- John, ai putea şi tu sa ma duci odata la film! 
- Dar draga mea, am mai fost! 
- Da, dar intre timp au inventat sonorul! 
*** 
Doi scotieni se intalnesc pe strada. 
- Vrei sa dejunam impreuna? 
- Cum sa nu! raspunde celalalt bucuros. 
- Perfect ! Da telefon sotiei tale şi spune-i sa puna un tacam in plus. 
*** 
I. Cand va incepe Foamea Mondiala? 
R. Cand vor incepe chinezii sa manance cu lingura. 
*** 
I. Va veni un alt razboi Mondial? 
R. Nu! Dar va fi o lupta pentru pace, de nu va mai ramane piatra pe piatra. 
*** 
I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului? 
R. Fiecare a incercat cate o parola. 
*** 
I. Care sunt cele 3 mari crize din viata unui barbat? 
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R. Pierderea nevestei, a locului de munca şi prima zgarietura pe masina. 
*** 
I. Ce imbatraneste prima oara la un barbat? 
R. Nevasta 
*** 
I. De cate feluri sunt femeile? 
R. Femeile sant de trei feluri: 
1.-cele cuminti - care se culca numai cu unul, 
2.-tarfele- care se culca cu toti si 
3.-tarfele dracului- care se culca cu toti, numai cu mine nu! 
*** 
I. Cum clasifica femeile penisurile? 
R. In viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel: 
- In ordine descrescatoare: mic, foarte mic şi ce-i aia. 
- In ordine crescatoare: mare, foarte mare şi NORMALA. 
*** 
I. De ce iau politistii salariu? 
R. Pentru ca prostia se plateste. 
*** 
I.De ce sunt mai multi purici decat oameni? 
R.Pentru ca este greu sa fabrici niste prezervative asa de mici. 
*** 
I. Care e avantajul de a face sex in grup? 
R. dacă ai treaba, poti sa pleci. 
*** 
I. Ce-i zice un vector altui vector? 
R. "Ai un moment?" 
*** 
I. Care este cel mai periculos loc din lume? 
R. Patul. Acolo mor 80% dintre oameni. 
*** 
I. De ce nu alearga melcul? 
R. De frica sa nu-i falfaie ochii. 
*** 
I. Se poate face dragoste pe tavan? 
R. Da, dar cu conditia sa nu cada plapuma. 
*** 
I. Cum se face intreruperea de sarcina la o gaina? 
R. Se ridica de pe oua ! 
*** 
I. E adevarat ca barbatii impotenti traiesc mult? 
R. Da, dar degeaba. 
*** 
I. Care este melodia indragita a homosexualilor? 
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R. O fata mai gasesti, dar un prieten, nu! 
*** 
I. Care este diferenta dintre un somalez şi o minge de ping-pong? 
R. Trei grame. 
*** 
I. Cum scufunzi un submarin in rusesc? 
R. Il bagi in apa... 
*** 
I. De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
R. Ca sa poata vorbi pana aparea şi Eva. 
*** 
I. Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in casatorie? 
R. Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata... 
*** 
I. Ce au in comun un trenulet electric şi sanii unei femei? 
R. Au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult cu ele. 
*** 
I. De ce s-a mutat Bula la etajul 10 într-un bloc fara lift? 
R. Pentru ca are soacra cardiaca. 
*** 
I. Cand stie olteanul ca i-a murit nevasta? 
R. Cand la pat e tot ca inainte, dar in bucatarie se strang vasele murdare. 
*** 
I. Cand e singurul moment cand un barbat se gandeste la o cina cu lumanare pe 
masa? 
R. Cand se ia curentul. 
*** 
I. De ce a creat prima data Dumnezeu barbatul? 
R. Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada 
cum lucreaza. 
*** 
I. Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie? 
R. 30 de kilograme. 
*** 
I. Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
R. 30 - 45 de minute. 
*** 
I. La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
R. Depinde de vechime. 
*** 
I. Ce fac pestii cand sunt multi? 
R. Bancuri. 
*** 
I. Ce zic ciobanii cand se descalta? 
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R. A mai trecut un an!* 
*** 
Pe patul de moarte sta intins un mos de 80 de ani, sot, tata, bunic, strabunic. 
I se apropie sfarsitul şi de jur imprejurul patului sta toata familia: sotia, toti 
copiii şi toti nepotii şi cativa stranepoti. 
Toti asteptau in liniste şi deodata batranul se trezeste şi spune: 
- Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini bune cu care 
cutreieram lumea, femei frumoase cu care ma simteam bine, foarte multi 
prieteni şi un cont mare in banca. 
Intr-o zi mi-a spus un prieten ca trebuie sa ma insor ca sa am o famile ca altfel nu 
o sa aibe cine sa-mi dea un pahar cu apa cand o sa fiu pe patul de moarte. 
Ei şi asa m-am insurat şi viata mea s-a schimbat radical. In loc sa merg la 
discoteca cu femei care mai de care mai frumoase am stat acasa şi m-am uitat la 
seriale cu sotia. 
Masinile le-am folosit doar ca sa duc şi sa aduc copiii de la scoala, sa merg la 
cumparaturi sau cel mult sa mergem in concediu. 
Toti bani din banca s-au dus pe scolile voastre, pe hainele şi placerile voastre. 
Zilele frumoase şi libertatea mea...le-a luat vantul! 
Si acum cand stau intins şi astept la moarte stiti ce e cel mai rau din toate? 
- Ce, dragul noastru tata? il intreaba cu totii curiosi. 
- Nu mi-e sete!!!!! 
*** 
In compartimentul unui tren, un tip sta vizavi de o gagica blonda cu 
sani foarte mari şi o fusta foarte scurta. Desi face eforturi remarcabile sa admire 
peisajul din Valea Prahovei, privirea ii aluneca inevitabil catre coapsele fetei. 
Observa cu usurinta ca tipa nu poarta chiloti şi de atunci peisajul de afara devine 
brusc neinteresant. Tipa il observa şi il ataca imediat: 
Te uiti la pasarica mea? 
- Da, imi cer scuze, 
- Oh nu-i nici o problema! Uita-te cu atentie ca o sa iti dea un pupic. 
Intr-adevar, cu o incordare foarte naturala, buzele pasaricii fetei ii 
trimit tipului un sarut. 
- O pot face sa clipeasca, zice tipa, şi pasarica clipeste. 
Femeia il invita langa ea. Tipul se muta. 
Femeia il intreaba: 
- Ti-ar placea sa bagi doua degete in pasarica? 
La care tipul 
- Hai, las-o dracului, sa nu-mi spui ca poate sa şi fluiere 
*** 
Traieste fiecare zi, ca şi cum ar fi ultima. 
Apoi, intr-o zi, asa se va şi intimpla. 
*** 
Viata mea e ca un film care nu are distributia prea reusita. 
Si nu ii inteleg nici actiunea. 
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*** 
Femeile sunt ca medaliile olimpice: trebuie sa lupti pentru ele, apoi iti atirna de 
git o viata intreaga. 
*** 
Timpul vindeca orice, insa nu e un bun chirurg plastician. 
*** 
Stresul inseamna sa te trezesti urlind, apoi iti dai seama ca nu dormeai. 
*** 
Un semn sigur ca ai imbatrinit este ca luminarile de pe tort costa mai mult decit 
tortul. 
*** 
Mult mai multi barbati si-ar parasi nevestele, dacă ar sti sa isi faca bagajele. 
*** 
Nu conteaza dacă esti sarac sau bogat. Conteaza sa ai bani! 
*** 
Dacă ti-e foame - maninca sare: o sa iti fie sete! 
*** 
Nu ma duce pe mine in ispita, gasesc drumul singur. 
*** 
Cum se tine evantaiul... 
 
Sotia se trezeste dimineata transpirata toata şi printre gemete ii 
relateaza sotului: 
- Am avut un vis. Un nubian statea langa patul nostru şi ne facea vant cu o frunza 
de palmier. Asa de bine era, ca am avut un triplu orgasm... 
Sotul iese vijelie din casa, cumpara un evantai mare de la magazin, apoi cauta pe 
strada un negru mare la care ii da 20 de dolari şi il aduce in dormitor. Ii pune 
evantaiul in brate şi se pune pe treaba cu sotia lui. 
Negrul da din greu la evantai, dar tipa nu ajunge defel la orgasm asa ca il roaga 
pe sot sa schimbe putin rolurile cu negrul. Dupa cateva minute, femeia incepe sa 
urle de placere. 
Sotul se apropie de negru şi ii sopteste la ureche: 
- Ai vazut bai fraiere cum se tine evantaiul? 
*** 
I: Ce intelege un barbat prin a ajuta la curatenie? 
R: Sa-si ridice picioarele pentru ca sotia sa poata da cu aspiratorul... 
*** 
De ce numai 10% din creierul uman contine cod executabil? 
S-a descoperit ca restul sunt comentarii! 
*** 
Dupa ce loveste un pieton, masina isi continua drumul inca 10 metri. Soferul 
opreste, scoate capul pe fereastra şi tipa: 
- Fii mai atent! 
Pietonul se ridica speriat şi intreaba: 
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- De ce, dai inapoi? 
*** 
- Doctore, ce ai pentru ridurile mele? 
- Cel mai mare respect! 
*** 
Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj! 
*** 
Leul iese dimineata nervos din casa şi da cu ochii de vulpe: 
- Cine e regele animalelor? 
- Tu, tu, tu esti, maria- ta, zice vulpea infricosata. Mai merge şi da peste lup: 
- Ia zi, cine e regele animalelor? 
- Maria-ta, zice lupul galben de frica. 
Mai merge el şi intr-o poiana da peste elefant, care manca linistit niste iarba: 
- Ia zi, ma, umflatule, cine e regele animalelor? 
Elefantul il prinde cu trompa dupa cap, il izbeste de vreo 3 copaci si-l lasa lat in 
mijlocul drumului. Dupa vreo jumatate de ora, leul se ridica anevoie de jos: 
- Ei, dacă nu stii, nu stii şi gata, nu trebuie sa devii violent! 
*** 
Un tip ajunge la portile Raiului, in fata lui Sf. Petru. Acesta il intreaba: 
- Ai facut ceva deosebit in viata ta care sa merite sa intri in Rai? 
- Da, ma pot gandi la un singur lucru. Odata, cand faceam un drum in Black Hill in 
Dakota, am dat peste un grup de motociclisti duri şi mari şi rai care maltratau o 
tanara. M-am dus direct la ei şi le-am cerut sa o lase in pace dar ei nu m-au 
ascultat. Asa ca m-am dus la cel mai mare, cel mai tatuat şi i-am tras una in cap, 
i-am rasturnat motocicleta, i-am smuls cercelul din nas şi l-am aruncat la 
pamant. Apoi am tipat: 
- Acum inpoi, baieti, sau veti avea de-a face cu mine! 
Sf. Petru a fost impresionat. 
- Si cand s-a intamplat asta? 
- Acum cateva minute... 
*** 
Examen la facultatea de drept: 
- Care este pedeapsa pentru bigamie? 
- Doua soacre... 
*** 
Tu nevasta, este adevarat ca ai avut mai multi barbati inainte sa te mariti cu 
mine? 
Ea raspunde cu o intrebare: 
- Hm... mancare buna ai? 
- Am! 
- Haine curate ai? 
- Am! 
- Aseara ti-a placut? 
- Mi-a placut! 
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- Pai şi cum crezi tu ca se invata toate astea, la fara frecventa??! 
*** 
Cineva suna la usa. Pe pres, omul care deschide vede o moarte mica, cam de 
douazeci de centimetri inaltime, cu coasa, parpalac negru si... tot tacamul. 
- Vai doamne, vaaaai!!! Mi-a sosit ceasul? 
- Stai linistit, am venit dupa hamster! 
*** 
Un englez, un francez, un chinez şi un roman au o disputa in legatura cu 
nationalitatea lui Adam şi Eva. 
Englezul: - Ei au fost englezi. Numai un gentlemen adevarat poate oferi jumatate 
din singurul mar doamnei sale! 
Francezul: - Nu, ei au fost cu siguranta francezi - numai o frantuzoaica poate sa 
se ofere pentru numai jumatate de mar! 
Chinezul: - Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranta chinezi deoarece numai unei 
perechi de chinezi le sta in putere sa populeze in asa timp scurt tot pamantul! 
Romanul: - Nu, domnilor, gresiti cu totii, ei erau romani : stateau in fundul gol pe 
pietre, nu aveau decat un mar pe care trebuiau sa-l imparta intre ei, dar credeau 
ca sunt in rai! 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- Dacă dragostea este vinul vietii, atunci ce este casatoria? 
Radio Erevan raspunde: 
- Mahmureala de a doua zi dimineata... 
*** 
La Radio Erevan, un ascultator intreaba: 
- De ce Adam şi Eva au trait peste 800 de ani, iar astazi omul nu traieste mai mult 
de 100 de ani? 
Radio Erevan raspunde: 
- Deoarece intre timp medicina a progresat foarte mult ! 
*** 
- Dmnule profesor, cand se foloseste cuvantul "etcetera"? 
- Atunci cand vrem ca lumea sa creada ca stim mai mult decat spunem! 
*** 
Ion şi Maria nu puteau avea copii, asa ca s-au dus la un preot foarte priceput, 
care le-a spus ca trebuie sa se duca la o biserica din Paris şi sa aprinda o 
lumanare. 
Zis şi facut. Peste 7 ani preotul se hotaraste sa le faca o vizita. Ajunge acasa la ei, 
suna la usa şi deschide usa o fetita. 
- Buna ziua, mama e acasa? 
- Nu, e la spital, la maternitate, s-a dus sa aduca pe lume al saptelea copil! 
- Si tata? 
- Tata s-a dus la Paris sa stinga lumanarea... 
*** 
Viata in Irak 
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Luni: -Ma bligdizezg. 
Marti: -A venid baiadu vecinului la mine in gurde, mi-a vurad o vaga ji mi-a 
omorad gadzelu. 
Miercuri: -Am omorad eu baiadu. 
Joi: -A venid dadal baiadului la mine gu doada vamilia ji gu doade rudele za ma 
omoare. 
Vineri: -I-am omorad eu be dodzi. 
Sambata: -S-a adunad dod zadul in vadza gazei mele za ma izgoneazga din zad. 
Duminica: -Am omorad eu dod zadul. 
Luni: -Iar ma bligdizezg 
*** 
- Gigele, ti-ai facut tema pentru acasa? 
- Nu. 
- Stai jos, ai nota patru. Dar tu, Ionele? 
- Mi-am uitat caietul acasa. 
- Stai jos. Patru. şi tu, Bulisor? 
- N-am facut-o, pentru ca fratele meu s-a intors de la inchisoare... 
- Aha, vrei sa ma sperii cu el? Stai jos, sase! 
*** 
Un tren ciocneste un autobuz plin de calugarite şi mor toate. 
Ajung in Cer şi incearca sa intre pe poarta Raiului, dar Sfintul Petru le spune: 
- Stati pe loc, surori, va rog asezati-va la coada şi fiecare sa-mi raspundeti la o 
intrebare ca sa vad ca meritati sa ajungeti in rai. 
- Sa vedem, sora Maria, ai atins vreodata penisul unui barbat? 
- Hihihi, doar o data, şi atunci numai cu virful degetului. 
- Bine. Baga degetul respectiv in apa sfintita şi intra! 
- Ia sa vedem, sora Angela, ai atins vreodata penisul unui barbat? 
- Paaaai, da! dar l-am luat numai in mina stinga. 
- Ei bine, baga mina stinga in apa sfintita şi intra! 
Cand, dintr-o data se aude o galagie mare: una dintre calugarite isi facea loc dind 
din coate, impingind pe celelalte surori sa ajunga in fata. 
Dar ce-i cu graba asta, fata mea?, intreba Sfintul Petru. 
- Sfintia Ta! Eu va trebui sa fac gargara cu apa sfintita, se poate sa fac asta inainte 
ca sora Ioana sa-si bage fundul in apa??? 
*** 
Un tip se duce sa-si cumpere un papagal de la un magazin. 
Intra el, se uita şi vede un papagal frumos care avea legat de fiecare picior cate o 
sforicica. Mirat il intreaba pe vanzator de ce are papagalul sforile legate de 
picioare, la care acesta raspunde: 
"Dacă trageti de sfoara de la piciorul drept, papagalul vorbeste in engleza, Dacă 
trageti de sfoara de la stangul, vorbeste in franceza." 
"Vai ce frumos", spuse omul nostru, "si daca-l trag de amandoua odata ce se 
intampla?" 
"O sa cad in cur, bai prostule" raspunse papagalul...... 
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*** 
Un patron de farmacie intra in farmacie şi vede un tip rezemat de perete. 
Il intreaba pe vanzator: 
- Ce-i cu tipul ala? Ce are? 
Vanzatorul: 
- A venit sa-i dau ceva pentru raceala, pentru tuse şi n-am gasit siropul de tuse, 
asa ca i-am dat o sticla de laxativ. 
Patronul: 
- Esti tampit! Cum sa-i dai laxativ pentru tuse? 
Vanzatorul: 
- OOO! Uita-te la el. Ii e frica sa mai tuseasca 
*** 
Omul de pe targa catre infirmieri: 
- Unde ma duceti? 
- La morga. 
- Dar inca n-am murit! 
- Pai, inca n-am ajuns! 
*** 
Vecinii lui Bula au un nou nascut. Din nefericire acesta s-a nascut fara urechi. 
Cand familia lui Bula este invitata la vecini pt. a vedea copilul, tatal lui Bula il ia 
de o parte si-i explica: 
- Copilul asta este marea lor bucurie, il doresc de mult! dacă spui ceva despre 
urechile lui te bat de te rup! 
- Am inteles, zice Bula Cand ajung in casa vecinilor şi dau cu ochiide copil, Bula 
zice entuziasmat mamei copilului: 
- Vai ce copil frumos! Mama rasufla usurata. 
Bula continua: 
- Ce manute dragalase, ce picioruse frumoase...si ce ochi frumosi! Ce-a zis 
doctoru`, vede bine? 
Mama: 
Da, vede bine, de ce intrebi? 
- Pentru ca dacă va trebui sa poarte ochelari, a belit pula !!! 
*** 
Un tip după ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetel şi incepe să 
mazgaleasca ceva... 
Tipa, suparata, îi spune: 
- Ce nesimtit esti! Ce maa, eu sunt din alea să mă treci în carnet? 
- Nu te trec, îi răspunde tipul, te sterg! 
*** 
Ion termina Facultatea de Medicina şi se intoarce in satul natal. Acolo medicul 
batran il informeaza ca nu poate sta cu el prima saptamana (cum ar fi trebuit) şi 
pleaca spunandu-i sa fie atent la ce face. Se intoarce peste 7 zile si-l intreaba ce a 
facut. La care Ion ii spune: 
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- Prima data a venit o baba ca o durea capul, asa ca i-am dat un calmant. A doua 
oara a venit un copil julit la genunchi, asa ca am curatat rana, am dezinfectat-o şi 
l-am pansat. Vineri cand sa inchid cabinetul a venit Maria, a incuiat usa, s-a 
dezbracat şi s-a intins pe masa spunandu-mi: 
- Ioane, nu am vazut barbat de trei luni! 
Medicul, cu sufletul la gura, il intreaba pe Ion: 
- Şi ce-ai facut? 
- I-am pus picaturi in ochi! 
*** 
La o toaleta publica in State, in dreptulpisoarelor, unul langa altul, Cassius Clay 
siCopilu' Minune. 
In timp ce face pipi, Ali vede ca Adi Copilu' tot scutura, la intervale scurte, din 
cap. 
Nu rezista şi ilintreaba cu compasiune : 
- Şi tu suferi de Parkinson? 
- Nu mancat'as, da' ma stropesti in ureche !!!! 
*** 
O femeie urata, urata, intra într-un Supermarket cu cei doi copii aisai. 
La in moment dat, un domn se apropie de ea şi o intreaba: 
- Nu va suparati sunt gemeni? 
Femeia mirata, raspunde: 
- Nu, unul are 10 ani iar celalalt are 14 ani. Dar de ce ma intrebati? 
- Eram curios, cine dracu a facut sex cu tine, de doua ori. 
*** 
Doi tineri stateau pe o banca. 
Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa tacerea: 
- Nu vrei sa mergem la mine in apartament? 
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!! 
*** 
Doi stirbi faceau sex. 
Ea (super-excitata): Mufcama de fife!!! 
El: Cufe, cu fe?!? 
*** 
Badea Gheorghe sta pe munte un an, strange banuti la chimir şi apoi coboara 
in oras sa se distreze. 
Din pacate nimereste inr-un club de gay şi travestiti, alege o "fata" şi merg la asta 
acasa. 
- Fa-te comod. Te servesc cu o bere ceva, intreaba tipul. 
- Da, zice Gheorghe. 
Merge la frigider gay-ul şi realizeaza ca Gheorghe, nu intelege fenomenul şi se 
intoarce zicind. 
- Stii, de fapt eu nu am clitoris, intelegi? 
- Bine, zice Gheorghe, atunci adu-mi un Haineken. 
*** 
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Doi pitici se duc la prostituate. 
Isi ia fiecare cate una şi se duc intr-o camera. Fiind pudici sting lumina şi trec la 
treaba. 
Al 2-lea pitic fiind stresat ca toata noaptea primul pitic a strigat intr-una 
1..2..3..Si!... 1...2...3...Si!", ii reproseaza celuilalt ca a fost galagios: 
- Din cauza ta nu am putut sa fac nimic, am fost crispat, stateam langa ea in pat, 
era asa frumoasa şi nu am fost in stare sa am nici macar o erectie. 
- Bine ca tu macar ai putut sa te urci in pat… 
*** 
Trei prieteni ies la o bere şi intre alte treburi, vorbesc despre cele mai bune 
pozitii in timpul actului sexual -Unul dintre ei zice: 
- Mie-mi place cel mai mult 69!!!!! 
Altul: - Nimic nu se compara cu pozitia misionarului cu femeia legata de pat! 
Ultimul zice: - Nu e nimic mai provocator decat RODEO SALBATIC!!!!! 
Ceilalti doi prieteni il privesc surprinsi "rodeo salbatic?!!" Ce-o mai fi şi asta? El 
explica: 
- Sa vedem... spuneti-i sotiei sa se aseze in patru labe... şi incepeti prin spate, stil 
capra.... O data ce lucrurile se incalzesc, lipiti-va pieptul de spatele ei şi soptiti-i 
delicat la ureche: "POZITIA ASTA O INNEBUNESTE PE SECRETARA MEA!!!" Dupa 
aceea, incercati sa va mentineti deasupra mai mult de 8 secunde 
*** 
3 intrebari un singur raspuns 
- de ce ramane femeia gravida? 
- de ce ramane ursu fara coada? 
- de ce se arde painea? 
 
Rasp: ca n-o scoti la timp 
*** 
- Ce are 2 ochi şi 150 de dinti? 
- Un crocodil. 
 
- Dar ce are 2 dinti şi 150 de ochi? 
- Un autobuz cu pensionari ! 
*** 
- Care este diferenta dintre vina şi pacat? 
- E vina sa te culci cu nevasta altuia, dar e pacat sa ratezi ocazia! 
*** 
- Care e asemanarea dintre femei şi uragane? 
- Fierbinti şi umede atunci cand vin. şi cand pleaca iau case şi masini cu ele ! 
*** 
De ce barbatii alearga dupa femei cu care nu au de gand sa se insoare? 
Din acelasi motiv pentru care cainii fug dupa masini pe care nu au de gand sa le 
conduca! 
*** 
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Lasare la vatra: SCUTIRE DE SERVICIU MILITAR 
- O cerere de lasare la vatra pe motiv de incompatibilitate legala. 
 
Stimate Domnule Ministru, 
Situatia mea familiala şi familiara, ma determina sa solicit sprijinul Domniei 
voastre in vederea lasarii la vatra. 
Va rog sa analizati cu atentie, ce mi s-a intimplat : 
 
1) Inaintea incorporarii, m-am casatorit cu o vaduva de 44 de ani. 
2 )Dupa scurt timp fiica sotiei mele, desi avea doar 25 de ani, s-a casatorit cu 
tatal meu, pe care l-a indragit la prima vedere cu prilejul casatoriei mele. In 
urma acestei duble casatorii, tatal meu mi-a devenit ginere fiindca s-a casatorit 
cu fiica mea, iar fata mea vitrega mi-a devenit soacra, ea fiind sotia tatalui meu. 
 
3) De Craciun, sotia mea a nascut un baiat. Baiatul a devenit astfel fratele sotiei 
tatalui meu, deci cumnat cu tatal meu. 
Prin urmare baiatul meu, fiind frate cu soacra mea, mi-a devenit unchi. 
 
4)Culmea face ca in ianuarie anul acesta, şi sotia tatalui meu a nascut un 
baiat, care este pe de-o parte fratele meu (fiind fiul tatalui meu) şi pe de alta 
parte nepotul meu (fiindca este fiul fiicei sotiei mele). 
Am devenit astfel fratele nepotului meu, şi cum sotul unei mame devine tatal 
copiilor ei, şi eu am devenit tatal sotiei mele şi fratele fiului meu. 
Cu alte cuvinte eu sunt propriul meu bunic?!! 
Avind in vedere ca legea interzice ca tatal, fiul şi nepotul sa fie mobilizati in 
acelasi timp, va rog respectuos, stimate Domnule Ministru, sa ma lasati la vatra. 
 
Contind pe amabilul dvs sprijin şi binevoitoarea dvs intelegere de tata si 
adult, va rog sa agreati, stimate Domnule Ministru, salutarile mele de Inalta 
consideratie. 
semnatura indescifrabila 
 
PS : Este vorba de o scrisoare veridica expediata de un tinar alsacian Ministrului 
Apararii Nationale Francez ! Cererea sa a fost acceptata, tinarul fiind rapid 
reformat pt urmatorul motiv : stare psihica instabila şi preocupata, tulburari 
mintale agravate de un climat familial perturbat". 
 
*** 
Un arab se duce intr-o discoteca de swinger-i. Isi baga niste whisky, se culca cu 
oricine in stanga şi in dreapta dar din greseala o ia şi in cur. 
A doua zi il cuprind remuscarile şi se duce la moschee, la imam pentru a se 
confesa : 
- Am fost la femei aseara, m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi din 
greseala am luat-o in cur... 
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Imamul ii spune ca e foarte grav şi ca dacă vrea sa fie iertat, sa se prezinte a doua 
zi cu 15.000 de dolari. Arabul pleaca foarte incantat ca va fi iertat, dar incepe sa 
se gandeasca ca e suma cam mare. Pe drum vede o biserica şi chiar dacă nu e 
religia lui, se gandeste ca poate obtine o iertare de pacate mai ieftina. Intra in 
confesional şi incepe sa povesteasca: 
- Am fost la femei aseara, m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi am şi 
luat-o in cur... 
Popa ii zice : dacă vrei sa fi iertat fiule, vino maine cu 10.000 de dolari. Arabul 
pleaca mai fericit, dar pe drum vede o sinagoga şi isi zice ca evreii 
sunt foarte buni in afaceri şi poate o sa obtina de la ei un pret mai interesant. 
Intra in sinagoga, il vede pe rabin şi incepe : 
- Rabi, stiu ca nu e religia mea, dar ma gandeam ca poate o sa gasesc iertarea la 
dvs, pentru ca aseara am fost intr-o discoteca de echangisti şi 
m-am cam pilit, m-am culcat cu multe femei şi din greseala am luat-o in cur... 
Rabinul ii zice : 
- Nu-i nici o problema, vino maine cu o sticla de Fanta, una de Cola, ceva sticksuri 
şi covrigei. 
Arabul ramane cu gura cascata: 
- Asta e tot ce trebuie sa fac? Imamul mi-a cerut 15.000 de dolari, preotul 10.000, 
iar aici doar cateva sucuri? Sunteti sigur, Rabi? 
Si rabinul ii raspunde : 
- Desigur, asa e la noi, de fiecare data cand un arab o ia in cur, organizam o mica 
petrecere ! 
*** 
Intr-o celula un drogat şi un lepros. 
La un moment dat leprosului ii pica o mana. O ia şi o arunca pe fereastra. 
Drogatul se uita ametit la el. Dupa cinci minute, leprosului ii pica un picior. Il ia 
si-l arunca suparat pe fereastra. 
Drogatul, tot ametit, se uita la el. Dupa alte cinci minute leprosului ii pica şi 
celalalt picior. Il ia si-l arunca afara. Moment in care drogatul, sictirit : 
"Te doare-n pix, intr-o juma' de ora esti afara!" 
*** 
O femeie este oprita din trafic de un politist: 
Politistul: Buna ziua. 
Femeia: Buna ziua, ce s-a intamplat? 
P: Ati depasit limita de viteza. Permisul dvs., va rog. 
F: Vi l-as da, numai ca nu am asa ceva. 
P: Nu aveti?! 
F: L-am pierdut definitiv pentru conducere repetata in stare de ebrietate. 
P: Aha... Imi aratati va rog actele masinii? 
F: Nu pot. 
P: De ce? 
F: Am furat aceasta masina. 
P: Ce-ati facut?! 
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F: Am furat masina şi am ucis proprietarul. 
P: Poftim?!!! 
F: dacă nu ma credeti, cadavrul este in portbagaj... vreti sa il vedeti? 
In acest moment politistul se retrage incet spre masina sa şi cere ajutoare 
prin radio. 
In 5 minute sosesc la fata locului alte 5 masini de politie. 
Un ofiter superior se apropie de masina femeii cu pistolul pregatit. 
Politistul 2: Doamna, va rog sa iesiti din masina! 
Femeia iese din automobil. 
F: S-a intamplat ceva, domnule? 
P2: Unul dintre colegii mei mi-a spus ca ati furat aceasta masina şi ca ati 
ucis proprietarul. 
F: Am ucis proprietarul? 
P2: Da.Varog sa deschideti portbagajul. 
Femeia deschide portbagajul, care este gol... 
P2: Masina este a dvs., doamna? 
F: Da. Poftiti actele ei. 
Primul politist ramane perplex. 
P2: Unul dintre colegii mei sustine ca nu aveti nici permis. 
Femeia cauta in poseta, scoate un port-document si-l intinde politistului. 
Aceste il deschide şi studiaza permisul, care este in regula. 
Tipul deja nu mai stie ce sa creada. 
P2: Multumesc, doamna... Vedeti, colegul meu mi-a spus ca nu aveti permis, 
ca ati furat masina şi i-ati ucis proprietarul! 
F: Sunt convinsa ca mincinosul v-a spus şi ca mergeam cu viteza! 
Morala: Nu va puneti cu femeile. 
*** 
Ion şi Maria. 
Se duce Ion la Maria şi ii zice: 
- "Mario, dacă faci dragoste cu mine iti dau telefonul meu." 
Maria accepta bucuroasa. Dupa epuizarea actului, Ion da sa plece. Maria de colo: 
- „Ioane, ai uitat de telefon!" 
Ion: 
- "Aahhh, scuze...ia şi noteaza: 072..." 
*** 
Niste reporteri de la TV merg într-un sat pentru a face un reportaj, cum isi 
petrece ziua baciu' Ion. Il roaga sa povesteasca ce face in cursul zilei. 
- Da pai, dimineata ma scol, şi trag un pahar de palinca... 
- Stai, bacie Ion. Nu va fi bine sa afla toata tara ca deja la prima ora bei. Spune ca 
citesti ziarul... 
- Na, atunce... dimineata ma scol, citesc ziarul. Dupa aia dau la porc sa mince, 
dupa care mai citesc inc' un ziar. Pina la prinz lucrez in atelier, in care timp citesc 
vreo doi-trei carti. La masa mai citesc vreo doua reviste, iar seara adun iosagul 
de pe cimp, dupa care urmeaza presa de seara. Dupa cina ma duc la biblioteca 
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satului cu prietenii, iar la 10 când inchide biblioteca merem cu toata trupa la 
Costel, ca el are tipografie. 
*** 
In lumea dragostei, o singura regula e valabila. Safaci femeia fericita. 
Faci ceva pe placul ei, castigi puncte.Faci ceva ce nu ii place, pierzi puncte. 
Nu primesti nici unpunct pentru ceva la care se asteapta. 
Cu parere de rau, astea sunt regulile. 
Iata un scurt ghid al sistemului depunctare: 
 
INDATORIRI OBISNUITE 
 
* Facipatul (+1) 
* Faci patul, dar uiti pernuta decorativa(-1) 
* Asezi patura peste cearseaful mototolit(-2) 
* Iesi sa cumperi ceva pentru ea (+5) 
*..Pe ploaie (+8) 
*..Dar te intorci cu bere (-5) 
* Te scoli din cauza unui zgomot suspect noaptea (+1) 
* Te scolidin cauza unui zgomot suspect noaptea, dar nu era nimic (0) 
*Te scoli din cauza unui zgomot suspect noaptea, şi era ceva (+5) 
*..Ii tragi una cu facaletul (+10) 
*..Era catelul ei(-20) 
 
EVENIMENTE SOCIALE 
 
* Stai alaturide ea tot timpul petrecerii (0) 
* Stai alaturi de ea un timp, dupa care mergi la o vorba cu colega (-2) 
*..Pe colega ocheama Tina (-10) 
*..Tina, dansatoarea (-20) 
*..Tina are silicoane (-80) 
 
ANIVERSARI 
 
*O scoti la cina (+2) 
* O scoti la cina, şi nu este un club sport(+3) 
* Ok, e un club sport (-2) 
* şi e noapteacu bufet suedez (-3) 
* E un club sport, noaptea cu bufet suedez, iar pe fata ta sunt pictate culorile 
echipeipreferate (-10) 
 
SEARA IN ORAS 
 
* O scotila film (+1) 
* O scoti la un film care ii place ei(+3) 
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* O scoti la un film care nu-ti place (+6) 
* O scoti la un film care iti place tie (-2) 
*..Se numeste"Robocop" (-3) 
*..Ai mintit ca era un film despre orfani(-15) 
 
CONDITIA FIZICA 
 
* Ai facutburta (-15) 
* Ai facut burta, dar te antrenezi sa iti revii(+10) 
* Ai facut burta şi treci la camasi şi pantaloni mai largi(-30) 
* Spui, "Nu conteaza, şi tu ai"(-8000) 
 
MAREA INTREBARE 
 
* Ea intreaba: "M-am ingrasat?" (-5) [Da, pierzi puncte indiferent de raspuns] 
* Eziti cu raspunsul (-10) 
* Raspunzi, "..Unde?" (-35) 
* Orice alt raspuns (-20) 
 
COMUNICARE 
 
* Cand vorbeste despre problemele ei, te aratiinteresat (0) 
* Asculti, peste 30 minute (+50) 
*Asculti, peste 30 minute, fara sa te uiti la TV (+500) 
* Ea isida seama ca de fapt ai adormit (-4000) 
 
*** 
Am 20 de ani. 
 
Ma trezesc dimineata, ma duc la baie ma spal. Am p..a sculata. 
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. Incerc cu doua maini, nu pot. 
Am 30 de ani. 
 
Ma trezesc dimineata, ma duc la baie ma spal. Am p..a sculata. 
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. 
Incerc cu doua maini, parca se intampla ceva. 
Am 40 de ani. 
 
Ma trezesc dimineata, ma duc la baie ma spal. Am p..a sculata. 
Incerc sa o indoi cu o mana, nu pot. Incerc cu doua maini, pot. 
Am 50 de ani. 
 
Ma trezesc dimineata, ma duc la baie ma spal. Am p..a sculata. 
Incerc sa o indoi cu o mana, pot. Incerc cu doua maini, normal, pot. 
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Sunt din ce in ce mai puternic! 
*** 
La scoala copiii sunt intrebati "cine ii aduce pe lume?". 
Gigel spune ca barza, Ionel spune ca "barzaul", numai Bula se baga'n 
vorba şi zice: 
- Feribotu', Doamna! 
- Cum "feribotu'", Bula? 
- Pai azi-noapte, dupa ce au inchis lumina şi au crezut ca eu dorm, l-am 
auzit pe tata spunandu-i mamei: 
"Leano, nu mai feri botu' ca iar o sa facem un tampit ca Bula" 
*** 
Doua oltence colege de banca, in timpul tezei la fizica. 
Una sopteste, usor agitata, catre cealalta: 
- Auzi, nu mi-e clar la problema asta cu vitezele, cat fu T1 la tine? 
- Pai... cam zece minute, cred... 
*** 
Sint inca in pat, 
si nu-mi pot lua gindul de la tine, 
de la noaptea trecuta.... 
mi-as dori atit de mult sa te strivesc la pieptul meu! 
In noaptea calda, 
ai venit la mine pe neasteptate... 
si ceea ce s-a intamplat a lasat in mine senzatii de neuitat. 
Ai aparut de nicaieri si, 
fara sa-ti fie teama sau rusine, 
te-am surprins atingind trupul meu gol... 
mi-ai simtit indiferenta şi m-ai muscat fara mila, innebunindu-ma... 
ne-am zvircolit toata noaptea într-un joc nebunesc! 
In zori am adormit in sfirsit, obosit... 
Astazi, când m-am trezit, te-am cautat indelung, 
dar nu te-am mai gasit... 
cearsafurile cazute de pe pat sint singurele martore ale noptii trecute. 
In noaptea asta ma voi preface ca dorm şi te voi astepta sa reapari.... 
tzantzar nenorocit !!! 
Fragment din Eugen Lovinescu 
*** 
Nevasta unui ardelean vrea sa dea divort. Ajunsi in fata judecatorului, ea spune: 
- De 10 ani sintem casatoriti şi inca nu am facut dragoste! 
Judecatorul, mirat, il intreaba pe ardelean: 
- Ba, tu ori nu vrei, ori nu poti, ori nu stii? 
Ardeleanul raspunde: 
- De putut, pot; de vrut, vreau, şi de stiut, stiu; dar nu vad de ce atata graba... 
*** 
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Un ardelean vine la bar: 
- Doua sute de votca, in doua pahare. 
Barmanul intreaba: 
- De ce in doua pahare, ca esti singur? 
- Am un prieten plecat in Irak şi mi-a spus sa beau şi pentru el. 
A doua zi la fel, a treia zi la fel şi tot asa pana intro- zi cand vine şi cere o suta de 
votca într-un pahar. 
- Da ce, Doamne fereste ti-a murit prietenul? 
- Nu, m-am lasat eu de baut. 
*** 
Doi ardeleni stau de vorba la o palinca. La un moment dat unul zice: 
- Auzi ma, dacă io i-as trage-o lu' nevasta-ta, ce inseamna ca am fi? Cumnati? 
Cuscri? Rude? Sau ce? 
La care celalalt sta juma' de minut pe ganduri şi apoi raspunde: 
- Ma, io cred ca am fi chit. 
*** 
Un ardelean e oprit de un politist, care ii spune: 
- Dati-mi numele şi prenumele. 
- Ai innebunit? şi pe urma cum ma mai numesc? 
*** 
Maria zice intr-o zi: 
- Ma Ioane zi şi mie o vorba calda ca de cand nu te-am mai auzit... 
Ion zice: 
- Marie, sa te arda focul. 
*** 
La aniversarea a 20 de ani de casatorie, un ungur cheama la el o familie de 
prieteni romani. La inceputul mesei, gazda tine un toast, incercand sa 
vorbeasca romaneste cat mai corect: 
- As vre se moltomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoti alaturi de 
sotia me... 
- Alaturi de sotia mea, il corecta prietenul roman. 
- Alaturi de sotia te numai de 4 ani. 
*** 
Un ungur la magazin: 
- Este biscuiti? Vanzatoarea: 
- Nu este, sunt! 
Ungurul: 
- Da` rahat sunt? 
Vanzatoarea: 
- Da, esti! 
*** 
Universitatea de Medicina, Cursul de Anatomie. 
Profesorul explica despre nivelul ridicat de glucoza din sperma. O tanara 
studenta ridica mana şi spune: 
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- Sa inteleg din ceea ce spuneti dvs ca sperma are la fel de multa glucoza ca 
zaharul!? 
- Exact domnisoara... 
- Şi cum se face ca nu e dulce? 
- Pentru ca papilele gustative pt dulce sunt in varful limbii şi nu in adancul 
gatului!...i-a replicat calm profesorul.... 
*** 
Acum douazeci de ani lucram ca şi taximetrist ca sa ma intretin. Cand am ajuns, 
la 2: 30 AM, cladirea era acoperita in intuneric, doar cu exceptia unei singure 
lumini la o fereastra de la parter... 
In asemenea circumstante, multi taximetristi ar claxona o data sau de doua ori, 
ar astepta un minut şi apoi ar pleca. Dar am vazut prea multi oameni care 
depindeau de taxi ca fiind singurul lor mod de transport. dacă nu mi se parea un 
pericol, intotdeauna mergeam la usa. 
Deci am mers si-am batut la usa. " Doar un minut" raspunse o voce firava, a unei 
persoane mai in varsta. 
Auzeam ceva fiind tras de-a lungul pardoselii. 
Dupa o pauza lunga, usa s-a deschis. O femeie mica de statura, in jur de vreo 80 
de ani statea in fata mea. Purta o rochie colorata şi o palarie mare cu un material 
de catifea prins pe ea, ca şi o femeie dintr-un film din anii '40. 
Langa ea era o valiza mica de nailon. Apartamentul arata ca şi cum nimeni n-ar 
mai fi locuit acolo de ani de zile. Tot mobilierul era acoperit cu cearsafuri. 
Nu gaseai nici un ceas pe pereti, nici bibelori sau alte lucruri pe rafturi. 
Intr-un colt era un panou plin cu poze peste care era pus un suport de sticla. 
"Ati putea sa imi duceti bagajul pana la masina?"zise ea. 
Am dus valiza la masina şi apoi m-am intors sa sa o ajut pe femeie. Ea 
m-a luat de brat şi am mers incet spre masina. A continuat sa-mi multumeasca 
pentru amabilitatea mea. 
"Nu e mare lucru" I-am zis eu. " Doar incerc sa-mi tratez pasagerii in felul în care 
as vrea ca mama mea sa fie tratata" 
" Oh, sunteti un baiat asa de bun!" zise ea. 
Cand am intrat in masina, mi-a dat o adresa, şi apoi m-a intrebat: "Ai putea sa 
conduci prin centrul orasului?" 
"Nu este calea cea mai scurta" am raspuns eu rapid. 
" Oh, nu conteza" spuse ea. " Nu ma grabesc. Eu acum merg spre azil...". 
M-am uitat in oglinda retrovizoare. Ochii ei erau scanteitori... " Nu mi-a mai 
ramas nimeni din familie..." a continuat ea." Doctorul spune ca nu mai am mult 
timp..." 
In tacere am cautat ceasul de taxare şi l-am oprit. "Pe ce ruta ati vrea sa merg?" 
Am intrebat. Pentru urmatoarele doua ore am condus prin oras. 
Mi-a aratat cladirea unde odata ea lucrase ca şi operator pe lift. 
Am condus prin cartierul unde ea şi sotul ei au locuit cand erau proaspat 
casatoriti. M-a dus in fata unui magazin cu mobila care odata fusese o sala de bal 
unde obisnuia sa mearga la dans pe vremea cand era fata. Cateodata ma ruga sa 



3147 

 

opresc in fata unor cladiri sau colturi de strada şi sa staau cu ea acolo in 
intuneric, contempland in tacere. 
Cum prima aluzie de soare sa aratat pe orizont, mi-a spus dintr-odata: 
"Sunt obosita... Hai sa mergem." 
Am condus in tacere spre adresa pe care mi-o daduse. 
Era o cladire ieftina, ca şi o casa mica, cu un drum de parcare care trecea pe sub 
o portita. Doi oameni au venit spre taxi cum am şi ajuns acolo. Erau atenti şi 
concentrati aspura fiecarei miscari pe care o facea femeia. Am deschis 
portbagajul şi am dus micuta valiza pana la usa. Femeiafusese deja asezataintr-
un scaun cu rotile. 
"Cat va datorez?" a intrebat ea, in timp ce-si cauta portmoneul. 
"Nimic" am zis eu. 
" Dar trebuie şi tu sa te intretii." 
"Nu va faceti griji...sunt şi alti pasageri" am raspuns eu. 
Aproape fara sa ma gandesc m-am aplecat şi i-am dat o imbratisare. Ea 
m-a strans cu putere.. 
" Ai facut unei femei in varsta un mic moment de bucurie" spuse ea." 
Multumesc." 
I-am strans mana şi apoi am plecat in lumina diminetii. 
In spatele meu, o usa se inchisese... Era ca şi sunetul de incheiere a unei vieti... 
Nu am mai luat alti pasageri in tura aceea de lucru. 
Am condus pierdut in ganduri... Pentru restul zile de-abia puteam vorbi. 
Ce ar fi fost dacă femeia aceea ar fi dat peste un taximetrist manios, sau unul 
care ar fi fost nerabdator sa-si termine tura?... 
Ce-ar fi fost dacă as fi refuzat sa iau comanda, sau doar sa claxonez o 
data şi apoi sa plec?.. 
Uitandu-ma in urma. nu cred ca am facut ceva mai important in intreaga 
mea viata. Suntem conditionati sa credem ca vietile noastre se invart in jurul 
unor momente marete. 
Dar adesea aceste momente marete ne iau prin surprindere- frumos 
impachetate in ceea ce altii ar considera ceva putin, ceva neinsemnat. 
OAMENII S-AR PUTEA SA NU-SI AMINTEASCA EXACT CEEA CE 
AI FACUT SAU CEEA CE AI SPUS, DAR INTOTDEAUNA ISI VOR AMINTI CUM I-AI 
FACUT SA SE SIMTA!!! 
Viata aceasta s-ar putea sa nu fie petrecerea pe care o speram, dar cat timp 
suntem aici putem de asemenea sa dansam. In fiecare dimineata cand imi 
deschid ochii, imi spun: " Ziua de azi este o zi speciala!" 
Amintiti-va asta, prietenii mei: nu ne mai putem intoarce niciodata inapoi, acesta 
e singurul Show pe care il jucam. 
Trateaza oamenii in felul in care ai vrea TU sa fii tratat !!!!!!!!!! 
N-o sa ai parte de nici o surpriza in 10 zile dacă o sa trimiti acest mesaj la alte 10 
persoane. 
Dar, s-ar putea sa ajuti lumea sa fie putin mai buna şi mult mai intelegatoare prin 
simplu fapt ca-l trimiti mai departe. 
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*** 
Dacă va este frica sa nu va ingrasati, incercati sa beti inainte de fiecare masa 50 g 
de tarie. 
Taria, precum se stie din batrani, atenueaza frica! 
*** 
Naufragiaza o corabie. 
Un pasager se apropie inot de capitan si-l intreaba: 
- Capitane, cat avem de inotat pana la cel mai apropiat pamant? 
- Trei kilometri. 
- In ce directie? 
- In jos...! 
*** 
Un orb intra in bucatarie şi da de o razatoare...la care spune..."cine a scris 
porcaria asta? 
*** 
O tanara in tren are dureri de dinti, un tanar de langa ea ii spune : 
- dacă o sa va sarut o sa va treaca imediat durerea.. 
Un batranel din compartiment : 
- Tratamentul dumitale e bun şi la hemoroizi? 
*** 
Vine o doamna la ginecolog, se aseaza pe scaunul acela, şi desface picioarele şi le 
pune pe stativul ala. 
Doctorul se uita la ea si-i spune: 
- Mai sus... 
Doamna ridica picioarele mai sus 
Doctorul iarasi: 
- Mai sus... 
D-na ridica inca mai sus picioarele. 
Doctorul: 
- Mai sus e ginecologia, aici e stomotologia! 
*** 
O masina se loveste brutal de o caruta. In urma accidentului, calul şi carutasul 
sunt raniti destul degrav. Un politist apare imediat la locul 
accidentului si, vazand calul chinuindu-se, într-un acces de mila, il impusca in 
cap. Apoi se indreapta catre carutas, cu pistolul in mana, şi il intreaba: - Şi 
dumneavoastra sunteti ranit? 
- Nu! Nu! Doamne fereste! Asa de bine nu m-am simtit niciodata! 
*** 
Suna soneria. 
Sotia disperata se roaga: 
- Doamne fa sa dispara amantul, iar sotul sa nu stie nimic. 
La care un glas din inalturile cerului spune: 
- Bine, fie...te scap... dar cand o sa mori o sa ti se traga de la APA. 
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Sotia a fost bucuroasa ca a scapat de amant, gandindu-se ca in ceea ce priveste 
apa...va avea grijasi se va feri. 
Peste un timp apare o oferta de nerefuzat pentru o croaziera pe mare, împreuna 
cu toate prietenele ei. 
Se duce femeia in excursie, cand deodata incepe o furtuna. Femeia iar se roaga: 
- Doamne, stiu ca mi-ai spus ca o sa mor din cauza apei...dar acum, gandeste-
te...sunt atatia oameni nevinovati...pentru mine o sa omori toti oamenii de pe 
acest vas? 
La care glasul raspunde: 
- De-ai sti de cati ani ma chinui sa va adun pe toate la un loc... 
*** 
- Nenorocire ! Am o nevasta tanara care-i mereu bolnava. 
- Asta nu-i nimic. Eu am una batrana care-i sanatoasa tun.... 
*** 
Rashela ii zice lui Itic: 
- Itzic, m-am gindit bine şi am hotarat sa divortam! 
- Cum asa, mai Rashela, dupa 40 de ani de casatorie! 
Dar ce-ti veni? 
- Pai tu-ti dai seama, mai Itzic, ca in 40 de ani tu nu mi-ai cumparat niciodata 
nimic? 
- Pai nu mi-ai spus niciodata ca ai avea ceva de vanzare! 
*** 
La serviciul "Personal" se prezinta un barbat. 
- Va rog sa ma angajati, zice el, am 9 copii ! 
- Bine, bine, i se raspunde, dar ce altceva mai stii sa faci? 
*** 
Doi prieteni discuta pe strada: 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
*** 
Basescu catre multimea adunata in Piata Victoriei: 
- Am hotarat ca de acum vom munci numai Miercurea! 
Toata suflarea impresionata, aplauda in delir. 
- Intrebari? 
Se ridica unu, se scarpina, tuseste: 
- In FIECARE Miercuri? 
*** 
- Visez sa fiu miliardar ca tatal meu, zice Bulisor. 
- Tatal tau este miliardar? 
- Nu!Si el viseaza. 
*** 
Sotia catre sot: 
- E buna ciorba? 
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Sotul: 
- Ai chef de cearta? 
*** 
Soacra vine acasa şi spune: - Astazi am fost la coafor. 
Ginerele: - Şi nu era deschis? 
*** 
Stewardesa Tarom catre un calator: 
- Doriti cina? 
- Ce pot sa aleg? 
- Da sau nu 
*** 
- Mai Bula, ce ati facut azi la chimie? 
- Am preparat materiale explozive. 
- Si miine ce program aveti la scoala? 
- Care scoala? 
*** 
In avion, dupa ce s-au oprit motoarele la 10.000 de metri altitudine: 
- Stimati pasageri, va rugam sa ramaneti pe locurile dumneavaostra, pentru a 
usura identificarea... Multumim 
*** 
Bula, student, este chemat de decan: 
- Bula, ai fost vazut azi-noapte în caminulfetelor. Pentru asta, trebuie sa platesti, 
conform regulamentului, o amenda de 10.000 de lei. dacă mai esti prins o data, 
suma sedubleaza: 20.000 de lei. şi asa mai departe. 
Bula, spirit întreprinzator, întreaba: 
- Domnule decan, dacă achit în avans pentru tot semestrul, oferitivreun 
discount? 
*** 
D-le Bush, aveti dovezi ca Irakul are arme de distrugere in masa? 
- Sigur, am pastrat chitantele ! 
*** 
Este adevarat ca in urma dezastrului de la Cernobîltoataconducerea centralei 
atomoelectrice s-a sinucis? 
A: Da, in afara secretarului de Partid, care nu a fost gasit acasa! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat. 
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului ! - raspunde tatal... 
*** 
- Draga mea, cu cine ai stat de vorba aproape o ora la poarta? 
- Cu Vasileasca. 
- Şi de ce n-ai invitat-o inauntru? 
- Era grabita.. 
*** 
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La ora de psihologie, profesorul isi intreaba elevii: 
- Stiti de ce nu folosesc indienii degetul acesta? intreaba elaratand al treilea 
deget de la mana dreapta. 
Nimeni nu raspunde la intrebare. 
- Fiindca este al meu! 
*** 
- Vecina, am vazut un baiat care a incercat s-o sarute pe fiica dumitale! 
- Si a sarutat-o? 
- Nu, nu l-a lasat! 
- Atunci nu era fiica mea! 
*** 
- Cum, ti-a fost un prieten atat de bun şi nu te duci la inmormantarea lui? 
- Dar ce, el o sa vina la a mea?! 
*** 
- Fii atent, Gigele! In fata ta e Nordul, la stanga Vestul, la dreapta Estul, ce ai in 
spate? 
- Rucsacul!... 
*** 
Un director isi intreaba fiul intors de la bacalaureat: 
- Ei ai reusit? 
- Da, tata! 
- Ce te-a intrebat examinatorul? 
- Cine e tatal meu......... 
*** 
Ion şi Gheorghe isi pasteau oile pe marginea unei prapastii fara fund. La un 
moment dat, neatent, Ion aluneca şi cade in hau. Speriat, Gheorghe, incepe 
sa-l strige: 
- Ioaneee!... Baaaa, Ioaneeee!... 
Ion nu raspunde... In sfarsit, dupa un timp, se aude vocea lui Ion: 
- Ceeee-i, ma', Gheoooo...?!? 
- Ma, Ioaneeee, ti-ai rupt vreun picior?!? 
- Nuuu, ma Gheooooo!... 
- Ti-ai ruuupt vreo maaana?!? 
- Nuuu, ma Gheooo! 
- Da' ceee-ai patiit, ma?!? 
- Nimic, ma', Gheooo!... Ca inca n-am ajuuuns jos!... 
*** 
Doi indieni mergeau linistiti pe un deal... La un moment dat, in departare 
zaresc un fum gros, intermitent. 
Cel mai in varsta zice: 
- Auzi, ce mesajtransmite fumul ala? 
Atunci, tanarul raspunde: 
- Aaa, nimic!... Sunt doar reclame!... 
*** 
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Un 'baiat-de-baiat' isi cumpara un BMW şi iese cu el in probe pe autostrada 
Bucuresti-Pitesti... Pe la viteza de 150km/h ii apare o masina de politie in 
spate. Atunci, tipul se gindeste: 'o calc şi scap'. Totusi, cand atinge 
200km/h, incepe sa-i fie frica şi se opreste... Politaiul vine la el si-i zice: 
- Auzi, ma', da-mi o scuza ca lumea şi te iert!... Ca dacă nu 'o calcai' tu asa, 
nu fugeam şi eu cu 200!... şi chiar ca mi-a placut!... 
- Pai, stii sefu'... Mi-a fugit nevasta cu un politai şi -atunci cand te-am vazut 
in spatele meu- am crezut ca mi-o aduci inapoi!... 
*** 
- De ce oltenii se aseaza in ultimul rand, la cinema? 
- Pentru ca ei stiu foarte bine ca 'Cine rade la urma, rade mai bine'!... 
*** 
Un pasager de avion transaltlantic a vrut sa duca rudelor sale un cocos 
falnic, romanesc. Nefiind legal, din cauza 'gripei aviare' şi l-a ascuns in 
pantaloni!... In timp ce omul nostru a atipit linistit, pasagera de langa el -o 
maicuta- s-a asternut la citit... 
La un moment dat, cocosul si-a scos capul prin slitul omului... 
Atunci, maicuta a inceput sa urle ingrozita: 
- Domnule, domnule, treziti-va!... Cred ca vi s-a spart un ou!... 
*** 
La o casa de nebuni era o celula de 'furiosi', care bateau 'mar' toti paznicii, 
de ii trimiteau direct la 'Urgenta'. Toti tipii solizi ce au fost angajati de-a 
lungul timpului au patit la fel, pana cand au angajat un schilod, caruia 
angajatorii nu-i dadeau nici 10 minute de viata printre nebuni... 
Dupa 2 zile, conducerea spitalului a venit sa vada ce se intampla. Nu mica 
le-a fost mirarea cand au vazut ca toti nebunii erau plini de vanatai pe fata 
şi cu capul spart. Atunci, l-au intrebat pe noul paznic: 
- Cum ai reusit, dom'le? 
- Simplu. Am tras cu creta o linie pe dusumea şi le-am spus ca - dacă pot sa 
treaca pe sub ea - le dau drumul!... 
*** 
Doi prieteni, manageri a doua intreprinderi falimentare, discuta despre 
duritatea economiei de piata... La un moment dat, unul spune celuilalt: 
- Inchipuie-ti, prietene!... De jumatate de an nu le mai dau salarii 
lucratorilor, iar ei tot vin la serviciu! 
- Pai, stii ce?!?... Ia pune-le tu taxa de intrare!... 
*** 
Un student la Politehnica intra la examenul de Matematici si, fara nicio 
discutie, pune pe catedra o sticla de whisky. Examinatorul priveste sticla şi 
spune: 
- Satisfacator! 
Studentul mai scoate pe catedra şi o cutie cu bomboane de ciocolata fina. 
Examinatorul: 
- Bine! 
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In sfarsit, studentul pune deasupra cutiei cu bomboane de ciocolata şi un 
stilou aurit, de firma. Examinatorul: 
- Excelent!... Si- pune nota in catalog şi in carnet. 
Vizibil multumit, studentul strange totul de pe masa spunand: 
- Acum va rog sa ma scuzati, trebuie sa ma retrag fiindca mai am de dat şi 
Fizica!... 
*** 
Doi prieteni, pe strada: 
- E adevarat ca ai fost plecat o saptamana la mare? 
- Da, asa e! 
- Si, ai avut vreme buna? 
- S-ar putea spune şi asa, pentru ca plouat doar de doua ori!... 
- Pai, atunci a fost chiar excelent! 
- Oarecum, pentru ca prima ploaie a tinut trei zile, iar a doua patru!... 
*** 
Doi prieteni se intalnesc in strada: 
- Hei, ce-i cu tine? De ce ai un ochi vanat? 
- Pai, ieri am fost la masa la socrii mei... 
- Ei, si?!?... 
- Stii doar ca ei sunt credinciosi... Inainte de masa a trebuit sa spunem 
rugaciunea. 
- Si?!?... 
- Pai, am facut greseala ca - la pasajul 'si fereste-ne, Doamne, de rele'- sa ma 
uit tocmai la mama-soacra!... 
*** 
Intalnire a patru reprezentanti de fabrici de bere: Timisoreana, Ursus, Ciuc 
şi Tuborg... Fiecare comanda cate o bere: cel de la Timisoreana o bere 
Timisoreana, cel de la Ciuc o bere Ciuc, cel de la Tuborg o bere Tuborg iar 
cel de la Ursus -spre uimirea celorlalti- cere o Coca-Cola. 
La care, cei trei il intreaba, total nedumeriti: 
- Ce faci?!?... Tu nu bei bere?!?... 
- Pai, dacă voi nu beti, atunci nu beau nici eu!... 
*** 
Dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi înca în paradis deoarece ei ar fi 
ignorat marul şi ar fi mâncat sarpele. 
*** 
Unu calare pe una ii zice la ureke: 
- Iti place? 
Ea raspunde: 
- Mai tareeeeeee 
La care asta: 
- ITI PLAAAAAAAAAAAAAAAAACEEEEEEEEEEEEEEEEE???? 
*** 
Spermatozoizii isi fac un plan de atac. 
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Seful lor le spune: 
- Baieti uite cum facem... Voi o luati pe partea stanga, voi pe prtea dreapta, iar 
restul vin in spatele meu, in centru. 
Zis şi facut. 
Alearga ei cat alearga, iar dupa un timp comandantul sriga: 
- Stoooooop!!!! 
- Ce-i sefu`, ce-i? 
- Tradare !! Am fost dati in gat! 
*** 
Intrebare: Ce face o femeie dupa ce face sex? 
Raspuns: Deranjeaza... 
*** 
Ce fac barbati dupa ce fac sex? 
5% isi aprind o tigara, 
5% se intorc cu spatele la partenera şi adorm iar 
90% se intorc acasa!! 
*** 
Dupa finalizarea unei felatii el ramine f satisfacut; ea cu gura plina. 
- Înghite-o draga mea! 
- Mmm.... 
- Te rog iubire inghite-o! 
- Mmm.... 
- dacă ma iubesti un pic atunci o inghiti! 
- Mmm.... 
- Ce sa-ti cumpar de ziua ta? 
Urmeaza o înghitire rapida şi “O blana vreau iubitule”. 
*** 
Era un cioban la stana, şi se cam plictisea. Omoara o musca... face o laba... 
aprinde o tigara şi zice: CRIME, SEX DROGURI şi tot ma plictisesc!!!! 
*** 
Intr-un amfiteatru, in timp ce profesorul preda, se aude de undeva din sala: 
- Sugi pula !!! 
Se intoarce profesorul suparat: 
- Afara!!! 
- Nu, nu, aici sa vada toata lumea!!! 
*** 
Un doctor catre alt doctor: 
- E ceva in aer care lasa femeile insarcinate! 
- Ce anume? 
- Picioarele lor! 
*** 
Un american şi un roman stau de vorba. Americanul spune mandru: 
- We have George W. Bush, Stevie Wonder, Bob Hope and Johnny Cash! Romanul 
spune şi el: 
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- We have Traian Basescu, no wonder, no hope, no cash!" 
*** 
”Felicitari, baiatul meu!", spune unchiul. Sunt sigur ca peste ani, cînd te vei gandi 
la ziua de azi, ti-o vei aminti ca pe cea mai fericita zi din viata ta." 
"Dar nu astăzi ma insor, abia maine!" proteseteaza nepotul. 
"Stiu", raspunde unchiul." 
*** 
- Bula, ce ati facut azi la scoala? 
- Am avut ora de chimie, şi am facut o bomba. 
- Şi miine ce o sa faceti? 
- Unde? 
*** 
O mama şi fiica ei calatoreau cu un taxi. Fiica vede pe strada niste femei 
îmbracate provocator stând pe marginea strazii uitîndu-se la fiecare masina care 
trece. 
Mami, intreaba fiica, ce fac doamnele alea acolo? 
Îsi asteapta sotii sa se întoarca de la munca" raspunde mama. 
Hai cucoana, ca's prostituate, intervine taximetristul. 
Dupa cîteva momente de liniste apasatoare, fetita întreaba, 
Mami, prostituatele au copii? 
Desigur, draga mea, de unde crezi ca au aparut taximetristii? 
*** 
Un barbat şi o femeie care nu se cunosteau imparteau acelasi compartiment într-
un vagon de dormit. Dupa ce au trecut peste momentul initial de stânjeneala, s-
au intins sa doarma, el pe patul de deasupra, ea pe cel inferior. In mijlocul noptii, 
barbatul se inclina in lateralul patului, o trezeste pe femeie si-i spune: 
- Imi cer scuze ca va deranjez, insa imi e foarte frig. Ati putea sa-mi dati va rog 
inca o patura? 
Femeie se inclina şi ea in lateralul patului si, uitându-se in sus spre el, ii face cu 
ochiul şi ii spune: 
- Am o idee mai buna, ce-ati zice dacă numai pentru noaptea asta ne-am 
considera casatoriti? 
Barbatul, încântat, e de acord, dupa care femeia ii spune: 
- Ia-ti singur o patura, trântor imputit ce esti! 
*** 
Intr-o zi, o directoare de succes de la resurse umane a fost calcata de un autobuz 
in timp ce se plimba şi a murit. Sufletul ei a fost intampinat la Portile Raiului de 
catre Sf. Petru in persoana. 
- Bine ai venit in Rai. Dar inainte sa te instalezi, se pare ca avem o problema. Vezi 
tu, n-am mai avut niciodata un director de la resurse umane care sa ajunga pana 
aici şi nu suntem prea siguri ce sa facem cu tine. 
- Nici o problema, doar lasati-ma inauntru. 
- As vrea eu, dar am ordine de sus. Vei petrece o zi in Iad şi una in Rai şi apoi vei 
alege in care din ele ai vrea sa-ti petreci eternitatea. 
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- De fapt eu m-am decis. Prefer sa raman in Rai. 
- Imi pare rau, regulile sunt reguli. 
Si astfel Sf. Petru o pune într-un lift şi s-a dus direct in Iad. 
Usile s-au deschis şi ea s-a gasit calcand pe iarba verde a unui teren de golf 
minunat. Mai departe era un local şi in fata ei erau toti prietenii ei - directori cu 
care lucrase şi toti o aclamau. Au alergat toti spre ea, au sarutat-o pe ambii obraji 
şi au discutat despre vremurile trecute. Au jucat o runda excelenta de golf apoi 
seara s-au dus in local unde a mancat o cina excelenta formata din friptura şi 
homari. A facut cunostinta şi cu Diavolul care era de fapt un tip de treaba (chiar 
dragut) şi s-a distrat de minune spunand bancuri şi dansand. Toti au dat mana 
cu ea şi si-au luat ramas bun in timp ce se urca in lift. 
 
Urmatoarele 24 de ore şi le-a petrecut in Rai odihnindu-se pe nori şi cantand la 
harpa. 
S-a distrat de minune, şi cele 24 de ore au trecut fara sa-si dea seama. 
 
Sf. Petru a venit şi a luat-o. 
- Deci, ai petrecut o zi in Iad şi una in Rai. Acum alege-ti eternitatea. 
- Nu credeam c-am sa spun asta, adica, in Rai a fost beton, dar cred ca m-am 
simtit mai bine in Iad. Asa ca Sf. Petru a escortat-o la lift, care s-a reintors in Iad. 
Cand usile s-au deschis, s-a gasit stand într-un peisaj dezolant, pustiu, acoperit 
cu gunoi şi mizerie. 
Prietenii ei erau imbracati in zdrente şi colectau gunoiul in saci. 
Diavolul a venit şi el şi si-a pus bratul in jurul ei. 
- Nu inteleg, spuse femeia tremurand, ieri cand am fost aici era un teren de golf 
şi un local unde am mancat homar, am dansat şi m-am simtit bine. Acum nu mai 
e decat pustiu şi gunoi, iar prietenii mei sunt toti mizerabili. 
Diavolul s-a uitat la ea şi a zambit. 
- Ieri te recrutam. Azi esti angajata.......... 
*** 
Banana şi vibratorul pe noptieră. 
Banana către vibrator: 
- Este pentru prima oară? 
Vibratorul: 
- Nu! Banana: 
- Şi atunci ce morţii mătii tremuri asa??? 
*** 
*Fiscul 
* 
Un evreu nu isi mai platise impozitele de mult timp, gasind mereu metode 
de a pacali fiscul. 
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Intr-o zi primeste o citatie sa se prezinte la sediul finantelor pentru a da 
explicatii privind impozitele. Panicat se duce la un prieten care avusese aceleasi 
probleme sa ceara un sfat. 
Prietenul ii zice: 
- "Tot ce pot sa iti zic e sa te imbraci foarte rau, sa te duci cu hainele rupte, 
pantofii dezlipiti, murdar şi nebarbierit; astfel celor de acolo o sa li se faca mila 
de tine şi te lasa in pace"... 
Nemultumit de sfat, evreul se duce şi la avocat, care il sfatuieste: 
- "Important e sa lasi impresia de putere şi siguranta. Inchiriaza o limuzina, un 
smoking, un ceas Rolex de aur şi du-te. O sa li se faca frica de tine şi te lasa in 
pace"... 
Tot nemultumit, evreul decide sa se duca la rabin şi ii povesteste totul: 
- "Rabbi, prietenul mi-a zis sa ma imbrac prost, avocatul sa ma imbrac luxos, nu 
stiu de cine sa ascult"... 
Rabbi se gandeste un moment şi zice: 
- "Fiule, am sa iti spun o mica poveste care te va lamuri. A fost odata o fata tanara 
care trebuia sa se marite. Nestiind cum sa se imbrace in noaptea nuntii, ea s-a 
dus şi i-a cerut sfatul mamei sale. Aceasta i-a zis: Fata mea, imbraca-te cu rochia 
veche a bunicii tale, cea neagra şi lunga, şi incheie-te pana la gat, pune-ti şi un 
batic in cap astfel incat sa nu ti se vada decat chipul. Nemultumita fata i-a cerut 
ajutorul celei mai bune prietene care i-a zis: Imbraca-te cu o lenjerie sexy, 
parfumeaza-te, cumpara-ti o rochie super scurta şi totul va fi bine. 
Fiule, cred ca povestea asta a mea iti va fi de mare folos"... 
Nedumerit, evreul intreaba: 
- "Bine, rabbi, dar nu inteleg ce legatura are ceea ce tocmai mi-ai spus cu 
problema mea. Nu poti fi mai clar?". 
- "Fiule, nu conteaza cum o sa te imbraci, oricum o sa te futa ala ! ! ! 
*** 
Scotianul la spovedanie 
Un scotian insurat se duce la spovedanie si-i spune preotului: 
- Parinte, aproape ca am avut o aventura cu o alta femeie! 
- Cum adica, "aproape"? intreaba preotul. 
- Pai, ne-am dezbracat, ne-am frecat bine unul de altul, dar apoi ne-am oprit. 
 
Preotul este revoltat: 
- A te freca unul de altul este ca şi cum ai fi bagat-o inauntru! Nu trebuie sa te 
mai vezi cu femeia aceea. Ca penitenta, trebuie sa spui 5 rugaciuni şi sa pui 50 de 
lire sterline in cutia milei. 
 
Scotianul iese din confesional, spune rugaciunile şi apoi se duce la cutia milei. Sta 
putin langa ea şi da sa plece. 
Preotul, care-l urmarea cu privirea, fuge dupa el si-l avertizeaza: 
- Te-am vazut! N-ai pus banii in cutie! 
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Scotianul raspunde, uimit: 
- Da, parinte, dar am frecat banii de cutia milei şi - asa cum tocmai mi-ai spus - 
este ca şi cum i-as fi bagat inauntru! 
*** 
Un individ e nevoit sa opreasca masina datorita unei congestii de 
trafic. Deodata, cineva ii bate in geam: 
- Ce s-a intamplat? 
- Teroristii i-au rapit pe cei 322de parlamentari şi cer 10 milioane de 
dolarirascumparare. Altfel ameninta ca ii vor stropi cubenzina şi le vor da foc. 
Acum mergem din masina in masina şi facem o cheta. 
- Bine, zice omul dinmasina. şi cat da fiecare? 
- Cam 5 litri... 
*** 
Un tip suna la usa unui apartament. Usa se deschide şi apare o tanara superba.... 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? Fara nici un cuvânt, tipa îi trânti usa 
în nas. A doua zi, tipul iar suna la usa, iar deschide tanara cu pricina... 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? La fel de suparata, tipa îi trânteste 
usa înas. 
Seara discuta cu sotul ei, îi povesteste ce şi cum. Acesta din urma decide sa 
ramâna a doua zi cu ea. 
Bineînteles, soneria se face auzita a doua zi. Doamnadeschide usa şi tipul pune 
obisnuita întrebare: 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? Plina de tupeu, cu sotul ascuns 
dupa usa gata sa intervina, femeia raspunde: 
- Da! 
- Atunci, va rog sa faceti sex şi cu sotul dumneavoastra ca sa-mi lase nevasta în 
pace... 
*** 
Un tip intra intr-o farmacie. Multa lume, inghesuiala. 
- Nu va suparati, va rog sa ma lasati sa intru in fata ca am pe cineva la pat. 
Oamenii cumsecade ii fac loc şi ajunge la ghiseu. Tipul se apleaca la ghiseu şi 
spune: 
- Vreau şi io 3 prezervative 
*** 
Intr-un salon de reanimare, toti conectati la aparate de mentinere a vietii. 
Electricianul baga capul pe usa : 
- Baieti, luati o gura mare de aer ca schimb o siguranta! 
*** 
Un inginer agronom, oltean scolit la Bucuresti şi in strainatate, se destainuie 
reporterului de la TV cu mult naduf in glas: 
- Anul trecut semanaram varza pa 5 hectarre; dar o mancara omizile. Anul asta 
semanaram 10 hectare şi iar o mancara omizile! 
- Şi ce masuri veti lua? intreaba reporterul TV. 
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- Anul viitor o sa punem varza pe 20 de hectare. Sa se sature, ' rar ele ale 
dracului!!! 
*** 
Cica era unu' care mergea prin desert de citeva zile, echipat cu ochelari şi labe de 
scafandru. şi cum mergea el asa, sfirsit de sete şi de foame, de-abia se mai tira, se 
intilneste cu un beduin pe o camila. Il intreaba: 
- Nu va suparati, cit mai e pina la ocean? 
- Pai, sa mai tot fie vreo 200 de kilometri... La care omul rabufneste cu naduf: 
- Sa va ia dracu cu plaja voastra cu tot! 
*** 
Un politist fugea dupa un infractor... 
Dupa 100 m l-a depasit... 
*** 
De ce sunt politistii uzi de la genunchi in jos? 
Dupa ce arunca tigara in WC, o sting şi cu piciorul. 
*** 
Un negru se duce la doctor in Africa de Sud. Se plange de dureri in gat. 
Doctorul il pune sa se dezbrace complet dupa care il pune sa mearga in patru 
labe şi sa stea cate putin in fiecare colt al cabinetului. 
Negrul, cam uimit, se executa, dupa care il intreaba pe doctor ce legatura 
are treaba asta cu durerile lui de gat. 
La care doctorul raspunde: 
- Nu, n-are nici o legatura, dar mi-am cumparat o masa neagra pentru cabinet şi 
ma gandeam unde sa o pun. 
*** 
La închisoare: 
- Tu cum ai ajuns aici? 
- Tinerete fara experienta. 
- Cum tinerete, cînd ai peste 60 de ani? 
- Da, dar avocatul meu avea doar 25. 
*** 
Intre doi cersetori: 
- Ce, acum esti ciung?! 
- Ce sa fac? Cînd eram orb, primeam doar bani falsi! 
*** 
Cei peste trei sute de pasageri aflati într-un Boeing 747, deasupra 
Oceanului Pacific, aud vocea calda a stewardesei: "Va rugam sa va legati 
centurile de siguranta. Datorita unei defectiuni grave, vom fi obligati sa 
amerizam. Dupa amerizare, veti sari în apa prin locurile speciale. 
Înainte de asta va veti lua un calduros adio de la pasagerii care nu stiu sa 
înoate. Ne despartim cu speranta ca ati avut parte de o calatorie agreabila.. ". 
*** 
- Este adevarat ca se poate face dragoste cu o femeie de la Cernobîl? 
- Da, este adevarat, dar trebuie sa utilizati un prezervativ de plumb. 
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*** 
La un proces legat de evaziunea fiscala dintr-o companie, judecatorul intreaba : 
- Inculpat, recunoasteti ca Dvs ati incercati sa scapati de plata impozitelor şi 
taxelor prin metoda descrisa mai devreme de comisarul Garzii Finaciare? 
- Sincer, nu, dar şi metoda descrisa de dansul merita atentie... 
*** 
Indiferent de viteza pe care o ai cand mergi cu masina, cei care merg mai 
incet - dorm la volan, iar cei care merg mai repede - sunt sinucigasi. 
*** 
- Cine este cel mai fericit om de pe pamant? 
- Papa de la Roma. 
- De ce? 
- In fiecare dimineata, cand se trezeste, isi vede seful gata rastignit... 
*** 
Presedintele unei banci s-a destainuit in mare secret prietenului sau ca docturul 
l-a sfatuit sa plece cat mai repede in strainatate. Prietenul vrea sa concretizeze: 
- Dar ce fel de doctor este acesta - doctor in medicina sau doctor in stiinte 
juridice? 
*** 
In cercurile academice mult timp a existat o ipoteza conform careia daca 
Ai pune in fata masinii de scris un milion de maimute, atunci, conform 
Teoriei probabilitatilor, peste catva timp ele vor tasta opera completa "Hamlet". 
Dar, odata cu dezvoltarea Internetului, am aflat ca nu este asa... 
*** 
In SUA poti sa faci orice care nu este clar interzis de lege. 
In China poti sa faci doar ce este clar permis de lege. 
In Cuba este interzis sa faci chiar şi ceea ce este clar permis de lege. 
In Romania poti sa faci orice chiar dacă este clar interzis de lege. 
*** 
Mai rau decat o pietricica in bocanc poate fi doar un firicel de nisip in 
prezervativ. 
*** 
O fetita isi intreaba tatal: - Care-i diferentadintre a excita şi a enerva? 
- Sa-ti dau un exemplu, acum 15 ani mama ta ma excita, acum ma enerveaza. 
*** 
Secretara catre patron: 
- Am doua vesti: una buna, alta rea. 
- Incepe cu cea buna. 
- Nu esti steril. 
*** 
Sotia catre sot: 
- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta? 
- Nici una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine. 
*** 
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Sotia isi intreaba sotul: 
- Te-ai casatorit cu mine din dragoste sau din interes? 
- Cred c-a fost dragoste ca nu ma mai interesezi de mult. 
*** 
O femeie goala in fata oglinzii: 
- Cand ma uit vad o persoana grasa şi ridata. As avea mare nevoie de un 
compliment. 
El: - Ai vederea foarte buna. 
*** 
Ea: - Maine aniversam 30 de ani de casnicie. Ce zici, sa taiem porcul? 
El: - De ce, nu e vina lui. 
*** 
I: Care-i definitia fidelitatii? 
R: Ratarea unei ocazii. 
*** 
Un invitat catre vecina sa: 
- Sampania va face frumoasa. 
- Dar n-am baut nici o cupa! 
- Se poate, dar eu sunt la a 12-a. 
*** 
Niste turisti la tara: 
Ea: - Iubitule, peisajul asta ma lasa muta. 
El: - Perfect, campam aici. 
*** 
Un inginer moare şi ajunge la portile raiului. Se uita Sf. Petru in catastif, vede ca e 
inginer şi il trimite in iad. 
In scurt timp, inginerul se plictiseste şi incepe sa faca imbunatatiri. Asa ca 
Infernul se face cu aer conditionat, canalizare la wc, scari rulante şi alte smekerii 
de confort. 
Intr-o zi, il suna Dumnezeu pe Satana sa-l intrebe cum mai merge treaba pe 
acolo, pe jos. 
- Pai cum sa mearga? Foarte bine, avem aer conditionat, canalizare, scari rulante 
etc. şi pun pariu ca in curand inginerul va aparea cu alte idei inovatoare. 
- Cum? Aveti un inginer acolo? Nu are ce cauta la voi, a fost o greseala! Trimite-l 
sus imediat! 
- Nici gand, imi place sa am in echipa un inginer. Il pastrez! 
- Trimite-l sus sau va dau in judecata! 
- Sigur ca da! şi de unde, ma rog, o sa iei tu un avocat? 
*** 
Maria era fata batrana a satului şi era foarte mandra de conditia ei. Stiindu-se cu 
o varsta inaintata, se duce la pietrar şi ii spune: 
- Cand oi muri, sa-mi faci o cruce de piatra pe care sa scrie: "Sub aceasta 
pietrisoara Doarme-a noastra Marioara. S-a nascut fecioara, A trait fecioara, Si-a 
murit fecioara." 
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Dupa cateva luni, moare Maria. Pietrarul nu mai tinea minte ce ii spusese femeia 
sa scrie dar cam tinea minte ce voia sa spuna, asa ca a sapat pe cruce: "E Maria 
dedesubt; Nu are sigiliul rupt." 
*** 
Patru concurenti la o examinare orala: 
- Va rugam sa ne spuneti care ar fi, dupa parerea dvs., cel mai rapid lucru din 
lume.... 
Primul: 
- ... Eu cred ca cel mai rapid lucru din lume e gandul... 
- Cum asa??!!! 
- Te gandesti la cineva şi nici nu-ti dai seama cand o faci... 
- Asta asa este.. aveti dreptate.. o sa tinem cont de parerea dvs. 
Al doilea: 
- Eu as zice ca clipitul e cel mai rapid... 
- De ce anume??? 
- Nici nu-ti dai seama cand clipesti, atat de rapid e... 
- Da... interesant... apreciem contributia dvs.. 
Al treilea: 
- Dom'le... eu sunt de parere ca lumina este cel mai rapid lucru... 
- Puteti explica??... 
- Da: cum apesi pe intrerupator cum se umple toata camera de lumina... adica e 
ceva foarte rapid... nici nu-ti dai seama... 
- Da... foarte interesant.. va multumim... 
Al patrulea: 
- Cum sa va spun eu... dupa parerea mea, diareea e cel mai rapid lucru... 
- !!!?????? (consternare) 
- Pai, domnilor... aseara m-am cacat pe mine şi n-am avut timp nici sa ma 
gandesc, nici sa clipesc şi nici sa aprind lumina... 
*** 
Fabula medievala : 
John era un viteaz cavaler al regelui Arthur dar avea şi el o obsesie pentru 
frumosii sani ai reginei! 
Stia bine ca, dacă i-ar fi atins, ar fi fost condamnat la moarte. 
Intr-o zi, John nu mai rezista şi isi face cunoscuta dorinta lui secreta magului 
Merlin. Baiat orientat, magul gaseste o solutie pentru a satisface dorinta acestuia 
dar numai contra a 1000 monede de aur. 
John accepta fara sa ezite! 
In dimineata urmatoare, magul Merlin prepara o pulbere urticanta şi o pune in 
sutienul reginei, in timp ce ea isi facea dusul. Imediat ce regina se imbraca incepe 
sa simta o mancarime din ce in ce mai mare. 
Regele Arthur il convoaca imediat pe vrajitor, pentru a-i cere un remediu, iar 
acesta ii spune ca doar o saliva speciala, aplicata timp de 4 (patru) ore ar putea 
trata aceasta teribila urticarie. A mai mentionat ca din testele efectuate in 
laborator, a observat ca doar saliva lui John ar avea aceste caracteristici speciale. 
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Regele il convoaca imediat pe John, care deja isi luase antidotul pentru pulberea 
urticanta. Asa se face ca John are ocazia de a saruta (la ordinul regelui!), pentru 
cateva ore bune, sanii pe care ii visase dintotdeauna şi pe deasupra vine 
sarbatorit de curte ca un erou ! 
 
Inainte de a se intoarce la mosia lui, John este oprit de vrajitor, care ii 
reaminteste datoria de 1000 de monede de aur. Surpriza, insa, John, deja 
satisfacut, refuza sa plateasca, mizand pe faptul ca magul nu s-ar fi putut confesa, 
fiind complice la ceea ce s-a intamplat. 
In dimineata urmatoare, insa, magul Merlin pune aceeasi pulbere 
urticanta in chilotii regelui........ 
Morala fabulei: 
PLATITI-VA FACTURILE LA TIMP !.... 
*** 
Firma serioasa angajam hacker. Va rugam sa plasati CV-ul pe prima pagina de la 
Microsoft! 
*** 
Suna o blonda la Politie: - Mi-au spart masina, mi-au furat totul...si volanul şi 
pedalele şi schimbatorul de viteze, totul...... Peste 5 min isi da cu palma peste cap 
şi suna iar la politie: - Va rog sa ma scuzati, m-am urcat in spate 
*** 
- De ce toarna o blonda apa in tastatura? 
- Ca sa navigheze pe internet... 
*** 
Dupa o vodca, o blonda ajunge in patul unuia. Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul barbat din viata ta? 
Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
*** 
Un suparat intra într-un bar: 
- Care vrea bataie? 
Toata lumea terorizata. In sfarsit, se ridica un tip de 2 m pe 2 m şi mai suparat 
decat primul şi spune: 
- Eu! 
- Ei, atunci du-te dupa colt, ca de acolo am luat şi eu! 
*** 
Un betiv intra într-un bar, se opreste in fata unui cuplu şi ragaie. 
Tanarul, furios: 
- Cum indraznesti sa ragai inaintea prietenii mele? 
- Scuze nu stiam ca e randul ei! 
*** 
La un proces plictisitor, când toti aproape ca adormisera, un betiv exclama catre 
procuror: 
- Sa ma pupi in cur! 
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- Afara! 
- Nuuu!! Aici, sa vada toata lumea!! 
Ce a zis nevasta lui Bill Gates dupa noaptea nuntii: 
"A fost atat Micro, cat şi Soft!". 
*** 
Un betiv intra intr-o biserica şi se duce direct la confesare. Intra in cabina şi nu 
zice nimc. Popa, nedumerit, isi drege vocea incercand sa-i atraga atentia omului. 
Asta nimic. Dupa un timp, bate popa de 3 ori in peretele despartitor, la care 
betivul raspunde: - N-are rost sa bati, nici eu nu mai am hartie. 
*** 
Bula tocmai iese din sediul militiei judetene şi epuizat, se sprijina de un pom. Un 
trecator se apropie de el, intreband: - Nu va suparati, nu stiti unde se bate la 
masina? - Nu stiu, pe mine m-au batut manual. 
*** 
Doua blonde, una la volan, semaforul rosu, se opresc: 
- Ai vazut ce rosu frumos?! 
- Da... superb... 
- Da' uite ce galben fain... 
- Aha... 
- Da' uite ce verde misto... 
- Da, asta chiar e super... 
- Aaa...iar asta rosu, l-am mai vazut, hai sa mergem! 
*** 
Un tanar invita o tanara la dans: 
- Domnisoara, se poate?... 
- Desigur, dar mai intai sa dansam. 
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti... 
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Vad! 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau: 
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, sansele mele 
vor creste dacă ii voi spune ca am 50? 
- Sansele tale vor creste dacă ii vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat. 
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! - raspunde tatal. 
*** 
Un tip intra intr-o farmacie şi o roaga pe farmacista sa-i dea 10 prezervative. Le 
ia, le arunca pe jos şi incape sa le calce. Farmacista mirata intreaba : 
- Domnule, dar de ce le calcati? 
- Asa m-am lasat şi de tigari ! 
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*** 
- Spune-mi, draga, sotul tau a gasit vreodata barbati straini in sifonier? 
- Nu! Toti erau cunostinte vechi de-ale lui... 
*** 
I: Ce-si doresc barbatii şi femeile cand se casatoresc? 
R: Barbatul doreste ca femeia sa fie la prima ei dragoste, iar femeia ca barbatul 
sa fie la ultima lui dragoste... 
*** 
La 8 ani - O duci in pat şi apoi ii spui o poveste. 
La 18 ani - Ii spui o poveste şi apoi o duci in pat. 
La 28 ani - Nu-i nevoie sa-i spui o poveste ca sa o duci in pat. 
La 38 ani - Ea iti spune o poveste şi te duce in pat. 
La 48 ani - Tu ii spui o poveste ca sa eviti sa te duci in pat. 
La 58 ani - Stai in pat toata ziua ca sa nu-i asculti povestea. 
*** 
- Imi pare rau, vecine, de nenorocirea care ti s-a intamplat: din cauza focului, ti-a 
murit şi nevasta, şi vaca. 
- Da, sunt amarat. Toti imi spun: lasa, iti gasesti tu alta femeie, ia-o pe vaduva 
cutare, uite, cunosc eu pe una tare gospodina. Unul n-ar veni sa-mi zica: na, ma, 
şi tie alta vaca... 
*** 
Un cuplu apare la un curs de biologie şi pentru ca erau certati, femeia se aseaza 
in primul rand, iar barbatul in ultimul rand. La un moment dat, profesorul zice: 
- Un taur sanatos trebuie sa aiba pana la 12 cuplari pe zi... 
Femeia din primul rand: 
- Ma scuzati, domnule profesor, cate? 
- Pana la 12. 
- Repetati, va rog, pentru ultimul rand! 
Barbatul din ultimul rand: 
- Spuneti-mi, profesore, este vorba de cuplarile cu o singura vaca sau cu 12? 
- Desigur, cu 12. 
- Multumesc ! 
*** 
Un batrîn merge la un vrajitor sa-l întrebe dacă poate sa-l scape de un blestem 
care-l urmareste de 40 de ani. 
Vrajitorul îi spune: "Poate, dar trebuie sa-mi spui exact cuvintele care au fost 
rostite asupra ta." 
Batrînul spuse fara ezitare: "Acum va declar sot şi sotie!" 
*** 
Doi soti se opresc in statia de taxiuri. Sotia il intreaba pe soferul de taxi: 
- Pana in centru, la Universitate, cat m-ar costa? 
- 100.000. 
- Şi dacă il luam şi pe sotul meu cu noi, atunci cat m-ar costa? 
- Tot atat. 
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La care femeia, uitandu-se la sotul sau cu o umbra de dispret: 
- Vezi, ti-am spus mereu ca nu valorezi nimic! 
*** 
La receptia unui hotel sunt afisate cotele zapezii: 
- Busteni 17 cm 
- Clabucet 21 cm 
- Postavarul 28 cm 
Intra o blonda, citeste, merge la receptioner şi intreaba: 
- Care este camera domnului Postavarul? 
*** 
Anunt la matrimoniale: "Caut sotie" 
Mii de raspunsuri: "Ia-o pe-a mea!" 
*** 
Doi tipi insurati discutau 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
*** 
Un tip intra in farmacie şi cere un pachet de prezervative. 
- Ce numar doriti? Intreaba farmacista. 
- Nu stiu. 
- Luati tabla asta cu gauri de diferite marimi şi mergeti la toaleta sa vedeti. 
Dupa minute bune tipul revine. 
- Ei ce numar sa fie? Intreaba farmacista. 
- Da-le dracului prezervative, cat f ace tabla? 
*** 
Directorul unui internat ii previne pe baieti : 
- dacă da dracu' si-l prind pe unul din voi in dormitorul fetelor, il amendez cu 10 
Euro ; a doua oara il ard cu 20 de Euro şi a treia oara cu 40 Euro ! 
Din spate, o voce timida : 
- Dom' director, da' un abonament cat costa? 
*** 
Intr-un templu shaolin: 
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenta dintre o perla şi o 
femeie? 
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta in faptul ca perla poate fi insirata pe la 
ambele capete, iar femeia numai pe la un capat. 
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit 
ca unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle. 
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*** 
O tipa frumoasa, blonda şi extrem de apetisanta avea o papagalita, care o imita 
mai mereu... 
Cand ajunge acasa ea obisnuieste sa se aseze in fata oglinzii şi zicea "sunt 
frumoasa, sexi şi imi place sa ma f*t".. 
Papagalita la fel repeta dupa ea...toate bune...intr-o zi vine un preot in vizita : 
- Vai ce papagal frumos aveti...dupa care papagalita incepe : "sunt frumoasa, sexi 
şi imi place sa ma f*t" 
Preotul oripilat spune: 
- Vai cum se poate una ca asta, eu am 2 papagali care citesc din biblie şi se roaga 
toata ziua...da-mi papagalita mie 2-3 zile...sa o reeduc...zis şi facut. 
Ajunge papagalita in mijlocul papagalilor preotului şi incepe cum era invatata : 
- "Sunt frumoasa, sexi şi imi place sa ma f*t", la care unul din papagali zice 
- Vezi ba, in p**a mea ca nu ne-am rugat degeaba. 
*** 
Un preot explica la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva. 
- Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute. 
- Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseaza.Eu vorbesc in 
general..... 
*** 
Presedintele Bush şi secretarul de stat Colin Powell stateau într-un bar. Un tip 
intra şi il intreaba pe barman: 
- Nu-s aia presedintele Bush şi Colin Powell acolo la masa? 
- Da, ei sunt, raspunde barmanul. 
Asa ca tipul se duce la ei şi le zice: 
- Ce onoare, ce faceti aici? 
- Planuim al treilea razboi mondial, zice Bush. 
- Serios? şi ce o sa se intample? 
- O sa omoram 140 de milioane de irakieni şi o blonda cu tate mari, zice Bush. 
La care tipul: 
- O blonda cu tate mari? De ce s-o omorati pe blonda cu tate mari? 
Bush se intoarce spre Powell, il bate pe umar şi zice: 
- Vezi, ba desteptule, ti-am zis eu ca n-o sa-i pese nimanui de 140 de milioane de 
irakieni! 
*** 
Un om cade de pe o schela...Singurul martor la accident este un copil. 
Un politist vine si-l întreaba: 
- Ma copile de ce a cazut omul ala de pe schela? 
- Pai l-a batut D-zeu. 
- De ce l-a batut D-zeu? 
- Ca a înjurat.. 
- Da' ce a înjurat? 
- Futu-ti D-zeii matii de copil nu mai scutura schela!!! 
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*** 
Doi canibali stau in jurul unui foc. Unul zice: 
- Bai, nu-mi place deloc soacra-ta! 
- Pune-i mustar. 
*** 
Lucrare scrisa intr-o clasa de fete, cu subiectul urmator: 
- Abordati intr-o maniera concisa, urmatoarele trei teme: 
1) Religie. 
2) Sexualitate. 
3) Mister. 
Doar urmatoarea lucrare a obtinut nota maxima 10: 
"Dumnezeule! Sunt insarcinata! Cu cine?" 
*** 
Vine un mosulet de 80 de ani la doctor. 
- Domnule doctor, mâine o sa ma însor! 
- Bine, mosule, cîti ani are mireasa? 
- 21... 
- Doamne, trebuie sa va avertizez, orice activitate sexuala ar putea fi mortala!! 
Mosuletul sta un pic pe gânduri şi raspunde: 
- Bine, dacă moare... moare! 
*** 
Doua flori de camp cresc alaturat. 
- Te iubesc, ii sopteste una celeilalte. 
- Si eu te iubesc! Esti de parere sa anuntam o albina? 
*** 
- Ce-i cu dumneata??? Esti orb??? Il intreaba pe sofer pietonul pe care acesta 
tocmai l-a lovit cu masina. 
- Cum adica orb??? Nu vezi ca te-am nimerit? 
*** 
Un baietel privea atent la un preot care-si repara gardul de la gradina. 
- De ce ma privesti asa de atent, fiule? 
- Vreau sa aflu ce zice un preot când isi da cu ciocanul peste degete! 
*** 
Datorita intreruperii accidentale a curentului electric într-un supermarket au 
ramas blocate temporar 4 persoane: doi barbati într-un lift şi doua blonde pe 
scarile rulante... 
*** 
Prietenia intre barbati: Sotul se intoarce acasa dimineata. Sotia il intreaba unde a 
fost toata noaptea. El isi argumenteaza lipsa prin faptului ca a dormit acasa la cel 
mai bun prieten. Femeia telefoneaza la 10 dintre cei mai buni prieteni ai sotului 
şi dintre toti, 8 confirma ca intr-adevar noaptea precedenta sotul ei a dormit 
acolo. Ceilalti 2 insista ca inca se afla la ei. 
*** 
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Prietenia intre femei: Sotia se intoarce acasa dimineata. Sotul o intreaba unde a 
fost toata noaptea, la care femeia raspunde ca a dormit la cea mai buna prietena 
a ei. Sotul da telefon la 10 dintre cele mai bune pietene ale sotiei: nici una nu ii 
confirma ca a dormit peste noapte la ea. 
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se-ntilnesc pe strada. 
Mihai il vede pe Cristi ca e cam abatut si-l intreaba: 
- De ce esti asa suparat? 
C: Uite ma eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat. 
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina? 
C: Niciodata. 
M: Pe luna? 
C: Da din cap negativ. 
M: Pe an? 
C: Iar da din cap negativ. 
M: Pai vezi, rugina. 
*** 
CLIENTUL INTREABA: 
 
Acum un an am schimbat versiunea Logodnica 7.0 cu Nevasta 1.0 şi am observat 
ca programul a lansat o optiune subita Bebelus1.0 care ocupa mult spatiu pe 
hard. In instructiuni nu era nimic mentionat. 
 
Pe de alta parte, Nevasta 1.0 se autoinstaleaza in toate celelalte programe şi se 
lanseaza automat cand deschid alta aplicatie, impiedicandu-i executia. Aplicatii 
ca Bere-intre-prieteni 10.3, Duminica-la-fotbal 5.0 nu mai functioneaza. 
 
Uneori apare un virus - Soacra 1.0, care blocheza sistemul sau face ca Nevasta 
1.0 sa se comporte total haotic. Nu reusesc sa dezinstalez acest program şi 
devine insuportabil mai ales cand incerc sa lansez aplicatia Duminica-de-
dragoste 3.0. 
 
Se pare ca şi alte fisiere sunt virusate. De ex.: c: /Sex__sambata_dimineata.exe nu 
mai functioneaza deloc. Am vrut sa revin la programul anterior Logodnica 7.0 
dar procesul de dezinstalare al programului actual, Nevasta 1.0 mi se pare 
complicat iar riscurile pt. sistem sunt mari mai ales pt. Bebelus 1.0 care chiar imi 
place. 
 
Ma puteti ajuta? Un utilizator disperat. 
 
RASPUNS: 
 
Draga client, 
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Nemultumirea Dvs. este frecventa printre utilizatori dar ea se datoreaza unei 
greseli primare de conceptie: Multi utilizatori trec de la orice versiune Logodnica 
X.0 la Nevasta 1.0 cu speranta falsa 
Nevasta 1.0 nu e decat un program de divertisment şi utilitati. Dar e vorba de 
mult mai mult : Nevasta 1.0 e un Operating System complet creat ca sa 
controleze toate aplicatiile Dvs. E aproape imposibil sa 
dezinstalati Nevasta 1.0 şi sa reveniti la Logodnica X.0 intrucat exista sisteme 
virusate care fac ca şi acesta sa se comporte precum Nevasta 1.0 deci nu aveti 
nimic de castigat. 
 
Aceeasi problema şi cu Soacra X.0. Acesta e un program mai vechi din care 
deriva Nevasta 1.0 şi comporta multe probleme de compatibilitate. Cu putin 
noroc, sfarseste prin a fi victima unui virus şi dispare in cativa ani. 
 
Unii utilizatori au incercat sa formateze tot modulul şi sa instaleze programul 
Iubita+Nevasta 2.0 dar asta le-a creat şi mai mari probleme ( a se citi notita de 
prevenire "Pensie alimentara" şi "Custodia copiilor"). dacă instalati Iubita 8.0 nu 
incercati sa treceti la Nevasta 2.0 pt ca problemele vor fi chiar mai mari decat 
cele cu Nevasta 1.0. Chiar dacă exista şi versiuni Nevasta 3.0 şi Nevasta 4.0, 
acestea sunt rezervate specialistilor şi avand un pret ridicat nu le recomandam. 
 
Dacă sistemul cade, va recomandam Celibat 1.0 dar ideal e sa pastrati Nevasta 
1.0 şi sa invatati programul cat mai bine posibil intrucat e foarte sensibil la 
anumite comenzi şi reactioneaza rau la erori de instalare.Asadar, orice eroare 
aparuta va fi considerata ca provenind din partea Dvs. şi trebuie sa vi-o asumati. 
Va sfatuim sa activati aplicatiile C: /Scuze/Scuze.exe. 
 
Evitati utilizarea tastelor ESC şi SUPPR care necesita ulterior C: /Scuze /flori.exe. 
Pentru o mai buna utilizare, va sfatuim sa cumparati şi pack-ul Bijuterii 3.0, 
Vacante 5.1. Optiunile Da_draga_mea 2.7 şi Ai_dreptate_iubire 4.5 sunt 
indispensabile. Nu instalati sub nici o forma secretara_blonda_in_fusta_mini 2.0, 
O_prietena 3.1. Aceste programe sunt incompatibile cu Nevasta 1.0 şi pot 
distruge sistemul. Functia c: /Sex__sambata_dimineata.exe se va activa odata cu 
c: /Colier_cu_diamante.exe. 
*** 
Bula se duce la doctor şi i se plinge: 
- Doctore, sunt homosexual. 
- Vai de mine... şi eu nici macar nu m-am pieptanat. 
*** 
Pacienta: Gata, domnule doctor, m-am dezbracat complet. 
Unde sa-mi pun hainele? 
D: Aici, peste ale mele... 
*** 
Cum se numeste dentistul arab? 
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- BLEND AHMED 
*** 
Prin oceanul Pacific trecea un vapor. Unul dintre pasageri ii arata capitanului ca 
pe o insulita e un om zdrentaros care sare şi da din maini.Il intreaba pe capitan: 
- Cine e tipul? 
- Nu stiu, dar de cate ori trecem pe aici se bucura nespus! 
*** 
Un terorist ameninta personalul unui avion cu pistolul: 
Teroristu: Va-mpusc dacă nu duceti avionul la Teheran. 
Personalu: Stai calm, nu mergem deloc la Teheran. 
Teroristu: Va impusc, voi n-auziti? 
Personalu: Tu nu intelegi ca acest avion nu are cum sa mearga la Teheran? 
Teroristu: Am un pistol, ce nu e clar? şi acest avion VA merge la Teheran! 
Personalu: Stai dom'ne calm, in fata este un domn cu o bomba care vrea sa 
mearga la Tel Aviv ! 
*** 
I. Care este diferenta dintre un taur şi un bou? 
R. Taurul poate deveni tata, pe cand boul numai unchi. 
*** 
I. Ce fac pestii cand sunt multi? 
R. Bancuri. 
*** 
I. Care este diferenta dintre un frigider şi un wc? 
R. In frigider ouale stau asezate, in wc stau atarnate! 
*** 
I. Cand este un barbat o companie placuta pentru o femeie? 
R. Atunci cand barbatul este patronul companiei!!! 
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca in cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa ii 
monteze sotiei sale centura de castitate. Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba: 
Punem şi botnita? 
*** 
Doua babe discuta despre sotii lor: 
- Mario, Gheorghe al meu e impotent 100%! 
- Leano, Ion al meu e impotent 300%! 
- Cum asa? 
- A cazut prostul pe scari şi si-a rupt şi degetul şi limba!!! 
*** 
VAMESII 
 
Ajung 5 tipi într-un Audi A4 la vama iar vamesul le interzice sa intre in tara pe 
motiv ca pe masina scrie 4 şi ei sunt 5. 
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Scandal, amenintari...vazand tipii ca nu au ce sa faca vor sa vorbeasca cu seful 
vamii sa-l reclame pe vames, la care vamesul raspunde: seful vamii nu poate 
veni, e ocupat cu doi tipi cu un Fiat Uno... 
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile spune ba ca nu vrea, ba ca e 
departe de sat şi nu se mai duce. 
Ion vine dupa un timp acasa si-i arata lui Vasile o poza. 
- Stii tu cine-i in poza asta? 
Sta Vasile se uita, se uita şi nu stie sa-i spuna. 
- E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai... Stie o lume 
intreaga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu! 
Trece timpul şi vine acasa Ion cu alta poza sa-i arate lui Vasile. 
- Stii tu, Vasile, cine-i in poza asta? 
- Nu, mai Ioane. Cine-i in poza? 
- E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, stie o lume intreaga dar tu 
nu stii, ma, ca nu esti la liceu! 
Dupa un timp vine Ion acasa şi vine randul lui Vasile sa-i arata o poza. 
- Stii tu, mai Ioane, cine-i in poza asta? 
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu stie ce sa raspunda. 
- E Gheorghe, din capatul satului, vine in fiecare zi la nevasta-ta, cand esti plecat, 
stie tot satul, dar tu nu stii, ca esti la liceu! 
*** 
Ion şi Vasile se vorbesc sa mearga la liceu, dar Vasile spune ba ca nu 
vrea, ba ca e departe de sat şi nu se mai duce. 
Ion vine dupa un timp acasa si-i arata lui Vasile o poza. 
- Stii tu cine-i in poza asta? 
Sta Vasile se uita, se uita şi nu stie sa-i spuna. 
- E Mihai Eminescu, mai, e cel mai mare poet al romanilor, mai... Stie o lume 
intreaga, dar tu nu stii, ca nu esti la liceu! 
Trece timpul şi vine acasa Ion cu alta poza sa-i arate lui Vasile. 
- Stii tu, Vasile, cine-i in poza asta? 
- Nu, mai Ioane. Cine-i in poza? 
- E Constantin Brancusi: cel mai mare sculptor roman, stie o lume intreaga dar tu 
nu stii, ma, ca nu esti la liceu! 
Dupa un timp vine Ion acasa şi vine randul lui Vasile sa-i arata o poza. 
- Stii tu, mai Ioane, cine-i in poza asta? 
Sta Ion pe ganduri, se uita, se rasuceste şi nu stie ce sa raspunda. 
- E Gheorghe, din capatul satului, vine in fiecare zi la nevasta-ta, cand esti plecat, 
stie tot satul, dar tu nu stii, ca esti la liceu! 
*** 
Un cersetor in New York : 
- Aaaajutati un biet cersetor orb!... 
- Aaaajutati un biet cersetor orb! 
- Şi am impresia ca sunt şi negru... 
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*** 
La baia publica din padure, ursul se uita la 
iepuras şi ii zice: eu cred ca tu faci laba! La care iepurasul se intoarce nervos: 
CE, MA, CE? CE TE INTERESEAZA PE TINE CU CE VITEZA MI-O SPAL EU? 
*** 
Bula in ora de biologie. Profesoara intreaba: - Ce este verde şi sare pe campie? 
Raspuns din clasa: - Broasca! Profesoara: - Corect - dar putea fi şi un greiere. 
Ce este maro şi sare prin padure? Raspuns din clasa: - Caprioara! Profesoara: - 
Corect - dar putea fi şi un cerb. 
Bula agitat cere permisiunea de a pune şi el o intrebare: - Ce este tare cand 
se ia in gura, iar moale şi lipicioasa cand se scoate? Profesoara ofensata ii trage 
vreo doua perechi de palme lui Bula care zice: 
- Corect - dar putea fi şi o guma de mestecat! 
*** 
Diriginta lui Bula il cheama pe taica-su la scoala. 
- Domnule Bula, nu mai stiu ce sa ma mai fac cu fiul dumneavoastra! Nu 
chiuleste, dar şi dacă vine la scoala, tot degeaba vine! In clipa de fata e potential 
corigent la 4 materii, deci din nou repetent! 
- Doamna diriginta, va multumesc pentru avertisment. Ajung acasa... şi dacă nu-l 
trezesc din bataie cu apa rece, sa nu-mi spuneti mie... 
- Domnule Bula, poate nu-i cea mai eficienta metoda, totusi! 
- Aveti dreptate, doamna! Lasati ca vad eu cum fac! 
Ajuns acasa, Bula senior trece la atac: 
- Bulica tata, intzoleste-te ca iesim in lume. 
Il duce pe Bula la un sexi-club. Mama, ce spectacol! Bulica avea ochii ca la rac: 
- Aoleu tata! Ce craci! Ce tzatze! Cin-le-o f*** p-astea? 
- Premiantii, tata, premiantii 
*** 
Unul agata şi el o pipita şi o duce la camera. 
Se dezbraca amandoi, incepe sa o mangaie şi ramane cu un san in mana, femeia 
fiind leproasa. Ralizand toata tragedia şi gandindu-se: "Gata, m-am molipsit de 
lepra", 
sare in sus de groaza şi se catara pe sifonier. Femeia, cum era excitata, il imbie: 
- Ce faci, te hotarasti sa cobori sau ti-o arunc acolo sus?... 
*** 
Un om intra in curte la un prieten. 
Bate la usa şi iese cainele. Se ridica in doua piciore şi spune: -Stapanul nu este 
acasa! 
Omul, de spaima, lesina. Dupa cinci minute se scoala si-l intreaba pe caine: 
- Dacă esti caine nu ar trebui sa latri? La care cainele: 
- Ba da, dar nu am vrut sa te sperii.. 
*** 
Soparla şi un urs koala stateau într-un copac, fumau marijuana. Soparlei i se face 
sete, coboara din copac şi se duce la un rau sa bea apa. La rau, crocodilul vede 
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soparla cam confuza si-i zice: -Ce-i cu tine soparlo, de ce esti asa de ametzita? -
Eeeee, io şi koala fumam marijuana in copac. Crocodilul se duce la copac şi urca 
sa o certe pe koala; ajunge la koala, iar asta uimita se uita la crocodil si-i zice: -
Cata apa ai baut, faaaaaa????!! 
*** 
2 furnicute fumeaza iarba de se fac praf. 
Trece elefantul pe lânga ele şi le intreaba: - Ce pm faceti aici mai furnicutelor? 
Ele se sparg de ras şi îi zic elefantului: - Auzi ma elefantule, punem pariu ca nu 
poti sa ridici frimitura asta de pâine şi sa ti-o pui pe cap! Elefantul ia frimitura 
si o pune pe cap, furnicutele se spargeau de râs - Auzi mai elefantule punem 
pariu 
ca nu poti sa calci pe frimitura astalalta! Elefantul calca, la care furnicutele: 
- Sa moara mama, câtamai sandwich-ul 
*** 
Un tanar invita o tanara la dans: 
- Domnisoara, se poate?... 
- Desigur, dar mai intai sa dansam. 
*** 
Se intalnesc un domn şi o doamna la nudisti... 
Domnul: - Ma bucur ca v-am intalnit! 
Doamna: - Vad! 
*** 
Un bancher discuta cu prietenul sau: 
- Iti inchipui, m-am indragostit! Ea are 20 de ani, eu 65! Ce crezi, sansele mele 
vor creste dacă ii voi spune ca am 50? 
- Sansele tale vor creste dacă ii vei spune ca ai 80! 
*** 
Suna telefonul. Ridica receptorul tatal a trei fete: 
- Tu esti, broscuto? se aude o voce de barbat. 
- Nu. Eu sunt proprietarul lacului! - raspunde tatal. 
*** 
Un tip intra intr-o farmacie şi o roaga pe farmacista sa-i dea 10 prezervative. Le 
ia, le arunca pe jos şi incape sa le calce. Farmacista mirata intreaba : 
- Domnule, dar de ce le calcati? 
- Asa m-am lasat şi de tigari ! 
*** 
- Spune-mi, draga, sotul tau a gasit vreodata barbati straini in sifonier? 
- Nu! Toti erau cunostinte vechi de-ale lui... 
*** 
I: Ce-si doresc barbatii şi femeile cand se casatoresc? 
R: Barbatul doreste ca femeia sa fie la prima ei dragoste, iar femeia ca barbatul 
sa fie la ultima lui dragoste... 
*** 
Care-i diferenta dintre femeile cu varsta de 8, 18, 28, 38, 48 şi 58 de ani? 
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8 - O duci in pat şi apoi ii spui o poveste. 
18 - Ii spui o poveste şi apoi o duci in pat. 
28 - Nu-i nevoie sa-i spui o poveste ca sa o duci in pat. 
38 - Ea iti spune o poveste şi te duce in pat. 
48 - Tu ii spui o poveste ca sa eviti sa te duci in pat. 
58 - Stai in pat toata ziua ca sa nu-i asculti povestea. 
*** 
- Imi pare rau, vecine, de nenorocirea care ti s-a intamplat: din cauza focului, ti-a 
murit şi nevasta, şi vaca. 
- Da, sunt amarat. Toti imi spun: lasa, iti gasesti tu alta femeie, ia-o pe vaduva 
cutare, uite, cunosc eu pe una tare gospodina. Unul n-ar veni sa-mi zica: na, ma, 
şi tie alta vaca... 
*** 
Un cuplu apare la un curs de biologie şi pentru ca erau certati, femeia se aseaza 
in primul rand, iar barbatul in ultimul rand. La un moment dat, profesorul zice: 
- Un taur sanatos trebuie sa aiba pana la 12 cuplari pe zi... 
Femeia din primul rand: 
- Ma scuzati, domnule profesor, cate? 
- Pana la 12. 
- Repetati, va rog, pentru ultimul rand! 
Barbatul din ultimul rand: 
- Spuneti-mi, profesore, este vorba de cuplarile cu o singura vaca sau cu 12? 
- Desigur, cu 12. 
- Multumesc ! 
*** 
Un batrîn merge la un vrajitor sa-l întrebe dacă poate sa-l scape de un blestem 
care-l urmareste de 40 de ani. 
Vrajitorul îi spune: "Poate, dar trebuie sa-mi spui exact cuvintele care au fost 
rostite asupra ta." 
Batrînul spuse fara ezitare: "Acum va declar sot şi sotie!" 
*** 
Doi soti se opresc in statia de taxiuri. Sotia il intreaba pe soferul de taxi: 
- Pana in centru, la Universitate, cat m-ar costa? 
- 100.000. 
- Şi dacă il luam şi pe sotul meu cu noi, atunci cat m-ar costa? 
- Tot atat. 
La care femeia, uitandu-se la sotul sau cu o umbra de dispret: 
- Vezi, ti-am spus mereu ca nu valorezi nimic! 
*** 
La receptia unui hotel sunt afisate cotele zapezii: 
- Busteni 17 cm 
- Clabucet 21 cm 
- Postavarul 28 cm 
Intra o blonda, citeste, merge la receptioner şi intreaba: 
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- Care este camera domnului Postavarul? 
*** 
O fetita isi intreaba tatal: - Care-i diferenta dintre a excita şi a 
enerva? 
- Sa-ti dau un exemplu, acum 15 ani mama ta ma excita, acum ma enerveaza. 
*** 
Secretara catre patron: 
- Am doua vesti: una buna, alta rea. 
- Incepe cu cea buna. 
- Nu esti steril. 
*** 
Sotia catre sot: 
- Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta? 
- Nici una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine. 
*** 
Sotia isi intreaba sotul: 
- Te-ai casatorit cu mine din dragoste sau din interes? 
- Cred c-a fost dragoste ca nu ma mai interesezi de mult. 
*** 
O femeie goala in fata oglinzii: 
- Cand ma uit vad o persoana grasa şi ridata. As avea mare nevoie de un 
compliment. 
El: - Ai vederea foarte buna. 
*** 
Ea: - Maine aniversam 30 de ani de casnicie. Ce zici, sa taiem porcul? 
El: - De ce, nu e vina lui. 
*** 
I: Care-i definitia fidelitatii? 
R: Ratarea unei ocazii. 
*** 
Un invitat catre vecina sa: 
- Sampania va face frumoasa. 
- Dar n-am baut nici o cupa! 
- Se poate, dar eu sunt la a 12-a. 
*** 
Niste turisti la tara: 
Ea: - Iubitule, peisajul asta ma lasa muta. 
El: - Perfect, campam aici. 
*** 
Patru concurenti la o examinare orala: 
- Va rugam sa ne spuneti care ar fi, dupa parerea dvs., cel mai rapid lucru din 
lume.... 
Primul: 
- ... Eu cred ca cel mai rapid lucru din lume e gandul... 
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- Cum asa??!!! 
- Te gandesti la cineva şi nici nu-ti dai seama cand o faci... 
- Asta asa este.. aveti dreptate.. o sa tinem cont de parerea dvs. 
Al doilea: 
- Eu as zice ca clipitul e cel mai rapid... 
- De ce anume??? 
- Nici nu-ti dai seama cand clipesti, atat de rapid e... 
- Da... interesant... apreciem contributia dvs.. 
Al treilea: 
- Dom'le... eu sunt de parere ca lumina este cel mai rapid lucru... 
- Puteti explica??... 
- Da: cum apesi pe intrerupator cum se umple toata camera de lumina... adica e 
ceva foarte rapid... nici nu-ti dai seama... 
- Da... foarte interesant.. va multumim... 
Al patrulea: 
- Cum sa va spun eu... dupa parerea mea, diareea e cel mai rapid lucru... 
- !!!?????? (consternare) 
- Pai, domnilor... aseara m-am cacat pe mine şi n-am avut timp nici sa ma 
gandesc, nici sa clipesc şi nici sa aprind lumina... 
*** 
Mai Gheo, gasit-ai tu vreodata barbati straini la tine in sifonier? 
- Mai Ioane, n-am gasit nici un strain, toti erau romani. 
*** 
Ion şi Gheorghe se intalnesc la un colt de strada. Ion il intreaba pe Gheorghe: 
- Unde meri, ma? 
- Nu stiu! Da' tu unde meri, ma? 
- Nu stiu! 
- No, atunci hai p-aci ca-i mai aproape. 
*** 
Ion iese din casa şi il vede peste gard pe vecina-su Gheorghe, care isi batea 
temeinic nevasta. 
- Gheorghe, ce faci, ma? 
- Iote, imi repar masina de spalat. 
*** 
Vine Ion acasa. Intra, dar in casa il vede pe Gheorghe. 
- Ce faci aici, Gheorghe? 
- Astept autobuzul. 
Ion iese. Dar ii vine in minte un gand: "De unde la mine in casa autobuz?". Se 
intoarse, dar Gheorghe nu mai era. "Totusi a venit autobuzul" - se gandi Ion. 
*** 
Gheorghe il intalneste pe Ion şi ii spune: 
- Stii ca ti-a murit soacra? 
- !!! 
- Ioane, stii ca ti-a murit soacra? 
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- !!! 
- Ioane, nu ai auzit, ti-a murit soacra! 
- Nu ma face sa rad ca am buzele crapate. 
*** 
Intr-o noapte, pe la ora 2, vine Gheo' la Ion şi incepe sa bata de nebun la geam. 
Dupa vreo jumatate de ora iese Ion adormit şi intreaba: 
- Cine-i? 
- Io, Gheo'! 
- Ce vrei ma, la ora asta? 
- Ioane, ai vopsea verde? 
- Nu! 
- Bine. şi pleaca. 
Dupa vreo doua ore, cand tocmai atipise Ion, iar batai in geam. 
- Cine-i? 
- Tot eu, Gheo'! 
- Şi acum ce mai vrei? 
- Ti-am adus vopsea verde! 
*** 
Vine Ion la Gheorghe şi il intreaba: 
- Cum poate vaca ta sa dea cate 100 litri de lapte pe zi? 
Gheorghe: 
- E simplu. Totul depinde de amabilitate. Ma apropiu de ea şi o intreb: "Ce avem 
astazi, lapte sau carne?" 
*** 
Ion pleaca in concediu, in strainatate, iar la plecare Gheorghe il roaga sa-i aduca 
şi lui un papagal. La intoarcere, Ion, care a uitat sa-i cumpere un papagal, ii ia o 
bufnita si-i spune lui Gheorghe ca e papagal regal... 
O saptamana mai tarziu, se intalnesc la o bere, iar Ion il intreaba pe Gheorghe 
dacă papagalul a inceput sa vorbeasca. Gheorghe raspunde: 
- Bai, inca nu vorbeste, dar tu stii ce atent se uita? 
*** 
In momentele dificile ale vietii, trebuie sa ridici capul, sa bombezi pieptul 
şi sa spui cu hotarire: ....."Acum chiar ca-s in rahat pina-n git!!" 
*** 
Dacă intr-o zi viata iti intoarce spatele.....prinde-o de fund !!! 
*** 
Psihiatrii afirma ca una din patru persoane are o deficienta mintala. 
Dacă esti cu inca trei prieteni şi nu ai observat nimic ciudat la ei, 
atunci...cel ticnit esti tu ! 
*** 
Ce-i greu nu e sa suporti coarnele.....ci s-o intretii pe vaca. 
*** 
Dacă esti in stare sa zimbesti cand ceva merge rau..... este pentru ca ai gasit 
un tampit pe care sa arunci vina. 



3179 

 

*** 
Ca sa-ti atingi obiectivele, trebuie sa fii capabil sa visezi... Asa ca nu mai 
pierde vremea, trimite totul la dracu' şi du-te sa te culci !!! 
*** 
Dacă inca n-ai gasit persoana ideala...distreaza-te cu cea pe care o ai la 
indemana ! 
*** 
Dacă intr-o zi simti un mare vid, mananca.......... sigur ti-e foame!!!!! 
*** 
Dacă ai vointa, poti sa muti şi muntii din loc. dacă ai creier, ii lasi acolo, ca 
nu te deranjeaza. 
*** 
O dieta echilibrata inseamna cate o prajitura in fiecare mana. 
*** 
Nu lua niciodata un somnifer şi un laxativ in aceeasi seara. 
*** 
Judecata buna vine in urma experientelor rele, iar acestea vin in urma 
judecatii rele. 
*** 
Nu te ingrijora de ceea ce gandesc oamenii: nu li se intampla prea des. 
*** 
Este mai usor sa obtii iertarea decat permisiunea. 
*** 
Constiinta este ceea ce sufera atunci cand restul partilor fiintei tale se simt 
atat de bine. 
*** 
Dacă trebuie sa alegi intre doua rele - alege-o pe cea pe care nu ai mai 
incercat-o pana atunci. 
*** 
Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare. 
*** 
Experienta este un lucru minunat: iti permite sa recunosti o greseala 
atunci cand o repeti. 
*** 
Da-i unui om un peste şi el va avea ce manca o zi; invata-l sa pescuiasca şi 
el va sta pe marginea lacului şi va bea bere toata ziua. 
*** 
Se duce un homosexual la doctor: 
- Dom' doctor, am sida, ce sa fac, ma puteti ajuta? 
- Da baiete....bei 1 litru de lapte, manaci 2 kile de prune nespalate impreuna cu 3 
rosii şi un kilogram de zmeura, o cana mare de apa rece de la frigider, o portie de 
iahnie cu doua beri reci si, la sfarsit, dai pe gat o cana cu iaurt ! 
- Şi o sa-mi treaca domn doctor? 
- Nu flacau, da' macar in ultimele clipe ai sa intelegi şi tu la ce foloseste curu' ! 
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*** 
Organul sexual masculin a cerut o crestere de salariu pe urmatoarele 
considerente: - lucreaza la mare adancime; - lucreaza cu capul in jos; - lucreaza 
in mediu cu umiditate ridicata; - lucreaza la temperaturi ridicate; - nu are 
ventilatie sau aer conditionat la locul de munca; - nu are weekend-uri şi nici 
concedii de odihna; - nu are liber dacă lucreaza ore suplimentare; - are un loc de 
munca cu conditii periculoase care de multe ori poate cauza boli profesionale. 
Cererea i-a fost refuzata din urmatoarele motive: - nu are studii; - nu munceste 8 
ore neintrerupt; - nu raspunde prompt la toate solicitarile; - dupa o scurta 
perioada de activitate adoarme la locul de munca 
*** 
- Domnule, trebuie sa va transferam la boli infectioase, intr-un 
salon izolat pentru ca suferiti de o boala extrem de rara şi contagioasa. 
Veti trece la un tratament sever cu clatite şi pizza. 
- Şi cu astea ma voi face bine? 
- Nu stiu, dar numai astea incap pe sub usa.. 
*** 
Intr-un mic orasel din SUA avocatul acuzarii cheama primul martor, o babuta 
simpatica, si, vazand-o cam emotionata, incepe cu o intrebare de complezenta: 
- Dna Jones, spuneti-mi dacă ma cunoasteti... 
- dacă te cunosc? Dar bineinteles ca te cunosc, domnule Williams, te stiu de cand 
erai un baietel! Dar ai fost o mare dezamagire pentru mine...Minti, manipulezi 
oamenii si-i vorbesti pe la spate! şi cel mai rau este ca-ti inseli fara rusine 
nevasta! 
Inmarmurit avocatul incearca sa schimbe discutia şi ingaima: 
- Doamna Jones, dar pe avocatul apararii il cunoasteti? 
- Hmmm ! Desigur ca il cunosc şi pe domnul Bradley. De cand il stiu, a fost la fel: 
lenes, bigot şi cam betiv... Nu poate avea o relatie normala cu cineva, iar 
competenta sa ca avocat este indoielnica! Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca-si 
inseala sotia cu trei amante! Una dintre ele este chiar sotia ta ! 
In murmurul salii, judecatorul le cere avocatilor sa se apropie: 
- Ascultati, bastarzi nenorociti, dacă vreunul dintre voi o intreaba pe baba dacă 
ma cunoaste, va sparg! 
*** 
SUNT UN PACATOS, PARINTE !!! 
 
La parintele V intila 
Vine-Arvinte, cam sfios 
şi se roaga: - Fie-ti mila 
De un suflet pacatos! 
 
Chiar in saptamina mare 
când tot omul e smerit 
şi posteste cu-ndurare, 
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Uite, am pacatuit ! 
 
- Ai furat? intreaba popa 
- Nu prea sfinte! Fara vrere 
M-am dat raului şi hopa 
In gradina c'o muiere ! 
 
- Vai de mine, vai de mine... 
Greu pacat ai savirsit... 
Insa daca-mi spui cu cine, 
Poate vei fi mantuit. 
 
- Nu pot, a raspuns Arvinte 
Sa-mi fac chinul şi mai greu 
Nu pot s-o divulg Parinte 
Ca ma bate Dumnezeu ! 
 
......Era'nalta şi frumoasa, 
Parul blond şi ochi de jar, 
Gura dulce, voluptoasa, 
Dintii de margaritar... 
 
- Nu cumva ai fost cu Tantzi 
Din Smirdan, de peste drum? 
- Nu pot s-o divulg ca Domnul 
Ma trazneste chiar acum ! 
 
.....Si-avea flori la cingatoare, 
Trup de crin imbobocit, 
Mijlocel de fata mare, 
Numai buna de iubit.. 
 
- Poate-ai fost cu Mitza Creatza 
Cea usoara ca un fulg? 
- Cere-mi tot, ba chiar şi viata, 
Insa nu pot s-o divulg ! 
 
......Durdulie, 'mbujorata, 
Numai cintec, numai joc, 
când te-a strins in brate-odata, 
Ai simtit in vine foc ! 
 
- Mai Arvinte-ai fost cu Leana 
Care sade pe Neptun? 
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- Oh! Degeaba-mi zgindari rana, 
Fiindca tot nu pot sa spun ! 
 
.....O comoara tainuita, 
Fruct in dragoste scaldat, 
Toata plina de ispita, 
Toata plina de pacat! 
 
- Bine, du-te, mediteaza, 
şi vii miine mai dispus, 
Domnul sa te aibe-n paza! 
- Sarut dreapta ! şi s-a dus. 
 
Ajungind in colt, ca vintu' 
S-a-ntilnit cu Calistrat 
Care ntreba: -Ei, Prea Sfintul 
De pacat te-a dezlegat? 
 
- Inca nu ! raspunse Arvinte 
Foarte vesel şi vioi, 
Dar aflai de la Parinte 
Inca trei adrese noi ! 
*** 
Eu şi sotia mea cunoastem secretul pentru a mentine o casatorie solida: 
1. De doua ori pe saptamana mergem într-un restaurant dragut -companie 
placuta, mancare buna, bem vin...Ea merge marti şi joi, eu miercuri şi vineri. 
2. Dormim in paturi separate, eu la Bucuresti, ea la Cluj. 
3. O duc peste tot, dar ea reuseste mereu sa gaseasca drumul inapoi. 
4. Am intrebat-o unde vrea sa mearga pentru aniversarea casatoriei şi mi-a 
raspuns: "intr-un loc unde nu am mai fost demult".I-am sugerat bucataria. 
5. Ne tinem de mana mereu. dacă nu o fac, incepe sa cheltuiasca. 
6. Are un robot de bucatarie electric, un storcator electric, un prajitor electric şi 
zice ca sunt prea multe in casa, nu are loc de ele unde sa tea. Asa ca i-am 
cumparat un scaun electric. 
7. Mi-a spus ca masina nu merge, ca are apa in carburator. 
Am intrebat unde e masina şi mi-a raspuns: "In lac". 
8. A facut o masca de argila. Pentru doua zile a fost frumoasa foc. Apoi si-a spalat 
masca de pe fata. 
9. A fugit dupa camionul de gunoi, urland: "Sunt in intirziere pt. gunoi?" Soferul 
i-a raspuns: "Nu, salta inauntru!" 
10. Aminteste-ti mereu, casatoria e prima cauza a divortului. 
11. Nu i-am vorbit sotiei timp de 11 luni. Nu indrazneam sa o intrerup. 
12. Ultima cearta ! a fost din cauza mea. A intrebat "Ce e pe televizor?", iar eu i-
am raspuns: "Praf". 
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13. La inceput, Dumnezeu a creat pamantul şi s-a odihnit. 
Apoi a creat barbatul şi s-a odihnit. Apoi a creat femeia. şi nici omul, nici 
Dumnezeu nu s-au mai odihnit niciodata. 
 
*** 
Odata, unui rabin ii este anuntata o inspectie de la Ministerul de Finante. Isi 
pregateste rabinul toate registrele şi in ziua anuntata il primeste pe inspector 
care era un tinerel, plin de ifose. 
- Ia zi, tataie, cum iti gestionezi tu finantele in sinagoga, esti cinstit sau ba? 
- Se poate fiule, sunt cinstit şi pot justifica tot ce fac pana la ultimul leu. 
- Serios, ia spune tu ce faci cu resturile de paine sfintita care s-au invechit? 
- Le trimit inapoi la brutarie şi din cand in cand ei imi trimit cate o cutie de 
pesmet. 
- Mda, suna bine! Da' ia spune ce faci cu resturile de lumanari care raman de la 
slujba? 
- Le trimit inapoi la fabrica de luminari şi din cand in cand ei imi trimit cate o 
cutie de luminari. 
- Mda, suna bine! Da' ia spune ce faci cu pielea care ramane de la circumcizii? 
- Pai, o adun intr-o cutie pe care o trimit la Ministerul de Finante şi din cand in 
cand ei imi trimit cate unu asa ca tine, in inspectie! 
*** 
Labus 
Un tanar isi prezinta logodnica la parinti. La masa, tipei ii vine sa dea un pârţ. 
Dupa cateva secunde se simte un miros… Socrul mare spune: 
- Labus…! 
Fericita fata ca viitorul socru a dat vina pe cainele de sub scaunul ei, ii vine inima 
la loc. Peste cateva minute mai trage una şi tatal baiatului spune mai nervos: 
- Labuuus, ai grija… 
Absolvita de griji, fata mai trage una, la care vine replica: 
- Labus! Pleaca de acolo ca se caca pe tine! 
*** 
Politistul şi automatul de cafea 
Un politist vede un automat, se apropie de el şi baga o fisa. Deodata apare un 
pahar şi începe sa curga cafea. Politistul ia paharul, îl bea şi mai baga o fisa. 
Din nou apare un pahar, curge cafeaua pe care o bea politistul şi actiunea se 
repeta de mai multe ori pâna când in spatele politistului se formeaza o coada 
destul de mare. 
La un moment dat o batrâna îl întreaba pe politist: 
- Domnu politist ne lasati şi pe noi sa bem o cafea, ca de o ora stam la coada !? 
La care politistul indignat raspunde: 
- Ce vrei babo, ti-e ciuda ca câstig… 
*** 
Un pitic in autobuz 
Un pitic in autobuz, zice unei domnisoare: 
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- Te dai jos? 
- Da! 
- Cu ce, ca miroase foarte frumos?! 
*** 
Sovietica 
O ascultatoare sovetica ne intriaba dacă este adevarat ca la cinematograful 
Odeon din Chisinau ruleaza filmul erotic “Baba o da soldatului sus”? 
Noi raspundem ca da, insa nu este vorba de un film erotic ci de un film eroic şi 
care nu se chiama “Baba o da soldatului sus” ci “Balada soldatului rus”. 
*** 
Nevasta şi amanta in excursie 
Un om de afaceri afla ca va primi in vizita posibili parteneri din strainatate şi e 
nevoit sa lipseasca o saptamana de acasa. Normal, isi anunta sotia. 
- Uite care e treaba, vin posibili parteneri de afaceri şi trebuie sa ii conduc prin 
tara. O sa lipsesc o saptamana. 
- Aaa, dacă tot lipsesti - zice sotia - e o excursie in Grecia, vreau sa merg. 
Omul de afaceri, ca orice sot intelegator, aproba excursia. Seara merge sa-si 
anunte şi amanta. 
- Vezi ca trebuie sa plec o saptamana din oras, nu te speria, nu s-a intamplat 
nimic. 
- Dragule, am vazut o excursie in Grecia, nu mi-o platesti? 
Zis şi facut, eh, ca şi amanta il ajuta la nevoie… 
Dupa o saptamana vine acasa sotul la sotie, aceasta fericita de nu se poate. 
- Ei, cum a fost? - intreaba sotul. 
- Super, fantastic, am fost in foarte multe locuri dragute, vezi ca am aici ceva 
poze. 
In poze vede afaceristul nostru pe amanta, inghite in sec, sotia, normal, observa. 
- Ce, o cunosti? 
- Nu… Da` de unde! Ddoar mi s-a parut cunoscuta… dar nu! 
- Ah, sa stii ca femeia asta s-a culcat cu toti barbatii din excursie, şi nu au fost 
putini… 
Omul nostru inghite in sec şi seara merge la amanta. 
- Ei, cum a fost? 
- Super, senzational, multumesc, dragut ai fost. Hai sa iti arat ceva poze. In unele 
poze, binenteles, isi recunoaste afaceristul nostru sotia… aceaasi intrebare de la 
amanta… 
- Ce, o cunosti? 
Raspuns negativ, normal. 
- Ei, sa stii ca femeia asta a fost ceea mai tampita din excursie, inchipuie-ti ca a 
fost singura femeie care a venit cu sotul. 
*** 
Furnica şi elefantul 
Un elefant şi o furnica petrec o noapte împreuna. A doua zi când se trezeste 
furnica gaseste elefantul mort. Plina de necaz spune: 
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- Fir-ar sa fie de treaba, pentru o singura noapte de placere trebuie sa platesc o 
viata întreaga sapându-i groapa! 
*** 
Octogenarul la doctor 
Un mos merge la doctor. Acesta îl întreabă: 
- Cum stai cu inima, cu plămînii? 
- Foarte bine. 
- Dar e ceva care te supără? 
- Da, am o problemă: cînd fac sex, aud fluierături în urechi. 
- Ce vîrstă ai mata? 
- 83 de ani. 
- Păi şi la 83 de ani ce ai vrea să auzi, aplauze? 
*** 
Lectie de gramatica la Tirgu Mures. 
Lectie de gramatica la Tirgu Mures. Profesoara le explica elevilor despre gradele 
de comparatie ale adjectivelor. Dupa ce termina, vrea sa vada ce au inteles copiii 
şi le cere sa dea exemple: 
- Ionel, spune profesoara, da un exemplu de adjectiv la cele trei grade de 
comparatie. 
Se ridica Ionel şi spune: frumos, mai frumos, cel mai frumos. 
- Bravo Ionel, spune profesoara, ai inteles perfect. Ai nota 10! Ia sa vedem acum 
dacă Anisoara a inteles cum e cu gradele de comparatie. Se ridica Anisoara şi 
spune: inalt, mai inalt, cel mai inalt. 
- Bravo Anisoara, ai şi tu un 10. 
- Ia s-o vedem acum şi pe Ildiko. 
Se ridica Ildiko şi incepe: 
- Adanc, mai adanc, ioi!!! 
*** 
Homosexuali 
Doi homosexuali se cearta: 
- Porcule! 
- Boule 
- Nenorocitule 
- Pi*da ma-tii! 
- Tampitule! 
- Sugi p**a! 
- Aha, deci vrei sa ne-mpacam! 
*** 
Sanii 
Opreste un tip o gagica pe strada. 
- dacă va dau 100 $ ma lasati sa va musc sanii? 
- Du-te dom’le de aici, lasa-ma-n pace. 
Se duce tipul dupa colt şi asteapta… cand apare tipa : 
- dacă va dau 1.000 $ ma lasati sa va musc sanii? 
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- Hmm… nu dom’le, du-te de aici. 
Se duce tipul dupa urmatorul colt, apare gagica… 
- dacă va dau 10.000 $ ma lasati sa va musc sanii? 
- Hmm, bine, dar nu aici ca trece lumea… 
Se duce asta cu ea, tipa isi desface bluza şi scoate la iveala o pereche de sani 
superbi. Tipul incepe sa-i mangaie, sa se joace cu ei etc. … la care tipa: 
- Da’ ce faci dom’le, nu-i musti? – Mmm… Neah, costa prea mult! 
 
*** 
Doi betivi ies dintr-un bar. Unul din ei vede un ciine care-si lingea testicolele. 
Atunci betivul zice: 
- Ce n-as da şi eu sa pot face asta... 
Celalat betiv spune: 
- Hic...hic.. daca-i dai un biscuit cred ca te lasa şi pe tine. 
*** 
Ieri seara stateam cu nevasta-mea de vorba despre eutanasiere. 
Si i-am spus: 
- Sa nu ma lasi niciodata sa stau intr-o stare vegetativa, sa fiu dependent 
de o masina şi alimentat cu lichide; dacă o sa fiu vreodata intr-o astfel de 
stare te rog sa debransezi toate aparatele care ma tin in viata! 
Si atunci ea s-a ridicat, a inchis televizorul şi calculatorul şi mi-a aruncat berea... 
*** 
Doctorul: 
- E adevarat ce mi-a spus sotul dumneavoastra? De ce nu vreti sa faceti sex?.. 
- Domnule doctor, sunt foarte chinuita. 
Toata ziua lucrez.Dimineata sar într-un taxi sa ma duc la serviciu. Cand ajung, 
taximetristul ma intreaba: "Facem socoteala sau..." Ca sa fac o economie, aleg 
"sau". 
Ajung la servici, seful imi zice: "Iar ai intarziat. Ce facem, iti taiem din 
salariu, sau?... Binenteles, aleg "sau". 
Dupa lucru, obosita ma urc într-un taxi şi acelasi lucru... 
Doctorul: Ei, ce parere aveti, ii spunem sotului, sau?... 
*** 
RADIO EREVAN 
 
I. Cand va incepe Foametea Mondiala? 
R. Cand vor incepe chinezii sa manance cu lingura. 
 
I. De ce este bine sa mearga soacra la vot? 
R. Ca sa se obisnuiasca cu urna. 
 
I. Va veni un alt razboi Mondial? 
R. Nu! Dar va fi o lupta pentru pace, de nu va mai ramane piatra pe piatra. 
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I. Ce este un salariu? 
R. Un fel de menstruatie: il astepti o luna şi trece dupa trei zile... 
 
I. E adevarat ca Ceaikovski a fost homosexual? 
R. Da, dar noua ne place din alte motive... 
 
I. Cum poti trai doar din salariu? 
R. Nu stim. Nici n-am incercat... 
 
I. Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului? 
R. Fiecare a incercat cate o parola. 
 
I. Este adevarat ca impotenta se poate trata cu lapte? 
R. Da, dacă in ceasca cu lapte se pun şi doua linguri cu ghips. 
 
I. Pot incepe orele de educatie sexuala cu fiica mea de 12 ani? 
R. Da, veti invata lucruri noi şi interesante ! 
 
I. Cum clasifica femeile penisurile? 
R. In viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel: 
- in ordine descrescatoare: mica, foarte mica şi ce-i aia. 
- in ordine crescatoare: mare, foarte mare şi NORMALA. 
 
I. De ce iau politistii salariu? 
R. Pentru ca prostia se plateste. 
 
I. Care este avantajul de a face sex in grup? 
R. dacă ai ceva treaba, poti sa pleci. 
 
I. Ce este un copil complexat? 
R. Un copil cu mama reala şi tata imaginar. 
 
I. Care este cel mai bun anticonceptional? 
R. Un "NU!" hotarat. 
 
I. Care este diferenta dintre un politician şi un iluzionist? 
R.Ultimul recunoaste ca foloseste tot felul de trucuri. 
 
I. Ce face femeia dupa ce face dragoste? 
R. Se plictiseste.... 
 
I. De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine? 
R. Pentru ca nu suporta comparatiile. 
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I. Cum se cheama un barbat inteligent in America? 
R. Turist. 
 
I. De ce a creat Dumnezeu barbatul? 
R. Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasa 
 
I. Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie? 
R. 30 de kilograme. 
 
I. Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
R. 30 - 45 de minute. 
 
I. La ce este mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
R. Depinde de vechime. 
 
I. De ce au uraganele nume de femei? 
R. Pentru ca vin umede şi salbatice şi pleaca cu casa şi masina. 
 
I. Ce zic ciobanii cand se descalta? 
R. A mai trecut un an! 
 
I. Cand este un barbat o companie placuta pentru o femeie? 
R. Atunci cand barbatul este patronul companiei!!! 
 
Intr-o mica asezare se stinge din viata prostituata locului şi lasa mostenire toti 
banii ei repararii sinagogii. Enoriasii, in majoritate, nu vor sa primeasca 
mostenirea. Vezi Doamne ca nu-i cuvios sa primesti banii unei curve. Discutii şi 
discutii, pana ce hotaresc sa se duca la Rabin. Rabinul hotareste ca e voie de 
primit banii. 
- Dar bine, Rebe, de ce, ca doar femeia stii bine cu ce se ocupa?!? 
- Pai, spune rabinul, banii aceia in fond sunt banii nostri, nu? 
*** 
O pereche sta in cabinetul terapeutului. 
Terapeutul: Ce pot face pentru Dvs? 
Barbatul: Sunteti asa de bun şi sa ne priviti in timp ce facem sex? 
Terapeutul se uita mirat la ei dar aproba. când perechea a fost gata, terapeutul 
face remarca: Imi pare rau, dar nu am vazut nimic deosebit la Dvs.. şi cere 
onorarul de 80 € petru sedinta.. 
In urmatoarele saptamini se repeta povestea, de doua ori pe saptamina vine 
perechea, au sex, platesc 80 €.. 
Peste citeve saptamini intreba terapeutul: Ma scuzati de intrebare, dar ce 
incercati d-vs sa descoperiti? 
Barbatul: Nimic! Dar ea este casatorita, la ea nu putem. Eu sint casatorit, nici la 
mine nu putem. In Holliday Inn vor 150 € pentru o zi, in Radisson 360 €, pe când 
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dacă venim aici, avem un alibi, costa numai 80 € dar şi mai primim de la 
asigurarea medicala 67, 50 € inapoi... 
*** 
INTREBARE LA UN EXAMEN DE FIZICA LA UNIVERSITATEA DIN COPENHAGA: 
 
CUM SE POATE MASURA INALTIMEA UNEI CLADIRI CU UN BAROMETRU? 
 
Raspuns student: Se masoara lungimea barometrului, se leaga barometrul cu o 
sfoara şi se coboara de pe acoperisul cladirii; inaltimea cladirii = lungimea 
barometrului + lungimea sforii. 
Studentul a fost dat afara de la examen. 
Studentul a facut contestatie, care a fost acceptata pentru ca s-a considerat ca 
intrebarea nu impunea o anumita solutie. Dar cum raspunsul sau nu putea 
edifica examinatorul asupra cunostintelor de fizica dobandite la cursul respectiv, 
o noua examinare a avut loc. 
Raspuns student: Se arunca barometrul de pe cladire şi se masoara timpul pana 
la impactul cu solul. Inaltimea cladirii = (g*t^2)/2. 
Examinatorul solicita o alta solutie. 
Raspuns student: dacă este o zi insorita, se aseaza barometrul pe cladire şi se 
masoara umbra de pe sol. Cunoscand lungimea barometrului şi a umbrei, totul 
se reduce la o simpla problema de asemanare. 
Examinatorul solicita o alta solutie. 
Raspuns student: Se leaga barometrul cu o sfoara şi este lasat sa oscileze liber la 
sol şi pe cladire. Cum perioada de oscilatie depinde de acceleratia gravitationala 
(g), se poate masura inaltimea cladirii in functie de variatia "g". 
Examinatorul solicita o alta solutie şi atrage atentia studentului ca este ultima sa 
sansa. 
Raspuns student: Solutia pe care o asteptati de la mine banuiesc ca este 
masurarea presiunii la sol şi pe cladire - presiune care variaza cu inaltimea - Şi 
determinarea inaltimii cladirii in functie de variatia de presiune. Dar aceasta 
este o solutie de-a dreptul plicticoasa, de aceea va mai propun una: 
Se poate propune administratorului cladirii un targ avantajos: Imi puteti spune 
in schimbul acestui frumos barometru care aste inaltimea cladirii...? 
Studentul acesta a fost Nils Bohr, singurul absolvent al universitatii din 
Copenhaga laureat al premiului Nobel. 
 
*** 
Se duce un tip la biblioteca: - Fiti amabila, vreau şi eu o carte despre 
sinucideri! - Ttt, ca tu n-o mai aduci inapoi!!! 
- ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O fetita observa la strand diferenta dintre ea şi un baietel. 
Se duce într-un suflet la mama ei şi intreaba: 
- Mami mami... De ce nu am şi eu asa ceva intre picioare? 
- Rabdare, copila mea, rabdare... 
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*** 
Un tip si-o tipa, in liftul unui hotel de 5 stele. Cand se intoarce sa 
apese butonul pentru etajul la care dorea sa ajunga barbatul atinge cu 
cotul absolut intamplator, sanii femeii. Ca sa isi ceara scuze, dar sa nu 
fie penibil, tipul zice: 
- Doamna, dacă şi inima dvs este atat de mare precum sanii sunt sigur ca 
ma veti ierta! 
La care, ea: 
- Domnule dacă şi penisul dvs este la fel de tare precum cotul, eu stau la 
camera 214. 
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria..... 
Maria: Ajutoooor !!! 
Gheorghe: Taci fa, ca pot şi singur !!! 
*** 
Trei sentimente: ... 
Stresul.....este cand sotia este insarcinata; 
Tensiune....cand amanta este insarcinata şi 
Panica.... cand amandoua sunt insarcinate. 
*** 
Bula, insotit de alti doi derbedei, se afla in apartamentul unei nimfomane, 
incercand sa satisfaca apetitul sexual al gazdei. La un moment dat, sotul doamnei 
isi anunta sosirea, trantind usa de la parter. In panica, doi dintre amanti apuca sa 
se imbrace, strecurandu-se unul in baie, altul in bucatarie, numai Bula, gol pusca, 
se ascunde in sifonier. 
Cand sotul intra in casa, din baie iese un "mecanic" spunand: 
- Doamna, robinetele sunt in ordine, le-am reparat. 
Imediat, alt "mecanic" iese din bucatarie, raportand: 
- Doamna, aragazul dvs. e reparat ! 
Cand se minuna inca de ciudatenia tehnicenilor fara scule şi salopeta, din 
sifonier isi face aparitia un handralau in pilea goala, care vazandu-se privit cu 
ochii cat cepele, exclama: 
- Ce, ba, n-ai mai vazut molie?!!! 
*** 
Un ungur un francez, un american şi un roman mergeau cu vaporul...la un 
moment dat vaporul se scufunda şi unul dintre ei spune: 
- Ba io m-arunc, zice americanu....LONG LIVE AMERICA!! şi sare.... 
Sare şi francezul....VIVE LA FRANCE!! şi se arunca.. 
Sare şi romanul....TRAIASCA ROMANIA!! şi il impinge pe ungur in apa.... 
*** 
I: Cand a fost inventat apartheid-ul? 
R: Cand albii i-au banuit pe negri ca ar fi unguri. 
*** 
Un cioban ardelean statea pe iarba, in apropierea unei fantani. Un om 
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se duce la fantana cu intentia de a bea. 
- Nu bea, omule, e otravita ! 
- Nem to dom. 
- Apoi bea, dar incet, ca-i rece. 
*** 
Un roman calatoreste cu trenul cu un ungur. 
La un moment dat, ungurul il intreaba pe roman: ce scrie pe geam? 
El ii raspunde: "nu scoateti capul pe fereastra!" 
- Şi mai jos? 
- Acelasi lucru dar in franceza. 
- Mai jos? 
- In engleza. 
- Mai jos? 
- In italiana. 
- Dar in ungureste nu scrie? 
- Nu, ca voi aveti voie..... 
*** 
Clasa de maghiari la ora de limba romana. 
- Gyury, spune, te rog, o propozitie! 
- Duminica me duc la pedure. 
- Gyury draga, da nu-i bine. 
- Atunci nu me duc. 
*** 
Stiti ca "O brad frumos" a fost compus de un ungur? 
Dacă era de un roman ar fi fost "Un brad frumos". 
*** 
I: dacă in fata ta stau sa se inece un alb şi un negru, pe cine salvezi primul? 
R: Pe negru, albul s-ar putea sa fie ungur! 
*** 
Un negru se duce la oficiul fortelor de munca din Africa de Sud. 
- Buna ziua! As dori un loc de munca. 
- Sigur, cum sa nu, se poate, zise albul. Dar sa stiti ca nu mai avem 
decat un post de director la minele de diamante, dacă va convine. 
- Bineinteles. 
- Salariul din pacate a mai scazut. Nu mai este 150.000 de dolari an ci 120.000. 
- Excelent spuse contrariat negrul. 
- Iar vila unde o sa locuiti nu are decat trei etaje, ne pare rau si 
pentru piscina care este deocamdata in constructie. 
Cat despre limuzina trebuie sa va multumiti cu un Lincoln pentru ca 
Mercedes-ul s-a stricat. 
- Chiar asa domnule, nu-mi vine sa cred. Dumneata iti bati joc de mine? 
- Pai cine a inceput primul? 
*** 
Un reporter ii ia un interviu lui Ray Charles: 
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- Cum va impacati cu faptul ca sunteti orb? 
- Orb ca orb, bine ca nu sunt negru! 
*** 
Doi canibali stau in pom. Pe jos trece un cavaler in armura. Unul 
dintre ei spune: 
- Azi mancam conserve! 
*** 
In Satu Mare un tip intra într-un bar cu un crocodil in lesa şi intreaba barmanul: 
- Nu va suparati, aici serviti unguri? 
- Da, cum sa nu, luati loc! Ce va aduc? 
- Mie o bere şi lui 2 unguri! 
*** 
O fata de la tara vine şi ea sa munceasca la oras şi se angajeaza ca servitoare la o 
familie de bogatasi. 
Intr-o zi sotul şi sotia, dupa ce fac sex cu prezervativ, uita se il arunce de pe 
noptiera. Dupa ce isi fac baie se intorc in camera şi o vad pe servitoare mirata cu 
prezervativul in mana. 
- Maria, la tine la tara nu se face sex? 
- Se face, se face, dar asaaaa... pana cade pieleaaa!?!?!? 
*** 
Suna telefonul: 
- Alo, senor Rod? Aici este Ernesto, ingrijitorul d-voastra de la casa de la tara. 
Rod: Da Ernesto, ce pot sa fac ptr.tine? 
Ernesto: Oh, am sunat, senor Rod, sa va anunt ca papagalul d-voastra a murit. 
Rod: Papagalul meu?! Tocmai papagalul meu vorbitor care a cistigat multe 
premii internationale? 
Ernesto: Da senor, acela. 
Rod: Ce nenorocire, am cheltuit o avere cu papagalul asta. De ce a murit? 
Ernesto: A mincat carne stricata. 
Rod : Carne stricata?! Cine dracu l-a hranit cu carne stricata? 
Ernesto: Nimeni senor, a mincat el singur carne de cal mort. 
Rod: Cal mort? Ce cal mort? 
Ernesto: Calul dumneavoastra pursinge, senor. 
Rod: Nepretuitul meu cal pursinge, multiplu campion, este mort? 
Ernesto: Da senor, a murit de epuizare tragind la caruta cu apa. 
Rod: Ai innebunit de tot? Ce dracu' tot spui acolo? Ce caruta cu apa? 
Ernesto: Cea pe care o foloseamm sa stingem focul, senor. 
Rod: Dumnezeule ! Ce tot spui? Care foc? 
Ernesto: Focul de la casa dumneavoastra senor. O luminare a cazut şi a aprins 
draperiile şi perdelele... 
Rod: Ce dracu' vrei sa spui, ca mi-a luat foc casa de la o luminare? 
Ernesto: Si, senor. 
Rod: Pai avem electricitate !!! Pentru ce mama dracu' era luminarea aprinsa? 
Ernesto: Senor, luminarea era aprinsa pentru inmormintare. 
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Rod: CARE NENOROCITA DE INMORMINTARE?!!! 
Ernesto: A sotiei d-voastra, senor Rod. 
Rod: ....................!!!!!!!!!!!....???? 
Ernesto: Sa vedeti, a venit intr-o noapte acasa pe intuneric şi eu am crezut ca 
este un hot. Asa ca am lovit-o cu crosa d-voastra de golf, model Tiger Woods 
Nike Driver. 
Rod: ............................ 
Rod!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Rod: Ernesto! dacă mi-ai rupt crosa aia esti într-un mare rahat !!! 
*** 
Cum să înjuri pe cineva în mod politicos 
 
"O zi fără Dvs. e ca o luna de concediu". 
"Dacă v-am jignit, am savurat-o". 
"Dvs. reuşiţi să faceţi pe cineva sa aprecieze liniştea". 
"Fiecare trebuie sa existe, dar de ce tocmai Dvs.?" 
"De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare sa fie de unu' singur?" 
"Am avut o seara foarte plăcută. N-a fost seara asta, dar nu mă vait". 
"S-a sinucis cândva cineva din familia Dvs.? Nu? Cum ar fi?" 
"Bancul pe care vi-l voi povesti acuma e aşa de bun ca va pica ţâţele...oh, da' vad 
ca il cunoaşteţi deja..." 
"Nu v-au rugat niciodată părinţii să fugiţi de acasă?" 
"Eu nu uit niciodata un chip, dar in cazul Dvs. o sa fac o exceptie..." 
"Oare este astazi o zi deosebita sau sunteti de obicei asa de tampit??" 
"Data viitoare cand ai de gand sa-ti arunci toalele, nu te dezbraca". 
"Nu, eu nu aud rau...va ignor numai". 
"Va rog sa nu va miscati! As vrea sa va uit asa cum sunteti..." 
"Sunteti intr-adevar un argument convingator pentru paturi separate". 
"Tu ai arata foarte bine in ceva lung, curgator...Amazon, Nil, Dunare..." 
"Sunteti la fel de binevenit ca şi telefonul care suna in timpul sexului". 
*** 
Diverse 
Eram asa de sarac cand am fost copil, caci dacă nu eram baiat, nu as fi avut cu ce 
sa ma joc... 
Fata mi-a telefonat şi mi-a spus: vin-o la mine... nu-i nimeni acasa... M-am dus... 
nu era nimeni acasa... 
In timp ce face sex, nevasta-mea obisnuieste sa-mi vorbeasca tot timpul... Chiar 
şi alaltaieri mi-a telefonat dintr-un hotel.... 
Intr-o zi am ajuns acasa mai devreme... Vad un tanar alergand gol pe strada... L-
am intrebat de ce facea asta? Mi-a raspuns: "Din cauza ca ai venit prea devreme 
acasa!" 
Am avut o zi foarte grea... Am imbracat o camasa... mi-a cazut un nasture... Am 
ridicat servieta, mi-a cazut manerul... Mi-e frica sa ma duc la closet..... 
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Eram un copil foarte urat. Cand ma jucam in lada de nisip, pisica incerca tot 
timpul sa ma acopere... 
Pot afirma cu siguranta ca parintii m-au urat! Singurele mele jucarii in cadita de 
baie erau un toaster şi un radio... 
Cand eram bebelus eram foarte urat. Mama n-a vrut sa ma alapteze... Mi-a spus 
ca prefera sa fim doar amici! 
Sunt asa de urat, incat tatal meu poarta in portofel fotografia copilului cu care a 
sosit portofelul. 
Cand m-am nascut, doctorul a iesit in sala de asteptare şi i-a spus tatei cu parere 
de rau: "Am facut tot ce era cu putinta... dar totusi.... s-a nascut" !! 
Sunt asa de urat incat mama avea gretzuri... Dupa ce m-am nascut!!! 
Imi amintesc ca o data tiganii m-au rapit şi au trimis parintilor mei o bucata din 
degetul meu. Dar tatal meu a mai cerut dovezi.... 
Imi amintesc ca o data m-am pierdut de parintii pe strada... M-am dus la un 
politist şi l-am intrebat: "Crezi oare ca-i vom gasi?" El s-a scarpinat in cap şi mi-a 
raspuns: "Nu stiu... sunt asa multe ascunzatori..." 
Sunt asa de urat, incat o data pe cand lucram într-un magazin de animale de casa 
cumparatorii intrebau cam la ce marime pot ajunge... 
M-am dus la doctorul meu. I-am spus: "Doctore, in fiecare dimineata, cand ma uit 
in oglinda, incep incep sa vomit. Care-i problema mea?" "Nu stiu! Se pare ca ai o 
vedere perfecta." 
Care e diferenta intre stress, tensiune şi panica? Stress este atunci cand nevasta 
este gravida, tensiune este atunci cand amanta este gravida, iar panica atunci 
cand sunt gravide amandoua. 
*** 
Actorii despre sex 
"Cunoasteti privirea aceea pe care o au femeile cand vor sa faca sex? Nici eu." 
Steve Martin 
"Sa faci sex e ca şi cum ai juca bridge. dacă n-ai un partener bun, ar fi bine sa ai o 
mana buna." Woody Allen 
"Bisexualitatea dubleaza automat sansele de a avea o intalnire sambata 
noaptea." Rodney Dangerfield 
"Exista cateva dispozitive care cresc dorinta sexuala, in special la femei. Cel mai 
important dintre acestea este Mercedes-Benz 500 SL." Lynn Lavner 
"Femeile sunt capabile sa mimeze orgasmul. Barbatii pot mima o intreaga 
relatie." Sharon Stone 
"Femeile au nevoie de un motiv ca sa faca sex. Barbatii au nevoie numai de un 
loc unde s-o faca." Billy Crystal 
"Potrivit unor cercetari recente, femeile spun ca se simt mai comfortabil dacă se 
dezbraca in fata unui barbat, decat dacă ar face-o in fata unei femei. Aceasta din 
cauza ca femeile sunt foarte critice, in timp ce barbatii sunt doar recunoscatori." 
Robert DeNiro 
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"Se zice ca ar fi aparut un nou scandal in lumea medicala. Doctorii semnaleaza 
faptul ca barbatii au reactii alergice la prezervativele din latex. Acestea provoaca 
umflarea puternica a penisului. Si, care-i problema?" Dustin Hoffman 
"In loc sa ma recasatoresc, mai bine imi gasesc o femeie care sa nu-mi placa si-i 
dau pur şi simplu o casa." Rod Stewart 
"Vedeti, problema e ca Dumnezeu i-a dat barbatului un creier şi un penis, dar nu 
i-a dat suficient sange pentru a le folosi pe amandoua deodata." Robin Williams 
Mai multi cineasti au decis sa faca o lista cu "lectiile" date de filmele americane, 
cele imprimate definitiv in mintea spectatorilor. Despre ce este vorba? Sa 
vedem: 
*** 
Lecţii din filmele americane 
Apartamentele mari, etajate, din New York, au o chirie convenabila pentru 
oricine, fie el somer sau director. 
Cel putin unul din doi gemeni identici este diabolic. 
Dacă trebuie sa dezamorsezi o bomba nu ai de ce sa-ti faci griji, intotdeauna vei 
alege corect firul care trebuie taiat. 
Mai toate computerele laptop sunt suficient de puternice pentru a patrunde in 
sistemul de comunicatii al oricarei civilizatii extraterestre invadatoare. 
Nu conteaza dacă intr-o lupta martiala numarul adversarilor este foarte mare: 
inamicii tai vor astepta rabdatori sa te atace unul cate unul, dansand in jurul tau 
intr-o maniera amenintatoare, pana cand ii faci knock-out pe cei dinainte. 
Cand stingi lumina pentru a te duce la culcare, tot ce se afla in dormitorul tau se 
vede perfect, numai ca intr-o usoara penumbra. 
Dacă esti blonda şi draguta, este foarte probabil sa ajungi expert mondial in 
fisiune nucleara la varsta de 22 de ani. 
Politistii cinstiti şi muncitori sunt in mod traditional impuscati cu trei zile 
inainte de pensionare. 
Decat sa risipeasca gloantele, megalomaniacii prefera sa-si ucida adversarii pe 
care-i prind folosind masinarii complicate, care cuprind rachete, sisteme 
electronice, gaze mortale, lasere sau rechini mancatori de oameni, ce le ofera 
prizonierilor cam 20 de minute pentru a evada. 
Toate paturile au cearsafuri speciale, probabil in forma de L, care ajung pana la 
subratul femeii care doarme, dar depasesc numai cu putin coapsele barbatului 
de langa ea. 
Toate pungile cu cumparaturi contin cel putin o paine-bagheta. 
Este foarte usor pentru oricine sa piloteze un avion, pana la aterizare, urmand 
instructiunile cuiva din turnul de control. 
data pus pe buze, rujul nu mai dispare de acolo, orice ai face, inclusiv scufundari 
submarine. 
Cel mai probabil vei supravietui unei batalii, dar numai dacă nu faci greseala sa 
arati inainte cuiva fotografia iubitei care te asteapta acasa. 
Dacă vrei se te dai drept ofiter german sau rus, nu-i nevoie sa stii limbi straine, 
este suficient un accent potrivit. 
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Turnul Eiffel se vede pe orice fereastra din Paris. 
Un barbat nu va arata nici un semn de durere in cursul celor mai feroce lupte, 
dar se va crispa cu totul cand o femeie incearca sa-i curete zgarieturile. 
Dacă undeva se vede un panou de sticla, mai devreme sau mai tarziu cineva va 
trece prin el. 
Dacă locuiesc intr-o casa bantuita, femeile vor iesi - dar numai in cele mai 
transparente desuuri - sa vada ce este cu sunetele ciudate pe care le aud. 
Un computer pe care trebuie sa deschizi un fisier text nu va avea cursor, dar va 
spune intotdeauna: "Introdu parola". 
Cand conduci pe un drum perfect drept este intotdeauna necesar sa rotesti 
voiniceste de volan in stanga şi in dreapta la fiecare cateva momente. 
Toate bombele au un ceas electronic cu cifre mari şi rosii, pentru a sti exact cat 
mai este pana la explozie. 
Un detectiv poate rezolva un caz numai dupa ce a fost suspendat. 
Dacă te hotarasti sa dansezi pe strada, toti cei pe care ii vei intalni vor cunoaste 
perfect pasii. 
In timpul tuturor investigatiilor politiei, detectivii viziteaza obligatoriu, cel putin 
o data, un club de striptease. 
Toate numerele de telefon din America incep cu 555. 
Majoritatea cainilor sunt nemuritori. 
Dacă esti urmarit prin oras, poti sa te ascunzi intr-o parada de ziua Sfantului 
Patrick indiferent de anotimpul in care se petrece actiunea. 
Sistemul de ventilatie al unei cladiri este locul perfect in care sa te ascunzi. 
Nimeni, nici o data, nu se va gandi sa caute in locul in care poti sa te deplasezi 
dintr-o parte a cladirii in cealalta fara nici o greutate. 
Cand platesti un taxi, nu te uita la portofel. Apuca o bancnota la intamplare şi 
sigur va fi suma exacta ce trebuie achitata. 
Orice rasa extraterestra poate sa lase insarcinata o pamanteanca. 
Bucatariile nu sunt echipate cu intrerupatoare. Cand folosesti o bucatarie 
noaptea, trebuie sa lasi frigiderul deschis pentru a avea lumina in incapere. 
Un singur bat de chibrit aprins, este suficient pentru a ilumina o camera de 
marimea unui stadion. 
Toti oamenii din vechime, indiferent de epoca, au dinti perfecti. 
Cu toate ca in secolul XX este posibil sa tragi cu o arma într-un obiect aflat in 
afara razei vizuale, oamenii secolului XXIII vor pierde aceasta abilitate. 
Nu este necesar sa saluti atunci cand incepi sau termini o convorbire telefonica. 
Cand sunt singuri, toti strainii prefera sa vorbeasca in engleza unul cu celalalt. 
Orice incuietoare poate fi deschisa cu o carte de credit sau o agrafa in cateva 
secunde. Exceptie fac cazurile cand dincolo de usa este un copil amenintat de un 
incediu. 
Toate buletinele de stiri contin materiale care te afecteaza direct şi sunt difuzate 
in momentul in care tu deschizi televizorul. 
Departamentele de politie dau ofiterilor teste de personalitate pentru a fi sigure 
ca ii vor face parteneri pe cei care se potrivesc mai putin. 
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*** 
Diverse 
Un om diplomat este cineva care iti poate spune sa te duci la dracu astfel incat sa 
astepti cu nerabdare calatoria. 
 
Anul 1981: 
1. Printul Charles se casatoreste. 
2. Liverpool castiga Cupa Europeana. 
3. Papa moare. 
 
Anul 2005: 
1. Printul Charles se casatoreste. 
2. Liverpool castiga Cupa Europeana. 
3. Papa moare. 
 
CONCLUZIE: 
Dacă Printul Charles se mai casatoreste o data şi Liverpool castiga iar finala ar fi 
bine sa-l anunte cineva pe Papa... 
*** 
Care este diferenta dintre MITA şi DAR? 
Un DAR este atunci cand cel care primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". 
O MITA este atunci cand cel care da spune: "Multumesc!", iar cel care primeste 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!" 
*** 
Este pacat ca singurul lucru pe care un om il poate face opt ore este sa 
munceasca. Nu poate sa manance opt ore; nu poate sa bea opt ore; nu poate sa 
faca dragoste opt ore. 
Singurul lucru pe care un om il poate face pentru opt ore este munca". - William 
Faulkner 
*** 
 
Stomatologică 
O femeie de duce la stomatolog, şi nervoasa se aseaza pe scaun.... cu picioare 
despartite, in pozitie ginecologica! 
Dentistul ii zice: 
- Doamna draga, cred ca aţi greşit etajul! ginecologia este 2 etaje mai sus!!! 
Femeia: 
- Nu draga domnule! dumneata i-ai pus proteza sotului meu, dumneata s-o scoti 
de-acolo! 
*** 
La un magazin care vinde bărbaţi 
La un magazin specializat in vanzarea de soti, femeile puteau alege dintre mai 
multe categorii de barbati, care erau comercializati pe fiecare din cele cinci etaje 
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ale magazinului. Calitatea viitorilor soti crestea odata cu etajul. Singura regula 
era ca odata deschisa usa unui etaj, trebuia sa alegi un barbat de la acel etaj sau 
sa renunti, neavand posibilitatea sa te reintorci. 
Asadar, doua prietene merg la magazin sa-si gaseasca soti. 
La primul etaj, pe usa era scris: "Acesti barbati au serviciu şi iubesc copii". 
Femeile citesc mesajul şi gandesc: 
- E mai bine decat sa nu aiba serviciu sau sa nu iubesca copii, dar oare cum sunt 
cei de la etajul urmator? 
Asa ca urca la al doilea etaj. 
Aici era urmatorul anunt: "Acesti barbati au slujbe bine platite, iubesc copii şi 
arata foarte bine". 
- Hmmm, spun femeile, dar oare ce urmeaza? 
Asa ca urca la al treilea etaj. Pe usa acestuia era scris: "Acesti barbati au slujbe 
bine platite, arata extrem de bine, iubesc copii şi ajuta in gospodarie". 
- Foarte tentant, spun femeile, dar precis cei de mai sus sunt şi mai buni. 
La al patrulea etaj era urmatorul afis: "Acesti barbati au slujbe foarte bine 
platite, iubesc copii, ajuta la treburile gospodaresti, arata foarte bine şi au o fire 
extrem de romantica!". 
- Extraordinar, exclama ele şi urca la etajul cinci. 
Aici era urmatorul mesaj: "Acest etaj exista numai pentru a demonstra ca femeia 
este imposibil de satisfacut!" 
*** 
Barbatul şi femeia 
 
Barbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VANATOAREA, 
Femeia a descoperit VANATOAREA şi a inventat BLANURILE 
 
Barbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA, 
Femeia a descoperit PICTURA şi a inventat MAKEUP-ul 
 
Barbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSATIA, 
Femeia a descoperit CONVERSATIA şi a inventat BARFA 
 
Barbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat CARTILE DE JOC, 
Femeia a descoperit CARTILE DE JOC şi a inventat DATUL IN CARTI 
 
Barbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MANCAREA, 
Femeia a descoperit MANCAREA şi a inventat DIETA 
 
Barbatul a descoperit PRIETENIA şi a inventat DRAGOSTEA, 
Femeia a descoperit DRAGOSTEA şi a inventat CASATORIA 
 
Barbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL, 
Femeia a descoperit SEXUL şi a inventat DURERILE DE CAP 
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Barbatul a descoperit COMERTUL şi a inventat BANII, 
Femeia a descoperit BANII..... 
 
..... şi atunci s-a dus naibii totul !!!!! 
 
"o femeie merge la parfumerie: va rog sa-mi dati un parfum care sa-i placa 
sotului meu. ceva cu aroma de computer aveti?" 
*** 
Adevăruri general valabile 
barbat inteligent + femeie inteligenta = poveste de dragoste 
barbat inteligent + femeie idioata = sarcina nedorita 
barbat idiot + femeie inteligenta = aventura fara viitor 
barbat idiot + femeie idioata = casatorie 
patron inteligent + salariat inteligent = profit 
patron inteligent + salariat idiot = productie 
patron idiot + salariat inteligent = avansare 
patron idiot + salariat idiot = ore suplimentare 
vanzator inteligent + client inteligent = dialog 
vanzator inteligent + client idiot = tzeapa 
vanzator idiot + client inteligent = discount 
vanzator idiot + client idiot = produse Microsoft 
stapan inteligent + pisica inteligenta = afectiune 
stapan inteligent + pisica idioata = smotoceala 
stapan idiot + pisica inteligenta = zgarieturi 
stapan idiot + pisica idioata = imparteala a patului 
barbat frumos + femeie frumoasa = Sex 
barbat frumos + femeie nasoala = idiotule! 
barbat urat + femeie frumoasa = bani 
barbat urat + femeie nasoala = disperare 
barbat tanar + femeie tanara = Dragoste 
barbat tanar + femeie in varsta = mama! 
barbat in varsta + femeie tanara = bani 
barbat in varsta + femeie in varsta = amicitie 
barbat motivat + femeie motivata = insomnie a vecinilor 
barbat motivat + femeie obosita = viol 
barbat obosit + femeie motivata = frustrare 
barbat obosit + femeie obosita = sforait + insomnie 
job pasionant + viata de familie pasionanta = dificultati de planning + mare 
oboseala 
job pasionant + viata de familie idioata = ore suplimentare 
job cretin + viata de familie pasionanta = concedii medicale şi fara plata 
job cretin + viata de familie idioata = adultere si/sau Internet 
femeie inteligenta + amanta inteligenta = viitor celibatar 



3200 

 

femeie inteligenta + amanta idioata = amanta bomba! 
femeie idioata + amanta inteligenta = divort la orizont 
femeie idioata + amanta idioata = visul oricarui barbat 
elev inteligent + profesor inteligent = pura teorie! 
elev inteligent + profesor idiot = curs de paranormal 
elev idiot + profesor inteligent = curs de matematici 
elev idiot + profesor idiot = crudul adevar 
*** 
Scrisoare 
Tatal intra in camera fiicei sale şi gaseste o scriosoare pe pat. Avand deja ganduri 
negre, desface totusi scrisoare şi citeste: 
Dragi parinti, 
Cu parere de rau va anunt ca eu am fugit cu noul meu prieten. Am aflat ce 
inseamna adevarata dragoste şi el este un dragut cand gonim goi cu motorul cu 
toate piercing-urile, cicatricele, tatuajele care ii acopera tot corpul! Dar nu e 
numai asta. Sunt insarcinata şi Ahmed zice ca vom trai fericiti in rulota lui din 
padure. Vrea sa avem multi copii, ceea ce stiti ca imi doresc şi eu. Am invatat ca 
marijuana nu face rau nimanui asa ca o crestem pe langa casa pentru el şi 
prietenii lui care ne aduc toata cocaina pe care ne-o dorim. Intre timp ne rugam 
sa se gaseasca leacul pentru SIDA, in asa fel incat sa se faca şi Ahmed bine. Sa 
stiti ca merita! Nu va faceti griji in ceea ce priveste banii. Ahmed a aranjat ca eu 
sa joc într-un film pe care il fac prietenii lui Leroy şi Jamal in pivnita. 
Deocamdata castig 50 $ pe scena, dar pot sa iau inca 50$ bonus dacă sunt cu 3 
barbati şi un bonus de 100 $ dacă se foloseste un cal. Ahmed a zis ceva şi despre 
niste caini, asa ca am mai multe posibilitati. Mama, sa nu-ti faci griji pentru mine, 
de acum am 15 ani şi stiu sa am grija de mine. Dupa cum vezi eu şi Ahmed ne-am 
gandit la toate! Intr-o zi o sa trecem in vizita pe la voi sa va cunoasteti nepoteii. 
Ahmed chiar se gandea sa-si puna un atas la motor ca sa putem veni cu toti o 
data! 
Va pup pe amnadoi 
Fiica voastra, Maria 
.................... 
PS. Tata, am glumit......... sunt la vecini, ma uit la TV. 
Voiam doar sa iti arat ca sunt şi lucruri mai rele in viata decat SA PIARDA 
ROMANIA IN MINUTUL 90 DIN NOU!!! 
*** 
Ce răutăţi poate spune femeia unui bărbat gol 
Am "fumat" trabuce mai groase ca asta! 
Uaaa ce dragalas este!!! 
Aaaa. Hai mai bine sa stam imbratisati. 
Sa stii ca se poate corecta prin chirurgie estetica. 
Hopaaa, şi eu care m-am luat dupa marimea picioarelor! 
Lasa ca gasim noi o pozitie. 
Pot sa fiu cinstita cu tine? 
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Ahh, acum imi dau seama de ce ti-ai luat un Porsche. 
Dacă il udam poate mai creste. 
Oare de ce ma pedepseste Dumnezeu? 
Tot e bine, scapam mai repede. 
Nu am mai vazut asa ceva pana acum. 
Aha. Dar e totusi functionala, nu? 
Pare cam nefolosita. 
Poate ca la lumina naturala arata mai bine. 
Ce ar fi sa trecem direct la "tigara de dupa"? 
*** 
De câte tipuri este sexul? 
De patru tipuri: 
1. Tragic - Cand ai cu cine şi n-ai cu ce. 
2. Trist - Cand ai cu ce şi n-ai cu cine. 
3. Studentesc - Cand ai cu cine, ai cu ce şi n-ai unde. 
4. Filozofic - Cand ai cu cine, ai cu ce, ai unde, dar DE CE? 
*** 
Un cuplu in varsta sta ca intotdeauna pentru micul dejun pe terasa. Deodata, 
sotia se apleaca peste masa şi ii trage sotului una de-l lipeste cu spatele de scaun. 
O vreme e liniste, apoi intreaba batranul mirat: 
- Pentru ce dracu' a fost asta? 
- Pentru 45 ani de sex nereusit. 
El sta pe ganduri afundat in scaun. Dupa o vreme, se ridica şi ii trage femeii una 
peste cap de zboara cu tot cu scaun. 
- Da' tu de ce ai facut asta? zbiara ea la el. 
- De unde dracu stii tu diferenta dintre un sex reusit şi unul nereusit? 
*** 
Fetelor, nu va trimiteti barbatii la Carrefour !!! 
Nu stiu cati dintre voi isi fac cumparaturile la Carrefour dar va este folositor sa 
fiti preveniti. E ceva ce mi s-a intamplat mie la Carrefour şi vi s-ar putea 
intampla şi voua. Escrocheria functioneaza in urmatorul fel: Doua pustoaice 
bune de 18 ani se apropie de masina in timp ce incarcati cumparaturile in 
portbagaj. Amandoua incep sa stearga parbrizul de la masina cu o carpa in timp 
ce sanii le atarna afara din tricouri. Este imposibil sa nu te uiti. Cand le 
multumesti şi le oferi niste bani, ele te roaga ca in loc de asta sa le duci la un alt 
magazin Carrefour. Accepti şi ele suie pe bancheta din spate. Pe drum incep sa 
faca sex una cu alta. Dupa un timp una dintre ele trece in fata şi incepe sa iti faca 
sex oral. In acest timp cealalta iti fura portofelul!!! 
Va sfatuiesc sa fiti foarte atenti deoarece mie mi s-a intamplat lunea trecuta, 
miercuri, de doua ori joi, sambata şi din nou ieri... acum ma duc din nou. 
*** 
La tribunal, judecatorul: 
- Şi vreti sa sustineti ca atunci ati crezut ca portmoneul gasit va apartine? 
- Portmoneul nu, dar bancnotele imi pareau cunoscute... 
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*** 
Judecatorul intreaba martorul la proces: 
- La ce distanta v-ati aflat de locul accidentului? 
- La 6 metri şi 75 de centimetri. 
- Şi cum de stiti asa de exact? 
- Cand am vazut accidentul, mi-am dat seama pe loc ca voi fi intrebat la proces de 
vreun tampit... 
*** 
Judecatorul intreaba martora: 
- Sunteti casatorita? 
Ea ofteaza. Judecatorul dicteaza secretarei: 
- Nu e casatorita. 
Apoi intreaba martorul: 
- Sunteti casatorit? 
Martorul ofteaza. Judecatorul dicteaza: 
- Casatorit. 
*** 
La tribunal. 
- E adevarat ca l-ai facut pe reclamant "imbecil şi magar"? 
- Domnule judecator, sincer sa fiu, nu-mi mai amintesc. Dar daca-l privesc bine, 
cred ca-i foarte probabil sa-i fi zis asa. 
*** 
Capitanul de pe Titanic ii strange pe pasageri şi le spune: 
- Am doua vesti pentru dumneavoastra: una rea şi una buna. Pe care o vreti 
prima? 
- Pe cea rea. 
- In doua ore, vaporul se va rupe in doua şi se va scufunda. 
- Şi cea buna? 
- Vom lua 11 Oscar-uri. 
*** 
Un tigan şi un roman isi fac case una langa alta. Isi cumpara exact aceleasi 
materiale, mobila, etc şi au facut casele identice. Peste un timp stau ei de vorba. 
Romanul: 
- Eu dacă vand casa asta probabil o sa primesc 5 milioane de euro pe ea. 
Tiganul: 
- A pai dacă e asa, eu primesc 7 milioane de euro pe ea. 
- Pai cum sa primesti tu 7 milioane pe ea dacă a mea este identica şi valoreaza 5 
milioane? 
- Pai da, dar eu nu am vecini tigani! 
*** 
- Alo?! Ghicitoarea Mama Omida? 
- Da, manca-ti-as! Cine-i? 
- Ghici ! 
*** 
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- Un parlamentar devine subiectul unei anchete; respectivul "economisise" in 
numai trei ani peste cinci milioane de dolari. 
- Si? 
- Şi ceilalti parlamentari erau curiosi sa stie de ce a durat atata! 
*** 
Care este diferenta dintre MITA şi DAR? 
- Un DAR este atunci cand cel care primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da 
spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". O MITA este atunci cand cel care da 
spune: "Multumesc!", iar cel care primeste spune: "Sa nu mai vorbim despre 
asta!". 
*** 
Un parlamentar iese agale din sala de sedinte şi se intalneste cu un coleg din 
opozitie care se plimba pe hol si-l intreaba soptit: 
- Nici tu n-ai somn? 
*** 
La tribunal se audiaza martorii: 
- Cand ati vazut ca inculpatui intentioneaza sa-si arunce soacra de la etaj, de ce 
n-ati intervenit? 
- Pentru ca am vazut ca inculpatul este destul de puternic ca s-o faca şi singur... 
*** 
I: Cum s-a numit soacra lui Adam? 
R: Adam nu a avut soacra. El traia in paradis. 
*** 
- Soacra-mea e ca ziarul. 
- De ce, stie atit de multe noutati? 
- Pe naiba, apare zilnic. 
*** 
Stii care-i diferenta intre curaj şi tupeu? 
Curajul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, sa-ti vezi nevasta 
asteptandu-te cu un maturoi in mana şi sa o intrebi: 
- Inca mai faci curat, sau tocmai te pregateai sa decolezi? 
Tupeul inseamna sa te intorci acasa la miezul noptii, invaluit într-un nor de 
parfum, cu urme de ruj pe haine, sa-ti vezi nevasta asteptandu-te cu un maturoi 
in mana, şi sa-i spui: 
- Nu te enerva, Tu urmezi! 
*** 
Un ascultator suna la un post de radio. 
- Buna ziua! 
- Buna ziua! Va ascultam. 
- Am gasit un portofel care contine 15.000 dolari şi un buletin de identitate pe 
numele Ion Ion. 
- Şi vreti sa gasim pagubasul? 
- Nu, as vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala. 
*** 
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Un jurnalist intreaba directorul unei case de nebuni, care este testul ce se 
efectueaza pentru a externa un bolnav. 
- Umplem cada cu apa, punem alaturi o lingura şi o cana. şi ii propunem 
bolnavului sa goleasca cada de apa. Jurnalistul, zambind, spune: 
- Orice om normal ar lua cana... 
- Nu, - spune directorul, - un om normal ar scoate dopul de la cada. 
Doriti pat langa geam sau langa usa? 
*** 
Democraţia americana vs democraţia rusă 
 
Doi tipi, un american şi un rus, stăteau la un pahar de vorbă. 
Din vorbă-n vorbă au început cei doi să-şi dispute supremaţia în ale democraţiei. 
Americanul, mândru de ţara lui, îi spune rusului: 
- La mine în ţară democraţia este maximă. Dacă am o problemă sau vreau să-mi 
spun părerea despre cineva sau ceva, pot să fac lucrul ăsta în gura mare, când 
vreau şi unde vreau, pot să merg şi în Congres şi să-i înjur pe toţi şi să le spun în 
faţă că sunt nemulţumit. 
*** 
Rusul, văzându-l pe american că se laudă atâta, nu se lasă mai prejos şi spune: 
- Eu, dacă vreau, pot să mă duc în Piaţa Roşie şi să mă piş chiar în faţa lui Putin. 
Mai stau cei doi ce mai stau, li se mai urcă băutura la cap şi americanul, la un 
moment dat, spune cuprins de remuşcări: 
- Băi, ştii, am cam exagerat puţin cu democraţia. Nu este chiar aşa. dacă vreau să-
mi spun părerea totuşi, trebuie să am pe cineva puternic în spate care să mă 
susţină şi nu pot chiar aşa, să-i înjur pe toţi. 
La care rusul: 
- Băi, ştii, şi eu am exagerat puţin. 
- Cum, nu te pişi în faţa lui Putin când trece prin Piaţa Roşie? 
- Aaaa, ba da ! Dar ştii, nu mi-o scot. 
*** 
Io amu m-oi duce, Marie, că mi-a sosit ceasul. Ascultă aici ce-ţi spun. 
Maria, suspinând: 
- Zi, Ioane, şi aşa oi face! 
- Sa tii gospodaria, Marie, sa nu vinzi nimic, sa aiba copiii astia cand or creste 
mari. 
Maria, suspinand: 
- Asa oi face, Ioane... 
- Sa dai copiii la scoala, sa iasa invatati, Marie! 
Maria, suspinand: 
- Asa oi face, Ioane... 
- Şi mai vreau, Marie, ca dupa ce m-oi duce sa te mariti cu Gheorghe! 
- Da' Ioane, credeam ca Gheorghe e dusmanul tau de moarte. 
- Pai tocmai de-aia 
*** 
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Statea Ion pe deal cu un bumerang in mana şi cu fata plina de sange. 
Se apropie Vasli: 
- Ce faci, Ioane? 
- Stau... 
- Da' ce tii in mana? 
- Nu stiu... 
- Pai şi de ce il tii? Arunca-l! 
- Arunca-l tu, ca eu m-am saturat... 
*** 
Se duce un tip la biblioteca: 
- Fiti amabila, vreau şi eu o carte despre sinucideri! 
- Ttt...., ca tu n-o mai aduci inapoi!!! 
*** 
O fetita observa la strand diferenta dintre ea şi un baietel. 
Se duce într-un suflet la mama ei şi intreaba: 
- Mami mami... De ce nu am şi eu asa ceva intre picioare? 
- Rabdare, copila mea, rabdare... 
*** 
Un tip si-o tipa, in liftul unui hotel de 5 stele. Cand se intoarce sa apese butonul 
pentru etajul la care dorea sa ajunga barbatul atinge cu cotul absolut 
intamplator, sanii femeii. Ca sa isi ceara scuze, dar sa nu fie penibil, tipul zice: 
- Doamna, dacă şi inima dvs este atat de mare precum sanii sunt sigur ca ma veti 
ierta! 
La care, ea: 
- Domnule dacă şi penisul dvs este la fel de tare precum cotul, eu stau la camera 
214. 
*** 
Badea Gheorghe o viola pe Maria..... 
Maria: Ajutoooor !!! 
Gheorghe: Taci fa, ca pot şi singur !!! 
*** 
Ion se intoarce din vacanta de iarna multumit. 
- Ei, şi pe unde ai umblat, Ioane? intreaba Gheorghe. 
- Prin Suedia, mai! 
- Şi cum sunt scandinavele? 
Ion, nestiind ce inseamna "scandinave" da din colt in colt, nu da un 
raspuns clar... Acasa, cauta in dictionar... "Aha, scandinave-adica 
femeile de acolo! 
Cum de nu am stiut, sa ma fi laudat, ca aveam cu ce!" 
Anul urmator, Ion se intoarce din vacanta bronzat. 
- Ei, Ioane, pe unde ai mai fost? 
- Grecia, tara frumoasa, mai! 
- Ei, şi elenele? 
Ion ramane iar mut. Nervos, acasa, cauta din nou in dictionar: "Aha, 
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femeile de acolo!" 
Un an mai tarziu, Ion se intoarce iar bronzat. 
- Şi anul asta unde ai fost Ioane? 
- In Egipt... frumos, cald, camile, alea, alea... 
- Şi piramidele? 
- Niste curve! 
*** 
Bunicul, cu un nepot pe un genunchi, cu alt nepot pe celalalt genunchi incepe sa 
le povesteasca acestora din tineretile lui: 
- Ei dragii lu' bunicu' vedeti voi pusca aia? Am fost odata cu ea la vanatoare. La 
un moment dat vad un mistret MAAAARE. Ochesc, trag şi il dobor. Fiind asa 
mare nu aveam cum sa il car, asa ca am luat cutitul, i-am taiat o pulpa am pus-o 
pe umar şi am mers mai departe. Deodata imi apare in fata alt mistret, mai 
MAAAARE. Nu am putut sa ma abtin. Ochesc, trag il dobor şi pe asta. Iau cutitul şi 
tai o pulpa, ca nu aveam cum sa il car, şi o pun pe celalt umar... 
Intervine bunica: 
- Bunicule ti-ai luat pastilele? 
Ia bunicu' pastilele şi se intoarce la nepotei: 
- Asa dragii lu' bunicu', unde am ramas? 
- Ai pus o pulpa pe un umar, una pe celalalt... 
- Aaaa asa, o pulpa pe un umar, o pulpa pe celalalt... am apucat-o de cur şi i-am 
dat la buci pana dimineata... 
*** 
Limba romana pretutindeni !!! 
Limba romana e atat de bogata incat am exportat-o pe banda rulanta. M-am 
aventurat in a face un top al denumirilor internationale care, fara sa stie 
purtatorii, sunt... d'ale noastre, neaose, suculente şi pline de inteles. 
1. Pe primul loc, bineinteles, ce alt nume ar putea figura decat renumita statiune 
croata Pula. Am intalnit persoane care isi fac concediile in Pula (inclusiv oameni 
care chiar merg in Croatia pentru asta). http: //en.wikipedia.org/wiki/Pula 
2. Tot Pula se numeste şi moneda oficiala a statului african Botswana. Prin asta 
se explica saracia lucie din savana... luand in calcul faptul ca populatia e 
preponderent feminina, se ajunge la cateva subdiviziuni de Pula pe cap de 
locuitor. Cursul de schimb il gasiti pe http: //www.x-
rates.com/d/BWP/table.html 
3. In alte zone de pe continentul african, oamenii o duc şi mai rau. dacă 
botswanezilor le e de ajuns o Pula pentru a-si asigura traiul (mai ales ca-s negri, 
şi stim noi ce se vorbeste despre ei), 3, 4 milioane de mozambicani locuiesc in 
regiunea Nampula, avand capitala in orasul cu acelasi nume. http: 
//en.wikipedia.org/wiki/Nampula_Province 
4. Printre distractiile mai putin cunoscute, dar mai apropiate de noi, se poate 
numara o excursie cu intreaga familie in micul şi linistitul Camping De Muie, pe 
insula olandeza Tholen. Puteti sa le scrieti sa-i felicitati pentru denumirea 
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inspirata, sediul lor din St. Maartensdijk e amplasat tot pe strada... Muie. Sau 
vizitati-i pe http: //www.campingdemuie.nl 
5. Futai USA Inc. este (ah, asta imi aduce aminte de o imprecatie dintr-un vers de 
Parazitii) cel mai mare producator de umbrele din lume, vezi Doamne. Cica 
aproape toate umbrelele din lume contin piese Futai. Firma taiwano-americana 
mai face şi crose de golf... desi nu vad legatura. http: 
//www.futaiusa.com/about_futaiusa.htm 
6. LABA inseamna pentru toti italienii Libera Accademia di Belle Arti. Saracii 
ofera chiar 30 burse de studiu "per i Master della LABA". LABA - La natura dell' 
arte. http: //www.laba.biz 
7. dacă tu crezi ca esti in rahat, ce parere ai de cei 32.000 de insi din orasul 
israelian Rahat? In Rahat, ce-i drept, locuiesc numai arabi (ca sa vedeti unde i-au 
trimis filosemitii de mericani), şi ei se simt bine acolo, de vreme ce rahat 
inseamna pe limba lor ceva gen "convietuire fericita". http: 
//en.wikipedia.org/wiki/Rahat 
8. Pentru ca din nou ne-am indepartat de plaiurile mioritice, am putea sa vizitam 
şi Curu. Nu, nu e suficient sa te uiti in spate, Curu este o rezervatie naturala in 
Costa Rica. 75% din Curu lor este impadurit, şi totusi costaricanii il considera 
unul din cele mai frumoase locuri din tara. N-as vrea sa le vad pe celelalte, in 
cazul asta. http: //www.nicoyapeninsula.com/curu/ 
9. Am ajuns şi in indepartata Japonie, unde pe crestele muntilor cresc falnicii 
Sugi. Sugi este chiar arborele national al japonezilor, asteptam cu interes 
aclimatizarea lui pe coastele insorite ale Croatiei de mai sus. http: 
//en.wikipedia.org/wiki/Sugi 
10. Cui nu-i plac conditiile rudimentare oferite de campingul olandez de Muie, ii 
recomandam cu caldura cazarea in hotelul parizian de Buci. http: 
//www.bucihotel.com/ 
In concluzie, dragi cititori, fiti mandri de graiul ce-l graiti, dar fiti prudenti. N-ai 
de unde sa stii ce inseamna "buna ziua" in limba uzbeka. 
*** 
Doi homosexuali in avion. La un moment dat in difuzoare se aude vocea 
comandantului: 
- Stimati pasageri, a intervenit o defectiune la motoare şi ca urmare ne vom 
prabusi... 
Toata lumea disperata centuri, masti de oxigen.... 
Unul dintre homosexuali ii spune celuilalt : 
- dacă tot murim macar sa murim fericiti ! Hai sa ne-o mai tragem ultima data. 
- Esti nebun? nu vezi cita lume este aici? 
- Nu vezi ca toata lumea este disperata? nu o sa observe nimeni, spuse 
celalalt.Uite ma voi ridica in picioare şi voi cere de exemplu un pix şi o sa vezi ca 
nu ma baga nimeni in seama. 
Vazind ca are dreptate şi ca nimeni nu l-a bagat in seama când a cerut un pix, al 
doilea homosexual cedeaza şi incep amindoi o lucrare periculoasa. 
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Dupa ce au terminat se aseaza amindoi multumiti pe scaune asteptindu-si 
moartea. 
In momentul urmator vocea capitanului ii anunta ca defectiunea s-a remediat şi 
ca avionul nu o sa se mai prabuseasca. 
Apar stewardesele sa vada dacă toti pasagerii sunt in regula.Pe un scaun gasesc 
un batrin alb la fata şi plin de voma. 
- Domnule vi s-a facut rau? 
- Normal. Goluri de aer, picaj, spaima... 
- Dar, domnule nu ati putut sa cereti o punga? 
- Hmm, credeti ca am avut curaj? A cerut unul un pix şi a luat un futai de juma' de 
ora !!! 
 
*** 
Merg şi martea, doar sunt 3 ceasuri rele (ăla cu "botnitza"n-are egal, dar nici oaia 
"bagaboanta" nu e de lepadat...). 
*** 
- Mami, tu esti alba, tati-i alb... eu de ce-s neagra? 
- Fata mamii, la ce petrecere a fost in noaptea aia sa-i mutumesti lu' Dumnezeu 
ca nu latri! 
*** 
Doi betivi ies dintr-un bar. Unul din ei vede un ciine care-si lingea testicolele. 
Atunci betivul zice: 
- Ce n-as da şi eu sa pot face asta... 
Celalat betiv spune: 
- Hic.....hic.. daca-i dai un biscuit cred ca te lasa şi pe tine. 
*** 
Un cavaler, inainte de a pleca in cruciada il cheama pe lacatusul castelului sa ii 
monteze sotiei sale centura de castitate. 
Dupa ce o monteaza, lacatusul intreaba: punem şi botnita? 
*** 
I: De ce ramane femeia gravida, de ce se arde painea in cuptor şi de ce se ineaca 
o fata care cade in fantana? 
R: Raspunsul e unul singur: n-a fost scoasa la timp... 
*** 
Fragment dintr-un ravas: 
"Draga mea, intr-o mana tin poza ta, iar cu cealalta ma gandesc la tine...!" 
*** 
Mare concurs international de pictura! 
Tematica era ca, din pictura sa reiasa titlul tabloului. 
Candidate la marele premiu au fost selectate 4 tari: America, Franta, Rusia şi 
Romania! 
Tabloul Americii o reprezenta pe Louise in pielea goala pe un iaht! 
Titlul tabloului: "O boarfa la uscat!" 
Tabloul Frantei: cu doua tipe goale într-un copac. 
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Titlul tabloului: "Doua poame!" 
Tabloul Rusiei o avea pe Natasha in pielea goala cu o secera in mana, iar titlul 
tabloului: "In asteptarea ciocanului!" 
Iar in tabloul Romaniei era reprezentata Ileana, goala într-un lan de grau iar in 
spatele ei o ceata de tarani. Titlul tabloului: "Iobagi pe camp!" 
*** 
Doua prietene virgine isi povesteau tot ce faceau. Una dintre ele pleaca intr-o 
excursie şi se intoarce ne-mai-virgina. Cealalta o intreaba: 
- Cum e? Povesteste-mi! 
- Prima data este oribil, doare de nu-ti imaginezi; dar apoi e nemaipomenit! 
Prietena sa, intrigata, întreaba: 
- Cam cum doare? Ca durerea de cap, de stomac? 
- Nuuuu!! 
- Atunci cum? Ca durerea de spate, de masea, de urechi? 
- Da! E ca durerea de masea! 
- De ce ca durerea de masea? 
- Pentru ca te doare, dar nu vrei sa ti-o scoata! 
*** 
Definitia sexului oral: 10 minute de liniste 
*** 
O fetita se uita pe gaura cheii in camera parintilor. 
La un moment dat exclama: "Si cand te gandesti ca pe mine vor sa ma duca la 
psihiatru pentru ca-mi sug degetul!" 
*** 
- Ce-i alba şi are 30 cm? 
- Nimic, toata lumea stie ca, dacă are 30 cm, este neagra. 
*** 
Definitia penisului: Coada la oua... 
*** 
Un ziarist face o vizita la o stâna, unde ciobanul e tocmai cu oile la pascut. 
- Ce faci, bace? 
- Uite, aice cu turma... 
- Pot sa vorbesc cu cainele tau? 
- Cainele nu vorbeste ! Ziaristul se apleaca la caine: 
- Ce mai faci, Azor? 
- Multzam, fain. (ciobanul ramane cu gura cascata) 
- Ciobanul te ingrijeste bine? 
- Nu ma plang. Imi da mancare buna, nu ma bate şi din cand in cand ne mai şi 
jucam. 
Ciobanul sta stupefiat. 
- Bace! Pot sa vorbesc cu magarul tau? 
- Magarul nu vorbeste... Ziaristul se apropie de magar: 
- Ce mai faci, magare? 
- Nu ma plang. (ciobanul intra in stare de soc) 
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- Ciobanul se comporta bine cu tine? 
- Da. Imi da fan, abrac, iar dacă e vreme rea, ma baga in sura... (Ciobanul cade pe 
spate!!!) 
- Bace! Pot sa vorbesc cu oaia ta? (Ciobanul in panica: ) 
- Apai, bagaboanta aia minte de ingheata apele! 
*** 
Dintr-un turn de paza al unui fort din vestul salbatic, santinela striga: 
- Domnule capitan, vin indienii!!! 
- Prieteni sau dusmani? intreaba capitanul. 
- Cred ca-s prieteni, ca vin impreuna! 
*** 
Intr-o mica ferma, uitata in munti, a fost chemat doctorul ca sa asiste la o 
nastere. Neavand curent electric, fermierul aprinse un felinar in dreptul patului, 
unde sotia sa ii darui un fiu. Nu trecu mult timp şi aparu şi al doilea copilas. 
Bucurie mare, insa vazand ca apare şi al treilea copil, fermierul incepu sa strige: - 
Doctore, sa stingem felinarul, lumina ii atrage. 
*** 
Un tip in stare de ebrietate, isi duce prietenii de pahar in apartamentul lui, sa-i 
culce. Langa pat se afla un gong. 
- Ce-i cu gongul ala? intreaba prietenii, clatinandu-se. 
- Nu-i gong, e un ceas vorbitor. 
- Serioooos? Un ceas vorbitor? 
- Ca sa va conving, priviti. spune tipul şi apucand gongul trase o lovitura 
puternica in el. 
Curand, o voce de cealalta parte a peretelui, striga: 
- E 3 dimineata, boule! 
*** 
Itic suna la Securitate: 
- Alo, vedeti ca Strul are niste lemne ! 
- Si ce e cu asta? 
- A gaurit şi a introdus in fiecare lemn bijuterii, diamante, dolari si, probabil, ceva 
munitie adusa din America, de la fratele lui. 
Apoi il suna pe Strul: 
- Ma dobitocule, pregateste-te ca am trimis sa-ti sparga lemnele! 
- Pe cine? 
- Pe aia, care mi i-ai trimis tu anul trecut, de mi-au sapat gradina. 
*** 
Tanarul indragostit se infiinteaza la tatal iubitei : 
- Domnule, as dori sa ma casatoresc cu fiica d-voastra. 
- Cu sotia ati vorbit deja? 
- Da, dar dacă se poate, as ramane totusi la fiica d-voastra 
*** 
Zice ca ardeleanul coboara pe Feleac spre Cluj cu caruta cu nevasta şi copilul. 
Ajungind in dreptul Teatrului, copilul intreaba: 
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- Tata, da' casa aiasta mare cu doi catei pe ea ce-a fi? 
- Nu stiu, dragu' tatii. 
Apoi, in Piata Unirii: 
- Tata, da' omu aiesta de hier pe cal, cine-o fi? 
- Nu stiu, dragu' tatii. 
In fine, linga Parcul Mare: 
- Tata, da' la balta aiasta mica, oare cum i-a zice? 
- Nu stiu, dragu' tatii." 
Femeia, agasata de insistentele copilului, intervine: 
- Da' mai lasa-l in pace pe tata-to, ma copile, nu vezi ca-i trudit?! 
La care taranul raspunde cu bonomie ardeleneasca: 
- Lasa-l, femeie, pe copil sa intrebe, ca numa' asa invata! 
*** 
Un ardelean vine acasa mai devreme de la camp şi aude zgomote in dormitor. 
Se duce in fuga si-si gaseste nevasta dezbracata complet, intinsa pe pat, 
transpirata şi gafaind... 
- Ce-i ma, nevasta, ce ai? 
- Am infarct.... zice ea. 
Ardeleanul da sa fuga afara sa cheme pe doctor, cand copilul lui de 4 ani zice: 
- Tata, tata, unchiu' Gheorghe este sub pat in pielea goala... 
Ardeleanul fuge inapoi, ridica patura si-l vede pe Gheorghe sub pat dezbracat şi 
zice: 
- Pai bine ma, nenorocitule, nevasta-mea moare de inima şi tu umbli ca un 
bezmetic prin casa in pielea goala de-mi sperii copilul... 
*** 
Doi ardeleni se intalnesc pe strada: 
- De ce esti amarat, Ioane? 
- Cum sa nu fiu amarat dacă mi-o murit un bou. 
- Eh, ce sa-i faci, ase ne-om duce toti, unu' dupa altu'!... 
*** 
I: Ce primesti la un restaurant moldovenesc dacă ceri creier pane? 
R: Mimorie di porc prajita! 
*** 
Stefan cel Mare in razboi cu turcii, inaintea unei batalii. Fiecare tabara era 
instalata pe un deal. La un moment dat, un strajer intra la Stefan in cort şi ii 
spune speriat: 
- Maria Ta, turcii au adus un tun pe dealul lor! 
- Nu-i nimic, infige un steag in pamant... 
Zis şi facut. Nu trece mult timp şi vine iar istericu: 
- Maria Ta, inca un tun! 
- Mai pune un steag ma... 
Si asa mai departe... Turcii au adus 100 de tunuri, pe dealul moldovenilor erau 
100 de steaguri. 
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Baiazid se uita prin binoclu, se scarpina in cap şi nu intelege ce se intampla. Nu 
stie ce sa faca şi mai bine se retrage. Gata, pleaca, ma rog... 
Peste 20 de ani, erau pe Coasta de Azur Stefan cu Baiazid la un cockteil. 
Turcul intreaba: 
- Ia zi ba Fane, de ce ai facut ma faza aia cu steagurile? Pentru fiecare tun al meu 
tu ai infipt un steag in pamant? 
- Am vrut sa-ti arat ca mi se falfaie 
*** 
Anunt la metroul moldovenesc: 
"Pazea ca sa lichiesc usili. Urmiaza statia Primavierii, cu podisca pi partea 
driapta". 
*** 
Odata, eram cu nevasta-mea in pat şi ma întrebam şi eu, asa, ca omu' "o fi avut, 
n-o fi avut?". Pana la urma am zis sa întreb cu voce tare, nu numai in gand, da' 
mai pe ocolite, (ca doar sunt un gentleman, ce pana mea) şi i-am zis: 
"Auzi, cum se face ca nu stiu niciodata cand ai orgasm?" 
Si stiti ce mi-a raspuns: 
"Pai n-are rost sa te tot sun la servici şi sa te deranjez pentru atâta lucru" 
*** 
Un tip suna la usa unui apartament. Usa se deschide şi apare o gagica tare... 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? fara nici un cuvant, gagica ii tranti 
usa in nas. 
A doua zi, tipul iar suna la usa, iar deschide gagica... 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? La fel de suparata, gagica ii 
tranteste usa in nas. 
Seara discuta cu sotul ei, ii povesteste ce şi cum. Acesta din urma decide sa 
ramana a doua zi cu ea. Bineinteles, soneria se face auzita a doua zi. 
Gagica deschide usa şi tipul pune obisnuita intrebare: 
- Doamna, dumneavoastra stiti sa faceti sex? 
Plina de tupeu, cu sotul ascuns dupa usa gata sa intervina, gagica raspunde: 
- Da! 
- Atunci, va rog sa faceti sex şi cu sotul dumneavoastra ca sa-mi lase nevasta in 
pace..... 
*** 
La maternitate, in sala de asteptare trei barbati stau cu sufletul la gura. 
Iese moasa şi il felicita pe primul: 
- Felicitari aveti gemeni! 
- Doamne, ce coincidenta, eu chiar lucrez la Minessota Twins... 
Dupa o ora iese aceeasi femeie şi spune celui de al doilea tatic: 
- Incredibil, aveti tripleti!!! 
- Nu pot sa cred, ce coincidenta, eu lucrez la 3M Company. 
Al treilea lesina. 
- Ce s-a intamplat, intreaba moasa? 
- El lucreaza la 7UP... 
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*** 
Cineva suna la usa, iar barbatul deschide... Moartea, in fata lui, ii spune: 
- Am venit dupa viata ta! 
Barbatul o striga pe nevasta-sa: 
- Viata mea, pe tine te cauta! 
*** 
Doi prieteni discuta pe strada: 
- Tu ai facut vreodata sex in trei? 
- Nu! 
- Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! 
*** 
Unu evadeaza de la inchisoare. Intra intr-o casa şi da peste un cuplu in pat. Ii 
cere tipului sa se ridice şi il leaga de un scaun, apoi, in timp ce o lega pe femeie 
de pat, se apropie de ea, şi o saruta pe gat, apoi se ridica şi merge la toaleta. 
Barbatul ii spune femeii: 
- Uita-te la infractor! a stat multi ani la inchisoare şi n-a mai vazut demult o 
femeie. Am vazut cum te-a sarutat pe gat. Dak vrea sex, sa nu te opui, sa nu tipi, 
da-i satisfactie, chiar dacă iti este sila de el! e periculos, iar dacă o sa se infurie, 
ne va ucide. Sa fii tare, iubita mea! 
Te iubesc! 
Femeia: 
- Nu ma saruta pe gat, ci imi soptea la ureche. Mi-a spus ca e homosexual şi crede 
ca esti dragut, apoi m-a intrebat dacă avem vaselina in casa. Eu i-am spus ca este 
in baie. Fii tare, iubitule! şi eu te iubesc 
*** 
Ion vine de la padure, si-o surprinde in casa pe Maria cu Gheorghe facand sex. 
- Ma, Marie, tie nu ti-e rusine? Eu muncesc ca prostul şi iti aduc de toate, şi iti fac 
pe plac. Tu, Marie, tu ma faci de rusine. şi tu, Gheorghe, ma, Gheorghe, macar 
opreste-te cand vorbesc eu! 
*** 
Intr-o noapte, Ion şi Maria, proaspat casatoriti, stateau de vorba: 
- Ma, Ioane, spune drept, pe cine ai mai avut inaintea mea? 
- Pe Florica. 
- Numai pe ea? 
- Pe Veta, Maricica, Rojika... bla bla bla. 
- Sa stii ca sunt geloasa. 
- Lasa, mai bine ai fi multumita ca TU te-ai calificat in finală... 
*** 
Ion şi Maria nu puteau avea copii şi s-au dus la un preot foarte priceput, care le-a 
spus ca ar trebui sa se duca la biserica din Paris şi sa aprinda o lumanare. Zis şi 
facut. 
Peste 6 ani preotul se hotaraste sa le faca o vizita. Ajunge acasa la ei, suna la usa 
şi deschide usa o fetita. 
- Buna ziua, mama e acasa? 
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- Nu, e la spital, la maternitate, s-a dus sa sa aduca pe lume al saselea copil. 
- Şi tata? 
- S-a dus sa stinga lumanarea. 
*** 
Nota 4 
Bula suparat ajunge acasa: 
- Tata am luat un 4 la matematica! Bang, bang, ii da tata-sau doua palme. 
A doua zi iar: 
- Tata am luat un 4 la fizica! Bang 2 palme din nou. 
A treia zi: 
- Tata am luat un 10 la muzica! Bang inca doua palme 
- Ba tata, dar am luat 10!!! 
- Dupa ce ca nu inveti, iti mai arde şi de cantat, nenorocitule! 
*** 
7 ani de acasa 
Mamico, astazi in autobuz, tata m-a pus sa cedez locul unei domnisoare... 
- Foarte bine puiu' mamei, asa trebuie sa faci! 
- Da mamico, da' io stateam in bratele lu' tata... 
*** 
Excursie in Egipt 
Un apel telefonic la o agentie de turism: 
- Faceti excursii in Egipt? 
- Da, desigur... 
- Spuneti-mi, va rog, ce statiuni balneare sunt acolo? 
- Sharm-el-Sheick, Hurgada, Taba, Nuveiba... 
- Stop... Nuveiba. Nuveiba e bine! 
- Când doriti sa plecati, cate persoane? 
- A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam integrame... 
*** 
Nu vrei... 
Doi tineri stateau pe o banca. 
Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa tacerea : 
- Nu vrei sa mergem la mine in apartament? 
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!! 
*** 
Gainile din import 
- Gainile astea sunt de la noi sau din strainatate? intreaba un ardelean la piata. 
- Dar de ce va intereseaza? vreti sa le mâncati sau sa faceti conversatie 
*** 
Suna o blonda la Politie: 
- Mi-au spart masina, mi-au furat totul...si volanul şi pedalele şi schimbatorul de 
viteze, totul...... 
Peste 5 min isi da cu palma peste cap şi suna iar la politie: 
- Va rog sa ma scuzati, m-am urcat in spate! 



3215 

 

*** 
Doua blonde cautau prin padure un brad de Craciun. 
Dupa o zi intreaga de stat in frig, una dintre ele ii spune celeilalte: 
- Auzi, n-ar fi mai bine sa luam unul asa, fara globuri? 
*** 
I: Cum tii o blonda ocupata toata ziua? 
R1: O pui intr-o camera rotunda si-i spui sa stea in colt. 
R2: Scrii pe ambele fete ale unei coli "Citeste pe verso". 
*** 
I: De ce pe ecranul calculatorului sunt doua urme de picioare? 
R: O blonda a incercat sa intre pe internet. 
*** 
Doua blonde la dus: 
- Da-mi, te rog, samponul tau! 
- Dar ai unul langa tine... 
- Stiu, dar asta e pentru par uscat şi eu am parul ud! 
*** 
Tipa in pat cu amantul. Tocmai cand erau in plina actiune, un zgomot de 
cheie rasucita in broasca ii face sa inghete. Cum se stie, in apartamentele 
moderne patul e direct pe podea (nu e loc sub el), dulap nu exista, doar 
suport pentru haine, nici balcon... In plus locuieste la etajul 13!!! Fara 
pic de teama, tipa ii spune: 
- Ramai calm, absolut imobil şi nu spune nimic! 
Sotul: 
- Surpriza, darling! Am luat un avion mai devreme şi am terminat mai repede. 
Asa ca am venit imediat acasa. Cand vede tipul gol in camera, intreaba: 
- Cine e asta?!! 
Tipa: 
- Tocmai mi-a fost livrat, imagineaza-ti. E sclavul meu sexual robotizat, 
sistem de operare Microsoft. De altfel aduce un pic cu Bill Gates, nu gasesti? Tu 
esti mereu plecat, sedinte, voiaje... stiu eu ce faci tu cand 
esti singur in camera ta de hotel?... E ca un vibrator, dar mai mare. N-ai 
vrea, totusi, sa te insel cu vecinul sau instalatorul, nu?? 
Sotul: 
- Ok, lasa asta! Hai repede, n-ai nevoie de el ca am un chef animalic!! 
Tipa, care tocmai terminase o partida buna: 
- Nu draga, am o migrena... 
El: 
- La naiba! Mereu la fel! Bine, fi draguta şi mergi la bucatarie sa-mi faci 
o omleta, ok? 
- Ok! 
Sotul priveste robotul şi nemaiputand de dorinta isi spune: 
- "Ce e bun pentru ea e bun şi pentru mine..." şi se arunca 
asupra "robotului" cu pantalonii in vine. 
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In momentul ala, amantul zice cu o voce metalica: 
- Eroare sistem! In-tra-re re-zer-va-ta USB. 
- Robot de rahat!!!! 
Nebun de furie sotul il ridica pe umar şi o ia spre fereastra sa il arunce. 
Amantul reia: 
- ... Pro-gram re-i-ni-ti-a-li-zat. In-cer-cati din nou! 
*** 
- Ce le impiedica pe blonde sa ajunga la facultate? 
- Liceul. 
*** 
- Domnule doctor, zise femeia, disperata, ati uitat ca de trei minute stau cu 
limba scoasa? 
- N-am uitat, dar vreau sa scriu reteta in liniste. 
*** 
Un apel telefonic la o agentie de turism. 
- Faceti excursii in Egipt? 
- Da, desigur... 
- Spuneti-mi, va rog, ce statiuni balneare sunt acolo? 
- Sharm-eli, Hurgada, Taba, Nuvelba... 
- Stop...Nuvelba. Nuvelba e bine! 
- Cind doriti sa plecati? 
- A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam cuvinte incrucisate... 
*** 
Doi politisti intra intr-o librarie. Dupa un moment de ezitare, vinzatoarea 
ii intreaba: 
- Ce-i baieti, ploua afara? 
*** 
Cantitatea de inteligenta pe pamint este constanta. Populatia este in 
crestere... 
*** 
dacă Adam şi Eva ar fi fost chinezi, am fi inca in paradis, deoarece ei ar fi 
ignorat marul şi ar fi mincat sarpele. 
*** 
Inaintea unei operatii, chirurgul isi intreaba pacientul: 
- Ce virsta aveti? 
- Peste o luna voi implini 40 de ani. 
- Bravo, bravo, spune chirurgul, imi place tare mult optimismul 
dumneavoastra! 
*** 
Un scotian pe patul de moarte: 
- Mama, esti aici? 
Mama: 
- Da, fiule sunt aici. 
- Nevasta esti aici? 
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Nevasta: 
- Da, barbate, sunt aici. 
- Copii sunteti aici? 
Copiii: 
- Da tata, suntem aici. 
- Toata lumea e aici? 
- Da mai, toti suntem aici! 
- Atunci de ce e lumina aprinsa la bucatarie????? 
*** 
I - De ce nu isi cumpara scotienii frigidere? 
R - Nu sunt siguri ca atunci cand inchid usa se stinge becul ! 
*** 
Ce scrie pe usa unui scotian? 
"Nu sunati, ies din 5 in 5 minute" 
*** 
Cum a aparut sirma de cupru? 
Doi scotieni au gasit simultan un penny... 
*** 
Cica un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste nevasta moarta in pat 
langa el. Se sperie, scotianul şi da fuga pe scari la 
servitoare: 
"Daisy, Daisy! Sa fierbi un singur ou pentru micul dejun!" 
*** 
- Cum recunosti casa unui scotian? 
- Este singura care are hartie igienica la uscat. 
*** 
Un scotian merge la un centru de inchiriat cai 
- As dori sa inchiriez un cal. 
- Desigur, alb, negru, roscat? 
- Nu conteaza, zdravan sa fie, ca noi suntem 6. 
*** 
- John ! Mergi şi cere vecinului un ciocan. 
- Tata, vecinul zice ca nu are ciocan. A avut unul de imprumut, dar l-a restituit 
stapanului. 
- Da-l dracului de zgarcit ! Du-te-n casa şi adu-l pe-al nostru ! 
*** 
Un scotian plecat in provincie ii scrie sotiei: 
- Vezi, am uitat sa-ti spun, cand nu privesti la nimic sa scoti ochelarii ca sa nu-i 
uzezi. 
*** 
Sotia unui scotian, o femeie de o zgarcenie rara, se pomeneste cu sotul ei venind 
acasa in fuga, fericit: 
- Marry, am castigat la loterie 5000 de lire ! 
Femeia se intuneca la fata, apoi intreaba: 
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- Da? şi cat a costat biletul? 
*** 
Q: Care este cea mai Fair-Play galeria de fotbal din lume? 
A: Cea a scotienilor! Nu arunca cu NIMIC pe stadion! 
*** 
O pereche scotiana in varsta sta la gura sobei. La un moment dat femeia exclama: 
- John, ai putea şi tu sa ma duci odata la film! 
- Dar draga mea, am mai fost! 
- Da, dar intre timp au inventat sonorul! 
*** 
Doi scotieni se intalnesc pe strada. 
- Vrei sa dejunam impreuna? 
- Cum sa nu! raspunde celalalt bucuros. 
- Perfect;da telefon sotiei tale şi spune-i sa puna un tacam in plus. 
*** 
Un pusti intra in farmacie şi intreaba: 
- Aveti prezervative? 
- In primul rand, ii raspunde farmacista enervata, prezervativele nu sunt pentru 
copii şi in al doilea rand sa-i spui tatalui tau sa vina singur sa şi le cumpere 
pentru ca sunt de diferite marimi! La care pustiul raspunde: 
- In primul rand prezervativele nu sunt pentru copii, ci sunt impotriva copiilor, 
iar in al doilea rand nu o sa-i spun nimic lui tata pentru ca sunt pentru mama, 
care pleaca in delegatie şi nu are cum sa stie marimea inca. 
*** 
Vechi proverb tibetan: dacă femeia ar fi buna, şi Dumnezeu ar avea una. 
*** 
La un dineu, preotul catolic este asezat langa rabin. 
Se serveste un superb cotlet de porc şi preotul ii zice lui rabi: 
- Din asta nu o sa mancati? 
- Evident, nu imi permite religia. 
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti. 
Se termina dineul, la plecare rabi ii zice preotului: 
- Transmiteti salutari doamnei... 
- Dar rabi, eu nu am sotie, mie nu imi permite religia... 
- Vai ce pacat, nu stiti ce pierdeti.... 
*** 
Vine un student in caminul de fete. Paznicul intreaba: 
- La cine mergeti? 
Studentul: 
- La cine ma sfatuiti? 
*** 
- Nu stiu ce sa ma fac, domnule doctor. Casatoria mea a intrat într-un impas. 
- Cum asa? 
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- Pai, sotia mea nu ma poate suferi când sint beat, iar eu n-o pot suferi când sint 
treaz. 
*** 
Sotia catre sot: 
- E buna ciorba? 
Sotul: 
- Ai chef de cearta? 
*** 
Te prezinti la iubita seara cu o tavita pe care se gasesc doua aspirine şi un pahar 
cu apa. Iubita iti zice: 
- Pentru ce sunt astea iubitule, ca nu ma doare nimic?! 
Iar tu concluzionezi... INSEAMNA CA AZI FACEM DRAGOSTE 
*** 
Publicitate: Vrei sa ai casa la munte? Vrei cea mai tare masina de pe piata? Vrei 
vila la mare? Vrei sa iti petreci vacantele in insulele Hawaii? 
Magazinul nostru iti ofera o gama larga de cuie in care sa iti pui pofta! 
*** 
Un preot explică la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coastă din Adam a creat-o pe Eva. 
- Părinte, îl întrerupe un elev, tata spune că ne tragem din maimute. 
- Ascultă, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu mă interesează. Eu vorbesc 
în general. 
*** 
Nu vrei... 
Doi tineri stateau pe o banca. Dupa o ora de liniste, baiatul se decide sa rupa 
tacerea : 
- Nu vrei sa mergem la mine in apartament? 
- Nu aveam de gand, insa m-ai convins !!! 
*** 
Cainele lui Pavlov 
Ce credea cainele lui Pavlov despre stapanul lui: 
- Uite, domnule, ce reflex conditionat pe batranul asta.... cand se aprinde lumina, 
imi aduce de mancare...! 
*** 
Tratament 
La o clinica de tratament pentru batrani, inainte de a se interna, batranii 
trebuiau sa mearga la un medic care le dadea sfaturi in functie de boala si... 
buzunar. 
Intra primul batran şi la capitolul alimentatie doctorul il intreaba: 
- Ce pensie ai? 
- 2500 
- De la masa sa nu-ti lipseasca friptura, sticla cu vin şi fructele tropicale. 
Al doilea avea pensia 1000: 
- De la masa sa nu-ti lipseasca legumele. 
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Al treilea cu pensia de 100: 
- Tataie, aer, cat mai mult aer. 
*** 
Rugaminte 
- Tata, imi cumperi, te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu camera 
video, GPRS şi cu aplicatii java şi mp3? 
- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalti copii? 
*** 
Ninge afara 
Doi disperati pe Internet: 
- Uite ba ca ninge afara! 
- Da link sa vad... 
*** 
Injuraturi delicate 
* O zi fara Dvs. e ca o luna de concediu. 
* dacă v-am jignit, am savurat-o. 
* Dvs. reusiti sa faceti pe cineva sa aprecieze linistea. 
* Fiecare trebuie sa existe, dar de ce tocmai Dvs.? 
* De ce nu mergem noi doi undeva unde poate fiecare sa fie de unu' singur? 
* Am avut o seara foarte placuta. N-a fost seara asta, dar nu ma vait. 
* S-a sinucis candva cineva din familia Dvs.? Nu?... Cum ar fi? 
* Bancul pe care vi-l voi povesti acuma e asa de bun ca va pica tzitzele...Oh, da' 
vad ca il cunoasteti deja... 
* Nu v-au rugat niciodata parintii sa fugiti de-acasa? 
* Eu nu uit niciodata un chip, dar in cazul Dvs. o sa fac o exceptie... 
* Oare este astazi o zi deosebita sau sunteti de obicei asa de tampit?? 
* Data viitoare cand ai de gand sa-ti arunci toalele, nu te dezbraca. 
* Nu, eu nu aud rau...va ignor numai. 
* Va rog sa nu va miscati! As vrea sa va uit asa cum sunteti... 
* Sunteti intr-adevar un argument convingator pentru paturi separate. 
* Tu ai arata foarte bine in ceva lung, curgator...Amazon, Nil, Dunare... 
* Sunteti la fel de binevenit ca şi telefonul care suna in timpul sexului. 
*** 
Profesoara catre elevi: - Vasilica, ce-i tatal tau? - Gunoier. - Nu se spune gunoier, 
ci lucrator la Salubritate. Petrica, ce-i tatal tau? - Gropar. - Nu se spune gropar, ci 
lucrator la Pompe Funebre. Ioane, ce e tatal tau? - Cioban! - Nu, mai, Ioane, se 
spune Indrumator Pastoral. Bula, ce-i tatal tau? - DJ la Mystic Club. - Cum adica? - 
Clopotar la biserica... 
*** 
Un om cade dupa o schela şi moare. 
Singurul martor este un copil. Acum un politist il interogheaza: 
- Cum sa intamplat? 
- Pai la batut Dumnezeu. 
- Cum adica l-a batut Dumnezeu? 
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- Injura. 
- Cum injura? 
- Dumnezeii matii de copil nu mai scutura schela! 
*** 
Leul face o adunare in padure şi spune: cine lipseste il bat cu p...a pe spate. Vede 
ca lipseste magarul se duce la el acasa si-l bate cu p...a pe spade. La urmatoarea 
adunare lipseste iepurele se duce si-l bate şi pe el cu p...a pe spate. 
La urmatoarea adunare zice iepurele catre leu: 
- -Azi bati cu p...a leule? 
- -Da, zise leul 
- -Azi lipseste ariciul. 
*** 
Scufita rosie mergea spre bunica ei. Este prinsa şi violata de lupul cel rau. El o 
întreaba: 
- Ce-ai sa-i spui bunicii tale? 
- Ca m-am întîlnit cu tine şi m-ai violat de patru ori. 
- De patru ori? se mira lupul. 
- Da! S-au te grabesti în alta parte? 
*** 
Un american şi un român cultivau rosii pe 2 terenuri vecine. O planta de pe 
terenul românului creste aplecata catre al americanului, asa ca o rosie atârna 
chiar deasupra terenului americanului. 
Americanul o culege. Incep sa se certe, fiecare zice ca rosia e a lui. 
Ajung la urmatoarea solutie: sa inceapa sa-si traga suturi in c...e şi cine nu mai 
rezista pierde. 
Se duce românul in casa, ia cea mai grea pereche de ghete şi ii trage un sut 
americanului. Ala racneste şi se zvircoleste vreo 30 min. 
Dupa ce isi revine, zice "acum e rândul meu". La care românul "pastreaza tu rosia 
!" 
*** 
Gradina zoologica: 
Anunt: "Va rugam mult, nu speriati strutul, podeaua e cimentata!" 
*** 
O tanara satula de experientele sexuale dezastruoase traite cu barbati de la oras, 
vlaguiti de munca şi stres, se hotaraste sa faca o mica excursie "tematica" intr-o 
zona montana unde auzise ca sunt ceva ciobani vigurosi. In zona, zareste din 
masina la ceva distanta doi ciobani sprijiniti in bate. Unul inalt şi solid, celalalt 
scund şi destul de pirpiriu. In apropierea lor simuleaza o derapare şi baga 
masina in sant. 
"Disperata" cere ajutorul celor doi pentru a scoate masina din sant. Ciobanii o 
ajuta, iar ea ii intreaba scotandu-si kiloteii: Cum sa va platesc, cu bani sau in 
natura? Cel mai solid se uita la kilotzi si-i zice: Apai doamna, mie mi-s mici, lui ii 
sunt mari, asa ca mai bine da-ne bani. 
*** 
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Doi pensionari pe o banca. Trece o tanara sexy prin fata lor. 
- Cand vad asa ceva, as vrea sa fiu de 20 de ani... 
- Ce... esti tampit... pentru 5 minute de placere sa trebuiasca sa muncesti iarasi 
45 de ani? 
*** 
O blonda şi o bruneta mergeau pe strada... Bruneta il vede pe partea cealalta a 
strazii pe Gigel: - Ia uite-l pe Gigel, nu-i faci cu mana?- Sa-si faca singur! 
*** 
Sotia catre sot: - Dragul meu, ce preferi, o femeie frumoasa sau una inteligenta?- 
Nici una, nici alta, stii doar ca eu te iubesc numai pe tine. 
*** 
Un neuron ajunge într-un creier masculin. 
Totul este intunecat şi sinistru. 
Yu-huuu striga neuronul. 
Striga el mult şi bine, dar degeaba. Niciun raspuns. 
Yu-huuuuuu... nu este nimeni?!? repeta neuronul. 
Deodata din intuneric apare un alt neuron: 
Hei, ce dracu' faci aici de unul singur? Suntem toti jos! 
*** 
O tipa intreaba la un interviu de angajare ce salariu va primi. - Acum vei primi 
800 de lei, dar mai in colo vei primi 1000. - Atunci revin mai incolo. 
*** 
Un barbat se duce la o tipa frumoasa dintr-un supermarket. - Stii, mi-am pierdut 
sotia pe aici şi as vrea sa stai cateva minute de vorba cu mine. - Dar de ce? - 
Pentru ca de fiecare data cand vorbesc cu o femeie frumoasa, nevasta-mea apare 
din neant. 
*** 
Care este diferenta dintre MITA şi DAR? - Un DAR este atunci cand cel care 
primeste spune: "Multumesc!", iar cel care da spune: "Sa nu mai vorbim despre 
asta!". MITA este atunci cand cel care da spune: "Multumesc!", iar cel care 
primeste spune: "Sa nu mai vorbim despre asta!". 
*** 
Adam şi Eva se plimbau prin Paradis. 
Eva intreaba: 
- Adam, ma iubesti? 
Adam rabufneste: 
- Am vreo alternativa? 
*** 
Barbatul a descoperit ARMELE şi a inventat VANATOAREA, 
Femeia a descoperit VANATOAREA şi a inventat Victimele=Barbati 
 
Barbatul a descoperit CULORILE şi a inventat PICTURA, 
 
Femeia a descoperit PICTURA şi a inventat MAKEUP-ul 
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Barbatul a descoperit LUMEA şi a inventat CONVERSATIA, 
 
Femeia a descoperit CONVERSATIA şi a inventat BARFA 
 
 
Barbatul a descoperit JOCURILE şi a inventat CARTILE DE JOC, 
 
Femeia a descoperit CARTILE DE JOC şi a inventat DATUL IN CARTI 
 
 
Barbatul a descoperit AGRICULTURA şi a inventat MANCAREA, 
 
Femeia a descoperit MANCAREA şi a inventat DIETA 
 
 
Barbatul a descoperit PRIETENIA şi a inventat DRAGOSTEA, 
 
Femeia a descoperit DRAGOSTEA şi a inventat CASATORIA 
 
 
Barbatul a descoperit FEMEIA şi a inventat SEXUL, 
 
Femeia a descoperit SEXUL şi a inventat DURERILE DE CAP 
 
 
Barbatul a descoperit COMERTUL şi a inventat BANII, 
 
Femeia a descoperit BANII... şi atunci s-a dus naibii totul ! 
*** 
Un ascultator suna la un post de radio. - Buna ziua! - Buna ziua! Va ascultam. - 
Am gasit un portofel care contine 15000 dolari şi un buletin de identitate pe 
numele Popovici Mihai. 
As vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala... *** 
Fericire, - Pentru a fi fericita cu un barbat trebuie sa-l intelegi 
mereu şi sa-l iubesti putin.Pentru a fi fericit cu o femeie trebuie sa 
o iubesti enorm şi sa nu incerci niciodata sa o intelegi. 
*** 
Despre schimbare, - O femeie se casatoreste cu gindul ca sotul ei 
se va schimba, dar chestia asta nu se va intimpla.Un barbat se 
casatoreste cu gindul ca sotia sa nu se va schimba, lucru care insa se 
va intimpla cu siguranta. 
*** 
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Cum sa-ti convingi rudele sa nu te mai bata la cap sa te 
casatoresti? 
- Matusile in virsta obisnuiau sa ma sicaneze la fiecare nunta 
spunindu-mi: "Tu urmezi!" S-au potolit insa dupa ce le-am soptit 
acelasi lucru la fiecare inmormintare. 
 
*** 
Stiti cum o chema pe soacra lui Adam? --- el nu avea soacra, traia in Paradis 
*** 
Un politist opreste o tipa care conducea cu mult peste viteza regulamentara; ii 
cere actele, insa aceasta ii replica: 
"nu este adevarat, conduceam cu 50 kmh" 
"doamna, va rog sa-mi dati actele dvs" 
"ce acte, eu nu am permis!!" 
"cuuuuum, atunci actele masinii" 
"ce actele masinii, domnule, masina nu e a mea, am furat-o!" 
"ceeeee? şi proprietarul stie?" 
"da, a aflat şi a trebuit sa il omor, apoi l-am pus in portbagaj" 
*** 
Disperat, politistul cere ajutorul colegilor sai, acestia ii trimit inca citeva 
echipaje, o aresteaza pe tipa iar superiorul lor incepe sa o interogheze: 
"doamna, va rog sa ne aratati cadavrul din portbagaj" 
"ce cadavru, domnule, sunteti nebun? nu este nimic in portbagaj; uitati-va dacă 
vreti!" 
"dar masina, este furata, nu este asa?!" 
"cum sa fie furata, uitati actele, este masina mea" 
" dar... dvs nu aveti permis, nu?" 
"cum sa nu am domnule permis, crezi ca as conduce fara permis?, uitati-l" 
"bine, dar colegului meu i-ati spus..." 
"pai asta-i un mincinos, pun pariu ca v-a spus şi ca am condus cu viteza, nu-i 
asa?' 
*** 
Într-un avion de pasageri, calatoreau alaturi un evreu şi un chinez. 
Dupa o buna bucata de timp în care nu si-au spus nimic unul celuilalt, evreul 
rupe tacerea: 
- Dac-ai stii cât va urasc eu pe voi, chinezii! 
- De ce îl întreaba surprins chinezul. 
- Pentru ca i-ati atacat pe americani la Pearl Harbor! 
- Nu noi am fost, aia au fost japonezii!!! 
- Chinezi, japonezi, vietnamezi, pentru mine sunteti toti o apa si-un pamânt! 
 
Chinezul înghite în sec dar nu spune nimic. Dupa o noua perioada de tacere, 
chinezul spune: 
- Şi eu va urasc pe voi, evreii! 
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- De ce întreaba jignit evreul. 
- Pentru ca din cauza voastra s-a scufundat Titanicul! 
- Ce prostii vorbesti, Titanicul s-a scufundat pentru ca s-a ciocnit de un iceberg!! 
- Iceberg, Goldberg, Spielberg, pentru mine sunteti toti la fel! 
*** 
Mamico, mi-ai spus ca ingerasii au aripi şi pot zbura! -Desigur, scumpa mea. -
Aseara, cand tu nu erai, am auzit cum tata ii spunea bonei ''ingeras''. Ea cand o sa 
zboare??? -Maine dimineata scumpo, maine dimineata... 
*** 
Ce este viata? 
Cea mai raspîndita boala transmisa pe cale sexuala. 
*** 
De ce nu fac femeile armata? 
Pentru ca la comanda "Culcat" s-ar lasa pe spate. 
*** 
Stiti cum se recunosc barbatii bolnavi de SIDA? 
Mor femeile dupa ei. 
*** 
De ce nu se prea utilizeaza prezervativele de culoare neagra? 
Pentru ca subtiaza. 
*** 
Cum scufunzi un submarin rusesc? 
Il bagi în apa. 
*** 
De ce l-a creat Dumnezeu primul pe Adam? 
Ca sa poata vorbi pîna aparea şi Eva. 
*** 
De ce au femeile coapsele calde? 
Pentru ca barbatii sa nu faca otita! 
*** 
Ce conditie trebuie sa indeplineasca in Scotia o vanzatoare de 
cofetarie? 
Sa aiba diabet. 
*** 
In cate categorii se impart femeile? 
Frumoase, destepte şi marea majoritate. 
*** 
Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in 
casatorie? 
Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata... 
*** 
Cum de stiu femeile sa faca asa de bine sfoara? 
Si cartea se deschide unde e citita mai des. 
*** 
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Ce e optimistul? 
Un barbat care, inainte de a pleca la prima intalnire cu o fata, isi unge fermoarul 
de la pantaloni. 
*** 
Cine a fost primul barbat care a zis: "E nevoie de o femeie in casa?" 
Mesterul Manole. 
*** 
Care barbat din intreaga literatura romana a asezat femeia acolo unde-i este 
locul? 
Mesterul Manole. 
*** 
Ce facea Mesterul Manole cand o zidea pe sotia lui Ana? 
Body-building. 
*** 
Ce au in comun un trenulet electric şi sanii unei femei? 
Au fost create initial pentru copii, dar tot barbatii se joaca mai mult cu ele. 
*** 
De ce s-a mutat Bula la etajul 10 într-un bloc fara lift? 
Pentru ca are soacra cardiaca. 
*** 
Cand se bucura calugarii ca nu sunt casatoriti? 
Cand se spovedesc femeile. 
*** 
Ce faci dacă afli ca mai ai doar 6 luni de trait? 
Te muti cu socara şi fiecare zi va parea o eternitate. 
*** 
De ce un elefant este mare, gri şi zbarcit? 
Pentru ca dacă era mic, alb şi neted, era OB. 
*** 
De ce prefera barbatii sa se insoare cu virgine? 
Pentru ca nu suporta comparatiile. 
*** 
Cum se cheama un barbat inteligent in America? 
Turist. 
*** 
De ce este asa de greu pentru femei sa-si gaseasca un prieten 
senzual, inteligent, atent şi frumos? 
Pentru ca acestia au deja 
un prieten. 
*** 
De ce a creat Dumnezeu barbatul? 
Pentru ca vibratorul nu poate sa aduca bani acasa. 
*** 
De ce sunt femeile ca vremea? 
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Pentru ca orice ai face, nu poti sa le schimbi. 
*** 
Ce au in comun toti barbatii care stau singuri într-un bar? 
Sunt insurati. 
*** 
De ce a creat prima data Dumnezeu barbatul? 
Pentru ca nu i-ar fi placut sa se uite tot timpul cineva peste umarul lui sa vada 
cum lucreaza. 
*** 
Care este diferenta dintre o amanta şi o sotie? 
30 de kilograme. 
Care este diferenta dintre un amant şi un sot? 
30 de minute. 
*** 
De ce au prezervativele ambalajul atat de greu de desfacut? 
Ca sa mai ai timp sa te razgandesti. 
*** 
Care este asemanarea dintre o masina noua şi un sot? 
Ambele functioneaza bine doar in primul an. 
*** 
La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
Depinde de vechime 
*** 
Un evreu in Manhattan la volan, invartindu-se in jurul buildingului unde in 5 
min. urma sa semneze contractul vietii lui, disperat ca nu gaseste un loc de 
parcare. Ridica ochii spre cer şi spune: 
- Doamne, te rog gaseste-mi un loc de pracare ca sambata vin la sinagoga şi 
donez 2-3 mii de $. Trec 2-3 min, nimic. Ridica din nou ochii spre cer: 
- Doamne, te rog din suflet, fa-mi rost de un loc de parcare ca vin sambata la 
sinagoga şi donez 5-6 mii, 8 mii nu mai conteaza suma, doar ajuta-ma cu un loc 
de parcare. Moment la care o masina parcata mai in fata iese de pe locul de 
parcare, omul nostru face volan drepata intra in parcare, ridica ochii spre cer şi 
spune: 
- Doamne, nu mai e nevoie, mersi frumos, s-a rezolvat. 
 
Banc_1: 
 
Un preot catolic, unul ortodox şi un rabin discuta despre gestionarea 
banilor primiti de la credinciosi. 
Preotul catolic: 
- Eu am o metoda foarte eficienta. Trag o linie cu creta pe jos şi arunc banii in 
aer. Ce cade in stanga e pentru Dumnezeu şi Biserica, ce cade in dreapta e pentru 
mine. 
Preotul ortodox: 
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- Eu desenez pe jos un cerc. Banii ii arunc in sus; ce cade in cerc e pentru 
Dumnezeu şi Biserica, ce cade in afara e pentru mine. 
Rabi: 
- La mini e cel mai simplu. Eu arunc banii in sus. Dumnezeu opreste ce-i trebuie, 
ce cadi inapoi e pentru rabi... 
 
Banc_2 
 
Un rabin şi un preot ortodox aveau garaje alaturate. 
Preotul, din smerenie, intr-o zi spala masina rabinului. 
Adoua zi il vede pe rabin cum ii taie cu un bomfaier teava de esapament a 
masinii sale. 
Suparat intreaba: 
- Ce faci rabine acolo? la care rabinul raspunde: 
- Tu mi-ai botezat masina, eu ti-o tai imprejur. 
 
Banc_3 
 
S-au intalnit la o bere un indian, un arab şi un evreu, şi s-au apucat ei sa 
povesteasca cum l-a ajutat pe fiecare Dumnezeul lui. 
Indianul spune ca in timpul unei inundatii cumplite s-a rugat lui Buddha şi dintr-
o data pe o raza de 20 de metri in jurul lui s-a facut senin. 
Arabul povesteste cum in desert cand era mort de sete i s-a rugat lui Allah şi 
dintr-o data pe o raza de 20 de metri in jurul lui a inceput sa ploua. 
Vine şi evreul care povesteste ca in ziua de sabat cand iesea din sinagoga a vazut 
pe jos un portofel plin cu bani şi i s-a rugat lui Dumnezeu sa-l ajute sa nu 
pacatuiasca tocmai de sabat... şi pe o raza de 20 de metri in jurul lui s-a facut 
Miercuri. 
 
Un mecanic auto demonta chiulasa motorului unei masini scumpe, cand zareste 
un chirurg binecunoscut intrand in atelier. Mecanicul l-a strigat: - Hei, doctore, 
pot sa-ti pun o intrebare? Chirurgul, putin surprins, se apropie de mecanic. 
Acesta se ridica, isi sterge mainile şi intreaba: - Doctore, uita-te la acest motor, ii 
deschid inima, ii scot pistoanele, ii scot valvele, repar stricaciunile, apoi le pun la 
loc si, cand termin, merge ca nou. Atunci cum se face ca eu am un salariu mic, iar 
dumneata castigi bani grei facand, practic, acelasi lucru? Chirurgul a zambit şi i-a 
soptit: - Incearca sa faci asta cu motorul pornit... 
*** 
Ce ar fi lumea fara barbati? 
Plina de femei libere, fericite si… grase. 
*** 
Domnule doctor, impotenta te ia asa, dintr-odata? 
Nu… Mai intai te lasa sa te faci de ras de vreo 2-3 ori… 
*** 
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Azi am reusit sa nu întîrzii, m-a trezit ceasul desteptator. 
- Dar de unde ai vînataia aceea pe frunte? 
- De la ceas. Nu m-am ferit la timp când l-a aruncat nevasta-mea… 
*** 
Sotia il intreaba pe sot: 
- Ai vazut tipul, care m-a salvat cand eu ma inecam? 
- Da, a fost la mine şi si-a cerut scuze. 
*** 
O tanara povesteste unei prietene: 
- Duminica la strand, s-au agatat niste tipi de mine, numai pentru ca imi 
purtam aiurea costumul de baie. 
- Cum adica? 
- In mana… 
*** 
Avantaje şi dezavantaje în casatorie: 
Avantaj - Ti se aduce micul dejun în pat. 
Dezavantaj - în fiecare zi de catre aceeasi persoana. 
*** 
Sotia: M-am dus la un hipnotizator care m-a invatat sa stau in fata 
oglinzii şi sa repet "Nu ma doare capul!", 
"Nu ma doare capul!" şi astfel am scapat de durerile de cap. Nu vrei sa 
te duci şi tu, poate iti imbunatatesti "performantele" sexuale? 
Se duce sotul şi când vine acasa se duce in baie apoi o dezbraca, o 
arunca in pat şi au o distractie de zile mari. 
- Stai asa ca vin imediat! 
Se duce iar in baie, se intoarce şi o fac mai bine decit prima data. 
- Stai asa ca mai vin o data! 
Se duce in baie şi sotia se duce dupa el. Il vede in fata oglinzii spunind: "Ea nu e 
sotia mea !", "Ea nu e sotia mea!". 
*** 
- Tu îti faci rugaciunea la masa, înainte de a începe sa manînci? 
- Nu e nevoie. Nu nevasta-mea gateste, ci eu. 
*** 
Toti oamenii se nasc egali in drepturi. Dupa care unii se insoara… 
*** 
In timpul mesei de pranz, fiica cea mica a familiei sta cu privirea adancita in 
farfurie, fara sa manance. La un moment dat spune: 
- Am ceva sa va anunt! Se face tacere şi toata lumea asculta, atenta. 
- NU MAI SUNT FECIOARA! şi incepe sa planga. Tacere mormantala. 
Tatal se adreseaza apoi sotei: 
- E vina ta, te imbraci şi te machezi ca o curva, ce exemplu i-ai dat? 
La randul ei, femeia se adreseaza sotului: 
- Dar tu? Iti risipesti banii cu pipite care vin sa te conduca chiar pana 
in fata casei! Sotul continua: 
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- Si sora-se cea mare, nu-i buna de nimic, cu prietenul ei chel şi drogat, care o 
inghesuie prin toate colturile casei! Ce exemplu i-a dat? 
Odata pornit, scandalul a continuat in acelasi fel o bucata buna de timp, pana 
cand bunica fetitei a luat-o pe dupa umeri şi a intrebat-o: 
- Draga mea, cum s-a intamplat asta? Printre hohote de plans, micuta a 
raspuns: 
- Preotul a ales o alta fetita sa o joace pe Fecioara Maria in spectacolul de Craciun 
*** 
Un sef ajunge la birou dimineata cu fermoarul de la pantaloni desfacut. 
Secretara, nestiind cum sa-l puna in tema direct, il abordeaza: 
- Sefu' azi dimineata, cand ai plecat de acasa, ai inchis usa de la garaj? 
Fraza nu a avut darul sa-l lumineze asa ca tipul a intrat in birou un pic 
nedumerit. 
Se aseaza el la birou, incepe sa-si vada de treaba şi vede prohabul desfacut. In 
momentul respectiv are o revelatie referitor la spusele secretarei asa ca se 
gandeste sa o necajeasca un pic. 
O cheama in birou sa-i aduca o acfea şi o intreaba: 
- Cand ai avzut usa de la garaj deschisa mi-ai vazut şi Jaguarul? 
Secretara, zambind un moment raspunde: 
- Nu, sefu'. Tot ce am vazut era un Mini cu doua cauciucuri desumflate … 
*** 
Un bancher evreu isi insoara baiatul. 
- Simon, fiule, maine zburam la Tel Aviv pentru nunta ta. Imi dau brusc seama ca 
nu ti-am spus multe lucruri despre viata. De maine vei fi impreuna cu sotia ta, 
trebuie sa stii unele lucruri. Uite, spre exemplu, cunosti degetele de la mana? 
- Sigur, tata, degetul mare, aratator, mijlociu, etc 
- Nu, fiule, stai sa-ti explic : exista degetul calatoriei, al directiei, al placerii, al 
casatoriei şi al distinctiei. 
- Ah, nu stiam asta, tata. 
- Degetul calatoriei este degetul mare, care iti permite sa faci autostopul ; 
degetul directiei – indexul -, il intinzi casa indici un anumit lucru ; degetul 
casatoriei – inelarul -, pe care pui verigheta, iar degetul distinctiei – cel mic – pe 
care-l ridici cand bei cafea. 
Am inteles, tata, dar ai uitat degetul placerii. 
- Ah, Simon, l-am lasat pe cel mai bun la sfarsit… degetul placerii este degetul 
mijlociu, cel mai lung şi mai frumos… pentru placere, fiule… il umezesti cu 
limba… şi numeri bancnotele. 
 
Cei care s-au gandit la altceva, in genunchi şi sa spuna de 5 ori Tatal Nostru.... 
 
*** 
Un dinamovist merge împreună cu cîinele său într-un bar pentru a vedea un 
meci de campionat al favoriţilor. La fiecare gol al roş-albilor, patrupedul 
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schelălăia de mama focului, se ridica în două labe şi ţopăia, dădea din coada, 
sărea bucuros pe masa, făcea tumbe. 
 
Uimit nevoie mare, barmanul îi zice stăpînului: "Dom'le, incredibil ce cîine ai! N-
am mai văzut aşa ceva! Dar, spune-mi şi mie, dacă se bucură la modul ăsta la un 
meci de campionat, cum se manifestă în Liga Campionilor?". 
Replica omului: "Nu ştiu, că îl am doar de 15 ani!". 
*** 
* Eram asa de sarac cand am fost copil, ca dacă nu eram baiat, nu as fi avut 
cu ce sa ma joc... 
 
* Intr-o zi am ajuns acasa mai devreme, vad un tanar alergand gol pe strada. 
L-am intrebat: "De ce faci asta?" Mi-a raspuns: "Din cauza ca ai venit prea 
devreme acasa, boule!" 
 
*Exista unele femei care in loc sa-i faca sa sufere pe mai multi barbati, asa cum e 
firesc, 
se concentreaza asupra unuia pana il extermina. Acestea se autointitulează cu 
mandrie "fidele". 
 
* Inteligenta ma urmareste... dar eu sunt mai rapid. 
 
* Munca nu a omorat niciodata pe nimeni... dar de ce sa risti? 
 
* Traieste fiecare zi, ca şi cum ar fi ultima. Apoi, intr-o zi, asa se va şi intimpla. 
 
* Viata mea e ca un film care nu are distributia prea reusita. şi nu ii inteleg nici 
actiunea. 
 
* Femeile sunt ca medaliile olimpice: trebuie sa lupti pentru ele, apoi iti atirna de 
git o viata intreaga. 
 
* Timpul vindeca orice, insa nu e un bun chirurg plastician. 
 
* Un semn sigur ca ai imbatrinit este ca luminarile de pe tort costa mai mult decit 
tortul. 
 
* Mult mai multi barbati si-ar parasi nevestele, dacă ar sti sa isi faca bagajele. 
 
* Nu conteaza dacă esti sarac sau bogat. Conteaza sa ai bani! 
 
* dacă ti- e foame - maninca sare: o sa iti fie sete! 
 
* Stresul inseamna sa te trezesti urlind, apoi iti dai seama ca nu dormeai. 
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* Nu ma duce pe mine in ispita, gasesc drumul singur. 
 
* dacă ajuti pe cineva, ai sa vezi ca isi va aminti de tine şi data viitoare când are 
nevoie de ajutor. 
 
*** 
Subject: Intrebari TARI puse de avocati.... 
 
 
Iata o selectie de intrebari care au fost puse in realitate de catre 
unii avocati unor martori in timpul unor procese ce au avut loc in 
Statele Unite. 
In unele cazuri, este redat şi raspunsul dat de unii martori mai 
ascutiti la minte. Replicile au fost extrase dintr-o carte intitulata 
"Disorder 
in the Court". 
 
======================== 
Avocat: Domnule doctor, inainte de a incepe autopsia ati verificat 
pulsul? 
Martor: Nu. 
A: Ati verificat tensiunea arteriala? 
M: Nu. 
A: Ati verificat dacă respira? 
M: Nu. 
A: Atunci este posibil ca pacientul dumneavoastra sa fi fost in 
viata in momentul cand ati inceput autopsia? 
M: Nu. 
A: Cum puteti fi atat de sigur de asta, domnule doctor? 
M: Deoarece creierul sau era într-un borcan pe biroul meu. 
A: Dar pacientul nu putea, totusi, sa fie in viata? 
M: Acum dacă stau sa ma gandesc, este posibil sa traiasca exact in 
momentul acesta indeplinind o functie de avocat pe cine stie unde... 
========================= 
Avocat: Ce a rezultat din mostra de tesut vaginal? 
Martor: Urme de sperma. 
A: Sperma masculina? 
M: E singurul tip pe care-l cunosc. 
=========================== 
Avocat: Ati intretinut relatii sexuale cu el la New York? 
Martor: Refuz sa raspund la aceasta intrebare. 
A: Ati intretinut relatii sexuale cu el la Chicago? 
M: Refuz sa raspund la aceasta intrebare. 
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A: Ati intretinut relatii sexuale cu el la Miami? 
M: Nu. 
========================= 
Avocat: Pe ce data este aniversarea dumneavoastra? 
Martor: 15 iulie. 
A: Ce an? 
M: In fiecare an. 
=========================== 
Avocat: Aceasta boala va afecteaza memoria? 
Martor: Da. 
A: In ce mod va afecteaza memoria? 
M: Am uitat. 
A: Ati uitat... Puteti sa ne dati un exemplu de ceea ce ati uitat? 
========================= 
Avocat: Care a fost primul lucru pe care vi l-a spus sotul 
dumneavoastra? 
Martor: A spus "Unde sunt, Cathy?". 
A: şi de ce v-a enervat chestia asta? 
M: Pentru ca pe mine ma cheama Susan. 
=========================== 
Avocat: şi unde a avut loc accidentul? 
Martor: Pe la kilometrul 499. 
A: şi unde se gaseste kilometrul 499? 
M: Probabil intre kilometrii 498 şi 500. 
==================== 
Avocat: La ce distanta se aflau vehiculele in momentul coliziunii? 
========================== 
Avocat: şi ati ramas acolo pana in momentul in care ati plecat? 
=========================== 
Avocat: Domnule doctor, cate autopsii ati efectuat pe cadavre? 
Martor: Toate autopsiile mele le-am efectuat pe cadavre. 
====================== 
Avocat: Va mai amintiti la ce ora ati examinat cadavrul? 
Martor: Autopsia a inceput la ora 20: 30. 
A: şi domnul Dennington era mort la acea ora? 
M: Nu, statea intins pe masa intrebandu-se de ce-i fac autopsie 
*** 
 
Lectia 1 – COMUNICAREA 
Un tip intra in propria locuinta, obosit dupa o zi de munca. Exact in acelasi timp, 
nevasta lui iese de sub dus. Deodata, se aude soneria apartamentului. Dupa o 
discutie scurta, in timpul careia decid care dintre ei sa mearga sa raspunda, 
femeia iese, se inveleste într-un prosop de baie, şi se duce sa deschida usa de la 
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intrare. Era Mircea, vecinul de palier. Inainte sa poata spune un cuvant, Mircea o 
intrerupe: 
- Iti dau 500 de euro pe loc, dacă lasi sa cada prosopul de baie cu care esti 
acoperita! 
Putin mirata, femeia ezita cateva secunde, dupa care desface prosopul şi ramane 
goala in fata lui Mircea. El o priveste din cap pana-n picioare, dupa care ii intinde 
cei 500 de euro. Surprinsa de aceasta intamplare, dar multumita de mica avere 
pe care tocmai o facuse in mai putin de doua minute, femeia inchide usa 
apartamentului şi intra in sufragerie unde sotul sau privea la televizor. Sotul o 
intreaba: 
- Cine-a fost? 
- Mircea, vecinul nostru de palier. 
- Ah, perfect. Ti-a dat cei 500 de euro pe care mi-i datora? 
Morala: dacă impartasiti la timp partenerilor dumneavoastra informatiile 
importante referitoare la clienti şi la riscuri, puteti evita o vanzare sau o 
negociere proasta! 
Lectia 2 - CUNOASTEREA PRODUSELOR şi SERVICIILOR 
La volanul masinii sale, in drum spre biserica, un preot trece pe langa o 
calugarita care mergea pe jos. Se opreste şi se ofera sa o duca pana la manastire. 
Ea accepta, urca in masina si, incrucisandu-si picioarele, lasa la vedere niste 
coapse superbe. Preo-tul nu se poate abtine si, tot fixand picioarele tinerei 
calugarite, pierde pentru cateva momente controlul autovehiculului. Dupa ce 
reuseste sa stapaneasca din nou masina, pune dintr-odata mana dreapta pe 
picioarele maicutei. Ea il priveste şi spune: 
- Parinte, va amintiti Psalmul 129? 
Rusinat, preotul se retrage subit si-si prezinta scuzele. Putin mai incolo, sub 
indemnul tentatiei, profita de schimbarea vitezei pentru a incepe din nou. 
Si maicuta il apostrofeaza prompt: 
- Parinte, va amintiti Psalmul 129? 
Parintele roseste din nou din cap pana-n picioare şi retrage mana de pe 
picioarele pasagerei, balbaind: 
- Imi pare rau, sora, trupul imi este foarte slab. 
Ajung la manastire, calugarita coboara din masina fara sa spuna un cuvant, si-i 
arunca o ultima privire plina de intelesuri. Preotul se grabeste catre prima Biblie 
pe care o gaseste şi citeste uluit: 
„Mergi mai departe, cauta intotdeauna in sus si-ti vei gasi gloria." 
Morala: La munca, fiti intotdeauna bine informati pentru ca altfel riscati sa ratati 
ocazii unice! 
Lectia 3 - RELATIILE CU COLEGII 
Un agent de vanzari, un contabil şi un director de personal, toti colegi in aceeasi 
firma, ies impreuna la pranz sa manance si, cum mergeau ei catre un mic 
restaurant sa ia masa, gasesc pe strada o lampa cu ulei veche. O ridica... şi un duh 
iese la lumina. 
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- De obicei eu implinesc 3 dorinte, dar cum voi sunteti 3, am sa va implinesc cate 
una la fiecare. 
Agentul de vanzari intra repede in fata gesticuland: 
- Eu, eu! Vreau sa fiu pe o plaja alba din Bahamas intr-o vacanta care sa nu se 
termine niciodata şi fara sa am griji care sa ma impiedice cumva sa ma bucur de 
frumusetea vietii. 
Nici nu termina bine dorinta şi agentul dispare imediat. Contabilul iese şi el in 
fata: 
- Eu, eu! Eu vreau sa savurez un Martini pe o plaja din Tahiti, impreuna cu femeia 
visurilor mele. 
Si puf!, dispare şi contabilul. 
- E randul tau, spuse duhul uitandu-se la directorul de personal. 
- Vreau ca astia doi sa fie inapoi la birou pana se termina ora de masa. 
Morala: Lasati intotdeauna superiorul (ierarhic) sa-si exprime primul dorintele 
*** 
O prostituata merge la un doctor de chirurgie plastica şi il roaga sa ii mai faca o 
gaura in fund. Doctorul mirat şi foarte intrigat o intreaba: 
- Doamna ca sa va fac operatia, as vrea sa stiu şi eu motivul care va determina la 
un asemenea fapt. 
- Doctore, fiindca in ultimul timp businessul imi merge foarte bine, as vrea sa 
deschid şi eu o filiala noua.... 
*** 
Un tip se duce pt prima oara la un bordel: 
- Vreau şi eu o camera ca sa ma descarc ca nu mai pot. 
Ii da matroana o cheie, si-i zice sa se duca la etajul I, in camera 10. Intra omul in 
camera şi stupefactie: nici un pat, nici o fata, doar o gaura in podea. 
- Dacă tot am platit...si incepe sa o fac cu gaura. Placandu-i sentimentu, omu 
nostru revine şi a doua saptamana, şi a treia, etc, in aceeasi camera. Dupa doua 
luni de zile matroana ii da o alta cheie şi ii spune sa se duca in camera 11. Ia asta 
cheia, intra şi surpriza: o camera goala-goala, nici macar cu o gaura. Coboara asta 
suparat şi ii zice patroanei: 
- D-voastra va bateti joc de mine? Ce camera mi-ati dat? 
La care patroana: 
- Nu domnule, pentru ca sunteti client fidel v-am dat una virgina!!! 
*** 
O femeie mere la politie sa depuna plingere ca a fost violata. Politaiul: 
- Doamna, mi-l puteti descrie pe atacantul, aspectul, imbracamintea, semne 
distinctive... 
- De unde sa stiu eu astea, domnu meu, era tare intuneric şi nu vedeam nimic! 
Atita va pot spune, ca pula aia nu era din satu nostru... 
*** 
O doamna sta la taclale cu o prietena: 
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- Sa vezi ce am patit azi noapte? Dormeam frumos invelita cu fereastra deschisa... 
La un moment dat a intrat un tip, ma dezvelit şi mi-a tras unu de ma innebunit. 
Oare ce o fi vrut...? Ca mie nu mi-a spus nimic... 
*** 
Doi batrani (un el şi o ea) se intalneau zilnic într-un parc, sedeau pe aceeasi 
banca si-si petreceau zilele citind şi comentand diverse ziare. 
Asa trec zile... saptamani... luni. 
La un moment dat, batranelul o intreaba pe batranica cu o voce rusinoasa dacă i-
ar place sa-i tina penisul in mana in timp ce el citeste. 
Surprinsa de intrebare, batranica ramane fara cuvinte, 'interzisa'. 
Batranelul, ca s-o convinga, subliniaza varsta pe care o au şi dorinta de a se simti 
tanar. Atunci, batranica se indupleca şi puse mana. 
Trec din nou zile... saptamani... pana cand batranelul nu mai apare la intalnirea 
zilnica. 
Dupa o saptamana in care batranelul nu-si mai face aparitia, preocupata, 
batranica incepe sa-l caute disperata prin tot parcul, gasindu-l într-un sfarsit pe 
o alta banca, langa o alta batranica care-i tinea penisul in mana. Avand in fata o 
asemenea priveliste, batranica, oripilata şi neplacut surprinsa, incepe sa urle: 
Voi barbatii sunt toti la fel indiferent de varsta. Spune-mi ce poate sa aiba in plus 
ea fata de mine? 
La care batranelul, surazand malitios şi entuziasmat, raspunse: 
Parkinson, draga mea! 
 
*** 
In noaptea nuntii, tanara pereche se retrage in dormitor şi ea ii spune 
proaspatului sot: 
- Dragul meu, e timpul sa-ti spun ceva... eu nu stiu sa fac nimic, nu am nici cea 
mai mica idee... 
Sotul, mindru nevoie mare: 
- Nu-ti facea griji iubita mea, dezbraca-te, culca-te pe spate, stai relaxata, 
deschide picioarele şi restul fac eu... 
- O nu, prostut mic... sa fac sex stiu... m-am referit la gatit, spalat, calcat... 
================================ 
Un politist vine-ntr-o zi acasa cu un televizor ultimul racnet. 
- De unde ai televizoru'? Intreaba sotia. 
- L-am castigat la un concurs organizat de politie. 
- Ce fel de concurs? 
- De matematica. 
- Şi ce v-au dat de facut? 
- "Cat fac 5x5?" Iar eu, cu 17, am iesit pe locul trei. 
================================ 
Doua blonde stau de vorba. Una zice: 
- Draga, sotul meu are serviciu langa o florarie. Niciodata nu mi-a adus vreo 
floare... 
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- Şi ce? Al meu are post langa Conservator. O conserva n-am vazut pana acum! 
================================ 
Un tip intra într-un bar tinind in mana un cacat imens şi zice: 
- Fiti atenti in ce era sa calc! 
================================ 
In bere e putere. In vin e sanatate. In cognac e distinctie, iar in apa sint microbi... 
================================ 
Semn rau - sa te duci noaptea in padure in portbagajul unei masini. 
================================ 
Noapte de iarna, furtuna, un brutar tocmai voia sa inchida magazinul, cand intra 
pe usa un client infrigurat care voia sa cumpere doua cornuri. 
- Sunteti insurat, domnule? intreaba brutarul. 
- Bineinteles! Dar ce, credeti ca mama m-ar fi trimis la cumparaturi pe o vreme 
ca asta?! 
================================ 
Savantii au ajuns la concluzia ca cele mai multe vitamine se gasesc in farmacie. 
================================ 
Culmea virilitatii: Cand nu mai poti, faci playback. 
================================ 
Cine a indraznit sa-mi rascoleasca biroul in halul asta? tuna directorul. 
- Baiatul d-voastra cel mic, domnule! 
- Talentat copil, nu-i asa? 
================================ 
- Tata, spune-mi, de ce barbatii de la noi nu pot avea mai multe sotii, asa cum e in 
Africa? 
- Esti inca mic, fiule! Cand vei creste, o sa intelegi de ce legea ne apara! 
================================ 
Un tip iese de la cabinetul unui medic şi incepe sa coboare scarile. Cum cobora el 
scarile isi duce mina la frunte şi incepe sa murmure "Balanta, Scorpion, 
Fecioara." 
Dupa inca 2 etaje, la fel - " Gemeni, Pesti, Varsator." 
Tare nedumerit, urca inapoi scarile pina la cabinetul doctorului şi suna la 
sonerie: 
- Doctore, doctore, ma scuzati, dar nu am retinut exact. 
- Cancer, domnule, Cancer !!! 
================================ 
Tatal vine de la cresa cu copilul, mama ïsi pune mainile in cap: 
- Ma, asta nu-i copilul nostru! 
El, mirat: 
- Ce importanta are, maine tot la cresa il duc! 
================================ 
Doua blonde intr-o oaza in Sahara inchiriaza o camila sa faca o excursie. 
Se suie amandoua pe camila şi ajung la alta oaza unde innopteaza. 
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Peste noapte camila fuge, asa ca fetele o iau la talpa in continuare, pana la 
urmatoarea oaza unde reclama disparitia camilei. 
Ala de acolo le intreaba "Ceva semne particulare, ca sa identificam camila?" 
Una din blonde, dupa un timp de gandire: "Are doua cocoase". 
Cetateanu': "Stiti, hm.. la noi cam toate camilele au 2 cocoase" 
Stau blondele şi se mai strofoaca 
"Aaa, stim, are 2 pizde!" 
Cetateanu : 
"Nu se poate doamnelor, cine v-a zis asa ceva???" 
Blonda: 
"Pai in oaza de plecare l-am auzit pe unul zicand: "Uite o camila cu doua pizde!'" 
================================ 
- Pai...Sant suparat, ca nu mi se mai scoala de vreo zece ani... 
- Oh!... Sa bat in lemn, mie numai de vreo cinci! 
================================ 
La Radio Erevan, un ascultator amarat din Romania intreaba: 
- De ce treb uie sa strangem cureaua in perioada de tranzitie? 
Radio Erevan raspunde: 
- De gat. 
================================ 
Dacă tatal tau nu este milionar, nu ai nici o vina. 
Dar dacă nici socrul tau nu este milionar, atunci nu ai nici o scuza! 
================================ 
- Care este deosebirea intre un tigan şi o fata mare? 
- Tiganul tot tigan ramane. 
================================ 
Se intalnesc doi viermi. Unul: 
- Ma, unde e tac'tu? 
- A plecat la pescuit 
================================ 
Doua doamne mai in varsta: 
- In ziua de azi tinerii sunt mult mai destrabalati. 
- Da draga, ai dreptate... acum ar fi trebuit sa fim tinere! 
================================ 
Chelnerul catre o doamna: 
- Ati observat ca sotul d-stra a cazut sub masa? 
- Te inseli draga, sotul meu tocmai acum a intrat pe usa... 
================================ 
In multime, la intrarea intr-o manastire, se aude un strigat: 
- Fratilor, merg! Eu merg din nou pe picioarele mele! 
- Spune, cum s-a produs minunea? 
- Mi-au furat masina! 
================================ 
Tata, am doua vesti: una buna şi una proasta. 
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- Zi- o pe aia proasta. 
- Aseara am fost la un bal de homosexuali. 
- Şi aia buna? 
- M-au ales regina balului! 
================================ 
Ce face o broasca la biblioteca? 
Sta in usa. 
================================ 
Ce are patru picioare şi o mana? 
Un Pitbull fericit 
================================ 
Un fost student la politehnica s-a transferat la Institutul Teologic. Prelegere... 
Atipeste... Parintele se apropie si-l intreaba: 
- Ce este forta Dumnezeiasca? 
Studentul trezindu-se, raspunde repezit: 
- Masa Dumnezeiasca inmultita cu acceleratia Dumnezeiasca... 
================================ 
Ma doare-n cot. Solicit ajutor umanitar in lei sau Euro. 
 
Avantajos! Beau şi maninc la domiciliul clientului! 
 
Cadrele didactice ale Scolii de Bune Maniere Nr. 23 il baga in stimata mama a 
domniei-sale pe fostul casier al institutiei, care a fugit cu salariile. 
 
Ghicesc in cafea, Alintaroma. Seriozitate. 
 
Vind ceas cu cuc barbatesc mare, stare exceptionala. 
 
Ieftin, frumos, elegant, durabil, repede, garantat, avantajos! Orice! 
 
Sint fierbinte! Cumpar aspirina, paracetamol la pretul pietei. 
 
Brunete dragute, sexy, discrete, oferim masaj total, indicat in diverse afectiuni 
reumatismale. 
 
Adevarata cumnata a Mamei Omida, ghicesc avantajos ghicitorile clientului. 
================================ 
Mai rau decat o pietricica in bocanc poate fi doar un firicel de nisip in 
prezervativ. 
================================ 
Vorbeau un american, un francez şi un roman cum afla ei dacă ii insala nevestele: 
Francezul zice : 
- Eu vin acasa şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal zice ca nu, şi eu o intreb 
dar cu... şi zic orice nume, ce ai facut? şi ea imi povesteste ! 
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Americanul zice: 
- Eu vin acasa şi o intreb dacă m-a inselat şi ea normal zice ca nu, şi eu ii spun ca 
nu-i mai dau nici un ban şi ea imi povesteste totul ! 
Romanul zice: 
- Eu vin acasa şi sun intai la vecina şi o fac curva şi ea incepe: "eu curva? dar 
nevasta-ta care......" 
================================ 
Un cuplu era in vacanta in Pakistan. 
La un moment dat, fiind la cumparaturi, au intrat într-un mic magazin de 
sandale. 
Din interior au auzit pe cineva cu accent pakistanez zicand: 
- Strainilor! Va rog, intrati! Poftiti in umila mea pravalie! Cei doi au ascultat 
indemnul. 
Pakistanezul le spuse: 
- Am niste sandale speciale de care voi doi sunt sigur ca ati fi interesati. Cu ele se 
poate face sex salbatic, cum face o mare camila a desertului. Sotia era fascinata 
de relatarea pakistanezului, dar sotul ei simtea ca nu are nevoie neaparata de 
ele, considerandu-se un maestru al sexului, asa incat il intreaba pe vanzator: 
- Cum ar putea niste sandale sa imi mareasca potenta? 
Pakistanezul a replicat : 
- De ce nu le incerci şi vezi de unul singur? 
Ei bine sotul, dupa ce s-a consultat un pic cu sotia lui, s-a hotarat in cele din urma 
sa le incerce. Imediat ce şi le-a pus in picioare, privirea lui a devenit salbatica. 
Era ceva ce sotia lui nu mai vazuse de multi ani - putere sexuala pura. Cat ai clipi 
din ochi, sotul l-a impins pe pakistanez, l-a aruncat pe masa şi a inceput sa traga 
cu nerabdare de pantalonii tipului. 
In tot acest timp pakistanezul zbiera, cat il tinea gura : 
- LE-AI PUS INVERS !! LE-AI PUS INVERS !! 
================================ 
Un betivan vine la doctor şi ii spune ca este bolnav. Doctorul il consulta, dupa 
care ii spune: 
- Nu pot sa pun diagnosticul maladiei dvs. Cred ca de vina este alcoolul. 
- Nici o problema, d-le doctor, am sa vin cand sunteti treaz. 
================================ 
La un ospiciu unul dintre bolnavi iese val vartej in curtea spitalului, alearga şi se 
suie într-un copac. 
Doctorul vine incercand sa-l calmeze. Il ia cu binisorul: 
- Da-te jos ca nu se intampla nimic... 
- Nu ma dau! 
- Da-te jos...ce faci tu acolo?!? 
- Mananc cirese! 
- Pai tu nu vezi ca asta e artar? 
- Mi-am adus de acasa, na, acum e bine?! 
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*** 
Care este punctul cel mai fierbinte al femeii? 
- Podul palmei: cum ii pui un ban cum il topeste !!! 
- --------------------------- 
- Cand te poate ajuta o femeie sa devii milionar? 
- Cand esti miliardar !!!!!!!!! 
- --------------------------------- 
- Care este dezavantajul unei lupe? 
- Mareste, dar nu intareste ! 
- ------------------------------------- 
- De ce nu creste populatia Romaniei? 
- Pentru ca mancam neregulat şi regulam nemancati. 
- ------------------------------------ 
- Care este deosebirea intre un tigan şi o fata mare? 
- Tiganul tot tigan ramane. 
- ---------------------------------------- 
- Care este diferenta dintre vina şi pacat? 
- E vina sa te culci cu nevasta altuia, dar e pacat sa ratezi ocazia..... 
- ----------------------------------------------------------- 
Un ardelean şi un lepros stau in inchisoare. 
La un moment dat, leprosului ii cade o ureche.... o ia şi o arunca pe geam. 
Dupa un timp, leprosului ii cade nasul... il ia şi il arunca pe geam. 
Dupa un timp, leprosului ii cade un deget... il ia şi il arunca pe geam... 
Ardeleanul nu mai suporta: 
- No, dupa cum bag io sama, dumneata vrei sa evadezi ! 
- ----------------------------------------------------------- 
Un preot catolic, unul protestant şi un rabin, dupa un lung şi plictisitor conciliu 
ecumenic, se hotarasc sa se retraga pentru a se scalda într-un 
lac..., deh... era canicula, întelegeti şi dvs, .....zis şi facut. 
Ajung la scaldat, mai palavragesc o vreme, apoi se dezbraca şi intra în apa, 
se scalda, ies pe iarba... şi în timp ce sedeau la soare apare un grup de femei. 
Preotul catolic şi pastorul protestant îsi acopera repede partile rusinoase. 
Rabinul însa îsi acoperi fatza. 
Dupa ce trec femeile, crestinii îl întreaba nedumeriti pe rabin: 
- Bine, Rabbi Jacob, dar de ce nu te-ai acoperit şi tu la fel ca noi? 
La care rabinul raspunde: 
- Nu stiu cum e la voi în comunitatea religioasa, dar la noi preacredinciosii ma 
cunosc dupa fatza ! 
- ----------------------------------------------------------- 
Doi tipi la inchisoare: 
- Cati ani ti-au dat? 
- 15 
- Pentru ce? 
- Am spart un geam la serviciu. 
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- Dumnezeule ! Pentru atat? Unde lucrai? 
- Pe un submarin. 
- ----------------------------------------------------------- 
In Japonia s-a inventat un robot, care prinde hoti. 
- In Japonia in 5 minute s-au prins 100 de hoti. 
- In SUA in 5 minute au prins 200 de hoti. 
- InRomania, in 5 minute s-a furat robotul......... 
- ----------------------------------------------------------- 
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n san ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiale... 
- Numele? intreaba Sf. Petru. 
- Leonardo Di Caprio, raspunde negrul. 
Sfantul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele. 
- Leonardo Di Caprio, insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea 
la intors. 
- Sfantul Petru scoate celularul si-l suna pe Dumnezeu, şi intreaba respectuos : 
- Scoate-ma te rog dintr-o dilema, Titanicul s-a scufundat sau a ars?... 
- ----------------------------------------------------------- 
Un preot explica la ora de religie: 
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva. 
- Parinte, il intrerupe un elev, tata spune ca ne tragem din maimute. 
- Asculta, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseaza. Eu vorbesc 
in general..... 
*** 
2 pitici se duc la prostituate. Isi ia fiecare cate una şi se duc intr-o camera. 
Fiind pudici sting lumina şi trec la treaba. 
A doua zi... Al 2-lea pitic fiind stresat ca toata noaptea primul pitic a strigat intr-
una "1..2..3..Si!... 1...2...3... Si!", ii reproseaza ca a fost galagios: 
- Din cauza ta nu am putut sa fac nimic, am fost crispat, stateam langa ea in pat, 
era asa frumoasa şi nu am fost in stare sa am nici macar o erectie. 
- Bine ca tu macar ai putut sa te urci in pat... 
*** 
Toti oamenii de stiinta jucau de-ascunselea in Rai. Se pune Einstein şi incepe sa 
numere. 
Toti se ascund pe unde gasesc, numai Newton ia o creta, traseaza un patrat cu 
latura de 1 m şi se asazain mijlocul lui. Dupa ce termina de numarat, Einstein se 
intoarce si, bineinteles il vede pe Newton : 
Einstein: Te-am vazut. Tu esti Newton. 
Newton : Imi pare rau, dar nu sunt eu. 
Einstein: Cum adica nu esti tu? Te cunosc f bine. Esti Newton. 
Newton : Ia priveste mai atent. Ce vezi? 
Einstein: Tu in mijlocul unui patrat cu latura de 1 m. 
Newton : Pai şi ce inseamna Newton pe metru patrat? 
Einstein: Pascal. 
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Newton : Pai vezi, el e! 
*** 
Intrebare: Ce-ti inspira un tigan fara maini? 
Raspuns : Incredere... 
*** 
Cioc, cioc"!...Sf. Petru, deschide usa... In fata usii, nimeni!... 
Peste 5 minute iar "cioc, cioc"!...de data asta, Sf. Petru era pregatit in spatele usii! 
...smulge usa cu putere şi mai apuca sa-l vada pe unu' care disparea rapid!... 
- Mai, de ce te tii de prostii şi bati pe la usa şi te joci cu nervii mei?... 
Nesimtitule!... 
La care, insul, cu tristete-n glas, departandu-se-n viteza.... 
- Ce sa faaaac?!...Dacă ma tot resusciteaza astiaaaaa!!!... 
*** 
S-a oprit o ciocanitoare pe o creanga şi printre frunze vede niste ochi mari: 
- Bufnita, tu esti? 
- Nu, sint vrabiuta! 
- Da ce ai ochii asa mari? 
- Ma caaaaac! 
*** 
Doi electricieni pe un stilp de inalta tensiune. 
Unul din ei catre o babuta care trecea p-acolo: 
- Ne dati va rog frumos sarma aia rosie? 
Babuta ridica sarma şi le-o da, la care electricianul catre celalalt: 
- Vezi ba, ti-am zis ca aia rosie e nulul ! 
*** 
Trei tipi: un roman, un tigan şi un ungur pescuiesc. La un moment dat li se 
incurca unditele şi prind toti 3 un pestisor de aur. 
Pestisorul le zice ca din cauza ca toti 3 l-au scos din apa va indeplini o singura 
dorinta la fiecare. 
Ungurul zice eu vreau ca toti ungurii sa fie in Ungaria şi sa fie bogati şi fericiti. 
Dispare. 
Tiganu zice eu vreau ca toti tiganii sa fie in India fericiti, bogati. Dispare. 
Romanu' se uita in toate partile şi il intreba pe pestisor: 
- Ungurii is in Ungaria? 
- Da. 
- Toti? 
- Da. 
- Şi tiganii in India? 
- Da. 
- Toti? 
- Da 
Se uita la pestisor şi zice: 
- Mie da-mi un cola light. 
*** 
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- Marie, dacă te culci cu mine, iti dau mobilul meu. 
- dacă e asa, Ioane, s-a facut! Dupa consumarea actului, Ion da sa plece. - Ioane, 
zice Maria, da mobilu'?? 
- Aaaaa, da, noteaza: 0726... 
*** 
Dracu isi cauta o sotie cuminte, frumoasa, desteapta, devreme acasa, etc etc, 
femeia perfecta. şi o cauta, şi o cauta... şi nimic. Se gandeste sa apeleze la 
Dumnezeu: 
- Doamne, ajuta-ma şi pe mine s-o gasesc ca de ani de zile o caut. 
- Du-te şi pune in cea mai populata zona de pe pamant o oglinda, cea care nu se 
va uita in ea, pe aia sa o iei de nevasta. 
Zis şi facut. Pune Dracu oglinda şi se insoara. 
MORALA 1 (pt barbati): "Baieti, nu mai cautati femei cuminti, ca una 
a fost şi a luat-o dracu'." 
MORALA 2 (pt femei): "Fetelor nu mai fiti cuminti, ca va ia dracu'. 
*** 
Razboi cu nemtii. Bula se ascunde intr-o fantana. Un neamt vrea sa faca la fel. El 
striga in fantana, iar Bula face pe ecoul. 
- E cineva acolo? 
- E cineva acolo? 
- Mai bine ma duc in padurice... 
- Mai bine ma duc in padurice... 
- Mai bine arunc o grenada... 
- Mai bine te duci in padurice! 
*** 
O prostituata merge la un doctor de chirurgie plastica şi il roaga sa ii mai faca o 
gaura in fund. Doctorul mirat şi foarte intrigat o intreaba: 
- Doamna ca sa va fac operatia, as vrea sa stiu şi eu motivul care va determina la 
un asemenea fapt. 
- Doctore, fiindca in ultimul timp businessul imi merge foarte bine, as vrea sa 
deschid şi eu o filiala noua.... 
*** 
Un tip se duce pt prima oara la un bordel: 
- Vreau şi eu o camera ca sa ma descarc ca nu mai pot. 
Ii da matroana o cheie, si-i zice sa se duca la etajul I, in camera 10. Intra omul in 
camera şi stupefactie: nici un pat, nici o fata, doar o gaura in podea. 
- dacă tot am platit...si incepe sa o faca cu gaura. Placandu-i sentimentu, omu 
nostru revine şi a doua saptamana, şi a treia, etc, in aceeasi camera. Dupa doua 
luni de zile matroana ii da o alta cheie şi ii spune sa se duca in camera 11. Ia asta 
cheia, intra şi surpriza: o camera goala-goala, nici macar cu o gaura. Coboara asta 
suparat şi ii zice patroanei: 
- D-voastra va bateti joc de mine? Ce camera mi-ati dat? 
La care patroana: 
- Domnule, pentru ca sunteti client fidel v-am dat una virgina!!! 
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*** 
O femeie mere la politie sa depuna plingere ca a fost violata. Politaiul: 
- Doamna, mi-l puteti descrie pe atacantul, aspectul, imbracamintea, semne 
distinctive... 
- De unde sa stiu eu astea, domnu meu, era tare intuneric şi nu vedeam nimic! 
Atita va pot spune, ca pula aia nu era din satu nostru... 
*** 
O doamna sta la taclale cu o prietena: 
- Sa vezi ce am patit azi noapte? Dormeam frumos invelita cu fereastra deschisa... 
La un moment dat a intrat un tip, ma dezvelit şi mi-a tras-o de m-a innebunit. 
Oare ce o fi vrut...? Ca mie nu mi-a spus nimic... 
*** 
Cum face o femeie baie.....dar un barbat 
 
*Cum face baie femeia* 
Scoate hainele şi le pune in cosul de haine, desparte hainele albe de cele colorate. 
Pune halatul şi se duce la baie. 
Se uita-n oglinda sa vada dacă s-a ingrasat, intra in cada. 
Cauta buretele, se freaca cu el pe fata, pe spate şi pe maini. 
Se clateste pe cap cu un sampon de miere cu mere cu 83 de vitamine, şi se 
clateste bine. 
Tzipa ca o lupoaica cand sotul deschide apa rece la bucatarie şi presiunea scade 
la robinetul din baie. 
Mai clabuceste o data parul cu un sampon de piersici cu morcovi, 56 de vitamine, 
şi se clateste bine. 
Pune conditioner de plante si-l tine 10 minute. 
Spala fata cu apa de fata pe baza de grapefruit şi castraveti timp de 10 minute. 
Isi face masaj cu sapun de nuci cu capsuni. 
Se rade la subrat, pe picioare, mustata şi sprancenele. 
Iese din baie, se sterge bine, şi se acopera cu un prosop urias. 
Curata parul cazut cu hartie igienica, se uita in oglinda dacă are cosuri, şi le 
inlatura cu grija. 
Se intoarce in dormitor într-un halat lung, şi se imbraca timp de 3 ore. 
 
*Cum face baie barbatul* 
Scoate toate hainele de pe el, şi le lasa pe jos in dormitor. 
Merge in pielea goala pana la baie. 
Dacă o intalneste pe nevasta-sa in drum, ii arata scula ca şi cand e un mare 
premiu, facand ca un elefant. 
Se uita in oglinda, la pectorali şi la cat de mare e penisul lui. 
Se scarpina la oua şi se miroase la degete. 
Intra in cada, şi din toti buretii nu alege nici unul. 
Clabuceste la locurile intime şi in jur, lasand par pe sapun. 
Rade zgomotos de la vantul rupator pe care tocmai l-a tras. 
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Face clabuc in cap cu primul sampon pe care il nimereste. 
Face pipi in cada. 
Iese din cada şi se sterge doar partial. 
Se acopera la brau cu un prosop mic. 
O ia inspre dormitor, şi in drum lasa: presul din baie ud, podeaua uda, cada plina 
de par şi jeg, lumina aprinsa in baie. 
In drum spre dormitor, dacă o vede pe nevasta-sa, ii arata din nou scula lui, şi 
intra in camera. 
Arunca prosopul ud pe pat, acolo ramane ud toata ziua, şi se imbraca cu primele 
haine pe care le gaseste. 
*** 
"Nimeni nu moare virgin...viata i-o trage fiecaruia cel putin o data!" 
*** 
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de servici?" exista un 
raspuns sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu 
direct. El ma futea la cap şi pe mine ma durea in cur!" 
*** 
Ierarhia intr-o firma mare: 
- sefi 
- sefuti 
- fututi 
- rasfututi 
- pulimea 
*** 
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul 
in timpul unei partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi 
securitate personala in timp ce esti futut. 
*** 
Scufita Rosie stia drumul de acum catre casa bunicii şi a luat-o pe unde 
trebuie. Sora-sa, Scufita Verde, nu stia drumul şi a luat-o peste tot... 
*** 
Este clar ca femeile sunt mai destepte decit barbatii.Ginditi-va : 
cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al 
barbatilor este ciinele. 
*** 
Diferenta intre fumatori şi nefumatori 
- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat? 
- Exista ! Mortul care n-a fumat e mai sanatos! 
*** 
O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute şi nevrute cu o 
catelusa şi il intreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, ii raspunde: 
- Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi ciinele incearca sa o duca el acasa. 
- Ahaa...e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel 
postasul o ducea in mod sigur la posta... 
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*** 
- Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da? 
- Desigur, scumpa mea. 
- Aseara, cand tu nu erai, am auzit cum tata ii spunea dadacei 
"Ingeras". Ea cand o sa zboare? 
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata. 
*** 
Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta. 
Inteligenta are limitele ei, prostia nu. 
*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria ii reda vederea. 
*** 
Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru casnicie. Casnicia 
este pretul pe care barbatii il platesc pentru sex. 
*** 
O femeie poate sa tina un singur secret: virsta ei. 
*** 
Numai fetele cuminti isi tin un jurnal. Fetele rele n-au timp. 
*** 
Dacă vrei ca soţia sa te asculte când vorbeşti, vorbeşte cu alta femeie. 
O sa fie numai ochi şi urechi. 
*** 
Salamon se duce la psihiatru şi se plânge ca are o trilema deosebita. Psihiatrul 
zice poate o dilema!. Nu dom` doctor eu am o trilema. Sa va explic. Acum doi ani 
l-am imprumutat pe Moritz cu 1 mil. de dolari pentru un an. M-am gandit ca ar fi 
cazul sa-mi recuperez banii şi m-am dus la el. Avea o vila splendida şi ma 
primeste o blonda naucitoare care imi spune ca e sotia lul Moritz. Ma invita la o 
cafea pana apare ala acasa. Din vorba in vorba am ajuns sa ne futem. Apare 
Moritz. Speriat nu zic nimic. Asta se dezbraca se baga cu noi in pat şi ma fute in 
cur. Scap de acolo şi fug acasa. Seara ma gandesc ca totusi vreau sa-mi recuperez 
banii asa ca a doua zi ma duc iar şi patesc acelasi lucru. Acum dupa o luna am o 
trilema. 
Pentru ce oare ma duc acolo: sa-mi iau banii, sa fut blonda sau sa ma futa in cur? 
*** 
Un betiv intra intr-o biserica şi se duce direct in cabina de confesare. Intra in 
cabina şi nu zice nimic. Popa, nedumerit, isi drege vocea incercand sa-i atraga 
atentia omului. Asta nimic. Dupa un timp, bate popa de 3 ori in peretele 
despartitor, la care betivul raspunde: 
- N-are rost sa bati, nici eu nu mai am hartie… 
*** 
O blonda cu maşina este oprita de o poliţistă tot blonda. 
- Permisul dvs., va rog. 
- Ce e ala? 
- Cartela aceea cu poza dvs. 
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Se uita blonda prin geanta, gaseste o oglinda, se uita in ea şi i-o da politistei. 
Aceasta priveste la rindul sau in oglinda şi spune: 
- Ma scuzati, nu am stiut ca lucrati in politie. 
*** 
Un tip intra într-un bar şi zice: 
- Sase whiskiuri duble. La care barmanul: -Trebuie ca ai avut o zi data naibii. 
- Da, tocmai am aflat ca fratele meu mai mare e homosexual. A doua zi, acelasi tip 
intra in acelasi bar şi cere aceleasi bauturi. Barmanul intreaba acelasi lucru şi 
tipul raspunde: 
- Da, tocmai am aflat ca şi fratele meu mai mic e homosexual. A treia zi scena se 
repeta. Barmanul zice: 
- La dracu! A mai ramas cineva in familia ta caruia sa-i placa femeile? 
- Da, nevasta-mea!... 
*** 
Un baietel privea atent la un preot care-si repara gardul de la gradina. 
- De ce ma privesti asa de atent, fiule? intreaba preotul. 
- Vreau sa aflu ce zice un preot cand isi da cu ciocanul peste degete! 
*** 
La o conferinta a medicilor din intreaga lume... 
Doctorul american spune: 'La noi in America medicina e asa de avansata, ca 
scoatem un rinichi de la unu', il transplantam la altu' şi dupa 6 saptamani ala 
deja isi cauta de lucru!' 
Doctorul german raspunde: 'E nimica toata, la noi in Germania scoatem un 
plaman de la unu', il transplantam la altu' şi dupa 4 saptamani ala deja isi cauta 
de lucru!' 
Doctorul rus spune: 'Nici asta nu-i mare scofala, la noi in Rusia scoatem 1/2 de 
inima de la unu', o transplantam la altu' şi dupa 2 saptamani amandoi deja isi 
cauta de lucru!' 
Se scoala doctorul roman şi raspunde: 'N-avem ce sa comparam, toti sunteti 
inapoiati fata de noi: la noi in Romania am luat unul fara creier şi fara inima, l-
am pus ministru de finante şi acum toti isi cauta de lucru' 
*** 
Un taran intr-o caruta plina ochi, cu un singur magar amarat cu ochelari de cal 
care nu se urnea deloc, striga frenetic: 
'Di, Murgule! Di Surule! Di Florica! Di Maricica!' 
Intrebat dacă a uitat cum se numeste magarul, taranul spuse: 
- 'Stiu cum il cheama, da vreau sa ii dau impresia ca nu lucreaza singur' 
*** 
Un tip dorea sa scape de motanul sau şi il ducea cat mai departe de casa, dar 
motanul se intorcea de fiecare data inapoi. şi asa de cateva ori. In sfarsit, tipul a 
dus motanul foarte departe alegand un drum cu cotituri, dorind sa-l incurce. Ca 
rezultat, la intoarcere se rataci singur. O suna pe sotie: 
- Motanul a venit? 
- Da! 
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- Cheama-l, te rog, la telefon... 
*** 
"Nimeni nu moare virgin...viata i-o trage fiecaruia cel putin o data!" 
*** 
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de servici?" exista un 
raspuns sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu 
direct. El ma futea la cap şi pe mine ma durea in cur!" 
*** 
Ierarhia intr-o firma mare: 
- sefi 
- sefuti 
- fututi 
- rasfututi 
- pulimea 
*** 
A lucra intr-o organizatie mare este ca şi cum ai folosi prezervativul 
in timpul unei partide de sex. Iti da o senzatie de incredere şi 
securitate personala in timp ce esti futut. 
*** 
Scufita Rosie stia drumul de acum catre casa bunicii şi a luat-o pe unde 
trebuie. Sora-sa, Scufita Verde, nu stia drumul şi a luat-o peste tot... 
*** 
Este clar ca femeile sunt mai destepte decit barbatii.Ginditi-va : 
cel mai bun prieten al lor sunt diamantele; cel mai bun prieten al 
barbatilor este ciinele. 
*** 
Diferenta intre fumatori şi nefumatori 
- Exista vreo diferentza intre un mort care a fumat şi unul care n-a fumat? 
- Exista ! Mortul care n-a fumat e mai sanatos! 
*** 
O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute şi nevrute cu o 
catelusa şi il intreaba pe tatal sau ce fac. Tatal, jenat, ii raspunde: 
- Catelusa nu vrea sa se duca acasa şi ciinele incearca sa o duca el acasa. 
- Ahaa...e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuveta, altfel 
postasul o ducea in mod sigur la posta... 
*** 
- Mamico, mi-ai spus, ca ingerii au aripi şi pot zbura, da? 
- Desigur, scumpa mea. 
- Aseara, cand tu nu erai, am auzit cum tata ii spunea dadacei 
"Ingeras". Ea cand o sa zboare? 
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata. 
*** 
Prostia este infinit mai fascinanta decit inteligenta. 
Inteligenta are limitele ei, prostia nu. 
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*** 
Dragostea e oarba, dar casatoria ii reda vederea. 
*** 
Sexul este pretul pe care femeile il platesc pentru casnicie. Casnicia 
este pretul pe care barbatii il platesc pentru sex. 
*** 
O femeie poate sa tina un singur secret: virsta ei. 
*** 
Numai fetele cuminti isi tin un jurnal. Fetele rele n-au timp. 
*** 
Dacă vrei ca sotia sa te asculte când vorbesti, vorbeste cu alta femeie. 
O sa fie numai ochi şi urechi. 
*** 
Vine revolutia in Romania şi incepe vulturul sa zboare, sa faca picaje, loopinguri.. 
Il vede vulpea: - Auzi vulture ai innebunit? ce te rupi asa in figuri? 
Vulturul raspunde: - Cumatra, acum e democratie. Cum aude vulpea incepe sa 
alerge prin padure in zigzag, sa se dea peste cap... 
O vede ursul: - Ce-ai cumatra a dat strechea-n tine? 
Vulpea: - Ursule, e democratie ! 
Aude ursul şi spune: - Asa? atunci ia vino tu incoa. 
O prinde şi i-o trage bine. 
 
Pleaca vulpea amarata cu coada-n-tre picioare, se intalneste cu vulturul si-i 
spune ce-a patit din cauza democratiei. 
La care vulturul: - Cumatra, democratia e aici, sus. Jos e futere ! 
*** 
Un ascultator suna la un post de radio. 
- Buna ziua! 
- Buna ziua! Va ascultam. 
- Am gasit un portofel care contine 15.000 dolari şi un buletin de identitate pe 
numele Gherasim Mihai. 
- Asa, si? 
- Pai, as vrea sa-i ofer o dedicatie muzicala! 
*** 
Olteanului i se face de o dusca, dar cum sa intre in vorba? 
La un moment dat, vazind ca tuica e pe terminate, isi ia inima in dinti şi se 
apropie de ardelean: 
- Ma cheama Radu! 
- Apai, no, dacă te cheama, du-te... 
*** 
Un betiv iese impleticindu-se dintr-o crisma, şi se ciocneste de o prostituata. 
- ...hic...cccee...hic...gggurra mmati...ffaci fa? 
- Fac trotuarul, ce...nu se vede? 
- ...pppai...hic...atttunci ffa-l...hic...mmai llat! 
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*** 
Un ascet isi dedica toata viata lui D-zeu, traind in pustiu, hranindu-se cu radacini, 
toate cu gandul la rasplata viata de apoi pentru viata sa de pe pamant intru D-
zeu. 
Vine şi fericita zi in care moare (dupa atatea radacini zi de zi, era de asteptat). 
Urca frumos pe tunel, trece de lumina, ajunge la poarta Raiului, cu Sf. Petre cu 
ceaslovu-n fata. 
Da sa intre in Rai, sigur pe el. Sf. Petre ii bareaza drumul: 
- Ho, sefu', incotro? 
- Pai in Rai, eu sunt ascetu' Senie. 
- Pai, hai sa verificam ce zice ceaslovu'. 
Cauta Sf. Petre la sectiunea "Asceti" 
- Senie... Senie... Nu, n-am nici un Senie la "Asceti". 
- Cum n-aveti nici un Senie. Cauta la sfinti. 
- Senie... Senie... Nu, nu-i nici un Senie nici la "Sfinti". 
Ascetu', din ce in ce mai agitat şi enervat: 
- Cauta la "Mucenici", la "Credinciosi cu merite deosebite", la mama masii. 
Trebuie sa fiu undeva acolo! 
Sf. Petre cauta prin tot ceaslovu... Nimic. 
Senie daramat... 
- Toata viata pierduta... Am mancat la radacini de mi-a venit rau, mi-am dedicat 
toata viata lui D-zeu... Pentru ce?! 
Sf. Petre il ia impaciuitor de dupa umeri şi ii zice. 
- Ma, vezi norisoru' ala de acolo. Ala mic, alb şi pufos? 
- Da..., zice Senie printre hohote de plans. 
- Zambeste, ma, esti la Camera Ascunsa! 
*** 
I: De cati psihologi e nevoie pentru a schimba un bec? 
R: De unul, insa becul trebuie sa vrea. 
*** 
Un negru ajunge in Ceruri, cu frica-n sin ca nu o sa fie primit in Rai din cauza 
problemelor rasiste... 
- Numele? intreaba Sf. Petru. 
- Leonardo Di Caprio - raspunde negrul. 
Sfintul Petru il priveste neincrezator si-l mai intreaba o data numele. 
- Leonardo Di Caprio" - insista negrul, constient de faptul ca nu mai putea s-o dea 
la intors. 
- Sfintul Petru scoate celularul si-l suna pe Dumnezeu: 
- "Sa traiesti, Sefu'!- ii spune respectuos. Scoate-ma te rog dintr-o dilema: 
"Titanicul s-a scufffundat sau a ars?...". 
*** 
- I-am dat lu' unu' 2.000 $ sa-si faca operatie estetica şi acu' nu mai dau de el... 
*** 
- Doi soti stau in pat. Ea il trezeste: 
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- Iubitule, nu pot dormi. 
- Sa te bat pina lesini? 
*** 
- Azi noapte te-ai prefacut? 
- Nu, chiar dormeam, zise ea. 
*** 
Un tip merge la incorporare in marina. In timp ce i se completau actele, este 
intrebat: 
- Stiti sa inotati? 
- Da' ce, nu aveti vapoare? 
*** 
- La dumneavoastra in sat, mortul se ingroapa cu popa? 
intreaba un calator din compartiment, sa mai treaca timpul. 
- D-apoi cum? 
- Ei, vedeti, la noi popa ramane afara! 
*** 
Un sofer este oprit de un politist. 
Coboara asta din masina ofticat si-l intreaba pe politist: 
- Mergeam prea repede? 
- Nu, zburati prea jos! 
*** 
De prin ziare.... 
 
Detaliu nefericit, aceasta femeie fusese deja victima unui accident mortal cu un 
an inainte (Libertatea) 
Local traditional Pakistanez: ......, Sarmalute, Ficatei de porc, ...(Libertatea) 
Din nou ieri se formase coada, in fata gaurii de pe Calea Vacaresti (Libertatea) 
In acea noapte fatala, hemoroizii il impiedicau sa inchida ochii... (Libertatea) 
Firul vietii victimei a fost sugrumat cu salbaticie, cu multiple lovituri de cutit 
(Libertatea) 
Avea doar o strangulatie superficiala la umar... (Libertatea) 
Misterul femeii taiate in bucati ramine intreg ! (Ev. Zilei) 
Biserica fiind in reparatii, victimele accidentului au fost comemorate in sala de 
festivitati a primariei (Ev. Zilei) 
Toti portau o cirpa la brat.... (Ev. Zilei) 
Mai comod, mai modern şi mai nefalsificabil, avem la dispozitie noul carnet de 
conducere (Ev. Zilei) 
Cu arsuri foarte grave pe 70% din corp, ea s-a stins in drum spre spital 
(National) 
Arestarea s-a operat fara infuziune de sange (National) 
Familia multumeste calduros celor care au luat parte la decesul scumpei lor 
Elisabeta M. (Romania Libera, decese) 
Apa oceanului şi clima sunt foarte umede in aceasta regiune (Romania Libera) 
Raportul politiei releva ca victima s-a sinucis singura (Actualitatea Banateana) 
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Spitalul judetean a fost dotat cu un aparat de reanimare dupa ultimul strigat...... 
(Monitorul de Cluj) 
când s-a sinucis nefericita femeie? Oare si-a gasit moartea inainte de a se arunca 
in apele Muresului? (Monitorul de Timisoara) 
Gaurile din lenjeria lui lasau sa se intrevada o familie saraca (Monitorul de 
Timisoara) 
Vinatoarea in Vrancea: mai putini cerbi, dar mai numerosi (revista AGVPS) 
Isi misca coada in cadenta, ca un soldat la parada (revista AGVPS) 
Din cauza caldurii, muzicantii fanfarei nu vor purta decit cascheta uniformei 
(Romania Libera, 1934) 
Ultimele lui cuvinte au fost o tacere sfidatoare (Glasul Bucurestilor, 1921) 
Tombola Societatii Banatene Amicii Animalelor: nr. 5338 castiga o pusca de 
vanatoare (Bega, 1924) 
La Bacau, sarbatorirea zilei de 1 Mai va avea loc pe 1 Mai (Scanteia, 1984) 
Este Tirgul anual al vitelor şi porcinelor, veniti cit mai multi ! (Scanteia, 1967) 
*** 
Intr-un raport al politiei statea scris: "Faptasul legase victima cu o sfoara şi era 
pe cale sa o 
necinsteasca. Din fericire, politia i-a luat-o inainte". 
*** 
Intra un tip intr-o farmacie şi cere o sticluta cu Cianura 
Farmacistul, incercand sa para cat mai profesional cu putinta, il intreaba pentru 
ce ii trebuie. 
- Vreau sa imi omor nevasta, raspunde tipul. 
- Imi pare rau domnule, dar trebuie sa intelegeti ca in aceste circumstante nu va 
pot vinde Cianura. 
Tipul duce mana la portofel şi scoate o poza cu sotia. 
Farmacistul roseste brusc şi ii raspunde: 
- Imi cer scuze domnule, nu mi-am dat seama ca aveti reteta. 
*** 
Bula vine de la scoala: 
- Tata am luat un 4 la matematica! 
Pleosc, trosc!! Tata il bate mar. 
A doua zi iar: 
- Tata am luat un 4 la fizica! 
Jap, pleosc, trosc!! Tata iar il bate mar. 
A treia zi: 
- Tata am luat un 10 la muzica! 
Jap, pleosc, trosc!! Tata iar il bate mar. 
- Bine tata dar am luat un 10. 
- Dupa ce ca nu inveti, iti mai arde shi de cantat. 
*** 
Intamplate la Copii spun lucruri trasnite 
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Un baietel pe scaunul de tortura Iantu intreaba: 
Iantu: Cu cine dormi tu? 
Copilul: cu tata 
Iantu: de ce 
Copilul : pt ca cu mama mi-e frica 
Camerele de luat vederi cand pe copil cand pe parinti 
Iantu : dar de ce ti-e frica? 
Copilul: sa nu-mi manince cucul, pt ca am vazut eu intr-o seara cum i-a mancat 
cucul lui tata 
*** 
Un grup de turisti viziteaza o pestera din M-tii Apuseni. 
Totul este frumos stalactite stalacmite numai ca mirosea ingrozitor. 
Cand au iesit afara era un cioban acolo şi l-au inttrebat: 
- Bade de ce miroase asa se urat in pestera? 
- Pai este o intreaga legenda in legatura cu pestera asta. 
Se spune ca aici traia odinioara un capcaun care atunci cand ii veneau poftele se 
ducea in sat, lua o fata frumoasa şi isi facea poftele cu ea. Pana cand a ramas 
satul fara fete frumoase doar cu urate 
Pe care nu le f..ea nimeni, ce sa faca ei? S-au gandid şi l-au chemat 
pe Fat-Frumos sa vina sa-l omoare pe capcaun. A venit Fat, l-a omorat pe 
capcaun, satenii 
i-au dat-o pe cea mai frumoasa dintre urate şi au trait fericiti cu celelalte pana la 
adinci batraneti. 
- Bine, bine dar ce legatura are asta cu mirosul din pestera? 
- Nici una! S-o fi cacat unu pe acolo! 
*** 
Unu cu un Ferrari da peste o cioara.. 
Bird-lover fiind, o ia acasa şi o ingrijeste, o pune intr-o colivie şi ii lasa niste 
paine şi apa acolo. 
Pasarea fusese inconstienta in tot timpul asta 
Cand se trezeste, cioara gandeste: hmmm.... gratii...apa....paine.... 
- Te pomenesti ca l-am omorat p'ala cu Ferrari... 
*** 
O femeie pleaca, fara sotul ei, in vacanta in Caraibe. 
Deabia ce ajunge, ea face cunostinta cu un negru aratos, si, dupa o noapte de 
amor inflacarat ea il intreaba: 
- Cum te cheama? 
- Nu pot sa-ti spun, ii raspunde el. 
In fiecare seara ei se reintalnesc, fac dragoste, ea il intreaba acelasi lucru iar el ii 
da intotdeauna acelasi raspuns. Intr-o seara ea ii spune: 
- Este ultima mea seara aici, maine plec acasa. O sa-mi spui totusi cum te 
cheama? 
- Nu pot sa-ti spun, ca o sa razi de mine, zice negru'. 
- Hai zi, ca nu rad, n-am de ce. 
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- Bine... Pe mine ma cheama Zapada. 
Tipa incepe sa rade mai sa se sparga, la care negrul furios : 
- Eram sigur ca o sa razi de mine, mai bine nu-ti ziceam...! 
- Nuuu, ma gandeam ca sotul meu n-o sa creada cand o sa-i spun ca am avut 30 
cm de zapada in fiecare zi in Caraibe...!!! 
*** 
Gheorghe - Ba, Ioane, tie iti plac femeile grase? 
Ion - Nu. 
Gheorghe - Tie iti plac femeile cu curu mare? 
Ion - Nu, ma.. 
Gheorghe - Tie iti plac femeile cu celulita asa, pe picioare? 
Ion - Nu, ma. 
Gheorghe - Atuci de ce te culci ma, cu nevasta-mea, in mortii matii?!!! 
*** 
Scufita rosie: 
- Bunico, de ce ai gura asa mare?! 
- Bunico, de ce ai ochii asa mari?! 
- Bunico, de ce ai dintii asa de mari?! 
 
Bunica: 
- Scufito, da mai pleaca-n pizda ma-tii cu lupa aia de-aci ! 
*** 
SUNT PACATOS, PARINTE 
 
La parintele Vintila 
Vine-Arvinte, cam sfios 
Si ii spune: - Fie-ti mila 
De un suflet pacatos 
 
Chiar in saptamina mare 
Cind tot omul e smerit- 
Si posteste cu'ndurare, 
Uite-am pacatuit ! 
 
- Ai furat? intreaba popa 
- Nu, pea sfinte !Fara vrere 
M-am dat diavolului, hopa 
C'o gradina de muiere ! 
 
- Vai de mine, vai de mine... 
Greu pacat ai savirsit... 
Insa daca-mi spui cu cine, 
Poate fi-vei mintuit. 
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- Nu pot, a raspuns Arvinte, - 
Sa-mi fac chinul şi mai greu, - 
Nu pot s-o divulg, Parinte, 
Ca ma bate Dumnezeu ! 
 
......Era'nalta şi frumoasa, 
Parul blond şi ochi de jar, 
Gura dulce, voluptoasa, 
Dintii de margaritar... 
 
- Nu cumva ai fost cu Tantzi 
Din Smirdan, de peste drum? 
- Nu pot s-o divulg, ca Domnul 
Ma trazneste chiar acum ! 
 
.....Si-avea flori la cingatoare, 
Trup de crin imbobocit, 
Mijlocel de fata mare, 
Numai buna de iubit.. 
 
- Poate-ai fost cu Mitza Creatza 
Cea usoara ca un fulg? 
Din Buzesti? -Cere-mi şi viata, 
Insa nu pot s-o divulg ! 
 
......Durdulie, 'mbujorata, 
Numai cintec, numai joc, 
când te-a strins in brate-odata, 
Ai simtit in vine foc ! 
 
- Mai, Arvinte-ai fost cu Leana 
Care sade pe Neptun? 
- Sfinte, geaba-mi zgindari rana, 
Fiindca tot nu pot sa spun ! 
 
.....O comoara tainuita, 
Fruct in dragoste scaldat, 
Toata plina de ispita, 
Toata plina de pacat.. 
 
- Bine, du-te, mediteaza, 
şi vii miine, mai dispus, 
Domnul sa te aibe-n paza, 
- Sarut dreapta ! şi s-a dus. 
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Ajungind in colt, ca vintu, 
S-a-ntilnit cu Calistrat 
Care l-a-ntrebat: - Prea Sfintul 
De pacat te-a dezlegat? 
 
- Inca nu ! raspunse-Arvinte 
Foarte vesel şi vioi, 
Dar aflai de la Parinte 
Inca trei adrese noi 
 
*** 
Cica era odata Superman şi zbura deasupra unui zgarie-nori. La un moment dat 
o vede pe Femeia-Fantastica intinsa pe un bloc exact in pozitie, cu picioarele 
desfacute. Superman excitat sta şi se gandeste şi ajunge la o concluzie: "Bai, ia 
uite ce bine arata Femeia-Fantastica!Ce ar fi sa o f**, ca şi asa sunt rapid şi nici 
nu o sa aibe timp sa-si dea seama ce a fost." 
Trece Superman la actiune. 
Femeia-Fantastica tresare şi zice: "Ce a fost asta?" 
La care Omul-Invizibil raspunde: "Nu stiu, dar ma ustura cu*ul de nu 
mai pot.." 
*** 
Intr-un templu shaolin. 
Discipolul: 
- Prea intelept şi onorabil Maestru, poti sa-mi explici diferenta dintre o 
perla şi o femeie? 
Maestrul: 
- Diferenta, gandacel mic şi umil, consta in faptul ca perla poate fi 
insirata pe la ambele capete, iar femeia numai pe la un capat. 
Discipolul (confuz): 
- Dar, Maestre, da-mi voie sa contrazic intelepciunea ta himalayana, dar am auzit 
ca unele femei se lasa insirate pe la ambele capete! 
Maestrul (cu un suras): 
- Pai acelea nu sunt femei, sunt adevarate perle. 
*** 
O pasarica şi un pasaroi in calduri stateau pe o creanga. Pasaroiul topaie 2 
pasi spre pasarica; pasarica topaie 2 pasi in spate. Pasaroiul topaie 3 pasi 
spre pasarica; pasarica topaie 3 pasi in spate, dupa care cade in apa. 
 
MORALA: cu cit preludiul e mai lung, cu atit pasarica e mai uda. 
*** 
El şi ea. 
Ea: Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai? 
El: Ce iubito? 
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Ea: Ca vrei sa te casatoresti cu mine. 
El: Analfabeto 
*** 
O pereche de pensionari s-au dus la locul unde s-au intalnit prima data. 
Stand in restaurant batranul zice: 
- Iti aduci aminte cum ne-am cunoscut acum 50 de ani? Seara am iesit din 
restaurant şi am luat-o pe straduta aia intunecoasa şi te-am luat pe la 
spate... 
- Bineanteles dragutule ca-mi aduc aminte... zice batrana si-i face cu 
ochiul. 
- Ei şi acum in amintirea vremurilor trecute hai sa repetam figura. 
Platesc ei nota de plata şi se indreapta spre straduta intunecoasa. Un 
tanar care statea la masa vecina şi auzise conversatia isi zice ca ar fi 
interesant sa-i urmareasca... 
Se ridica şi se duce dupa ei. Dupa o vreme ii urmareste de la un colt. 
Batrana isi ridica rochia şi isi da jos chilotii şi batranul isi scoate 
pantalonii, o prinde pe batrana de mijloc şi ea se tinea de gard. Ce a 
urmat timp de 40 de minute...l-a lasat masca, de jur imprejur zburau picioare si 
maini şi asa un sex atletic nu vazuse niciodata. La urma picara lati şi nu 
se miscara o ora. Tanarul socat rau... asa ceva nu vazuse in viata lui - 
nici un film, nici prietenii nu avusesera asa o experienta şi el nici 
atat...nu pricepea nimic. Hotarat sa afle cum fac astia de rezista asa de 
50 de ani incoa se hotari sa-i intrebe: 
- Domnule, in viata mea n-am vazut asa ceva. Cum ati facut de sunteti şi la 
batranete asa de activi??? şi la tinerete cum era??? 
Batranul se uita lung la el si-i spune: 
- Acum 50 de ani, in imputitul asta de gard nu era curent electric!!!. 
*** 
Un tip se îmbată la petrecerea lu' sefu' şi a doua dimineată vorbea cu nevastă-sa: 
 
Ea: Ca de obicei, te-ai îmbătat ca un porc şi te-ai făcut de căcat în fata sefului. 
El: Să mă pis pe el. 
Ea: Asta ai făcut aseară şi te-a dat afară. 
El: Atunci sa-l f..... 
Ea: L-am f..... eu şi mîine dimineată te poti duce la serviciu, boule. 
*** 
Un student se duce la cantina şi singurul loc liber este langa un profesor. 
Neavand ce face, se aseaza acolo. 
Profesorul spune: - Porcul nu-i este prieten porumbelului. 
Studentul raspunde: - Bine, atunci eu am zburat. 
Enervat la culme, la examen, profesorul ii pune studentului cele mai grele 
intrebari, dar acesta raspunde la toate. In cele din urma, profeorul il intreaba: 
- Vezi pe drum un sac de minte şi unul de bani. Pe care il iei? 
- Pe cel cu bani. 
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- Eu l-as lua pe cel cu minte. 
Studentul: 
- Fiecare cu ce n-are... 
Profesorul, furios de-a dreptul, ii scrie pe lucrare "BOU". 
Studentul merge la el şi ii spune: 
- Domnule profesor, v-ati semnat, dar nu ati trecut nota!!! 
*** 
Francezii au facut niste sapaturi arheologice şi au gasit la circa 50 m adancime 
resturi de fire de cupru. Dupa ce au fost cercetate cu atentie de oameni de stiinta, 
s-a tras concluzia ca stramosii francezilor, Galii, pusesera la punct o retea de 
telefonie subterana. 
La aceasta neasteptata veste, nemtii, ca sa nu ramana mai prejos, au inceput şi ei 
sa sape şi pe 
la 70 m adancime au gasit niste resturi de sticla de unde, dupa alte cercetari, au 
ajuns la concluzia ca stramosii lor, Gotii, pusesera la punct o retea subterana de 
fibre optice. 
Cercetatorii romani au inceput şi ei sa sape, şi cum pana la 100 m nu au gasit 
nimic au ajuns şi ei la o concluzie ca dacii comunicau wireless. 
*** 
Clasa de maghiari la ora de limba romana. 
- Gyury, spune, te rog, o propozitie! 
- Duminica me duc la pedure. 
- Gyury draga, dar nu-i bine. 
- Atunci nu me duc. 
*** 
Gigel vine acasa zgiriat tot pe fata, pe git, pe miini. 
- Doamne sfinte, ce s-a intimplat?? 
- Am facut hora in jurul bradului. 
- Pai, şi de ce esti zgiriat in halul asta? 
- Eram putini! 
*** 
Ultimul proverb: 
"Oricat de jos s-ar duce dolarul, apleaca-te şi ia-l !" 
*** 
Un jucator pe bursa pierduse multi bani intr-o zi. A doua zi un cunoscut il 
ntreaba: 
"Am aflat ca ai pierdut multi bani ieri. Esti ok? Cum te descurci?" 
"Sunt foarte bine. Am dormit aseara ca un bebelus." 
"Da? Bravo!" 
"Da. Ma trezeam din doua in doua ore şi plangeam... " 
*** 
Psihiatrul intreaba. 
- Au mai existat in familia dumneavoastra cazuri cu boli mintale? 
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- Da, acum trei ani sora mea a refuzat sa se casatoreasca cu un american 
miliardar... 
*** 
Un taran se ocupa de cultivatul pepenilor. La un moment dat niste copii au 
inceput sa intre noaptea pe plantatie şi sa fure din pepeni. Omul se gandeste şi se 
gandeste pana ii vine o idee, care in mod sigur ii va speria pe copii. Asa ca pune 
pe camp o placuta pe care scria "Un pepene de pe acest camp a fost injectat cu 
cianura". 
Ziua urmatoare taranul vine pe camp şi vede ca nu lipseste nici un pepene, dar 
gaseste o alta placuta langa cea pusa de el: "Acum sunt doi" 
*** 
Ce face o blonda in desert? 
R: Sterge praful. 
*** 
Un sofer ajunge cu masina pe malul unui riu si-l intreaba pe un politist care 
pescuia, daca-i adinca apa. 
Acesta-i raspunde ca nu este. Soferul intra cu masina-n rau, se scufunda, 
abandoneaza automobilul, iese cu chiu cu vai din apa si-ncepe sa tipe la politai: 
- Ai zis ca apa-i mica şi uite ca era sa ma inec! 
- Pe onoarea mea, acum 10 minute, era mica, au trecut niste rate şi le ajungea 
abia pina la piept ! 
*** 
O femeie cauta o carte in bibloteca. 
Sotul o intreaba: 
- Ce cauti draga? 
- Stii unde-i cartea aia "Cum sa traim pana la 140 de ani"? 
- Da, tocmai am aruncat-o... 
- De ce? 
- Incepuse ma-ta s-o citeasca ! 
*** 
- Ioane, cumparatu-ti-ai masina? 
- Cumparat, Vasile! 
- Ce culoare? 
- Pai ma Vasile, ai vazut ceriul la apusu' soarelui? 
- Vazut-am! 
- E, tot ase ni, numa' ca verde. 
*** 
Parintii vin acasa, intra in camera copilului şi vad iesind de sub perna un colt de 
revista. Curiosi, scot revista şi vad cu stupoare ca e pentru sado-masochisti. 
Dupa un timp lung de gandire, tatal spune, incet: 
- Eu zic sa nu-l batem... 
*** 
Soacra isi invita ginerele la masa. Ginerele foarte suspicios, accepta invitatia. Pe 
masa, diferite salate, preparate din carne de pui, porc, cartofi vreo 3 feluri, 
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deserturi, bere rece, vin, ... La un moment dat soacra iese la bucatarie. Ginerele 
apuca o bucatica de carne şi i-o da pisicii. Asta dupa 2, 3 crampe cade inerta sub 
masa. Nervos tare, apuca o cratita goala şi cand intra soacra ii trage una de o lasa 
lata pe jos. La care pisica de sub masa: - YEESSSSSSS!!!!!! 
*** 
Intrebare: Cand va incepe Foametea Mondiala? 
Raspuns: Cand vor incepe chinezii sa manance cu lingura. 
*** 
Un cuplu la cinema. (sala plina, intuneric, scena romantica...). 
La care el se apropie de ea şi ii sopteste: 
- Iubito, nu vrei sa ne sarutam? 
- Cum??? mai ai chef de sarutat, dupa ce ti-am facut pana acum sex oral? 
- Cui, mie??? 
*** 
La aniversarea a 20 de ani de casatorie, un ungur cheama la el o familie de 
prieteni romani. La inceputul mesei, gazda tine un toast, incercand sa vorbeasca 
romaneste cat mai corect: 
- As vre se moltomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoti alaturi de 
sotia me... 
- Alaturi de sotia mea, il corecta prietenul roman. 
- Alaturi de sotia te numai de 4 ani. 
*** 
La varsta de 50 de ani, femeia primeste din partea barbatului o sticla cu lapte. 
Nedumerita il intreaba: 
- Dar de ce draga tocmai o sticla cu lapte? 
- Pai, draga mea nevasta... la 20 erai fermecatoare, ti-am adus o floare... la 30 erai 
dulce... ti-am adus o sampanie... la 40 erai fierbinte, ti-am adus o paine calda... 
insa acu' la 50 te-ai facut cat o vaca, ti-am adus niste lapte... 
- Da, dragul meu, eram eu ca o floare la 20 ani, insa nu tu ai rupt prima petala... 
eram eu la 30 ca o sampanie de dulce... insa tu ma agitai altii ma sorbeau... la 40 
eram eu fierbinte ca o paine, insa tu mancai coaja altii miezul... iar acum la 50 oi 
fi eu ca o vaca insa cand pleci tu de acasa... vin taurii la usa şi intreaba: boul e 
acasa? 
*** 
Tanarul ungur se casatoreste cu o romanca, şi in noaptea nuntii tatal ii da 
sfaturi: 
- Copile, cand ajungi in fata usii cu mireasa s-o iei in brate sa vada ca ungurul e 
PUTERNIC, intri in camera şi o arunci pe pat cu dispret ca sa vada ca ungurul e 
MANDRU, apoi te dezbraci ca sa vada ca ungurul e şi FRUMOS, şi apoi stii tu ce 
trebuie sa faci..... 
- Bine tata, zice tanarul. 
A 2-a zi tatal il intreaba: 
- Cum ai facut aseara? 
Fiul: 
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- Am luat-o in brate in fata usii sa vada ca ungurul e puternic, am aruncat-o cu 
dispret pe pat sa vada ca-i şi mandru, m-am dezbracat sa vada ca ungurul e 
frumos şi apoi m-am masturbat in fata ei. 
Tatal: 
- Ceeeeeeeee?Cuuuuuuuuum? Esti nebun! De ce ai facut asta? 
Fiul: 
- Ca sa vada ca ungurul e INDEPENDENT şi AUTONOM!! 
*** 
Fiica în vârstă de 16 ani îşi invită tatăl şi mama să se aşeze pe canapeaua din 
sufragerie pentru a le spune ceva: 
- Mamă, tată, ....sunt însărcinată ! 
- Cine a putut fi porcul ordinar, nesimţitul, nenorocitul, animalul care şi-a bătut 
joc de tine. Dacă pun mâna pe el în clipa asta, îl omor !!!!! Explodează mama fetei. 
Foarte calmă, tânăra ia un celular şi formează un număr. În mai puţin de 15 
minute în faţa casei frânează energic un „Ferrarri Scaglieti 512" argintiu şi în mai 
puţin de 2 minute, în cadrul uşii apare un bărbat elgant cu părul uşor grizonat, 
îmbrăcat într-un costum „Armani" impecabil, cu un imens buchet de trandafiri în 
braţe : 
- Iubită doamnă, stimate domn, vă rog... 
- Ce să ne mai rogi măgarule, pedofil nenorocit...Începe mama.... 
- ...să mă ascultaţi.... 
- ...care ţi-ai bătut joc de fructul tinereţii copilului nostru...!!! 
- Condiţia şi poziţia mea socială nu-mi permit să o iau de soţie pe fiica 
dumneavoastră. Dar, dacă copilul născut de aceasta va fi băiat, va primi cadou de 
botez o fabrică de piese auto, un supermarket, un restaurant de lux, un 
apartament de 300 mp în centrul Bucureşti-ului, o vilă pe litoral şi o vilă la 
munte. Dacă va fi fată, va primi la botez o fabrică de confecţii, o casă de modă 
„haute couture", un supermarket şi deasemeni un apartament şi câte o vilă la 
mare şi la munte. Dacă vor fi gemeni, vor primi câte o fabrică de procesare a 
cărnii, căte o fabrică de produse lactate, câte un apartament şi câte un pachet de 
acţiuni „Gazprom" fiecare în valoare de 5 milioane €. 
Dacă va pierde sarcina... 
- I-o mai tragi odată ! Interveni tatăl.... 
*** 
La un examen de fizica. Profesorul foarte prost dispus. Intra prima studenta. 
- Duduie, e vara, sunteti într-un compartiment de tren şi va este foarte cald. Ce 
faceti? 
Studenta foarte bucuroasa de simplitatea intrebarii raspunde: 
- Deschid fereastra. 
- Perfect, va rog sa calculati viteza cu care intra curentul de aer in compartiment, 
temperatura de afara şi presiunea atmosferica. 
- ?!? 
Pica examenul. A doua studenta pateste la fel. Intra şi a treia studenta, care intre 
timp aflase despre ce era vorba. 
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- Duduie, e vara, sunteti in tren, in compartiment, şi va e foarte cald.Ce faceti? 
- Imi dau jos bluza. 
- Dar totusi va e cald. 
- Imi dau jos fusta. 
- Inca va e foarte cald. 
- Imi dau jos sutienul, chilotii, tot, raman goala. 
- Şi dacă inca va mai este cald? 
- Domnule profesor, şi sa stiu ca ma f*t cu tot trenul, dar fereastra aia tot nu o 
deschid! 
*** 
Un alpinist neasigurat sta sa cada de pe un perete de stanca. Abia se mai tine cu o 
mana deasupra haului. Se uita la cer şi striga disperat: 
- Doamne, e cineva acolooo??! 
Se aude o voce grava: 
- Da, fiule! 
- Ce sa fac, sa nu ma zdrobesc de pamant? 
- Roaga-te sa-ti fie iertate pacatele şi desprinde-te de stanca fara teama. 
Se gandeste putin alpinistul, apoi striga iar: 
Altcineva mai e acolo???! 
*** 
La Palatul Victoria se opreste badea Gheorghe cu bicicleta şi o reazema de gard 
şi incepe sa caste ochii in jur. 
Gardianul: - Bade, ia bicicleta de-aici ca vin ministrii, primul-ministru... 
- No, ca nu-i bai, i-am pus lacat! 
*** 
O blonda cu masina este oprita de un politist. 
- Permisul dvs., va rog. 
- Ce e ala? 
- Cartela aceea cu poza dvs. 
Se uita blonda prin geanta, gaseste o oglinda, se uita in ea şi i-o da politistului. 
Acesta priveste la rindul sau in oglinda şi spune: 
- Ma scuzati, nu am stiut ca lucrati in politie. 
*** 
Doi prieteni se intilnesc dimineata la cafea, unul cu un ochi vinat. 
- Ce-ai patit la ochi? il intreaba celalalt. 
- M-a lovit nevasta. 
- De ce? 
- I-am zis "TU". 
- Doamne iarta-ma, dar care este relatia la voi in familie de te-a lovit pentru asta? 
- Pai aseara când mincam mi-a zis: „Stii draga, noi nu am mai facut sex de trei 
luni". 
Si eu i-am raspuns: „Poate TU” 
*** 
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Intr-un salon de reanimare, toti pacientii stau cuminti conectati la aparatele de 
mentinere in viata.Electricianul baga capul pe usa şi ziceaieti, luati o gura mare 
de aer ca schimb o siguranta!... 
*** 
Motto-ul zilei! 
Dacă cineva ride? rizi cu el impreuna! 
Dacă cineva cinta? cinta cu el impreuna! 
Dacă cineva lucreaza - lasa-l sa lucreze! 
*** 
Perle culese de la Academia Trupelor de Uscat - SIBIU 1992-1996 
 
Sa nu mai prind picior de student cu mainile in buzunare! 
O mana criminala a dat cu piciorul in chiuveta. 
Dati-mi o bara metalica din lemn. 
Ce te uiti asa la mine ca la un bou? Ce, ori nu-i asa? 
Am sa va tin cu ochii in soare pana la 12 noaptea. 
Dacă ti se intampla sa cazi de pe transportor ori mori ori ramai prost.Eu am 
cazut de 3 ori. 
Fa-mi o lista cu el. 
Cand plecati acasa sa nu uitati vreo bricheta aprinsa in dulapuri. 
Sa nu va dati jos din mersul trenurilor. 
Va doare mana sa bateti 3 pasi de defilare? 
Impartiti suprafata in 3 jumatati egale. 
Lipeste calcaiele pe langa corp. 
Jumatate din batalion stia ca este adunare numai tu nu. 
Bai rahatilor, dacă vin la voi va mananc ! 
*** 
Fraza zilei: " Este mai bine sa taci şi sa dai impresia ca esti prost, decat sa 
vorbesti şi sa inlaturi orice dubiu." 
*** 
Doi prieteni, Mihai şi Cristi se intilnesc pe strada. Mihai il vede pe Cristi ca e cam 
abatut si-l intreaba: 
M : De ce esti asa suparat? 
C: Uite ma eu brunet, nevasta-mea bruneta, copilul roscat. 
M: Pai de cite ori faceti dragoste pe saptamina? 
C: Niciodata. 
M: Pe luna? 
C: Da din cap negativ. 
M: Pe an? 
C: Iar da din cap negativ. 
M: Pai vezi, rugina. 
*** 
Ion şi Maria la maternitate: 
- No Marie, ce avem? 
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- Baiat. 
- No, ....si cu cine seamana? 
- ... Degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti. 
*** 
La un concurs de parasutisti intr-o unitate militara, Bula trebuia sa faca saltul cu 
parasuta, la aterizare sa ia bicicleta, dupa care cros de 15Km. Se urca Bula in 
avion, ajunge in zona de parasutare, sare şi trage de comanda.... nu se deschide. 
Mai trage o data... nimic (futui)... trage comanda de la parasuta de siguranta... tot 
nimic (baga-mi-as)... mai trage o data... nimic... dupa care zice: - Parca vad ca şi 
bicicleta e stricata... 
*** 
Prin ce se deosebeste un om de o camila? 
- Camila poate sa lucreze o saptamâna fara sa bea, iar omul poate sa bea o 
saptamâna fara sa lucreze... 
*** 
În curtea taraneasca, una dintre gaini a ouat un ou de jumatate de kilogram. - Ne 
spui şi noua cum ai reusit? o întreaba celelalte gaini. - Secret de familie. - 
Proiecte pe viitor? - Voi oua un ou de un kilogram. Îl întreaba şi pe cocos cum au 
reusit. - Secret de familie. - Şi care-ti sunt proiectele pe viitor? - Sa pocesc mutra 
strutului. 
*** 
Merge unu' cu nevasta-sa sa ia cina la resturant. Farfuria de supa se varsa pe 
rochia ei cea noua. Suparata şi asteptand sa fie consolata de sotul romantic zice: 
- Uite cum arat, ca o scroafa! El raspunde: - Şi te-ai mai şi murdarit pe deasupra! 
*** 
George Bush face atac de cord şi moare. Ajunge in iad, unde diavolul il astepta. 
"Nu stiu cum sa procedez", spune diavolul. 
"Te am pe lista, dar nu mai am nici un loc liber. Uite cum facem. Am trei insi care 
nu au fost chiar asa de rai. Unul dintre ei ar putea sa plece sus, iar tu ii vei lua 
locul. 
Am sa te las pe tine sa decizi pe cine lasi sa plece, ca sa-ti alegi ce loc vrei." 
George se gandeste ca e chiar bine ca poate sa aleaga, asa ca este de acord cu 
planul. Diavolul deschide prima usa, iar inauntru, într-un bazin mare cu apa, 
Richard Nixon se tot scufunda sub apa, apoi revenea la suprafata. 
Asta era pedeapsa lui. "Nu!" spune George. 
"Ma tem ca nu stiu sa inot prea bine, asa ca nu as rezista sa fac asta toata ziua." 
In camera urmatoare se afla Tony Blair, cu un baros in mana, spargea piatra. 
"Nu, am o problema la umar, de la golf. 
Dacă ar fi sa sparg piatra toata ziua, mi s-ar rupe bratul pur şi simplu." 
In camera urmatoare, Bill Clinton era rastignit pe un birou, iar Monica Lewinski, 
aplecata peste el, facea ce stim cu totii ca stie ea sa faca. 
Bush priveste, fara sa-si creada ochilor, apoi spune: 
"Da, cred ca as putea sa fac asta." 
Diavolul zambeste, apoi spune: "In regula, Monica, poti sa pleci." 
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*** 
Braşov. Un deltaplan scăpat de sub control loveşte un bloc de 10 etaje. 
Îngrijitorul care tăia iarba în faţa blocului exclamă: 
- Ţară de căcat, atentate de căcat! 
*** 
Doi surdo-muţi se căsătoresc. În prima săptămînă, îşi dau seama că nu pot 
comunica în dormitor decît cu lumina aprinsă, deoarece amîndoi se 
înţelegeau prin limbajul semnelor. După mai multe nopţi de neînţelegeri, 
soţia găseşte o soluţie: 
- Iubitule, îi explică ea prin semne, nu putem să ne hotărîm la nişte semnale 
simple? De exemplu, dacă vrei să facem sex într-o noapte, mă 
strîngi o dată de sînul drept. Dacă nu vrei să facem sex, mă strîngi o 
dată de sînul stîng. 
Soţul este foarte încîntat: 
- Bună idee! Tot aşa, dacă tu vrei să facem sex, mă tragi de p... o dată. dacă nu 
vrei, mă tragi de p... de cincizeci de ori. 
*** 
Se intalnesc doua prietene: 
- Buna draga, felicitari, am auzit ca te-ai maritat, ia spune cum este? 
- Foarte frumos, in fiecare seara ne plimbam prin parc, luam o barca şi mergem 
pana in mijlocul lacului... 
- Vai ce romantic! Si? 
- Din mijlocul lacului el se intoarce cu barca iar eu innot. 
- Atata distanta! Dar nu ti-e greu? 
- Nuu... m-am obisnuit! Mai greu este pana ies din sac! 
*** 
Bula impreuna cu niste prieteni erau in metrou. O femeie in varsta se apropie de 
Bula şi ii spune: 
- Mai baiete, pe tine nu te-au invatat la scoala sa dai locul unei femei mai in 
varsta? 
- Te dor picioarele, mamaie? 
- Da! 
- Matale, cand erai tanara, dadeai locul unor persoane in varsta? 
- Da! 
- Ei, vezi? D-aia te dor picioarele! 
*** 
Un tip dupa ce i-o trage unei gagici, fuge repede la carnetelul lui şi incepe sa 
noteze ceva. Tipa, ofuscata, ii spune: 
- "Ce nesimtit esti, ce, eu sint din alea sa ma treci in carnet?"... 
- "Nu te trec", ii raspunde tipul, "te sterg!" 
*** 
- Bula, cum te feresti de microbii din apa de baut? intreba medicul. 
- Fierb apa, domnule doctor. 
- Excelent! şi apoi? 
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- Apoi beau vin! 
*** 
Doi purici au castigat la LOTO 6 din 49. 
- Tu ce ai de gand sa faci cu banii castigati? intreaba unul dintre ei. 
- In primul rand, imi cumpar un caine numai al meu... 
*** 
In metrou, o duduie indignata il apostrofeaza pe un negru (student strain) care 
statea linistit pe scaun: 
- La noi, in Romania, doamnele stau pe scaun, iar tinerii ca tine stau in picioare! 
- La noi in Africa, baietii ca mine stau in jurul focului, iar doamnele ca tine stau in 
cazan, la fiert! 
*** 
La o statie de benzina cu o singura pompa, se opreste un tip cu un "Hummer" şi 
incepe sa bage benzina. Trece o jumatate de ora, el baga benzina... trece o ora, el 
baga benzina... Doua ore... In spatele lui s-a facut coada, toti injura in delir. Unu' 
scoate capul pe geam şi ii striga aluia cu Hummerul: 
- Asculta, ba! Macar opreste motorul, cand bagi benzina... 
*** 
Doi politisti mergeau pe strada. La un moment dat vad un pusti fumand si-l iau la 
intrebari: 
- In ce clasa esti, ma? 
- In clasa a 2-a. 
Unul din ei incepe sa-l certe, la care celalalt ii spune: 
- Ce-ai cu el? Tu in clasa a 2-a nu fumai? 
- Ba da, dar eu aveam 18 ani ! 
*** 
Moare toata lumea de pe pamant şi se duce in Rai. Dumnezeu vine şi spune: 
- Vreau ca barbatii sa formeze doua cozi. Una cu barbatii care in timpul vietii si-
au dominat nevestele şi una cu barbatii care au fost dominati de ele. Iar 
nevestele sa plece cu Sf. Petru. 
 
Zis şi facut. Cand D-zeu se uita din nou, femeile plecasera şi barbatii formasera 
doua linii. Coada celor dominati de neveste avea peste 100 km, iar coada celor 
care isi dominasera nevestele era compusa dintr-un singur om. 
 
D-zeu se enerva: 
- Ar trebui sa va fie rusine! V-am creat dupa chipul şi asemanarea mea şi v-ati 
lasat tinuti sub papuc! Priviti-l pe singurul meu fiu care a stiut sa stea drept şi m-
a facut sa fiu mandru de el! Spune-le, fiul meu, cum ai reusit sa fii singurul barbat 
din aceasta coada? 
 
- Nu stiu, nevasta-mea m-a pus sa stau aici..... 
*** 
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Băsescu, Geoana şi Vadim naufragiază pe o insula. Pentru a găsi ceva de 
mancare, se despart. Geoana merge spre stanga, Băsescu înainte şi Vadim la 
dreapta. Geoana, mort de foame, îl vede pe Băsescu prăjind ceva. Neºtiind cum să 
intre în vorbă, cei doi fiind "dusmani", îi spune: - Auzi, mie nu-mi prea place de 
Vadim ăsta. La care Băsescu îi răspunde autoritar: - Nu-ti place, nu mănanci !!! 
*** 
Un broscoi suna la linia ferbinte a unui medium şi i se spune : 
"Ai sa cunosti o tanara frumoasa care va dori sa stie TOTUL despre tine." 
"SUPER SUPER", raspunde broscoiul. 
"O s-o cunosc la o petrecere?" 
"Nu", raspunde mediumul, "anul viitor, la ora de biologie." 
*** 
Stiai ca in corpul omenesc exista un nerv care face legatura intre globul tau 
ocular şi anus? Se numeste Nervul Optic Anal, şi este responsabil de viziunea 
cacacioasa despre viata. dacă nu credeti, incercati sa va smulgeti un fir de par 
din fund, sa vedeti cum va dau lacrimile... 
*** 
Intr-o zi la papa la Vatican vine directorul firmei "Coca-Cola"si ii spune papei: 
D: Parinte, dacă schimbi rugaciunea "Tatal Nostru" din "Tatal nostru care esti in 
ceruri, ................... painea noastra cea de toate zilele" in "cola noastra cea de toate 
zilele", iti dau 100.000 de dolari 
P: Nu, fiule, Biserica nu imi ingaduie asa ceva 
A doua zi, vine din nou directorul: 
D: Parinte, dacă schimbi doar UN CUVANT, mare lucru, iti dau un milion de 
dolari. 
P: Nu, fiule, nici gand(papa statea putin pe ganduri) 
A doua zi: 
D: Parinte, dacă schimbi "Tatal Nostru" din "Tatal nostru care esti in ceruri, 
................... 
painea noastra cea de toate zilele" in "cola noastra cea de toate zilele, iti dau o 
suta de miliarde de dolari (pe un ton exasperat) 
Papa sta putin pe ganduri, apoi isi suna secretara: 
P: Auzi, mai, cat mai avem contractul cu fabrica de paine?? 
*** 
Recent a fost efectuat un sondaj de opinie in Italia, in care intrebarea era: 
"Credeti ca sunt prea multi straini in tara?" 
Rezultatele au fost dupa cum urmeaza: 
20% dintre respondenti au spus "Si" 
10% dintre respondenti au spus "No" 
70% dintre respondenti au spus: "E, pe dracu" 
*** 
Un angajat intra in biroul sefului, smulge cablul telefonic din perete, ii arunca 
hartiile pe jos, ii toarna cafeaua pe cap şi da sa-l bata pina colegii din birou 
striga: 
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"Opreste-te Ghita, noi am glumit, nu ai castigat la loto..." 
*** 
PM Iepurasul statea in fata vizuinei sale şi scria de zor. 
Trece vulpea: - Ce faci iepurasule acolo? - Scriu o lucrare de licenta despre 
iepurasii care mananca vulpi. - Ha ha ha, ce prostii spui? - Nu ma crezi? Hai sa-ti 
arat. Intra vulpea 
in vizuina, peste vreo 5 minute iese iepurasul singur şi se apuca din nou de scris. 
Dupa o vreme trece ursul prin fata viziunei: - Ce faci iepurasule acolo? - Scriu o 
lucrare despre iepurasii care manana ursi. - Ha ha ha..., ce prostii spui? - Nu ma 
crezi? Hai cu mine in viziuna. Intra ursul in vizuina, peste vreo 5 minute iese 
iepurasul... 
Dacă ne uitam in vizuina, il vedem pe leu dormind, cu o multime de oase in jurul 
lui. MORALA: Nu conteaza despre ce scrii, conteaza cine iti este indrumator de 
licenta 
*** 
Iisus, foarte ingrijorat din cauza consumului de droguri, trimite apostolii dupa 
diferite droguri, sa le aduca pentru a le analiza. Dupa doua zile…. 
- Cine e? -Sunt Pavel! Iisus deschide usa. - Ce ai adus Pavele? - Hasis din Maroc! - 
Foarte bine! Intra. - Cine e? - Sunt Luca! Deschide usa Iisus. -Ce-ai adus Luca? 
Marijuana din Columbia ! – Foarte bine! - Cine e? - Matei sunt! - Ce-ai adus 
Matei? – Cocaina din Bolivia ! - Excelent fiule! - Cine e? - Ioan! - Ce-ai adus Ioane? 
- Heroina din New York ! - Bravo!!! - Cine e? - Andrei! - Ce-ai adus Andrei? - LSD 
din Amsterdam ! - Excelent !!! Haide intra… - Cine e? - Iuda sunt! Iisus deschide 
usa. - Ce-ai adus Iuda? - FBI !!! TOATA LUMEA MAINILE SUS!!! 
*** 
La un examen oral proful aduce niste picioare de insecte. 
- Identificati insectele! - Haideti, dom'profesor, se revolta un elev, de unde p**a 
mea sa stiu eu insectele dupa craci?! - Te pic dacă nu-mi spui! - N-aveti decat! şi 
iese nervos din clasa. Profesorul isi da seama ca nu stia numele elevului şi striga 
dupa el: - Baiete, cum te numesti? Acesta scoate prin usa putin crapata un picior 
şi zice triumfator: - Ghici! 
*** 
Zice-se ca in perioada razboiului rece la o intalnire dintre presedintii URSS şi 
SUA acestia s-au amuzat aducand o ghicitoare sa le prezica viitorul natiunii lor. I-
a ghicit prima data rusului: - Aoleu, vad puzderie de capitale: 
Moscova, Chisinau, Kiev, Minsk, Vilnius, Taskent, Erevan şi altele de nu mai incap 
in globul de cristal, vai tara asta va fi praf! Zambetul rusului ingheata. 
Americanul repede o intreaba pe ghicitoare: - In SUA cate capitale vezi? Se uita 
ghicitoarea, se uita, ghiceste greu … - Una 
singura, Washington ! - Of, mi-ai luat o piatra de pe inima. Dar de ce ai citit asa 
greu? - Pai era scris in araba. 
*** 
Seful ii spune angajatului: 
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- Faci totul atat de incet! Gandesti incet, scrii incet, vorbesti incet, te misti incet! 
Faci vreun lucru repede? 
- Da, obosesc repede. 
*** 
ANUNT!! "Angajam vanzatoare". 
Se prezinta o fatuca la interviu, patronul o ia si-o prelucreaza: "Fata draga, noi nu 
zicem NU la clienti chiar dacă nu avem produsul in stoc.... ii aburim, ii amanam". 
Zis şi facut, trece o luna, prinde fata manevra, intra un cetatean: 
- Manusi aveti? 
V: Pai, sigur... de care sa fie? de piele? tricotate? cu un deget, cu 2 cu 5? 
- De piele, normale, cu 5 degete 
V: Le purtati la palton sau la jacheta? 
- La palton, ca vine iarna 
V: Domnule, eu va propun sa veniti maine cu paltonul, sa vedem ce se asorteaza. 
Pleaca omul, cand sa iasa pe usa intra unul hiper-furios c-un colac de buda şi c-o 
placa de faianta in mana: 
- Cucoana, uite asta-i capacul de la buda, asta-i nuanta la faianta, curu' ti l-am 
aratat ieri, acuma-mi dai hartie igienica? 
*** 
Fiul catre tata: Cum m-am nascut eu, tati? Tata zice: Baah fiule, cred ca intr-o zi 
tot ai sa afli! Hai sa-ti spun pe limba ta. Pai, eu şi cu maica-ta intr-o zi am intrat 
intr-o camera de chat a Yahoo-ului. Am aranjat apoi o intilnire via e-mail cu 
maica-ta şi ne-am intilnit într-un internet cafe virtual. Ne-am strecurat intr-o 
camera privata, unde maica-ta a fost de acord cu un download din hard-ul meu. 
Imediat ce eram gata de upload, am descoperit ca nici unul dintre noi nu folosise 
firewall-ul şi fiindca deja era prea tirziu sa dam delete, noua luni mai tirziu a 
aparut un mic popup care a tipat din toti rarunchii: You`ve Got Mail !!!! 
*** 
Intr-un avion, un avocat nimereste langa o blonda misto. 
Bla, bla, tot incerca sa intre in vorba cu ea... Nimic. 
Blonda se uita pe geam, mai incerca sa doarma... Avocatul, enervat: 
- Uite, hai sa jucam un joc misto! Eu iti pun tie o intrebare, şi dacă nu stii imi dai 
5 $, apoi imi pui tu mie o intrebare, şi dacă nu stiu iti dau 5 $! şi tot asa.... 
- Nu domnule, imi pare rau, sunt obosita, as prefera sa ma odihnesc... 
- Bine, uite, eu iti pun tie o intrebare, dacă nu stii imi dai 5 $; tu imi pui mie o 
intrebare, şi dacă nu stiu, iti dau 500 $! Blonda accepta in sfarsit. 
- Care este distanta de la Pamant la Luna? 
Blonda deschide geanta şi ii da 5 $. 
- Ce e mic, are 3 picioare şi urca dealul? 
Avocatul, se gandeste..., scoate laptop-ul, cauta in baza de date..., cauta pe 
Internet..., trimite mailuri la toti prietenii..., in sfarsit, dupa o ora, transpirat, ii da 
blondei 500 $. Blonda ii ia, apoi se intoarce şi incepe sa se uite plictisita pe geam. 
Avocatul, isterizat: 
- Bine, bine, ce e mic, are trei picioare şi urca dealul? 
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Blonda deschide tacticoasa geanta şi ii da o hartie de 5 $. 
*** 
O tipa blonda, superba, la volanul unei masini superbe, opreste la semafor. Apare 
"aurolacul" de zona si-i cere o tigara. Blonda i-o ofera imediat ca sa scape de el. 
Intre timp, se pune de verde şi tipa pleaca in tromba. La urmatorul semafor, in 
mod ciudat, acelasi individ: 
- Doamna, da-mi şi un foc. 
Tipa ii da bricheta cu totul, ca sa-l vada plecat de langa portiera şi porneste mai 
departe. La al treilea semafor, acelasi individ (spre exasperarea blondei): 
- Doamna, ai fost o dama buna cu mine asa ca, daca-mi dai 1 leu, te invat sa iesi 
din giratoriu. 
*** 
Conferinta internationala a mafiotilor. Dupa sedinta, il capo di tutti capi il 
cheama pe Ion, seful mafiei romanesti, la el. - Auzi Ioane, tu ai vila din asta cu 2 
etaje cum am eu? - Nu, raspunde Ion. - Dar Mertzane ca ale mele, ai? - Nu. - Dar 
lant din asta gros cat 2 degete, de aur, ai? - Nu. 
- Mai, pai ce mafiot esti tu? La congresul urmator sa nu te aud ca nu ai ce ti-am 
zis azi, clar? Merge Ion acasa şi il striga pe servitorul lui, Ghita. - Ghita!!! Darîma 
ultimele 3 etaje de la casa, vinde elicopterele şi cumpara Mertzane, iar cainele 
du-l in casa ca lantul lui trebuie sa l port eu.. 
*** 
In tramvai: 
- E cineva fara bilet acolo, in fund? 
- Eu, dar mi-l bag imediat! ) 
*** 
La BAC se prezintă elevi cu diferite pregătiri. Intră primul foarte pregătit şi iese 
radios: 
- Cum a fost? îl intreabă ceilalţi. 
- E… ca între profesori… 
- Adică…? 
- Ei întrebau, eu răspundeam, ne completam… 
Intră al doilea şi la ieşire aceeaşi întrebare: 
- Cum a fost? 
- Ca de la profesori la elev… ei întrebau, eu răspundeam, mă mai ajutau ei… 
Intră al treilea… şi la ieşire: 
- Cum a fost? 
- E… cum să fie… ca între popi… 
- Cum aşa? 
- Păi ei întrebau, eu îmi făceam cruce, eu răspundeam, îşi făceau ei cruce. 
*** 
Cica iese leul dimineata nervos din casa şi da prima data cu ochii de vulpe: - 
Asculta sireato, cine e regele animalelor? - Tu, tu, tu esti, maria ta, zice vulpea 
uda de frica. Mai merge şi da peste lup: - Ia zi ma fraiere, cine e regele 
animalelor, ca-ti mananc ficatii acu! - Maria ta, zice lupul galben de frica. Mai 
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merge el... Intr-o poiana elefantul manca linistit niste iarba: - Ia zi ma, umflatule, 
cine e regele animalelor, ca-ti scot inima acu. Elefantul ll prinde cu trompa dupa 
cap, il izbeste de vreo 3 copaci si-l lasa lat in mijlocul drumului, pascand in 
continuare netulburat. Leul sta incostient vreo juma de ora, şi pleaca 
schiopatand şi mormaind: - Ei dacă nu stii, nu stii şi gata, nu trebuie sa devii 
violent !!! 
*** 
Doi manelisti stau de vorba: 
- Auzi ma, da ce e ala sah? 
- Ba, sahul e piesele alea care le bagam noi in punga cand jucam table. 
 
Doua vaduve in varsta locuiesc impreuna într-un apartament. Intr-o seara 
tocmai se pregatesc de 
culcare cand una dintre ele spune: 
- Parca ar umbla cineva pe hol! 
- Ma duc sa vad... spune cealalta. 
- Aaaa! NU!!!... eu am auzit prima! 
*** 
Sotul catre sotie: "Ai vazut-o, draga, pe tanara aceea care zambea ostentativ 
catre mine?" 
Sotia: "Nu-i nimic iubitule...si pe mine m-a bufnit rasul cand te-am vazut prima 
oara..." 
*** 
- Mai copile, se plange maica-ta ca vorbeste cu tine şi tu n-o asculti. 
- Pai sa vezi, taticule... 
- Lasa scuzele! Spune-mi cum de reusesti!!?! 
*** 
Sotul se uita atent la sotia sa si-i zice: 
- Rochia ta noua este prea indrazneata. Se vede totul prin ea. 
- Ei si? O femeie cinstita nu are nimic de ascuns... 
*** 
O pereche sarbatoreste Nunta de Fier: casatoriti de 65 de ani! 
Ea: mare şi solida - el: mic şi plapind. 
Printre invitati se afla şi un reprezentant de presa. 
- Ia spuneti-mi, o intreaba el pe sarbatorita, cum ati facut toti acesti ani? 
- A, de fapt foarte simplu: eu am hotarit ce trebuia sa faca sotul meu iar el a facut! 
dacă nu, il pocneam peste dovleac! 
- Şi Dvs.? il intreaba el pe sot, - care au fost cei mai frumosi ani ai dvs. din timpul 
casniciei? 
- Cei 10 ani de prizonierat in Rusia. 
*** 
Dupa o vodca, o blonda ajunge in patul unuia. 
Multumiti, dupa, fumau o tigara: 
- Auzi? zice el. Uita-te la mine şi spune-mi: eu am fost primul barbat din viata ta? 
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Ea il priveste şi zice: 
- S-ar putea, ai o figura foarte cunoscuta! 
*** 
Doctore, sotia mea si-a pierdut vocea, ce sa ma fac? 
- Incercati sa veniti la trei dimineata şi putin baut. 
*** 
Vreme de 26 de ani lungi şi luminosi, sotia mea şi cu mine am fost perfect 
fericiti! 
- Şi apoi? 
- Apoi ne-am intalnit... 
*** 
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Intr-un tren doi ardeleni şi un negru: Bre da tu nu esti de aici. Da, tatal meu este 
din Africa, dar mama mea este de aici. Pai cum? Pai tata a fost odata pe aici şi a 
vazuto pe mama şi a inceput sa alerge dupa ea şi a alergat şi a alergat şi a 
alergat...si asa mam nascut eu! Dupa vreo 5 minute ardelenii aveau o nelamurire: 
Mai dar stii ce ne intrebam noi? O fi prinso pe maicata? 
*** 
La ora de psihologie profesorul (ardelean) isi intreaba un elev: Stiti de ce nu 
folosesc indienii degetul acesta? Intreaba el aratand al treilea deget de la mana 
dreapta. Nimeni nu raspunde la intrebare. Fiindca este al meu! 
*** 
Traversand o strada, un ardelean este izbit de o masina, dar nu pateste nimic. 
Totusi, soferul ii pune cateva monede in mana ca sa impace lucrurile. Incantat, 
ardeleanul i se adreseaza: Veniti des pe aici domnule? 
*** 
Un ardelean la cel deal Xlea congres al lui Ceausescu... Toata lumea striga 
Ura!Ura!Ura! numa' el nu... Vin securisti la el şi il obliga sa strige şi el Ura. Acesta 
zice: ... Toata lumea striga ura... Eu o tin in suflet!... 
*** 
Ion isi cumpara de la Cluj un binoclu. Gheorghe intreaba: Cei ala? Ion : "E un 
instrument cu care poti sa vezi pina hat departe şi toate lucrurile le vezi ca şi 
cum ar fi linga tine." Gheorghe: "Ma, nu se poate asa ceva!" Ion: "Ba da, ma. Uite, 
aseara stateam la mine in curte şi te vedeam ce te mai jucai cu nevastata, cum o 
mai alergai, cum o mai iubeai..." Gheorghe : "Vezi ca nui bun de nimic? Eu aseara 
nici n-am fost acasa!" 
*** 
Ardeleanul, ajunge cu Dacia la o benzinarie. 
Neavind prea multi bani la el, il intreaba pe vinzator: 
A: Cat costa litrul de benzina? 
V: 10.000 lei. 
A: Dar o picatura de benzina cat costa? 
V: Pai... cat sa coste? O picatura?! Nu costa nimic! 
A: Atunci picuratimi şi mie 20 de litri in rezervor! 
*** 
I: De ce se culca ardelenii pe camp? 
R: Ca sa se cultive!! 
*** 
Un ardelean vine acasa mai devreme de la camp şi aude zgomote in dormitor. Se 
duce in fuga sisi gaseste nevasta desbracata complet, intinsa pe pat, transpirata 
şi gafaind... Cei ma nevasta, ce ai? Am infarct.... zice ea. Ardeleanul da sa fuga 
afara sa cheme pe doctor, cand copilul lui de 4 ani zice: Tata, tata, unchiu' 
Gheorghe este sub pat in pielea goala... Ardeleanul fuge inapoi, ridica patura sil 
vede pe Gheorghe sub pat dezbracat şi zice: Pai bine ma nenorocitule, nevasta-
mea moare de inima şi tu umbli ca un bezmetic prin casa in pielea goala demi 
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sperii copilul... 
*** 
Lelea Ana se intalneste pe strada cu lelea Floare. Lelea Ana era cu vaca de funie -
Unde meri, lele Ana? Ia, merg la taure. Daaa! şi cu vaca ce faci? 
*** 
Ion era pe camp şi tragea la coasa. Vine Gheorghe din sat şi striga: Hai Ioane 
acasa ca a murit soacrata!!!! Ion muncea in continuare. Hai ma ca a murit soacra-
ta, striga Gheorghe dupa ce se mai apropie!!! Ion nimic...Ajunge Gheorghe langa 
Ion sil intreaba: Ma, tu nu azi cand te strig? Hai acasa ca a murit soacrata. Ion 
raspunde : Intai munca şi apoi PLACEREA... 
*** 
Un pictor vestit, aflat intro drumetie in munti, intalneste o turma şi se adreseaza 
ciobanului; Bade, imi dai voie sati pictez oile? Esti nebun, omule? Lasale asa albe 
cum sunt... 
*** 
I: Stii ce au facut ardeleni când au vazut prima data un vapor? R: Au bagat capul 
sunb apa sai vada rotile. 
*** 
La piata de pasari o ardeleanca statea cu o gasca in brate. Un...jmecher o 
intreaba: Ce faci? O dai, o dai sau stai degeaba? La care ardeleanca, mai ceva 
ca...jmecherul: O dau, da cine tine gasca? 
*** 
Un ardelean merge pe camp cu soacra lui. Vine o furtuna mare cu traznete şi 
fulgere. Cum mergeau ei asa prin furtuna trazneste fulgerul linga ei intrun pom, 
la care zice Ardeleanul: No niiii! Dupa vreo cinci minute mai trazneste fulgerul 
inca o data dar mai aproape de ei intro tufa, la care ardeleanul din nou: No niiii! 
Mergind ei asa trazneste din nou dar de data aceasta o loveste din plin pe soacra 
lui, la care Ardeleanul zice: No asee ma! 
*** 
Ion şi Gheorghe la bar. Dintro data Ion ii trage lui Gheorghe o palma. Acesta zice: 
Ione, ma tu ai glumit sau ai dat in serios? Am dat in serios. Bine, ma ca mie nu imi 
plac astfel de glume. 
*** 
Merau pe tren un ardelean şi un oltean... şi incepe ardeleanu sa manance niste 
slana cu rosii şi cu branza. şi la oltean i se face foame, şi zice in gandu lui: "Ma, 
dacă intru in vorba cu asta, poate imi da şi mie". Se hotaraste şi deschide vorba. -
Pe mine ma cheama Ionescu. La care baciu se uita la el şi zice: Apoi dacă te 
cheama dute... 
*** 
Un ardelean se trezeste dimineata şi cand se uita pe geam vede 3 insi care faceau 
poze. Ardeleanu suparat iese din casa se duce la ei şi ii intreaba: Pai ce faceti voi 
aici mai? Masuram. Da ptr. ce masurati mai? Pai pe aci o sa treaca o cale ferata. 
Ardeleanu sta şi se gandeste. Da o sa treaca multe trenuri. Pai logic dacă e cale 
ferata ca o sa treaca. Aha. şi cam, cate? Ei vreo 2030. şi o sa treaca şi noaptea? 
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*** 
Pai sigur ca da. Da ce crucea mami lor eu o sa stau sa le descid usa de cate ori 
trec ei? 
*** 
Doi ardeleni intrun bar. Cum sa fac sa ma las de fumat? Eu incerc de doua luni. -
Cu pastile ai incercat? Da, dar nu pot sa le aprind! 
*** 
Doi ardeleni in gara la ghiseul de bilete: Domnisoara, doua belete. Da sigur, pana 
unde? Gheorghe: Ii spunem? Nu Domnisoara, doua belete va rog. Sigur, dar dacă 
numi spuneti unde mergeti, nu stiu cat sa va cer. Gheorghe: Ii spuniem? Apai 
spunei. Noi merem la nunta. 
*** 
Erau odata doi ardeleni, Ion şi Gheorghe. Ion ii spune lui Gheorghe: Ba, eu pun 
pariu cu tine ca trec strada asta intro juma' de ora. No! ca doar nu esti fulger. 
*** 
Cum raspund ardelenii la telefon? Pentru limba romana apasati pe 1. For english 
press 2. Pentru limba maghiara apasati... pe tragaci 
*** 
Era odata un ardelean baci. şi avea el un ciomag de care statea sprijinit in 
barba(il cam jena). Vine un trecator shii zice: Mah baciule de ce nu tai tu o bucata 
din ciomaga aia ca te jeneaza in barba. Pai nu pot sa tai ca e increstat din strbuni. 
Da taie de jos ca acolo nu e increstat. Pai de ce sa tai de jos cand pe mine ma 
jeneaza sus la barba ? 
*** 
De ce stau ardelenii cu sapa langa televizor? dacă se strica canalul sa sape altul. 
*** 
Un ardelean cosea linistit pe un deal situat langa satul lui natal. şi cum muncea el 
linistit, aude o voce: Mai Vasileeeeee! Vino repede acasa ca tia murit sora! 
Ardeleanul lasa linistit munca şi se indreapta spre casa. Merge el vreo 500 m şi 
apoi exclama: 
Oooo, ce teapa am luat, doar eu nam nici o sora!, asa ca se intoarce la munca. 
Dupa cateva minute, iar aude o voce: Vasileeeee, vino ma repede ca tia murit 
soacra! Sta ardeleanul şi se gandeste putin, apoi se indrepta linistit catre casa. 
Dupa 10 minute isi da seama ca el nu are nici soacra, asa ca se intoarce linistit la 
munca. Dupa alte 10 minute, aude iar o voce dinspre sat: Vasileeeee, vino repede 
ca tia luat foc casa! Sta ardeleanul sisi spune in gand: Ba, io sora nam, soacra n-
am, dar casa am, asa ca pleaca linistit spre sat. Merge el agale şi cand ajunge in 
sat isi spune: Aoleu ce prost sint, pe mine nu ma cheama Vasile. 
 *** 
De ce te plangi, bade Gheorghe? Domnu' doftor, 'nainte, cand ma uitam la o 
muiere, gata eram. Amu, pot sa ma uit sio saptamana... Bade draga, eu sunt 
doctor de ochi. Matale trebuie sa mergi la alt specialist. Ba! Eu crez ca la ochi ii 
baiu... 
*** 
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Doi maramureseni calatoreau cu trenul. Vine nasul. Biletele la control, va rog! -
Ma, Gheorghe, noi avem belet? No. Navem belet, domn controlor. Bani de 
amenda aveti? Ma, Gheorghe, bani de amenda avem? No. Navem bani, domn 
controlor. Va bateti joc de mine? Bilet nu aveti, bani nu aveti. Atunci, ce dracu' 
aveti? Ceavem, ma Gheorghe? Avem abonament. 
*** 
Badea Gheorghe merge cu gloaba la targ. Cum trage calul asta la caruta, bade? -
D'apoi, nu prea trage. Da' la plug, trage? Nu prea. O fi bun de calareala. Nas crede. 
Pai, atunci de ce lai adus sal vinzi? Nu lam adus sal vand. Da' ce pacatele mele 
vrei sa faci cu el? Vreau sal fac de rusine... 
*** 
Badea Gheorghe se plimba pe strada cu cei doi copii ai lui. Un cunoscut care il 
vede, ii spune: Bade Gheorghe, ce faini copiii ai! şi ce mai seamana intre ei! -
D'apai cum nu, ca doara is gemeni. şi cati ani au? Baiatul are patru, iar fata, cinci. 
*** 
Badea Gheorghe pleaca la cosit. Spre seara este gasit lesinat de niste vecini, este 
stropit cu apa si, dupa un timp, omul isi revine: Cei, bade Gheorghe? Esti bolnav? 
De ceai lesinat? De foame. De foame? Da' lelea Marie nu tio pus de mancare? Ba 
mio pus pita şi slana, da' miam fost uitat brisca acasa. 
*** 
Tata nu puteam sa dorm noaptea şi mio zas dom' doftor sa inchid ochii şi sa ma 
apuc sami numar oile pana adorm. Sio mers? Stai sa vezi! Mam apucat sa le 
numar şi pe urma mio perit tot somnul, cand am bagat de seama cami lipsesc 
doua... 
*** 
Intro zi Badea Gheorghe se hotaraste sa plece la oras. Drumul fiind lung, un 
consatean se ofera sa il duca cu masina. Zis şi facut. A doua zi cei doi erau in 
masina, in drum spre oras. Fiind pentru prima data cand se suia intro masina, 
Badea Gheorghe se uita mirat in jur. Auzi mai Vasile, da' covrigu' cela mare din 
fata ta ce este? Astai volanu' bade... Se mai uita badea in jur, se mai foieste, apoi 
din nou: Da' ceasurile cele la ce folosesc? Pai astai vitezometru, iar ast'lalt 
turometru... Mai sta badea, se mai uita, la un moment dat il vede pe Vasile 
schimband vitezele. Mai Vasile, stii ceva? Ia zi bade! Auzi ma, vezi tu de volan, ca 
mestec eu in benzina! 
*** 
Un englez sosit in Romania il zareste pe Badea Gheorghe cosindusi iarba şi vrea 
sa intre in vorba cu el : Baddde cousesti? intreba englezul intro romana cam 
stricata. Badea Gheorghe se uita la el şi isi vede in continuare de treaba lui. 
Englezul mai face o incercare: Badde cousesti? Badea Gheorghe iar nu-l baga in 
seama. Disperat englezul intreaba iar: BADDE COUSESTI ???? Badea Gheorghe se 
uita sictirit la englez sii raspunde: You have an obsesion, pel. 
*** 
Intr-o dimineata, se scoala Badea Gheorghe deschide larg fereastra, isi admira 
turma şi exclama, bucuros: Vai ce oi multe şi frumoase am !!! Se aude ecoul: Vai 
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ce oi multe şi frumoase am... vai ce oi multe.... A doua zi, la fel. A treia zi, Badea 
Gheorghe deschide fereastra şi nemaivazind nici o oaie zice: Vai, unde sunt oile 
mele ???? Ecoul: Nu stiu... Nu stiu... 
*** 
Badea Gheorghe sentoarce din vizita din America. Prietenii, toti in jurul lui, 
curiosi: Cum e Bade in America? Fain, nu? No, e fain e ca aici la noi. No zi Bade, 
pai cum: zgirie nori, autostrazi, masini faine, Dallas, New York, democratie, 
Pamela Anderson. Cum poti sa zici ca e ca la noi prostule? Asa e cum iti zic, in 
America e ca la noi: ai bani, traiesti bine! 
*** 
Badea Gheorghe in tren, in acelasi compartiment cu doi tineri foarte pisicosi. 
Fata: Dragul meu, dar ce ma doare gitutul. Baiatul: Pot sa te pup, draga mea? O 
pupa. Baiatul: Te mai doare, draga mea? Fata: Nu, puisor, multumesc. La Cluj, 
fata: Dragul meu, ce ma doare capsorul. Baiatul: Pot sa te pup draga mea? O 
pupa. Baiatul: Te mai doare, draga mea? Fata: Nu ma mai doare, puisor. La 
Brasov, Badea Gheorghe, dupa cesi aduna ideile il intreaba pe baiat: Auzi 
domnule, da' la hemoroizi nu te pricepi? 
*** 
Se duce mosh Gheorghe la dentist sintreaba: Taica, solutie de dizolvat dintii, 
aveti? Tataie, lumea vine aici sasi puna dintii, nu sai strice, raspunde doctorul. 
Da' de ceti trebuie solutia? Uite taica, miam inghitit placa şi deo saptamana, de 
cate ori ma duc la WC siapoi dau sa ma sterg, ma mushca de degete..! 
*** 
Se aude ca undeva in Romania se afla un lac in care dacă intra un handicapat, pe 
partea cealalta iese vindecat. Apare un orb: Undei lacul? Undei lacul ? Intra in el... 
iese pe partea cealalta: Dumnezeule vad !!! Vad !!! Apare şi un surd: Undei lacul? 
Undei lacul ? Intra şi el... iese pe partea cealalta: Dumnezeule aud !!! Aud !!! 
Apare şi un olog in carucior cu rotile: Undei lacul ? Undei lacul ? Intra şi el...iese 
pe partea cealalta: Dumnezeule... am cauciucuri noi !!! Am cauciucuri noi !!! 
*** 
Gheorghe isi inmormanteaza soacra. Vine omu' nostru acasa şi cand sa deschida 
poarta ii pica o tigla in cap. Gheorge contrariat zice: Deja ai ajuns? 
*** 
Badea Gheorghe pleaca cu prietenii la o plimbare prin Bucuresti cu masina. Pe la 
Arcul de Triumf incurca circulatia şi un bucurestean tipa la el pe geam: Ba 
Gheorghe: Gheorghe al meu le spune prietenilor: Vedeti ba pe mine ma cunoaste 
toata lumea. 
 
Badea Gheorghe in tren cu un american. Scoate Badea Gheorghe un castravete. 
Americanul intreaba: Ce este ala? Un castravete, zice Badea La noi sunt de trei 
ori mai mari. Scoate Badea un mar. Ce este ala? Un mar. La noi sunt de trei ori 
mai mari. Scoate Badea Gheorghe un pepene. Ce este ala? Mazare, in mata! 
*** 
Badea Gheorghe era la cosit iarba de pe marginea santului. Deodata trece o 
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masina cu viteza şi calca o gaina care mergea pe strada. Soferul speriat, opreste 
şi incearca sa-si repare greseala platindui omului gaina. Ridica de jos gaina 
moarta şi se duce spre Badea Gheorghe care privea nepasator scena, sii spune: -
Bade e a matale gaina asta? Badea Gheorghe se uita insistent la gaina şi spune 
oarecum incurcat: No! Io nam gaini asa late! 
*** 
Era Ion cu Gheorghe la furat cartofi. Vin ei noapte la o livada, scoate o sipca din 
gard, intra şi fura. A doua zi paznicul vede şi se pune sa astepte langa gaura din 
gard. Seara vine Ion şi Gheorghe. Baga Ion capul pe gaura şi paznicul Buff una in 
fata. Iese Ion cu mana la gura zicandu-i lu' Gheorghe: Intra tu primul, ca pe mine 
ma bufneste rasul. 
*** 
Intro zi Badea Gheorghe isi ia un casetofon la masina. Peste noapte, hotii ii sparg 
masina şi ii fura casetofonul. A doua zi Badea isi cumpara alt casetofon, dar peste 
noapte se intampla acelasi lucru. Suparat, Badea Gheorghe nu-si mai cumpara 
casetofon. Pe seară pentru a nu-i mai fi sparta maşina pune pe geam un bilet: -
"Nu are casetofon". Urmatoarea zi in loc de masină gaseste un bilet pe care scria: 
"Lasa ca îi punem noi". 
*** 
Se duce Badea Gheorghe cu sotia la un club cu program de noapte. Dupa ce 
incepe programul cu fetite şi Badea Gheoghe bea cateva pahare de vin ii zice 
sotiei: Uite draga ce bine arata fetele, ce suple sunt, nu ca tine grase ca o batoza. 
Dupa un timp şi cateva pahare îi spune sotiei acelasi lucru. La un moment dat 
pleaca acasa. Ajunsi acasa Badea Gheorghe ii zice sotiei sa faca dragoste la care 
sotia: Ce vrei draga sa pornesc batoza pentru un pai? 
*** 
Badea Gheorghe cu vaca de funie se grăbea catre casa. Un Trabant trece pe langa 
el şi badea Gheorghe ii face semn sa-l ia şi pe el. Bade, eu te-as lua dar cu vaca ce 
faci? il intrebă soferul. O leg de teava din spate. Pornesc ei cu viteza I, vaca dupa 
ei, intrara intr-a IIa, vaca dupa ei. Intra aIIIa, vaca dupa ei. Bade, vezi ca intra 
intra IVa, ia vezi cei cu vaca, ca prea a scos limba. Pe ce parte tine vaca limba? 
Atunci trage repede pe dreapta ca vrea sa ne depaseasca. 
*** 
O batrina pescuieste pestisorul de aur. Are la dispozitie trei dorinte, asa ca, fara 
sa se gândeasca mult zice: Vreau sa fiu din nou tinara şi frumoasa, vreau sa fiu 
bogata şi vreau sa-l transformi pe motanul meu într-un print chipes. Zis şi facut. 
Oh, ce tinara şi fumoasa sint. HaJ printule, iama şi fama a ta! Fa-ma a ta pe naiba! 
zise printul. Ai uitat că m-ai castrat? 
*** 
Un cuplu in varstă sta ca intotdeauna pentru micuL dejun pe terasa. Deodata se 
apLeaca sotia peste masa şi ii traTe sotului una del lipeste cu spatele de scaun. O 
vreme e liniste, apoi intreaba batranul mirat: Pentru ce dracu' a fost asta? Pentru 
45 ani de sex nereusit. El sta pe gânduri afundat în scaun. Dupa o vreme se ridica 
şi ii trage ei una peste cap de o zboara cu tot cu scaun de pe terasa. Da' tu de ce ai 
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facut asta? zbiara ea la el. De unde stii tu diferenta dintre un sex reusit şi unul 
nereusit? 
*** 
Intro zi mama soacra avea trei gineri, şi vroia ea sa vada cat de mult este iubita 
de ei. In prima zi il vede pe ginerele mare, ca vine de la munca, obosit, vai de 
capul lui; şi se arunca in fantana (soacra). Incepe ea sa strige ajutor, ajutor. Se 
gandeste ginerele mare, ce se gandeste, şi pana la urma o scoate din fantana. A 
doua zi la poarta casei vede o dacie noua frumoasa dichisita, pe care scria: "Bine 
faci, bine gasesti. Mama soacra" A treia zi venea ginerel mijolciu de la camp, 
prafuit, obosit, nervos; soacra cum il vede se arunca in fantana. Incepe ea sa 
strige ajutor, ajutor, ajutor. Sta ginerele se gandeste, se gandeste, se gandeste, şi 
intrun final o scoate. A patra zi la parta casei gaseste un trabant nou, frumos 
dichisit, pe care scria: "Bine faci, bine gasesti. Mama soacra" A cincia zi vine 
ginerel mic (care era Bula), bucuros, bine dispus, fara probleme; soacra cum il 
vede se arunca in fantana. Incepe ea sa strige ajutor, ajutor, ajutor. Dar bula se 
gandeste: " Lu' ala mare ia dat o dacie, la ala mijlociu un trabant, mie ce o sa mai 
imi dea, o bicicleta? (dao dracu' ca nu am nevoie de ia). şi ia Bula o lopata şi 
ciment şi astupa fantana! A sasea zi, gasete la poarta un Mertan decapotabil, 
ultimul racnet sclass; pe care scria: "Bine faci, bine gasesti. Tatal socru" 
 *** 
Nu pot sa inteleg de ce am fost adus la pol.. politie ! exclama un betiv, plin de 
indignare ! Pentru bautura ! ii raspunde ofiterul de serviciu. Pai de ce nu zici asa 
? Adumi un coniac ! 
*** 
Un politist se intalneste cu un betiv care statea intins pe jos. Bai omule, de ce nu 
te duci acasa? 
*** 
Nu pot sa ma misc de aici. Pe sticla de vin pe care am luato scria: "A se pastra 
culcat". 
*** 
Cica 2 betivi se intoarceau de la bar. Dupa 20 de metri unul zice: "Ba am uitat sa 
ma pis!" La care celalalt ii zice: "Nui nimic ba, te invat eu!" 
*** 
Un betiv iese dintrun bar şi se hotaraste sa se pise la roata unui Aro. Deasupra 
rotii el vede 4X4. Scoate un cutit şi scrie: =16. Proprietarul vede treaba a doua zi 
şi duce masina la vopsit. A doua noapte la fel. Iese betivul sa se pise, vede 4X4 şi 
scrie cu cutitul =16. Proprietarul innebunit, se roaga de ala de la vopsitorie: Ba, e 
unul nebun caremi tot strica masina. Pune şi tu o placutza cu =16 acolo ca so 
vada şi sami lase masina in pace. Zis şi facut. A treia seara iese betivul la pisat şi 
vede: 4X4=16, dupa care scoate cutitul şi scrie: CORECT. 
*** 
Un betiv se intorcea seara de la bar cu o sticla de vodca la el. Ajunge in fata usi şi 
incerca sa introduca cheia in brosca şi nu reuseste. Atunci acesta ia cheia şi o 
introduce in sicla cu vodca dupa care introduce cheia in brosca şi reuseste sa 
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deshida usa. De ce? Fiindca sa pilit cheia. 
*** 
I: Cum faci o vaca sa latre? 
R: Te duci acasa beat mort, la 4.00 dimineata. 
*** 
Un tip beat mergea in patru labe pe trotuar. La un moment dat ii aluneca o mana 
şi se loveste cu capul de caldarim. Continua sa mearga in patru labe şi din nou ii 
aluneca o mina şi se loveste la cap. Dupa inca doi metri de mers in patru labe da 
cu ochii de o pereche de picioare misto. Ridica ochii şi vede o fata care se uita 
scarbita la el. Ce faci fa? o intreaba betivul. Fac trotuarul, raspunde fata jignita. -
Pai, fal dracului mai moale ca ma doare capul. 
*** 
Un betiv mergea pe strada. La un moment dat se opreste in fata unei pancarde 
publicitare. Se uita... se uita... şi la un moment dat zice: La viata mea, beti crita am 
vazut, beti morti am vazut, dar beti pepsi nicodata. 
*** 
Putin peste miezul noptii, un betiv se invartea in jurul unui stalp. 
*** 
Un politist, care isi facea rondul de noapte se apropie de el şi il intreaba ce face, 
la care betivul ii zice ca isi cauta cheia. Asadar, se pun amandoi pe cautat. Dupa o 
vreme, cautand in zadar, politistul il intreaba pe om dacă e sigur ca lea pierdut 
acolo, iar acesta ii raspunde: De fapt leam pierdut la stalpul celalalt, dar aici e 
lumina. 
*** 
Seara venind de la crasma, un betivan se loveste cu capul de un stilp şi zice cu 
voce tare: Unu. Un politai il aude sil urmareste, vazindul lovinduse de al doilea 
stilp şi zicind: Doi. Vrand sal ajute se duce in fata lui sil intreaba dacă poate sal 
ajute cu ceva. Betivanul zice: Sigur ca poti, numara cite cucuie am in frunte! 
Politaiul zambind zice: Ai doua cucuie. La care betivanul raspunde: Multumesc, 
mai am doua şi ajung acasa! 
*** 
Cica unu betiv manga mergea pe sapte carari spre casa. La un moment dat il 
vede pe unu care inchidea un robinet. Se duce suparat spre el sii zice: Tu 
invarteai ba strada? 
*** 
Un tip pleaca cu cainele la carciuma shi nu se intorce pana seara. Abia tinanduse 
de stalpi reuseste sa ajunga acasa. Nevastasa il ia la rost: Pai da bina ma, 
betivane, chiar asa nesimtit eshti? Cate beri ai baut? Trei nevasta. Sigur ma? -
Intreabal şi pe caine! Cate beri a baut ma? Ham! ham! ham! Se repeta faza shi in 
urmatoarele zile pana cand nevasa intreaba cainele: Asta atatea beri o fi baut 
dacă asha zice cainele. Dar cate votci? Auuuuu!!!!!! 
*** 
Un infractor este interogat la poliŃie: Spune domn'e ceai facut! Păi am furat o 
cisternă cu vin... Si... Jumătateam băuto.. şi cu cealaltă jumătate ceai făcut? Păi, 
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am vanduto!.. şi ce-ai făcut cu banii? 
Iam băut! 
*** 
Un betiv iese din bar şi se impiedica de o piatra apoi se ridica insa iar cade. 
Suparat spune: dacă stiam ca o sa cad iar nu ma mai ridicam. 
*** 
In tranvai pe o strada din Bucuresti se deplasa un batrin, care fiind asezat i sau 
deschis fermuarul la blugi. O domnisoara ii atrage atentia sii spune: Mosule, ti sa 
deschis magazinul. Da? Dar ia uite, directorul este acolo? Nu, se vede doar un 
roman beat culcat pe doi saci. 
*** 
Trei betivi pe calea ferata, Unu' zice: Ba ce de scari are blocul asta. Al doilea: Ba 
da ce rece este balustrada. Da ba şi auzi vine şi liftul. 
*** 
Un betiv in spital intreaba un mosneag: Cum te impaci tataie cu aparatul auditiv? 
Excelent deja miam schimbat termometrul. 
*** 
Un betiv se intorcea de la bar manga. La un moment dat se intalneste cu un 
trecaor şi il intreaba: Domnule va rog frumos imi numarati şi mie cucuiele din 
cap? Dute ba de aicea faci misto de mine? Va rog frumos. Pana la urma domnul ii 
numara cucuiele şi ii zice: Domne aveti o colectie deosebita. Dar spuneti cate am. 
Aveti 11 cucuie. Multumesc mai am 2 stalpi şi ajung acasa. 
*** 
Trei betivi merg pe o linie de tren. Unul zice: Ba, da' multe scari are blocul asta! -
Da' ce recei balustrada! Ia taceti ca vine liftul! Un tip intra intrun bar foarte 
suparat şi intreba: Ba, care l-ati batut pe tata? Se ridica de la una din mese un tip 
foarte bine facut şi spune: Eu! La care eroul nostru spune: 
Bine ai facut! 
*** 
Doi betivi mergeau pe calea ferata tininduse de sina de tren: Bre, da lungi mai 
sunt scarile astea! A! Uite ca vine şi liftu`. 
*** 
Un individ beat iese din carciuma şi vrea sa se duca acasa. La un moment dat se 
loveste cu capu' de un stalp. Dupa ce se invarte inca de vreo 3 ori in jurul 
stalpului de fiecare data izbinduse de el, se pune in cur şi spune nervos... "Sa 
moara mama, e a treia oara pe saptamana asta cand ma inchid astia aici!" 
*** 
Un betiv se opreste in fata unui panou publicitar. Dupa un timp de gandire spune 
Betivi crita am mai vazut, beti morti am vazut dar beti pepsi nu am intalnit pana 
acum ! 
*** 
Intro carciuma dintrun oras din Romania intra un englez, şi incepe sa bea pahar 
dupa pahar. Romanul se uita la el, engezul mai bea un pahar şi inca unul, 
romanul pune şi el paharul la gura şi dai, pahar dupa pahar. La un moment dat se 
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uita unul la celalalt mirati. Romanul il intreaba pe englez: Bai tu de ce bei asa de 
mult? Englezul raspunde: Pai beau pana mi se inroseste gatul. Dar tu de ce bei 
pahar dupa pahar? Romanul raspunde: Pai beau pana imi ajunge bautura in gat. 
*** 
Intrun restaurant intra un tip, se aseaza la o masa, cheama ospatarul şi comanda 
o sticla de vin şi doua pahare. Ospatarul aduce comanda sil observa pe tip cum 
toarna vinul in ambele pahare, bea dintrun pahar, ciocneste paharele unul de 
celalalt, bea şi din al doilea pahar. Scena se repeta citeva zile la rand. Curios 
ospatarul nu rezista sil intreaba pe tip: Domnule, de ce beti din doua pahare? -
Unul din pahare este al meu, celalalt este al prietenului meu, marinar, care este o 
mare sugativa. Acum e pe mare. Eu beau şi pentru el. Intro zi intra tipul in local 
şi comanda vinul şi un singur pahar. Ospatarul presupuse ca prietenul tipului a 
murit. Il intreba pe tip: Domnule, a patit ceva prietenul dvoastra? 
Prietenul meu nu a patit nimic, eu am patit. Mam lasat de baut. 
*** 
Acasa la un centenar multi ziaristi sunt prezenti. Un ziarist il intreaba pe batran 
cum a reusit sa ajunga la varsta de 100 de ani. Acesta le raspunde ca toata viata 
lui a baut, a fost un alcoolic. La un moment dat se aude in curte galagie, batranul 
calm le spune ziaristilor : Nu va faceti probleme, este tatal meu care ca de obicei 
vine beat acasa de la carciuma. 
*** 
Trei betivi stateau intrun bar dintro gara de tren. 2 dintre ei ii spuneau celuilalt: 
Hai, ba, dracu' sa mergem, ca pleaca trenul! Ba mai bem inca una mica şi 
mergem. Ospatar, inca una mica! Hai, ba, dracu'! Ba, stati so bem pasta! Se aude 
seful de gara, care anunta plecarea trenului carei interesa pe betivi. Aoleo, 
trenu'! Hai, dracu', cal pierdem! Isi insfaca hainele de pe spatarele scaunelor şi 
fug sa prinda trenul care deja plecase. Doi, mai sportivi il prind, celalat: Bai, ceam 
obosit, sa fiu al dracu'! Se uita lung la tren şi incepe sa rada in hohote. Un om 
care astepta alt tren ii spune contrariat: Dom'le, dta esti nebun? Esti primul om 
pe carel vad ca pierde trenul şi apoi rade in hohote. Betivul spune legananduse: -
Dom'le, iai vazut pe aia 2 care sau urcat in tren? Da. Ei, aia venisera sa ma 
conduca pe mine la gara! 
*** 
Intrun bar, la o ora inaintata, un tip marcat de numarul de pahare scoate un 
ragait gospodaresc. O doamna de langa el ii replica jignita: Nu tie rusine sa ragai 
asa in fata unei doamne? Ma scuzati, nam stiut ca era randul dumneavoastra! 
*** 
Doi betivi se intalnesc pe strada la care unul intreaba: Nu te supara, acolo pe cer 
este soarele sau luna? Nu stiu ca nu sunt din cartierul asta. 
*** 
Un mos intra intro carciuma, sa bea o bere inainte de culcare. şi dupa o bere vine 
alta şi alta şi tot asa pana cand vede ca sa facut tarziu şi trebuie sa plece catre 
casa. Da sa se ridice cand cade pe jos. Se taraste el cu greu pana afara, ajunge 
taranduse pana la usa, cu greu reuseste sa o deschida, iar in final se cuibareste in 
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pat langa sotie. 
*** 
Dimineata, sotia il ia la rost: Porcule iar teai imbatat ca porcul azi noapte! Mosul, 
timid: Dar...dar...de unde stii? Au sunat aia de la crasma ca tiai uitat scaunul cu 
rotile! 
*** 
Doi betivi ies "afumati" rau dintrun bar, mult dupa miezul noptii. şi mergand 
spre casa observa luna, care in seara acea era luna plina. Da unul zice: Uite ba, 
sunt doua luni in seara asta! şi celalalt: Esti prost, nu vezi ca sunt patru? Se 
cearta ei ce se cearta, ba ca doua, ba ca patru, cand se intalnesc cu un barbat pe 
strada. Din intamplare, asta mai beat ca ei. Sil intreaba cate luni sunt pe cer. La 
care acesta, foarte serios, dupa ce se uita atent la luna, zice: Pe care rand? 
*** 
Cica era o data trei betivi şi mergeau pe calea ferata in sir indian.Merg astia ce 
merg şi zice unul ba da ce de trepti are scara asta altul zice taci ba şi tinete de 
balustrada numai al treilea zice taceti bai prostilor ca parca se aude cum vine 
liftul! 
*** 
Un betiv in trolebuz tot spunea: Mie indiferent Mie indiferent Mie indiferent O 
doamna mai curioasa il intreaba: Ce tie domne indiferent? Mie indiferent pe ce 
crac curge. 
*** 
Intrun autobuz o doamna bine imbracata, aranjata, parfumata se tinea de bara 
din dreptul usii;la urmatoarea statie urca un betiv care se prinde cu o mana de 
aceeasi bara dar putin mai sus de mana doamnei. Doamna il priveste de sus cu 
dispret şi intoarce capul in alta parte.Autobuzul porneste şi dupa cateva sute de 
metrii pune o frana brusca iar mana betivului aluneca pe bara in jos pe mana 
doamnei, doamna isi retrage mana rapid şi exclama: "ANIMALULE!" la care 
betivul uitanduse la ea cu o privire tulbure raspunde: "Ei as, ca tu ii fii vo planta ! 
*** 
Un betiv intra intrun restaurant şi incepe sa ragaie. Unu, nervos se ridica şi 
spune : Cum puteti ragaii in fata sotii mele? Va rog sa ma scuzati, nu stiam ca era 
randul doamnei! 
*** 
Un betiv este oprit de politie dupa ce acesta facuse o larma de nedescris. 
Politistul intreaba de ce tipa asa de tare: Pai dom' politist astia miau furat 
masina. 
*** 
Si de asta trebuie sa tipi in halul asta.Nu vezi ca deranjezi tot cartierul. şi pe 
deasupra mai umbli şi cu prohapul descheiat, nu iti este rusine. La care betivul 
raspunde: Vai de mine miau furat şi nevasta! Un betiv se intoarce acasa. Pe drum 
ii cade palaria jos.Vazando betivul spuse : aci sa stai, nu te ridic ca nici tu nu mai 
ridicat pe mine! 
*** 
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Tata, care este diferenta dintre prosperitate şi criza? intreaba Bula. E simplu 
Bula. Prosperitate inseamna: Mercedes, sampanie, vila la Snagov, amanta. Criza 
inseamna: metrou, sifon, garsoniera in Ferentari, maicata. 
*** 
Bula, cate porunci exista? intreba profesorul. Zece, domnule profesor. şi ce se 
intimpla, dacă nu respecti una dintre ele? Ramin noua... 
*** 
Bula, poti sa-mi spui ce inseamna abstract? intreaba profesorul. Da, domnule 
profesor. Ceea ce nu se poate atinge. Bine, Bula. Poti sami dai şi un exemplu? -
Fierul incalzit... 
*** 
I: Bula, de ce este cunoscut Columb? 
R: Pentru ca sa dus in America fara viza... 
*** 
Numim hot pe cel care ia proprietatea altuia explica profesorul. Bula, tu nu esti 
atent! Ba da, domnule profesor. Atunci spunemi, ce as fi eu dacă tias scoate din 
buzunar 10 000 de lei? Vrajitor, domnule profesor. 
*** 
I: Bula, de ce a creat Dumnezeu mai intii barbatul? 
R: Ca macar odata in viata sa poata şi el sa vorbeasca liber... 
*** 
Bula tocmai iese din sediul militiei judetene şi epuizat, se sprijina de un pom. Un 
trecator se apropie de el, intreband: Nu va suparati, nu stiti unde se bate la 
masina ? Nu stiu, pe mine mau batut manual... 
*** 
Bula se duce la posta sa trimita o scrisoare in strainatate. Par avion ? il intreaba 
functionara. Bula o priveste cu atentie, şi apoi raspunde decis: Nu ! nu pareti. 
*** 
La ora de psihologie profesorul prezinta elevilor cele trei stari ale psihicului 
uman: starea de calm, de iritare şi de enervare. Scoate un celular, formeaza un 
numar de telefon şi spune: Alo, buna seara, as dori cu Gica, spuse profesorul! -
Gica nu locuieste aici! spune persoana! (cu calm). Aceasta a fost starea de calm, 
spuse profesorul. Formeaza acelasi numar de telefon şi spune: Alo, buna seara, 
Gica este acasa? Domnule vam mai spus, Gica nu locuieste aici, spuse aceeasi 
persoana (cu iritare). Profesorul spune: Aceasta a fost starea de iritare. 
Formeaza pentru a treia oara acelasi numar de telefon şi spuse: Alo, buna seara, 
Gica este acasa? Persoana, dea dreptul enervata ii spune: Domnule, firai tu sa fii... 
nu este nici un Gica aici ! ! ! Acestea au fost cele trei stari. Bula, un elev inteligent 
vine din spate şi sice: Mai exista o stare in psihicul uman, o stare de disperare. Ia 
telefonul, formeaza acelasi numar şi spune: Alo, sunt Gica, ma cautat cineva?... 
*** 
Bula primeste o vizita de la un verisor deal lui de la tara...Asta neavand treaba cu 
fetele il intreaba pe Bula: Ba cum sa fac şi eu sa ma intalnesc cu o fata ? Ba, cica, 
te duci intrun bar şi dacă vezi pe una picior peste picior te duci sii spui " Ce 
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picior frumos ai !", şi ea iti va zice ca de fapt are doua.... Dupa aia tu ii zici "Ce faci 
intre unu(picior) şi doua ? ".... şi gata... e ok... Varu' lui Bula intelege şi merge intr-
un bar şi o vede pe una picior peste picior şi ii zice: " Ce picior frumos ai ! " Asta 
ii zice ca are doua şi varu' lu' Bula in loc sai zica "Ce faci intre unu şi doua ? "....ca 
i se pare lui ca nu suna prea frumos ii zice : "Ce faci intre 13 şi 14 ?" La care 
gagica ii zice: "Da ce ma mata e caracatita ?" 
*** 
Razboi cu nemtii. Bula se ascunde intro fantana. Un neamt vrea sa faca la fel. El 
striga in fantana, iar Bula face pe ecoul. E cineva acolo ? E cineva acolo ? Mai bine 
ma duc in padurice... Mai bine ma duc in padurice... Mai bine arunc o grenada... -
Mai bine te duci in padurice ! 
*** 
Bula o roaga pe maicasa sai dea bani pentru inghetata, dar fara reusita. Mama, 
dacami dai bani, iti voi spune ceva interesant despre tata. Uite banii, ia spunemi, 
ce stii despre tata? Ca face acelasi lucru cu vecina ce faci şi tu cu vecinul... 
*** 
Bula şi cu Strula se cearta: Tatal meu este mai bun! spune Strula. Nu este 
adevarat! şi fratele meu este mai bun! Nu este adevarat! şi mama mea este mai 
buna! Asta asa este spune Bula. Asa zice şi tatal meu! 
*** 
Bula şi o fata se joaca dea vati ascunselea. Fata explica regulile: Tu te pui. Eu ma 
voi ascunde. dacă ma gasesti in 20 minute, poti sa ma tii de mana. dacă ma 
gasesti in 10 minute, poti sa ma saruti. dacă ma gasesti imediat, poti sa faci ce 
vrei cu mine. Acum punete, eu ma voi ascunde dupa frigider. 
*** 
La scoala este inspectie. Inspectorul pune urmatoarea intrebare: Copii, ce faceti 
dacă sunteti intro padure şi vine ursul? Bula ridica mana. Profesoara ingrozita, 
dar inspectorul deja a observat mana ridicata. Sa raspunda cel din ultima banca. 
Bula, raspunde frumos! Pai incep sa alerg catre un copac. Dupa aceea ce faci? Ma 
urc pe copac. şi dacă ursul se urca şi el pe copac? Ma sui pana in varful copacului. 
Profesoarei nui vine sa creada ca pana acum Bula a raspuns asa frumos, ca nu a 
spus nici o prostie. şi dacă ursul se suie şi el pina in varful copacului? Sar din 
copac. şi dacă sare şi ursul? Alerg la un alt copac. şi dacă alearga şi ursul dupa 
tine? 
Ma urc in copac. şi dacă se urca şi el pe copac? Atunci ma sui pana in varful 
copacului. şi dacă se suie şi el pana in varful copacului? Mai dute'n p***a matii, tu 
tii cu ursul? 
*** 
Bula isi gaseste sora sarutandu-se cu prietenul ei. Acesta ii ofera lui Bula o mie 
de lei: Tu nu ai vazut nimic acum, ai inteles. In regula spune Bula, inapoind 500 
de lei. De ce mi-ai dat inapoi acest rest? De ce sa platesti tu mai mult, decit 
platesc altii? 
*** 
Era Bula, conducea masina pe autostrada. De odata il suna sotia la telefonul lui 
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celular şi ii spune: "Bula sa ai grija, ca am auzit la radio ca pa autostrada care 
mergi tu cu masina, e unu care merge pe contra sens". Bula raspunde: "Pai da, nu 
este unu, sunt sute..." In caz ca nu ati inteles, bancul este ca Bula era ala care pe 
mergea pe contra sens. 
*** 
Intr-o zi vine Bula acasa fericit foc. Taicasu' curios il intreaba carei motivu'. Tata, 
astazi am avut prima experienta sexuala. Zice Bula cu zambetul pe buze. Serios? 
Ia stai şi spunemi cum a fost? Nu pot ma tata ca ma doare curu. 
*** 
Ionel: Stii cum a scapat Bula de sida? 
Viorel: Nu! 
Ionel: A murit de cancer. 
*** 
Mama, zise Bula, il vezi pe omul ala care trece strada acum? Cu nici un chip sa nu 
stai de vorba cu el! Dar cand mai vazut tu stand de vorba cu strainii? Niciodata, 
dar ala e profesorul meu de matematica. 
*** 
Un pescar se plimba pe malul apei. Vede pestisorul de aur: Pestisorul ii spune: 
dacă imi dai drumul iti indeplinesc o dorinta. Deci care tie dorinta? Pescarul: Stii 
pestisorule mie mie frica de apa. Contruieste un pod pina in Hawai. Pestisorul: 
Imi ceri ceva chiar şi pentru mine imposibil. Mult beton, ciment, etc. Zi alta 
dorinta: Pescarul: Fama sa inteleg femeile. Pestisorul: Dupa o jumatate de ora de 
gindire Pe cite benzi: 
Pe doua sau pe patru???? 
*** 
Bula traia in sat de munte cu Maria lui. Intr-o zi ii vine ordinul de recrutare. Ii 
zice Mariei: Marie, vino cu mine la gara ca eu n-am mai vazut lumea. A doua zi 
merg ei la gara. Dimineata tare, noapte inca, apare lumina locomotivei. Bula ia un 
par şi asteapta pe linie.(trenul: UUUUUU!UUU!). Dupa doua minute, Bula la spital 
in ghips. Maria il ia acasa sil aseaza ca la spital agatat cu picioarele in sus. Maria 
ii pune un ceai sa fiarba. Ceainicul a inceput sa clocoteasca: uuuuuuuu!uuuuuu!). 
Bula se ridica repede din ghips ia un par şi distruge ceainicul. Maria vine 
speriata sil intreaba: De ce lai distrus? Bula: Asa trebuiesc batuti de mici, ai vazut 
ceti fac cand cresc mari? 
 
Mama lui Bula il intreaba: Bula ce faceti voi pe la casa de nebuni? Sarim in cap la 
bazinul de inot. Deci ii frumos. Da'doctoru'nu tia zis nimic, ceva despre cum ai 
progresat, sau asa ceva? Nu, singurul lucru care mi lo' zis ii ca dacă sunt cuminte, 
imi pune şi apa in bazin. 
*** 
I: Stiti ultimul banc cu Bula? Sigur nu il stiti asa ca va dau raspunsul: "A BULITO" 
*** 
Bula se duce la o farmacista şi intreaba: Doamna ce imi puteti da pentru o erectie 
permanenta ? 
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R: Masa, casa şi 1000$ pe luna. 
*** 
Bula, insotea un orb, care cersea. La sfirsitul oricarei zile, cistigul era impartit 
egal, intre cei doi. Dar, intro duminica, chiorul cistigind bani seriosi, Bula sa 
gindit sal sara pe chior, de la masa de prinz, sii zice: Chiorule, vezi ca eu ma duc 
sa ma pis. Intra Bula in crisma, maninca, bea o bere, şi hai chiorule sa mergem. 
Pe drum, chiorul: Bula, tu ai mincat salam? Bula se enerveaza sil pune pe chior in 
fata unui stalp, sii zice: Sari tare cai un sant. Da chiorul cu capul de stilp, la care 
Bula: Na, firai al dracu de chior, a salam tia mirosit dar a stilp nu? 
*** 
Bula: Domnule doctor, ce aveti pentru ridurile mele? Doctorul: Cel mai profund 
respect. 
*** 
Merge Bula in Germania şi calca pe un bec. Aia il prind şi il baga in inchisoare. 
Evadeaza şi ajunge intro padure, aia dupa el. In padure gaseste Bula o fantana se 
gandeste şi intra in ea. Gardienii se impart in doua: comandantul prin padure şi 
ceilalti o ocolesc. Comandantul gaseste fantana şi se apuca sa vorbeasca: CMD: 
Este cineva acolo? BULA: Este cineva acolo (ca sa faca pe ecoul). CMD: Nui 
nimeni acolo! Bula: Nui nimeni acolo! CMD: Mai bine ma duc in padure! BuLa: 
Mai bine ma duc in padure! CMD: Mai bine arunc o grenada! Bula: Mai bine te 
duci in padure! 
*** 
Noaptea, Bula şi taicasau sapau in gradina. Bula: Tata, bunicul avea dinti de aur? 
Tata: Taci şi sapa! 
*** 
Bula merge intro zi pe strada şi vede pe o poarta o placuta pe care scrie: "Caine 
Rau". Se opreste şi se uita printre scanduri şi vede o caricatura de catel, mica şi 
amarita. Nedumerit, suna şi o intreaba pe batranica care iese la poarta: Bula: -
Bine tanti, de ce tineti placuta cu "Ciine Rau" cand aveti o caricatura de caine? 
Tanti: Pai pentru ca este rau. Nu vrea sa manince! 
*** 
Era mama şi tata lu Bula şi senteleg ei sa vorbeasca codificat cand vor sa se f**e 
ca sa nunteleaga Bula ce zic. Intro zi, ii zice tasu lu Bula: Bula, dute la mama şi zii 
ca vreau sa bat la masina. Se duce Bula la masa: Mama, mama, tata zice ca vrea sa 
bata la masina. Bine Bula, da dute şi zii ca nam decat cerneala rosie. Ii zice Bula 
lui tacsu, dupa vreo doua zile din nou il trimite tacsu pe Bula la masa, asta iar ii 
zice ca nare decat cerneala rosie şi tot asa de cateva ori. Dupa un timp, ii zice 
masa lu Bula: Bula, dute la tata şi zii ca am cerneala albastra acum. Se duce, ii 
zice, la care tacsu: Bula, dute şi zii ca am scris de mana. 
*** 
Bula la inspectie. Dna invatatoare pune o intrebare, dar nimeni nu stia 
raspunsul. Ca de obicei, Bula statea in ultima banca, langa inspector. Inspectorul, 
fascinat de corpul tinerei invatatoare, exclama in soapta: "Mamaaa... ce fundulet 
are asta". Bula, crezand ca este raspunsul corect al frazei ce trebuia tradusa, 
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ridica mana şi in cele din urma, neavand incotro, invatatoarea il pune sa 
raspunda. Bula raspunde şi invatatoarea se supara şi vrea sa il dea afara. Vazand 
astea, Bula se intoarce la inspector: De ce sufli dacă nu stii??? 
*** 
O fata reclama ca Bula tot o pipaia şi se duce la profesoara: Doamna profesoara 
Bula ma tot pipaie. Indata ce auzi profesoara cei spusese fata, il chema pe Bula 
imediat: Ma Bula tu ai pipaito pe fata asta: Iar Bula raspunse: Nu dna profesoara, 
raspunse Bula, sa moara mama. Ajunge Bula acasa masa moarta, repetanduse de 
fiecare data acest lucru dar spunand pe rand: "Sa moara sora, bunica, bunicu". 
Inro zi iarasi il chema pe Bula la scoala şi zise profesoara: Ba Bula ba, numai 
suport sa tot vina fata asta la mine zicand ca o tot pipai. Acum dacă mai minti te 
bag la scoala de corectie. Stand Bula pe ganduri zise: "Sa moara tata dacă am 
pipaito". Ajuns acasa taicasau plangea: "Ma Bula nu mai suport acu' a murit şi 
vecinu' ma acum a murit şi vecinu". 
*** 
Cica Bula la scoala: Le zice doamna invatatoare ca a doua zi se face mare bal 
mascat in incinta scolii, şi toti sa vina costumati in cate un fruct (pomi, copaci). 
Unul vine deghizat in prun, altul in nuca, altul in cires, altul in par, şi Bula, el cum 
sa se imbrace? Isi baga un furtun in c*r şi un dus pe cap şi apare şi el pe la bal. 
Doamna invatatoare: Pai tu in ce teai deghizat ma? La care Bula: Intrun 
CURcuDUS! 
*** 
Visez sa fiu miliardar ca tatal meu, zice Bulisor. Tatal tau este miliardar? Nu! şi el 
viseaza! 
*** 
La un moment dat sotia lui Bula se trezeste in miez de noapte şi ii cere melci. Dar 
unde vrei sa gasesc eu melci la ora asta? Nu stiu dar eu vreau melci! Pleaca Bula, 
incepe sa caute la toate magazinele şi barurile din oras dar nu gaseste. Nimic. -
Intrun sfarsit gaseste el intrun bar melci. Vanzatoarea o blonda superba şi 
dotata, incepe sai faca avansuri. Bula, ca tot omul nui rezista şi o pune cu ea. 
Dupa aceea pleaca, iar pe drum incepe sa se gandeasca ce sai spuna lu' nevasta-
sa. Ajungand in fata usii el scapa cutia in care se aflau melcii. Sotia, auzind 
zgomot afara iesi sa vada cine e: Bula, dar de ce ai stat atat? La care Bula: Haideti 
puisorii tatii, ca mai avem un pic. 
 
Bula şi Itic se gindesc sa plece in Germania şi sa faca trafic de veverite. Nestiind 
unde sa le puna le ascund in chiloti. La granita Bula trece şi pe Itic il prinde. Dupa 
cativa ani, Bula se intoarce şi il intreaba: Ba Itic, cum de teau prins? Ba Bula, 
cand mia confundat gaura fundului cu scorbura, am rezistat. Cand mia confundat 
coaiele cu nucile, iar am rezistat. Dar cand a vrut sa bage nucile in scorbura, nam 
mai rezistat! 
 
Era odata Bula şi gaseste o grenada. Nu stia ce e şi a bagato in gura, se intalneste 
cu Strula. Strula ii cere grenada lui Bula şi o baga şi el in gura. Bula vede cuiul şi il 



3290 

 

trage. Grenada explodeaza facandui lui Strula o gura pana la urechi. Bula ii spune 
lui Strula: Razi tu razi dar eu mam speriat. 
 
Bula merge pe strada şi se intalneste cu Strula. Ma, Strula, hai sati bat un cui in 
cap, vrei? Ce ma, Bula, esti nebun? dacă dai pe langa şi imi spargi capul? 
 
Bula o surprinde pe maicasa goala in fata oglinzii, mangainduse excitant pe tot 
corpul şi spunandusi: Vreau un barbat! Vreau un barbat! 
 
A doua zi, venind mai devreme de la scoala o surprinde din nou in pat cu un 
barbat. Vazand aceasta, se duce la el in camera, se dezbraca, se aseaza in fata 
oglizii şi incepe sa se mangaie spunandusi: Vreau o bicicleta! Vreau o bicicleta!... 
 
Bula isi cumpara un avion cu doar 3 butoane şi il ia la teste. Ajunge Bula la 2000 
m cand ii cade o aripa. In acest moment se aude o voce: "Va rugam apasati 
butonul numarul 1!". Apasa Bula butonul şi ii creste aripa la loc. Foarte fericit isi 
continua testul. La 4000 m ii cade motorul, iar vocea ii spune sa apese butonul 2. 
Apasa şi ii creste motorul. La 6000 m cade tot avionul, Bula ramanand in aer in 
scaun in fata consolei. Vocea spune sa apese butonul 3. Apasa Bula butonul, la 
care aceeasi voce incepe: "Si acum va rog frumos repetati dupa mine: Tatal 
nostru care...!!!". 
 
Merge Bula la mormantul lui soacrasa şi spune: Ce tristai viata fara tine as vrea 
sa te mai vad odata. Chiar atunci o cartita misca pamantul şi atunci Bula zice: -
"Nu mai poate omul nici sa glumeasca?" 
 
Din buletinul lui Bula reiesea: Numele: Bula. Prenumele: Vasile. Sexul: Enorm. 
 
Bula la scoala la ora de engleza. Vine profa' şi zice: Copii cinemi spune cum se 
zice la pisica in engleza are un 10! Se ridica unu şi spune: ZA CAT! Bravooo, ai un 
zece! Dar cine stie cum se zice la catel in engleza ii dau 2 de zece. ZA DOG 
raspunde unu! Bravo, ai doi de zece. Da' ma copii ma cine stie cum se zice la 
caldura are media 10 pe anu. asta. Bula se ridica şi falnic spune: ZA DUF! 
 
Bula şi cu Strula sau dus sa paste porcii prin padure. Ei sau luat la joaca şi au 
pierdut porcii. 
 
Vazand ca iau pierdut, au inceput a plange şi ai cauta peste tot. Sau intors acasa 
şi sau suit in pod unde iau cautat şi acolo. Uitanduse printro gaura din podea, 
parintii lor faceau dragoste. Mama lui Bula ii zice tatalui sau: Ce banana 
frumoasa ai. Tatal ii zice mamei: Ce padure frumoasa ai. Bula zice din pod: "Si 
porcii mei nus pe acolo?" 
 
Pe scarile Parlamentului Bula se loveste de Ciorbea: De ce nu te uiti pe unde 
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mergi? La care Bula indignat zice: Da' tu de ce nu mergi pe unde te uiti. 
 
Era Bula acasa intro zi de sambata. Maicasa face baie şi Bula o intreaba: Mama 
pot sa fac baie cu tine? Da dar sa nu te uiti sub apa. Fac baie dar Bula tot se uita 
sub apa şi o intreaba pe mamasa: Cei aia. Garajul. Face baie şi cu taicasau sil 
intreaba: Cei aia? Masina raspunde tata. Noaptea doarme cu ei şi vede cum intra 
masina in garaj şi zice: Oare este loc şi pentru bicicleta mea??????? 
 
Bula şi Strula copii mici, 34 anisori fiecare, se duc la femei. Parintii lor mari 
patroni in state. Intra in primul bordel şi spun: Doamna vrem şi noi 2 femei, da 
bune rau! Ce sa faceti voi cu ele mah? Ce le fac şi barbatii! Pai bani aveti? Scot 
copilasii un teanc de verzisori dupa care patroana ii trimite pe Bula in camera 9 
şi pe Strula in camera 11. Intra Bula in camera şi spune barbateste: Dezbracate, 
am venit sa te lucrez! Ce sa faci mah? Ia de aicea! şi incepe sa il bata pe Strula 
pana la dat afara. Singur pe hol se duce in camera la Bula, vrea sa se uite pe 
gaura cheii dar nu prea ajungea pentru ca era prea mic, şi sta şi asculta la usa. 
Dincolo de usa se auzeau tipete, gemete, urlete, busituri, cazaturi..... Uau, zise 
Strula, şi astepta sa iasa Bula. Intrun tarziu iese Bula transpirat, cu haine rupte, 
ciufulit.... 
 
Strula: Ei, cum a fost? Bula: dacă reuseam sa ma urc in pat, praf o faceam!!! 
 
Bula beat, noaptea pe strada Victoriei. Se opreste in fata Guvernului. Vine la el un 
politist: Circulati, nu aveti voie sa stationati. De ce, domnule politist? Deoarece 
este sediul Guvernului. şi ce daca, ba? Eu am bani sa cumpar toti parlamentarii, 
senatorii şi ministrii. Apare şi nevasta lui Bula. Scuzatil domnule politist, asa face 
la betie. Cumpara toate rahaturile. 
 
Bula pe cimpul de instructie. Dupa citeva comenzi neexecutate de Bula, capitanu 
striga: Aviatie inamica la joasa inaltime! Tot plutonu ia pozitia regulamentara 
numai Bula pozitia de drepti in mijlocul campului. Capitanu: Ce faci Bula? Bula: -
Ma adapostesc, sub un copac. Capitanu: Da unde vezi copaci? Bula: Dar unde 
vedeti dumneavoastra avioane? 
 
Bula este in clasa intai, şi o vede pe invatatoare gravida. Curios o intreaba ce are 
in burta. Invatatoarea mirata de intrebare ii spune ca are aer. Bula intelege. In 
drum spre casa, Bula se intalneste cu doi indragostiti şi se duce repede la tip sil 
trage in jos: Nene, eu stiu ce are prietene ta in burta! Omul se gandea ca probabil 
stie ce are: fata sau baiat şi zice: Spunemi la ureche, puisor! Are aer! Poftim, cum 
poti sami insulti nevasta! Tu ce crezi ca p..a mea e pompa de umflat biciclete! 
 
Bula la scoala la ora de anatomie. Profesoara: Bula ca sa nu ramai corigent, te rog 
sami spui pana maine de ce nu rade vaca? 
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Bula indignat pleaca acasa şi ii intreaba pe toti, dar nici un raspuns. Intrun tarziu 
se intilneste cu bunicasu şi il intreaba. La care mosul ii scrie un biletel ca sa il dea 
profei. A doua zi ii inmaneaza biletul. Fericita ii raspunde: Bravo ai 10 te trec 
clasa. Ce credeti ca scria in bilet? Draga doamna dacă var mulge de doua ori pe zi 
şi var f**e o data pe an var mai veni a rade?r 
 
Bula in clasa 1 inebunit dupa invatatoare se tot uita ca disperatul la ea. La un 
moment dat invatatoare exasperata de privirile lui Bula se ridica in picoare şi 
spune: I: Bula ce ai de ce te tot uiti la mine? B: Domna invatatoare mincatias asa 
teas face o data. I: Afara!!!!! Bula da sa iasa afara la care invatatoarea: I: Bula nu 
tu clasa!!!!! 
 
Suna telefonul: Alo? Casa Bula? Doar Bula, casa a luato apele ieri. 
 
La un spital de nebuni, doctorul se plimba prin gradina sa vada cum 
reactioneaza pacientii la tratamente. Vede un pacient tragand dupa el o 
caramida legata cu sfoara. Doctorul intreaba: Ce faci omule? Pai ce sa fac, il plimb 
pe Azorel. Mergand mai departe, doctorul vede un pacient cu o matura in mana 
şi il intreaba: Ce faci ma omule? Ma plimb cu prietena. Apoi il vede pe Bula cu o 
conserva legata cu sfoara şi il intreaba: Ce faci mai Bula? Tarai conserva asta 
dupa mine dom' doctor. Bine mai Bula, dar asta e o conserva? E conserva dom' 
doctor, ce sa fie? Doctorul uimit: Mai Bula, vad ca la tine a avut efect tratamentul, 
poti sa pleci acasa... Bula iese pe poarta spitalului, şi dupa colt, trage cu piciorul 
in conserva şi zice mandru: Mars deaicea ca iam pacalit. 
 
Bula la ora de biolagie.profesoara il intreaba: Mai Bula, zi şi tu un nume de 
pasare? Uliu. 
 
Bravo Bula. şi cum face Uliu? Doamna profesoara e o poveste destul de lunga. Ia 
zi mai Bula? Pai in antichitate Uliul era o pasere foarete mare, avand niste 
picioare cam mici şi niste coaie cam mari şi cand ateriza sifacea: "Uliu, uliu, uliu". 
 
Noaptea tarziu langa un bar. Peste tot liniste, dar deodata iese Bula injurand şi 
mort de beat. Trece strada peste un loc nemarcat. Un politist il vede sii spune sa 
se intoarca. Mas intoarce dom' politist, da nu mai am bani. 
 
Q: Sti ce a zis Bula când a murit? A: Asa ceva nu mi sa mai intamplat niciodata. 
 
Bula şi Strula mergeau pe strada. La un moment dat vad un bordel Bula: Intru şi 
eu sa vad cum este! Iese peste 15 min. şi spune: Bula, este naspa ba mai buna 
este nevastamea. Intra şi Strula iese şi el peste 15 min. Strula: Ai dreptate mai 
buna este nevastata!! 
 
Era Bula la scoala şi profesoara îi zice sa mearga dupa masa la ea ca sa ia lectii in 
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particular. Dupa ce mananca Bula merge la profesoara acasa dar ea facea dus. 
Bula bate la usa şi profesoara iese repede din baie fara sasi ia nimic pe ea. 
Profesoara intreaba: Cinei ? Bula uitanduse pe gaura cheii intreaba: Cretule 
matai acasa? 
 
Bula, tu ce mananci dimineata? Beau douatrei cani de ceai. Vezi ca o sa avem o 
vizita de lucru in scoala. dacă esti cumva intrebat cum o duci şi ce mananci, sa 
spui ca dimineata servesti zilnic biftec. Ai sa tii minte? Bula promite ca da. 
 
Si, intradevar, nimerinduse sa fie intrebat ce mananca inainte sa plece la scoala, 
eminentul scolar raspunde mandru: Biftec! Bravo! Il lauda seful comisiei. Dar 
vad ca esti voinic, asta inseamna ca iti trebuie un biftec mare de tot, nui asa? Da! 
Unul de douatrei cani. 
 
Clasa lu' Bula supara pe directorul scolii. Dupa pauza intra profesoara iritata la 
culme in clasa şi incepe sa urle la ei: Sunt foarte suparata pe voi sa nu va mai 
vad, gata luativa boarfele şi plecati acasa. Bula din spatele clasei ii spune: 
Doamna profesoara eu nu pot sa plec! Profesoara: De ce Bula? Bula: Doamna 
profesoara boarfa mea iese la unu'! 
 
Bunicu' lui Bula moare, şi trebuia sal ingroape. Da' Bula era sarac, ca toti 
romanii, şi navea bani sal ingroape, asa ca a mers la un crematoriu. Ajunge Bula 
acolo, şi se intalneste cu functionarul de acolo şi il intreaba: Dom'le draga dacă 
esti bun, imi spui te rog cat costa o incinerare, ca mia murit bunicul, şi nam bani 
sal ingrop. O incinerare costa 150.000 de lei. Bula se scotoceste in buzunare da' 
nu gaseste numa' vreo 35.000 de lei, dupa care zice: Dom'le nam decat 35.000 de 
lei, nati putea sal parjolitzi? 
 
Intro zi la scoala invatatoarea ii intreaba pe Bula şi pe Strula cu ce se ocupa 
parintii lor. Prima data il intreba pe Strula: Strula ce e tatal tau? la care Strula ii 
raspunde: Gropar! Nu se spune gropar se spune functionar la pompele funebre. 
Il intreaba pe Bula: Tatal tau ce e? Bula: DJ la mistic club! Invatatorea: Cei aia? 
Bula: Clopotar şi cantor la biserica 
 
In timpul orei de romana invatatoarea le dau elevilor de invatat ptr a doua zi 
poezia lui Mihai Eminescu "Si dacă ramuri bat in geam" 
 
A doua zi invatatoarea asculta pe toti elevii şi cand ajunge la Bulisor acesta zice: 
şi dacă ramuri bat in geam....... şi dacă ramuri bat in geam.....ma enervez şi tai 
copacul! 
 
Cica Bula la scoala.Profesorul: copii astazi spunem bancuri. Bula: sa dus tata in 
padure la lemne shi taind la ele, o aschie la nimerit drept in cur. Prof: Bula spune 
shi tu mai pe ocolite. Bula: sa dus tata la lemne shi sarii o aschie il ocoli, il ocoli 
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shi pana la urma tot in cur il nimeri. 
 
Merge tata cu fiul in fiecare duminica in oras.Ei merg peste tot numai la un night-
club nu.Fiul il intreaba intro zi pe tata: Tata de ce nu mergem şi acolo? Pai stii 
fiule nu e de copii mici acolo. Duminica urmatoare tata nu mai are timp sa 
mearga cu fiul undeva şi ii da bani sa mearga singur la film. Fiul merge la night-
club. O prostituata vazandul mic şi pierdut in spatiu ii ofera o felie de paine cu 
dulceata. Copilul mananca. Curva ii mai ofera pe rand inca doua pe care acesta le 
mananca. Pe a patra el nu o mai poate manca şi se multumeste sa o linga Acasa 
tata il intreaba cum a fost. Pe trei leam dat gata şi pe una am linso.... 
 
Bula se uita cu binoclu la o perehe care se sarutau.Strula merge acasa şi il ve de 
pe Bula cand sa uita cu binoclu şi ii zice: Ce faci mai ? Lasa perechea aia in pace 
mai bine te uiti şi tu la sotia ta! Bula tare suparat: Dar tocmai la ea ma uit! 
 
Era bula in desert.Fata morgana...Bula zareste mai incolo o masinarie şi cand 
ajunge in dreptul ei vede scris pe un ecran: "Pentru 1$ veti avea un contact 
sexual de calitate."Bula se scotoseste de bani şi gaseste 50 centi pe care ii baga in 
masinarie şi apoi baga scula in locul cu pricina...Un urlet sfasie tacerea pustiului 
şi pe ecranul aparatului scrie: "LA 50 CENTI ASCUTIM CREIOANE!!!" 
 
Se duce Bula la o prietena sii spune ca ii da 1000 de dolari dacă fac sex.Aceasta e 
de acord.Se duce şi a doua oara.Si a treia oara.La sfarsitul actului sexual prietena 
il intreaba de ce a platit atatia bani.R: mia dat taicatu' 3000 de dolari sati dau. 
 
Piatza Universitatzii. Jos Iliescu! Jos Constantinescu! Apare o limuzina neagra, 
face un tur şi se opreste in mijlocul multzimii.. Din ea coboara un tip imbracat in 
negru, ochelari negri, meserie! Asteapta sa se adune mai multi curiosi... 
 
Tu, tu şi tu... şi eu, face Bula, şi eu, şi eu! Da, şi tu. Ducetzi va dracului! 
 
Bula beat, noaptea pe strada Victoriei. Se opreste in fata Guvernului. Vine la el un 
politist: Circulati, nu aveti voie sa stationati. De ce, domnule politist? Deoarece 
este sediul Guvernului. şi ce daca, ba? Eu am bani sa cumpar toti parlamentarii, 
senatorii şi ministrii. Apare şi nevasta lui Bula. Scuzatil domnule politist, asa face 
la betie. Cumpara toate rahaturile. 
 
Era o data Bula in SAHARA.Fiindui sete el cauta o balta de apa.Bula gaseste o 
balta de apa şi bea apa din ea, dar apoi fiindui foame a inceput sa 
pescuiasca.Prinde un pestisor auriu şi cand sal manance auzi ceva : NU ma 
manca. Pot sati indeplinesc 3 dorinte. BULA auzind acestea ii zise dorintele: sa 
fie curat;sa aiba multa apa;femeile sa nu poata trai fara el. A doua zi BULA 
vorbeste cu pestisorul auriu ca nu ia indeplinit nici o dorinta. Pestisorul zise, , 
Cum dar nu team transformat intrun veceu''. 
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Intro zi Bula se intoarce de la scoala sii spune tatalui sau: TATA, TATA azi am 
facut sex pentru prima data.Tatal sau exclama de bucurie: Bravo fiule, dar zimi şi 
mie cinei fericita.La care Bula raspundePai tocmai dai mana cu ea. 
 
Bula: Mama mie foame Mama : Fierbeti mama un uosor Bula : Mai bine fierbeti 
tu o tata 
 
Bula şi Alinuta sub masina; vine mama lu' bula şi intreaba: Ce faci acolo ma bula? 
Pompez ulei1 
 
Cei mic, negru, in coltul camerei?? Bula cu degetelen priza. 
 
Mergea Bula pe plaja şi observa un tip care era inconjurat de o multime de 
piucute. Bula intrigat ii cere tipului respectiv un sfat pentru a se baga şi el in 
seama. Tipul: Pai iei un cartof şi il bagi in slip. A doua zi apare pe plaja Bula 
foarte mandru de noua achizitie, dar observa ca este privit naspa. Nervos Bula se 
intalneste cu tipul respectiv. Tipul: Bai Bula, da prost mai esti.Tiam spus sa il pui 
in fata!!! 
 
Bula la scoala aude de ecou. Peste o saptamina se face o excursie la munte. Bula 
incintat se duce la tasu' sii zice sa se duca şi el in excursie. Pleaca Bula şi ajunge 
la gura unei prapastii şi incepe sa strige: Ai sictir! NIMIC A doua oara: Ai sictir! 
NIMIC A treia oara: Ai sictir! (in timp ce a zis "ai sictir" cazu in prapastie şi se 
agata de o creanga). Bula striga: "AJUTOR!" Ecoul: "Hai sictir!" 
 
La scoala Bula deseneaza o musca in registru. Profesoara o vede şi incepe sa o 
ucida şi isi da seama ca e desenata sii zice lui Bula sal cheme pe taicasau la 
scoala. A doua zi vine tatal lui Bula şi profesoara povesteste istoria cu musca la 
care taicasau ii spune profesoarei: Asta nui nimic mie mia desenat un butoi cu 
bere, am stat toata ziua la rind dupa bere. 
 
Accident la locul de munca. Bula este anchetat in legatura cu moartea lui Ion. 
PolitistuL: Ma Bula, cum a murit Ion? Pai injura şi Dumnezeu la pedepsit. Cum 
injura ma? Pai tot zicea: "Bula, In Dumnezeu matii nu mai zgaltana schela". 
 
La scoala invatatoarea il intreaba pe Bula. 
 
I: Ia zi Bula tu stii cine a introdus acupunctura in tara noastra? 
 
B: Da, Vlad Tepes. 
 
Se duce Bula la bordel. Intreaba ce trebuie sa faca sa primeasca o femeie. I se 
spune sa mearga intro cabina, sasi masoare penisul in erectie şi sa strige cu voce 
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tare numarul rezultat in urma masuratorii. Apoi sa astepte ca va veni o fata 
potrivita. Zis şi facut. Intra Bula in cabina şi la un moment dat striga: 7...7...7... 
Toti cei care se aflau prin preajma incep sa rada. 
 
O fata care nu prea avea clienti il ia pe Bula şi se duc la treaba. Dupa vreo trei ore 
apare fata toata sparta şi distrusa, abia mai mergea. Colegele o intreaba: Ala cu 
7...tea f***t in halul asta?! Sal ia dracu de tampit ca sia masurat diametrul in loc 
sasi masoare lungimea. 
 
Toti copiii de la Bula din clasa au Mercedes. El are Bicicleta dar le zice copiilor ca 
are şi el Mercedes. Intro zi Bula intarzie la scoala. Profesoara il intreaba: De ce ai 
intarziat Bula ? A cazut lantul de la masina şi a trebuit sa il pun! A durat mult 
timp! 
 
Bula isi surprinde parintii in pat. Tatal sau incearca sai explice: "Stii fiule eu o 
umflam pe mama ta pentru ca atunci cand mergem la plaja sa nu se inece" Nui 
nimic tata ca şi asa in fiecare joi vine vecinul şi o desumfla la loc. 
 
Bula insurat de 10 ani nu facuse sex cu nevasta. Nevasta merge la soacrasa şi ii 
spune problema. Soacrasa ii promite ca va vorbi cu socrul sal aranjeze pe Bula. 
Socrul o ia pe soacra şi pe Bula seara in camera. Il pune pe Bula sa tina o 
lumanare in timp ce socrul facea sex cu soacra. Bula spune lu' taicasau: Tata tine 
şi tu lumanarea. Tacsu ii zice: Bula tu fa acasa. Bula pleaca, seara o ia pe nevasta-
sa şi pe un vecin, caruia ii da lumanarea sa o tina. Vecinul ii zice lui Bula: Bula da-
mi şi mie. La care Bula zice: Ia ma, ca eu nu sunt egoist ca tata! 
 
Stiti cum se cheama masina lu' Bula? Ambulanta! Stiti cum se chiama hainele lu' 
Bula? Bulendre! Stiti ce a facut Bula in vara asta? Bulion! Dar la 14 ani? Sia luat 
buletinu'. Cum se numesc emotiile lu' Bula? 
 
Bulversari! Cum il chema pe Bula cand e nasol? Bulangiu? Cei plac cel mai mult 
lu' Bula? Bulanele! Cand Bula a incurcato, isi zice: Am imbulinato! In ceo sasi 
prinda Bula sicriul? In Buloane! 
 
Bula şi Strula merg in Bucuresti. La un moment dat ei se ratacesc in orasul acela 
mare. Bula stiga dupa Strula, iar Strula striga şi el dupa Bula. Politistii vazand 
atata zarva, ii aresteaza şi ii duc la aceeasi sectie. Ei se intalnesc şi zic in gandul 
lor: "Mai dar destepti mai sunt astia din Bucuresti" 
 
Mama lui Bula ii verifica adesea temele lui Bula. Dar intro zi la matematica gasi o 
pagina libera. Dar, nai scris nimic pe aceasta pagina! Mama, aceasta pagina este 
de calcul cu mintea! 
 
La o casa de nebuni se primesc ajutoare. Directorul spitalului de nebuni il vede 
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pe Bula ca trage un casetofon legat de o sfoara dupa el şi inca fugea. Ce faci Bula? 
intreaba directorul. Trag muzicaaaa! 
 
In epoca de piatra era Bula la scoala. Deodata in scoala se aude un urlet. Bula ce 
ai de urlii? il intreaba profesoara pe Bula. Ma iertati doamna profesoara dar mia 
cazut fituica pe picior. 
 
In ziua de 23 august, Bulisor statea cu maicasa pe trotuar şi striga: Ula! Ula! Ula! 
Vazand un militian ii zice: 'Vai ce baietel cuminte aveti! Se pare ca nu poate sa 
pronunte litera 'R'. Mama ii zice: 'Va inselati tovarase, nu poate sa pronunte 
litera 'P'! 
 
Bula era corigent in clasa a IVa la matematica. Vine invatatoarea şi ii spune: Bula 
dacă vrei sa te trec, spunemi cat fac 4+3! 
 
Bula dupa ce numara pe degete, spune bucuros: 7 doamna invatatoare! -
Nesimtitule, in clasa a IVa numeri pe degete? Baga mainile la spate! Spunemi cat 
fac 4+4? Bula intorcanduse la spate cand pe o parte cand pe alta ca sa poata 
numara pe degete şi spune: 8 doamna invatatoare! Nesimtitule, baga mainile in 
buzunar! Cat fac 5+5? Bula, dupa ce numara degetele prin buzunare, exclama: -
11, doamna invatatoare! 
 
Bula face dragoste in 4 labe: Una dimineata, alta la pranz şi doua seara! 
 
Intreaba Bula: Bunicule ce sunt alea? Cirese negre. şi de ce sunt rosii? Pentru ce 
sunt inca verzi! 
 
Bula şi Strula merg sa se angajeze. La semnarea contractului Bula spune: Eu nu 
stiu sa scriu. La care secretara: Fa şi tu un semn. Bula face un X Urmeaza Strula la 
rand şi nici el nu stie sa scrie. Strula face un 0 la care secretara? Strula pe mine 
nu ma cheama ca pe el. 
 
Vine Bula la taicasu : Tata, am salvat o fata de la viol! Bravo, Bula ! Cum ai facut ? 
Nu mi sa sculat ! 
 
Intro zi vine Bula la scoala cu ochii vineti. Profa il intreaba: Ceai patit, Bula, de ai 
ochii vineti? Pai eram in autobuz şi in fata mea era o femeie careia ii intrase fusta 
in fund şi iam scoso şi uite ca mia invinetit ochiul stang. Dar dreptul, intreaba 
profa. 
 
Pai dacă am vazut ca nui convine, iam pus fusta la loc. 
 
Era odata Bula cu tacsu şi se duceau la gara. Pe drum Bula vazuse doi caini care 
se imperecheau. Bula il intreba pe taicasau: Tata ce fac acei caini? O arunca pe 
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cateaua aia peste gard. Ajunsi in gara taicasau vazu ca nu avea bani la el. Il 
trimise pe Bula acasa. Cand sa intors ia zis: Tata ia doar doua bilete pentru ca 
cineva o arunca pe mama peste gard. 
 
Intro zi Bula trebuia sa raspunda la 4 intrebari. 
 
1. Ce face Bula cand un om sta la rand la paine? 
2. Ce face cand doi se bat? 
3. Ce face cand pleaca un vapor? 
4. Ce face cand un copil se ineaca? Bula merge acasa sil intreaba pe tatal sau. 
Tatal sau zice: 
 
 
1. Isi asteapta randul. 
2. Cheama politia sai imprastie. 
3. Scoate batista şi isi ia la revedere. 
4. Arunca franghia sil trage la mal. Merge Bula la scoala şi le inverseaza. 
Incepe sa spuna propozitiile: 1 cand stai la rand chemi politia sai imprastie, 2 
cand doi se bat iti astepti randul, 3 cand pleaca un vapor arunci franghia sil 
tragim la mal, 4 cand un copil se ineaca scoti batista siti iei la revedere. 
*** 
Pe Bula la scapat cacarea. Merge pe la toate WCurile publice dar toate erau 
ocupate. Se gandeste el unde sa mearga şi merge şi se suie pe biserica şi ii da 
drumul la cacare. Iasa din biserica popa şi se uita in sus şi zice: "Ce ne da 
Doamne noua ce ne da Doamne noua?" Iar dupa aceea intra inapoi in biserica. 
Iasa din nou şi zice: "Ce sati dam tie Doamne ce sati dam tie Ddoamne?" Bula de 
pe biserica zice: "O HARTIE SA MA STERG LA FUND!" 
*** 
Bula facea dragoste cu sora lui, si, la un moment dat, ea ii spune: Bula tu faci mai 
bine decat tata! Stiu mia zis şi mama ! 
*** 
Invatatoarea ii intreaba pe elevi ce animale au prins ptr. ora de biologie. Eu am 
prins o vrabie. Eu am prins o broasca. Eu am prins doi iepuri spune Bula. Doi? 
Intreaba invatatoarea. Da doamna invatatoare doi am prins raspunde Bula. şi 
cum iai prins intreaba invatatoarea? Regulinduse! 
*** 
Tasu lu' Bula se masturba in baie. Bula aude zgomot şi da sa intre peste tasu. 
Bula: Tata ce faci in baie? Taicasau: Ma joc cu pelicanul. Bula: Vreau sa ma joc şi 
eu cu pelicanul! Taicasau: Nu Bula nai voie ca esti prea mic (insistent catre Bula). 
Bula incepu sa plinga şi se duse la masa Bula: Mama, mama tata nu ma lasa sa ma 
joc cu pelicanul! Mama: Zi lu' tactu ca tiam zis eu sa te lase sa te joci cu pelicanul. 
Dupa ceva timp se aude un zgomot in baie. Mama lui Bula se duce disperata in 
baie sil gaseste pe barbatasau pe burta de durere. Mama: Bula ce are taicatau? 
Bula (plangand): Mama, mama pelicanul ma scuipat şi iam tras un pumn in gusa. 



3299 

 

*** 
In Bula fierbeau hormonii. Cauta el o tipa o zi intreaga, dar fara succes. Cum 
mergea el bezmetic, da de coliba unui cioban moldovean. Se apropie, o 
cerceteaza bine şi vede ca in spatele ei era o gaura in zid. Fara sa mai stea prea 
mult pe ganduri, isi introduce organul in gaura respectiva. Intre timp, vine şi 
ciobanul acasa şi exclama: Of ce caldura, nam unde sami atarn palaria. A, ba iote-
un chiron (instrumentul lui Bula). Dupa cesi atarna palaria, sa culca cu capul sub 
palarie. Dupa cateva minute, Bula isi termina treaba, isi scoate instrumentul şi 
palaria cade pe fata ciobanului. Acesta murmura: Of şi caldura, so tochit şi 
chironul! 
*** 
Cica pe Bula il durea foarte rau cotul. Merge la medic, isi face o groaza de analize 
şi tot nimic. Aude de un cabinet unde se fac analize pe un calculator foarte 
performant. Merge la acesta şi i se da o sticla de un litru pe care trebuie so umple 
cu urina. Neputand so umple singur, e ajutat de sotia şi de fiica lui. Iata 
rezultatele: Sa stii ca sotia ta se culca cu instalatorul. 
Fiica ta nu mai e virgina de mult. Iar tu nu te mai masturba in baie, ca este stramt 
şi te lovesti la cot. 
*** 
Statea Bula odata in dormitor şi vine nevastasa: Hai sa facem cum faceam in 
copilarie in luna de miere! Bine, ma! Dar stai sa ma duc sa cumpar un 
prezervativ. Ajunge la magazin şi spune: Vreau un prezervativ! De care aveti? Pai 
verde la 1000, şi negru la 500. Datimi unu la 500! Se duce acasa şi se f*t. Dupa o 
luna pleca in armata. Dupa un an vede un copil negru. Dupa 7 ani vine şi il 
intreaba: "Tata da eu de ce sunt negru? Restul familiei sunt albi!" Taci ma in 
p***a mati ca dacă mai aveam 500 de lei erai verde! 
 
Profesorul de logica: Curtea scolii are lungimea de 52 de metri şi latimea de 38 
metri. Ce varsta am eu? 44, dle profesor, raspunde Bula. Perfect, Bula. Explicale 
şi colegilor tai cum ai apreciat asa de exact! Pai, am un vecin pe jumatate nebun 
ca dvs. şi are doar 22! 
*** 
La ora de istorie: Profesorul: Cine a fost Mihai Viteazu? Bula: Amza Pelea. 
*** 
Bula merge la un magazin: Vreau şi eu un pachet de tigari B.T. Domnule sa stiti 
ca dacă luati doua B.T. primiti unul gratuit! Perfect! Atunci puteti direct sa mil 
dati pe cel gratis! 
*** 
Bula lucreaza pe santier. Trece un om bogat pe acolo. Bula scapa o caramida şi 
striga: Cade! Bogatul se fereste si, drept rasplata ii ofera jumatate din averea sa. 
*** 
Dupa un timp, Bula se intalneste cu Strula. Acesta il intreaba: Cum teai 
imbogatit? şi Bula ia povestit totul. Strula face şi el la fel, insa el este balbait şi 
cand trece tipul bogat, Strula striga: C..c..c..Na! Ca lam omorat! 
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*** 
Era odata Bula. Il roaga mama, il roaga şi tata sa faca pipi. El nu vrea cu nici un 
chip. Dupa ceva timp il intreaba mama: Bula, nu faci pipi? Bula raspunde: Ba da, 
dar cu bunica! De ce? Cai tremura mana! 
*** 
Bula cu Strula sar cu parasuta. Strula este la prima saritura şi nu stie sa deschida 
parasuta. La 1500 m: Bula, cum se deschide parasuta? Lasa cati spun mai tarziu. 
La 100m: Bula, cum se deschide parasuta? Lasa cati spun eu mai tarziu. La 3 m, 
Strul disperat: Bulaaa, cum se deschide parasutaaaa? Da' ce sa intamplat nai mai 
sarit niciodata de la inaltimea asta? 
*** 
Era odata mama lui Bula şi cu Bula. Mama il trimite pe Bula sa se duca la 
plimbare şi dacă se intalneste cu cineva sa spuna "da". Bula se intalneste cu niste 
tigani: Ei il intreaba: Vrei bataie? Da şi il bate. El se duce acasa şi se plange 
mamei sale. Mama ii spune sa spuna numai "nu". Bula iar se intalneste cu tiganii 
iar ei il intreaba: Teai saturat de bataie? Nu. 
*** 
Cica Bula şi cu Budaciu se plimbau intro padure. La un moment dat Budaciu zice: 
Bula eu am impresia ca vrei sa mio tragi. Cum Budaciu, fii om serios. Merg ce mai 
merg, iar Budaciu: Mai Bula eu presimt ca vrei sa mio tragi. Termina bai Budaciu 
ca nui asa. Mai merg ei ce mai merg, şi deodata Budaciu: Hai mai Bula tragemio 
sa scap şi eu de presimtirea asta! 
*** 
Ora de educatie sexuala: Profesorul trebuie sa plece şi il lasa responsabil pe Bula. 
Bula te las pe tine dar sa fii cuminte. Vine profesorul dupa 10 minute şi gaseste 
toate fetele dezbracate: Ce se intampla Bula? Practica la fete. Mai vine iar 
profesorul dupa 10 minute şi gaseste toti baietii dezbracati: Acu' ce se intampla 
Bula? Practica la baieti! Mai sta profesorul ce mai sta şi vine iar. Acum elevii fac 
sex pe banci: Bula, e scandalos! Domnule profesor acum leam dat lucrare de 
control. Bine Bula! Vede profu' doi poponari in spate: Da' cu aia ce e Bula ? Iam 
prins copiind şi leam schimbat subiectele. Aha. In ultima banca unu facea l**a: -
Bai Bula! Ala e baiatu' directorului. Lui iam dat mai usor. 
*** 
Pe timpul securitatii, Bula da un telefon la securitate şi spune ca Strula ascunde 
valuta in lemnele din spatele casei!. Apoi ii da telefon lui Strula şi ii spune: Ma 
Strula vezi ca am trimis pe cineva sati taie lemnele! Da? Pe cine? Pe cei care miau 
arat gradina primavara trecuta! 
*** 
Bula, Itic şi cu Strula se laudau care are sora mai slaba: Strula: Ba, soramea e atat 
de slaba, incat atunci cand oftezi o dezechilibrezi! Itic: Ba, sora ta nu se compara 
cu soramea. 
*** 
Ea e atat de slaba, incat atunci cand bate vantul, o poarta peste mari şi tari, ca 
trebiue maicamea sa umble prin toate tarile ca sa o gaseasca! Bula: Ba, da ce 
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surori obeze aveti. Soramea e atat de slaba, ca maicamea o plimba cu feonul pe-
afara! 
*** 
Generalul incerca sa faca prea iubitul sau cal sa rada. Intro zi cheama toata 
unitatea şi le spune ca cel ce il va face sa rada va avea doua saptamani libere. 
Nimeni nu reuseste in afara de Bula. Generalul fiind multumit de pofta de ras a 
calului ia spus lui Bula ca poate pleca doua saptamani in vacanta. La mijlocul 
vacantei Bula primii un telefon de la General care ii spuse ca va avea inca trei 
saptamani libere dacă il va face sa planga pentru ca, calul radea de atunci fara 
incetare. Bula veni repede şi dupa numai 23 minute calul se puse pe un plans ca 
la inmormantare. Mirarea Generalului il facu pe acesta sa intrebe: Cum reusesti 
tu Bula? Cum? Nui greu de loc. Prima data iam spus ca am obiectul muncii mai 
mare ca al lui şi acum iam dovedito. 
*** 
La ora de dirigentie, profesoara ii intreaba pe copii ce meserii au parintii lor. La 
un moment dat il intreaba pe Gigel: Tatal tau ce este Gigele? Parlamentar, 
doamna profesoara. Bravo! Dar tatal tau, Bula? Aaaa, pai nici taicameu nu 
lucreaza. 
*** 
Mergea Bula la plimbare şi ia iesit in cale o vaca. Da tu unde te grabesti? Pai ma 
intalnesc cu iubitul meu in parc! Da şi eu ma intalnesc cu iubita mea tot in parc? -
Vai...noi doi...! Daaaaaaa! 
*** 
Femeia incalzita, ii sopteste: Ce faci, cobori sau tio arunc acolo sus? 
*** 
Doamna invatatoare le spune fetelor din clasa ca atunci cand Bula spune o 
prostie sa iasa şi sa fuga din clasa. Incepe ora şi doamna invatatoare ii pune pe 
elevi sa spuna ce sa construit mai recent pe strada lor. Maria a spus: "Pe strada 
mea sa construit o librarie". Ionel a spus: "Pe strada mea sa construit un bar". 
Vine randul lui Bula: "Pe strada mea sa construit o casa de toleranta". La aceste 
vorbe fetele din clasa o iau la fuga. Bula striga: "Unde fugiti curvelor ca inca nu sa 
dat in folosinta" 
*** 
Bula isi prinde parinti in "focul creatiei". Tatal incearca sai explice: Noi vom 
merge la mare şi cum mama ta nu stie sa innoate o umflu putin. Interesant, 
spune Bula. Ieri a venit postasul a umflato pe mama şi a lins putin şi supapa. 
*** 
Era odata un rus, un englez şi Bula. Se duc la un hotel unde este doar o camera 
libera. Ajung in camera, fac dus şi cand se baga in pat aud o voce: Eu team facut, 
eu te mananc. Rusul şi englezul sar pe fereastra, iar Bula se duce la dulap, il 
deschide şi vede un tigan care avea in mana un c***t şi striga: Eu team facut, eu 
te mananc". 
*** 
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Scopul soţiei este de a cheltui atâţia bani, încât să nu rămână nimic pentru 
amantă.  
*** 
Soacra e ca un amestec de condimente: se amestecă în orice.  
*** 
I: Când este felicitat cineva pentru greşeala lui?  
R: Când se căsătoreşte.  
*** 
Să-i mulţumim lui Columb! Dacă nu exista el, toţi americanii ar fi trăit în 
Europa!  
*** 
— Mamă, e adevărat că pe mine m-a adus barza?  
— Da, comoara mea mică! E adevărat.  
— E adevărat că Bunul Dumnezeu ne dă pâinea cea de toate zilele?  
— E adevarăt, puiule!  
— E adevărat că Moş Crăciun şi Iepuraşul ne aduc cadourile?  
— Da, dragul mamei.  
— Atunci, de ce îl mai ţinem pe tata?  
*** 
Minuni există: vameşul Petrescu, pur şi simplu închizând ochii, a câştigat 25 mii 
de euro!  
*** 
Ştiri: "Ieri, în piaţa centrală a oraşului, trupele speciale au dispersat o 
demonstraţie a masochiştilor. Plăcerea a fost enormă, în ambele tabere!"  
*** 
El alerga după orice fustă. Şi totul ar fi fost OK, dacă nu se întâmpla în Scoţia!  
*** 
Vreau să merg la spovedanie. În 50 de ani am adunat atâtea păcate... Of, ce 
amintiri plăcute!  
*** 
Mamaia. Un ungur, înecându-se în mare, a uitat cum se spune în română 
cuvântul "ajutor" şi striga: "Me scald ultima date!"  
*** 
Vine soţul acasă beat... soţia îl aşteaptă în prag, cu o tigaie în mână, la care soţul:  
— Du-te şi te culcă, nu mi-e foame!  
*** 
Savanţii au descoperit, în sfârşit ce vrea femeia. Dar aceasta s-a răzgândit...  
*** 
— Toţi bărbaţii sunt niste afemeiaţi!  
— Chiar toţi?  
— Păi da! Crezi că ceilalţi sunt bărbaţi?  
*** 
— El ţi-a povestit despre aventurile trecute?  
— Nu.  
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— Ce măgar! Dar tu lui?  
— Nu.  
— Bravo!  
*** 
— Draga mea, trebuie să-ţi mărturisesc ceva.  
— Ce?!  
— Sunt căsătorit.  
— Pfff, ce m-ai speriat... Credeam că BMW-ul nu e al tău!  
**** 
O nouă descoperire a oamenilor de ştiinţă britanici: creierul feminin este de 
două ori mai frumos decât cel bărbătesc!  
*** 
Stewardesa:  
— De ce strigaţi? De ce sunteti nervoşi? OK, v-a scuturat de câteva ori... Un gol 
de aer obişnuit. O zonă cu turbulenţe... Se mai întâmplă... Gata, gata, ne liniştim! 
Totul e bine? V-aţi calmat? OK, merg să liniştesc şi pasagerii!  
*** 
Fiecare femeie are o prietenă, care mănâncă ca o vacă şi nu se îngraşă!  
*** 
Un bărbat intră într-un local şi vede deasupra barului un afiş mare pe care scrie 
aşa: "Sandwich cu brânză – 0.99 centi; sandwich cu pui – 1.50 euro; sex manual 
– 20 euro."  
După ce se uită câaţi bani are în portmoneu, bărbatul merge la una din cele trei 
barmaniţe foarte sexi.  
— Da? spune aceasta zâmbind provocator. Vă pot ajuta cu ceva?  
— Mă întrebam, şopteşte bărbatul, tu eşti cea care face sex manual?  
— Daaa, răspunde aceasta cu o voce extrem de senzuală. Într-adevăr, eu sunt!  
Bărbatul continuă:  
— Bine, atunci du-te şi spăla-te pe mâini, eu vreau un sandwich cu brânză!  
*** 
Un om bun ajunge in Rai. Isi primeste aripioarele, primeste un loc pe un norisor 
pufos, harfa in mina si incepe viata in Rai: toata ziua apa face pic-pic-pic, 
albinutele biz-biz-biz, pasarelele cip-cip-cip. 
O zi, 2, 3, o saptamina, doua, o ...luna, 2, 3. Plictiseala! "Hai sa dau o raita pe-
aici." Vede la avizier:  
"Sejur in Iad - 5 zile - 5.000 $". 
Plateste pe loc, e suit in autocar si dupa o ora ajunge la poarta Iadului. Se 
deschid portile si apar 5 tipe supebe. Petrece omul 5 zile de vis, numai nebunii 
si distractii. 
Dar se temina si omul se intoarce in Rai, pe norisorul lui pufos, apa pic-pic-pic, 
albinutele biz-biz-biz, pasarelele cip-cip-cip. O zi, doua, o saptamina, doua, trei, 
o luna. "Gata! Asa nu se mai poate. Ma duc sa-mi fac actele de transfer in Iad!" 
Dupa o saptamina primeste actele, se suie in autocar si ajunge la portile Iadului. 
Se deschid portile si apar 5 tipi musculosi care il leaga si-l baga in cazanul 
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fierbinte. Omul nu mai intelege nimic. Trece pe-acolo Satana si omul il intreaba 
cum cu o saptamina inainte a fost super si acum e groaznic, la care Satana ii 
raspunde: 
"Asta-i diferenta dintre turist si emigrant!" 
*** 
Se întâlnesc doi olteni în Bailesti. Unul dintre ei câstigase un premiu care consta 
într-un safari în Africa . Alalaltu', curios din fire, vroia sa stie ce facuse asta 
acolo si-l întreaba: 
- Cum fu, vere, acolo ? 
- Foarte frumos. Vegetatie l...uxurianta, animale feroce, caldura mare. 
- Ce animale vazusi pe-acolo? 
- Vazui din alea care nu prea sunt pe la noi. 
- Adica? 
- Ete, vazui zebre. 
- Zebre? 
- Da, un animal, cum sa-ti spun eu, magarul lu' nea Vasile îl stii? 
- Da. 
- Cam ca el, da' un pic mai gras si cu niste dungi alb-negre pe el. 
- Aha. Altceva? 
- Vazui si girafe. 
- Girafe? 
- Da, un animal, cum sa-ti spun eu, magarul lu' nea Vasile îl stii? 
- Da. 
- Cam ca el, da' un gât mai lung si cu niste dungi portocaliu-negre pe el. 
-Aha. Altceva? 
- Vazui si hipopotami. 
- Hipopotami? 
- Da, un animal, cum sa-ti spun eu, magarul lu' nea Vasile îl stii? 
- Da. 
- Nu seamana deloc cu el. 
*** 
Odata, eram cu nevasta-mea in pat si ma intrebam si eu, asa: 
- O fi avut, n-o fi avut? 
Pana la urma am zis sa intreb cu voce tare, nu numai in gand, dar mai pe ocolite 
si i-am zis: 
- Auzi, cum se face ca nu stiu niciodata cand ai orgasm? 
- Pai n-are rost sa te tot sun la serviciu si sa te deranjez pentru atata lucru ... 
*** 
Doi naufragiati intr-o barca in mijlocul oceanului. 
Dupa cateva zile, gasesc plutind lampa lui Aladin. 
Iese duhul si zice: 
- Ba, baieti, io nu mai am putere decat pentru o dorinta ... 
Unul din naufragiati, insetat, zice: 
...- Transforma oceanul in bere rece! 
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Duhul se conformeaza. 
Celalalt naufragiat zice: 
- Boule! Acum trebuie sa ne pisam in barca ... 
*** 
Nevasta e ca matematica, pur si simplu nu poate fi contrazisa. 
*** 
Incendiu la un bordel din Bucuresti. 
Reprezentantii Electrica spun ca totul a pornit de la un scurt. 
*** 
Care este deosebirea între barbat si femeie? 
Barbatul aude cu o ureche, iar pe cealalta iese totul; femeia aude cu ambele 
urechi, si totul iese pe gura. 
*** 
Doi prieteni mor într-un accident de masina. Unul merge în rai, iar celalalt în 
iad. Într-o zi, cel din rai se uita în jos si-l vede pe cel din iad stînd cu o cutie de 
bere în mîna si cu o blonda pe genunchi. Suparat, se duce la Dumnezeu: "Ce-i 
asta?! Cred ca vreau sa merg în iad; uite-te la prietenul meu de acolo!" 
Dumnezeu îi raspunde: "Uite-te mai bine: Cutia are o gaura în fund si blonda n-
are niciuna... 
*** 
Barbatul vine acasa: 
- Iubito, am o problema... 
- De cate ori sa-ti spun? Acum suntem casatoriti, nu mai vorbim la singular, ce e 
al meu e si al tau. 
- Bine... secretara noastra a ramas insarcinata cu noi... 
*** 
O batranica la Pescarie: 
- Domnu', e proaspat pestele? 
- Pai, nu vedeti ca este viu, cum sa nu fie proaspat?! 
- Bine, bine, maica, raspunde batrana, vie sunt si eu... 
*** 
Intr-o benzinarie, o blonda se uita derutata la pompe si murmura: 
- 95?.. 98?.. 95!.. 98!.. 
Vazand-o pierduta, un angajat al benzinariei se aproprie si o intreaba: 
- Cu ce va pot ajuta? 
Cu o raza de fericire in privire, blonda raspunde: 
...- Benzina din 2011 n-aveti? 
*** 
- Mamico, mi-ai spus ca ingerasii au aripioare si pot zbura! 
- Desigur scumpa mea. 
- Aseara cand tu nu erai, am auzit cum tata ii spunea bonei "ingeras". Ea cand o 
sa zboare? 
- Maine dimineata, scumpo, maine dimineata.... 
*** 
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Prajitura cu ciocolata 
Un batran zacea pe patul de moarte, mai avand doar cateva ore de trait. 
Deodata simte miros de prajituri cu ciocolata, miros care venea dispre 
bucatarie. Adunandu-si ultimile puteri, se taraste din pat, pe podea, pe hol, pe 
scari  pana in bucatarie. Acolo, nevasta lui cocea prajituri cu ciocolata. Cu o 
ultima zvacnire de energie intinde mana catre prajituri. Nevasta il pocneste 
scurt peste m ana : 
- NU! Asteas-s pentru inmormantare ! 
*** 
Doua blonde stau de vorba: 
- Fata, mi-am luat si eu o perie de WC. - Si cum e? - Hartia igienica e mai buna. 
*** 
Basescu merge sa consulte o vrajitoare. 
Vrajitoarea închide ochii si îi spune : 
- Va vad trecând pe un bulevard foarte mare, într-o masina decapotabila si 
lumea strigând de bucurie. Basescu zâmbeste si o întreaba : 
- Deci multimea este fericita ? - 
Da, ca niciodata ! - 
Si oamenii alearga dupa ...masina ? 
- Da, alearga în jurul masinii, ca nebunii. Politiei îi este foarte dificil sa faca loc 
masinii. 
- Sunt si oameni care poarta drapele ? 
- Da, drapele si bannere cu cuvinte de speranta pentru un viitor mai bun. 
- Chiar asa ? Si oamenii striga, cânta ? 
- Da, oamenii striga fraze de speranta : "Oh! De-acum încolo totul va fi mai bine 
!!!" Poporul este în sarbatoare. 
- Si eu, eu cum reactionez la toate astea ? 
- Nu pot sa vad ! Cosciugul este inchis. 
*** 
Tu cu cine faci banking? 
Criza mare. Un cartier financiar, plin de sedii de banci si birouri de firme. Pe un 
pervaz sta un barbat cu privirile ratacite, pregatindu-se sa sara în gol. Jos, în 
multimea care se uita, doi curiosi. Unul îl intreaba pe celalalt: 
- Oare cu cine face banking? 
*** 
Sistemul sanitar 
Intr-una din zile, Bula trebaluia prin bucatarie. O clipa de neatentie la tocat 
zarzavaturi si singele incepe sa curga. Ia repede o cirpa, infasoara degetul si o 
taie la dispensar. Intra in dispensar si vede doua usi: "Bolnavi" si "Accidentati". 
Ca un cetatean disciplinat ce este, Bula intra la "Accidentati". Acolo, ce sa vezi? 
Alte doua usi: "Cu sangerare" si "Fara sangerare". Asa cum era firesc, intra la 
"Cu sangerare". Alte doua usi: "De impor tanta vitala" si "Fara impor tanta 
vitala" Deschide usa "Fara impor tanta vitala" si se trezeste iar in strada... 
Pleaca nervos acasa unde familia il intreaba: 
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- Ei, Bula, te-au tratat bine? 
- Nu s-a uitat nici dracu la mine, dar organizarea e la maaaaaare meseriee. 
*** 
In facultate 
Un student intra în secretariatul facultatii, fara sa bata la usa. Secretara: 
- Iesi, te rog, si mai intra o data! Studentul: 
- Parca am fi în Windows! 
*** 
Tatal cu fiul la pescuit 
- Fiule, da-mi te rog pâinea pentru nada. 
- Am mâncat-o. 
- Atunci da-mi mamaliga. 
- Nu mai e...Am mâncat-o. 
- Ok, hai mananca si râmele si sa mergem acasa. 
*** 
Bula la ora de biologie 
Profesoara spune: 
- Copii! S titi ca stamina si pistilul la flori sunt organe de reproducere? Bula din 
rândul din spate: 
- Sa-mi bag piciorul... si eu le miroseam! 
*** 
De ce nu se face sex in institutiile publice? 
Pentru ca toti angajatii sunt rude! 
*** 
Ion s-a casatorit cu o unguroaica 
- Ioane, am auzit ca te-ai casatorit cu o unguroaica? 
- Da ... 
- De ce? 
- Stii, romancele deseori se imbolnavesc... 
- Si ce, unguroaicele nu se imbolnavesc? 
- Ba da, dar de ele nu-ti pare atât de rau. 
*** 
Un tânar novice ajunge la o manastire. 
Sarcina pe care o primeste este aceea de a-i ajuta pe alti preoti sa transcrie 
vechile canoane si reguli ale Bisericii. Tânarul novice observa ca ceilalti preoti 
fac aceste transcrieri plecând tot de la niste copii mai vechi si nu de la 
manuscrisele originale. Se duce la parintele abate si îi explica acestuia ca daca 
în prima copie s-a strecurat o greseala aceasta s-a propagat în toate copiile 
urmatoare si de la o generatie la alta. Parintele abate îi raspunde: 
- De multe secole se procedeaza în acest fel si facem copiile plecând de la copia 
precedenta. Dar observatia ta este corecta fiule. Ca urmare, în dimineata 
urmatoare, parintele abate coboara în adâncurile pivnitelor manastirii, într-o 
caverna unde erau pastrate cu sfintenie manuscrisele si pergamentele originale. 
Acolo unde, de secole, n-a mai pus nimeni piciorul, unde nimeni n-a mai intrat 
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sa deschida cufarul în care sunt pastrate pretioasele documente. Astfel se 
scurge dimineata, pe urma prânzul, seara si chiar noaptea întreaga fara ca 
parintele abate sa dea un semn de viata. Alarmat, în cele din urma tânarul 
novice coboara sa vada ce se întâmpla. Îl gaseste pe parintele abate complet 
devastat, cu vesmintele smulse, cu fruntea însângerata lovindu-se într-una cu 
capul de batrânii pereti. Tânarul se repede sa-l ia în brate si întreaba: 
- Parinte abate, ce s-a întâmplat? 
- AAAAAAHHHHH !!! CARITATE !!! CARITATE !!! Aici scrie ca trebuia sa facem 
legamânt de CARITATE nu de CASTITATE!!! 
*** 
Citat dintr-o scrisoare primita de la administratia financiara: 
"Suntem nevoiti sa va returnam declaratia fiscala cu rugamintea sa o revedeti si 
sa faceti corecturile necesare, deoarece nu putem accepta raspunsul dvs. de la 
rubrica PERSOANE AFLATE IN INTRETINERE unde ati trecut: Guvernul, 
Parlamentul, functionarii administratiei locale, judetene si de stat precum si 
cateva milioane de tigani". 
*** 
Semeni cu un celular 
În plin act sexual, o femeie îi spune sotului ei: 
- Tu semeni cu un celular ! El, (55 de ani) mândru zice: 
- Vibrez mult? 
- Nu ! Dar intrând în tunel, îti cade semnalul 
* 
Ion se duce in Turcia la all inclusive 
- Vasile, am fost in Turcia la all inclusive, exceptional: mananci cat vrei, bei cat 
vrei, cu bar la piscina, lux mare. Da´ sa vezi ce faza patesc: ma duc intr-o 
dimineata la micul dejun, Maria mea ramane in camera. Cand ma intorc, ia-o pe 
Maria de unde nu-i. O caut peste tot, ma panichez, ma duc la receptie si aflu ca e 
in camera la Antonio Banderas. Ma duc acolo, bat la usa, deschide Antonio. 
Antonio, barbat bine: frumos, plin de muschi, brunet, fara pic de burta. Cand 
colo, iese Maria mea dezbracata din baie! Cu tatele vai de mama ei, curu lasat, 
cearcane ....... ba, mi-a fost o rusine de omul ala ... 
*** 
O femeie, inginer de sistem, instala un calculator intr-o retea pentru un coleg de 
lucru. 
Cand a venit randul setarii parolelor ea l-a intrebat ce parola vrea sa folosesca 
pentru logare. 
Vrand sa o intimideze, tipul i-a spus "penis". Fara sa clipeasca, aceasta i-a 
introdus parola dorita, a reintrodus-o pentru confirmare, dupa care era sa se 
prabuseasca de ras in fata monitorului. 
Curios, tipul i se uita peste umar si vede raspunsul calculatorului: 
PASSWORD REJECTED .... NOT LONG ENOUGH. 
*** 



3309 

 

Un cuplu traind de 20 de ani impreuna... de fiecare data cand faceau sex 
barbatul zicea sa stinga becul. Plictisita atatia ani facand amor in obscuritate, 
femeia decide sa schimbe ceva in viata sexuala si intr-o seara, in plin moment 
frenetic, aprinde becul, se uita un pic mai jos si vede in mainile barbatului sau 
un vibrator, atat de fin si natural ca parea real... 
- Aaa, ticalosule ce esti, impotentule, m-ai mintit atatia ani? 
La care barbatul foarte calm zice: 
- Hai sa vorbim calm, eu iti explic ce e cu jucaria, dar tu sa-miexplici copiii... 
*** 
Ea si el, proaspat casatoriti, se plimba... Un domn bine trece pe alaturi si o saluta 
pe ea, zâmbind. 
- Cine era dânsul? întreaba sotul 
- A, un membru al cercului meu intim... 
- Aha!... 
Ceva mai încolo, o femeie frumoasa, în treacat, îl saluta pe el. Sotia (geloasa): 
- Cine era aia?! 
- A, un cerc al membrului meu intim... 
*** 
Sotul: De cate ori ne certam, tu esti foarte calma. Cum reusesti? 
Sotia: Ma duc si spal vasul de toaleta. 
Sotul: Si asta te calmeaza? 
Sotia: Da, pentru ca il spal cu periuta ta de dinti! 
*** 
Dupa un chef teribil cu bere rece ca gheata, Costica a ragusit si merge la 
prietenul lui de pahar, Vasile. Suna si in usa apare sotia acestuia. 
- Vasile e acasa? abia putu sopti Costica. 
La fel de misterios, doamna sopteste: 
- Nu, intra repede sa nu ne vada careva... 
*** 
I: - De ce actul masturbarii la femei e mai avansat tehnologic decat la barbati? 
R: - Ptr. ca la barbati e manual si la femei digital! 
*** 
Oamenii de stiinta sustin ca organismul uman creste doar pana la 25 de ani, dar 
despre acest lucru, probabil, nu stie nici fundul, nici burta! 
*** 
I: - Cum se numeste nevasta taurului? 
R: - Taurul nu are nevasta, numai boii au. 
*** 
Cand femeia e gravida, toata lumea pune mana pe burta ei si o felicita, dar 
nimeni nu pune mana pe penisul barbatului sa-i spuna: 
- Buna treaba! 
Morala: 
- Munca adevarata nu e niciodata apreciata! 
*** 
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Bula pe un moped trece foarte aproape de un barbat gras, care statea in 
mijlocul strazii. 
Barbatul: - Ma obraznicule, nu poti si tu sa ma ocolesti? 
Bula: -Ba da, dar nu-mi ajunge benzina! 
*** 
O doamna intra intr-un magazin de arme. 
- Dati-mi va rog un Beretta, calibrul 45. 
Vanzatorul: 
- Pentru aparare? 
- Nu, pentru aparare mi-am angajat un avocat! 
*** 
Spun unii ca e mai bine sa faci dragoste decât razboi, dar daca aveti chef de 
amândoua, casatoriti-va. 
*** 
- Buna ziua. As vrea sa-mi fac asigurare de viata. 
- Ce vb, mosule? Cati ani ai? 
- 97… 
Tipul ramane tampit. 
- Vorbesti serios?!?!?! Ce,vrei la varsta ta asigurare?!?!?! 
- Na… Vreau sa merg cu tata intr-o vacanta si e bine sa fim asigurati… 
Asta isi baga mana in par… ... 
- Cu tatal tau?!?!?! Pai ce varsta are???? 
- 125. 
- Pai... si ce cautati voi intr-o vacanta???? 
- Ehh… Mergem in vizita la bunicul meu… 
Asta se dadea cu capul de birou… 
- Ce spui ba,mosule???? Iti bati joc de mine?!!?!? Cati ani are bunicul tau???? 
- 145… 
- Pai ...si ce faceti acolo???? 
- Pai... nah… Se casatoreste si mergem la nunta…. 
Tipul se tinea de inima… 
- Si de ce se insoara acum ba,mosule?!?!?! 
- Eeee… Tampenii… Stii si tu cum sunt astea… Il forteaza parintii lui… 
*** 
Gheo si Ion mergeau cu trenul de la Cluj la Sibiu. Ion rupe tacerea si zice: 
Ion: Auzi, ma Gheo, tu stii de ce ne hurduca trenu` aista ? 
Gheo: Nu stiu, mah. Tu stii ? 
Ion: Apa` hai sa-ti esplic: trenu` aista are la început o locomotiva. Stii ? 
Gheo: Stiu dara, ca nu-s prost. 
Ion: N-avem nici o treaba cu ea. Merje lin, fain di tat. Mai departe, dupa 
locomotiva imediat este vagonul cu posta. Stii ? 
Gheo: Stiu dara, ca nu-s prost. Ne pasa noua de vagonul cela ? 
Ion: Nu ne pasa. Dupa vagonul cu posta este vagonul ala pentru domni de la 
oras, din aia cu valize patrate. Stii ? 
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Gheo: Stiu dara, ca nu-s prost. Spune mai departe. 
Ion: Nici de ala nu ne pasa. Dupa vagonul domnilor de la oras este vagonul 
pentru palmasi, nevoiasi asa ca noi. Stii? 
Gheo: Stiu dara, ca nu-s prost. Spune mai departe. Avem vreo treaba cu el ? 
Ion: Oleaca de rabdare. Vagonu` nost` are 2 osii: osia din fata (cu care nu avem 
nici o treaba) si osia din spate, asta pe care sta compartimentul nost`. Stii? 
Gheo: Stiu dara, ca nu-s prost. Osia aiasta are vreo taina cu noi? 
Ion: Stai o târa. Osia are 2 roti: roata din stânga (care nu ne intereseaza) si roata 
din dreapta, pe care stam noi. Stii? 
Gheo: Stiu dara, ca nu sunt prost. Ce-i cu roata de sub noi ? 
Ion: Roata aiasta are aria PI x R patrat. Cu PI si cu R nu avem nici o traba, pe noi 
patratul cela ne hurduca asa`. 
*** 
Doi indragosti stau pe iarba intr-un parc, ea delicata si sfioasa, el nerabdator si 
incordat. Mereu alti si alti indragostiti vin sa se 
aseaze pe iarba. Incepe sa se insereze,iar vantul adie usor aducand aproape 
miresme de ierburi parfumate... 
Ea: Ce mult imi place cum canta greierii! 
El: Nu sunt greieri, sunt fermoare. 
*** 
De cand a inceput sa ninga, nevasta-mea sta non-stop si se uita pe geam... Daca 
se-nteteste ninsoarea, cred ca-i dau drumul in casa... 
*** 
O femeie vine acasa si-i zice sotului, "Iti amintesti de toate durerile de cap pe 
care le-am avut in ultimii ani? Ei bine, nu le mai am." 
"Nu mai ai dureri de cap?" intreaba sotul, "Ce s-a intamplat?" 
Sotia ii raspunde: "Una dintre prietenele mele mi-a recomandat un 
hipnotizator. Acesta mi-a spus sa stau in fata unei oglinzi, sa ma holbez la mine 
insami si sa-mi repet 'Nu am nici o durere de cap; Nu am nici o durere de cap; 
Nu am nici o durere de cap.' Si a mers!Durerile de cap au disparut.." 
Sotul a replicat, "Ei bine, este extraordinar." 
Atunci sotia-i spuse, "Stii, tu nu ai prea fost un "macho" in pat in ultimii ani. De 
ce nu te duci si tu la acest hipnotizator sa vezi daca nu poate sa te ajute in 
aceasta problema?" 
Sotul a fost de acord sa incerce. 
Dupa consultatie, sotul vine acasa, isi rupe hainele, isi ridica in brate sotia si o 
duce in dormitor. O pune pe pat si-i spune: "Nu 
misca, ma intorc imediat." Se duce in baie, se reintoarce dupa cateva minute si 
sare in pat si face dragoste pasional cu sotia sa asa cum nu o mai facuse 
niciodata. Nevasta-sa e uluita, "Baiete, a fost minunat!" 
Barbatul ii spune "Nu misca, ma intorc imediat."Se intoarce in baie, sta cateva 
minute, se intoarce in dormitor si runda a doua a fost mai buna chiar si decat 
prima oara. Sotia ramane ametita si extaziata.Barbatul ii spune din nou, "Nu 
misca, ma intorc imediat." Si se intoarce iar in baie. 
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De data asta, sotia il urmeaza in liniste si acolo, in baie, il vede stand in fata 
oglinzii si repetand, "Ea nu este sotia mea. Ea nu 
este sotia mea. Ea nu este sotia mea...!" 
*** 
Un tigan la gara, cere un bilet si o intreaba pe doamna de la casa de bilete: 
- Doamna, pot sa iau cu mine in tren 120 kg de dulceata? 
- Cum sa luati 120 kg de dulceata? Asta nu-i marfar, nu va putem lasa sa faceti 
asta! 
Tiganul vesel, se intoarce catre nevasta-sa si ii spune: 
- Imi pare rau, dulceata, ai auzit ce a spus...Tu ramai acasa! 
*** 
Blonda: 
- Nu pot sa intru pe internet !! 
Suport tehnic: 
- Ati folosit parola corecta? 
Blonda: 
... - Da, sigur. Am vazut-o la colegul meu. 
Suport tehnic: 
- Puteti sa-mi spuneti ce parola ati folosit? 
Blonda: 
- Sase stelute... 
*** 
Doamna Ionescu mergand pe strada da nas in nas cu preotul orasului. 
-Buna ziua! Nu sunteti dvs. doamna Ionescu, cea care v-am casatorit eu acum 2 
ani? 
-Ba da parinte, eu sunt... 
-Ce mai spuneti, cum o mai duceti? Aveti copii? 
-Suntem bine parinte, dar copii nu avem momentan. 
- Ce pacat,zice parintele.Dar uite cum facem...Saptamana viitoare eu trebuie sa 
merg la Roma la intalnirea cu Papa si asa profit de ocazia asta si aprind o 
lumanare pentru voi doi. Zis si facut.Dupa cativa ani buni se intalnesc iar: 
-Ooooo, doamna Ionescu, ce mai faceti???... Ia spuneti-mi, aveti copii?? 
-Da parinte, raspunde femeia, avem 3 perechi de gemeni si inca 4 copii,in total 
avem 10. 
-Slava Domnului, zice popa, ce minunatie, ce miracol !... Si ia spuneti-mi 
doamna, ce mai face sotul dvs.? 
-Pai ce sa faca....acum este in drum spre Roma sa vada daca poate sa stinga 
nenorocita aia de lumanare. 
*** 
Daca un profesor nu poate preda toate materiile, cum poate un copil sa învete la 
toate materiile? 
*** 
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Sunt 2 luni de cand am cunoscut-o pe prietena mea blonda. Mi-a spus de la 
inceput sa nu vrea sa-si piarda virginitatea cu mine. Pana la urma am convins-o, 
i-am promis ca i-o dau inapoi dupa ce termin. 
*** 
Proteste la Cluj-Napoca : 
- Merem la miting sa-l dam jos pe Basescu? 
- Merem. Da' cate grade is afara? 
- Minus 7. 
- No, lasa, ca nu-i om rau... 
*** 
Suna cineva la usa unui apartament. Un tip deschide si vede o doamna nervoasa 
care intreaba: 
- Dumneata ai salvat ieri un băiat pe lac de la inec? 
- Da, eu .. 
- Si sapca lui unde e?! 
*** 
O tanara statea pe o banca in parc, cand un individ ce parea boschetar se aseaza 
langa ea si o intreaba: 
– Domnisoara, vreti sa va culcati cu mine?! 
– Nu! 
– Atunci, va rog sa plecati din patul meu! 
*** 
In timpul dispersarii unui miting de gay in Bucuresti, trupele speciale au 
pierdut 17 bastoane de cauciuc! 
*** 
Un bărbat întreabă instructorul la sala de fitness: 
- Vreau să impresionez o fată, care aparat să îl folosesc? 
Instructorul îi răspunde: - Foloseşte bancomatul!... 
*** 
Un colonel îi spune generalului: 
-Domnule general, aveţi pantalonii descheiaţi! 
- Experimentez, colonele! Aseară am avut cămaşa descheiată şi mi-a înţepenit 
gâtul. 
*** 
Trei amici, evident români, erau într-o barcă şi dădeau la peşte când deodată un 
înger vindecător apare lângă ei. 
Ăştia, înmărmuriţi, după ce le revine glasul încep să îi ceară: 
Eu am o durere mare de spate de câţiva ani, nu pot să scap de ea... 
Îngerul îi atinge spatele şi e vindecat! 
Eu trebuie să port ochelari toată viaţa, că nu văd bine, şi aş vrea să văd şi eu clar 
lucrurile care mă înconjoară... 
Îngerul îi ia ochelarii, îi aruncă în apă şi ochii i se vindecă, vede perfect.. Se uită 
îngerul şi la al treilea... 
Pe mine să nu mă atingi!!! Io primesc pensie de boală... 
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*** 
Afiş într-un bar: "Dacă beţi ca să uitaţi, vă rugăm plătiţi înainte!" 
*** 
Marie, dacă ai câştiga 100 milioane la Loto, m-ai mai iubi? 
- Da Ioane, şi mi-ar fi foarte dor de tine! 
*** 
Un tip bătrân şi foarte bogat era grav bolnav. Vin rude să-l viziteze şi întâlnesc 
medicul. 
- Doctore, mai e vreo speranţă? 
- Niciuna! Pacientul se va vindeca! 
*** 
Doi amici, vară toridă, în barcă la pescuit, beau bere cu lansetele în apă, 
fumează nişte trabucuri ... 
când deodată unul din ei se opreşte şi zice din senin: 
- Auzi mă, cred că divorţez de nevastă-mea, nu mi-a mai vorbit de o săptămână! 
- Băă, io zic să te mai gândeşti, femeie bună ca asta e mai greu de găsit... 
*** 
Soţul, tot roşu şi transpirat, calcă rufe şi o`ntreaba pe nevastă-sa: 
- Dragă eşti sigură că asta e cura cu fier pe care mi-a prescris-o medicul???? 
*** 
La servici Şeful îi spune angajatului: - Faci totul atât de încet! 
Gândeşti încet, scrii încet, vorbeşti încet, te mişti încet! Faci vreun lucru repede? 
- Da! Obosesc repede ! 
*** 
Ce-a fost inainte: oul sau gaina? Mai inainte au fost de toate! 
*** 
Dupa razboi, o maicuta ii povestea unui tanar din sat prin ce a trecut: 
"Au venit germanii si ne-au violat pe toate... bine, cu excepţia sorei 
Margareta.Cand s-a intors frontul si au venit ruşii, iar ne-au violat pe toate... 
toate-toate, cu excepţia sorei Margareta. Apoi, a venit armata SUA, puscasii 
marini ca sa ne elibereze si din nou si astia ne-au violat pe toate ... dar tot asa, 
cu excepţia sorei Margartea. " 
Tanarul o intreaba curios: 
- Dar ce avea maicuta sora Margareta? Mirosea urat, era batrana,era bolnava, 
urata??? 
Maicuta: 
-Ei, nu,nu, doar ca ei nu prea-i placeau chestiile astea…..” 
*** 
Sotia ascultatoare 
 
Era odata un om care a muncit toata viata si a economisit toti banii. 
Si era foarte zgarcit cand venea vorba de banii lui. 
Chiar inainte sa moara i-a spus sotiei: 
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- Cand voi muri, vreau sa pui toti banii mei in sicriu cu mine. Vreau sa iau banii 
in viata de veci cu mine. 
Si a pus-o pe sotie sa ii promita din toata inima ca, atunci cand va muri, ea va 
pune toti banii in sicriu cu el. 
Si a murit. 
Era intins in sicriu, sotia statea alaturi – imbracata in negru, iar prietena ei 
statea langa ea. 
Cand s-a terminat ceremonia si groparii se pregateau sa inchida sicriul, sotia 
spuse: 
- Stati un moment! 
Avea o cutie mica de metal cu ea. S-a apropiat cu cutia si a pus-o in sicriu. Apoi 
groparii au inchis sicriul si l-au coborat in groapa. 
Prietena ei spuse: 
- Draga, stiu ca nu esti atat de nebuna incat sa pui toti banii acolo impreuna cu 
sotul tau. 
Sotia loiala raspunse: 
- Asculta, sunt crestina. Nu pot sa imi retrag cuvantul. I-am promis ca voi pune 
banii aceia in sicriu cu el. 
- Vrei sa spui ca ai pus toti banii aceia in sicriul lui ?!?!? 
- Sigur ca da, raspunse nevasta. I-am strans pe toti, i-am pus in contul meu si i-
am scris un cec... Daca poate sa-l 
incaseze, atunci ii poate cheltui.... 
*** 
Moş Crăciun intră pe horn într-o casă şi nimereşte în dormitorul unei tinere 
superbe, care dormea goală în pat. Nehotărît, începe să se plimbe de colo-colo 
prin încăpere, zicînd: 
- Dacă o fac, nu voi mai fi primit în cer, dar, dacă nu o fac, nu o să mai pot ieşi pe 
coş. 
*** 
Doua doamne mai in varsta discutau despre balul ce urma sa se desfasoare la 
clubul pensionarilor. Una dintre doamne i-a spus celeilalte: 
- Trebuie sa purtam ceva care sa se asorteze cu parul sotilor nostri, asa ca eu 
ma voi imbraca in negru. 
- Doamne Dumnezeule, atunci eu cred c-ar trebui sa stau acasa. 
*** 
Sotul tocmai termina de citit “Barbatul casei”, o carte care ii invata pe barbati 
cum sa se impuna in relatia cu sotia. Vine direct la nevasta-sa si, proptindu-se in 
fata ei, ii spune : 
- De acum inainte sa-ti intre in cap ca eu sunt barbatul in casa asta si cuvintul 
meu e lege!!! Ai inteles? Acum vreau sa-mi prepari cina, sa ma servesti, dupa 
care vreau ceva la desert. Dupa ce mananc, te duci sa-mi pregatesti baia, ca sa 
ma relaxez. Dupa baie, ghici cine ma imbraca si imi face freza!!?? 
Nevasta ii raspunde: 
- Aia de la pompe funebre?! 
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*** 
Bula in armata. - Bula, ce este patria? - Nu stiu. - Esti prost. Vasile ce este patria? 
- Patria este mama mea. - Corect. Bula ce este patria? - Patria este mama lui 
Vasile. - Idiotule, patria este si mama ta, ai inteles? - Inteles. - Ce ai inteles? - Ca 
sunt frate cu Vasile. 
*** 
Cand eram mai tanar, uram sa ma duc la nunti. Matusi de-ale mele ma piscau de 
obraz si ziceau razand: ”tu urmezi”. Au terminat cu porcaria asta cand am 
inceput la inmormantari sa fac si eu acelasi lucru cu ele! 
*** 
In fata portii raiului, o femeie discuta cu sf. Petre. 
- Sotul meu este cumva aici ? Il cheama Nicu! 
- Aici sunt multi oameni cu numele Nicu, raspunde apostolul. Pentru a-ti putea 
da un raspuns, am nevoie de unele amanunte. 
- Cand era pe patul de moarte, sotul mi-a spus ca daca l-am inselat se va rasuci 
in mormant. 
- Pe de ce nu spui asa femeie ! Intreaba de Nicu Titirezul. 
*** 
Ora 3 dimineta, dupa aniversarea a 20 de ani de la casatorie… Ea, vesela, 
strange masa, fredonand; el, machit, picoteste in fotoliu. 
Ea: – Iti aduci aminte, draga, de-acum 20 de ani?… Am iesit din biserica… 
El: – Aha… Ea: – Eu am alergat in parc… Tu ai venit dupa mine… 
El: – Aha… Ea: – M-ai ajuns din urma… M-ai strans de mijloc… 
El: – Da, fir-as al dracu’!… Mai bine te strangeam de gat! Tot 20 de ani luam, da’ 
acum eram liber…. 
*** 
De ce ti-ai vopsit d-le masina rosie pe o parte si verde pe cealalta? 
- Imi place sa vad cum se contrazic martorii. 
*** 
Un inspector de la Prefectura (primarie) care cerceta un caz privind constructia 
unei cladiri fara autorizatie, o intreaba pe secretara: 
- Draguto, nu stii de ce s-a aruncat seful tau pe fereastra? 
- N-am idee, dar era asa un om dragut si atent. Luna trecuta mi-a cumparat o 
blana, saptamana trecuta mi-a cumparat o masina sport, iar azi dimineata un 
inel cu diamant! Dupa aceea mi-a spus ca ar vrea sa se culce cu mine si m-a 
intrebat ce-i cer in schimb. 
- Si ce i-ai raspuns? 
- Ca aici, la institutie, lumea imi da de obicei 50 de euro ... 
*** 
Nevasta-mea conduce masina atât de rău, incât GPS-ul i-a zis: "In 50 de metri 
trage pe dreapta că eu cobor". 
*** 
O franţuzoaică bogată, puţin mai ofilită, hotărăşte că e cazu' sa încheie cu viaţa 
libertină şi să-şi întemeieze o famile. 
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Ca să fie sigură că o să fie satisfăcută de alegere (bani avea destui...), dă un 
anunţ în care pune o singură condiţie: viitorul soţ să fie capabil să o satisfacă de 
o sută de ori la rând, cu probă înaintea căsătoriei. 
Vine germanu' ..... cedează după două numere. 
Vine rusu'.... cedează dupa 3. 
Americanu' .... dupa 4. 
Si apare Ion, din creierii muntilor, de la stână, din sânul naturii... 
După vreo trei ore, frantuzoaica, ruptă, ţinea scoru' cu creta pe parchet, lângă 
pat, liniuţă dupa liniuţă: 
-97... AAA...AAAHH! 98... AAAUU!96... 
Ion: 
-No, domnucă dragă, 96 o mai fost... 
-Non, c'est ne pas possible! 97...UUUUH! 93! 
-No, nu-i bine, şi 93 o mai fost! 
-Mais non, c'est coorect! 94... OOOOH! 95... AAAA! 92... 
La care Ion: 
- No, domnucă dragă, că ne-am încurcat! Ştergem tăt şi-o luăm de la cap... 
*** 
O tinara vine la doctor cu un bebelus in brate. 
"Domnu' doctor, cred ca e bolnav. Desi mananca bine, a pierdut 300g in ultima 
saptamana." 
"Nici o grija, rezolvam", zice doctorul. 
"Suge la piept sau ii dati lapte praf?" 
"De la piept, domnule doctor" 
" Aha, atunci va rog sa va dezbracati ca sa va examinez." 
Tipa isi da bluza jos, arunca si sutienul. Doctorul ii palpeaza sanii, o mulge, 
examineaza indeaproape sfarcurile si, in cele din urma, nedumerit, pune gura si 
suge de la ambii sani. Apoi, radios, pune diagnosticul: 
" Bineinteles ca slabeste copilul, dumneavoastra nu aveti lapte, doamna!" 
"Normal", zice tipa. "Eu sunt matusa lui, dar oricum, imi pare bine ca am venit 
cu el azi!" 
*** 
Un batran mergea pe o strada cu prostituate. Una striga la el: 
- Hai mosule sa probam! 
- Nu mai pot fata mea! 
- Nu-i nimic incercam! 
Se duc in camera si batranul face 3 numere de zile mari. 
- Parca ziceai ca nu mai poti. 
- De f...t mai pot, de platit nu mai pot..... 
*** 
Un politist si-a trimis nevasta la mare cu copilul, iar dupa o saptamana a venit si 
el. 
In prima seara zice: 
- Nevasta, am mare chef sa facem dragoste! 
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- Si eu am, dar daca se scoala copilul si ne prinde? Hai sa mergem mai bine la 
plaja. 
Se aseaza pe plaja, incep treaba, cand deodata apare o patrula de politie. 
- Va rog sa va imbracati, sunteti arestati pentru ofensa de moravuri. 
Tipul zice: 
- Nene, stai usor, si eu sunt politist, uite legitimatia! 
- Bine, zice seful, dumneavoastra puteti pleca, dar pe curva asta trebuie sa o 
arestez, e a 7-a oara cand o prind pe plaja. 
*** 
Sotia vine acasa mai devreme dintr-o calatorie de afaceri si deschide incet usa 
de la dormitor. 
De sub patura vede iesind patru picioare in loc de doua. Se intinde dupa bâta de 
baseball si incepe sa loveasca. 
Dupa ce termina se indreapta catre bucatarie ca sa se racoreasca cu un pahar de 
vin. 
Cand intra in bucatarie il vede pe sotul sau citind linistit o revista. 
Buna draga - zise sotul. Parintii tai au venit in vizita si i-am lasat sa doarma in 
patul nostru. I-ai salutat si tu? 
*** 
In SUA se lucreaza daca se plateste bine. 
In Romania se lucreaza. Daca se plateste - e bine! 
*** 
De camasa unui pacient, care a fost adus de urgenta la spital cu ambulanta, era 
prins un biletel: D-lor doctor, aceasta este epilepsie, nu apendicita. De 
apendicita am fot operat deja de trei ori! 
*** 
Intuitie - voce interioara cu dictie neclara. 
*** 
Sotul se intoarce din deplasare si gaseste in pat un tip gol. Deschide dulapul si 
da de sotie: 
*** 
Tanarul, o intreaba pe bunica: 
- Mi-ai vazut cumva pastilele (ecstazy) pe care le-am lasat pe masa ? 
Bunica: 
- Fuck the pills, man, have u seen the dragon in the kitchen?? 
*** 
Dacă o mai ţine criza economică tot aşa, vor mai rămâne doar două bănci: banca 
de spermă şi banca de sânge. Când vor fuziona, noua bancă se va numi The 
Bloody Fucking Bank. 
*********************************************** 
 
- Care este diferenţa dintre un barbat si un vibrator? 
- Unul este rece, fara inima, complet lipsit de sentimente, iar celalalt are nevoie 
de baterii. 
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*** 
Vrei ca sexul sa fie de neuitat? Cumpara-ti pastila pentru stimularea procesului 
de memorare! 
*** 
Oftalmologul catre pacient: 
- Citeste aceste litere! 
- Nu pot. 
- Dragul meu, esti miop! 
- Sa-mi bag piciorul! N-a fost destul ca-s analfabet, acuma mai sunt si miop! 
*** 
Eu niciodata nu intreb "scuzati, unde este wc-ul?". Eu sunt roman. Singur 
hotarasc unde este wc-ul! 
*** 
Un medic cade în clasicul păcat: face sex cu o pacientă. După aceea îl cuprind 
remuşcările. Avea în cap două voci. 
Una îl îmbărbăta: 
- Lasă, nu te mai framânta, nu eşti nici primul şi nici ultimul care o păţeşti, nu e 
prima pacientă cu care te-ai culcat şi nu o să fie nici ultima… 
Cealaltă voce îi spunea: 
- Dar totuşi, ţine cont că eşti medic veterinar… 
*** 
Pisti la doctor. Doctorul il intreaba amabil care este problema. 
- Don' doctor, io munca teren. Luni dimineata plecam, vineri seara intoarcem. 
Un miercuri vin acas surpriza si ce vad la mine: Istvan, cel mai bun prieten meu, 
nevasta meu in pat! 
Suparat tare la Istvanc - tu cel mai bun prieten nevasta-meu in pat? Si Istvan 
rugat la mine iertam, fost un greseala, facut la mine cinste un cafe. 
Alt ...miercuri vin teren, Istvan, cel mai bun prieten meu, nevasta-meu in pat! 
Suparat si mai tare la el, dar el rugat iertare, gresit inca un dat si facut la mine 
cinste un cafe. 
Alt miercuri vin teren ... 
Doctorul isi pierde rabdarea si intreaba: 
- Bine, bine dar de ce imi povestiti mie toate acestea? 
-Venit la dumneavoastra cu un intrebare: nu-mi face reu atat cafe? 
*** 
Maxima zilei : Dă-i unui bărbat mână liberă şi te vei trezi cu ea prin toate 
locurile. 
*** 
Noua inițiativă UE: 
1. Adoptă un grec pentru doar 500 de euro! Pentru această sumă, el va face tot 
ce n-ai tu timp să faci: va dormi până la amiază, va citi ziarele, va bea o cafea, 
discută despre sport și politică, trage un pui de somn după masă, merge la bar, 
la restaurant și la chefuri. 
2. Viitoarea monedă a Greciei se va numi Zeuro. 
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*** 
Un ardelean in tren.. Langa el, un sac urias blocheaza culoarul. Trece 
controlorul si-i zice: 
- Ia, domnule,sacul si pune-l colo, sus, in compartiment, ca e destul loc, nu mai 
incurca circulatia! 
-No, las, ca-l pun eu.... 
Dupa un timp, controlorul revine: 
-Bade, nu ti-am spus sa iei sacul asta din drum si sa-l pui sus in compartiment? 
-No, las, ca-l pun - raspunde ardeleanul. 
-Ma, sa nu te joci cu mine - adauga controlorul - ca-ti trag o amenda de nu te 
vezi! 
Dupa un timp, controlorul apare din nou: 
-Cum, ma, n-ai pus sacul unde trebuie, sa nu mai incurci lumea? 
Ei,lasa, ca vezi acum pe dracu! 
Si, nici una, nici doua, ii arde o amenda usturatoare. Ardeleanul plateste,iar 
controlorul pleaca. 
Dar un alt calator, care vazuse totul, nu se abtine si-l intreaba pe ardelean: 
-Bine, dom'le, ai preferat sa platesti amenda? Ce mare greutate era sa pui sacul 
unde ti s-a spus? 
La care bietul ardelean raspunde: 
-Pai, cum sa-l pun, domnule draga, ca NU-I SACUL MEU! 
*** 
Un ardelean intra intr-un bar si cere o bere la cutie. Dupa ce barmanul il 
serveste, ardeleanul ia cutia de bere, scoate un cutitas si incepe sa taie capacul 
cutiei. 
Barmanul il vede si-i spune : 
-Bade, ridica inelul si trage-l spre tine, nu te mai chinui cu cutitul.. 
Ardeleanul ii raspunde : 
-Apai, no, domnule draga,INELUL ii pentru aia care n-au brisca. 
*** 
Un ardelean intra intr-un bar la New York. Barmanul il ia tare, din prima si ii 
spune ca in acest bar se bea numai pe pariu. 
"Domnule, io pun pariu cu tine ca nu poti sa bei o sticla de Whisky in 30 de 
minute" 
Ardeleanul isi cere scuze, iese din bar si apare peste 10 minute inapoi, pune 
banu pe tejghea si accepta provocarea. 
Barman-ul ii da sticla,ardeleanul o termina in 10 minute. Barmanul, stupefiat. 
"Domnule, dar n-am crezut ca asa ceva e posibil. N-am crezut ca sunteti instare 
de asa ceva. Nimeni nu a mai reusit! 
Ardeleanul: 
"Nici io n-am crezut, da m-am dus la baru de vis-a-vis am incercat cu una si am 
vazut ca POT......" 
*** 
Aforisme Șugubețe 
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1. Cu dragostea omori timpul, cu timpul omori dragostea. 
2. Răzbunarea e dulce şi nu are calorii. 
3. Dacă n-ai ce face, fă-o în altă parte. 
4. Când bărbatul are o situaţie proastă, caută o femeie. Când situaţia se 
îmbunătăţeşte, mai caută una. 
5. În dictatură, cineva te foloseşte cum vrea. În democraţie, ai dreptul să-l alegi 
pe cel care o să te folosească aşa cum vrea el. 
6. Dacă soţia nu vorbeşte dimineaţa cu tine, înseamnă că beţia de aseară ţi-a re-
uşit. 
7. Mai rău decât un prost leneş e un prost cu iniţiativă. 
8. M-au urmărit multe gânduri profunde, dar am fost întotdeauna mai iute decât 
ele. 
9. Întâmplarea e inevitabilul apărut din senin. 
10. Dacă şeful e idiot, lasă-l s-o afle de la altul. 
11. În orice căsnicie, cineva are întotdeauna dreptate, iar bărbatul niciodată. 
12. Nu-i greu să te laşi de băut, greu e să înţelegi de ce trebuie să te laşi de băut. 
13. Oamenii cu bani sunt de două feluri: apăraţi de poliţie ori căutaţi de poliţie. 
14. Şi în casa de nebuni există vecini. 
15. Oricât te-ai strădui, cineva va munci mai puţin decât tine şi va câştiga mai 
mult. 
17. Nu salariile-s mici, lunile sunt prea lungi. 
18. Când iubeşti cu adevărat, nici măcar bigudiurile nu te mai sperie. 
19. Principala problemă a omului e că el singur îşi creează probleme. 
20. Dacă nu ai griji şi duşmani, e posibil să nu te fi născut. 
21. Cine munceşte toată ziua nu mai are timp să câştige. 
22. Viaţa e liniuţa dintre data naşterii şi data morţii. 
23. Sărăcia nu se vindecă. A dovedit-o medicina fără plată. 
24. Dacă într-un cuvânt de cinci litere ai comis şase greşeli, una e de prisos. 
25. Un adult e omul care nu mai creşte în înălţime şi începe să crească în lăţime 
şi grosime. 
26. Prietenii pot fi şi falşi, duşmanii sunt întotdeauna autentici. 
27. Nu-ţi băga în cap toate fleacurile, fiindcă nu-ţi mai rămâne loc pentru 
prostie. 
28. Un optimist este un om insuficient informat. 
29. Femeile fac din nimic trei lucruri: Salate, coafuri şi drame. 
30. Uneori, când începi să frânezi, nu te mai poţi opri din frânat. 
31. Dacă la o întrebare îţi răspunde un filozof, nu mai înţelegi ce-ai întrebat. 
32. A doua căsnicie e victoria speranţei asupra experienţei. 
33. Nu-i deloc greu să combini neplăcutul cu inutilul. E doar o chestiune de 
tradiţie. 
34. Logica este ştiinţa care îi permite bărbatului să nu înţeleagă femeia. 
36. Pe oaspete, oricât de bine l-ai hrăni, tot se îmbată. 
37. Votca băută cu măsură e bună în orice cantităţi. 
*** 
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Leului i s-a facut lene sa tot vaneze si porunceste tuturor animaleor sa ii aduca 
de mancare zilnic. Cine nu se supune sau nu aduce ceva pe placul leului va fi 
batut cu ”organul” leului pe spate. A doua zi vine ursul cu un porc. Leul 
satisfacut il lauda. Vine si vulpea cu o gaina, leul fiind satisfacut si de data asta. 
Iepurasul, neavand cum sa vaneze, ii aduce un morcov. Leul, suparat, il bate pe 
spate cu ”organul” sau viguros. 
- Tu nu stii ca nu mananc decat carne? 
Pleaca suparat iepurasul, dar dupa cativa pasi se opreste si incepe sa rada. 
- Bine ba iepurasule, eu te bat si tu razi? 
Iepurasul radea in continuare de se tinea cu mainile de burta si printre hohote 
ii zice leului: 
- Il vad pe arici cum vine cu doua mere!!!! 
*** 
Un beţivan întreabă barmanul: 
- Câtă bere vindeţi pe zi? 
- Cam patru butoaie... 
- Vreţi să vă spun cum aţi putea să vindeţi cinci butoaie pe zi? 
Barmanul interesat: 
- Cum? 
- Umpleţi halbele ca lumea... 
*** 
Doi informaticieni stau de vorbă: 
-Bă, tu ce windows ai? 
-Termopane, de ce? 
*** 
În vestul îndepărtat, la mijloc de secol XIX, un pistolar beat intră într-o 
cârciumă, scoate pistoalele, se îndreaptă spre bar, priveşte barmanul şi spune: 
- Dacă mişti, eşti mort! 
Barmanul, scârbit de viaţă, răspunde: 
- Eşti idiot, dacă mişc sunt viu ... 
*** 
O femeie ajunge la magazinul din cartier cu 10 minute inainte de ora închiderii. 
- Bună seara, aveţi găini? 
Vânzătorul plictisit şi obosit, scoate singura găină din lada frigorifică. 
O pune pe cântar: 1,120 kg. 
- Rămâne? 
- Alta mai mare nu aveţi? 
Ăsta nervos bagă găina în ladă, şi neavând alta, tot punga aia o scoate. O aşează 
pe cântar şi ţine şi degetul apăsat:1,650 kg 
- Perfect, le vreau pe amândouă! 
*** 
De ce ai fugit din închisoare? - întreabă un poliţist pe un deţinut. 
- Am vrut să mă căsătoresc. 
- Hmmm... Stranie închipuire despre libertate. 
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*** 
Soţia: 
- Dacă mai vii încă o dată beat, jur că nu îţi mai vorbesc deloc! 
- Te rog, iubito...Nu mă ispiti.. 
*** 
Clientul întreabă chelnerul: 
- Cu ce mă puteţi servi? 
- Ciorbă de fasole flambată, supă de perişoare flambată, grătar flambat, 
îngheţată flambată... 
- Dar de ce toate flambate? 
- Arde bucătăria... 
*** 
Un milionar American îşi aminteşte cum a devenit el milionar: 
- Când am fost băiat, am venit în America. În buzunar nu am avut decât 2 cenţi. 
Am cumpărat 2 mere murdare, le-am spălat, şi le-am vândut cu 4 cenţi fiecare. 
Apoi am cumpărat cu aceşti bani 4 mere, şi le-am vândut cu 8 cenţi fiecare... 
- Şi ce-a urmat după asta? 
- După asta a murit mătuşa mea şi mi-a lăsat o avere de 1 milion de dolari. 
*** 
Într-o groapă adâncă a nimerit un leu. Alături creştea un copac. Pe ramura 
acestui copac sărea o maimuţă şi tot se bucura: 
"Ei, gata, pisică rea ce eşti! Ghearele pentru mărgele, dinţii pentru bijuterii, 
blana pentru covor, capul pe perete, aşa îţi trebuie!" Şi aşa vreo jumătate de oră. 
Dar ramura se rupe şi maimuţa căzu alături de leu: "Vai! Nici n-o să mă crezi! 
Am coborât să-mi cer scuze!" 
*** 
Daca iti latra cainele la usa din spate si nevasta tipa la usa din fata, cui dai 
drumul prima data ? 
- Cainelui, normal, ca el o sa taca dupa ce intra. 
*** 
EL: Iubita mea, vrei sa avem un weekend minunat? 
EA: DA! Normal!!! 
EL: Super! Atunci ne vedem luni! 
*** 
Bulă completează o fişă personală pentru angajare. La data naşterii trece 15 
august. 
- În ce an? întreabă funcţionara de la oficiul forţelor de muncă. 
- În fiecare an! 
*** 
Stewardesa către un călător: 
- Doriţi cina? 
- Ce pot să aleg? 
- Da sau nu. 
*** 
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Patronul unei companii discuta cu un tanar care cauta de lucru: 
-In primul rand, firma noastra este foarte obsedata de curatenie, zice patronul. 
V-ati sters picioarele pe covoras inainte de a intra aici? 
-O, da! Bineinteles.... 
-In al doilea rand, continua patronul, cerem colaboratorilor nostri sinceritate. 
Nu exista nici un covoras la intrare.... 
*** 
"- Ce ai cand seful este neamt?........ 
- Ai organizare, ai eficienta ! 
- Ce ai cand seful este evreu?......... 
- Ai o afacere ! 
- Ce ai cand seful este roman?......... 
- Ai grija !".. 
*** 
- Am auzit ca ai intrat intr-o formatie rock ... 
- Da, nu mi-au tinut franele ..... 
*** 
- Nu stii unde mi-e creionul? il intreaba un functionar pe colegul sau. 
- Ba da, dupa ureche. 
- Omule, nu-mi complica viata. Dupa care ureche? 
*** 
Tati, de ce te-ai casatorit cu mama? 
Sotul catre sotie: 
- Vezi, pana si copilul e surprins!!! 
*** 
Daca cineva arunca cu o piatra in tine, tu sa arunci in el cu o floare. 
Dar mai intai, asigura-te ca floarea este in ghiveci !..... 
*** 
El alerga dupa orice fusta. Si totul ar fi fost ok, daca nu se intampla in Scotia! 
*** 
Vine soțul acasă beat...soția îl asteapta în prag pregatita cu o tigaie în mână, la 
care soțul: 
-Du-te și te culcă, nu mi-e foame! 
*** 
Un politist, vorbind cu Moartea si notand in carnetel: 
"Deci ziceti ca inainte sa intrati in Romania aveati coasa...?" 
*** 
Un german pe aeroport in Paris. Vamesul francez se uita la pasaport si intreaba: 
- Ocupation? 
La care neamtul: - 
- No, no, just visiting! 
*** 
Draga mea, trebuie sa-ti marturisesc ceva .... 
- Ce! 
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- Sunt casatorit. 
- Pfff, ce m-ai speriat … Credeam ca BMW-ul nu e al tau! 
*** 
Care este flora României? 
22 de milioane de lacramioare, un ochiul boului si o matraguna..... 
*** 
Fiind foarte meticulosi, englezii au statistici pe baza carora pot prezice cati 
oameni vor muri anul viitor. 
Pe de alta parte, insa, sicilienii pot sa precizeze si cateva nume... 
*** 
Cand un barbat iti fura sotia, cea mai buna razbunare este sa il lasi sa o 
pastreze...... 
*** 
- Dragule, ai fi dorit sa ma marit cu altul ? 
- Nu, scumpo, eu nu doresc raul nimanui ! 
*** 
Sotia: Ai mancat ? 
Sotul: Ai mancat ? 
Sotia: Ma imiti ? 
Sotul: Ma imiti ? 
Sotia: Te iubesc ! 
Sotul: Da, am mancat ! 
*** 
Se intalneste Bula cu bunicul sau in puscarie. 
Bula: - Ce faci bunicule? Tu de ce esti aici? 
-Pai, pai, pai am pescuit fara permis ... 
Bula: - Si cat ti-au dat? 
- 25 de ani. 
Bula: -Nu se poate, ai mai facut tu ceva ... 
- Pai, am pescuit cu dinamita. 
- Si? Ce ai prins? 
- Ei.... 3 stiuci asa.. de vreo 30cm, 2 salai de 50cm SI VREO ..... 6 SCAFANDRII 
ASA.. MAI MITITEI. 
*** 
O musca zbura, in cautare de mancare. Cand, deodata, se simte blocata in ceva. 
Se uita, niciun fir de panza de paianjen imprejur, dar tot se simtea blocata si nu 
se mai putea misca. Cand deodata isi da seama: 
- Nenorocitul de paianjen si-a bagat wireless!!! 
*** 
Logica feminină: 
- Nu e online, e cu nenorocita aia!/ E online, vorbește cu nenorocita aia 
*** 
O intrebare la Radio Erevan: 
- Există la noi mai mult umor decît în alte părţi? 
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- Da, dar noi avem mai mare nevoie de el. 
*** 
Sunt femei care, în loc să-i facă să sufere pe mai mulţi bărbaţi, aşa cum e firesc, 
se concentrează asupra unuia până îl extermină. Acestea se numesc "fidele". 
*** 
Stewardesa: - De ce strigati? De ce sunteti nervosi? Ok, v-a scuturat de cateva 
ori...Un gol de aer obisnuit. O zona cu turbulente...Se mai intampla...Gata, gata, 
ne linistim. Totul e bine? V-ati calmat? Ok, merg sa linistesc si pasagerii! 
*** 
"În adâncurile Africii, un grup de turişti a fost prins de către un trib de canibali. 
Şeful tribului zice: 
- Scapă doar cel care ştie un banc nou! Vă previn, avem internet şi stăm pe 
Facebook !".. 
*** 
Wikipedia spune: eu stiu totul, Google spune: eu am totul, Facebook spune: eu ii 
cunosc pe toti, Internet spune: fara mine sunteti nimic, Electricitatea zice: 
vorbiti in continuare, nenorocitelor ...... 
*** 
Culmea singuratatii: Sa nu-ti mai scrie nici spamerii! 
Culmea lenii: sa te insori cu o tipa deja insarcinata! - 
*** 
Cine a introdus acupunctura în ţara noastră? 
- Vlad Ţepeş! 
*** 
Culmea astronomiei: sa descoperi o stea in cerul gurii. 
Culmea geografiei: sa incui/descui Portile de Fier cu 
Cheile Bicazului. 
Culmea primaverii: sa infloreasca un boboc de ratza. 
Culmea dresajului: sa imblanzesti fiare vechi. 
Culmea fricii: sa i se faca unui chel parul maciuca. 
Culmea ghinionului: sa faci pe prostul si sa ramai asa. 
*** 
- Alo, secţia ţevi? 
- Da! 
- Maricica de la turnătorie, ce interior are? 
- Doi ţoli jumate... 
*** 
Un ajutor de fermier patrula cu masina in jurul fermei sefului sau. La un 
moment dat isi suna seful: 
- Sefu, avem o problema: Am lovit un curcan si este intepenit sub roti. Inca se 
zbate, ce sa fac cu el? 
- Ia pusca din portbagaj si scapa-l de suferinta. Dupa aia arunca-l si tu in 
boscheti, undeva! 
Dupa cateva zeci de minute bune, ajutorul isi suna din nou seful, gafaind: 
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- Sefu, avem o problema! 
- Ce e tampitule, nu ai reusit sa scapi de un amarat de curcan? 
- Ba da sefu, cam greu da am reusit! 
- Pai si atunci care mai e problema? 
- Sefu, am gasit masina curcanului, are girofarul inca aprins, ce fac? 
*** 
-Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai? 
- Ce iubito? 
- Ca vrei sa te casatoresti cu mine. 
- Analfabeto!! 
*** 
10 years ago we had Steve Jobs, Bob Hope and Johnny Cash . 
Now.... we have no jobs, no hope and no cash. 
*** 
∙Un tip isi conduce prietena acasa, noaptea, dupa discoteca. Ajunsi in poarta 
casei fetei, tipul se reazema cu cotul in perete si incepe vrajeala la greu. Dupa 
vreo 15 minute se deschide usa si apare tatal fetei, chior de somn. 
- A zis nevasta-mea ca se culca ea cu tine, numai ia cotul de pe interfon. 
*** 
Un apel telefonic la o agentie de turism: 
- Faceti excursii in Egipt? 
- Da, desigur... 
- Spuneti-mi, va rog, ce statiuni balneare sunt acolo? 
- Sharm-el Seih, Hurgada, Taba, Nuveiba... 
- Stop... Nuveiba. Nuveiba e bine! 
- Când doriti sa plecati? 
- A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam integrame... 
*** 
Cocoşul organizează o şedinţă cu găinile. Despachetează o cutie şi scoate din ea 
un ou de struţ. 
- Nu vreau să vă critic, dar nu strică să fiţi la curent cu ce este în stare 
concurenţa! 
*** 
Ca să o verifice pe nevastă-sa cât de mult ține la el, într-o bună zi Ion se preface 
că a murit. 
Nevastă-sa : 
- Cu ce să-l îmbrac?! Să-i pun pantofii aștia noi? … Lasă că-s buni și tenisii ! 
- Să-i pun costumul ăsta bun?!… Lasă că-i bun și treningul … 
Îl pune în sicriu și începe să jelească: 
- Unde te duci tu Ioaneeeeee??!!! Unde te duci Ioaneeeeee??!!! Din sicriu, Ion: 
-La stadion, dobitoaco, ca așa m-ai îmbrăcat!!!! 
*** 
Judecătorul: 
– Şi cum s-a întîmplat? 
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la care inculpatul răspunde: 
- Păi fiind invitat la ea a apărut intrun halat foarte scurt, eu voiam să mă dau la 
ea dar conştiinţa nu şi nu, apoi a apărut deschisă la un nasture, eu voiam să mă 
dau la ea conştiinţa nu şi nu, apoi a apărut desfăcută la doi nasturi,eu voiam să 
mă dau la ea dar conştiinţa nu şi nu, apoi a apărut cu halatul desfăcut de tot, eu 
voiam să mă dau la ea, dar conştiinţa nu şi nu. 
Atunci judecătorul enervat îi zice : 
- Dar mai las-o dracu de conştiinţă ! 
- Păi aşa am zis şi eu domnule judecător. 
*** 
O blondă se plimba liniştită, când, deodată, vede o maşina fără şofer, care 
mergea. Conştientă de pericol, sare în maşină şi trage frâna de mână. Când iese, 
dă nas în nas cu proprietarul, un bărbat foarte atrăgător. 
- Începuse să meargă singură, dar am sărit în ea şi am tras frâna de mână! spune 
ea, foarte mândră de isprava ei. 
- Ştiu, răspunde el sec. Eu o împingeam! 
*** 
O bancnota de un leu si una de cincisute sute de lei se intalnesc: 
- Si...ce-ai mai facut?intreaba ce-a de 1 leu 
- Eh, pai prin cazinouri, am fost si intr-o croaziera pe Dunare, m-am plimbat 
apoi cu o tipa buna prin mall-urile din Bucuresti, am fost si prin provincie la 
Pietroasele, am fost si pe la munte, de-astea...Tu, care mai e viata ta? 
- Mmm, cele obisnuite...biserica, biserica, biserica.... 
*** 
O femeie in farmacie: 
Aveti ceva ieftin si eficient pentru slabit ? 
Da, avem, plasture. 
Si unde se pune ?! 
Pe gura ! 
*** 
Badea Ion isi bate nevasta cu strigaturi. Un vecin baga capu peste gard si zice: 
-Ce faci bre ? 
Badea Ion raspunde: 
-Repar masina de spalat... 
*** 
Intr-o dimineata, in timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus sotului sau: 
- Fac pariu ca habar n-ai ce zi e astazi. 
- Cum sa nu stiu? o intreba el indignat. Cum crezi ca as fi putut uita? Dupa ce a 
spus acestea, s-a ridicat de la masa si a plecat la lucru. La ora 10 dimineata suna 
cineva la usa . Femeia deschise si primi o cutie plina cu trandafiri rosii. 
La pranz primi o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolata, iar mai tarziu 
un butic ii livra o rochie creata de un designer. 
Femeia de-abia astepta sa se intoarca sotul ei acasa. 
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- Prima data florile, dupa aceea ciocolata si in cele din urma rochia!, exclama ea 
entuziasmata. N-am petrecut niciodata intr-un mod mai fascinant ZiuaMediului! 
*** 
Undeva in Romania, ninsoare abundenta, zapada multa pe carosabil, trafic 
ingreunat ... 
Un camion e urmat la mica distanta de un BMW X6. BMW-ul se chinuia sa 
depaseasca camionul, la un moment dat aceasta din urma intra in depasire si 
cand ajunge in dreptul cabinei camionului coboara geamul si o blonda superba, 
dragalasa, si cu ochi albastri, striga soferului din camion: - Hei! Sunt Mirela si 
sunt blonda! Vezi ca-ti cade marfa din camion in spate! 
Soferul nimic, se uita la ea intoarce capul si ruleaza cu aceeasi viteza. 
Se repeta faza de cateva ori, incercare de depasire, claxoane si acelasi rezultat. 
La un moment dat, camionul trage pe dreapta la o parcare. Vizibil iritata ca 
bunele ei intentii au ramas in zadar, Mirela blonda merge direct la tip: 
- Auzi, sunt Mirela si sunt blonda si de o ora tot iti spun ca pierzi marfa din 
camion. Esti surd sau faci pe smecherul ? 
- Sunt Vasile, sunt brunet, nu sunt surd, nu sunt smecher, sunt de la drumuri si 
imprastii sare pe drum... 
*** 
- Nu stiu ce este mai nasol: faptul ca mi-a trimis un SMS “Hai sa ne despartim” 
sau faptul ca doua minute mai tarziu mi-a mai trimis unul: “Scuze, nu era pentru 
tine“?! 
*** 
I: In ce luna vorbesc femeile cel mai putin? 
R: Februarie. 
*** 
I: Cum duci o femeie la dementa? 
R: Ii dai o multime de bani si apoi inchizi toate magazinele. 
*** 
Optimistii au inventat avionul, pesimistii parasuta. 
*** 
- Aseara, la cinematograf, a fost timp de 10 minute pana de curent. 
- Si nu s-a produs panica? 
- Panica s-a produs cand a venit din nou lumina. 
*** 
Vrei o iubita fotomodel? Vrei un Ferrari nou nout? Vrei o vacanta in Hawaii ? 
Vrei bani sa nu-i poti numara? 
Vino la Bricostore ! Aici gasesti cea mai mare varietate de cuie in care sa-ti pui 
pofta! 
*** 
- Sotia dumitale va fi frumoasa, desteapta si bogata, ii spune ghicitoarea unui 
barbat. 
- Minunat, dar ce fac cu actuala? 
*** 



3330 

 

Capra cu trei iezi isi modernizeaza casa, pune usa metalica, termopane, parchet, 
de toate, 
de ultima moda.. tot.. tot ... Intr-o zi capra le zice iezilor: 
-Dragii mamii eu ma duc la piatza sa aduc mancare,sa nu deschideti usa 
nimanui. 
Cand vin o sa spun parola: Sug Lapte. 
Lupul statea si asculta la fereastra. 
Pleaca Capra la piatza, si in cele din urma Lupul bate la usa . 
La care iezii : -Parola ??? 
Lupul: - Sug Lapte !! 
La care iedul mai mic: 
- Sugi p--a, ca ne-am pus si camera video! 
*** 
Intr-o seara, la o mica festivitate, stateau la o masa, fata in fata. 
In timpul mesei, el o priveste de multe ori galant si indrazneste sa o intrebe : 
- Vrei sa fii nevasta mea ?? 
Fara sa se mai gandeasca mult ea raspunde: 
- Da, da, vreau !!!! 
Se despart afectuos, mergand fiecare in camera sa. 
Dimineata el se trezeste si derutat se gandeste : A zis da sau nu ? Nu mai stia.... 
Agitat, o suna la telefon si dupa ce-i spune ce frumoasa a fost seara petrecuta 
impreuna, indrazneste sa o intrebe daca a raspuns da sau nu. 
Cu mare bucurie ea ii raspunde : 
- Da ... din toata inima ! Si sunt f. f. fericita ca m-ai sunat ca nu mai stiam cine m-
a intrebat ...... 
*** 
Doi ardeleni tăiau lemne, iarna, fig năprasnic. 
- D-apoi vere, cum de nu ai luat caciula aia cu urechi? 
- De când am avut accidentul, n-o mai port! 
- Ce accident? 
- Mi s-a oferit o pălincă şi n-am auzit... 
*** 
În noaptea nunţii, Maria îi vede lui Ion p**a sculată şi se sperie şi fuge la mamă-
sa. 
- Vai, mamă, mi-e frică de p**a lui Ion. 
- Lasă, draga mea, că îl rog eu pe Ion să o bage puţin cîte puţin să nu te doară. 
După pregătirile de rigoare, Ion trece la treabă şi înaintează cu prudenţă. 
- Mai! îl îndeamnă Maria. 
Ion mai înaintează un centimetru. 
- Mai, mai, mai! 
Ion mai intră 5-6 cm. 
- Bag-o toată, Ioane! 
- Gata, fă, e toată înăuntru. 
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- Mincinosule! Ia să te controlez, zise Maria, care întinse mîna şi nimeri peste 
c****le lui Ion. Aha, şmechere, ai înnodat-o! 
*** 
Ion şi Maria veneau noaptea de la disco şi scurtau drumul prin porumb. După 
un timp, Maria zice: 
- Auzi, Ioane, eu am o presimţire! 
- Ce presimţire, ai, Mario? 
- Presimt că vrei să mă f**i. 
- Vai, tu, Marie, nici gînd! Pînă la nuntă, nu mă ating de tine. 
Dupa încă 10 minute, iarăşi Maria: 
- Auzi, tu, Ioane, eu am o presimţire! Presimt că vrei să... 
- Vai, Marie, nu se poate una ca asta pînă la nuntă. 
Şi tot aşa tot lanul. Mai e puţin şi se termină porumbul. La care Maria, nervoasă: 
- Auzi, tu, Ioane, f**e-mă odată, să scap de presimţirea asta! 
*** 
Ion si Maria erau cu vacile la pascut. Mariei i se cam făcuse de p**ă, dar îl 
aştepta pe Ion cu iniţiativa. Stăteau amîndoi culcaţi pe spate la umbră, sub un 
copac. Văzînd că Ion nu mişcă în "direcţia" dorită de ea, Maria crede că a gasit 
soluţia. 
- Ioane, mie mi-e cald, o să-mi scot bluza! 
- Că bine zici, Marie, şi mie mi-e cald, să mi-o scot şi eu, zice Ion, care era mai 
tîmpit de fel. 
Stau ce stau, Maria cu nişte sîni superbi la vedere, dar dobitocul privea în sus, la 
cer. 
- Ioane, mie tot mi-e cald, îmi scot şi fusta! 
- Că bine zici, Marie, îmi scot şi eu pantalonii! 
- Ioane, încă mi-e cald, eu îmi scot şi chiloţii! 
- Ca bine zici, mi-i scot şi eu ! 
Stau ca doi morţi, unul lîngă altul, în pieile goale. Maria fierbe văzînd ce "dotat" 
este dobitocul. 
- Ioane, ia scoală-te tu şi uită-te-n zare, poate o veni să ne f**ă şi pe noi cineva! 
*** 
Ion vine de la cîmp şi o găseşte pe Maria lui f...tîndu-se cu vecinul lor, Gheorghe. 
Scîrbit, Ion începe a le glăsui: 
- Mă, da' nici nu vi-i ruşine... Pe tine, Marie, te-am luat de la mă-ta doar cu 
ţoalele de pe tine... Fără zestre nu te lua nici dracu', da' eu te-am luat şi ţi-am 
făcut toate toanele, ca la cucoanele cele mari... Şi tu, Gheorghe... Te-am ţinut ca 
pe un frate... Şi la şcoală te-am apărat de toţi, că nu erai în stare nici să te ţii pe 
picioare ca lumea... Dacă nu te ajutam eu pe tarla, mureai dracului de foame... Şi 
măcar nu vă mai f...teţi cînd vorbesc cu voi 
*** 
Ion proaspăt însurat către Maria... 
- Dragă, bine că am venit acasă... aşe mi de foame că te mănînc de tot....ce-mi dai 
azi de cină? 
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- Nimic, Ioane....n-am ştiut că tre' să fac mîncare şi mă-ta n-o trecut pe acia..... 
- Dară, mă fomeie, dă-mi te rog măcar nişte lapte... 
- N-am! 
- Păi cum nu ai că mă nervezi acuma... Dară n-ai putut mulge vaca că doară nu 
stă degeaba în poiată... 
- Da', mă Ioane, io nu ştiu cum să mulge o vacă... 
La care Ion deja nervos peste măsură "Doara cum, mă proasto, exact cum îmi 
beleşti mie p**a, numa' că invers!" 
*** 
- Mama, sunt insarcinata... 
- Nu ti-am spus ca atunci cand un barbat iti atinge sanii sa spui 'Nu', iar cand iti 
pune mana la pasarica sa spui 'Opreste-te!'.... 
- Stiu, stiu... Dar ma atingea in ambele locuri, asa ca am spus.. 'Nu te opri! Nu te 
opri !!! ' 
*** 
2 blonde discuta: 
- Fato, de la frigul ăsta mi-au crăpat buzele! 
- Vezi fato, și nu ai vrut să mă asculți când îți ziceam: "îmbracă chiloții că îi iarnă 
afară!" 
*** 
Ion si Maria erau in pat... Dintr-odata, Maria ii zice lui Ion: 
- Ma, Ioane! Trage tu o basina asa cum stii tu. 
- Da- de ce, tu, Marie? 
- Ca asa iti put picioarele... 
*** 
Ion şi Maria la maternitate 
-No, Marie, ce avem? 
-Băiat. 
-No, şi cu cine seamănă? 
-Degeaba îţi spun, că nu-l cunoşti... 
*** 
Ion si Maria, in noptea nuntii. 
Maria: - Ioane, a intrat? 
Ion: - Da! 
Maria: - Atunci, aaahh! 
*** 
Ionel şi Marioara erau amândoi pacienţi într-un spital de boli mintale. Într-o zi, 
pe când se plimbau pe lângă piscina spitalului, Ionel a sărit brusc în apă, a înotat 
până la fund şi a rămas acolo. Marioara a sărit repede să-l salveze. A înotat şi ea 
până la fund şi l-a scos pe Ionel din apă. 
La auzul acestei fapte eroice, asistenta şefă a ordonat ca Marioara să fie 
externată din spital, deoarece o consideră acum stabilă mintal. Asistenta s-a dus 
la Marioara să-i dea vestea şi i-a spus: 
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- Marioara, am o veste bună şi una rea. Vestea bună este că vei fi externată. Din 
moment ce ai fost capabilă să reacţionezi în mod raţional la o criză şi să salvezi 
viaţa unui alt pacient, am ajuns la concluzia că fapta ta dovedeşte o deplină 
sănătate mintală. Vestea rea e că Ionel, pacientul pe care l-ai salvat, s-a 
spânzurat cu cordonul de la halat în baie. Îmi pare nespus de rău, dar a murit. 
La aceasta, Marioara răspunse: 
- Nu s-a spânzurat. L-am pus eu acolo să se usuce... 
*** 
- Gheorghe, cate camasi aveai pe timpul lui Ceausescu? 
- Doua. 
- Din ce? 
- Din matase. 
- Si acum cate ai? 
- Una. 
- Din ce? 
- Din alea doua. 
*** 
Ce s-a intamplat cu mine? - bolborosea un tip, revenindu-si dupa o operatie 
chirurgicala. 
- Ati nimerit intr-un accident rutier si ati fost operat. 
- Inseamna cu sunt in spital? 
- In mare parte, da. - 
*** 
Ce ti-a zis nevasta cand te-ai intors tarziu de la chef? 
- Nimic, oricum trebuia sa-mi scot dintii din fata.. 
*** 
Un politist opreste o blonda pentru viteza: 
- Permisul de conducere va rog! 
- Cine sa va mai ?nteleaga? Ieri mi-l luati si azi vreti sa vi-l arat! 
*** 
Dialog la Oficiul pentru Plasarea Forţei de muncă. 
- Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă. 
- Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru. 
- Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură. 
- Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. 
- Nu, pentru că, dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. 
Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ? 
- Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare... 
*** 
Apel telefonic la o agenţie de fotomodele din capitală. O voce piţigăiată spune: 
- Alo! Agenţia de fotomodele Superstar? 
- Da. 
- Aş vrea să ştiu cât plătiţi pentru o şedinţă foto? 
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- De plătit, plătim foarte bine, dar suntem şi foarte exigenţi. Primim doar 
fotomodelele care se încadrează în măsurile 90-60-90. 
- O, din punctul acesta de vedere vă asigur că nu sunt niciun fel de probleme. La 
mine coincid întru totul: şi înălţimea, şi vârsa, şi greutatea. 
*** 
- Domnule doctor, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Am încercat tot felul 
de medicamente, dar tot n-am rămas gravidă! 
- Staţi, s-o luăm metodic! Poate e o chestiune de ereditate. Mama 
dumneavoastră a avut copii????? 
*** 
Un individ cu un câine intră într-un bar. Comandă o bere şi zice: 
- Am un câine foarte deştept! 
După câteva minute: 
- Câinele meu este cel mai inteligent! 
Lumea din jur se uita deja urât la el. Paharul s-a umplut de tot când el iar 
afirmă: 
- Câinele meu vorbeşte! 
- Dar, bine, omule, ne crezi tâmpiţi?! Cum să vorbească un animal? 
- Hai, să facem pariu! Am sa-i pun o întrebare şi, dacă nu răspunde, mă scoateţi 
de aici în şuturi, dar dacă răspunde, faceţi cinste ! 
- Bine, mă! Ia, să vedem! 
- Grivei - dragule, cum se cheamă chestia aia din piele cu care se ţine calul?! 
Câinele se uită în ochii lui şi spune: 
- Ham! 
- Ăsta a fost un lătrat, excroc ce eşti!!!!! şi-l scot în şuturi pe individ afară. 
Câinele se duce docil după stăpân şi-l întreabă: 
- Trebuia să fi spus căpăstru? 
*** 
Două blonde: Prima o întreabă pe cea de-a doua: 
- Auzi, fată, care crezi tu că e mai departe: Luna sau Londra? 
- Da' proastă mai eşti, fato.... vezi tu Londra de aici??? 
*** 
 
- Soţia mea susţine că e mai bine să consumi legumele crude. 
- Nici soţiei mele nu-i place să gătească. 
*** 
O bătrânică sună la pompieri: 
- Pisica mea nu vrea să coboare din copac. Veniţi, vă rog, s-o daţi jos! 
- Nu vă faceţi griji. Va sta cât va sta, şi va coborî. 
- Dar dacă nu coboară şi moare de foame, mititica ? 
- Mătuşică, ai văzut vreodată un schelet de pisică în copac? 
*** 
El şi ea în pat. Sună telefonul. Ea răspunde. După ce ea se întoarce, el întreabă: 
- Cine a fost? 
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- Soţul. 
- Atunci plec. 
- Stai liniştit. A zis că mai întârzie o oră-două, fiindcă a ieşit cu tine la o bere !!!!! 
*** 
O blondă ia cina împreună cu soţul ei: " 
- Auzi iubitule, mi-a spus azi un coleg de serviciu un banc cu blonde. Am râs de 
era să cad jos din pat!" 
*** 
Într-o noapte, un beţiv se sprijinea de un pod, când peste el a dat un 
prieten. Cei doi au început să sporovăiască. 
- Ce se vede acolo jos? a întrebat beţivul. 
- Luna, vezi-bine, i-a răspuns amicul. 
Beţivul a privit din nou, a scuturat din cap cu neîncredere : 
- Hmmm, bine, te cred, dar cum am ajuns eu deasupra ei?! 
*** 
O blondă grăbită sună la informaţii CFR: 
- Cât face trenul rapid de la Iaşi la Bucureşti prin Adjud ? 
- O secundă... 
- Multumesc! 
*** 
Doi vechi amici stau de vorbă: 
- Auzi, mă, ce e ăla şah? 
- Bă, dar nepriceput mai eşti! Şahu' e piesele alea care le băgăm noi în pungă 
când jucăm table..... 
*** 
Nelu, puţin abţiguit, merge la doctor, acuzând dureri de cap. Doctorul îl 
consultă, după care îi spune: 
- Nu pot să pun un diagnostic bolii dumneavoastră, astazi. Cred că de vină este 
alcoolul. 
- Nici o problemă, domnule doctor, am să revin când sunteţi treaz...... 
*** 
Ce este soacra? 
Soacra este un regizor al scenelor din familie. 
*** 
Plutonierul: 
- Ostaş, poţi să înoţi? 
Ostaşul: 
- Pot, să trăiţi! 
Plutonierul: 
- Şi unde ai învăţat să înoţi? 
Ostaşul: 
- În apă, dom' plutonier! 
*** 
Soţul ajunge acasă la 5 dimineaţa. Nevasta: 
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- Unde ai fost, Superman? 
- Păi, să vezi, am fost cu niste clienţi în oraş... 
- Şi ai stat cu ei până la 5 dimineaţa, Superman? 
- Păi, da, am reuşit să obţin un contract şi... 
- Şi după aia ce ai mai făcut, Superman? 
- Păi, am fost să bem ceva la un bar... 
- Şi pe urmă, Superman? 
- Păi, am fost la un bar de streaptease, aşa au vrut clienţii, dar a fost foarte urât 
şi plicticos. Dar de ce îmi tot zici "Superman"? 
- Păi doar Superman îşi mai poartă chiloţii peste pantaloni! 
*** 
Cineva sună la uşă. Bărbatul deschide. 
Moartea se află în faţa lui şi îi spune: 
- Am venit după viaţa ta! 
Bărbatul se întoarce şi-o strigă pe nevastă-sa: 
- Viaţa mea! Te caută cineva la uşă .......o clipă, vă rog, o aduc numaidecât ........ 
*** 
- Dumneata ai într-adevăr 114 ani, moşulică? 
- Exact! 
- Şi ce ai făcut de ai ajuns la o vârstă aşa de înaintată? 
- Nimic. Am avut răbdare! 
*** 
Un proprietar de Trabant opreşte în faţa magazinului de piese auto: 
- Pentru Trabantul meu aş dori două ştergătoare de parbriz. 
Vânzătorul: 
- E-n ordine. Găsesc că e un schimb cinstit... 
*** 
La un interviu pentru angajare: 
- Câţi ani aţi stat la ultimul loc de muncă? 
- Aproape 20. 
- Şi de ce aţi plecat? 
- N-am plecat de bună voie. M-au graţiat... 
*** 
Ea avea 18, el 30. Erau singuri. Ea stia ce va face el acum. El s-a aplecat usor 
asupra ei, ea a inceput toata sa tremure. 
- Mi-e frica...- a soptit ea. 
- Sa nu-ti fie! - a spus el. 
... Apoi i-a extras dintele. 
*** 
Bancul zilei in Romania 
Bula, la reuniunea de 20 de ani, se adreseaza fostilor lui dascali: 
-Stimatii mei profesori, Ma tot framânta o întrebare: chiar atât de imbecil eram, 
de ma tot lasati corijent ??? 
-Vaaai, se poate, domnule Ministru?! 
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*** 
Plugusorul inzapezitilor 
Aho, aho, primari tampiti 
Stati si nu dezapeziti 
De 8 ore, ca nebunu, 
Locuiesc pe DN1 
Am o sora si doi frati 
In Logan la Afumati 
Iar matusa si bunica 
Stau in Opel la Saftica 
La bunic ii fac pomeni 
Dintr-un Aro la Pucheni 
Tata-i rupt de foame-n gura 
De 5 ore pe centura 
Mananca la-mpinge tava 
Intr-un Duster la Jilava 
Nici pe jos, nici in mancare 
Nu gasesti un pic de sare 
Plugusor cu mii de boi, 
Primarii sunt dintre voi 
Manati baaaai!!!" 
*** 
I. Ce este mai valoros decat laptele matern? 
R. Ambalajul ... acestuia 
*** 
I.. Cum clasifica femeile penisurile? 
R. In viziunea femeilor, penisurile se clasifica astfel: 
- in ordine descrescatoare: mic, foarte mic si ce-i ala. 
- in ordine crescatoare: mare, foarte mare si NORMAL. 
*** 
I. De ce iau politistii salariu? 
R. Pentru ca prostia se plateste. 
*** 
I. Care este avantajul de a face sex in grup? 
R. Daca ai ceva treaba, poti sa pleci. 
*** 
I. Care este deosebirea intre porumbel si cocosel ? 
R. Porumbelul este pasarica pacii, iar cocoselul este pacea pasaricii. 
*** 
I. Cum transformi un pentagon in patrat? 
R. Aplici teorema lui ben Laden. 
*** 
I. Care este dezavantajul unei lupe ? 
R. Mareste, dar nu intareste ! 
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*** 
I. De ce nu creste populatia Romaniei ? 
R. Pentru ca mancam neregulat si regulam nemancati. 
*** 
I. Care este melodia indragita a homosexualilor ? 
R. O fata mai gasesti, dar un prieten, ba! 
*** 
I. Prin ce se deosebeste sexul frantzuzesc de cel romanesc ? 
R.. Francezii fac sex fara lenjeria de corp, iar romanii fara lenjeria de pat. 
*** 
I.. In cate categorii se impart femeile? 
R. Frumoase, destepte si majoritatea. 
*** 
I. Care este definitia unei seri romantice pentru un barbat? 
R. Sex. 
*** 
I. Cand e singurul moment cand un barbat se gandeste la o cina cu lumanare pe 
masa? 
R. Cand se ia curentul. 
*** 
I. Care este diferenta dintre o repriza de fotbal si un preludiu? 
R. Prima dureaza sigur 45 de minute. 
*** 
I. Care este diferenta dintre o amanta si o sotie? 
R. 30 de kilograme. 
*** 
I. Care este diferenta dintre un amant si un sot? 
R. 40 - 50 de minute. 
*** 
I. Care este asemanarea dintre o masina noua si un sot? 
R. Ambele functioneaza bine doar in primul an. 
*** 
I. Care este diferenta intre femeie si prosop? 
R. La prosop cauti partile uscate, la femei pe cele ude. 
*** 
I. La ce este mai usor sa renunti: la vin sau la femei? 
R. Depinde de vechime. 
*** 
I. De ce au uraganele nume de femei? 
R. Pentru ca vin umede si salbatice si pleaca cu casa si masina. 
*** 
Intr-un magazin intra o doamna foarte grasa: 
- As dori sa vad un costum de baie care mi-ar veni... 
Vanzatorul: 

tel:40%20-%2050
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- Si eu ... 
*** 
Care e lucrul cel mai intelept pe care il poate spune un barbat? 
- "Nevasta-mea zice ca... " 
*** 
Doi politisti gonesc cu masina. La un moment dat ocolesc o groapa si intra intr-
un pom. Ies amandoi dintre fiarele contorsionate, iar unul din ei zice: 
- Sa stii ca meritam o prima! Niciodata nu am ajuns asa repede la locul 
accidentului. 
*** 
- Ai auzit ce-a păţit Popescu ? 
- Nu ! 
- A fugit cu nevastă-mea ! 
*** 
- Prietene, n-am avut noroc cu nici o nevastă ! 
- Cum aşa ? 
- Prima a fugit cu un italian . . . 
- Şi-a doua ? 
- Nu vrea să fugă . . . 
*** 
- Cum păstraţi armonia conjugală ? 
- Prin reciprocitate : Când soţia e nervoasă, eu tac. Şi invers : eu tac când soţia e 
nervoasă ! 
*** 
- Nu ţi-e ruşine că te-a adus chelnerul acasă la miezul nopţii ? 
- Păi, dacă mai devreme n-a fost liber . . . 
*** 
Ion si Maria la maternitate: 
- No Marie, ce avem? 
- Baiat. 
- No, ... si cu cine seamana? 
- ... degeaba-ti spun, ca nu-l cunosti. 
*** 
Undeva la ţară ... Bătaie în geam noaptea pe la ora trei: 
- Hei, n-ai văzut o turmă de boi? 
- De ce? Ai rămas în urmă? 
*** 
Colonie de nudisti. 
Un barbat se inscrie la un select club de nudisti. In prima zi acolo, isi scoate 
hainele si incepe sa se uite prin jurul sau. O miniona blonda, superba, trece pe 
acolo si barbatul are imediat o erectie. Femeia observa, se apropie de el si il 
intreaba: 
-M-ai chemat ? 
Barbatul raspunde: 
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-Nu, ce vrei sa spui ? 
Blonda raspunde: 
-Tu trebuie sa fii nou pe aici. Lasa-ma sa-ti explic, e o regula aici care zice ca 
daca ai o erectie, inseamna ca m-ai chemat. 
Zambind, ea il conduce spre marginea piscinei, se intinde pe un prosop, 
nerabdatoare il trage spre ea si il lasa sa o "faca" cum vrea el. 
Barbatul continua sa exploreze facilitatile clubului. Intra la sauna si, cum statea 
jos, trage o basina. In cateva clipe un urias paros iese din sauna, vine la omul 
nostru si il intreaba: 
-M-ai chemat ? 
-Nu, ce vrei sa spui?, raspunde noul membru. 
-Tu trebuie sa fii nou aici. E o regula care spune ca daca te basesti, inseamna ca 
m-ai chemat. 
Uriasul paros il intoarce cu usurinta, il apleaca pe o banca si il "face" in felul lui. 
Zapacit, omul se intoarce la biroul coloniei, unde este intimpinat cu un zambet 
larg de receptionera dezbracata. 
-Pot sa va ajut? intreaba receptionera. 
Barbatul urla: 
-Uite cardul de membru, iata si cheia si poti pastra cei 500 $ taxa de membru! 
-Dar, domnule, ati fost aici doar pentru cateva ore, nu ati avut sansa sa vedeti 
toate facilitatile clubului ! 
Barbatul raspunde: 
-Asculta, doamna, am 68 de ani. Am o erectie pe luna, dar ma basesc de 15 ori 
pe zi. 
*** 
Un milionar American îşi aminteşte cum a devenit el milionar: 
- Când am fost băiat, am venit în America. În buzunar nu am avut decât 2 cenţi. 
Am cumpărat 2 mere murdare, le-am spălat, şi le-am vândut cu 4 cenţi fiecare. 
Apoi am cumpărat cu aceşti bani 4 mere, şi le-am vândut cu 8 cenţi fiecare... 
- Şi ce-a urmat după asta? 
- După asta a murit mătuşa mea şi mi-a lăsat o avere de 1 milion de dolari 
*** 
O blonda intra in cabinetul doctorului: 
- Domnule doctor, ma mananca groaznic intre degetele de la picioare! 
- Intre care domnisoara? 
- Intre cele doua degete mari! 
*** 
Baietii catre fete: 
- Fetelor, dacă tot vă deranjează atât că ne holbăm la sânii voştri…întoarceti-vă 
cu spatele! 
Ne plac şi fundurile la fel de mult. 
*** 
Crainica imi zambeste, si apoi incepe: 
- Turistii au luat cu asalt statiunile montane.. 
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Ah! As spune eu, in sfarsit romanii nu doar se apara...mai si ataca! 
*** 
- Domnisoara, de ce v-ati numit cainele "Bou"? 
- Pentru distractie. Cand sunt in strada si-l strig, jumatate din barbati se intorc! 
*** 
Seful ii spune angajatului: 
- Faci totul atat de incet! Gandesti incet, scrii incet, vorbesti incet, te misti incet! 
Faci vreun lucru repede? 
- Da, obosesc repede! 
*** 
Incercati intotdeauna sa va dedicati lucrului 100%! 
12% Luni, 23% marti, 40% miercuri, 20% joi iar vineri 5%! 
*** 

Tot ce se spune dupa a 5-a bere se numeste scurgere de informatii! 
*** 
Vorbesc doua prietene: 
- Psihologul mi-a recomandat o modalitate foarte buna de a adormi repede. 
Numar pana la trei si adorm instantaneu. 
- Asa de repede? 
- Nu intotdeauna. Ieri, de exemplu, am numarat pana la patru dimineata! 
*** 
Doctorul catre pacient: 
- Cum sunt noile supozitoare pentru insomnie? 
- Remarcabile, d-le doctor, nici nu apuc sa scot degetul! 
*** 
Pentru cei care sunt de acord cu sloganul "Vrem o tara ca a afara!" 
Va anunt ca afara sunt -25 grade Celsius. 
*** 
Iarna in padure, ninge. Un urs se plimba furios. Rupe un brad, apoi da cu 
piciorul intr-un copac, urla la lup...Manios rau de tot. Merge si bodoganeste: 
- Pentru ce in puii mei mi-a trebuit sa beau cafeaua aia in septembrie? 
*** 
- Tocmai mi-am cumpărat un nou aparat auditiv. Am dat pe el 4000 de dolari, 
dar e marfă ! 
- Şi ce model e ? 
- Douăsprezece şi jumătate ! 
*** 
Două fetiţe făceau un om de zăpadă. 
Prima : - Acum e gata, acum e gata !!!! 
A doua : - Mă duc repede în casă, să aduc un morcov !!! 
Prima : - Adu doi morcovi, că poate îi punem şi nas !!! 
*** 
Un inspector vine la o casa de nebuni si le da acestora un test: 
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- Cat face 7+7? 
Un nebun raspunde: 
- 1782 ! 
- NU! 
Alt nebun: 
- Miercuri! 
- NUUU ! 
Dupa care un alt nebun: 
- 14 ! 
- Bravooo! Cum ai facut? 
- Pai am impartit pe 1782 la miercuri ... 
*** 
Un nebun la brutarie: 
- Domnule, a iesit painea din cuptor? 
- Da. 
- Si la ce ora se intoarce? 
*** 
După operaţie, tânăra pacientă întreabă doctorul: 
- Dle Doctor, spuneți-mi vă rog, cind voi putea sa imi reiau viata sexuala? 
- Nu stiu sa va spun Dra, pana acum nimeni nu m-a intrebat asa ceva dupa o 
operatie la amigdale! 
*** 
Oana Niculescu Mizil a declarat, pe blogul ei, că primarul sectorului 5 o 
copleșetște cu atenția sa și că nu este zi în care să nu-i facă cel puțin un cadou 
foarte scump. "Chiar ieri am primit o superbă haină de blană, dar iubitul meu 
m-a rugat să n-o port în Mall-ul din Băneasa, pentru că piuie", a scris ea pe blog. 
*** 
The 3 fastest ways of communication in the world are: 
3. Tele-fax 
2. Tele-phone 
1. Tell-a-woman 
*** 
Sotia catre sot: 
-Vrei sa faci sex cu o mulatra simpatica? 
-Bineinteles. 
-Atunci da-mi bani pentru solar! 
*** 
Surdomutii pot fi niste ginecologi excelenti. Acolo nu trebuie sa asculti nimic, 
totul se citeste pe buze! 
*** 
Instructorul de parasutism: 
- Dupa ce sariti, numarati pana la 50 si dupa trageti de inel. Ardelenii sa numere 
doar pana la 3. 
*** 
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Cica o partida de sex echivaleaza cu 8 km de alergare! 
Cine dracu' alearga 8 km in 30 de secunde?! 
*** 
O ratusca se plimba pe lac. 
Din tufisuri apare un vulpoi care pune **** pe ea: 
- Stii ce-o sa-ti fac? O sa te violez si apoi o sa te mananc. 
- Nu, te rog!!! Daca imi vei da drumul, iti promit ca ti-o voi aduce pe mama.La 
mine nu ai ce manca, sunt prea mica... nu vezi?! ... In schimb mama e grasa si 
frumoasa, la ea ai ce viola si manca. 
- Ma eu iti dau drumu', dar tu fugi!!! 
- Nu, ba vulpoiule, vorbesc serios. 
Vulpoiul sta ce sta pe ganduri si in final ii da drumul. 
Ajunsa la jumatatea lacului, ratusca se intoarce spre vulpoi si-i zice: 
- Ba, fraiere, tu s-o violezi pe ma-ta, ca eu sunt scoasa de la incubator! 
*** 
Intr-o zi de iarna cu ger puternic generalul îi cheama pe soldati la raport. Dintr-
o data generalul vede "ceva" in pantalonul unui soldat si întreaba: 
- Cum poate sa ti se ridice pe vremea asta? 
- Pai, daca asa m-a prins gerul! 
*** 
O blonda la bar i se adreseaza tânarului aratos care sta lânga ea: 
- Chiar credeti ca as vrea, la cinci minute dupa ce ne-am cunoscut, sa ma culc cu 
dumneavoastra? 
- Da, zice tânarul. 
- Dumnezeule! Înseamna ca puteti citi gândurile!. 
*** 
O tanara explica instantei cum s-au petrecut lucrurile: 
- Domnule judecator, sa vedeti, m-a legat la ochi, pe urma mi-a legat mainile. Eu 
atunci imediat am desfacut picioarele ca sa nu mi le lege si pe alea... 
*** 
Incendiu mare la un spital. Ca de obicei, sosesc operativ SMURD-ul si pompierii. 
Actioneaza organizat, se lupta cu flacarile, îsi fac treaba profesionist, sting 
incendiul si intervin pentru salvarea persoanelor aflate în pericol. 
La urma, seful formatiei raporteaza managerului de spital: 
- Dle Doctor, operatiunea a fost încheiata cu succes, au fost salvati aproape toti, 
doar la subsol, din cele trei persoane inconstiente gasite acolo, doar doua am 
reusit sa le resuscitam, una... din pacate, a murit. Ne pare rau.. 
Doctorul: 
- Bai, sunteti nebuni? La subsol se afla morga...! 
*** 
Un tanar de 18 ani statea toata ziua pe net: chat, sex virtual, site-uri porno, etc. 
Intr-o zi bunicul, satul deja de ineptiile nepotului vine si ii zice: 
- Auzi, nepoate, eu cand eram de varsta ta am fost cu prietenii la Viena. Am 
intrat in primul bordel, am mancat tot ce-am gasit pe-acolo, am ras toata 
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bautura, apoi am mers sus si am f... toate femeile, apoi cand am coborat ne-am 
pisat pe mese ... si pe barul de la parter ... si am plecat fara sa platim. 
Aluia mic ii place ideea si dispare de acasa o saptamana. Cand se intoarce ... tot 
vanat, cu mana si piciorul in gips. 
- Ce-ai patit nepoate, il intreaba mosul. 
- Am fost cu prietenii la Viena. Am intrat in primul bordel. Am mancat tot ce-am 
gasit pe-acolo, am ras toata bautura, apoi am mers sus si am f... toate femeile, 
apoi cand am coborat ne-am pisat pe mesele si pe barul de la parter, iar cand sa 
plecam fara sa platim au aparut 4 gorile si ne-au batut de ne-am cacat pe noi. 
- Auzi, nepoate, da' cum te-ai dus tu la Viena? 
- Pai, am mers cu Atlassib. Da' tu bunicule? 
- Eu ? Cu Armata Rosie, in '45!" 
*** 
Doua babete citeau ziarul pe o banca in Gradina Publica din Galati. 
Deodata una spune celeilalte: 
- Uite, draga, aici scrie ca, la Faleza Dunarii, a fost violata o baba de 80 de ani! 
Cealalta exclama: 
- Si noi stam ca proastele in Gradina Publica! 
*** 
Doua babete merg in vizita la prietena lor (toate trei foste colege de facultate). 
Dupa ce stau putin de vorba gazda le zice: 
- Vai, dragele mele, am stat de vorba si nu v-am facut nicio cafeluta. 
Le serveste cafeaua si, pana sa plece, le mai face vreo cateva cafelute. In drum 
spre casa, una din ele ii spune celeilalte: 
- Ai vazut ce s-a sclerozat? Am stat atata timp la ea si nu ne-a servit nici macar 
cu o cafea! 
- Cum draga? Ai fost la ea si nu m-ai chemat si pe mine? 
*** 
Doi mosi stau pe o banca in parc. 
- Auzi ma? Ieri am fost la femei!... 
- Aha, si cum a fost? 
- Muult mai curat decat la barbati!! 
*** 
Trei mosi pe o banca. Trece o tipa bine. 
Primul mos: 
- Mama ce-as mai pupa-o pe asta! 
Al doilea: 
- Eee, eu as si pupa-o si as si pipai-o! 
Al treilea: 
- Eeee. . eu as si pupa-o...as si pipai-o... si.. parca mai era ceva ! 
*** 
Un pensionar se trezeşte în toiul nopţii cu o senzatie acută de … pipi. 
N-ar prea avea el chef să meargă la closet, dar până la urmă se scoală din pat şi 
se duce. 
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Acolo, ţinând-o pe Dânsa în mână, se uită lung la ea şi-i zice cu reproş: 
- Vezi, eu mă scol când vrei tu. 
*** 
Un mosneag intra intr-o farmacie si cere un prezervativ. Se uita la el pe toate 
partile si zice: 
− Auzi, cucoana, unul cu miez n-ai? Ca asa, numai piele, am si eu !!! 
*** 
La o farmacie intra un tip care cere nervos condica de reclamatii pentru ca este 
foarte nemultumit de calitatea prezervativelor pe care le-a cumparat de acolo in 
ziua anterioara. Vanzatoarea ii da condica. Tipul incepe sa scrie spunand cu 
voce tare: 
- sunt neetanse; 
- se rup la instalare.. 
Dar un mos (de vreo 64 de ani !!!) care statea la coada pentru medicamente 
compensate zice: 
-Scrie dom'le, scrie si ca SE-NDOAIE!!! 
*** 
Un ateu se plimba prin padure, minunandu-se de frumusetile naturii: 
Ce copaci impresionanti! Ce rauri cristaline! Ce animale frumoase! 
La un moment dat, in timp ce se relaxa, omul aude in spatele lui zgomote 
ciudate. Cand se intoarce vede un urs ca-n povesti: mare, frumos, sanatos si cu 
pofta de mancare. Ingrozit, ateul o ia la fuga, insa ursul avea conditie fizica asa 
ca il urmeaza constiincios... Tipul era atat de ingrozit incat la un moment dat se 
impiedica si cade. Ursul il apucase deja de un picior asa ca omul, paralizat de 
frica, racneste: 
- Doamneeee!!!. 
In secunda urmatoare, timpul se opri, ursul ingheta in pozitia in care se afla, 
padurea ramase neclintita si o lumina se revarsa din cer. Tipul, socat, auzi o 
voce: 
- Mi-ai negat existenta toata viata, le-ai explicat si altora ca sunt un mit, ai pus 
toata creatia Mea pe seama intamplarii cosmice... si vrei acum sa te salvez? Pot 
eu sa te consider credincios cu adevarat? 
Ateul se uita fix in lumina si raspunse: 
- As fi ipocrit sa Iti cer brusc sa ma consideri credincios, dar poate reusesti sa 
faci ca ursul sa devina crestin? 
- Foarte bine, raspunse vocea. 
Lumina disparu, zgomotul padurii reveni. Ursul il elibera din ghearele sale, isi 
impreuna labele din fata si spuse: 
- Doamne, binecuvinteaza aceste bucate. Amin. 
**** 
Greierele si Furnica - varianta 
Primavara. 
Furnica sapa, pune seminte, face straturi. Apare si greierele. 
- Ce faci, greierasule? 
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- Merg la un tenis cu baietii. 
- Mai, mai! Sa nu vii la iarna sa-mi ceri mancare, ca nu stiu ce-ti fac! 
- Da, da, bine.... 
 
Vara. 
Furnica aduna, secera, coseste. Trece greierele, cu o chitara sub brat. 
- Ce faci, ma? 
- Ma duc sa cant cu baietii in parc. 
- Sa nu uiti: de la mine sa nu ceri de mancare. 
 
Toamna. 
Furnica culegea de zor, facea dulceturi, punea conserve. Trece greierul, tot cu 
chitara sub brat. 
- Ce faci, ma? 
- Ma duc sa cant cu baietii in bar. 
- Bine, ma, da' la munca nu vii pana la iarna? 
 
Vine iarna. 
Furnica statea in pridvor, infofolita intr-un sal si cu un ceai fierbinte in mana, 
cand vede o limuzina. Din ea coboara greierasul. 
- Ce faci, greierasule? 
- Uite, ma duc la Paris sa cant. Am avut succes cu chitara. 
- Bine, greierasule, bafta. Si daca-l vezi pe unu', Toparceanu, zi-I ca-mi bag 
picioarele in "Balada" lui. 
*** 
Un dialog de dimineata: 
- Scumpo, stii, cand ma barbieresc dimineata, ma simt cu zece ani mai tanar. 
- Dar nu ai putea sa ta barbieresti seara? 
*** 
O pereche sta pe banca in parc 
El : Pot sa-mi incalzesc mainile intre picioarele tale? 
Ea: La urechi nu ti-e frig? 
*** 
O blonda ii scrie lui Mos Craciun: 
"Mosule, te rog sa-mi aduci un vibrator nou pentru ca cel de anul trecut mi-a 
ramas mic." 
*** 
Un tip are o fabrica de carnati. Intr-o buna zi, il aduce pe fiul sau la munca sa 
vada mostenirea familiei si ii face marele tur. Asta micu, rasfatzat de-ti venea 
sa-l bati, snob si plictisit, nimic nu il impresiona. 
In fine il aduce taica-su in inima fabricii, totul nou si ultra modern si cu mandrie 
declara (ca o ultima chestie care l-ar putea impresiona): 
- Uite fiule, vezi aparatul asta? intr-o parte bagi cate un porc si prin alta ies 
carnatii! 
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Fiul, cascand: 
- Da tata, foarte interesant…dar n-ai si un aparat in care sa bagi un carnat si din 
care sa iasa un porc? 
La care tatal, infuriat: 
- Ba da, fiule… pe ma-ta.. 
*** 
In Ardeal, el si ea in noaptea nuntii: 
- Draga mea, vrei mai intai una mica ? 
- Tulai, Doamne, ai doaua ?! 
*** 
Conducînd o doamna la masa, Mark Twain i-a spus: 
- Ce frumoasa sînteti! 
Mai putin amabila, doamna i-a raspuns: 
- Îmi pare rau ca nu pot sa va reîntorc acest compliment ! 
- Oh ! a raspuns Twain. Procedati ca mine, doamna ! Mintiti ! 
*** 
Femeile cinstite nu-si pot ierta niciodata greselile pe care nu le-au comis. 
Cum face un barbat exercitii de gimnastica pe plaja ? 
Isi suge burta de cate ori vede niste bikini. 
*** 
Un politist gaseste un pinguin si il duce la sectie la care seful: 
- Ce faci cu pinguinul asta, du-l la gradina zoologica. 
A doua zi apare din nou cu pinguinul. 
- Ma ti-am spus sa-l duci la gradina zoologica. 
- Am fost ieri la gradina zoologica. Azi mergem la cinema. 
*** 
La intrebarea "Ai facut sex vreodata cu un coleg de serviciu?" exista un raspuns 
sincer: "Am intretinut relatii sexuale zilnice cu seful meu direct...El ma f*tea la 
cap si pe mine ma durea in c*r!" 
*** 
O batrinica reclama la politie un viol. 
- Şi cum zici c-a fost, maica? 
- Apoi, era noapte, intuneric, opreste o masina linga mine, coboara unul, ma 
izbeste pe capota si mi-a tras-o pe la spate. 
- Şi, matusica, i-ai vazut fata? 
- D-apai n-am apucat. 
- Dar vreun semn particular, la vreo mina, ceva, un tatuaj? 
- N-am vazut, maica, pe bezna aia. 
- Masina ce culoare avea? 
- Pai, ce sa zic, era inchisa, dar pe-ntuneric si fara ochelari... 
- Dar numarul? 
- Aaaa, numarul a fost bun, ce sa zic! 
*** 
O doamna distinsa intra intr-un butic elegant de palarii. 
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- Cu ce va putem servi? 
- Mi-as dori o palarie mare, cu ceva romantic, poate cu o tenta bleu sau verde, 
poate cu flori, sau cu fructe stilizate... 
- Concret, la ce va ginditi? 
- Concret, la o partida de sex…. Dar ar fi buna si o palarie frumoasa. 
*** 
Pe plaja două doamne se uita la un tip tanar: 
- Cum ti se pare acest băiat? 
- Judecând după zgârieturile de pe spate, este un băiat foarte bun! 
*** 
La semafor, 2 smecheri intr-o masina striga dupa o blonda: 
- Pisi, pisi...da' ce mananci tu de esti asa frumoasa? 
Blonda: 
-Banii, la fraieri ca voi! 
*** 
Autobuzul pleaca din statie, dupa el alerga o doamna si striga: 
- Oameni buni, opriti va rog autobuzul! Intarzii la lucru! 
Pasagerii il roaga pe sofer sa opreasca. Doamna se urca si spune bucuroasa: 
- Am reusit... Biletele la control! 
*** 
Bulă super concentrat se uită la tv la meci şi dintr-odată … poc! Primeşte o 
tigaie în cap de la soţie: 
- Ce ai femeie?! 
- Am găsit în buzunarul tău un bilet pe care scrie numele de Isabela Maria, cine 
e?! 
- Un cal de curse pe care am pariat, răspunde senin Bulă. 
A doua zi se întâmplă acelaşi lucru dar Bulă primeşte o tigaie şi mai zdravănă în 
cap: 
- Acuma ce naiba mai ai cu mine?! 
- Te-a sunat calu! 
*** 
Daca intalnesti o femeie frumoasa, cu ochi stralucitori, buze umede si care 
freamata din tot corpul, las- o in pace: are gripa !! 
*** 
Bulă merge la un bordel. 
- Vreau o fată, dar să ştiţi că eu sunt sadic. Plătesc oricât! 
Patroana îl conduce într-o cameră de lux. 
- La mine, plata e înainte, zice fata. Am auzit că eşti sadic, aşa că vreau banii 
înainte. 2000 de euro! 
...Scoate Bulă banii şi-i dă fetei. 
- Auzi, zice fata, dar cum se manifestă sadismul tău? 
- Mai întâi te bat, după care te f*t, după care iar te bat, apoi te f*t din nou. 
- Până când? întreabă îngrozită fata. 
- Până când îmi dai banii înapoi. 
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*** 
- Bulă, ce ai vrea să îţi scrie pe cruce, după ce mori? 
- Ceva simplu şi concis. 
- Ca de exemplu? 
- Vin imediat! 
*** 
- Marie, sa stii ca eu niciodata n-am sa te pot iubi pe cat meriti. 
- Pai mai Ioane, atunci de ce nu-l aduci si pe Gheorghe? 
*** 
- Doriti sa vedeti zambetul enigmatic al Monei Lisa, fara sa vizitati Louvre-ul? 
- ...?! 
- Intrebati-va sotia, pe ce v-a cheltuit salariul... 
*** 
MAXIMA ZILEI ! "Succesul profesional este ca si cum ai fi gravid: toata lumea te 
felicita, dar nimeni nu stie de cate ori ai fost futut !!! 
*** 
O familie tanara traia intr-o garsoniera. Înainte de a face sex, soţul a decis să 
verifice dacă fiul său doarme: 
- Fiule, adu-mi te rog un pahar cu apa … 
Liniste … 
Soţia spune: 
- A adormit. 
După sex stateau intinsi in pat şi discutau. Deodata o voce din întuneric: 
- Şi cat voi sta aici cu paharul in mana? 
*** 
Cei 7 pitici ajung la Vatican la Papa. Morocanosul iese in fata si intreaba: 
- Excelenta voastra, am o intrebare mai delicata… 
- Spune, fiule! 
- Aici la Vatican, aveti calugarite pitice, ca noi asa? 
- Nu, fiule! 
In spate, ceilalti sase pitici isi dau coate. Morocanosul se uita urat la ei si 
continua: 
- Dar asa, in general, in Europa… exista calugarite pitice? 
Inca o data raspunsul a fost negativ. Ceilalti sase izbucnesc in ras. Morocanosul, 
vizibil enervat, le cere sa se calmeze si continua : 
- Dar in lumea asta mare, exista calugarite pitice? 
- Nu, fiule! Dupa stiinta mea, nici macar una! 
Explozie de ras in spate. 
- Dar de ce intrebi, fiule? 
Ceilalti sase, deja in delir, striga printre hohote: 
- A fu*ut un pinguin! 
- A fu*ut un pinguin! 
*** 
O femeie în farmacie : 
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- Aveţi ceva ieftin pentru slăbit? 
- Da, plasture! 
- Şi unde se pune? 
- Pe gură! 
*** 
O secretara blonda la prima zi de lucru primeste sarcina sa faca cafea la baieti. 
Cum nu a facut niciodata cafea, se duce la restaurantul de vis-a-vis cu un termos 
in mana: 
- D-le chelner, intra in acest termos 6 cafele? 
- Da, domnisoara, intra si mai mult. - zice chelnerul. 
- Vai ce bine e!!! M-ati salvat! Faceti 6 cafele atunci. Doua cu zahar, doua fara si 
doua cappuccino. 
*** 
Domnişoară, îşi întreabă şeful secretara, ce faceţi de obicei duminica? 
− Mai nimic, răspunse secretara. 
− Atunci, aş vrea să vă amintesc că azi nu este duminică. 
*** 
- Spuneti-ne doamna, sotul dvs. are ceva semne particulare? 
Altfel nu-l putem gasi. 
- Inca nu, dar o sa aiba imediat ce-l aduceti acasa. 
*** 
- Ce mai fac ai tai? 
- Excelent, nevasta-mea a nascut un baietel, care seamana leit cu mine... 
- Da? Si nu se mai poate face nimic? 
*** 
O blonda in troleibuz. La un moment dat ii suna telefonul mobil. 
Ea incepe sa-l caute: in buzunar, in geanta - nu-l gaseste. In cele din urma 
spune: 
- Fuck! Sigur l-am uitat la serviciu! 
*** 
- Trebuie, neapărat să-mi comand câteva rochii noi. 
- Bine, zice soţul, dar toate dulapurile sunt pline de rochiile tale! 
- Ştiu, dar pe toate mi le-au văzut vecinii.! 
- În cazul acesta, ar fi mai bine să schimbăm cartierul, ar fi mult mai ieftin. 
*** 
- Când se gândeşte la mine, soţul meu capătă o putere de muncă extraordinară. 
- Aşa e, tu. L-am văzut ieri bătând covoarele. 
*** 
- Cum, tu joci poker, acasă. cu soția? 
- Ce să fac? E singura modalitate de a-mi recupera o parte din salariu.! 
*** 
Aglomeratie in toate magazinele de ceasuri din Romania, blondele au auzit ca in 
aceasta zi se schimba ceasul. 
*** 
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Pe strada era un barbat orb, care cersea: 
– Aveti mila, sunt orb si am 15 copii! 
O doamna care era in trecere, s-a oprit si l-a intrebat: 
– Baiat sarman, cum de ai 15 copii?! 
– Pai, draga mea, crezi ca eu vad ce fac? 
*** 
EA: Dragul meu, ori de cate ori vad florile astea imi amintesc de ochii tai? 
EL: Cum asa draga, asa ochi frumosi am? 
EA: Nu, se cheama Ochiul- boului! 
*** 
Datoria grecilor pe intelesul tuturor... 
Un cioban isi pastea oile pe o pajiste, la un moment dat zareste un hotel, isi lasa 
oile si se duce direct in hotel. 
Acolo il intampina patronul si ii zice: 
Patronul: Ce e cu dumneata aici? Nu cazam ciobani! 
... Ciobanu: Stiti, eu sunt cioban, sunt obosit si vreau ca in seara aceasta sa dorm 
la dvs. in hotel .. e singurul din zona, va platesc 1000 de euro. 
Patronul: 1000 de euro pentru o noapte ? … Sigur, poftiti in apartamentul 
prezidential! 
Ciobanul: Stiti, in seara aceasta as dori si eu o domnisoara daca se poate ……. va 
mai dau 1000 de euro. 
Patronul se conformeaza si ii aduce o domnisoara, dupa ce termina treaba 
ciobanul il cheama pe patron din nou. 
Ciobanul: Stiti, nu m-am saturat numai cu domnisoara pe care ati adus-o dvs., 
am vazut pe hol o doamna innalta, blonda superba …… daca se poate …… sa o 
chemati la mine …….. 
Patronul: Pai aia e nevasta mea! 
Ciobanul: Va mai dau 3000 de euro. 
Patronul: Inca 3000 .. mmmm… OK. 
Dupa ce termina treaba si cu nevasta patronului, ciobanul incepe sa rada in 
hohote … timp de 10 min. 
La un moment dat patronul il intreaba nervos: 
Patronul: Ce ai, domnule, de razi? 
Ciobanul : IN VIATA MEA NU AM AVUT ATATEA DATORII! DAR MA SIMT ASA 
DE BINE!  
*** 
La un moment dat, Bula ajunge intr- o mare criza de bani. Se gandi sa mearga la 
vecinul lui evreu Itic si sa- i ceara 2 lei, ca imprumut pana la primavara. Itic il 
asculta atent, apoi ii zise: 
- Bine, iti dau 2 lei imprumut pana la primavara, dar imi lasi toporul ca zalog si 
la primavara imi dai 4 lei inapoi, altfel nu ne invoim. E bine? 
Mai de voie, mai de nevoie, intr- un final Bula se invoi. Lasa toporul ca zalog, ia 
banii si da sa plece. 
Insa Itic il striga: 
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- Bai Bula! Ia fi atent la mine, la ce m- am gandit. La primavara stiu ca o sa- ti fie 
greu sa- mi dai inapoi cei 4 lei, intrucat iarna e lunga si grea, asa ca stii ce? Ia da 
tu acum 2 lei inapoi si la primavara nu iti mai raman de dat decat 2 lei, ce zici, o 
sa- ti fie mai usor? 
Bula se gandi putin si recunoscu ca Itic are dreptate, si ca e un vecin adevarat, 
asa ca se invoi, ii dete inapoi cei 2 lei si pleca acasa, ceva mai usurat. 
Insa pe drum tot calcula: 
- Hmm! Bani tot nu am, topor nu mai am, insa m-am ales cu o datorie de 2 lei, si 
totusi nu a fost nimic in neregula... 
MORALA: Acelas Itic ne-a dat si noua, Romaniei, imprumut de atatea ori, numai 
ca acum se numeste FMI! 
*** 
EA: Dragul meu, ori de cate ori vad florile astea imi amintesc de ochii tai? 
EL: Cum asa draga, asa ochi frumosi am? 
EA: Nu, se cheama Ochiul- boului! 
*** 
Un barbat urat intra in barul local cu un ranjet mare pe fata. 
- De ce esti atat de fericit? il intreaba barmanul. 
- Ei bine, sa- ti povestesc, raspunde uratul. Stii, eu locuiesc In apropierea caii 
ferate. Cand m- am intors acasa noaptea trecuta am observat ca o femeie tanara 
este legata de sine, ca in filme. Desigur, am mers acolo si am eliberat- o din 
legaturi si am dus- o la mine acasa. Si ca sa nu mai lungim vorba, am avut parte 
de ceva deosebit – am facut dragoste toata noaptea, peste tot in casa, cand eu 
deasupra, cand ea, in toate pozitiile imaginabile! 
- Fantastic! exclama barmanul. Esti un norocos. Si era frumoasa? 
- Nu stiu, ca nu i- am gasit capul. 
*** 
Doi politisti gonesc cu masina. La un moment dat ocolesc o groapa si intra intr- 
un pom. Ies amandoi dintre fiarele contorsionate, iar unul din ei zice: 
- Sa stii ca meritam o prima! Niciodata nu am ajuns asa repede la locul 
accidentului. 
*** 
O domnisoara se prezinta la examen si privindu- l gales pe profesor ii spune: 
- Domn profesor! Pentru a lua examenul, sunt gata de orice! 
- De orice? 
- De orice! 
- Bine. Atunci duceti- va si invatati 
*** 
In restaurant: 
- Chelner, de ce cafeaua mea miroase a penis nespalat? 
Chelnerul mirosind cafeaua: 
- Doamna, incercati sa luati cafeaua cu cealalta mana! 
*** 
Sub un pod stateau doi cersetori: 
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- Ai auzit de Bula? 
- Nu, ce s- a întamplat? 
- Şi- a gasit o slujba! 
- Pentru bani, ala e in stare de orice! 
*** 
Un tip intra intr- o frizerie si- l intreaba pe frizer: 
- Cat face la dumneata un tuns? 
- 5.000, domnule! 
- Dar un barbierit? 
- Doar 2.500. 
- Atunci barbiereste- ma in cap! 
*** 
Doi prieteni intră într- o bancă. În acelaşi timp, un jaf. Bandiţii, înarmaţi, cer 
tuturor celor prezenţi să se culce pe podea cu capul în jos, urmînd ca unul 
dintre bandiţi să le uşureze buzunarele. La un moment dat, unul dintre prieteni 
simte mîna prietenului de alături în buzunarul lui propriu… 
- Ce dracu’ faci? 
- Ţi- am pus în buzunar suta pe care ţi- o datoram. 
*** 
- Domnule, a venit un om de la garajul auto. Spune să achitaţi reparaţiile, soţia 
dv. a fost azi cu maşina acolo. 
- Dar ce s- a reparat la maşină? 
- Nu de maşină e vorba, ci de reparaţiile garajului. 
*** 
În spital este adus un tip cu o fractură craniană. 
Soră medicală completează fişa şi întreabă: 
- Căsătorit? 
- Nu, accident. 
*** 
Un sofer este oprit de un politist. Coboara asta din masina ofticat si- l intreaba 
pe politist: 
- Mergeam prea repede? 
- Nu, zburati prea jos! 
*** 
De criza: 
2009: Azi mi- am facut de cap, am mancat sunca de Praga. 
2010: Azi mi- am facut de cap, am mancat cartofi prajiti. 
2011: Azi mi- am facut de cap, am mancat. 
*** 
În apartamentul unei familii care în iarna asta a cerut decuplarea de la centrala 
care furniza energie termică şi electrică, un reporter întreabă: 
- Ce faceţi dacă vă este frig? 
- Ne strîngem în jurul lumînării. 
- Dar dacă este foarte frig? 
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- Ne apropiem şi mai mult de ea. 
- Dar dacă este ger cu temperatură sub - 20 C? 
- În acest caz, aprindem lumînarea… 
*** 
Zburati cu avioanele companiei noastre! Grabiti- va!! 
Au mai ramas cateva!!! 
*** 
De vânzare rochie de mireasa, frumoasa, fără mâneci, alba,mărimea 46, voalul 
inclus, purtata o singura dată, din greșeala! 
*** 
Ion catre Maria: 
- Marie,esti ca un nor. 
Maria,cu zâmbetul pe buze: 
- Alb si pufos? 
Ion: 
- Nu. Atunci când pleci, parca mi se lumineaza ziua! 
*** 
Un ofiter, dupa ce a baut aproape toata noaptea, n- a reusit sa se trezeasca 
dimineata. 
Suna telefonul. O voce placuta de femeie îl întreaba: 
- Domnule, doriti sex prin telefon? 
- Bineînteles! 
- Perfect, va fac imediat legatura cu comandantul unitatii dv. ! 
*** 
Sotul catre sotie: 
- Ce idioata esti! 
- Bineînteles ca sunt idioata. Daca eram casatorita cu un preot, eram preoteasa! 
*** 
- Azi noapte te- ai prefacut? 
- Nu, chiar dormeam, zise ea. 
*** 
Femeia are suflet bun, poate ierta barbatului orice, chiar daca el n- are nicio 
vina... 
Sotia se pregateste sa prajeasca un ou ochi, când tocmai se întoarce sotul acasa 
si începe sa tipe: 
- ATENTIE!!! ATENTIE!!! MAI MULT ULEI!!! AVEM NEVOIE DE MAI MULT 
ULEI!!! O SA SE ARDA!!! ATENTIE!!! ÎNTOARCE- L, ÎNTOARCE- L, ÎNTOARCE- 
L!!! HAI!!! 
ATENTIE!!! AI ÎNNEBUNIT? ULEIUL O SA SE TERMINE!!! O, DOAMNE 
DUMNEZEULE, SAREA!!! NU UITA SAREA!!! Sotia, deja enervata la culme de 
tipetele sotului, îl întreaba: 
- De ce tipi asa? Crezi ca nu sunt în stare sa prajesc un ou??? Barbatul raspunde 
foarte calm: - Asta ca sa- ti faci o 
idee de cum ma simt eu când conduc masina si tu stai langa mine... 
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*** 
De ce barbatii umbla cu femei cu care nu au de gând sa se însoare? 
Din acelasi motiv, pentru care câinii fug dupa masini pe care nu au de gând sa le 
conduca. 
*** 
- Te- am visat asta- noapte! îi spune ea sotului. Ah, ce vis minunat... 
- Mi- l povestesti si mie? 
- Se facea ca tu ai plecat sa lucrezi în strainatate pentru doi ani. Îmi scriai câte o 
scrisoare în fiecare zi. Iar barbatul care mi le aducea era foarte chipes. Ah, cât 
era de dragut... 
*** 
Doi copii stau de vorba. Primul spune cu mândrie: 
- Tatal meu e inginer. El face nave spatiale! Al tau ce face? 
- Ce zice mama! 
*** 
(... demential!!!) 
Într- un oras din Transilvania, pe o straduta dosnica, un ungur zace într- o balta 
de sânge, ciuruit de 40 de gloante, plus doua cutite înfipte în spate si un 
târnacop în gât. Dupa identificarea actelor defunctului si dupa ce studiaza atent 
si îndelung cadavrul, criminalistul [român] trage concluzia: 
- O asemenea sinucidere cumplita nu mi- a mai fost dat sa vad pâna acuma! 
*** 
La piscina, supraveghetorul urla disperat la un baietel: 
- Nu mai face pipi in piscina!!! 
Baietelul, foarte mirat si rusinat, raspunde: 
- Da' toata lumea face ... 
Supraveghetorul urla si mai tare: 
- Da, dar nu de pe trambulina!!! 
*** 
Un tanar se intoarce acasa foarte trist, dupa ce plecase sa ceara mana prietenei 
sale. Vazandu- l asa, tatal sau il intreaba: 
- Ce s- a intamplat? Te- a refuzat? 
- Da ... Mi- a tras si o palma ! 
- Cum asa?! Nu i- ai spus cum te- am invatat eu? "Draga mea, timpul se opreste 
in loc pentru mine cand privesc in ochii tai!" 
- Vai! Asta era! Am gresit formula ... I- am spus: "Ai o fata de- mi sta ceasul!" 
*** 
 
Un arab cu o mitraliera si niste grenade era alergat de un tanc israelian. 
Arabul se opreste o clipa, trage cu o mitraliera în tanc, tancul nu pateste nimic, 
arabul alearga, tancul dupa el. 
Se mai opreste o data arabul, trage cartusele din mitraliera, tancul nimic. Arabul 
arunca mitraliera, continua sa alerge, tancul dupa el. 
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Se mai opreste arabul, arunca o grenada, tancul nu are nimic, arabul alearga, 
tancul dupa el ... Arabul arunca ultima grenada, tancul dupa el. 
Arabul nu mai are munitie, se lasa în genunchi si asteapta. 
Tancul opreste lânga arab, se deschide turela si evreul îl întreaba: 
- Auzi, arabule, cumperi niste munitie? 
*** 
Si... vorba lui Murphy: 
"Zâmbeste, mâine poate fi mai rau!!!" 
*** 
Scufita Rosie pleaca la bunicuta. 
Abia intrase in padure cand, hopaaa ...apare lupul. 
- Buuuna Scufita Rosie, da' unde mergi? 
- Ehh, merg la bunicuta. 
- Da' ce- ai patit, te vad cam trista? 
- Ma simt cam aiurea, n- am chef de nimic. 
- Eii, stai linistita Scufito, nu- ti face probleme. Am eu un leac sa nu te mai simti 
aiurea si sa- ti apara cheful. Se desface lupul la pantaloni si- i prezinta Scufitei 
instrumentarul sau medical... 
- Uite, Scufita Rosie, am aici o seringa. Am sa- ti fac o injectie intr- un loc anume 
si toate or sa treaca imediat. Dar trebuie sa te dezbraci, c- asa- i la doctor! 
- Bine Lupule, ma dezbrac, dar trece sigur? 
- Sigur Scufito, garantez! 
Prin urmare, Lupul trece la injectarea antidotului pentru "ne- chef" si de "simtit 
aiurea"... 
Dupa ce termina: 
- Ohhh, Lupule, esti un adevarat vraci! 
Si se despart, ambii multumiti. 
Mergea vesela prin padure Scufita, mai sa ajunga la bunicuta, cand se intalni cu 
Baba Cloanta. 
- Buna Scufita, zice Baba. Cum de esti azi asa vesela? 
- Eiii, pornisem cam fara chef de- acasa, dar m- am intalnit cu Lupul si m- a 
ajutat. 
Stii, avea el o seringa, o tinea in pantaloni. Si mi- a facut el o injectie, cam aici. 
Ce- i drept s- a cam chinuit, a muncit! Dar a reusit si- acum ma simt bine. 
- Unde zici ca avea seringa, aici? Avea o forma cam asa ...? 
- Da, Babo, si era cam neagra ... cu ceva rosu.... 
- Al dracului Lup, mie mi- a spus c- aia- i suzeta ... 
*** 
Doua calugarite au iesit de la manastire ca sa vanda prajituri. 
Una era sora Matematica (M), si cealalta sora Logica (L). 
M : Se apropie noaptea si suntem inca departe de manastire. 
L: Sora, ti- ai dat seama ca ne urmareste un barbat de peste o jumatate de ora? 
M : Da, ce o vrea de la noi? 
L: Este logic. Vrea sa ne violeze. 



3357 

 

M: Oh Doamne! Calculez ca daca continuam sa mergem in acest ritm, ne va 
ajunge in 15 minute. Ce putem face? 
L: Unicul lucru logic pe care il putem face este sa mergem mai repede !!! 
M : Nu cred sa functioneze asta !!! 
L: Bineinteles ca nu, pentru ca si el a facut ultimul lucru logic pe care- l putea 
face, a inceput si el sa mearga mai repede !!! 
M : Si acum, ce vom face? O sa ne ajunga intr- un minut. 
L : Unicul lucru logic pe care il putem face este sa ne separam, d- voastra o luati 
pe acolo si eu pe aici; nu va putea sa ne urmareasca pe amandoua! 
Atunci, barbatul s- a decis s- o urmareasca pe sora Logica. Sora Matematica a 
ajuns la manastire preocupata de ceea ce i s- o fi intamplat sorei Logica, dar 
dupa un timp a sosit si sora Logica. 
M : Sora Logica!!. Multumesc lui D- zeu ca ati ajuns cu bine. Povestiti- mi ce s- a 
intamplat?. 
L : S- a intamplat ceea ce era logic. Barbatul nu putea sa ne urmareasca pe 
amandoua, asa ca a optat pentru mine. 
M : Si, ce s- a intamplat dupa aceea? 
L : Ceea ce era logic. Am inceput sa fug cat mai repede, si el dupa mine, la fel. 
M : Si? 
L : Din nou ceea ce era logic. M- a ajuns. 
M : Dumnezeule, si d- voastra ce ati facut? 
L: Am facut ceea ce era logic, mi- am ridicat fusta. 
M : Dumnezeule, si omul ce a facut? 
L : Si el a facut ceea ce era logic, si- a dat jos pantalonii 
M : Oh, nu!. Ce s- a intamplat dupa aceea? 
L : Pai nu este logic sora? O calugarita cu fusta ridicata fuge mult mai repede 
decat un barbat cu pantalonii in vine ! 
*** 
Trei oşence, foste prietene în copilărie, colege de şcoală mai târziu, se întâlnesc 
după mai mulţi ani, deja mature. 
După îmbrăţişările de rigoare şi întrebări ca "ce mai faci?" etc., ajung la 
subiectul următor: 
- D- apoi tu Marie, luatu- te- ai? 
- Luat dară! 
- Şi cum- îi?- Apoi, drajele mele, mi- am luat un ficior mândru, chipeş, puternic, 
numai că are un beteşug! 
- Dusu- l- ai la doftor? 
- Dus. 
- Şi ce- o zis doftoru? 
- O zis că- i surd de- o ureche! 
- No las că nu- i bai, doar nu trebuie să audă toate cele! 
- D- apoi tu Anuţă, tu luatu- te- ai? 
- D- apoi cum? 
- Şi- al tău cum- îi? 
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- Doamne că al meu îi ca o cătană, mere ţanţoş pe uliţă şi îi tare ca un taur, 
frumos ca soarele, da' are un beteşug! 
- Dusu- l- ai la doftor? 
- Dus. 
- Şi ce- o zis doftoru? 
- O zis că- i chior de un ochi, nu vede bine! 
- No las' că nu- i bai, doară nu trebuie să vadă chiar toate cele!? 
- D- apoi tu Minodoră, tu luatu- te- ai? 
- Păi tu fetelor eu mi- am luat un ficior cum nu să mai există pe suprafaţa 
pământului! Păi al meu îi cât bradul, îi deştept, puternic ca un urs, frumos ca o 
icoană, da are şi al meu un beteşug! 
- Da' ce beteşug are, bată- l norocu? 
- Păi al meu dimineaţa mă fute, la amiază mă fute, seara mă fute!!! 
- Şi dusu- l- ai la doftor? 
- Dus. 
- Şi ce- o zis doftoru? 
- O zis că n- are ţînere de minte. 
*** 
Doua blonde fac nudism pe iarba verde. 
La un moment apare un taur. 
Blondele o iau la fuga. Dupa ce obosesc bine, cu taurul dupa ele, se opreste una 
si spune: 
- Mai bine fac un vitel decât un infarct. 
*** 
BANC SPUS DE SENATORUL CRISTIAN ŢOPESCU ÎN PLENUL 
PARLAMENTULUI: Ce virtuţi au japonezii, ungurii, românii 
La facerea lumii, Dumnezeu, ca să- i ajute pe oameni să prospere, a hotărât să 
dea câte două virturţi fiecărei naţii. Astfel, elveţienii sunt ordonaţi şi 
respectuoşi, nemţii - disciplinaţi şi raţionali, englezii - perseverenţi şi studioşi, 
japonezii - muncitori şi răbdători, ungurii - hotărâţi şi buni meseriaşi, francezii - 
culţi şi rafinaţi, spaniolii - veseli şi ospitalieri. La români, i- a spus îngerului 
consilier că românii vor fi inteligenţi, cinstiţi şi buni politicieni. 
După ce a publicat hotărârea în "Monitorul celest", îngerul a remarcat faptul că 
românii au trei virtuţi, spre deosebire de toţi ceilalţi, care au numai două şi l- a 
întrebat pe Dumnezeu dacă astfel nu ar depăşi celelalte naţii. Aşa e, a spus 
Dumnezeu. Să revenim cu o Ordonanţă de Urgenţă,pentru că virtuţile nu se mai 
pot lua înapoi, în care spunem că nimeni nu va putea folosi mai mult de două în 
acelaşi timp. Se explică astfel de ce românii care sunt inteligenţi şi cinstiţi nu fac 
politică, cei cinstiţi şi care fac politică nu sunt inteligenţi, iar cei care fac politică 
şi sunt inteligenţi nu sunt cinstiţi. 
*** 
Se organizeaza un concurs:"Cine face cel mai mare avion din lume" 
Pe pista imensa a unui aeroport din Nevada aterizeaza primul concurent: un 
avion american 
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Coboara echipajul si vin imediat linga ei: juriul, autoritatile locale, ziaristii, 
televiziunea, public (citeva sute de curiosi) 
Prima intrebare: 
- Cit de mare este? 
Seful de echipaj: 
- Pai are cam 500 de metri lungi.... 
- Nu! nu! nu ne intereseaza masuratori! spuneti- ne ce aveti inauntru ca sa va 
jurizam 
- Aa! pai avem 1.000 locuri pe scaune clasa economic, 200 clasa business, 50 
cusete pt VIP- uri, 5 baruri, 1 restaurant, mall, sala de gimnastica aerobica, 
salon de coafura, biliard, bowling... etc... 
- Uauu! nu se poate! Sa nu spuneti ca aveti si piscina! 
- Ba da! Piscina cu valuri, sus, pe terasa... 
- Nemaipomenit! 
Si incep aia din juriu sa dea notele: 10, 9, 10, 9... 
 
Aterizeaza al doilea concurent: un avion rusesc (imens) 
Coboara echipajul si incep iarasi intrebarile: 
- Cit de mare este? 
Seful de echipaj raspunde: 
- Pai are cam 800 de metri lungime pe 750 metri latime.... 
- Nu! nu! nu ne intereseaza masuratori! spuneti- ne ce aveti inauntru ca sa va 
dam notele 
- Aa! pai avem asa: 1 batalion de infanterie...cam 1500 locuri pe scaune, 1 
pluton de cercetasi, 1 pluton de genisti, 1 pluton de mitraliori...astia au 500 
locuri in picioare, mai avem parasutisti, bineinteles...Aaa... 3 tancuri, 5 TAB- uri, 
10 tunuri + obuziere, plus intendenta, infirmeria, cantina, depozitul de munitie 
- Uau! nu se poate! altceva? 
- Aa! sa nu uit: unitate de rachete si unitate de protectie chimica, radiologica si 
bacteriologica 
- Nemaipomenit! 
Si incep aia din juriu sa dea notele: 10, 9, 9, 10... 
 
La un moment dat apare un echipaj fara avion 
Reporterii intreba: 
- Voi cine sinteti si de unde veniti? 
- Echipajul roman si venim din Romania . Eu sint copilotul Vasile, purtatorul de 
cuvint... 
- Si unde e avionul? ce s- a intimplat? 
- Nu l- am adus ca nu aveam unde ateriza...v- am verificat cu Google Earth...nu 
merge...e locul strimt aici in Nevada...dar am adus schitele... 
- Nu! nu! nu ne intereseaza dimensiunile! spuneti- ne ce aveti inauntru? Cit e de 
spatios? 
- E imens! 
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- Cit de imens?! Americanii au amenajari sportive...rusii au tancuri...voi ce aveti 
inauntru??? 
- Pai sa va dau un exemplu: La primul zbor...am decolat...am luat altitudine...si a 
inceput sa vibreze aripa stinga. Am verificat instrumentele de 
bord...nimic...totul era Ok...conditiile meteo excelente...ce putea fi?! 
Si zice domnu' comandant: "Vasile! ia scoate tu Loganu' din garaj si mergi in 
aripa stinga si vezi ce- i acolo." 
Si scot Loganu', merg in aripa stinga (ca doar nu era sa merg pe jos) si acolo ce 
sa vezi? pe stadion, ca avem stadion acolo, era meci Romania - Spania, si sareau 
aia ca dementii in tribune, faceau "valuri"... aruncau petarde, intr- un cuvint era 
balamuc... pe terenul de golf, alea de tenis sau ala de atletism nu era nimeni. 
Era clar, se miscase centrul de greutate....a trebuit sa intrerupem meciul...le- am 
dat la megafon sa stea linistiti ca am decolat! au mai fluierat ei...pina s- au 
linistit...a disparut vibratia...si am plecat inapoi spre cabina... 
Nici n- am ajuns bine in cabina ca zice iar domnu' comandant: "Vasile! ia 
Loganu' din garaj si mergi in aripa dreapta ca a început acuma asta sa vibreze." 
Buun...merg iar in garaj...scot Loganu' si merg in aripa dreapta. 
Acolo, ce sa vezi?! In cadrul parteneriatului NATO, o unitate romana si una 
germana (ambele de tancuri) faceau trageri in poligon. Unii trageau din mers, 
altii din opriri scurte... viraje strinse... motoare ambalate...normal ca vibra 
aripa...nu?! 
Ne- am chinuit ceva sa- i oprim si pe astia, le- am dat prin radio...am pus citiva 
soldati sa traga rachete de semnalizare... Doamne Fereste! trageau cu proiectile 
adevarate...daca sarea o schija unde nu trebuie??? 
AIA DIN JURIU AU RAMAS CU GURILE CASCATE: 
- Uaaauuuuu! 
Si copilotul Vasile continua: 
- Stati ca asta nu- i nimic! Am rezolvat aripa dreapta, ma intorc in cabina... si 
zice domnu' comandant: "Vasile! ma trage curentul de vreo jumate de ora, ia 
vezi ca in coada avionului, mai mult ca sigur, femeia de serviciu a uitat si usa si 
gemuletul de la baie deschise" 
Am luat Loganu'...am trecut pe la statia PECO...ca nu mai aveam benzina... si am 
plecat spre coada avionului. Cind am ajuns...se inserase... si asta era! avea 
dreptate domnu' comandant: baia avea si usa si gemuletul deschise...lumina era 
uitata aprinsa.... si in jurul becului se invirteau avionul american si cu ala 
rusesc!!! 
*** 
Doi poliţai discută: 
- De ce îţi tot freci mâinile? 
- Că mi- e frig... 
- Da' de ce nu- ţi bagi mâinile în buzunar? 
- Acolo mi- s mănuşile. 
*** 
Doi poliţişti se întâlnesc: 



3361 

 

- Mă, se apropie Paştele, ţi- am cumpărat un ou Kinder. 
Se întâlnesc şi a doua zi: 
- Ce zici, ţi- a plăcut oul? 
- Ciocolata era excelentă, dar capsula am înghiţit- o cam greu. 
*** 
De ce stă un grup de poliţişti în faţa unei şcoli ajutătoare? 
E întâlnirea de zece ani. 
*** 
Doi poliţai patrulau prin cartierul inginerului Ionescu. Domnul inginer iese cu 
gunoiul pe la miezul nopţii. Un poliţai zice: 
- Ghiţă, uite un spion! 
- Nu, bă, e unu' cu gunoiu'! 
- Ba e spion! Mă duc să- i cer actele. 
Se duce organul la dl. inginer: 
- Actele dv., vă rog! 
- Ce acte, dom'le, am ieşit cu gunoiu'! 
- Eşti spion! Mergi la secţie. 
- Dom'le, sunt ing. Ionescu, stau în blocu' asta, la apartamentu' 8. 
- Ghiţă, du- te la asociaţie şi verifică! 
Se duce Ghiţă şi vine fugă înapoi: 
- Nu locuieşte nici un ing. Ionescu la ap.8. 
Merg ei la secţie, dl. inginer tot face gălăgie că stă la ap. 8. Îl mai trimite şefu' pe 
Ghiţă încă o dată la asociaţie să mai verifice, 
acelaşi rezultat: nici un ing. Ionescu la ap.8. 
A doua zi de dimineaţă, apare şeful poliţiei, vecin de scară cu ing. Ionescu. Aude 
povestea şi îl eliberează pe inginer. 
Inginerul merge supărat direct la asociaţie. 
Administratoru' nici nu- l lasa să deschidă gura: 
- Domnu' Ionescu, aveţi probleme. V- a căutat poliţia de 2 ori, da' le- am spus că 
nu staţi aici. 
*** 
La postul comunal de jandarmi se prezintă un individ cu aripa maşinii 
înfundată. 
- Domnule plutonier, aveţi vaci negre în satul acesta? 
- Din câte ştiu eu, nu. 
- Dar capre negre? 
- Nu, nu cred. 
- Cai negri? 
- Nu. De ce întrebaţi? 
- Înseamnă că am lovit un popă. 
*** 
Doi poliţişti: 
- Bă, Vasile, ce tremuri aşa, bă, ce- ai păţit? 
- Am stat puţin în frigider. 
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- De ce, bă? 
- Păi, Şefu', nu ne- aţi zis că poliţaii trebuie să aibă sânge rece? 
*** 
Un poliţist se bărbiereşte. Sună telefonul. Poliţistul se taie... De ce? 
Să ştie unde a rămas... 
*** 
Un poliţist vroia să- şi ia televizor. Intră într- un magazin de electronice, vede 
unul potrivit şi îi spune vânzătorului. 
- Ne pare rău, dar aici nu servim poliţişti. 
Vine poliţistul şi a doua zi, de data aceasta îmbrăcat în civil şi cu o mustaţă falsă. 
- V- am mai spus o dată că nu servim poliţişti. 
Exasperat, poliţistul se duce, îşi face operaţie de schimbare de sex. 
Se întoarce după câteva zile cu înfăţişarea complet schimbată. 
- Bine, dom'le, chiar nu- nţelegi că produsele din magazinul nostru nu sunt 
pentru poliţişti? 
- Extraordinar! Cum îţi dai, dom'le, seama că sunt poliţist? 
- Acela nu este televizor, dom'le, este cuptor cu microunde... 
*** 
Un poliţai intră într- o librărie: 
- Daţi- mi, vă rog, un plic rotund; vreau să trimit o circulară prin 
secţie pe la noi. 
Vine şi superiorul lui şi- l scuză faţă de vânzătoare: 
- Doamnă, ştiţi, este nou la noi în secţie, nu prea ştie el care- i treaba pe aici. Dar 
dacă tot am intrat în librărie, daţi- mi şi mie un glob cu harta României. 
*** 
Un poliţist care lucra în tura de noapte opreşte o maşină şi îi cere omului să se 
legitimeze, apoi îl întreabă unde locuieşte. 
- Strada Ion Luca Caragiale, să trăiţi. 
Fără nici o explicaţie, cetăţeanul încasează câteva bastoane, după care este dus 
la secţie. A doua zi, poliţistul îşi prezintă raportul în faţa superiorului: 
- Imaginaţi- vă, acest cetăţean a avut tupeul să îmi spună că stă pe 
strada Ion Luca Caragiale. Oare arăt eu a prost să pot crede că stă pe trei străzi 
odată? 
- Măi boule, tu nu ţi- ai dat seama că stă la intersecţie? 
*** 
Un tip se rătăceşte cu maşina pe undeva pe la ţară. 
Într- un sătuc se gândeşte să meargă la postul de poliţie să întrebe pe unde se 
află. 
Ajungând în faţa postului de poliţie, coboară şi chiar atunci un civil iese din 
sediul poliţiei. Şoferul îl întreabă: 
- Nu vă supăraţi, sunteţi cumva poliţist? 
- Bine că eşti tu deştept, îi răspunde tipul care ieşea din sediul poliţiei. 
*** 
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Un poliţist rural îşi pune caschetă albă şi iese la şosea. Opreşte un automobilist 
care depăşea vizibil viteza admisă. 
Acesta se justifică: 
- Ştiţi, eu sunt medic primar şi mă grăbesc la o intervenţie. 
- Pe cine păcăleşti dumneata? Crezi că noi mai suntem miliţienii de altă dată? 
Ori eşti medic, ori eşti primar! 
*** 
Un elicopter s- a prăbuşit într- un cimitir. Poliţiştii au recuperat 300 de victime. 
*** 
Un poliţist îi face cadou şefului o vază. Intră la şef şi o lasă pe birou, dar cu gura 
în jos. Vine şeful, vede vaza, o examinează şi 
constată: 
- Ia uite la asta, îmi face cadou o vază defectă. Pe unde dracu să bag florile, că e 
astupată. Şi după ce o ridică: 
- Şi mai are şi fundul spart! 
*** 
Doi hoţi eliberaţi din penitenciar au terminat banii repede. S- au gândit cum să 
facă rost de bani. 
Să spargă o bancă? Nu au scule performante. 
Să spargă un magazin? Poate nu găsesc suficienţi bani. 
S- au hotărât să spargă ceva la care nu se aşteaptă nimeni: sediul poliţiei! 
Ajung în biroul comandantului şi deschid fişetul. În primul sertar, valută. 
- Nu luăm valua că e înseriată! 
Al doilea fişet e plin cu bijuterii. 
- Nu le luăm că bijuteriile sunt sub urmărire! 
Al treilea fişet: un dosar plin cu amprente. 
- Ăsta îl luăm şi facem bine şi la prietenii noştri! 
A doua zi, ofiţerul de serviciu raportează comandantului că a fost spart biroul. 
- Ce au luat, valuta? 
- Nu. 
- Bijuteriile? 
- Nu. 
- Atunci ce? 
- Condica de prezenţă a poliţiei! 
*** 
Trei poliţişti stăteau de vorbă: 
- Aşa de proastă este nevastă- mea, zice primul, că închiriază videocasete şi noi 
nici măcar nu avem video. 
- A mea, zice al doilea, e şi mai proastă, a cumpărat detergent de spălat vase şi 
noi nici nu avem maşină de spălat vase. 
- Ale voastre nu sunt nimic, zice al treilea, eu am fost cu nevastă- mea la 
supermarket să facă cumpărături şi ea şi- a luat 20 de prezervative pentru 
vacanţă. Vă daţi seama ce proastă, că eu nici nu mă duc cu ea? 
*** 
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Două soţii de poliţişti stau de vorbă. Una zice: 
- Dragă, soţul meu are post lângă o florărie. Niciodată nu mi- a adus vreo floare. 
- Şi ce? Al meu are post lângă Conservator. O conservă n- am văzut până acum? 
*** 
Băsescu se deghizează şi pleacă prin ţară să vadă cum stau lucrurile. Îl 
întâlneşte pe un bătran şi îl ia la întrebari. 
- Auzi bade, ai vrea ca să- şi dea demisia Băsescu? 
- Da, bineînţeles. 
- Ai vrea să moară? 
- De ce nu, nu ar fi o pierdere mare. 
- Ai vrea să te pişi pe mormântu lui? 
- Nu, că nu- mi place să stau la coadă. 
*** 
Un politai intra intr- o librarie: 
- Dati- mi, va rog, un plic rotund: vreau sa trimit o circulara prin sectie pe la noi. 
Vine si superiorul lui si- l scuza fata de vanzatoare: 
- Doamna, stiti, este nou la noi in sectie, nu prea stie care- i treaba pe aici. Dar 
daca tot am intrat in librarie, dati- mi si mie un glob cu harta Romaniei. 
*** 
Q: Ce este iubirea? 
A: Lumina vietii. 
Q: Ce este casatoria? 
A: Factura la lumina. 
*** 
Într- un zoo- magazin: 
- Aveţi cumva de vînzare nişte rechini mici? 
Vînzătorul, mirat, răspunde că nu şi întreabă la ce îi trebuie. 
- Păi, ştiţi, vreau să o învăţ minte pe pisica mea, fiindcă e a cincea oară cînd îmi 
mănîncă peştisorul din acvariu… 
*** 
- De ce stă un grup de poliţişti în faţa unei şcoli ajutătoare? 
- Ori e şedinţa cu părinţii, ori întalnirea de zece ani. 
*** 
Un tip intra intr- un bar tot zgariat pe fata, pe maini, pe picioare si cu hainele 
sfasiate. Vazandu- l astfel, prietenii il intreaba ce i s- a intamplat 
- Tocmai am ingropat- o pe soacra- mea. 
- Si ce legatura are asta cu zgarieturile tale? 
- Nu vroia... 
*** 
Isi cumpara ursul masina noua si pleaca sa se plimbe prin padure. La un 
moment dat se intalneste cu iepurasul. Iepurasul: 
- Ce faci ursule? ... asta- i masina ta? 
Ursul: - Da bah ... hai sa te fac o tura! 
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Se urca iepurasul in masina si pleaca cu ursul prin padure. Se plmba ei cat se 
plimba si ajung la o prapastie ... 
Ursul: - Iepurasule pui pariu cu mine ca la 200km/h eu pun frana la un 
centimetru de prapastie? 
Iepurasul: - Hai bre ursule! ... ia sa te vad! 
Baga ursul 100 .... baga 200 ...la un metru de prapastie se uita la iepuras si- l 
intreaba: - Iepurasule te- ai pisat pe tine? 
Iepurasul: daaaaaa ... 
Pune ursul frana si se opreste la fix un centimetru de prapastie. 
Iepurasul:- bravo bre ursule !! .... dar tu pui pariu ca eu la 300km/h pun frana la 
un milimetru de prapastie? 
Ursul: - hai bah !! ... ia sa te vad! 
Se urca iepurasul la volan si incepe ... 100 .... 200 ... 300 km/h ... la un metru de 
prapastie se uita la urs si- l intreaba Ursule te- ai pisat pe tine? 
Ursul: - daaaaaaaa ...... 
Iepurasul: - Poti sa te si caci ca eu nu ajung la frana ... 
*** 
Într- o bună zi, un tip își aduce fiul la muncă, să vadă și el moștenirea familiei. 
Ăsta micul, răsfățat de- ți venea să- l bați, nu se arăta nicicum impresionat. 
În fine, îl aduce ta- su în inima fabricii unde totul era ultramodern și declară cu 
reținută mândrie(ca un ultim lucru care l- ar putea impresiona): 
− Uite! Vezi? Vezi aparatul ăsta? Într- o parte bagi un porc și pe cealaltă parte 
iese un cârnat! 
− Mda... bine... dar nu există ceva în care să bagi un cârnat și să iasă un porc? 
La care tatăl, înfuriat: 
− Ba da, fiule, mă- ta... 
*** 
Cica jucau patru scheleti poker noaptea in cimitir. La un moment dat, de sus din 
deal, se aude o voce cantand. 
- Ba, ia du- te si vezi ce- i ! zice scheletul cel batran catre unu‘ mai tinerel. Se 
intoarce asta dupa vreo 2 minute: 
- Sefu‘, e unu beat ranga. 
- Pai du- te si sperie- l, ce tot ne deranjeaza?! Dupa vreo 5 minute: 
- Sefu, io m- am dus, am urlat la el, am topait, m- am strambat, da‘ asta nimic. 
- Pai nu asa ma, du- te, aseaza- te langa el si cere- i o tigara. Cand iti da tigara, 
cere- i si un foc. Asta o sa- si aprinda bricheta si atunci o sa- ti vada fata. Asa se 
face. 
Se duce scheletul, se asaza langa betiv, ii cere o tigara, dupa care si un foc. Omul 
nostru aprinde bricheta si atunci ii vede fata. Ramane asa pe ganduri cateva 
secunde, dupa care- i zice: 
- Mai baiete, daca nu- ti face bine, de ce nu te lasi? 
*** 
Femeia isi intreaba sotul ce ar vrea pentru micul dejun: 
- Niste ochiuri cu sunca? Suc de grapefruit si o ceasca de cafea? 
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El refuza: ...- Nimic, cred ca de la Viagra mi- am pierdut pofta de mancare. 
La pranz, ea il intreaba din nou: 
- O ciorbica de burta? Un gratar cu cartofi... prajiti? Niste berici? 
El refuza: - Nimic, cred ca de la Viagra mi- am pierdut pofta de mancare. 
Seara la cina, ea vine din nou cu oferta: 
- O slaninuta buna cu ceapa rosie? Un pic de telemea cu rosii? Niste vinut? 
El refuza: - Nimic, cred ca de la Viagra mi- am pierdut pofta de mancare. 
Ea explodeaza: - Atunci da- te un pic jos de pe mine ca mor dracului de foame! 
*** 
- Fiica dumneavoastră, zice doctorul, are o nevroză. I- aş recomanda multă 
distracţie. 
*** 
De ce te plimbi prin benzinarie? 
- Vreau sa ma las de fumat. 
*** 
Se intalnesc 2 prieteni vechi, care nu se mai vazusera de 10 ani 
- Salut ! Ce mai faci ?? Baaa, ce te- ai ingrasat !! 
- Da, am pus ceva pe mine... 
- Ce ma, esti obez ! 
- Putem spune si asta... 
- Da is curios, ti- o mai vezi de burta asta ?? 
- Auzi, adevarul e ca n- o mai vad. Da daca o vezi tu, pup- o din partea mea... 
*** 
Care- i deosebirea dintre un vibrator şi 100 g de soia? Niciuna. Amîndouă 
înlocuiesc carnea! 
*** 
Doi ardeleni: 
- Ioane, vaca ta fumeaza? 
- Cum sa imi fumeze, ma, vaca? 
- No, atunci ti- o luat foc grajdu' 
*** 
Ce diferenta este intre o pereche de chiloti din sec. 19, si o pereche de chiloti 
din sec. 21? 
La chilotii din sec. 19, desfaci snurul sa vezi c***, iar la cei din sec. 21 desfaci 
c*** ca sa vezi snurul. 
*** 
Bula statea linistit in fotoliu bea o bere si se uita la meci.Vine nevastasa 
nervoasa si ii trage o tigaie in cap. 
- Ce ai nevasta ai innebunit? 
- Ce este cu biletul asta in buzunarul tau\"laura 0799221545\" 
- E numele si numarul calului pe cere am pariat! 
Dupa 10 min nevasta il pocneste iarasi cu tigaia in cap. 
- Ce ai nevasta ce s- a mai intamplat?? 
- TE- A SUNAT CALUL!!! 
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*** 
Cum scapa omu' de sindromul vacii nebune? 
Divorteaza! 
*** 
Sot si sotie maturi se pun sa faca amor. Misca ei ce misca si brusc, amandoi, dau 
incetarea. 
Dupa o vreme unul din ei intreaba: 
- Nici tu nu mai ai la cine sa te gandesti? 
*** 
Doua prietene virgine isi povesteau tot ce faceau. Una dintre ele pleaca intr- o 
excursie si se intoarce ne- mai- virgina. 
Cealalta o intreaba: 
- Cum e? Povesteste- mi! 
- Prima data este oribil, doare de nu- ti imaginezi; dar apoi e nemaipomenit! 
Prietena sa, intrigata, intreaba: 
- Cam cum doare? Ca durerea de cap, de stomac? 
- Nuuuu! 
- Atunci cum? Ca durerea de spate, de masea, de urechi? 
- Da! E ca durerea de masea! 
- De ce ca durerea de masea? 
- Pentru ca te doare, dar nu vrei sa ti- o scoata! 
*** 
O fetita se uita pe gaura cheii in camera parintilor. La un moment dat exclama: 
"Si cand te gandesti ca pe mine vor sa ma duca la psihiatru pentru ca- mi sug 
degetul!" 
*** 
Ce au in comun pasarica unei femei si o baterie de 9V ? 
Stii ca nu e bine..dar mai devreme sau mai tarziu tot pui limba... 
*** 
Dupa o zi criminala, in care lui Mos Craciun toate i- au mers prost: I s- au 
imbolnavit 4 pitici, 5 reni au racit, sania s- a rupt, a ramas fara bautura si a venit 
si soacra- sa in vizita, seara, suna la usa un ingeras cu un brad imens de craciun. 
"Ce sa fac cu bradul Mosule?" intreaba ingerasul. « Sa ti- l bagi in c...r « . Si de 
atunci exista traditia cu ingerasul infipt in varful bradului. 
*** 
O vrabiuta zbura cu viteza la nivelul solului, din urma ei vine un BMW... 
Vrabiuta cu viteza pe langa BMW... si se izbeste de masina... cade ametita toata. 
Soferul opreste, o ridica, o ia acasa, o pune in colivie, ii pune niste paine,ii pune 
niste apa... 
Se trezeste vrabiuta la un moment dat si se uita buimacita in jurul ei: 
Vede gratii, vede apa, vede painea... 
- Hai sa- mi bag picioarele! L- am omorat pe ala cu BMW- ul... 
*** 
De ce caraie cioara cand zboara? 
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Raspuns: Schimba viteza! 
*** 
Anglia este de acord sa lupte cu Libia pana la ultimul francez. 
*** 
Un macelar vede intrand in magazinul sau un caine cu o bancnota de $10 si un 
bilet pe care scria: "10 antricoate de miel, va rog". Amuzat, ia banii, pune 
antricoatele intr- o punga in gura cainelui, si inchide repede magazinul. Il 
urmareste pe caine si vede cum opreste la culoarea verde a semaforului, se 
asigura in ambele sensuri si traverseaza in statia de autobuz. Cainele verifica 
lista cu orarul si se aseaza pe banca. Cand autobuzul apare, se uita sa verifice 
numarul autobuzului, apoi se urca. Macelarul il urmeaza perplex. Dupa un timp, 
cainele se aseaza in fata, se pune pe labele din spate si apasa butonul "stop", iar 
macelarul il urmeaza afara. Cainele alearga pana in fata unei case si lasa punga 
la intrare. Se intoarce pe alee, mai face o cursa si latra catre usa. Si latra, si 
latra... Nici un raspuns din spatele usii. Atunci sare pe perete, alearga in jurul 
gradinii, se bate cu capul de geam, sare si asteapta din nou la usa. Un tip masiv 
iese injurand cainele. Macelarul incepe sa strige la tip: "Ce dracului faci ? 
Cainele asta e un geniu !" Stapanul ii raspunde: "Geniu, pe dracu ... Este a doua 
oara saptamana asta cand isi uita cheia !" 
*** 
Doi condamnati la moarte. - Vreo ultima dorinta ? - As vrea sa ascult un CD cu 
manele ... - Bine. Si tu ? - Pe mine va rog sa ma omorati inainte ! 
*** 
Epitaful unui lenes: "Aici continua sa se odihneasca ..." 
*** 
- Iubitule, nu ti se pare ca am slabit ? - Ba da ... mi se pare ! 
*** 
Vecina buna de alaturi bate la usa. El deschide si ea zice : “Auzi, abia am ajuns 
acasa si am chef sa ma distrez, sa ma imbat si sa fac sex toata noaptea ... tu esti 
ocupat diseara ?”. “NUU, nuuu !!!”. “Atunci imi tii si mie cainele ?” 
*** 
Unui batranel, la implinirea frumoasei varste de 100 de ani, i se ia un interviu: 
Ziaristul: - Puteti sa ne relatati, cea mai frumoasa amintire din viata dvs. ? 
Mosu: - Apai ... cea mai frumoasa amintire ... DA ! Mi- aduc aminte, ca odata la 
noi in sat s- o pierdut o fata, si am mers tot satu sa'o cautam, n- am gasit- o 
prima data pe deal, apoi am cautat- o muult prin tot satul, pana am gasit- o. Si 
cand am gasit- o, intr- un boschet am futut- o tot satul ! Ziaristu: - Apai, bade, 
noi nu putem scrie chiar asa in ziar, zi- ne totusi o amintire nu chiar asa faina ca 
si prima, una doar faina. Mosu: - Apai una faina ...DA ! Mi- aduc aminte, ca odata 
la noi in sat s- o pierdut o vaca, si am mars tot satul sa cautam vaca, apoi am 
cautat- o muult prin tot satul, si am gasit- o, intr- un boschet si am futut vaca tot 
satul. ziaristu nu mai putea, - Na bine, zi- ne acuma, bade, cea mai urata 
amintire din viata ta ! Mosu trist: - Apai cea mai urata amintire ... Mi- aduc 
aminte ca m- am pierdut o data ... 
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*** 
- Bunico, ai SIDA ? 
- N- are bunica, ca ti- ar da ! 
*** 
- Iubito, tu ai parolat calculatorul ? 
- Da, draga. 
- Si care e parola ? 
- Data nuntii noastre. 
- Futu- i !!! 
*** 
Copilasul vede dimineata cum din baia sa iese un biker, tatuaje, piercing- uri, 
barbi, mustati, etc. 
- Tu esti noul baby sitter ? intreaba pustiul. 
- Nu, eu sunt noul motherfucker ! 
*** 
Postasul era in ultima zi de serviciu, dupa 35 de ani de adus posta in acelasi 
cartier.. La prima casa a fost intampinat de membrii intreagii familii, care l- au 
felicitat si i- au daruit un cadou. La a doua casa la fel ... La a treia la fel. Si asa mai 
departe ... La ultima casa i- a deschis o femeie superba goala pusca. L- a dus in 
dormitor, unde i- a oferit cea mai tare partida de sex. S- au dus in bucatarie, 
unde ea ii pregatise un mic dejun imens. In timp ce manca, el observa o 
bancnota de un dolar pusa pe masa.. 
- Pentru ce- i dolarul ? 
- Pai, spuse ea, ieri i- am spus sotului ca azi te pensionezi si ca ar trebui sa facem 
ceva frumos pentru tine si el a zis: "Fuck him, give him a dollar". Micul dejun a 
fost ideea mea. 
*** 
Un barbat statea pe veranda cu sotia sa. La un moment dat, spune: " Te iubesc ! 
" Sotia raspunde: " Vorbesti tu sau berea din tine ? " Barbatul: " Eu vorbesc. Cu 
berea !" 
*** 
Un angajat la multinationala e chemat in biroul sefului. 
Seful: - Esti concediat ! 
Angajatul: - Seriooooos, credeam ca sclavii se vand ! 
*** 
- De ce în România nu se face sex în instituțiile publice ? - Pentru că toți 
angajații sunt rude ... 
*** 
Ion și Vasile. - Vasile, am fost în Turcia la all inclusive, exceptional: mănânci cât 
vrei, bei cât vrei, cu bar la piscină, lux mare. Da' să vezi ce fază pățesc: ma duc 
într- o dimineață la micul dejun, Maria mea rămâne în cameră. Când mă întorc, 
ia- o pe Maria de unde nu- i. O caut peste tot, mă panichez, mă duc la recepție și 
aflu ca e în cameră la Antonio Banderas. Ma duc acolo, bat la ușă, deschide 
Antonio. Antonio, bărbat bine: înalt, frumos, plin de mușchi, brunet, făra pic de 
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burtă. Când colo, iese Maria mea dezbrăcată din baie ! Cu țâțele vai de steaua 
lor, grasă, curu lasat, cearcane ....... bă, mi- a fost o rușine de omul ăla ... 
*** 
− Cum a fost intâlnirea pe nevazute? il intreaba un student pe colegul de 
camera. 
− Nasoala! Tipa a aparut cu într- un Rolls Royce din 1932. 
− Pai asta- i o masina foarte scumpa. Ce e rau în asta? 
− Ea era primul proprietar ... 
*** 
Dupa ce a nascut nevasta- mea, am intrebat- o pe doctorita: 
- Si acum, peste cat timp credeti ca vom putea face sex? 
- In 20 de minute ies din garda; Asteptati- ma in parcare... 
*** 
Undeva in Romania (Oltenia?), ninsoare abundenta, zapada multa pe carosabil, 
trafic ingreunat ... Un camion e urmat la mica distanta de un BMW X6. 
BMW- ul se chinuia sa depaseasca camionul, la un moment dat aceasta din 
urma intra in depasire si cand ajunge in dreptul cabinei camionului coboara 
geamul si o blonda superba, dragalasa, si cu ochi albastri, striga soferului din 
camion: 
- Hei! Sunt Mirela si sunt blonda! Vezi ca- ti cade marfa din camion in spate! 
Soferul nimic, se uita la ea intoarce capul si ruleaza cu aceiasi viteza. 
Se repeta faza de cateva ori, incercare de depasire, claxoane si acelasi rezultat. 
La un moment dat, camionul trage pe dreapta la o parcare. 
Vizibil iritata ca bunele ei intentii au ramas in zadar, Mirela blonda merge direct 
la tip: 
- Auzi, sunt Mirela si sunt blonda si de o ora tot iti spun ca pierzi marfa din 
camion. Esti surd sau faci pe smecherul ? 
- Sunt Vasile, sunt brunet, nu sunt surd, nu sunt smecher, sunt de la drumuri si 
imprastii sare pe drum... 
*** 
Un ascet isi dedica toata viata lui D- zeu, traind in pustiu, hranindu- se cu 
radacini, toate cu gandul la rasplata viata de apoi pentru viata sa de pe pamant 
intru D- zeu. 
Vine si fericita zi in care moare (dupa atatea radacini zi de zi, era de asteptat). 
Urca frumos pe tunel, trece de lumina, ajunge la poarta Raiului, cu Sf. Petre cu 
ceaslovu- n fata. 
Da sa intre in Rai, sigur pe el. 
Sf. Petre ii bareaza drumul: 
- Ho, sefu', incotro? 
- Pai in Rai, eu sunt ascetu' Senie. 
- Pai, hai sa verificam ce zice ceaslovu'. 
Cauta Sf. Petre la sectiunea "Asceti" 
- Senie... Senie... Nu, n- am nici un Senie la "Asceti". 
- Cum n- aveti nici un Senie. Cauta la sfinti. 
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- Senie... Senie... Nu, nu- i nici un Senie nici la "Sfinti". 
Ascetu', din ce in ce mai agitat si enervat: 
- Cauta la "Mucenici", la "Credinciosi cu merite deosebite", la mama ma- sii. 
Trebuie sa fiu undeva acolo! Sf. Petre cauta prin tot ceaslovu... Nimic. Senie 
daramat... 
- Toata viata pierduta... Am mancat la radacini de mi- a venit rau, mi- am dedicat 
toata viata lui D- zeu... Pentru ce?! 
Sf. Petre il ia impaciuitor de dupa umeri si ii zice. 
- Ma, vezi norisoru' ala de acolo. Ala mic, alb si pufos? 
- Da..., zice Senie printre hohote de plans. 
- Zambeste, ma, esti la Camera Ascunsa! 
*** 
Un barbat intreaba instructorul de la sala de fitness: 
- Ca sa impresionez o fata, ce aparat sa folosesc? 
Instructorul ii raspunde: 
- Bancomatul! 
*** 
Daca îți latra cainele la usa din spate si nevasta tipa la usa din fata, cui dai 
drumul prima data ? 
- Cainelui, normal, caci el va tacea dupa ce intra. 
*** 
EL: Iubita mea, vrei sa avem un weekend minunat? 
EA: DA! Normal!!! 
EL: Super! Atunci ne vedem luni! 
*** 
Doi romani, pentru prima oară în SUA, se plimbau pe Wall Street şi se mirau de 
înălţimea clădirilor. La un moment dat, se aude un ţipăt şi cade de la etaj o 
femeie blondă cam de 40 de ani! 
Unul dintre ei spune: - Ia uite, mă, ce aruncă ăştia, noi o mai foloseam inca vreo 
40 de ani ! 
*** 
Stewardesa către un călător: 
- Doriţi cina? 
- Ce pot să aleg? 
- Da sau nu. 
*** 
Patronul unei companii discuta cu un tanar care cauta de lucru: 
- In primul rand, firma noastra este foarte obsedata de curatenie, zice patronul. 
V- ati sters picioarele pe covoras inainte de a intra aici? 
- O, da! Bineinteles.... 
- In al doilea rand, continua patronul, cerem colaboratorilor nostri sinceritate. 
Nu exista nici un covoras la intrare.... 
*** 
- Ce ai cand seful este neamt?........ 



3372 

 

- Ai organizare, ai eficienta ! 
- Ce ai cand seful este evreu?......... 
- Ai o afacere ! 
- Ce ai cand seful este roman?......... 
- Ai grija !... 
*** 
- Nu stii unde mi- e creionul? il intreaba un functionar pe colegul sau. 
- Ba da, dupa ureche. 
- Omule, nu- mi complica viata. Dupa care ureche? 
*** 
Daca cineva arunca cu o piatra in tine, tu sa arunci in el cu o floare. 
Dar mai intai, asigura- te ca floarea este in ghiveci !..... 
*** 
El alerga dupa orice fusta. Si totul ar fi fost ok, daca nu se intampla in Scotia! 
*** 
Vine soțul acasă beat... soția îl asteapta în prag pregatita cu o tigaie în mână, la 
care soțul: 
- Du- te și te culcă, nu mi- e foame! 
*** 
Un politist, vorbind cu Moartea si notand in carnetel: 
"Deci, ziceti ca inainte sa intrati in Romania aveati coasa...?" 
*** 
Un german pe aeroport in Paris. Vamesul francez se uita la pasaport si intreaba: 
- Ocupation? 
La care neamtul: 
- No, no, just visiting! 
*** 
Un om conducea masina pe un drum. Dupa o curba, vede o creatura mica si 
verde agitandu- se pe marginea soselei. Curios, opreste. 
- Buna ziua! Eu sunt un homosexual exilat de pe Marte si m- am ratacit pe aici. 
Ma poti ajuta cu niste apa? 
... Milos din fire, omul ii dadu apa. Dupa un timp, vede iarasi pe marginea 
drumului o chestie mica si verde facand cu mana. Opreste. 
- Buna ziua. Eu sunt un homosexual exilat de pe Saturn. Nu te supara, ai putea 
sa- mi dai ceva de mancare? 
Gasi prin masina un sandvis si i- l dadu. La nici un kilometru departare, o alta 
creatura albastra se agita din nou pe marginea drumului. Opreste si intreaba: 
- Tu, homosexual mic si albastru ce mai vrei? 
- Actele… la control! 
*** 
Draga mea, trebuie sa- ti marturisesc ceva .... 
- Ce! 
- Sunt casatorit. 
- Pfff, ce m- ai speriat … Credeam ca BMW- ul nu e al tau! 
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*** 
Fiind foarte meticulosi, englezii au statistici pe baza carora pot prezice cati 
oameni vor muri in anul urmator. Pe de alta parte, insa, sicilienii pot sa 
precizeze si cateva nume... 
*** 
- Dragule, ai fi dorit sa ma marit cu altul ? 
- Nu, scumpo, eu nu doresc raul nimanui ! 
*** 
Sotia: Ai mancat ? 
Sotul: Ai mancat ? 
Sotia: Ma imiti ? 
Sotul: Ma imiti ? 
Sotia: Te iubesc ! 
Sotul: Da, am mancat ! 
*** 
Profesoara: Imi puteti numi cinci animale care traiesc in Africa? 
Elev: Patru elefanti si o girafa. 
*** 
Unul a căzut de la etajul 10. După un timp a căzut şi un smoc de păr. 
Folosea o loţiune care întîrzia căderea părului! 
*** 
Se intalneste Bula cu bunicul sau in puscarie. 
Bula: - Ce faci bunicule? Tu de ce esti aici? 
- Pa... pa... pai am pescuit fara permis... 
Bula: - Si cat ti- au dat? 
- 25 de ani. 
Bula: - Nu se poate, ai mai facut tu ceva ... 
- Pai, am pescuit cu dinamita. 
- Si? Ce ai prins? 
- Ei.... 3 stiuci asa.. de vreo 30cm, 2 salai de 50cm SI VREO... 6 SCAFANDRI... 
ASA.. MAI MITITEI. 
*** 
O musca zbura, in cautare de mancare. Cand, deodata, se simte blocata in ceva. 
Se uita, niciun fir de panza 
de paianjen imprejur, dar tot se simtea blocata si nu se mai putea misca. Cand 
deodata isi da seama: 
- Nenorocitul de paianjen si- a bagat wireless!!! 
*** 
Logica feminină: - Nu e online, e cu nenorocita aia! / E online, vorbește cu 
nenorocita aia! 
*** 
Intrebare la Radio Erevan: 
- Există la noi mai mult umor decît în alte părţi? 
- Da, dar noi avem mai mare nevoie de el. 
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*** 
Sunt femei care, în loc să- i facă să sufere pe mai mulţi bărbaţi, aşa cum e firesc, 
se concentrează asupra unuia până îl extermină. Acestea se numesc "fidele". 
*** 
Stewardesa: 
- De ce strigati? De ce sunteti nervosi? Ok, v- a scuturat de cateva ori... Un gol de 
aer obisnuit. 
O zona cu turbulente... Se mai intampla... Gata, gata, ne linistim. Totul e bine? V- 
ati calmat? Ok, merg sa linistesc si pasagerii! 
*** 
Un preot mergea cu masina pe autostradă. La un moment dat vede o blondă 
care făcea autostopul. 
O ia cu el. După vreo 5km îi pune mâna pe picior. 
Blonda: "Părinte, versetul 14 Ioan!". 
Părintele ia mâna. După vreo alţi 6 km, îi pune iar mâna pe picior. 
Blonda: "Părinte, versetul 14 Ioan!". 
Ajunge parintele acasă, ia Biblia şi citeşte versetul 14 Ioan: "Eşti pe calea cea 
bună!" 
*** 
"În adâncurile Africii, un grup de turişti a fost prins de către un trib de canibali. 
Şeful tribului zice: 
- Scapă doar cel care ştie un banc nou! Vă previn, avem internet şi stăm pe 
Facebook !".. 
*** 
Wikipedia spune: eu stiu totul; 
Google spune: eu am totul; 
Facebook spune: eu ii cunosc pe toti; 
Internet spune: fara mine nu sunteti nimic; 
Electricitatea zice: vorbiti in continuare, nenorocitelor..... 
*** 
Culmea astronomiei: sa descoperi o stea in cerul gurii. 
Culmea geografiei: sa incui/descui Portile de Fier cu Cheile Bicazului. 
Culmea primaverii: sa infloreasca un boboc de ratza. 
Culmea dresajului: sa imblanzesti fiare vechi. 
Culmea fricii: sa i se faca unui chel parul maciuca. 
Culmea ghinionului: sa faci pe prostul si sa ramai asa. 
*** 
- Alo, secţia ţevi? 
- Da! 
- Maricica de la turnătorie, ce interior are? 
- Doi ţoli jumate... 
*** 
Un ajutor de fermier patrula cu masina in jurul fermei sefului sau. La un 
moment dat isi suna seful: 
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- Sefu', avem o problema: Am lovit un curcan si este intepenit sub roti. Inca se 
zbate, ce sa fac cu el? 
- Ia pusca din portbagaj si scapa- l de suferinta. Dupa aia arunca- l si tu in 
boscheti, undeva! 
Dupa cateva zeci de minute bune, ajutorul isi suna din nou seful, gafaind: 
- Sefu', avem o problema! 
- Ce e, tampitule, nu ai reusit sa scapi de un amarat de curcan? 
- Ba da sefu'; cam greu, da am reusit! 
- Pai si atunci care mai e problema? 
- Sefu', am gasit masina curcanului, are girofarul inca aprins, ce fac? 
*** 
- Dragul meu, stii ce citesc in ochii tai? 
- Ce iubito? 
- Ca vrei sa te casatoresti cu mine. 
- Analfabeto!! 
*** 
10 years ago we had Steve Jobs, Bob Hope and Johnny Cash. 
Now.... we have no jobs, no hope and no cash. 
*** 
Un apel telefonic la o agentie de turism: 
- Faceti excursii in Egipt? 
- Da, desigur... 
- Spuneti- mi, va rog, ce statiuni balneare sunt acolo? 
- Sharm- el Seih, Hurgada, Taba, Nuveiba... 
- Stop... Nuveiba. Nuveiba e bine! 
- Când doriti sa plecati? 
- A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam integrame... 
*** 
Cocoşul organizează o şedinţă cu găinile. Despachetează o cutie şi scoate din ea 
un ou de struţ. 
- Nu vreau să vă critic, dar nu strică să fiţi la curent cu ce este în stare 
concurenţa! 
*** 
Ca să o verifice pe nevastă- sa, cât de mult ține la el, într- o bună zi Ion se 
preface că a murit. 
Nevastă- sa : - Cu ce să- l îmbrac?! Să- i pun pantofii aștia noi? … Lasă că- s buni 
și tenisii ! 
- Să- i pun costumul ăsta bun?!… Lasă că- i bun și treningul … 
Îl pune în sicriu și începe să jelească: 
- Unde te duci tu Ioaneeeeee??!!! Unde te duci Ioaneeeeee??!!! 
Din sicriu, Ion: 
- La stadion, dobitoaco, ca așa m- ai îmbrăcat!!!! 
*** 
Judecătorul: 
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– Şi cum s- a întîmplat? la care inculpatul răspunde: 
- Păi fiind invitat la ea, a apărut intr- un halat foarte scurt, eu voiam să mă dau 
la ea, dar conştiinţa nu şi nu, apoi a apărut deschisă la un nasture, eu voiam să 
mă dau la ea, conştiinţa nu şi nu, apoi a apărut desfăcută la doi nasturi, eu 
voiam să mă dau la ea, conştiinţa nu şi nu, apoi a apărut cu halatul desfăcut de 
tot, eu voiam să mă dau la ea, conştiinţa nu şi nu. 
Atunci judecătorul enervat îi zice : 
- Dar mai las- o 'dracu' de conştiinţă ! 
- Păi aşa am zis şi eu domnule judecător. 
*** 
O blondă se plimba liniştită, când deodată vede o maşina care mergea fără 
şofer. Conştientă de pericol, sare în maşină şi trage frâna de mână. Când iese, dă 
nas în nas cu proprietarul. 
- Începuse să meargă singură, dar am sărit în ea şi am tras frâna de mână! spune 
ea, foarte mândră de isprava ei. 
- Ştiu, răspunde el sec. Eu o împingeam! 
*** 
O bancnota de un leu si una de cincisute sute de lei se intalnesc 
- Si...ce- ai mai facut? intreaba ce- a de 1 leu 
- Eh, pai prin cazinouri, am fost si intr- o croaziera pe Dunare, m- am plimbat 
apoi cu o tipa buna prin mall- urile din Bucuresti, am fost si prin provincie la 
Pietroasele, am fost si pe la munte, de- astea...Tu, care mai e viata? 
- Mmm, cele obisnuite...biserica, biserica, biserica.... 
*** 
O femeie in farmacie: 
- Aveti ceva ieftin si eficient pentru slabit ? 
- Da, avem, plasture! 
- Si unde se pune ?! 
- Pe gura! 
*** 
Badea Ion isi bate nevasta cu strigaturi. Un vecin baga capu peste gard si zice: 
ce faci bre ? 
Badea Ion raspunde: Repar masina de spalat... 
*** 
Intr- o dimineata, in timp ce luau micul dejun, sotia ii spune sotului sau: 
- Fac pariu ca habar n- ai ce zi e astazi. 
- Cum sa nu stiu? o intreaba el indignat. Cum crezi ca as fi putut uita? 
Apoi s- a ridicat de la masa si a plecat la lucru. La ora 10 dimineata suna cineva 
la usa. 
Sotia deschise si primi o cutie plina cu trandafiri rosii. La pranz primi o cutie 
din bomboanele ei preferate, iar mai tarziu, i se livra o rochie creata de un 
designer celebru. La intoarcerea sotului, doamna exclama entuziasmata: 
- Prima data florile, dupa aceea ciocolata si in cele din urma rochia! N- am 
petrecut niciodata intr- un mod mai fascinant Ziua Mediului! 
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*** 
Rabi Iankl avea un cîine de rasă. 
Intr- o zi citeste- n ziar ca, la Paris, pentru €5000 cîinele poate fi invatat intr- o 
saptamana sa vorbească. 
Imediat il cheama pe fiul sau Moishole, ii da €5000 ca sa plece cu cîinele la Paris 
. 
Băiatul ia banii si pleacă cu cainele la Paris . Acolo in doua zile face praf toti 
banii pe curve si distractii. 
Toata noaptea nu doarme ingrozit ca rabinul o sa- l omoare c- a prapadit banii. 
In ziua urmatoare Rabi Iankl telefoneaza ca sa afle cum progreseaza cainele. 
Moishole ii spune ca totul merge strună. 
- Cum adică, a început deja sa vorbească ? 
- Turuie ca o morisca. Apropos tată, te mai culci cu secretara? 
- Cine ti- a spus asta? 
- Cainele!!? 
- Da- i una- n cap, lasă- l la Paris si vino acasă!!! 
*** 
Limba olandeza este incercarea unui marinar german beat de a vorbi in 
engleza! 
*** 
Autobuzul este acea masina care merge de doua ori mai repede cand alergi 
dupa ea decat atunci cand te afli in interiorul ei. 
*** 
Un biletel pe masa din bucatarie: 
"Dragii mei Optimisti, Pesimisti si Realisti, In timp ce voi va certati, incercand sa 
demonstrati daca sticla este pe jumatate plina sau goala, eu am baut- o. 
Oportunistul!" 
*** 
Q: Cum se cheama un cioban caruia lupul i- a mancat o oaie? 
A: Oaierless 
*** 
Un soldat merge la comandantul său şi- i spune: 
- Permiteţi să raportez! Printre noi sunt poponari! 
- Pe ce te bazezi când afirmi asta, soldat? 
- Păi, pe faptul că mi- a dispărut rujul!... 
*** 
- Am auzit ca ai intrat intr- o formatie de manele!? 
- Da, nu mi- au tinut franele... 
*** 
Sfat: Dacă soţia ta vrea să înveţe să conducă, nu- i sta în cale. 
*** 
Soferul autobuzului opreste intre statii, intoarce capul catre pasageri si striga: 
- Daca nici unul dintre dv. nu vrea sa cedeze locul doamnei batrine care sta in 
picioare, sa stiti ca- i cedez locul meu! 
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*** 
Cică o partidă de sex echivalează cu 8 km de alergare! 
Cine draq aleargă 8 km în 30 de secunde?!? 
*** 
La o cina de afaceri a unui grup: 
- Ma scuzati, sunteti cumva patronul firmei la care lucreaza sotul meu? 
- Nu! 
- Atunci va rog sa va scoateti mana din chilotii mei! 
*** 
La sectia de politie vine un tip urland: 
- Domnule politist, arestati- ma! 
- Ce ai facut? 
- Am tras un incarcator inspre nevasta mea! 
- Nenorocitule, ai omorat- o? 
- Nu, am ratat de fiecare data, de aia va rog sa ma bagati in celula! 
*** 
Doi indivizi dormeau pe o banca in parc. Se apropie politistul comunitar: 
- Ce faceti aici? 
- Pai eu nu am casa, nu am servici, asa ca dorm aici! 
- Si tu? 
- La el in gazda! 
*** 
Un barbat punea niste flori la mormantul mult- iubitei sale mame decedate, 
cand remarca un alt barbat in genunchi la un mormant. 
Barbatul parea ca se roaga cu o intensitate profunda, repetand: De ce a trebuit 
sa mori? De ce? De ce? Viata nu e dreapta! 
Primul barbat se apropie de el si ii spuse: Domnule, nu vreau sa ma amestec in 
suferinta dumneavoastra privata, dar nu am vazut niciodata atata durere. Pe 
cine jeliti? Un copil? Un parinte? 
Indureratul isi aduna gandurile pentru o clipa, apoi raspunse: Primul sot al 
nevestei mele... 
*** 
Un barbat facea cumparaturi intr- un supermagazin cu un carucior in care era si 
baietelul sau de trei ani. Copilul plangea isteric. Barbatul impingea alene 
caruciorul, spunand cu o voce linistita: 
- Aproape am terminat, Adrian. Incearca sa nu plangi, Adrian. Viata o sa fie mai 
buna, ai sa vezi. Iti promit eu. 
Copilul plangea mai tare, dand din maini si din picioare. Ajunsi la casa, barbatul 
zice: 
- Incearca sa nu mai fii suparat, Adrian. O sa ajungem acasa curand.Totul va fi 
bine, Adrian. 
Copilul zbiera din toti rarunchii, aruncand produsele din carucior.Casierita, 
impresionata ii spune: 
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- Domnule, este extraordinar cat de bland si calm ii vorbiti baietelului 
dumneavoastra, Adrian! 
- Pe baietelul meu il cheama Mihnea, eu sunt Adrian... 
*** 
Un betiv acosteaza o femeie. La avansurile lui aceasta protesta indignata: 
- Mai bine mi- o cos decat sa ma culc cu tine! 
Omul nostru insista si, intr- un tarziu are castig de cauza. Dupa o noapte de sex, 
mahmur si epuizat, ii spuse femeii: 
- De cusut nu ti- o coase, dar vreo doua pense nu i- ar strica! 
*** 
Invatatoarea la scoala . . . preda copiilor despre numere : 
- Copii, ce urmeaza dupa 69 ? 
- Apa de gură. . . doamna invățătoare. . . 
*** 
O fecioara, in urma insistentelor unui tanar viguros, cedeaza. Vazand- o putin 
ingandurata, mama ei o intreaba ce s- a intamplat. 
- Un barbat mi- a furat floarea. 
Mama ei o duce la medic, care, dupa ce o examineaza, spune: 
- Doamna…nu numai ca i- a furat floarea dar i- a spart si ghiveciul! 
*** 
- Mamico, ce este ejacularea ? 
- Draga mea, este acel moment cand barbatul isi pierde tot interesul pentru 
tine…! 
*** 
Catre toti angajatii: 
In urma implementarii noilor politici de personal in institutile publice s- a 
stabilit ca este necesara reducerea numarului de salariati cu 25%. 
Persoanele disponibilizate vor fi selectate in urma unor analize riguroase. 
Pentru efectuarea acestor analize, va solicitam sa treceti pe la Departamentul 
de Resurse Umane unde vi se vor recolta urmatoarele probe: 
- 10 ml de sange; 
- 20 g de scaun. 
Dorim sa stabilim, prin analize specifice de laborator, daca aveti munca in sange 
sau daca va cacati pe ea. 
CONDUCEREA 
*** 
Pacientul: Există vreo modalitate pentru o viaţă mai lungă? 
Doctorul: Sa va casatoriti . 
Pacientul: Ma ajuta ? 
Doctorul: Nu, dar gândul de viaţă lungă nu va mai veni niciodata . 
*** 
O fetita vede pe strada un catel care tocmai facea vrute si nevrute cu o catelusa 
si il intreaba pe tatal sau ce fac. 
Tatal, jenat, ii raspunde: 
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- Catelusa nu vrea sa se duca acasa si cainele incearca sa o duca el acasa. 
- Ahaa… e ca ieri cu mama, noroc ca se tinea bine de chiuvetă, altfel poștașul o 
ducea in mod sigur la poștă... 
*** 
Un locotenent, după ce a băut aproape toată noaptea, n- a reuşit să se trezească 
dimineaţa. Sună telefonul. O voce plăcută de femeie: 
- D- le locotenent, doriţi sex prin telefon? 
- Bineînţeles! 
- Va fac legătura cu comandantul unităţii. 
*** 
O blonda vrea sa afle cum a apărut sindromul vacii nebune. Se duce și dă de un 
țăran. 
Blonda: Cum a apărut sindromul vacii nebune, băi țărane? 
Taranul: Iti dau un indiciu: “taurul f**e vaca o dată pe an”. 
Blonda: Păi, și care e șparla? 
Țăranul: Iti mai dau un indiciu: ”noi mulgem vacile de trei ori pe zi”. 
…Blonda: Păi, tot nu inteleg ce treabă are asta cu sindromul … 
Țăranul: Auzi, fă …..io dacă ma joc cu țățele tale de trei ori pe zi și te f*t o dată 
pe an, nu innebunești ? 
*** 
Condamnatul este adus în camera de execuţie. Priveşte scaunul electric de care 
sunt legate tot felul de fire şi întreabă: 
- Cum se cheamă drăcovenia asta? 
Directorul închisorii îi răspunde: 
- Nu- ţi bate capul cu întrebări, o să te punem imediat la curent… 
*** 
- De ce au uraganele nume de femei? 
- Pentru că vin umede şi sălbatice şi pleacă cu casa şi maşina. 
*** 
Inventează americanii cel mai tare robot medical şi se duce Bulă să- l încerce. 
- Ce vă doare? 
- Mă doare- n cot! 
- Sa- mi aduceţi o probă de urină. 
Se duce Bulă acasă şi pune pe toată familia să facă în sticla, şi vine apoi din nou 
la robot care îi interpretează rezultatele analizelor: 
- Soţia are sifilis, soacra dumneavoastră suferă de cataractă, iar dumneavoastră 
nu vă mai frecaţi în baie că e locul strâmt şi vă loviţi cu cotul de perete. 
*** 
În noaptea nunţii: 
- Totuşi, ai un “clopoţel” cam mic! 
- Nu- i mic, dar nu- i obişnuit să bată în marile catedrale. 
*** 
Ion şi Maria, seara târziu, stau la poartă singuri. Enervată că întârzie fie- sa, 
mama Măriei iese în prispa casei şi strigă: 
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- Mărie, mai lasă- l pe Ion odată și intră în casă! 
Maria răspunde: 
- Bine mamă, îl mai las o dată şi vin. 
*** 
De ce nu e bine sa faci sex cu femeile peste 40 de ani? 
1. - Daca sunt dedesubt, nu au aer. 
2. - Daca sunt deasupra, amețesc. 
3. - Daca sunt lateral, nu vezi televizorul. 
*** 
Un tip se duce la Vrei sa fii miliardar / TV, si Virgil Ianțu îi pune prima 
întrebare: 
- Cat de adânc este vaginul soției dvs? 
a.) 10 cm 
b.) 15 cm 
c.) 18 cm 
d.) 22 cm. 
La care tipul răspunde: - Pot sa sun un prieten? 
*** 
Domnule judecător, spune soţia la divorţ, eu şi soţul meu nu am mai avut relaţii 
intime de foarte mult timp. 
- Este adevărat? De ce, îl întreabă judecătorul pe soț??? 
- Este adevărat, domnule judecător, pentru că nu mai pot! - recunoaşte soţul 
umilit!... 
- Auzi la el, spune soţia, jumătate din oraş poate, şi el nu mai poate! 
*** 
Marie, sa stii ca eu niciodata n- am sa te pot iubi pe cat meriti. 
- Pai mai Ioane, atunci de ce nu- l aduci si pe Gheorghe? 
*** 
Un cuplu de tineri casatoriti se muta la bloc... Intr- o zi, sotia isi roaga sotul: 
- Te rog, repara si tu lumina in bucatarie! Plictisit, sotul ii raspunde. 
- Da' ce, eu sunt electrician?!?... 
A doua zi, sotia il roaga sa repare robinetul. La fel de plictisit,sotul raspunde: 
- Da' ce, eu sunt instalator?!?... 
Dupa circa o luna de 'lucrari' refuzate, cand sotul se intoarce de laserviciu, 
gaseste totul reparat. Mirat, isi intraba sotia: 
- Cine te- a ajutat? 
- Vecinul! 
- Contra cost? 
- Ei, nu!... Mi- a cerut ca - in schimb- fie sa cant, fie sa facem sex. 
- Cum?!?... Si sper ca ai cantat!... Nu?!? 
- Da' ce, eu sunt cantareata?!?.. 
*** 
Lucrare scrisa intr- o clasa de fete, cu subiectul: 
Abordati intr- o maniera concisa, urmatoarele trei teme: 
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1) Religie. 
2) Sexualitate. 
3) Mister. 
Urmatoarea lucrare a obtinut nota maxima, 10 cu felicitari:- Dumnezeule! Sunt 
insarcinata! Cu cine? 
*** 
MAXIMA ZILEI ! "Succesul profesional este ca si cum ai fi gravid: toata lumea te 
felicita, dar nimeni nu stie de cate ori ai fost fu*ut!!! 
*** 
De ani de zile, femeile isi doresc egalitate intre sexe dar din pacate, nu toti 
barbatii au sexul la fel de mare. 
*** 
Un bărbat poate privi la nesfârşit două lucruri: ţâţele... 
*** 
Extraordinar cum s- a schimbat medicina, dom'le, zise bunica. 
- Cum asa. bunico? 
- Pai inainte, cand ma duceam la doctor trebuia sa ma dezbrac, iar acum este 
suficient sa- i arat limba. 
*** 
Pulsul dvs. vine foarte incet, zise doctorul. 
- Nu- i nimic, d- le doctor, pot sa astept ca sunt pensionar. 
*** 
Un barbat in varsta vrea sa cumpere un prezervativ. 
- De care doriti ? Verde, bleu, roz, cu aroma de banane, cu aroma deportocale... 
- Cu armatura nu aveti ? 
*** 
Pestele pe care mi l- ai vandut ieri, nu era proaspat ! 
- Nu's eu de vina ca n- ati venit sa- l cumparati mai devreme... 
*** 
Ce diferență este între un teolog și un geolog? 
- Ca de la cer la pamânt. 
*** 
Cum se cheama un tigan care aduna bidoane de plastic goale? 
R: PETROM. 
*** 
Care este diferența dintre "politician" și "hoț"? 
Diferența dintre un politician și un hoț este că pe primul îl aleg eu, în timp ce al 
doilea mă alege el pe mine. 
*** 
Ştiţi cum s- a născut celebra expresie: "Bună seara, prieteni"? 
Înainte, când se suia pe scenă, Cristi Minculescu urla cât îl ţineau borjocii, după 
model occidental: "Bună seara, Bucureşti!", "Bună seara, Timişoara !", "Bună 
seara, Sibiu!"... până ce Iris a avut concert în... Băicoi! 
*** 
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Soţia: - Înainte erai foarte fericit dacă mă vedeai măcar două minute pe zi. 
Soţul: - Şi acum sunt foarte fericit dacă te văd două minute pe zi. 
*** 
De ce in baruri nu te servesc daca esti beat, in schimb la McDonalds, chiar daca 
esti gras ca porcul, nu exista restrictii? 
*** 
Bula era in doliu. 
- Ce s- a intamplat Bula? 
- A murit bunicul! 
- Cati ani avea? 
- 105! 
- Eeee, pai... a trait destul! De ce a murit? Cancer? Leucemie? Parkinson? 
- Nu! L- a impuscat unu' ca l- a prins la nevasta- sa! 
*** 
Suna cineva la usa unui apartament. Un tip deschide si vede o doamna care 
intreaba : 
- Dumneata ai salvat ieri un băiat pe lac de la inec? 
- Da, eu... 
- Si sapca unde e ? 
*** 
Doctorul catre pacient: 
- Fumezi? 
- Nu. 
- Consumi alcool? 
- Nu. 
- Si nu trebuie sa- mi ranjesti ca un cretin. Oricum voi gasi ceva!... 
*** 
O brunetă şi o blondă decorează bradul de Craciun. Bruneta bagă în priză 
instalaţia electrica pentru pom şi o întreabă pe blondă: 
- Funcţionează? 
Blonda răspunde: - Da, nu, da, nu, da, nu… 
*** 
Doctorul il intreaba pe Bula: 
- Spune- mi, te rog, cum te protejezi cand faci sex? 
- Domnule doctor, sunt foarte precaut, folosesc prezervativ si manusi 
chirurgicale! 
- Si partenera? 
- Care partenera?! 
*** 
Bulă completează o fişă personală pentru angajare. La data naşterii trece 15 
august. 
- În ce an, întreabă funcţionara de la oficiul forţelor de muncă? 
- În fiecare an! 
*** 
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Nevasta, pregateste- mi costumul cel negru, ca mi- a murit un coleg si ma duc la 
inmormantare, zice Bula. La intoarcere, ii spune sotiei: 
- Vai, draga, ce lume prost crescuta a luat parte la inmormantare. Sa vezi, cand a 
inceput sa cante fanfara, eu am fost singurul care m- am dus s- o invit pe vaduva 
la dans. 
*** 
Intr- o noapte vin hotii in casa la Bula. Cauta ei ce cauta si nu gasesc nimic. La 
un moment dat se trezeste nevasta lui Bula: 
- Bula! Bula! Bula, trezeste- te, au venit hotii!! 
- Taci femeie! Eu ma ascund de rusine ca nu avem nimic in casa si tu urli in gura 
mare. 
*** 
Profesorul il intreaba pe Bula: 
- Bula, ce este patria? 
- Nu stiu! 
Il intreaba pe Vasile: 
- Vasile ce este patria? 
- Patria este mama mea! 
Profesorul il intreaba pe Bula din nou: 
- Bula ce este patria? 
- Patria este mama lui Vasile! 
- Nu, Bula, patria este si mama ta! - ia zi, ce ai inteles? 
- Ca eu sunt frate cu Vasile. 
*** 
Mama lui Bula statea de vorba la cofetarie cu doua vecine. Subiectul: Ce multi 
bani cistiga copiii lor. Prima: 
- Vasile, baiatul meu, a ajuns mare chirurg si are atit de multi bani incat a facut 
cadou o masina unui prieten de- al lui. A doua: 
- Gheorghita, baiatul meu, a ajuns mare avocat si are atitia bani incat a facut 
cadou un apartament unui prieten de- al lui. 
Mama lui Bula: 
- Bula al meu, n- a invatat nimic, nu s- a ales nimic de el, e somer, 
sedrogheaza. Si colac peste pupaza e si homosexual. Norocul lui e ca are doi 
amanti, unul doctor si unul avocat, care i- au facut cadou o casa si o masina... 
*** 
Bula vede pe strada o domnisoara sexi, cu un catel in brate. 
- Ce n- as da sa fiu eu in locul catelusului! 
- Nu cred, il duc la veterinar sa- l castreze! 
*** 
La facultate profesorul le tine un discurs studentilor despre bunele maniere: 
- Cunoaseti o fata si o invitati la un restaurant. In timpul mesei trebuie sa va 
duceti la baie. Popescu, cum te- ai scuza? 
- Domnisoara trebuie sa ma duc sa urinez, scuzati- ma o clipa. 
- Foarte urat! Ionescu, tu cum ai spune? 
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- Va rog domnisoara sa ma scuzati o clipa ca am nevoie la toaleta! 
- Este mai bine, dar nu este frumos sa pomenesti de toaleta in timpul mesei! 
Bula tu cum ai spune? 
- Domnisoara, scuzati- ma o clipa deoarece trebuie sa dau mana cu un vechi 
prieten cu care am facut armata si pe care sper sa pot sa vi- l prezint in aceasta 
seara! 
*** 
Un elev intreaba: 
- Doamna profesoara, cine ne- a adus pe noi pe lume? 
- Barza, ati auzit? Si ii ia pe toti in parte. 
- Ionel, ai inteles? 
- Da, dna profesoara! 
- Vasilescu, ai inteles?... si ajunge la Bula : 
- Ai inteles, Bula? Bula, sta putin pe ganduri si intreaba: 
- Barza- i cea care are picioarele alea subtiri ? 
- Da. 
Si care are ciocul lung si rosu ? 
- Da. Nu cred ca f**e tata asa ceva! 
*** 
Dupa un pescuit norocos, Bula se pregateste sa friga un peste la gratar. 
- Nu crezi ca mai inainte de a- l frige ar trebui spalat? spune mama sa. 
- Mereu imi pui intrebari anapoda. De ce sa- l mai spal? Nu a stat toata viata lui 
in apa? 
*** 
Profesoara le vorbeste copiilor despre SIDA: 
- Stiti, sida se poate lua prin contact: el- ea, ea- ea, el- el. In spatele clasei, Bula 
ridica mana. 
- Ce e Bula? intreaba profesoara. 
- Voiam sa stiu daca este vreun pericol la contactul... EU- EU!... 
*** 
Bula, am auzit ca ti- a murit soacra. Ia zi ce- a avut? 
- Ceva bijuterii, un televizor color, si putine economii.... 
- Nu asta, vroiam sa intreb ce i- a lipsit? 
- Pai masina, o casa sau un apartament proprietate personala... 
- Mai Bula ! Vroiam sa stiu DE CE a murit. 
- Pai a fost la noi in vizita, eu i- am spus sa mearga in pivnita sa aduca cartofi, sa 
facem piure si ea a cazut pe scari si si- a rupt gatul. 
- Da... Ce ghinion! Si ce- ati facut atunci? 
- Macaroane cu branza... 
*** 
Nevasta- mea m- a incurajat sa- mi caut o chestie pentru marirea penisului. Am 
gasit- o, am probat- o si rezultatul e rapid si fantastic. In plus, arata bine, are 19 
ani si o cheama Natasa. 
*** 
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Doi tipi ies din bar: 
- Hotarat. Mergem la femei! 
- Asculta frate, sotia mea este tanara, frumoasa... 
- Bine, bine, daca insisti.... Mergem la tine! 
*** 
Anunt la Radio Erevan: 
- Un submarin american s- a ciocnit de un iceberg in Marea Nordului. Partea 
sovietica nu a suferit pierderi! 
*** 
La radio Erevan se intreaba: - Cine este amantul doamnei Brejnev? Radio 
Erevan raspunde: 
- Nu nie bagam in viata particulara a tovarasului Kosighin... A doua zi liniste, a 
treia zi liniste...a cincea zi: - Aici radio Erevaaan!! Transmitiem din Sibieeriaaa!!! 
*** 
- Parinte, se poate face sex inainte de nunta ? 
- Da, cu conditia sa nu se intarzie la ceremonie. 
*** 
Într- un tramvai aglomerat, o bătrânică a tuşit încet. De alături, un băiat de 10 
ani îi zice: 
- Să fii sănătoasă, mătuşică! 
- Mulţumesc băiatu', dar eu am tuşit, nu am strănutat! 
- Mătuşică, mă doare- n p*ul*ă ce- ai făcut matale, dar tata mi- a zis să fiu 
politicos! 
*** 
Stalin dupa ce a primit o delegatie de muncitori din Urali, nu- si mai gasea 
tigarile. Il suna pe comandantul NKVD Lavrenti Beria si- i cere sa ia masuri. 
Dupa o ora, cautand un dosar, Stalin le gaseste intr- un sertar si- l suna pe Beria 
si- i spune ca nu mai e nevoie de vreo masura pentru ca si- a gasit tigarile. Beria 
raspunde: - - Pacat, mare pacat! Marturisisera cu totii! 
*** 
- Care este cea mai rapida si sigura cale de iesire a romanilor din criza? - 
OTOPENI ! 
 
*** 
INTREBARE LA UN EXAMEN DE FIZICA LA UNIVERSITATEA DIN COPENHAGA : 
cum se poate masura înățimea unui clădiri cu un barometru? 
 
Raspuns student: Se masoara lungimea barometrului, se leaga barometrul cu o 
sfoara si se coboara de pe acoperisul cladirii; inaltimea cladirii = lungimea 
barometrului + lungimea sforii. 
 
Studentul a fost dat afara de la examen. 
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Studentul a facut contestatie, care a fost acceptata pentru ca s- a considerat ca 
intrebarea nu impunea o anumita solutie. Dar cum raspunsul sau nu putea 
edifica examinatorul asupra cunostintelor de fizica dobandite la cursul 
respectiv, o noua examinare a avut loc. 
 
Raspuns student: Se arunca barometrul de pe cladire si se masoara timpul pana 
la impactul cu solul. Inaltimea cladirii = (g*t^2)/2. 
 
Examinatorul solicita o alta solutie. 
Raspuns student: Daca este o zi insorita, se aseaza barometrul pe cladire si se 
masoara umbra de pe sol. Cunoscand lungimea barometrului si a umbrei, totul 
se reduce la o simpla problema de asemanare. 
 
Examinatorul solicita o alta solutie. 
Raspuns student: Se leaga barometrul cu o sfoara si este lasat sa oscileze liber 
la sol si pe cladire. Cum perioada de oscilatie depinde de acceleratia 
gravitationala (g), se poate masura inaltimea cladirii in functie de variatia "g". 
 
Examinatorul solicita o alta solutie si atrage atentia studentului ca este ultima 
sa sansa. 
Raspuns student: 
Solutia pe care o asteptati de la mine banuiesc ca este masurarea presiunii la sol 
si pe cladire - presiune care variaza cu inaltimea - si determinarea inaltimii 
cladirii in functie de variatia de presiune. 
Dar aceasta este o solutie de- a dreptul plicticoasa, de aceea va mai propun una: 
Se poate propune administratorului cladirii un targ avantajos: Imi puteti spune 
in schimbul acestui frumos barometru care aste inaltimea cladirii...? 
 
Studentul acesta a fost Nils Bohr, singurul absolvent al universitatii din 
Copenhaga laureat al premiului Nobel. 
*** 
Bunicii si Viagra 
Bunica si bunicu' sunt in vizita la copii si raman peste noapte. 
Bunicu' gaseste in dulapul de medicamente al fiului sau un flacon cu Viagra si il 
intreaba daca poate sa foloseasca o pastila. 
Fiul spune: 
- Nu cred ca ar trebui sa iei una tata; sunt foarte puternice si scumpe. 
- Cat costa? intreaba bunicu'. 
- 10 $ o pastila, raspunde fiul. 
- Nu ma intereseaza, spune bunicu', tot vreau sa incerc una si, inainte sa plecam 
dimineata, o sa las banii sub perna. 
A doua zi dimineata, fiul gaseste 110 $ sub perna.Il suna pe bunicu' si spune: 
- Ti- am explicat ca o pastila costa 10 $, nu110 $. 
- Stiu, spune bunicu'. O suta e de la bunica … 
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*** 
Gheo si Ion mergeau cu trenul de la Cluj la Sibiu . Ion rupe tacerea si zice: 
- Auzi, ma Gheo, tu stii de ce ne hurduca trenu` aista? 
- Nu stiu. Tu stii? 
- Apa` hai sa- ti explic: trenu` aista are la început o locomotiva. Stii? 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. 
- N- avem nici o treaba cu ea. Merje lin, fain de tat. Mai departe, dupa 
locomotiva imediat este vagonul cu posta. Stii? 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Ne pasa noua de vagonul cela? 
- Nu ne pasa. Dupa vagonul cu posta este vagonul ala pentru domni de la oras, 
din aia cu valize patrate. Stii? 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Spune mai departe. 
- Nici de ala nu ne pasa. Dupa vagonul domnilor de la oras este vagonul pentru 
palmasi, nevoiasi asa ca noi. Stii? 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Spune mai departe. Avem vreo treaba cu el? 
- Oleaca de rabdare. Vagonu` nost` are 2 osii: osia din fata (cu care nu avem nici 
o treaba) si osia din spate, asta pe care sta compartimentul nost`. Stii? 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Osia aiasta are vreo taina cu noi? 
- Stai o târa. Osia are 2 roti: roata din stânga (care nu ne intereseaza) si roata 
din dreapta, pe care stam noi. Stii? 
- Stiu dara, ca nu sunt prost. Ce- i cu roata de sub noi? 
- Roata aiasta are aria PI x R patrat. Cu PI si cu R nu avem nici o treaba, pe noi 
patratul cela ne hurduca asa` 
 
*** 
Importanta degetelor 
 
Un bancher evreu isi insoara baiatul. 
- Simon, fiule, maine zburam la Tel Aviv pentru nunta ta. Imi dau brusc seama 
ca nu ti- am spus multe lucruri despre viata. De maine vei fi impreuna cu sotia 
ta, trebuie sa stii unele lucruri. Uite, spre exemplu, cunosti degetele de la mana ? 
- Sigur, tata, degetul mare, aratator, mijlociu, etc 
- Nu, fiule, stai sa- ti explic : exista degetul calatoriei, al directiei, al placerii, al 
casatoriei si al distinctiei. 
- Ah, nu stiam asta, tata. 
- Degetul calatoriei este degetul mare, care iti permite sa faci autostopul ; 
degetul directiei – indexul -, il intinzi ca sa indici un anumit lucru ; degetul 
casatoriei – inelarul -, pe care pui verigheta, iar degetul distinctiei – cel mic – pe 
care- l ridici cand bei cafea. 
- Am inteles, tata, dar ai uitat degetul placerii. 
- Ah, Simon, l- am lasat pe cel mai bun la sfarsit… degetul placerii este degetul 
mijlociu, cel mai lung si mai frumos… pentru placere, fiule… il umezesti cu 
limba… si numeri bancnotele... 
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Cei care s- au gandit la altceva, in genunchi si sa recite de 4 ori Tatal Nostru! ... 
*** 
Caut o fată sinceră, frumoasă, inteligentă, cu sani mari, sexy, cu aspect fizic 
plăcut, pentru o relație serioasă,...în fiecare miercuri seara! 
*** 
- Se desfiinteaza FISCUL, striga fericit Vasile. 
- Ei, na, de unde ai aflat? 
- Adineauri am primit de la ei un plic pe care scria "Ultima 
instiintare"!!!!!!!!!!!!!!!! 
*** 
Gheorge pe patul de spital o astepta pe nevasta- sa. Intr- un tarzia apare si ea. 
- Gheo, sa iti povestesc ce mi s- a intamplat. Am urcat in taxi si pe drum mi- am 
adus aminte ca am uitat 
portofelul. 
- Si te- ai intors? 
- Nu,ar fi durat pra mult, iar taximetristul a spus ca nu e problema, ca o sa ne 
descurcam.La un moment dat a tras pe dreapta si mi- a spus: "ce alegi? imi canti 
un cantec sau facem sex?" 
- Ce obraznic, iubito.... si ce cantec i- ai cantat? 
- Pai, ma, Gheo... tu pe patul de spital si eu sa am chef de cantat?? 
*** 
O blonda la spovedanie: 
- Parinte am preacurvit. 
- De cite ori fica mea.......? 
- Parinte am venit sa ma spovedesc, nu sa ma laud! 
*** 
O blondã la doctor. 
- Domnișoarã, vã recomand niște ultraviolete. 
Blonda răspunde: 
- Abia aștept, domn' doctor! 
Am fost odatã ultraviolatã și mi- a plãcut la nebunie! 
*** 
Seara pe o bancã în parc, un bãiat și o fatã. Tipul îi atinge în permamențã 
spatele. În cele din urmã ea întreabã: 
- Ce faci? 
- Caut sânii. 
- Sânii sunt în față! 
- Acolo am cãutat deja..... 
*** 
Un cuplu de tineri casatoriti au decis sa- si petreaca luna de miere la o pensiune 
izolata la munte. 
S- au cazat intr- o sambata si n- au mai iesit timp de cinci zile. 
Ingrijorati de soarta lor, proprietarul pensiunii s- a hotarat sa vada daca n- au 
patit ceva. Asa ca a batut la usa si i- a 
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intrebat daca sunt in regula. 
- Suntem ok... traim din fructele dragostei ! 
- Asa mi- am si imaginat ... dar v- as ruga sa nu mai aruncati pielitele in curte ca 
imi sufocati gastele... 
*** 
Romania este tara in care portofelul coboara cu o statie inaintea ta. 
*** 
Scrisoare de la profesoarã catre pãrinți: 
"Dragi pãrinți, vã rog sã- l spãlați pe Bulã! Miroase!" 
Rãspunsul: 
"Stimatã Doamnã! Bulã nu trebuie mirosit. Bulã trebuie învãțat!" 
*** 
Si totusi dragostea a fost inventata de femei! 
... Ca sã nu aștepte pânã când barbatii vor aduna bani pentru sex! 
*** 
Fiind foarte meticulosi, englezii au statistici pe baza carora pot prezice cati 
oameni vor muri anul viitor. Pe de alta parte, insa, sicilienii pot sa precizeze si 
cateva nume... 
*** 
Un tip se trezeste cu o mahmureala groaznica si vede scris pe perete: MAINE 
NU BEAU! 
- Slava Domnului ca nu astazi! 
*** 
Un tip se trezeste cu o mahmureala groaznica. Merge la baie si privindu- si fata 
umflata si mototolita si ochii bulbucati spune: - Pai cum sa nu bei cu fața asta??? 
*** 
- Ai urla dacă ţi- aş da acum chiloţii jos şi ţi- aş pune- o? 
- Vai, aşa ceva încă n- am făcut! 
- N- ai mai făcut sex? 
- Nu! Niciodată n- am urlat. 
**** 
Sotul intra rapid in casa, se arunca catre sotie, o saruta si primeste ca raspuns 
un sarut fierbinte. 
- Acum, spune- mi, cum arat fara mustata? intreaba sotul. 
- Aaa! Tu esti?! 
*** 
Salut, Ioane! 
Scuze că îţi trimit e- mail- ul ăsta, dar nu am pe altcineva cu cine să vorbesc. 
Cred că mă înşeală nevasta. 
Semnele sunt cele clasice: iese seara târziu, când o întreb cu cine îmi răspunde 
"nişte colege de la lucru, nu le ştii", când m- am uitat odată pe mobilul ei ca să 
văd cât e ceasul a început să urle că de ce îi violez intimitatea, seara vine 
singură pe alee, dar aud de fiecare dată o maşină plecând de la colţ, e mult mai 
distantă etc. Aşa că într- o seară am decis să o urmăresc când vine. Mi- am pus 
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Logan- ul la colţul opus şi m- am pitit după el. M- am făcut mic- mic, să nu mă 
vadă în caz că venea cu cineva. 
Ei, si cum stăteam eu acolo după motor, am observat că îmi picură ulei de 
undeva. 
Ce crezi, pot rezolva singur problema sau trebuie să mă duc la un service?!?.... 
*** 
DE SFÎNTĂ MĂRIE 
Telefon de la o prietenă: 
- Măriuco, la mulţi ani! Cum ai petrecut de ziua ta? 
- Ca de obicei, în pat. 
- Şi, a fost multă lume? 
*** 
Un pacient spune medicului: 
- Am fost la câţiva doctori şi nici unul nu este de acord cu diagnosticul 
dumneavoastră. 
La care medicul, îngândurat, spune: 
- Bine, vom aştepta autopsia... 
*** 
Înainte de a pleca acasă, medicul intră în salon: 
- La toţi vă zic la revedere. Dar ţie, Jeane, adio. 
*** 
O scrisoare venită dintr- o tabără: 
"Stimaţi parinţi, eu sunt bine. Aseară am avut concurs de box. Periuţa de dinţi, 
pasta şi alte lucruri netrebuincioase le trimit acasă". 
*** 
Se ceartă soţul cu soţia. Soţia: 
- În viaţa mea au fost doar doi bărbaţi adevăraţi! 
Soţul, cu o mare curiozitate, întreabă: 
- Dar al doilea cine e? 
Soţia raspunde: 
- Tu nici pe primul nu- l cunoşti... 
*** 
- De ce Arhimede a inventat fizica si geometria? 
- Nu suferea copiii. 
*** 
Într- un troleibuz. Ultima staţie. Un poliţist vede un student adormit, cu o carte 
pe genunchi: "Teoria câmpului magnetic". 
Poliţistul îl trezeşte pe student şi îi spune: 
- Scoală, agronomule, am ajuns... 
*** 
- De ce spunem limba maternă şi nu limba paterna? 
- Fiindcă mama vorbeşte cel mai mult acasă. 
*** 
Un tânăr cumpără un inel de logodnă: 
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- Vă rog, scrieţi pe el "Pentru Maria de la Ion". 
Vânzătorul: 
- V- aş sfătui să scrieţi mai scurt: "De la Ion". Nici nu ştii... 
*** 
- Măi Gheo, găsit- ai tu vreodată bărbaţi străini la tine în şifonier? 
- Măi Ioane, n- am gasit niciun străin, toţi erau români. 
*** 
Ce se întâmplă când două blonde fug una înspre cealaltă? 
Se sparge oglinda! 
*** 
- De ce ai fugit din sala de operaţie înainte de a fi operat? 
- Pentru că infirmiera spunea tot timpul:"Curaj, nu vă fie teamă, e o operaţie 
uşoară!" 
- Păi şi?.. asta nu te- a liniştit? 
- Nu. Pentru că vorbea cu chirurgul! 
*** 
Americanii zboară spre Marte. 
Se intalnesc in spatiu cu romanii, care se intorceau acasa. 
Americanii intreaba: 
- Ei bine, ce este acolo pe Marte? 
- Acum nu mai e nimic. 
*** 
O femeie la doctor: 
- Doctore, faceti ceva ca barbatul meu sa devina ca un taur. 
Doctorul: 
- Bine, dati- va jos fusta, faceti- va comoda si vom incepe sa- i facem coarnele. 
*** 
Domnule doctor boala de care sufar e o boala rara? 
- Da de unde. Cimitirele sunt pline. 
*** 
Care e asemanarea dintre un caine si un ginecolog miop? 
Amandoi au nasul umed! 
*** 
Un tip statea la bar suparat nevoie mare si bea bere dupa bere, nu vorbea cu 
nimeni si pufnea de suparare din cand in cand. Barmanul il intreaba: 
- Ce s- a intamplat, batrane? Care- i necazul? 
- Lasa- ma dom’le in amaru’ meu! 
- Vreo nenorocire in familie? 
- Nu, nu, nu asa ceva. Uite omule, tocmai am trecut pe langa banca de sperma de 
vizavi si ce vad: pentru fiecare donatie se platesc 40 de dolari. Iti dai seama? 
- Si, care- i problema? 
- Dom’le, cand ma gandesc ce avere mi s- a scurs printre degete… 
*** 
CE “RAUTATI” POATE SPUNE O FEMEIE UNUI BARBAT GOL … 
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Uaaa ce dragalash este!!! 
Aaaa. Hai mai bine sa stam imbratisati. 
Sa stii ca se poate corecta prin chirurgie estetica. 
Hopaaa, si eu care m- am luat dupa marimea picioarelor! 
Lasa ca gasim noi o pozitie. 
Pot sa fiu cinstita cu tine? 
Ahh, acum imi dau seama de ce ti- ai luat un Porsche. 
Daca il udam poate mai creste. 
Oare de ce ma pedepseste Dumnezeu? 
Tot e bine, scapam mai repede. 
Nu am mai vazut asa ceva pana acum. 
Aha. Dar e totusi functionala, nu? 
Pare cam nefolosita. 
Poate ca la lumina naturala arata mai bine. 
Ce ar fi sa trecem direct la “tigara de dupa”? 
*** 
La spitalul de nebuni,un doctor vede pe unul din pacientii sai cu un ciocan 
dandu- si peste degete. Curios, il intreaba: 
- Simti vreo placere? 
- Da, cand dau pe langa. 
*** 
Un medic isi aduce studentii in vizita la un ospiciu. Se opresc la un salon unde 
era un barbat cu privirile ratacite. 
- Vedeti, acest barbat si- a pierdut mintile fiindca femeia cu care trebuia sa se 
casatoreasca l- a refuzat. 
- In urmatoarea rezerva il vom vizita pe cel care a luat- o… 
*** 
I: Ce este un atlet pentru canibali? 
R: Fast food. 
*** 
Videanu si Vanghelie se duc la o petrecere parlamentara, acolo ei observa ca, 
tacamurile sunt de aur. 
Vanghelie zice: Ce tacamuri frumoase! Ce bine ar fi daca am lua si noi macar o 
lingura de aur! 
Asa ca Vanghelie spune: Priviti aceste tablouri minunate! 
Toata lume se uita la tablouri… Si Vanghelie pune o lingura in buzunar. 
Videanu: Vreti sa vedeti un numar de magie? 
Toata lumea: DA! 
Videanu: Priviti cum bag aceasta lingura in buzunar si o scot din buzunarul lui 
Vanghelie… 
*** 
Un sofer ce venea de la Galati spre Iasi opreste la popas la Costesti, intra in bar 
si cere o sticla de palinca de 70 grade. Incepe sa injure, trage cate o dusca si 
scuipa pe jos: "baga- mi- as p..a in el de Matiz"! 
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Lumea de acolo: - "Aaa, ai Matiz?" 
Soferul:"- Nu, sunt sofer de camion. . Baga- mi- as p..a in el de Matiz!" si iar 
scuipa pe jos. Stati sa va zic; Intr- o curba am iesit de pe carosabil si am intrat in 
sant. 
Opreste un dobitoc cu Matizu' si cica vrea sa ma ajute, sa- mi tracteze camionul 
(tu- i gura mamii lui de Matiz) si iar scuipa, "la care pe mine ma pufneste rasul, 
ma uit la el si- i zic: ba, daca tu tractezi camionul cu rahatu' asta de masina, io iti 
sug p..a". 
*** 
O dentista cauta un ac pentru anestezia unui pacient care sedea in fotoliu. 
"Nu vreau injectii. Urasc injectiile!...", striga barbatul. 
Dentista agata atunci o butelie cu oxid de sodiu, la care pacientul incepe sa tipe: 
"Nu pot sa suport gazele, masca ma sufoca!..." 
Dentista il intreaba atunci pe pacient, daca n- are nimic impotriva sa ia o pilula. 
"Nici o problema," zice pacientul. "ma impac bine cu pilulele." 
Dentista revine cu o pilula si zice: "Uite aici, o Viagra." 
Barbatul: "Ha! Nu mi- am inchipuit niciodata ca Viagra atenueaza durerea!" 
"Nu ti- o atenueaza," ii zice dentista "dar cel putin ai sa ai de ce sa te tii, in timp 
ce- ti scot maseaua." 
*** 
Umor rusesc 
 
- Nu poti îngenunchea un popor deprins sa se târâie. 
- Prietenia care nu cunoaste hotare se cheama expansiune. 
- Alcoolism e atunci când nu vrei sa bei, dar trebuie. (filiera ruseasca) 
- Barbatii si femeile sunt de acord într- o singura privinta: n- au încredere în 
femei. 
- Daca muncesti din greu si te remarci opt ore zilnic, ajungi sef si muncesti 
saisprezece ore. 
- Avem un singur fel de a ne naste si milioane de feluri de a muri. 
- Cei mai buni zece ani din viata unei femei sunt între 28 si 30. 
- Fiecare om are dreptul sa traiasca atât cât poate. 
- Toti ne nastem uzi, goi si flamânzi. Si acesta e doar începutul. 
- Un prieten adevarat nu poate fi cumparat, dar poate fi vândut. 
- Cumpara deodata trei sticle de votca si n- o sa te trimita nimeni dupa a doua. 
- O tigara scurteaza viata cu o ora, o sticla de votca o scurteaza cu trei, iar o zi de 
munca o scurteaza cu opt 
- Viata se compune din zilele pe care le tii minte, nu din zilele care au trecut. 
- De orice fel ti- ar fi sanatatea, ea îti ajunge pâna la sfârsitul vietii. 
- Burta mare nu e de la bere, e pentru bere. 
- Femeia poate sa- l faca repede milionar pe orice miliardar. 
- Între primul si al doilea pahar, e destul timp ca sa mai bei vreo sase. 
- Ignoranta e de trei feluri: când nu stii nimic, când stii numai prostii si când stii 
ce nu trebuie. 
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*** 
- Medicul meu a insistat să trec pe la dumneavoastră, spuse pacientul către 
psihiatru. Dumnezeu ştie de ce, căci eu am o căsnicie fericită, o slujbă sigură, 
mulţi prieteni, n- am griji... 
- Aha, spuse psihiatrul, luându- şi carnetul de notiţe. Şi de când zici ca ai 
senzaţia asta... 
*** 
Când te- ai născut şi ai crescut la o fermă, judeci lucrurile altfel decât copiii de la 
oraş de aceeasi vârsta.Iată o întâmplare ce dovedeşte pe deplin acest adevăr. 
Un fermier din Queensland, Australia, bate la uşa casei vecinului său (între noi 
fie spus, aceasta se afla la câtva mile de casa lui). Îi deschide un băiat de vreo 
nouă ani. Fermierul îl întreabă: 
- Tatăl tău este acasă? 
Puştiul răspunde: 
- Nu, tata şi mama sunt în oraş! 
- Dar fratele tău Howard, e acasă? 
- Nu, e în oraş cu mama şi tata! 
Fermierul se leagănă stingherit de pe un picior pe altul. Puştiul încearcă să îl 
ajute: 
- Dacă aveţi nevoie să împrumutaţi vreo unealtă, pot să vă dau, eu ştiu unde 
sunt toate. Sau, poate doriţi să îi dau tatei un telefon. 
Fermierul e vădit jenat: 
- Ştii, e o problemă pe care trebuie să o discut cu tatăl tau. Este vorba de faptul 
ca fratele tău, Howard, a lăsat- o însărcinată pe fiica mea, Susie. 
Băiatul stă un moment pe gânduri, apoi spune: 
- Da, cred că e mai bine să vorbiţi cu tata. Ştiu că încasează 550 de dolari 
australieni pentru taur şi 50 pentru vier, dar nu ştiu cât o să vă taxeze pentru 
treaba pe care a făcut- o Howard. 
*** 
O tipa se imbolnaveste si este internata la spital. 
In ziua de vizita vine la ea o colega. 
O intreaba daca la birou totul e in ordine. 
Colega ii raspunde: " Da, draga, stai fara grija totul e in ordine la birou, am 
impartit atributiile tale. Adriana face cafeaua, Elena iti tricoteaza la pulover, 
Caty iti face cuvintele incrucisate si eu ma culc cu seful in locul tau! " 
*** 
Un tip vine acasa seara tarziu de la carciuma . Rupt . Intra tiptil in casa si vrea sa 
se strecoare neauzit in dormitor . Se impiedica insa si cade in fund . Cele 2 sticle 
cu whisky din buzunarele de la spate se sparg . Strange din dinti ca sa nu urle de 
durere, se ridica, isi da pantalonii jos si se uita in oglinda de pe hol . Fundul lui, 
taiat in mai multe locuri, sangera nasol . Gaseste o cutie cu plasturi si, cu 
ajutorul oglinzii, lipeste cate un plasture unde vede sangele curgand . Cu greu, 
ajunge apoi in pat . 
Dimineata, nevasta- sa se uita lung la el si- i zice : 
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- Iar te- ai imbatat aseara ca un porc... 
- De ce spui asta ? intreaba el cu o privire ingenua . 
- Pai, ia sa vedem : sa zicem ca nu din cauza usii de la intrare lasata larg 
deschisa ; nu din cauza cioburilor de pe jos ; nu din cauza dârelor de sange de 
prin casa ; nu din cauza ochilor tai injectati ...Dar sigur din cauza plasturilor 
lipiti pe oglinda din hol! 
*** 
Se uita Ion peste gard si il vede pe Vasile jucand tenis cu Agassi. Batea Vasile la 
Agassi de nu- i venea sa creada. 
- Ba Vasile, domnu' ala nu- i Agassi? 
- Ba da mai Ioane. 
- Si tu stii tenis, ma? 
- Stiu ma Ioane, mai bine n- as sti. No ia ca iara l- am batut. 
- Apoi cum sa face ma, ca nu te- am vazut niciodata. 
- Du- te in fundu' gradinii, acolo- i un broscoi, ala- ti indeplineste orice dorinta, 
numa vezi de vorbeste mai tare cu el ca- i cam surd. 
Se duce Ion la broasca si ii spune ca vrea mult aur. Cand ajunge acasa constata 
ca in batatura avea un taur. Se plange la Vasile: 
- Surda tare broscuta ta, am vrut mult aur si mi- a dat un taur. 
- Si tu crezi ca eu am vrut sa fiu tare- n tenis? 
*** 
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