
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

Gheorghe Niculescu         Florentin Smarandache 

Amprente paradoxiste 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
Gheorghe Niculescu  Florentin Smarandache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPRENTE   PARADOXISTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editura   SILVIANA   Rm.Vâlcea 
 



 4

Tehnoredactarea şi coperta: 
Dan SÎRBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustraţiile de pe copertă şi din interior: 
Lucrări din arta lui Florentin Smarandache 

 
 
 
 
 
 

Tipar executat la Tipografia FOCUS Rm.Vâlcea 
Tel./fax: 004 0250 733848 

e-mail: tipografia.focus@yahoo.com 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
 
NICULESCU, GHEORGHE;  
SMARANDACHE, FLORENTIN 

Amprente paradoxiste / Gheorghe Niculescu, 
Florentin Smarandache ; Râmnicu-Vâlcea : Silviana, 
2009 

 
Index 
 

ISBN: 978-606-92049-8-6 
 
821.135.1-2 



 5

 
Sculpturã cu coral 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREIONÃRI   ÎNCONDEIATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

● A descris ceva de nedescris. 
● Unul venea după bani, iar celălalt după amiază. 
● Memoria, fiind de genul feminin, mă cam înşeală. 
● A avut o tentativă de omor prin imprudenţă. 
● El a rămas repetent, iar ea a rămas gravidă. 
● A legat un cal putere de un arbore cotit, într-un câmp 
electromagnetic. 
● Unul avea ochi albaştri, iar celălalt avea darul beţiei. 
● L-a scos din minţi şi l-a băgat în spital. 
● Nevasta generalului în retragere era mereu în atac. 
● Este fondatorul unui partid extremist de centru. 
● Elevii de la şcoala de marină învăţau lecţiile ca pe apă. 
● I-a venit pe chelie să-şi lase plete. 
● Era în stare de staţionare interzisă. 
● Îi merge vorba că ar fi mut. 
● A avut o cădere înălţătoare: din lac în puţ. 
● Culmea fericirii: să pleci bou şi să te întorci taur. 
● De ce le zice pui de găină, dacă mama lor este o cloşcă? 
● A împărţit un măr în trei jumătăţi inegale, în mod echitabil. 
● Un negru de supărare s-a făcut roşu de mânie. 
● Viţelul se uita la poarta nouă, iar boul se uita la poarta zece. 
● Nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase... a pastă de 
dinţi. 
● Liniştea era atâta de profundă, încât se auzea cum îl mănâncă 
în talpă. 
● S-a dus bou şi s-a întors cu o vacă. 
● El era sincer şi când minţea. 
● El era contra prostituţiei, iar ea era contra cost. 
● Fiindcă i-a furat inima, a fost condamnat la ani grei de 
căsnicie. 
● A pus momeală în Canalul de Suez şi a prins peşte pe canalul 
de televiziune. 
● Adversarii au fost mituiţi să se lase omorâţi. 
● Fiindcă n-a fost lăsat în teren, fotbalistul şi-a dat autogol. 
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● Ca să nu-l mai bâzâie ţânţarii toată noaptea, i-a lăsat să 
creadă că este ziuă. 
● După o chibzuială îndelungată, a luat o hotărâre pripită. 
● El era mult mai mic de ani, iar ea era mult mai mare 
amatoare de bijuterii. 
● La balul bobocilor s-a mâncat carne de gâscă. 
● Ambidextrul era cam stângaci în mişcări. 
● Na-ţi-o frântă că ţi-am dres-o, zise dresorul. 
● Era la curent cu toate curentele de opinie. 
● A fost impulsionat să pulseze şi el a plusat. 
● Şi-a ieşit din fire şi-a intrat în încurcătură. 
● Era suficient de ineficient, insuficientul. 
● Ziua bună se cunoaşte abia a doua zi. 
● Ce poţi face astăzi, poţi face şi mâine. 
● S-a dus bou şi s-a întors bou bătrân. 
● În Iad se respectă legile în mod draconic. 
● Sfântul Petru este portar, nu goalkeeper. 
● Adevăratul fotbal se face pe bani, nu pe maidan. 
● A dat un gol de chinogramă, pe un pumn de dolari. 
● Am scăpat de Uniunea Sovietică şi am intrat în Uniunea 
Europeană. Suntem antiunionişti care nu pot trăi fără uniune. 
● El era prea matur, iar ea era prematură. 
● Am mâncat fructe de mare, fiindcă fructe de mici nu aveau. 
● Şi cei împuşcaţi în spate au fost declaraţi eroi ai războiului. 
● Sforăia atâta de tare, încât nu putea să doarmă din cauza 
zgomotului. 
● Această involuţie mă revoluţionează. 
● Scria cu litere indescifrabile şi cu cifre ilizibile. 
● Freud fre(u)dona o melodie. 
● Infirmul voia să devină infirmier. 
● El era ciupit de vărsat, iar ea era ciupită de fund. 
● El o iubea pe doamna cu căţelul, iar pe el nu-l iubea nici 
căţelul. 
● A terminat facultatea cu zece... ani mai târziu. 
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● După ce s-a născut, a început să se sinucidă, puţin câte puţin. 
● Dacă omul nu ar face nimic împotriva omului, ar fi Raiul pe 
pământ. 
● Camerele de luat vederi i-au luat vederile. 
● Sania lui Moş Crăciun are patru reni-putere. 
● Nu-i taie gâtul nici în ruptul capului. 
● Dacă s-ar plăti prostia ar fi mulţi bogaţi săraci. 
● A rămas pe drumuri fiindcă l-au dat banii afară din casă. 
● La înmormântarea lui n-a plâns nici măcar el. 
● Nu vreau să-mi aud vorbe, zise surdul. 
● După ce s-a văzut cu sacii-n căruţă, s-a urcat în maşină şi     
i-a dat bice. 
● Trăiau într-o casă curată bec, deşi n-aveau electricitate. 
● El avea cea mai mare maşină mică din tot satul. 
● Dacă nu crezi că Universul nu are nici început nici sfârşit, 
priveşte cercul. 
● Nutritorul dorea să fie bine nutrit. 
● A dat un tun şi a primit o ţeapă. 
● Unul trăgea din greu, iar celălalt din ţigară. 
● Sunt mai multe nemulţumiri decât nemulţumiţi. 
● Este uşor să educi un om dar este greu să-l convingi că 
educaţia este necesară. 
● Sănătatea fără noroc este ca aurul fără stăpân. 
● Dacă nu poţi fi sfânt, fii incoruptibil. 
● Directorul suferea de secretaromanie. 
● Vara-şi fura căciula, iar iarna ochelarii de soare. 
● Evrei, nu vrei, bea Grigore-agheazmă. 
● Punctul său de vedere era o virgulă. 
● Făceau mămăliga în comun: unul punea ceaunul, iar celălalt 
făina. 
● Pistolul era multifuncţional, iar glonţul de unică folosinţă. 
● De ziua lui, a dat o masă şi două scaune... în capul unui 
musafir. 
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● El i-a mâncat cireaşa de pe tort, iar ea bomboana de pe 
colivă. 
● A fost uns pe post... mortem. 
● Am văzut prin gaura cheii cum se dezbrăca... de caracter. 
● Auzind că pe capul lui s-a pus o sumă mare de bani, i-au rupt 
picioarele. 
● Boul degeaba are coarne, dacă n-are minte. 
● S-a dus la o adunare şi a nimerit într-o adunătură. 
● Premiul este măsura juriului. 
● Din punctul lui de vedere, trebuia pusă o virgulă. 
● A pus punctul pe î din a. 
● Piei din ochii mei! îi zise nevăzătorul. 
● Punctul lui forte era un semn de exclamare. 
● Bate şeaua să priceapă unde a dus mutul iapa. 
● Orbul a nimerit Brăila cu ajutorul alfabetului Braille. 
● Îşi doarme somnul de veci printre vecini. 
● Proprietatea lui privată este o privată. 
● Văzând că pe uşa WC-ului scria CLOSET, a crezut că-i 
închis. 
● Eu am citit două vagoane de cărţi, iar el a citit două vagoane 
de tren. 
● Duşmanului îi poţi face orice rău, însă nu-i poţi anula 
calităţile. 
● Robilor li s-a dat libertatea să-şi aleagă stăpânul. 
● Soţia îi spunea în fiecare zi: „De mâine eşti liber să faci ce 
vrei tu!” 
● Dacă măcelarul îţi oferă carne de văcuţă, de culoare roşie, 
înseamnă că este de cal; dacă culoarea cărnii este cam vânătă, 
înseamnă că acel cal a fost bătrân. 
● Eu nu mă las, tu nu mă laşi, ei nu ne lasă. 
● Avem toată viaţa înainte, colo după colţ. 
● Cred că oasele au fost bătrâne, fiindcă supa are gust de 
reumatism. 
● A operat schimbarea unor modificări inoperabile. 
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● Faptul că duşmanul stă în frig, nu mă încălzeşte cu nimic. 
● I s-a întunecat mintea tocmai când s-a luminat de ziuă. 
● Berbecii se bat la ambele capete. 
● Prietenul la nevoie se cunoaşte. De câte ori are nevoie de 
ceva, vine şi-mi cere. 
● Rău cu rău dar mai rău cu şi mai rău. 
● Vaca a intrat într-un vacarm. 
● Boul credea că postul vacant se referă la vaci. 
● Îşi dorea un post mare şi a nimerit în Postul Paştelui. 
● Ţapul a ajuns în Iad din cauza aventurii cu o iadă. 
● Era ambidextru de ambele picioare. 
● Venea inopinat cu o altă opinie. 
● Piticotul îşi făcea loc cu coatele. 
● Binele trebuieşte căutat; răul te caută. 
● În genere, generaţiile degenerate nu pot fi digerate. 
● Am soluţionat disoluţia. 
● Era pus la punct cu semnele de punctuaţie. 
● Pe un amploiat l-a prins o ploaie de invective. 
● Agresorul era în legitimă apărare. 
● Creditorul a fost discreditat. 
● Deşi era un om la locul lui, nu-şi găsea locul. 
● Îşi dorea, mort-copt, să fie incinerat. 
● Fiindcă nu avea puls, a fost impulsionat să moară. 
● Deşi era ambidextru, nu ştia stânga ce face dreapta. 
● Oratorul îşi asculta auditoriul în tăcere. 
● Adresantul i s-a adresat dresorului. 
● L-a agresat pe agresor cu un gresor. 
● Prezumtivul beneficiar nu a beneficiat de prezumţia de 
nevinovăţie. 
● Trăia cu preponderenţă într-o stare de imponderabilitate 
ponderentă. 
● A fost detaşat la un detaşament detaşabil. 
● Şi-a reşapat eşapamentul. 
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● Lacul devenit mare, îi reproşează picăturii că nu l-a făcut 
ocean. 
● Toată atenţia s-a îndreptat asupra strâmbului neatent. 
● Se punea de-a latul cât era de lung. 
● Avea un mare ataşament faţă de detaşament. 
● Ţinea minte că era foarte greu de ţinut minte. 
● Arbitrul împărţea cartonaşe galbene cu o imparţialitate 
strigătoare la cer. 
● Orbul, văzând că nimenea nu-l băga în seamă, şi-a văzut de 
drum. 
● Era un frig de-ţi băgai degetele-n ochi de-ntuneric. 
● Oaia neagră a turmei, a fost discreditată de lup. 
● Avea vorbe grele pentru femei uşoare. 
● Pasărea liră nu este nici sterlină nici sterilă. 
● După ce a pescuit toată ziua, seara s-a întors acasă cu un 
iepure împuşcat într-o aripă. 
● Cheliosului nu-i plăceau răspunsurile în doi peri. 
● Când pescarul nu avea toni, avea nevastă-sa... toane. 
● Dacă în centrul unei suprafeţe plane torni apă, aceasta o va 
lua la vale. 
● Apostila nu este soţia apostolului. 
● Urăsc femeile misogine. 
● Alerga glonţ, era cam din topor, sănătos tun şi gol puşcă. 
● Cheliosul cânta cuplete. 
● El lucra la linia ferată, iar ea la linia erotică. 
● Totdeauna i-a plăcut să scoată un ban cinstit... din buzunarul 
altuia. 
● Când am văzut pe cine scoate la încălzire, m-a luat cu 
răceală. 
● Ea l-a scos din sărite, iar el a băgat-o la idei. 
● A fost scos afară în şuturi... minerul. 
● Omenirea a descoperit oxigenul înaintea savanţilor. 
● Ţuica le înfrumuseţează pe femei dacă o beau bărbaţii. 
● Militarul a trecut în rezervă fără rezerve. 
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● S-a dus la război hotărât să devină erou şi s-a întors mort. 
● El dădea s-o omoare, iar ea dădea să fugă. 
● Deşi putea deschide orişice încuietoare, n-a spart bănci – s-a 
limitat la centuri de castitate. 
● Voia să obţină ceva, mort, copt şi a obţinut doar mort. 
● Cuvântul lung mi se pare cam scurt. 
● Bărbatul a descoperit o afacere profitabilă, iar nevasta a 
descoperit unde ţinea el banii. 
● Săracul, după ce a primit undiţă, a fost amendat că nu avea 
permis de pescuit. 
● Nu-mi plac oglinzile, exagerează cu sinceritatea. 
● Sunt foarte bogată, tânără, frumoasă şi deşteaptă; am doar un 
singur defect: îmi place să mint. 
● Banii de furat au miros de păgubaş. 
● Eu sunt săracul cu cei mai mulţi prieteni bogaţi. 
● Valurile iscate în centrul oceanului au puţine şanse să ajungă 
la mal. 
● Rotarul nonconformist confecţiona roţi pătrate. 
● Unul avea noroc cu carul... altuia. 
● El era subprefect, iar ea subofiţer. 
● Are două stâni şi nicio oaie, dar pretinde că este cioban. 
● Ştirbul, rămas fără picioare, a strâns din dinţi şi a plecat mai 
departe. 
● A umblat cu găinării până ce a căzut de fazan. 
● Era un soţ tolerant: umbla la o casă de toleranţă. 
● Partidul său era de centru: se zbătea între viaţă şi moarte. 
● Ea umbla cu nasul pe sus, iar el era cu nervii la pământ. 
● Îi sorbea cuvintele şefului şi se îmbăta cu vorbe. 
● El o sorbea din ochi, iar ea nu putea să-l înghită. 
● Ea era bine gătită, iar el era bine pregătit. 
● Cei doi iar voiau să se certe dar lipsea al treilea. 
● Ea era mult mai înaltă, iar el era mult mai doct. 
● Dumnezeu l-a ferit de prieteni dar duşmanii nu şi-au dat 
seama. 
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● A alergat după doi iepuri şi a prins o vulpe. 
● Cezar, după ce a trecut Rubiconul, a aruncat zarurile; Bulă, 
după ce a trecut clasa, a aruncat cărţile. 
● Dacă ştii şi mai ştii şi de unde ştii, nu înseamnă că ştii de 
două ori ceea ce ştii. 
● În loc să fure mireasa, a furat mirele, cel care ieri furase un 
ou. 
● Văzând că stă de lemn-Tănase, soţia sa l-a pus pe foc. 
● Este un frig atât de arzător, încât îmi este frică să nu 
provoace un incendiu. 
● Nu vreau să pot să vreau ceea ce nu vreau. 
● Bine-ar fi să treacă anii care vin peste mine. 
● Ei i-a cedat un rinichi, iar lui i-au cedat nervii. 
● Replica seismului a fost cutremurătoare. 
● Ea s-a făcut foc şi pară, iar el s-a făcut pompier. 
● El a terminat cu semănatul grâului, dar ea nu mai termină cu 
semănatul zâzaniilor. 
● Fiind o fiinţă înţepată, ura himenopterele. 
● A fost ispitit de ea şi pitit de el. 
● S-a dovedit că ministrul cultelor era un incult dovedit. 
● Ca să nu mănânce bătaie, fugea de mânca pământul. 
● O bătea de-i mergea fulgii în sensul acelor de ceas cu cuc 
armenesc. 
● Unuia i s-a dus vestea că i s-a dus nevasta. 
● S-a dus bou de baltă şi s-a întors vacă bună de muls. 
● Ciuboţica-cucului nu este agreată de motanul încălţat. 
● Barba-ursului a fost rasă de către cosaşi. 
● Avea o mapă plină de traista-ciobanului. 
● I s-a dus buhul că are un buhai. 
● După ce a momit-o cu aur de 24 de karate, s-a cărat. 
● Fiind foarte risipitor, nu păstra nici măcar curăţenia. 
● Ştia că ştie dar nu ştia de ce ştie. 
● Morţii se integrează în pământ pentru a fi dezintegraţi. 
● Haina îl face pe om... să scape de frig. 
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● El era un rău necesar, iar ea era în stare de necesitate. 
● Ţin minte că era ceva greu de memorat. 
● A primit o lovitură de teatru: şi-a surprins nevasta în pat cu 
un artist. 
● Marea Moartă este vie în memoria sa. 
● Apa trece, pietrele rămân... la rinichi. 
● Întâi sinucide-te şi mai apoi discutăm. 
● A pus piciorul în pragul... de sus. 
● În zadar bătea în uşă, nu-i răspundea nimeni, cortul fiind gol. 
● Frizerului i s-a dus vestea ca de popă tuns. 
● Se certau prin interfon ca la uşa cortului. 
● Când a fost luat la roată, a început s-o dea din colţ în colţ. 
● Toată averea calului era o căruţă ce-i devenise o povară. 
● Fotbalistul şi-a dat autogol dintr-o poziţie de offside. 
● Pentru un prânz copios făcea greva foamei în locul altuia. 
● Îşi ferea faţa de soare fiindcă nu voia să-şi dea arama pe faţă. 
●El şi-a văzut de drumul lui, iar ea de trotuarul ei. 
● A fost dezvăluit că se învăluise. 
● Cine seamănă avânt, culege furtune. 
● Mergeau în zig-zag spre calea cea dreaptă. 
● Ieşeau cu greu dintr-un uşor intrând. 
● Până la urma urmei, au dat de prima urmă. 
● Fiindcă a intrat în horă, a început să joace... barbut. 
● Îi era frică să spună că nu îi este frică. 
● De când cu maternităţile la oraş, nu mai există sate natale. 
● S-au lungit la băutură până au făcut-o lată. 
● După ce a ajuns în vârful muntelui, a început să bată câmpii. 
● Deşi tăcerea este de aur, nu este primită la casele de amanet. 
● Unii nu spun ce ştiu, alţii nu ştiu ce spun. 
● Până să-şi dea seama că nu-şi dă seama şi-a făcut seama. 
● Unul a luat-o pe de-a dreptul, iar altul pe de-a stângul. 
● El i-a sărit în ajutor, iar ea i-a sărit în gât. 
● A primit o mamă de bătaie de la taică-său. 
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● Era plătit să dea sfaturi gratuite. 
● Deşi primise o bătaie bună, i se făcuse rău. 
● Mama dracului este bunica lui Michiduţă? 
● Premiul întâi a fost luat de ultimul concurent. 
● Postul de radio care emitea pe unde scurte, avea bătaie lungă. 
● Ăsta nu ştie Tatăl Nostru, îl ştie doar pe tatăl lui. 
● Între Albastru de Voroneţ şi Verde de Paris, era el, negru de 
supărare, 
● Unul era în legitimă apărare, iar celălalt în legitimă agresare. 
● Unuia i s-a predat locuinţa, iar altuia i s-a prădat locuinţa. 
● Maimuţele de astăzi, când văd cât de prost au evoluat 
înaintaşele lor antropoide, nici nu mai vor să audă de oameni. 
● El s-a dat pe brazdă, iar ea s-a dat pe bani. 
● În loc să treacă pe pod, s-a făcut frate cu dracul şi a trecut 
puntea. 
● Ea trage speranţa că el trage să moară. 
● Unii, în mod regulat, se referă la tot felul de nereguli. 
● Dintre activităţile sale lipsite de importanţă, aceasta a fost cel 
mai puţin importantă. 
● Sunt singur dar nu sunt sigur. 
● Domnul Cercel era cam într-o ureche. 
● Când să-l miluiască pe orb şi-a dat seama că nu mai are 
niciun chior în buzunar. 
● Nu există oameni răi, zise antropofagul. 
● Unul era militar lăsat la vatră, şi celălalt era ortodox. 
● Era un urât de cea mai bună calitate şi prost de nota zece. 
● Cel care o morcovise râdea de cel care o sfeclise. 
● Fiind fudul de urechi, umbla cu limba scoasă, cu nasul pe sus 
şi cu ochii în fundul capului. 
● Unul a rămas în pană, iar celălalt a rămas în pantă. 
● Nu înţelegea, în ruptul capului, cum de a putut să-şi rupă 
gâtul. 
● Pasărea rămasă-n pană a fost depanată. 
● I-a intrat un morcov în fundul ochilor. 
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● Nici dracul nu ştia cum de-a ajuns ăsta-n Rai. 
● S-a îndrăgostit lulea de un nefumător. 
● I-a cerut mâna şi a primit un picior în spate. 
● Fiţi cu ochii în patru, le-a zis mutul orbilor. 
● După nuntă, au mers o săptămână, în luna de miere, în 
staţiunea Amara. 
● Stătea pe-ntuneric cât era ziua de mare, în nopţile cu lună 
plină. 
● A fost călcat în picioare de o mână criminală. 
● Un încuiat a găsit cheia succesului. 
● Suspusul era o persoană josnică. 
● E dat naibii! Vine tocmai de la mama dracului. 
● El se dădea mare faţă de ea, pe care o considera o epavă. 
● Soţia contraamiralului cânta la contrabas. 
● Ion Vodă cel Cumplit era groaznic de cumsecade. 
● Babele din Bucegi sunt mai tinere ca munţii Măcinului. 
● I s-a dus vestea până-n vest că face veste. 
● A acceptat faptul că a făcut o faptă inacceptabilă. 
● Contraamiralul avea ceva contra amiralului. 
● Era de o inteligenţă neinteligibilă, greu de găsit. 
● Scria versuri albe cu umor negru şi cerneală roşie. 
● Puştii stăteau în bătaia puştilor. 
● A fost primul din clasă care n-a luat niciun premiu. 
● A intrat în panică şi a ieşit în pagubă. 
● Mâţa se uita la poarta nouă ca viţelul în calendar. 
● El era un băiat de zahăr dar ea nu-l putea înghiţi deoarece 
avea diabet zaharat. 
● Înjura de toţi sfinţii până-l găseau dracii. 
● Unuia i s-a atras atenţia, iar altuia i s-a respins intenţia. 
● Ea era goală puşcă, dar el terminase gloanţele. 
● În concluzie: el a făcut o contuzie, iar doctorul a făcut o 
confuzie, făcându-i o transfuzie. 
● Ea stătea cu ochii ţintă la el, iar el mergea glonţ spre ea. 
● Când pe el îl umfla poliţia, pe ea o umfla râsul. 



 18

● Fiind cam dintr-o bucată, s-a făcut bucătar. 
● El cu ea erau unul şi unul. 
● Unul cânta după ureche, iar celălalt cânta după ce se îmbăta. 
● Şi-a luat valea pe deal în sus. 
● Cheliosul şi-a venit în fire. 
● Un alb a văzut negru în faţa ochilor dar negrul şi-a văzut de 
drum. 
● Muribundul a luat viaţa de la capăt(ul) celălalt. 
● El era plin de datorii, iar soţia plină de viaţă. 
● Nici prin vis nu i-a trecut că-şi va vedea visul cu ochii 
orbului. 
● Obezul era foarte slab... de minte. 
● Din vreme în vreme, îşi făcea timp să piardă timpul. 
● A fost dus cu zăhărelul până a făcut diabet. 
● Dacă a văzut că el caută ceartă cu lumânarea, ea a aprins 
becul. 
● Are ochelari de cal, boul naibii! 
● Deşi nu era şahist, făcea des schimb de dame. 
● Şi-a zburat creierii cu un avion particular. 
● Alerga prin ploaie de-i mergeau fulgii. 
● Când totul părea OK, s-au certat de la o cheie. 
● Piticul era cel mai mare şi mai tare din localitatea cu un 
singur locuitor. 
● Taică-său era cel mai deştept din sat: când toţi dormeau, se 
deştepta şi pleca la furat. 
● L-a prins poliţia fără permis de conducere, când conducea o 
bandă de hoţi. 
● În şcoală, totdeauna era primul... la indisciplină. 
● Marea lui deziluzie a fost o iluzie falsă. 
● Avea următoarea optică: Trebuie să câştig la şeptică! 
● Tractorul împingea tot ce era de tractat. 
● Hai să fim veseli, zise veselarul. 
● Bucătarul îmbuca bucatele bucată cu bucată. 
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● Mamă-sa era bucăţică bună, iar fiică-sa îi semăna bucăţică 
ruptă. 
● L-a învăţat cum să înveţe a se dezvăţa. 
● S-au răsturnat cu căruţa fiindcă erau proşti cu carul. 
● Nu există soacre rele, ci numai gineri slabi. 
● El avea stofă de învingător, iar ea avea o cârpă de şters 
praful. 
● El portughez, eu port mustaţă. 
● Am înţeles că românii se înţeleg bine cu ungurii care nu 
înţeleg că românii îi înţeleg. 
● El avea o angoasă, iar ea avea un amant. 
● Dacă n-ar fi dezordine, n-ar avea din ce se naşte ordinea. 
● Cel mai bun prieten al omului este câinele rău. 
● O bătea de o călca în picioare, cu un baston. 
● Mai întâi n-a fost cuvântul, ci literele. 
● Îi era teamă că o să-i fie frică. 
● Intenţiona să-şi declare intenţia. 
● Răbdarea are o limită dar limita n-are răbdare. 
● Unul lupta contracronometru, contra corupţiei. 
● El o lăsa în banii ei dar ea voia şi banii lui. 
● A fost calificat dar, până la urmă, s-a descalificat. 
● Regele nu se înregimenta dar pacienta se împacienta. 
● După ce a sorbit câteva cupe de vin, a început să soarbă 
ospătăriţa din ochi. 
● El era cu vinul, iar ea era cu vina. 
● Boii au boicotat agricultura până când au (boi)cotit-o spre 
abator. 
● El dădea cu capul, iar ea... invers. 
● Tunarul, în loc să traga acasă, a tras în casă. 
● Când vorbea cu sine însuşi, toţi îi răspundeau în răspăr, deşi 
era chelios. 
● A căzut pe gânduri şi s-a lovit în idei cu soţia altuia. 
● La orele de curs, el se interesa de cursul valutar. 
● Era de o nimicnicie colosală. 
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● Pentru că el făcea nopţi albe, ea îi făcea zile negre. 
● Melodia preferată a celor din Caracal este „Deşteaptă-te 
române”. 
● Înainte uita ba una, ba alta. Acuma s-a rezolvat: uită tot. 
● În timp de pace, generalii sunt inutili, iar în timp de război 
sunt incomozi. 
● Din cauza inului oamenii pot deveni incomozi, inculţi, 
incompetenţi... 
● Eunucii coexistau în haremuri. 
● Am primit o biomasă şi două scaune. 
● Oare de ce sărbătorim ziua în care ne-am început drumul spre 
moarte? 
● Este adevărat că s-a adeverit că nu s-a adeverit. 
● Anii ar trece foarte repede dacă n-ar fi aşa de multe zile. 
● Miopul mănâncă tot ce vede dar, fiindcă nu prea vede, 
mănâncă puţin. 
● Dintr-o greşeală nerepetată nu înveţi nimic – repetiţia este 
mama învăţăturii. 
● El îmbătrânea frumos, iar ea îi ţinea de urât. 
● Se lucra în draci la edificarea unui lăcaş de cult. 
● Îţi recomand să nu-mi recomanzi să te recomand. 
● Meseria se fură, dar el fiind cinstit, a rămas sărac şi curat. 
● Eu sunt un fost, dar tu nu ai fost un este. 
● După ce a ajuns în pragul sărăciei, a dat cu capul în pragul de 
sus. 
● Era un om foarte deştept dar îi lipsea inteligenţa. 
● Cu gândul să nu uite de unde a plecat, a uitat unde plecase. 
● Această fiinţă empatică îmi este simpatică. 
● Şi-a reînceput inexistenţa. 
● Până şi speranţa moare (ultima), numai întrebarea moarte    
n-are. 
● Dacă el încă nu a auzit de mine, îi voi răspunde cu aceeaşi 
monedă. 
● După ce că era înalt şi bătrân, mai umbla şi de unul singur. 
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● El era o mână de om, iar ea bătea cu pumnul în masă. 
● Când luau masa împreună, ţineau post negru. 
● S-a culcat cu el înainte ca ea să fie fată mare. 
● El îi dădea târcoale, iar ea primea avansuri. 
● Fiindcă se credea cocoş, se culca odată cu găinile. 
● Se scula cu noaptea în cap şi ne dădea bineţe, în fiecare 
seară. 
● Ea era o nucă tare, iar el era în plop. 
● S-a dus la Cheile Bicazului să caute cheia succesului. 
● Se uita la Porţile de Fier ca viţelul la poartă nouă. 
● Dragostea lor eternă a durat toată luna de miere. 
● Părinte, soţul nu mă lasă să-mi iubesc aproapele. 
● M-am născut sărac, însă am evoluat cu timpul şi acum sunt 
foarte sărac. 
● Fiindcă zicea că îi este foame, a mâncat bătaie pe săturate. 
● Orbul a văzut moartea cu ochii. 
● De ziua ei a primit o floare şi doi boboci... de gâscă. 
● Un grup de gălăgioşi vizitau Masa Tăcerii. 
● A scris un bestseller pe care nu l-a publicat. 
● Se împrumută astăzi ca să aibă de unde da mâine datoria care 
a făcut-o ieri. 
● El era pâinea lui Dumnezeu, iar ea era beată turtă. 
● Au calitatea de a nu avea nicio calitate. 
● Era atât de modest încât se jena să-şi arate modestia. 
● Pe cei puternici mulţi îi ajută; pe cei slabi puţini îi 
compătimesc. 
● A ieşit dintr-un cerc vicios şi a intrat într-un con de umbră. 
● A luat o serie de măsuri incomensurabile. 
● Are ghinionul să nu dea norocul peste el. 
● Era înconjurat de o linişte totală şi două zgomote parţiale. 
● S-a gândit să nu se mai gândească. 
● Tot timpul i s-a spus că nu va trăi o veşnicie. 
● A uitat să-şi aducă aminte ce a omis. 
● O veşnicie nu vine niciodată singură. 
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● Când ea era fierbinte, el o trata cu răceală. 
● S-a produs un scurt-circuit de-a lungul instalaţiei. 
● El a întârziat doar două minute, iar ea doar o eternitate. 
● Aici tot timpul plouă, din când în când, cu puţină apă. 
● A făcut şcoli înalte, cu multe etaje, zidarul. 
● Un om care nu-l iubeşte pe Dumnezeu nu poate să mă 
iubească pe mine. 
● Vorba dulce nu aduce diabet zaharat. 
● Totdeauna vede partea plină a paharului gol. 
● Salcia poate fi pletoasă dar pletoasa nu poate fi salcie. 
● Unul dădea de băut, iar celălalt dădea de bănuit. 
● Beţivul nu era foarte inteligent, în schimb era destul de leneş. 
● Prostul şi-a cumpărat ceas deşteptător. 
● I s-a întâmplat doar o dată în viaţă să fie împuşcat mortal. 
● Sunt liber să-mi vând libertatea. 
● Astăzi e noaptea mea de naştere. 
● Nu pot să cred că poţi să crezi ce nu-i de crezut. 
● Regula neregulilor este să nu respecte nicio regulă. 
● Fiind un caz de forţă majoră, s-a însurat cu o minoră. 
● Duşmanul care pleacă din interior este mai periculos decât 
cel care vine din afară. 
● Nonconformistul avea un ceas cu cuc, nedeşteptător. 
● Coborând la nivelul prostului rişti să devii subordonatul său. 
● Are capul plin de materie ce nu ştie. 
● Moartea nu respectă ordinea naşterilor. 
● Ţinea post negru ca să primească un CEC în alb, de la 
Dumnezeu. 
● Apar noi dispariţii. 
● Poţi să-ţi cumperi ce vrei tu, dar când vreau eu. 
● Nu are forţa să-şi exercite puterea. 
● Inspectorul expirat a fost expectorat din inspectorat. 
● Nu urca mai mult decât poţi coborî. 
● Când îşi vedea soacra se producea un cutremur devastator, pe 
SCARA OSCHI. 
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● A spus ce i s-a spus să nu spună. 
● Dacă soţul ei ar fi de acord, eu aş cere-o de nevastă. 
● Ea gătea ca la mama acasă, dar lui îi plăcea mai mult cum se 
gătea vecina. 
● Oamenii inteligenţi urăsc mai puţin, dar nimeni nu-i atât de 
inteligent încât să nu urască defel. 
● A plecat bou şi-a venit invers. 
● În loc de pâinea cea de toate zilele a primit mămăligă. 
● El era pe cai mari, iar ea era călare pe situaţie. 
● I s-a luat o piatră de pe inimă şi i s-a pus pe rinichi. 
● La început o mânca din ochi, iar apoi a început să-i mănânce 
ficaţii. 
● Principala problemă princiară este că nu toţi principii au 
principii principiale. 
● Dumnezeu cu mila şi marinarul cu milele. 
● Şi-a pierdut timpul dar şi-a găsit sfârşitul. 
● Unii scriitori se exprimă într-un stil fără stil şi într-un hal fără 
de hal. 
● Ţara este a celor ce o iubesc. 
● Cei fără televizor văd mai puţin şi gândesc mai mult. 
● Muzicantul nonconformist interpreta notele de pe portativ de 
la dreapta la stânga. 
● A scris ceva între proză şi poezie, adică proezie. 
● Ea nu acceptă ca el să pună condiţii inacceptabile. 
● I s-a impus să se impună. 
● S-a spus că nu i s-a spus ce să spună. 
● Dintre toţi, el e singurul care nu voia să scape de singurătate. 
● Draga lui era şi draga mea – şi aşa dragam împreună, cu 
drag. 
● În lumea lui de lup singuratic coexistau zeci de lupoaice. 
● Alpinistul umbla cu nasul pe sus. 
● Relaţiile dintre ei s-au răcit atât de tare, încât au renunţat la 
frigider. 
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● A pierdut cheia de contact tocmai când găsise cheia 
succesului. 
● Dintre căutătorii de ciuperci el a găsit cele mai puţine, iar ea 
n-a găsit cele mai multe. 
● Clientul nostru este stăpânul nostru care ne ajută să-l 
depăşim în avuţie. 
● Ce n-a văzut Parisul a văzut Micul Paris. 
● Este uşor să obţii locul întâi în inima unei femei, dar este 
imposibil să rămâi pe primul loc. 
● Bubulina era versată, iar Bulă era bulversat. 
● Inamicul public numărul unu avea mai mulţi aliaţi. 
● Nu-ţi complica existenţa cu lucruri inexistente. 
● Mila marină este tot atât de nemiloasă ca şi mila terestră. 
● Fiindcă românii s-au născut creştini, în această ţară până şi 
trenurile fac cruce. 
● O babă nu avea niciun nuc, dar nucul avea o nucă. 
● Am premoniţia că se va termina muniţia. 
● Au început încetarea activităţii într-un mod foarte brusc. 
● Toată viaţa a fost dator la popă, cu un ort. 
● Unul avea o intenţie, iar celălalt nu avea nici măcar o leţcaie. 
● Locul tău este în Rai, pe post de şarpe. 
● În loc de inimă are un motor care funcţionează cu valută. 
● Fumatul dăunează grav sănătăţii, iar nefumatul dăunează mai 
puţin grav. 
● Ţara poate să ardă şi când se piaptănă moşul. 
● N-a putut să afle adevărul întrucât era păzit cu străşnicie de 
către bodyguardzii minciunii. 
● N-avea cu ce să-şi cumpere ciorapii în care să-şi ţină banii. 
● Cine-i harnic şi munceşte are tot ce-şi doreşte oricare şomer. 
● Viaţa este o şcoală în care nimeni nu rămâne repetent. 
● Incotorositul nu se poate descotorosi de nişte cotoare. 
● L-a înţepat o albină şi a murit... albina. 
● Femeia lăsa de dorit şi bărbatul lăsa de la el. 
● Ei îi bătea vântul prin plete, iar lui prin buzunare. 
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● A cade mia nu-i totuna cu academia. 
● El nu avea putere de cumpărare la termen, iar ea nu avea 
termen de comparare la cumpărături. 
● Fiind născut în zodia berbecului, o cam făcea de oaie. 
● El avea dubii, iar ea avea un amant. 
● Pe unul l-a lăsat memoria, iar pe celălalt nevasta. 
● Trăiau într-o lipsă totală de subzistenţă. 
● Aici, tot timpul, trecătorii stăteau nemişcaţi. 
● Dacă stau tot timpul, de ce îşi zic muncitori şi nu stătători? 
● Dacă te mănâncă pielea, zi merçi că nu te mănâncă lupii. 
● Nu-ţi lăsa venitul pe mâna neavenitului. 
● El avea maşină mică, iar ea un copil din flori. 
● După ce a tras o spaimă, a mai tras o duşcă, apoi a tras 
acasă... cu pistolul din dotare. 
● El avea frisoane, iar ea avea datorii la bancă. 
● Deşi nu aveau nimic în comun, aveau ceva de împărţit. 
● Nici una, nici două, se apucă de numărat până la o sută. 
● I-a nemulţumit pe toţi cu nemulţumirile sale. 
● Trăgea speranţa că va trage sforile. 
● A spus o dată ca nici măcar o singură dată n-a spus niciodată. 
● Nu era nici cal nici măgar, porcul naibii. 
● A sărit de pe fix atunci când nu trebuia. 
● A fost nevoit să-şi facă nevoile unde nu era voie. 
● Am părerea că prea îţi dai cu părerea. 
● Ea dădea să fugă, iar el îi dădea să ţină minte. 
● Îşi bătea capul cum să-şi bată nevasta. 
● Ea era moartă de oboseală, iar el mort de beat. 
● El avea un serviciu, iar ea un viciu. 
● Dintre bal şi spital, el a ales discoteca. 
● Minciuna, fiindcă are picioare scurte, umblă cu tocuri. 
● Una este nemurirea, şi alta înnemurirea. 
● Când să dea cu capul de pragul de sus, şi-a dat seama că nu 
are uşă. 
● Se întâmpla foarte des să dea peste câte o frumuseţe rară. 
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● Iubea frumosul urât de tot. 
● Fiindcă-i avea pe toţi cu ceva la mână, trăia pe picior mare. 
● El avea serviciu la stat, iar ea stătea la servici. 
● Mergând din aproape în aproape, a ajuns foarte departe. 
● I se reproşa că nu este ireproşabil. 
● Ea avea o căsuţă poştală, iar el avea o ditamai vilă. 
● Orfanul era ca vai de mama lui. 
● El era cel mai prost din sat, căci ceilalţi plecaseră la oraş. 
● Şi-a rezervat dreptul de a-şi bate nevasta, fără rezerve. 
● A retractat că ar fi tractat. 
● Ea stătea cu mâinile încrucişate, iar el cu mâinile în sân. 
● Avea un dinte scos... împotriva mea. 
● De regulă nu se respectă nicio regulă. 
● Nu pot înţelege cum nu poţi înţelege. 
● Se supăra că nu are motive să fie vesel. 
● S-au bătut cap în cap până şi-au rupt picioarele. 
● După ce s-a produs ruptura, el a cârpit-o... cu palma. 
● I-a bătut norocul la uşă, dar el aştepta să sune. 
● Din cauză că a ajuns pe drumuri, s-a apucat să facă trotuarul. 
● Când a auzit că el este bolnav, ea a luat-o la sănătoasa. 
● Dacă ajungi pe primul loc, fuga nu mai este ruşinoasă. 
● Ea era deschisă din fire, iar el era închis din cauza unui viol. 
● A trăit o veşnicie efemeră după care a intrat în nemurire. 
● Patru scaune libere umblau în picioarele goale pe sub fusta 
unei mese rezervate. 
● O scrumieră îi zice unei ţigarete: fii şi tu mai bărbată! 
● Dacă nu ştii să uiţi, nu te uita! 
● Eu nu vreau să-l mai văd nici mort, iar el nu vrea să mă mai 
vadă viu. 
● A fost oprit să pornească. 
● În viaţa sa a apărut, ca prin minune, o femeie minunată: se 
minunează de orice. 
● M-a asigurat că siguranţa este nesigură. 
● Am fost ultimul căruia i s-a dat întâietate. 
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● A sperat că va aspira, până a expirat. 
● State nu stătea, Oprea nu oprea, Mergea nu mergea. 
● A sosit ora de plecare. 
● A pornit din staţia de oprire. 
● A folosit arma pentru a omorî în scopuri paşnice. 
● I s-a dus vestea că este cel mai mare anonim. 
● Dintre toţi oamenii mari pe care i-am cunoscut, el este cel 
mai mic. 
● Uneori mi se întâmplă să întâlnesc, foarte des, fenomene 
foarte rare. 
● I-a trimis o scrisoare pe care a uitat să o expedieze. 
● Am învins duşmanul cu propria sa armă cu care m-a ucis. 
● Pe neajuns l-au ajuns neajunsurile. 
● Unul avea un pardesiu, iar celălalt avea un par de soc. 
● Ei aveau o prietenă comună, iar ea avea un oraş. 
● Tusea măgărească, mergând la oraş a devenit convulsivă. 
● Cum vrei să-ţi meargă bine dacă pui mereu răul în faţă? 
● Când este treaz, iubeşte toate femeile frumoase, iar când este 
beat, iubeşte toate femeile. 
● Încet-încet a prins viteza maximă. 
● Ca să scape de înţepături, a făcut din ţânţar armăsar. 
● El îşi punea capul la contribuţie, iar ea... invers. 
● Ea a strâns din casă şi a plecat, iar el a strâns din dinţi şi a 
adus-o pe alta. 
● El trăgea la măsea, iar ea trăgea... acasă. 
● Tusea convulsivă a început să se măgărească. 
● El a văzut moartea cu ochii, iar ea l-a văzut mort. 
● Când doi se ceartă, al treilea depune mărturie în favoarea 
celui care plăteşte mai bine. 
● Îi lipsea complet lipsa de respect. 
● Un alb făcea umor negru, iar negrul nu făcea nimic. 
● După ce părerile au fost împărţite, au început să-şi împartă 
pumni. 
● Cerşetorul, în loc de un şfanţ, a primit un sfat. 
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● A fost sfătuit să nu mai dea sfaturi. 
● Înainte de a pune de un pui de mămăligă, au pus de un pui de 
om. 
● N-am de unde şti ce ştie el despre ce ştim noi. 
● După doar o decadă, Guvernul a început să decadă. 
● Am diminuat majorarea retribuţiei. 
● A primit un onorariu dezonorant. 
● Scrie cum vorbeşte şi vorbeşte cum se nimereşte. 
● Fiindcă folosea oala de noapte numai ziua, se credea 
nonconformist. 
● Din cauza procesului de îmbătrânire a intrat cu nevasta în 
proces de divorţ. 
● Bunul creştin, neavând bani să cumpere Biblia, a furat-o. 
● L-a descântat să cânte mai des. 
● Pacientul a ieşit din operaţie şi a intrat în criză, pe drumul 
către morgă. 
● Ei nu-i dă mâna să-i dea lui mâna. 
● Cheliosul, când a văzut că-şi pierde firele, şi-a pierdut firea. 
● Era o lipsă de zgomote, soră cu liniştea. 
● Să lupţi cu moartea, te ajută sănătatea; să lupţi cu Diavolul, 
te ajută Credinţa; să lupţi cu Matematica, nu te ajută mintea. 
● După ce a luptat tot Războiul de 100 de ani, întors acasă, a 
constatat că pierduse cheia de la centura de castitate a tinerei 
sale soţii. 
● Se iubea cu răul care-i voia binele. 
● A băgat de seamă că nimeni nu-l bagă de seamă. 
● Nesuferitul suferea foarte mult că nu era suferind. 
● El a căzut victimă unui obuz, iar ea unui abuz. 
● A fost blestemat să nu se lege blestemul de el. 
● Antemergătorul şi postmergătorul stătătorului, stăteau aici. 
● A plecat din Jibou şi s-a întors în Văcăreşti. 
● Dimineaţa, îşi dădea cu apă pe ochi şi cu ţuică pe gât. 
● Avenitul, când a venit şi a văzut că nu i-a venit niciun venit 
neavenit, n-a mai venit. 
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● Oportuniştii sunt fiinţele cele mai inoportune. 
● Graţiata cea graţioasă, a intrat în graţiile graţiatorului. 
● Violatorul a violat o violoncelistă. 
● Păturarul stătea în pat împăturit în pături. 
● Dacă este interzis scuipatul pe jos, înseamnă că este permis 
scuipatul pe sus? 
● Într-o bună zi i-a sosit ziua de apoi. 
● Când să-i surâdă norocul, s-a prăpădit de râs. 
● Parvenitul, ajuns pe culme, nu mai poate coborî decât prin 
cădere. 
● Văzându-l că-i prost ca noaptea, i-au zis: „Noapte bună!”. 
● Copiile originale au fost falsificate. 
● Ea – ardeleancă de pomină, el – arde gazul de pomană. 
● El era resuscitat, iar ea surescitată. 
● Salinele gem de sare gemă. 
● Memorialistul îşi rememora memoriile. 
● A înfiinţat un finanţator care să desfiinţeze finanţarea 
fiinţelor finanţabile. 
● Părinţii unui copil orfan au declarat război pacifiştilor, cu 
care se luptă de ani de zile. 
● Singurul tablou care se află în siguranţă este tabloul electric. 
● Cel mai bun prieten al omului este câinele, chiar dacă uneori 
îl mai muşcă de unele părţi ale corpului. 
● Fiindcă avea probleme cu dantura, nu agrea băuturile tari. 
● Ajută-mă să pot să te ajut. 
● Ea era ingenuă, iar el era în genunchi. 
● Era un întuneric de nu vedeai să te scarpini în cap. 
● Oamenii remarcabili nu caută să se remarce. 
● Căţărătorul nu se putea descăţăra dintr-un acaţ. 
● Nici nu mă gândesc la faptul că aş putea să nici nu mă 
gândesc. 
● Vă dau de ştirea că nu am nicio ştire. 
● Interesul lui este să pară cât mai dezinteresat. 
● Una este să nu câştigi nimic şi alta să câştigi o nimica toată. 



 30

● La ora de educaţie fizică, se gândea la fizicul profesoarei de 
chimie. 
● Şi-a făcut seama fără să-şi dea seama. 
● Pe Pascale îl paşte gândul ca de Paşti să pască oile mâncând 
pască. 
● Cea mai bună mâncare de pasăre este cârnatul de porc. 
● El era un pachet de muşchi, iar ea era un pachet de nervi. 
● Dintre toate părţile egale, el avea partea cea mai mare. 
● Şi-a pierdut răbdarea să mai rabde. 
● Era un om cu o inimă aşa de mare, încât îl strângeau pantofii. 
● Visul său era ca şeful care l-a făcut şef să-i devină subaltern. 
● Singura problemă era că nu avea probleme. 
● Una era de trei ori femeie, iar cealaltă de trei ori cât o femeie. 
● Avea posibilitatea să rezolve orice problemă imposibil de 
rezolvat. 
● Pe drumul vieţii sale a apărut o autostradă. 
● Ploua cu injurii la adresa sa de flotant. 
● Avea o pornire lăuntrică şi o oprire exteriorizată. 
● Era inconstant în mod constant. 
● Când el sărea calul, ea îşi alerga caii. 
● Şi-a montat paratrăsnet la pălărie fiindcă se temea să nu-i 
trăsnească ceva prin cap. 
● Eu am ceva comun cu toate naţiile lumii: vom fi înhumaţi cu 
toţii în lutul aceleiaşi planete. 
● Iadul este un accident făcut de Dumnezeu, după care a 
părăsit locul faptei. 
● Sunt mulţi care ştiu ce vor, dar nu ştiu cum să facă. 
● Unul s-a îndrăgostit de sosia mea, iar altul de soţia mea. 
● Eu nu-mi înşel soţia pentru nimic în lume! Cum aş putea-o 
înşela aşa, pentru nimic? 
● Auzind el că cine râde la urmă, râde mai bine, a început să 
râdă la urme. 
● Nemâncatul vrea să mănânce, nu să fie mâncat. 
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● Îşi depănau amintirile: el cu aţă albă, ea cu aţă roşie. Aşa a 
luat naştere mărţişorul. 
● Deşi era destul de în vârstă, se uita ca viţelul la poartă nouă. 
● Cel mai mult îi plăceau trandafirii… de porc. 
● Nu se îndura să îndure durerile altora. 
● Era un om cu capul pe umeri; pe umerii unor blonde. 
● Era atât de timid, încât se intimida şi în propria intimitate. 
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● Munţii Bucegi sunt renumiţi prin Babele care trăiesc acolo 
libere, din timpul dacilor, mai mult sau mai puţin liberi. 
● Cele trei Crişuri sunt: alb, negru şi color. 
● Marea Neagră este apa cea mai mare care curge prin ţara 
noastră, începând din Delta Dunării şi până la Istanbul. 
● Paralela de 45 de grade Celsius trece prin ţara noastră, dar nu 
o poate întâlni nimeni fiindcă – aşa cum ne învaţă matematica 
– paralelele nu se întâlnesc niciodată, oricât le-am prelungi. 
● Dacă prin România ar trece paralela de 100 de grade Celsius, 
ar fierbe apa în lacuri şi am putea prinde, cu undiţa, peşte fiert 
gata. 
● În romanul „Viaţa la ţară”, de Dumitrache Tuzluc, este vorba 
despre eroul principal, Ilie Moromete. Acţiunea se petrece în 
satele ardeleneşti: Medeleni, Salcia, Flămânzi, unde ţăranii 
erau obligaţi să umble desculţ, precum Zaharia Stancu, în 
poezia „Moartea căprioarei” de Labiş. 
● În romanul „Honore” de Balzac, Victor Hugo oglindeşte 
viaţa mizerabilă a celor ce-au luptat la Bastilia, Verdun şi Paris, 
pentru întregirea neamului, în timpul lui Napoleon al treilea de 
Hohenzollern. 
● În poezia „Mircea şi Baiazid” este ilustrată în trei scrisori, 
lupta românilor care s-au jertfit pentru patrie, la Plevna, 
Mărăşeşti, Mărăşti şi la Oituz. 
● Dintr-o zdreanţă, Tudor Arghezi a făcut un căţel căruia i-a 
pus ochi de faianţă, după care se mira cum de nu mănâncă ouă 
fierbinţi. 
● Despre „Baltagul” lui Sadoveanu pot spune că era un fel de 
piolet care se mai numeşte şi alpenştoc. 
● Fraţii Jderi au devenit cunoscuţi în literatură, aşa cum fraţii 
Petreuşi sunt cunoscuţi în muzica populară datorită lui Mihail 
Sadoveanu. 
● Ion Creangă i-a prins pupăza Veronicăi Micle, din teiul lui 
Eminescu şi a vrut să i-o vândă, în piaţă, lui Titu Maiorescu, 
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însă interveni Caragiale care, după ce a jumulit-o bine, i-a dat 
drumul. 
● „Boul şi viţelul” lui Grigore Alexandrescu au fost puşi la car 
de către Nicolae Grigorescu şi aşa s-a născut carul cu boi pe 
care Grigorescu îl picta când nu avea nimic de transportat cu 
carul. 
● Mama lui Ştefan cel Mare i-a povestit lui Bolintineanu o 
întâmplare pe care acesta a scris-o pe o stâncă neagră, unde 
curgea, în vale, un râu mititel. 
● Veronica Micle a pierdut scrisoarea a treia pe care i-a   
trimis-o Mihai Eminescu. Caragiale a primit-o de la un cetăţean 
turmentat, care o găsise şi uite aşa a ieşit din asta o mare 
comedie. 
● Mama lui Gorki şi-a dat fiul la stăpân, pe Donul liniştit, să 
înveţe fierăria de la unul Ostrovski, care fiind un om adevărat, 
a scris „Lacul lebedelor”, de Ceaicovski şi, uite aşa, s-a călit 
oţelul, în război şi pace, vorba lui Solohov Tolstoievski. 
● Cei trei cavaleri ai apocalipsei au fost teutonii: Siller, Haime 
şi Goethe, care au luptat împotriva neofascismului încă de pe 
vremea lui Thomas Mann, care studiase marxismul lui 
Bismark, în timpul domniei lui Friederich Engels. 
● Shakespeare, după ce i-a omorât pe Romeo şi Julieta, a fugit 
în Danemarca, unde, după puţin timp, şi-a dat seama că acolo 
ceva este putred, aşa că a luat-o pe Ofelia şi s-au retras la o 
mănăstire din Parma, care-i aparţine lui Stendhal. 
● Mihai Eminescu, văzând câtă frunză şi câtă iarbă aduc turcii 
cu ei, s-a gândit că vrea să ierneze la noi, de aceea l-a informat 
pe Mircea cel Bătrân, prin intermediul a cinci scrisori pe care 
le-a expediat de din vale de Rovine şi le-a semnat cu 
pseudonimul Eminovici. 
● Ţăranilor din Câmpia Libertăţii, când li s-a citit „Proclamaţia 
de la Izlaz”, de către Mihai Viteazul, l-au ovaţionat pe 
domnitor, apoi, o delegaţie formată din ţăranii Ghorghe Doja, 
Horia, Cloşca şi Crişan din Albac, l-au primit cu sare şi piper, 
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după care i-au deschis porţile cetăţii Alba-Iulia, folosindu-se de 
un şperaclu. 
● Ileana Cosânzeana era o cenuşăreasă care se purta ca o zână: 
îmbrăcată cu o ie albă ca zăpada şi în cap cu o scufiţă roşie şi 
şapte pitici. 
● „Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau!”, le spuse sultanul 
fetelor din harem. 
● Revoluţia de la 1848, în Transilvania, a avut loc cu doi ani 
mai târziu, întrucât ardelenii sunt mai înceţi în tot ceea ce fac. 
● Avram Iancu a fost un mare crai, însă nu i s-a recunoscut asta 
niciodată, fiind numit crăişor. 
● La Întorsura Buzăului, Oltul face un cot de aproape 90 de 
grade Celsius. 
● Vlad Dracul nu s-a prezentat la o confruntare cu turcii, 
dându-le ţeapă, fapt pentru care a fost numit Ţepeş. 
● Lică Sămădău i-a povestit lui Slavici cum s-a îndrăgostit el 
de una Fefeleaga, în timp ce se afla la măcinat cucuruz la o 
moară cu noroc. 
● Nică a lui Ştefan a Petrei, umblând creanga la scăldat în 
Ozana, s-a pomenit că cineva îi furase hainele de pe el, în 
timpul când tocmai prindea o pupăză care îl trezea dimineaţa să 
meargă la serviciu şi aşa a ajuns să fie fugărit prin cânepa cea 
frumos curgătoare de sub cireşul mătuşii sale. 
● Lucian Blaga, fiindcă nu voia să strivească corola de minuni 
a lumii, a fost un timp scos din literatură, fiind interzis. Acea 
perioadă i s-a părut o veşnicie care s-a născut la el în sat, unde 
a scris romanul „Ion” al lui Liviu Rebreanu, în care este vorba 
despre o pădure a unor spânzuraţi prin copaci, în timpul 
primului război mondial care a avut loc în Ardeal, între români 
şi ungurii care convieţuiau cu noi într-o armonie perfectă. 
● În Eneida lui Homer este vorba despre odiseia lui Ulise, care 
s-a luptat cu calul troian din Itaca lui Sofocle şi Euripide. 
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● Oedip, când a devenit rege, a poruncit să se respecte oracolul 
care-i scosese sfinxul în cale, făcându-l să devină patricid şi 
incestuos cu proprii lui părinţi pe care-i iubea foarte mult. 
● Cel mai scurt discurs din istorie aparţine lui Avram Iancu, 
care a spus: „No, hai!”, renunţând la finalul ce consta în 
sintagma „Ş-om mere” care, fiind de origine maramureşeană, 
n-a mai fost rostită. 
● Păstorel Teodoreanu, zis Alo, s-a îmbătat odată, într-o 
epigramă, mai ceva ca fratele său din Medeleni. 
● Gorge Topârceanu a cunoscut-o pe Otilia Cazimir în timpul 
unei vizite la Vaslui, la un văr de-al său, numit Ghiţă 
Popândău, care ţinea în gazdă un chiriaş grăbit, ce scria parodii 
de toamnă pentru nevastă-sa, de care a şi divorţat. 
● Muntele Retezat se numeşte aşa fiindcă i s-a tăiat vârful 
dintr-o greşeală regretabilă care sperăm să nu se mai repete. 
● Eminescu l-a rugat pe Vlad Ţepeş să dea foc la puşcărie şi la 
casa de nebuni, dar Vlad i-a tras ţeapă, fiindcă nu era piroman 
ca Nero din mitologia Romei antice. 
● În Siberia sunt nişte geruri năprasnice, din cauza frigului 
renumit prin aceste părţi ale globului nostru terestru. 
● Întrucât Vlad Ţepeş a tras în ţeapă mulţi oameni, el le-a 
devenit acestora antipatic, fapt pentru care, ţepuiţii, l-au numit 
Dracula. 
● Cristofor Columb a plecat în America cu o flotă puternică şi 
s-a întors apoi cu multe bogăţii şi cu un singur ou, care-i poartă 
numele. 
● Rombul este un hexagon cu două laturi şi o catetă la pătratul 
ipotenuzei. 
● Radical din trei este egal cu unul Virgulă Şapteştrei. 
● Electronii trec foarte repede prin sârmă din cauza curentului 
de înaltă tensiune. 
● Dacă privim un microb la microscop, nu vedem nimic 
întrucât el este atât de minuscul, încât se ascunde de ochiul 
nostru închis. 
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● Longitudinea unei localităţi stă la latitudinea noastră, a celor 
care vrem s-o calculăm. 
● Cine nu cunoaşte chimie, bea două molecule de hidrogen şi 
una de oxigen şi zice că a băut apă. 
● Copernic a inventat centrifuga şi i-a zis lui Galileo Galilei: 
„Vezi, bă, că totuşi se roteşte?”. 
● Stau şi mă gândesc: cum naiba aş putea eu să fac linişte?! 
● Decebal a fost asasinat prin sinucidere cu propriul său 
pumnal. 
● Apa de ploaie se manifestă printr-o umiditate excesivă. 
● Să se afle distanţa dintre două drepte echilaterale, suprapuse 
într-un triunghi unilateral, cu raza de doi centimetri şi ceva, la 
pătrat. 
● Ion Creangă îşi ţinea economiile într-o punguţă cu doi bani. 
● Caprele Irinucăi din Broşteni au făcut tripleţi, fapt consemnat 
de Ion Creangă în „Capra cu trei iezi”, în timp ce consuma cu 
Eminescu pastramă de capră la Bolta Rece, de la Junimea din 
Iaşi. 
● Eminescu s-a ales cu-n „Făt-Frumos din Tei”, în timp ce 
Creangă s-a ales doar cu o pupăză, din acelaşi tei din Copoul 
humuleştean. 
● Într-o noapte furtunoasă, peste Caragiale a dat năpasta să-l 
cunoască pe domnul Goe, care i-a turnat dulceaţă în galoşi, în 
timp ce mergea cu trenul într-o vizită la cineva care pierduse o 
scrisoare a unui cetăţean turmentat. 
● Lui Arghezi, prin 1907, o zdreanţă de căţel îi mâncase ouăle 
de la ferma Cornu, deşi erau fierte şi, fiindcă unii răuvoitori 
tăiaseră plopii fără soţ, ai lui Eminescu, Arghezi a început să 
numere mormintele din cimitirul Belu şi a observat că lipseau 
cu desăvârşire, drept pentru care a scris o poezie patriotică. 
● Fiindcă podul de piatră s-a dărâmat, olteanul, în loc să-i dea 
podarului un zolt, ca să-l refacă, s-a făcut frate cu dracul ca să-l 
treacă puntea, însă dracul i-a zis: „Frate, frate, daar brânza-i pe 
bani” şi i-a cerut nevasta de soţie, aşa că olteanul s-a văzut 
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nevoit să treacă Oltul înot, în spatele soţiei sale şi cum înotau ei 
aşa, olteanului i-a venit în minte următoarea ghicitoare: „3 
olteni trecură Oltul / Înapoi, trecură 2. / Câţi olteni trecură 
Oltul / Înainte. Da-napoi?”. 
● Bacovia, când vedea că afară plouă, plouă, plouă, trăgea câte 
o beţie până când devenea o jucărie stricată, cu picioarele de 
plumb. 
● Delavrancea, privind un apus de soare, şi-a dat seama că 
Moldova nu este a lui, ci a lui Ştefan cel Mare, acum şi-n vecii 
vecilor. 
● Eminescu, după un chef cu Ion Creangă, îl întrebă pe acesta: 
„Ce te legeni, omule?”, la care Creangă i-a răspuns: „Aşa fac 
eu, umblu creanga şi mă gândesc la Ozana cea frumos 
curgătoare”. 
● Nicolae Filimon a scris un roman despre ciocoii vechi şi noi, 
cei care ne-am ciocoit recent. 
● Când s-au apropiat turcii de Vaslui şi au văzut că podul este 
înalt, iar Ştefan este Mare mic, au intrat întâi în panică, apoi au 
intrat în ceaţă, culminând cu intrarea în mlaştina în care au fost 
raşi de către răzeşi. 
● Mircea cel Bătrân s-a întâlnit cu Baiazid într-o scrisoare 
holografă a lui Eminescu, pe care o scrisese cu mâna lui, de din 
vale de Rovine. 
● Suma pătratului triunghiului este egală cu pătratul 
dreptunghiului. 
● Când Mihail Sadoveanu scria despre Neamul Şoimăreştilor, 
aceştia se băteau cu fraţii Jderi de la moşia de la Murgeni, 
dându-şi în cap cu un baltag, într-o dumbravă minunată care-i 
aparţinea Lizucăi, fiica Vitoriei Lipan, venită cu oile după soţul 
său, Cuţui, pe care-l omorâse unul Mitrea Cocor. 
● Când Irinuca păzea câteva capre râioase, Creangă s-a 
îndrăgostit de ea atâta de tare, încât a rostogolit nişte stânci 
peste bojdeuca din Ţicău, în timp ce se afla la studii, în 
Broşteni. 
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● Fiindcă Ion Creangă a fost răspopit, a fost popit în locul lui 
unul Alexandru Lăpuşneanu, care voia să mai popească şi el pe 
mulţi alţii, însă nu se putea scula din cauza doamnei sale care 
va da seamă pentru asta. 
● În romanul „Contele”, de Monte Cristo, ni se dezvăluie o 
parte din misterele Parisului, care au avut loc în timpul regilor 
blestemaţi ai Franţei, dintre cele două războaie punice. 
● Fraţii Jderi şi fraţii Buzeşti n-au fost fraţi buni şi nici măcar 
fraţi de cruce. 
● Teroriştii, într-o zi istorică, au suferit rigorile legii, fără a fi 
identificaţi ca existenţi. 
● Prin ţara noastră trece paralela de 45 de grade Kelvin, pe 
scara Becali. 
● Două drepte sunt paralele atunci când nu le întâlneşti, oricât 
le-ai căuta de mult. 
● Guma de mestecat se obţine din arborele de cauciuc sintetic. 
● Bucureştiul este capitala micului Paris de odinioară. 
● Metrul etalon este cu ceva mai mic decât metrul antic. 
● Eminescu a fost contemporan cu I.L. Caragiale, iar Caragiale 
a fost contemporan cu Veronica Micle, fără să ştie Eminescu. 
● Îţi mai aduci aminte, doamnă, cum a venit, a venit toamna, 
care niciodată nu fu mai frumoasă? 
● Autorul scria telenovele, pe bandă de magnetofon. 
● Casei de toleranţă i se tolera existenţa ilegală, în mod ilicit. 
● Din soia se extrage cel mai bun ulei de măsline. 
● Cartoful este o plantă tuberculoasă. 
● Ciuma lui Caragea, deşi a fost înaintea ciumei lui Camus, 
premiul Nobel a fost luat de către Camus. 
● Octavian Goga, văzând cum pe malul apei se-mpletesc cărări 
ce duc la moară, a rupt trei vreascuri dintr-un gard şi a scris 
poezia „Oltul”, în care îşi ceartă părinţii că l-au trimis de acasă, 
pe urmele lui George Coşbuc. 
● Insurecţia de la 23 august a avut loc în primăvara anului 
1944. 
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● Unele broaşte fac mătasea care le poartă numele, iar altele 
fac metamorfoză. 
● Hogaş umbla ca o pisicuţă prin Munţii Neamţului, de teamă 
să nu fie interceptat de vreun neamţ cu năravuri neofasciste. 
● Einstein, umblând cu limba scoasă după o relaţie cu o 
femeie, a scos teoria relativităţii, folosindu-se de masă, cu 
gândul la acceleraţie. 
● Americanii măsoară lichidele tot în litri, însă litrul lor este 
mai mare ca al nostru, cam cu doi dolari canadieni. 
● Dragostea pentru literatură a lui Ion Barbu a venit din 
pasiunea pentru matematică, a lui Barbilian. 
● Vasile Alecsandri, în poezia „Peneş Curcanul”, de George 
Coşbuc, arată cum se băteau românii cu turcii, pe un drum de 
costişă ce ducea la Vaslui. 
● Urcând tot la deal, pe Valea Jiului, ajungi la izvoarele Cernii. 
● Moldoveanul este cel mai înalt vârf, când se urcă Omul pe el. 
● Vitoria Lipan, când a văzut cine i-a ucis bărbatul, şi-a pierdut 
dezechilibrul psihic şi l-a îndemnat pe Gheorghiţă la o crimă 
abdominabilă, cu baltagul lui Mihail Sadoveanu. 
● Balada „Mioriţa” este o creaţie orală, scrisă de un autor 
anonim, numit şi bardul de la Mirceşti. 
● Cei trei au luat-o în direcţii diferite, spre cele patru puncte 
cardinale, urmând să se întâlnească la centru. 
● Nu voia ca toată viaţa să fie muritor de foame. 
● Misogin este bărbatul care-şi urăşte femeia iubită. 
● Limba noastră va dăinui chiar dacă, prin absurd, n-ar mai 
vorbi-o nimeni. 
● Fata moşului era harnică şi cuminte, cât era ziua de lungă. 
● În perioada interbelică, de după război, România a făcut 
parte din lagărul socialist din centrul Europei de Est. 
● Trilogia „A pus de soare” a fost scrisă de Lavrancea şi 
interpretată de Cal Boreanu, în rolul principal, jucat de Ştefan 
cel Mare. 
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● Ion Creangă a lăsat drept moştenire urmaşilor săi Văcăreşti, o 
capră cu trei iezi, o soacră cu trei nurori şi o punguţă cu doi 
bani. 
● Henri Coandă a reacţionat cu efect privind avioanele cu 
reacţie. 
● Avionul lui Traian Vuia vuia deasupra Parisului, în timp ce 
avionul lui Aurel Vlaicu nu mai vuia pe deasupra Carpaţilor. 
● Mareşalul Antonescu le-a ordonat soldaţilor să treacă Prutul 
înot, împreună cu tunurile şi cu tot armamentul şi muniţiile din 
dotare. 
● Nea Goe Basarab era domnitorul republicii Moldova, numită 
şi Basarabia. 
● Mircea cel Bătrân, când era tânăr, băga spaima în oştile 
turceşti, purtând o cupolă pe frunte. 
● La Plevna, sergentul lui Vasile Alecsandri făcea mormane de 
leşuri musulmane, cu sabia din dotare, drept pentru care a fost 
decorat pentru că a pus drapelul românesc pe o redută păgână, 
creştinând-o, cu cuşma pe-o ureche. 
● Neagoe Basarab şi Matei Basarab au fost fraţi gemeni, 
născuţi în Basarabia de dincolo de Nistru şi de apa Bugului din 
fosta Uniune Sovietică, tratată mişeleşte de Ribentrop şi 
Molotov, în defavoarea României. 
● Dintre răsculaţii Horia Cloşca şi Crişan, cel mai rău a păţit-o 
Gheorghe Doja. 
● Răscoala lui Liviu Rebreanu a fost mult mai mediatizată ca 
răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan. 
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Retea  de  sânge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pictând cu propriile degete 
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Sunt paşă, neam de beduin, 
Român de viţă veche, 
Şi de la Babelmandeb vin, 
Cu cuşma pe-o ureche. 
 

Cu şortul negru prins la brâu, 
Mlădie ca şi-un spic de grâu, 
Plânge şi suspină tânăra domniţă 
Dulce şi suavă ca o garofiţă. 

 
Flămânzi şi goi, făr-adăpost, 
Arabii toţi, ieşind din cort, 
Zic: N-am văzut aşa un prost! 
Ia stai, frate, că e rost 
Să vadă calul cum mi-l port. 
 

N-ai nici tu, nici împăratul 
Bani să-mi cumpere băiatul, 
Dar fiindcă azi mi te dai toată, 
Am să te iert, e vechi păcatul 
Şi nu eşti prima vinovată. 

 
De din vale de Rovine, 
Scriem doamnă, către tine: 
Ai cântat? Îmi pare bine. 
Acum joacă, dacă poţi, 
Iar la vară fă ca mine! 
 

Dar aşa, ce lucru mare 
C-a venit un negustor 
Absolut din întâmplare, 
Cumpărând copii pe care 
Nu-i iubeşte mama lor. 
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Şi-avea o fată, fata lui 
Plecat-a nouă din Vaslui 
Şi timpul şi-l petrece 
Ea, cu sergenţi, vreo zece. 

 
Locuinţa mea de vară, e la ţară. 
Acolo este ţara mea 
Şi neamul meu, cel românesc, 
Acolo eu să mor aş vrea, 
Acolo vreau eu să trăiesc. 

 
Pe lângă plopii fără soţ, 
Adeseori treceam 
Puteam să trec şi printre ei 
Dar, însă, mă grăbeam. 

 
A venit, a venit toamna; 
Când am apărut în prag, 
A-nceput să mă sărute 
Cu iubire şi cu drag. 

 
Hai la Milcov, cu unire, 
Să-l secăm dintr-o sorbire 
Căci las vouă moştenire 
Creşterea limbii româneşti 
Şi-a patriei cinstire. 

 
Sunt măr de lângă drum şi fără gard, 
La mine-n ramuri, poame roşii ard 
Trosnind din vreme-n vreme 
Şi flacăra lor geme. 

 
– Ce spui tu străine? Ştefan e departe, 
Braţul lui, în noapte, mii de morţi împarte! 
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– Dar deschide poarta, te rog, mamă dragă, 
Tu nu vezi cum vin tiptil turcii şi mă leagă? 
– Du-te la oştire, pentru ţară mori 
Şi-ţi va da soţia un copil din flori. 

 
Mlădie ca şi-un spic de grâu, 
Doinind eterna jale, 
Pe umăr pletele-i curg râu 
Şi vuiet dau în cale. 

 
Şi-a venit un negustor, 
Om bogat, cu faimă mare, 
Amintind de-un brav popor, 
Călcând totul în picioare. 

 
 A fost odată ca-n poveşti, 

Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, 
Din rude mari împărăteşti, 
Un râu mititel. 

 
Îţi mai aduci aminte, doamnă? 
Era târziu şi era toamnă… 
Şi niciodată toamna nu fu mai frumoasă 
Şi-aş fi rămas cu voi, aş fi rămas la coasă. 

 
La noi sunt codri-nalţi de brad 
Şi câmpuri de mătasă; 
Trei vreascuri rupte dintr-un gard 
Şi multă jale-n casă. 

 
Pe drumul de costişă ce duce la Vaslui, 
Venea un om cu jale, zicând în gândul lui: 
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 
Şi dacă ramuri bat în geam şi se cutremur plopii. 
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Cap plecat la oaste 
Soţul tău iubit, 
Aplecat în luptă 
Şi n-are venit. 

 
Şi-avea o fată, fata lui, 
Icoană în altar s-o pui 
Căci era una la părinţi 
Şi mândră-n toate cele 
Cum e fecioara între sfinţi 
Şi luna între stele. 

 
Pe drumul de costişă ce duce la Vaslui, 
Flămând şi gol, făr-adăpost, 
Un om cu haina ruptă, zicea în gândul lui: 
„Şi câine eu ţi-am fost!” 

 
Racul, broasca şi o ştiucă, 
Într-o zi s-au apucat, 
De pe mal, în lac s-aducă 
Pe motanul încălţat. 

 
Să nu dea Dumezeu cel sfânt 
Cu crengile la pământ. 
Hristoşi să fiţi, nu veţi scăpa 
Fără ploaie, fără vânt! 

 
Răzbunarea cea mai crudă 
Este când duşmanul tău, 
Flămând şi gol, făr-adăpost, 
Va troieni din greu. 

 
Pe-un picior de plai, 
Pe-o gură de rai, 
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Pe Argeş în jos, 
Pe un râu frumos, 
Iată vin în cale, 
Se cobor la vale: 
Manea, slutul şi urâtul, 
Baciul moldovean 
Şi cel ungurean, 
Râzând de-un oltean 
C-are oi mai multe, 
Mândre şi cornute, 
Dar… n-are valute. 
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Picurându-mi  sânge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Răspuns la pictura lui Pollock 
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● Nu mânca peşte fiindcă are oase cu care te poţi îneca, mai 
ales dacă nu ştii să înoţi. 
● Nu te întoarce de unde ai plecat. 
● Când plouă cu găleata, nu sta la dos sub copaci fiindcă, 
găleata fiind metalică, atrage trăsnetele. 
● Nu-ţi întreba amanta cu câţi s-a mai culcat, mai ales dacă vrei 
să o iei de nevastă şi mai vrei să fie şi fecioară în noaptea 
nunţii. 
● Nu gândi despre alţii de rău căci, dacă vor afla, s-ar putea să 
cadă pe gânduri şi să te lovească rău. 
● Când mergi la pescuit, n-are rost să iei momeala dacă tot ai 
uitat undiţa acasă. 
● Când te urci pe bicicletă şi vezi că nu porneşte, nu te enerva 
pentru că ai uitat acasă toate cheile de contact. 
● Nu-ţi sili amanta ca, de bună voie şi nesilită de nimeni, să-ţi 
devină soţie. 
● Când urmează să cânţi la un concert, n-are rost să te îmbraci 
în frac, dacă tot nu ştii să cânţi la pian şi ai la tine ciocănelele 
de la ţambalul xilofonului. 
● Nu te grăbi să mănânci supa; s-ar putea să te frigi la limba 
maternă şi să nu mai poţi înjura gazda de maternitatea ei. 
● Dacă vrei să sari cu paraşuta, mai întâi asigură-te că eşti în 
avion. Dacă avionul nu zboară, atunci te poţi arunca în gol, de 
la orice înălţime; vei ateriza fix la punctul de la care nici n-ai 
plecat, chiar dacă nu ţi se deschide paraşuta. 
● Dă-le bineţe colegilor, chiar dacă ai ajuns primul la serviciu, 
tocmai la sfârşitul orelor de program. 
● N-are rost să aştepţi poştaşul cu pensia chiar dacă nu te-ai 
hotărât unde să te angajezi. 
● Nu-ţi certa nevasta că a născut gemeni, chiar dacă încă n-a 
aflat cu cine i-a făcut. 
● Nu te certa cu soţia, chiar dacă eşti celibatar convins că-i 
musai să te însori. 
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● Iubeşte-ţi soacra ca pe propria mamă, chiar dacă ai fost 
conceput în eprubetă la o creşă de copii din florile mărului. 
● Nu vorbi la telefon înainte de a forma numărul persoanei cu 
care nu mai ai nimic de discutat. 
● Nu încerca să-ţi dai seama de ce nu-ţi poţi da seama. 
● Nu da pasărea din mână pe mâna altuia. 
● Nu bate şaua să priceapă iapa, când eşti călare pe măgar. 
● Nu face plajă la nudişti, mai ales dacă eşti nudistă. 
● Nu folosi săpunul când faci baie de mulţime. 
● Nu te feri de duşmani. Înfruntă-i ca pe nişte prieteni. 
● Când intri pe uşa din dos nu-ţi lăsa orice speranţă la intrare. 
● Nu-ţi fă vara sanie şi iarna căruţă, dacă nu ai cai sau boi. 
● Fereşte-te de pretenii pe care nu-i crezi în stare că ar putea 
să-ţi devină duşmani. 
● Dacă nu ştii să visezi, nu are rost să dormi. 
● În caz de incendiu salvează-ţi mai întâi copiii, nevasta, 
căţelul, pisica… şi nu uita de soacră. 
● Dacă vrei să fii cumsecade, învaţă cum se cade. 
● Fii atent la oamenii care nu sunt atenţi. 
● La şcoală, nu te purta ca un elev, dacă eşti profesor şi invers. 
● Dacă, din fericire, ai fost invitat la masă, nu neferici 
comesenii, prin apetit, mai ales dacă eşti în peţit. 
● Dacă îţi place de o fată, nu te purta cu ea bărbăteşte, mai ales 
dacă este femeie. 
● Fă un efort şi poartă-te cât mai natural, atunci când îţi 
imaginezi că eşti în natură. 
● Când dialoghezi, întrerupe-ţi monologul spre a-i da 
posibilitatea partenerului să te dezaprobe, în mod tacit. 
● Dacă eşti poligam, nu te lăsa îndrăgostit de haremul altui 
celibatar convins de nevastă să fie monogam. 
● Când te culci cu nevasta, nu-i aminti de binefacerile burlăciei 
căci s-ar putea să strici prietenia cu soţia prietenului tău. 
● Dacă nevastă-ta este singură la părinţi, mai ia-ţi o amantă ca 
să nu se plictisească de atâta singurătate. 
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● Nu umbla gol puşcă, chiar dacă eşti sănătos tun. 
● Dacă mergi la vânătoare şi o vulpe-ţi taie calea, întoarce-te 
dacă vrei să-ţi meargă bine. 
● Nu fă decât un duş pe zi întrucât duşurile fără apă dăunează 
grav sănătăţii. 
● Pune ceasul să sune dimineaţa întrucât seara s-ar putea să 
adormi înainte de culcare şi să-l uiţi neîntors. 
● Ai grijă să nu-ţi fure cineva mireasa, în noaptea nunţii, căci 
n-ai să mai ai de cine divorţa şi o să-ţi reproşeze copiii că i-ai 
crescut fără mamă. 
● Dacă nu ai bătrâni, nu te grăbi să cumperi. Aşteaptă, şi peste 
ani, vei avea gratis propriul tău bătrân de care te vei plictisi 
amarnic. 
● Decât să-ţi faci vara sanie şi iarna căruţă, mai bine schimbă-ţi 
maşina. 
● Chiar dacă-ţi vine, nu te da cu capul de toţi pereţii, fiind de 
ajuns unul singur şi rezistent. 
● Înainte de a te hotărî să vezi cum stai cu sănătatea, vezi cum 
stai cu banii. 
● Mănâncă ce ai şi bea ceai, chiar dacă n-ai ce crezi că ai. 
● Nu împrumuta bani la străini; împrumută-i la prieteni, dacă 
vrei să scapi de ei (de prieteni şi de bani). 
● Nu fă mofturi la mâncare chiar dacă nu-ţi place… cât costă. 
● Dacă te pasionează alpinismul, nu bate câmpii. 
● Nu sări din lac în puţ fiindcă excesul de sare dăunează grav 
sănătăţii. 
● Nu lăsa capra să sară masa, fiindcă săritul peste mese poate 
duce la inaniţie. 
● Dacă nu pricepi cum se bate şaua, nu te apuca să baţi iapa. 
● Bate şi ţi se va deschide. Dacă suni, omul s-ar putea să nu fie 
deschis dialogului. 
● Dacă sforăi când dormi, nu vorbi prin somn căci s-ar putea să 
nu fii înţeles. 
● Când pleci cu trenul, nu te pleca înafară, pleacă înainte. 
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● Nu te folosi de foloasele care nu au instrucţiuni de folosire. 
● Unde scrie „câine rău” nu intra, fiindcă s-ar putea să ai 
deziluzii. 
● Dacă nu ai nicio leţcaie, nu te grăbi să dai ortul popii. 
● Dacă întâlneşti, în drum, un nod de cale ferată, nu proceda ca 
Alexandru Macedon, cu nodul gordian, căci poţi fii amendat de 
port armă albă, fără permis de vânătoare. 
● Nu respecta porunca „Iubeşte-ţi aproapele!”, dacă locuieşti 
împreună cu soacra care, deşi este foarte cumsecade, i-a mâncat 
zilele socrului. 
● Când vrei să te întorci, nu băga în marşarier, dacă eşti în pat 
cu soţia. 
● Nu încerca să călăreşti dacă nu ai şa, sau dacă ai şa şi nu ai 
cal. 
● Nu te culca cu nevasta celui care n-a apucat să se însoare, din 
cauza ta. 
● Nu mânca ciorba fierbinte, înainte de a o încălzi. 
● Ai grijă de copilul tău, chiar dacă nu eşti sigur că soţia l-a 
făcut cu altul. 
● Nu-ţi persecuta subalternul. Chiar dacă ai ieşit la pensie pe 
caz de boală şi te simţi din ce în ce mai bine, doar când iei 
calmante. 
● Nu bea apă înainte de masă, dacă ţii post negru. 
● Nu intra gol puşcă în Baia Mare dacă eşti cu Copşa Mică. 
● Nu te întoarce acasă dacă ai uitat lumina aprinsă la 
automobilul oprit la semafor, fiindcă nu ai carnet de conducere 
şi ai consumat alcool etilic de la o distilerie contrafăcută. 
● Dacă vrei să-ţi reîncarci bateriile în concediu, nu lua curent 
de la priză fiindcă s-ar putea să fii propriul tău sinucigaş şi să 
regreţi acest gest câte zile vei mai avea. 
● Iubeşte-ţi fraţii ca pe tine însuţi, chiar dacă ai în jur numai 
surori medicale. 
● Nu te lăsa asistat de asistenţă, când doctorul îţi operează 
nevasta şi ştii că este gelos. 
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● Nu mânca ficat în sânge, chiar dacă-ţi curge uneori sânge din 
nas în timpul somnului. 
● Nu pescui în locuri interzise fumatului, chiar dacă ai permis 
de port armă albă, de culoare neagră. 
● Nu privi la televizor programele interzise minorilor, în 
prezenţa lor, fără acordul părinţilor care i-au abandonat acum 
două decenii. 
● Nu încerca să faci picturi în ulei de bucătărie când eşti în 
dormitor cu amanta altuia. 
● Nu ridica receptorul când cineva te sună din greşeală. 
● Nu încerca să scrii la maşină când eşti într-o curbă 
periculoasă, unde depăşirea este interzisă din cauza posibilităţii 
căderilor de stânci. 
● Nu face pe viteazul când ai de-a face cu vitezele. 
● Oricât de secetă ar fi, nu te precipita fiindcă precipitările nu 
aduc precipitaţii. 
● Nu încerca să spargi nucile cu dinţii, mai ales dacă sunt nuci 
de cocos, iar dinţii sunt de lapte. 
● Nu sări prea des calul căci cine sare garduri multe, îi intră 
câte un par care este destul la un car de oale care nu merg de 
multe ori la apă, fiindcă le râd şi cioburile care aduc noroc. 
● Tratează-ţi duşmanii cu prietenie şi invers. 
● Când te culci pe partea dreaptă, gândeşte-te că şi partea 
stângă are aceleaşi drepturi şi fii drept cu partea stângă. 
● Dacă nu ai câştigat la loterie, perseverează; dacă nu eşti 
norocos, măcar fii perseverent. 
● Fă abstracţie de faptul că nu înţelegi arta abstractă. 
● Nu face plecăciuni la plecare şi reverenţe la revenire. 
● Dacă îţi plac animalele, nu încerca să le mănânci pe toate, 
fiindcă nu tot ce zboară se mănâncă, apropo de elicoptere. 
● Dacă ştii să mergi cu schiurile (pe umăr), nu încerca să mergi 
cu ele şi pe munte, mai ales dacă este zăpadă, fiindcă s-ar putea 
să luneci şi să o iei la vale, chiar dacă eşti la Predeal. 
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● Nu bate pe nimeni până-i merg fulgii, chiar dacă este 
caniculă şi vrei să te răcoreşti puţin. 
● Nu înjura ceasul deşteptător când sună, ci atunci când nu te-a 
deşteptat şi-ai rămas tot aşa… un adormit. 
● Cel căruia i-ai trântit receptorul în nas, nu va recepţiona 
lovitura, oricât ar fi de nasol, chiar dacă îţi dai pumni în cap că 
nu ştii cine te-a sunat să te înjure că eşti prost. 
● Când pleci cu maşina, pune-ţi centura de siguranţă pentru a 
avea siguranţa că poate să ţi se întâmple orice. 
● Dacă pisica neagră ţi-a tăiat calea, nu te întoarce, fiindcă o 
să-ţi meargă rău, n-o lua înainte căci nu-ţi va merge bine şi nu 
sta pe loc fiindcă o să dea cineva peste tine. 
● Grăbeşte-te încet, însă nu exagera. 
● Profită de încălzirea globală şi bate fierul cât e cald. 
● Să nu calci pe gurile de canal, mai ales dacă vezi că n-au 
capac. 
● Nu-ţi invidia şeful că are succes la femei, să nu creadă 
nevastă-ta că eşti gelos. 
● Nu încerca să citeşti cu ochii unei străine, căci s-ar putea să 
nu înţelegi scrisul. 
● Obişnuieşte-te să te dezobişnuieşti de obiceiurile neobişnuite. 
● Caută să nu întârzii niciodată la şcoală… mai mult de doi ani 
într-o clasă. 
● Dacă nu ai curajul să te urci la volan fiindcă ai băut o bere, 
fă-ţi curaj cu o ţuică. 
● Dacă te crezi un bun român, nu trece strada când semaforul 
este roşu, treci numai dacă este vopsit în roşu, galben şi 
albastru. 
● Dacă îţi iese în calea maşinii un surd, nu-l claxona, căci el 
oricum nu te aude când îl înjuri în gând. 
● Când pleci cu soacra la drum, evită să-ţi înjuri soţia de 
mamă. 
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● Stinge lumina înainte de a adormi, pentru că după aceea s-ar 
putea să sforăi prin somn şi nu cred că ai vrea să te vadă cineva 
cum visezi la o altă femeie. 
● Nu-ţi întrerupe soţia când tace, doar de dragul dreptului la 
replică, fiindcă s-ar putea s-o cheme pe maică-sa şi atunci să 
vezi dialog! 
● Dacă nu ştii să înoţi, nu este musai să mergi la mare pentru a 
te îneca; dacă te ajută cineva, poţi realiza asta şi în cada de baie 
de la domiciliu. 
● Nu înjura când bate vântul dintr-o parte, fiindcă oricât ai 
înjura, el nu va bate niciodată din toate părţile în acelaşi timp. 
● Nu căuta Cutia Pandorei printre lucrurile soţiei, căci s-ar 
putea s-o fi uitat deschisă. 
● Nu vorbi cu soţia la telefon în prezenţa vecinei, căci s-ar 
putea s-o cheme la voi şi greu o să mai scăpaţi de ea. 
● Dacă nu-ţi place cum găteşte nevastă-ta, n-o invita la 
restaurant, căci ei s-ar putea să-i placă. 
● Nu fuma pipa păcii cu duşmanii tăi, deoarece tutunul 
dăunează grav sănătăţii. 
● Nu dezgropa securea războiului dacă vezi că inamicul are 
montată o mitralieră pe un transportor de rachete cu focos 
nuclear, chiar dacă şi tu ai acasă o nevastă focoasă. 
● Dacă n-ai timp să citeşti o carte, cumpără de la consignaţie 
cărţi gata citite. 
● Cozonacul cu nucă şi cu mac trebuie, neapărat, să conţină şi 
făină de grâu. 
● Dacă vrei să vopseşti ouăle roşii, încearcă să faci operaţiunea 
înainte de a le sparge. 
● Nu te înghesui la dansurile populare, căci s-ar putea să te 
alegi cu o „bătută”. 
● Nu te certa de la te miri ce cu vecinul, căci s-ar putea să o 
superi pe vecina. 
● Cu musafirii nedoriţi dacă te porţi urât, vor mai veni şi altă 
dată, să se răzbune; dacă te porţi frumos, vor mai veni ca să se 
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simtă bine; aşa că poartă-te cum ţi-e portul şi vorbeşte cum ţi-e 
vorba. 
● Celor care poartă numele de Calu, Berbec, Ţapu, Cerbu etc. 
nu le ura niciodată „Paşti fericit!”. 
● Nu-i ura concediu plăcut unuia care tocmai a fost concediat. 
● Nu-i ura „Spor la treabă!” unui şomer. 
● Nu le ura „Casă de piatră” unor nomazi. 
● Nu-i ura „Fir întins” unuia scăpat de spânzurătoare. 
● Nu-i ura „La mulţi ani!” unuia aflat în detenţie. 
● Nu-i ura „La mai mare” unui obez. 
● Nu-i zice „S-auzim de bine” unui surdo-mut. 
● Nu-i zice „Sărută-i pe toţi ai casei, din partea mea!” unuia 
care locuieşte împreună cu soacra. 
● Nu-i ura „Realizarea tuturor dorinţelor” unuia care ştii că-ţi 
vrea răul. 
● Nu-i zice „Să ne vedem sănătoşi” unui orb. 
● Nu-l saluta cu „Noroc bun” pe unul care a fost victimă a 
mineriadelor. 
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Suflându-mi  nasul  cu  sânge 
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● Să deschizi Porţile de Fier cu Cheile Bicazului. 
● Să nu mergi pe Muntele Găina de frica gripei aviare. 
● Să te speli pe Capul Midia, în Baia Mare şi să te usuci la 
Focşani. 
● Să ţi se pună Sulina în Coasta de Azur. 
● Să stai în Ploieşti şi să simţi cum Aiud la Fundeni. 
● Să te urci în Turnu Măgurele pentru a vedea la Roşiorii de 
Vede. 
● Să primeşti Buşteni de Brad, la Plopeni, tocmai din 
Mestecăniş. 
● Să cazi în Capul Bunei Speranţe şi să-ţi rupi Coasta de 
Fildeş. 
● Să se răstoarne maşina cu deştepţi la Caracal. 
● Să vezi Marea Neagră cum se înroşeşte de ruşine fiindcă i-a 
văzut ruşinea unei nudiste blonde. 
● Să reconstitui Muntele Retezat după o poză făcută înainte de 
a i se reteza vârful. 
● Să te culci în Grota Haiducilor şi să te trezeşti în Peştera 
Muierii. 
● Să te speli în Baia de Aramă pentru a deveni arămiu. 
● Să dai cu Piatra Craiului în Capul Midia. 
● Să circuli bară la bară, din Baraolt până în Bărăgan fiindcă te 
cheamă Barabulă. 
● Să te culci în Moldova Veche şi să te trezeşti în Moldova 
Nouă. 
● Să te Piteşti la Ploieşti şi să te plouă la Piteşti. 
● Să mergi tot la vale şi să ajungi la Predeal. 
● Să mănânci de dulce la Amara şi să-ţi vină acru-n Gura 
Humorului, la Râmnicu-Sărat. 
● Să nu ţi se dea buletin de oraş fiindcă locuieşti în Satu Mare. 
● Să te culci în Vinerea Mare şi să te trezeşti în Miercurea 
Ciuc. 
● Să te afli în Orăştie şi să nu ştie nimeni cât este ora. 
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● Să umbli după o giurgiuvea şi să te pomeneşti însurat cu o 
femeie din Giurgiu. 
● Să-ţi întorci nevasta ca la Ploieşti fiindcă eşti din Turceni. 
● Să coci pâinea pe Vatra Dornei şi să se ardă la Focşani. 
● Să nu vă Ghimpaţi la Piciorul Lupului deşi umblaţi descălţaţi 
prin Urziceni. 
● Să crezi că Vârful Omu, ca oricare om, provine dintr-o 
maimuţă antropoidă. 
● Să combini Marea Roşie cu Marea Neagră şi să obţii Roşu şi 
negru de Stendhal. 
● Să-ţi ţină de urât cineva din Târgul Frumos. 
● Să te naşti în Avereşti şi să trăieşti ca Vaideei. 
● Să pretinzi cetăţenie germană fiindcă trăieşti în Târgu Neamţ. 
● Să împrăştii Plopeni prin Adunaţii Copăceni. 
● Să le dai deşteptarea celor din Caracal. 
● Să te urci în Corabia şi să navighezi pe Internet, până ajungi 
în Insula Paştelui. 
● Să faci echitaţie în Roşiorii de Vede pe Călăraşi la Murgeni. 
● Să te culci la Brad şi să dormi la Buşteni, visându-te-n 
Plopeni. 
● Să fii ateu din Bisericani şi să mergi în pelerinaj la 
Mănăstirea Dealu, urcând spre Vălenii de Munte. 
● Să vii din Vidin la Videle ca să vezi Roşiorii de Vede din 
Turnul Chindiei. 
● Să treci oile prin Strunga Ciobanului şi să le mulgi la Stâna 
de Vale, iar laptele să-l transpoorţi cu Carul Mare, pe Calea 
Lactee, până la Caşvana. 
● Să te consideri la înălţime fiindcă ai plecat din Câmpeni, ai 
străbătut Câmpulung, până la Câmpia Turzii şi ai ajuns la 
Câmpina. 
● Să cultivi Roşia Montană la Negreşti-Oaş şi s-o vinzi la Alba 
Iulia, unuia din Roşiorii de Vede. 
● Să rămâi cu buza umflată la Gura Humorului fiindcă ai luat-o 
la Botoşani şi ţi s-a rupt Buzăul. 
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● Să iei în maşină o fată mare din Feteşti şi când ajungi la 
Mamaia să-ţi dai seama că e o mamaie. 
● Să mergi prima oară de la Petroşani la Petrila şi să nu ai de 
unde lua o piatră în gură. 
● Să şutezi la Porţile de Fier şi să nimereşti în Baraolt. 
● Să pleci din Moldova Nouă şi să ajungi în Beba Veche. 
● Să cauţi cheia succesului şi să găseşti Cheile Turzii. 
● Să vrei să scapi de un caz şi să ajungi la Bicaz. 
● Să te loveşti la braţul Sfântu Gheorghe şi să te doară-n 
Curtici. 
● Să mergi pe Drumul Taberei şi să nu tabere nimeni pe tine. 
● Să intri în Casa Presei şi să nu simţi nicio presiune. 
● Să faci vaccin antitetanos fiindcă locuieşti în Titan. 
● Să-ţi cumperi din Piaţa Revoluţiei un certificat de 
revoluţionar. 
● Să fii retribuit ca sectorist fiindcă ai locuit în Sectorul 
Agricol Ilfov. 
● Să primeşti soldă fiindcă locuieşti în Militari. 
● Să înjungii boii de la Carul cu Bere. 
● Să arunci cu săgeţi din Arcul de Triumf, în Tunari. 
● Să nu ai bani, deşi locuieşti în Băneasa. 
● Să primeşti repartiţie în Casa Poporului, fiindcă eşti un om 
din popor. 
● Să fii bătut măr pe Calea Victoriei. 
● Să cauţi dâmburi în Dâmboviţa. 
● Să primeşti pensie fiindcă locuieşti pe Calea Moşilor. 
● Să mănânci piperat fiindcă eşti din Pipera şi, din această 
cauză, să rămâi pipernicit. 
● Să vinzi boii de la Carul Mare, iar cu banii să-ţi cumperi un 
cal troian cu care să te poţi deplasa prin troiene. 
● Să fiţi consideraţi lachei fiindcă aţi ajuns la Cheile Bicazului. 
● Să deschizi Poarta Sărutului cu Cheile Turzii. 
● Să predai la fier vechi Porţile de Fier. 
● Să devii un munte de om fiindcă ai urcat pe Omu. 
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● Să ai stindardul colorat în albastru de Voroneţ, roşu de China 
şi verde de Paris. 
● Să fii onest în mod constant deoarece te-ai născut la Oneşti şi 
trăieşti la Constanţa. 
● Turiştii să facă o Coloană fără sfârşit la Poarta Sărutului, 
pentru a prinde un loc la Masa Tăcerii. 
● Să simţi că Aiud la Curtici, când stai în Ploieşti. 
● Să te Grozăveşti la Pipera şi să te piperezi la Grozăveşti. 
● Să te Bucureşti la Belu şi să te întristezi la Săpânţa. 
● Să te scalzi în Apahida şi să te ia Valul lui Traian. 
● Să te loveşti la Botoşani şi să ţi se umfle Buzăul. 
● Să cazi în Căpâlna şi să te doară-n Curtea de Argeş. 
● Să te consideri girant fiindcă eşti din Cugir. 
● Să pleci din Sânicolau la Sfântu Gheorghe şi să ajungi la 
Sfântu’ Aşteaptă. 
● Să fii considerat călugăr fiindcă locuieşti în Chilia. 
● Să fii din Năvodari şi să pescuieşti cu undiţa. 
● Să-ţi sară ţandăra fiindcă treci prin Ţăndărei. 
● Să te ia cu friguri fiindcă treci pe Autostrada Soarelui. 
● Să sari din Lacul Lebedelor în Fântâna Blanduziei. 
● Să fii sărac vândut la Ttârgul de Fete de pe Muntele Găina şi 
să te dai cocoş, deşi bântuie gripa aviară. 
● Să fii considerat piroman fiindcă trăieşti în Ardeal, ai rude la 
Focşani şi citeşti revista Flacăra. 
● Să te crezi mai cu moţ doar fiindcă eşti născut în munţii 
Apuseni. 
● Să fii considerat blajin fiindcă te-ai născut în Blaj. 
● Să-ţi iasă ciorba Amara, deşi ai fiert-o cu Apahida din 
Ocnele Mari, ai acrit-o cu Borşa şi ai iuţit-o cu Pipera. 
● Să faci un Târgu Frumos cu un Oaş de la Găina, în piaţă la 
Pui. 
● Să le spui celor din Vulcan că doar la Vaideeni e mai bine. 
● Să te Bucureşti că faci baie în lacul Bucura. 
● Să te Însurăţei şi să ţii în Brateş o Fata Morgana. 
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● Să te Slobozia cu Carul Mare la Valea Călugărească. 
● Să-ţi mănânce Ruginoasa Porţile de Fier. 
● Să schimbi Dunărea cu o dună bună. 
● Să cauţi mure în Mureş. 
● Să afli că Tisa dus vestea în vestiar. 
● Să intre un negru în Crişul Alb şi să iasă din Crişul Repede. 
● Să te bungheşti la Bumbeşti şi s-o iei drept la Coteşti. 
● Să-ţi montezi ascensor în Colibaşi. 
● Să confunzi Curtea de Apel cu Curtea de Argeş. 
● Să mănânci Roşia Montană cam Sărata Monteoru. 
● Să-ţi fie Drăgăşani una din Târgu Frumos. 
● Să faci pilaf de Horezu în Olăneşti Arsa de lut. 
● Să mergi la Căciulata cu căciula altuia. 
● Să te speli pe cap la Băileşti şi pe picioare în Baia de Fier. 
● Să dai cu bâta-n Balta Albă şi să devii negru de supărare că 
n-ai văzut Marea Roşie. 
● S-o iei la Fălciu şi să ţi se umfle Botoşaniul, iar Buzăul să-ţi 
fie Ţăndărei. 
● Să primeşti un Capul Midia în Gura Humorului. 
● Să te loveşti la Costeşti şi să te doară-n Sulina. 
● Să te Băileşti la Capul Midia, în Balta Albă. 
● Mirele să fie cam Pleşcoi, dar nici mireasa să nu fie mai 
Breaza. 
● Să fii eunuc din Băicoi. 
● Să Motăţei în Camera Deputaţilor şi să Domneşti în Casa 
poporului. 
● Să muncească Voluntari şi să se umple de Banat. 
● Să bei Bragadiru şi să simţi Amara-n Gura Barza. 
● Să cobori din Măgura culmii în Culmea măgurii. 
● Să-l întorc pe unul, ca la Ploieşti, la Întorsura Buzăului şi 
Sălard la Focşani. 
● Sălaj la Săpânţa câteva boabe din pilaful de horezu. 
● Să Negreşti de Oaş, la Alba Iulia şi să Roşia Montană la 
Albeşti. 
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● Să dai la Feteşti de mâncare la Calafat. 
● Să cazi din Plopeni printre Buşteni şi să simţi cum te 
Dorna(prasnic) Oaş(ele). 
● Să cazi în Căpeni, să te loveşti la braţul Sfântu Gheorghe şi 
să te doară-n Coteşti. 
● Să cazi de pe Călăraşi Murgeni, să te loveşti la Coteşti şi să 
te doară-n Curtici. 
● Să înhami la Caracal o iapă Breaza şi doi Călăraşi Murgeni, 
pentru a te deplasa cu troica de la Rusca la Rusciuc. 
● Să-ţi termini şcoala la Vulcan cu magma cum laude. 
● Să-ţi dai rezidenţiatul după absolvirea celor patru clase 
primare. 
● Să te aperi cu umbrela de o ploaie de injurii. 
● Să ai apartamentul dotat cu o baie de mulţime. 
● Să-ţi iei lumea-n cap, în loc de cască de protecţie. 
● Să mănânci lapte prins cu musca pe căciulă. 
● Să intri-n horă în timpul unui vals şi să-ţi calci partenera pe 
picioarele podului. 
● Să aştepţi un tren personal şi să vină rapid un tren de 
aterizare. ● Din neatenţie să devii centrul atenţiei, deşi eşti într-
o situaţie extremă. 
● Să pui Cloşca cu Puii de Aur să clocească Oul lui Columb. 
● Să crezi că ai soţia fidelă fiindcă ştie să facă fidea cu lapte. 
● Să fii o persoană incredibil de credibilă şi să nu te creadă 
nimeni. 
● Să ai posibilitatea uni imposibilităţi posibile. 
● Să se ştie că ştii că nu ştii nimic din ceea ce ar trebui să ştii. 
● Să te faci că faci tot posibilul ca imposibilul să devină 
posibil. 
● SĂ mănânci pere dintr-un păr crescut pe capul unui chelios. 
● În loc de premiul Oscar să primeşti o scară, fiindcă-ţi plac 
femeile. 
● Să-ţi speli maşina la o pompă funebră şi apoi să o ştergi 
englezeşte, după ce ai pornit-o cu cheia franceză. 
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● Să crezi că Albă ca Zăpada este fiica omului de zăpadă. 
● Să crească apele Dunării la cote maxime fiindcă a intrat o 
cocotă în apă. 
● Să-l găseşti pe unul spânzurat fiindcă s-a împuşcat cu un 
cartuş de ţigări şi a murit înecat cu nicotină, deoarece s-a înecat 
cu fum şi nu ştia să înoate în apa Sâmbetei fiindcă era marţi. 
● Să nu ai nicio reacţie când zbori cu un avion cu reacţie în 
care un terorist îi zboară creierii pilotului automat, cu un pistol 
semiautomat. 
● Să-ţi petreci semiluna de miere cu un semizeu, într-o eclipsă 
totală de soare. 
● Să hibernezi ca ursul fiindcă te-a păcălit o vulpe. 
● Să faci un copil din flori artificiale cu Fata Morgana. 
● Să vezi un nud pus la patru ace. 
● Să-ţi cumperi ceas deşteptător ca să-ţi scoată prostiile din 
cap. 
● Să-i ceri ospătarului un rom mic, iar el să-ţi aducă un ţigan 
mic, ţigan care îţi cere un mic. 
● Să ai 24 de măsele de minte, cariate din prostie. 
● Să-i ceri vânzătorului o broască de uşă, iar el să-ţi pună în 
mână un batracian care să scârţâie din toate ţâţânile. 
● Să cazi dintr-o extremă în alta şi să intri în atenţia unor 
partide de centru. 
● Să faci un sistem de irigaţii prin canale de televiziune. 
● Să te uiţi pe gaura cheii şi să vezi cât eşti de încuiat. 
● Să faci chisăliţă din fructe de mare şi să o mănânci la Masa 
Tăcerii, în cea mai mare gălăgie. 
● Să-ţi dai şase-şase cu un singur zar şi să-ţi faci poartă-n Casa 
Poporului. 
● Să cauţi de dinţi Calul Troian şi să constaţi că-i iapă de 
ploaie. 
● Să treci Dunărea înot şi, când ajungi pe malul celălalt, să-ţi 
dai seama că era îngheţată. 
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● Să încrucişezi Ursa Mare cu un ursuleţ Panda şi să rezulte un 
cerb carpatin, cu coarne de plug. 
● Să iubeşti soţia prietenului cu care tocmai te-ai certat fiindcă, 
deşi îţi iubea nevasta, a făcut copil din flori cu vecina, în timp 
ce vecinul era plecat la mare cu nevastă-ta. 
● Să împerechezi capra de tăiat lemne cu un ţap de bere şi să 
obţii trei iezi cu un singur cucui. 
● Să fii inspirat de o muză expirată care aspiră la aspiratorul 
unui ex pirat. 
● Să-i ridici poalele muntelui ca să-i vezi desu-urile. 
● Să cumperi chiloţi pentru plăcintele cu poale-n brâu. 
● Să te dai cocoş fiindcă ai călcat pe Muntele Găina. 
● Să stai în Casa Poporului, la Masa Tăcerii, cu Fata Morgana 
şi să dormi în Camera Deputaţilor cu Baba Novac. 
● Să aselenizezi pe luna de miere cu o rachetă de tenis. 
● Să decizi să fii indecis în decizii. 
● Să fii eunuc şi să te numeşti Nucu Băicoi. 
● Să stai în Sulina şi să faci insulină în Insula Mare a Brăilei. 
● Să nu te uiţi pe unde calci şi să nu calci pe unde te uiţi. 
● Să spui bancuri politice, dar să nu le Scorniceşti. 
● Să vezi zburând un animal subacvatic care trăieşte pe uscat. 
● Să te inunde vecinul de la parter, deşi stai la ultimul etaj. 
● Să baţi din poartă în poartă şi să ţi se trântească uşa în nas. 
● Să te naşti la Sfântul Gheorghe şi să mori la Sfântu’ 
Aşteaptă. 
● Să stai în Balta Albă şi să fii negru de supărare fiindcă nu 
poţi face Baia Mare. 
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Fluturi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înghesuială pe hârtie 
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– Soţul meu întârzie. Cred că umblă cu-o vecină! 
– Nu te gândi la ce-i rău. Poate-i călcat de-o maşină. 
 
– Să nu-ţi fie frică, dragă, că eu conduc bine! 
– Dar dacă vine alt prost şi dă peste tine?! 
 
– Când nu mai rezist sub apă, ce să fac ca să mă scoţi? 
– Dacă vezi că te îneci, fluieră cât poţi! 
 
– La prima vedere pare c-acest dig va rezista! 
– La prima vedere da, dar la prima apă… ba! 
 
– De cantină ai scăpat, prin însurătoare? 
– Am scăpat, fiindcă acuma eu fac de mâncare. 
 
– Eu nu ştiu cum să stau nudă, dragă, la pictor! 
– Dragă, stai precum ai face-o la violator. 
 
– În vin sunt nişte gunoaie, ospătar! 
– Domnule, nu-s de la vin – sunt de la pahar. 
 
– Fetiţa are figura exact ca a ta! 
– Da, dar limba-i ascuţită precum a lui maică-sa! 
 
– Nu-i prea frig, măi Ionele, să umbli-n mânecă scurtă? 
– Dacă vrei să ştii, matale, eu umblu-n mânecă ruptă! 
 
– Ce faci dacă soacră-ta din beci nu mai vine? 
– În acest caz, eu beau apă, mă dragă vecine! 
 
– Eu nu fug fiindcă ursul este mai iute ca mine! 
– Ba eu fug, sperând să fiu mai iute ca tine. 
 
– Un câine care vorbeşte?! Asta-i nemaipomenit! 
– Am vrut să-ţi fac o surpriză, zise pisicul spăşit. 
 
– Despre oamenii rataţi zici că multe vei afla? 
– Când mă duc târziu acasă, asta-mi spune soţia. 
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– Astă seară, măi bărbate, dormii la amica mea! 
– Cum de nu ne-am întâlnit, că şi eu dormii la ea?! 
 
– Dacă nevasta te-nşeală, aplică-i o păruială! 
– Din păcate, nu am cum, pentru că ea este cheală. 
 
– Mai bine-as face un copil, decât să scot o măsea! 
– Vă rog, daţi-vă din scaun şi poftiţi pe canapea. 
 
– Zici că le-ai pus coarne la zeci de bărbaţi, deodată? 
– Da, fiindcă m-am însurat cu-o prostituată. 
 
– Să nu mai consumi lichide că nu este sănătos! 
– Bine, doctore, de-acuma o să beau vârtos. 
 
– Tu visezi, noapte de noapte, că tot moare soacră-ta. 
– Da, dar nu mai cred în vise; asta e problema mea! 
 
– De ce zici că nu mai intri în restaurant? 
– Nu vreau să-mi surprind nevasta iar, cu vreun amant! 
 
– Alo! Să vină Salvarea! Unul a-nghiţit bani noi! 
– Lasă, că se învechesc, până venim noi! 
 
– Inculpat, i-adevărat că ţi-ai insultat, grav, vărul? 
– Nu este adevărat! Eu i-am spus doar adevărul! 
 
– Inculpat, i-adevărat că-ţi bătuşi amanta rău? 
– Domnule judecător, mă-nşeală cu soţul său! 
 
– După 20 de ani, să divorţezi, te-ai gândit?! 
– Nu ţi se pare destul cât am suferit? 
 
– Dragi spectatori, ce doriţi să mai execute corul? 
– Dirijorul! Dirijorul! Di-ri-jo-rul! 
 
– Ospătar, te rog să-mi spui de aveţi fructe de mare! 
– Nu, fiindcă a dat gerul când erau copacii-n floare! 
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– Draga mea, încântătoare, eu sunt primul tău iubit? 
– Cu această întrebare foarte mulţi m-au plictisit! 
 
– Capra noastră iarăşi umblă după ţap, muiere! 
– Atunci te rog s-o serveşti cu un ţap de bere! 
 
– Fata mea-i un monument de toleranţă crasă! 
– Dar eu nu vreau monument – vreau o casă! 
 
– Recunoşti deci că i-ai dat cu găleata-n cap? 
– Dacă ploua cu găleata, ce era să fac? 
 
– Crezi că tânăra de acolo moare după mine? 
– Cred. Tu arăţi foarte rău, iar ea foarte bine! 
 
– Eu vă amendez fiindcă viteza aţi depăşit. 
– Ştiam că mă aşteptaţi şi de-aceea m-am grăbit! 
 
– Măi, bărbate, treci la masă. C-am făcut mâncare bună! 
– O să mănânc mai târziu, să nu murim împreună! 
 
– Măi, băiete, să te-nsori doar din dragoste curată! 
– Păi, aşa aş vrea şi eu, da-i săracă, tată! 
 
– Dacă mă iubeşti, Marie, să-ţi dai jos paltonul! 
– Dacă mai vorbeşti prostii, ţi-nchid telefonul! 
 
– De ce-aţi venit fără apă la incendiu? 
– Acela care bagă apă-i în concediu! 
 
– Când şeful te-a avansat, cum ai reacţionat? 
– Dragă, am căzut din pat! 
 
– Şeful este amator de obiecte vechi, măi frate! 
– L-am văzut cu soacră-sa şi îţi dau dreptate! 
 
– Cutuzov, la vârsta ta, era primu-ntre copii! 
– Iar la vârsta ta, tataie, el câştiga bătălii! 
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– Auzii că eşti nebun. E adevărat? 
– Dacă nu eram nebun, mai ajungeam împărat? 
 
– Vinul acesta are apă, zise marinarul. 
– Marinarii iubesc apa, zise ospătarul. 
 
– Crema asta cu cinci ani vă întinereşte! 
– Atunci vreau două cutii, fireşte! 
 
– Dacă te ţine cureaua, hai la mine, Viorele! 
– Dragă, trebuie să-ţi spun că eu port bretele. 
 
– Dac-o iubeşti doar pe ea, de ce-aţi divorţat? 
– Numai pe ea o iubesc, dar nevasta a aflat! 
 
– Văd că priveşti vacile cu mult interes! 
– Tu nu le vezi, bă’, cum umblă topless?! 
 
– Dar nevastă-ta ce face, dacă tu speli vasele? 
– Păi, ce ar putea să facă? Ea adună cioburile! 
 
– Deşi cumpăraşi cadou, se supără nevastă-ta?! 
– Da, fiindcă i le-am dat alteia. 
 
– Eu, când îmi supăr nevasta, se duce la maică-sa! 
– A mea când se supăra, o cheamă pe soacră-mea! 
 
– De ce vrei să divorţezi de domnul Ionel? 
– Fiindcă tâmpitul crede c-am făcut copii cu el! 
 
– Te rog, adă un vin vechi şi două fripturi! 
– Aici totul este proaspăt, noi nu ţinem vechituri! 
 
– Te rog, Doamne, fă-mă râmă, să nu dau bani pe mâncare! 
– Iar pe mine, fă-mă, Doamne, o găine scurmătoare! 
 
– Ce mai e cu câinele ce-a muşcat beţivul, Tică? 
– Ce să fie? A intrat în comă alcoolică! 
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– Dac-aş avea un harem, aş fi foarte fericit! 
– Dar la soacre, spune-mi, oare te-ai gândit?! 
 
– Femeile-s schimbătoare, zici matale, aşa deci? 
– Bineînţeles, chiar eu am schimbat vreo douăzeci. 
 
– Domnişoara secretară, cred că vei fi promovată! 
– Ar fi cazul, domn director, că v-am făcut tată! 
 
– La oţelărie-i cald. Nu cred că rezişti! 
– Rezist, că am făcut plajă la nudişti. 
 
– Scoal’ şi du-te la Craiova, să vinzi dude din copac! 
– Mai întâi dă-mi pălăria să mă-mbrac! 
 
– Între el şi Cuza-Vodă este vreo asemănare? 
– Sunt de-acelaşi sex se pare! 
 
– Vaca are doar o ţâţă şi s-o mulg nu vrea! 
– Scuză-mă, dar acela-i boul, draga mea! 
 
– Ionele, viţica noastră nu ştie nimic să facă! 
– Şi normal – aşa-i iubito – fiindcă mă-sa e o vacă! 
 
– Unde te duci cu măgarul şi cu turma ’ncet-încet? 
– Merg la o păşune nouă, găsită pe Internet! 
 
– Ioane, mai mergi cu vaca pe vâlcea? 
– De când m-am căsătorit, merg doar cu nevastă-mea! 
 
– Citişi că alcoolul strică şi te lăsaşi de pilit? 
– M-am lăsat, nu de pilit, ci de citit! 
 
– Băuşi doi litri de apă, pe zi, ne-a Răduică! 
– Am băut şi-n plus, domn doctor, un litru de ţuică! 
 
– De ce tot aprinzi chibrituri, măi, Alecu? 
– Vreau să văd dacă acum-i aprins becu’! 
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– Ce te-a apucat de latri, prin curte, vecine? 
– Aşa fac economie eu, de câine… 
 
– Un accident aviatic ai suferit, măi, Ion? 
– Da, am căzut într-o groapă privind dup-un avion. 
 
– Pretinzi că mănânci caise cocoţat la mine-n păr? 
– Le-am adus de-acasă nene! Acesta-i purul adevăr! 
 
– Nu pleca singur în barcă. Sunt aici femei, să ştii! 
– Nu vezi, bă’, că-i naufragiu? Ce-mi mai arde de prostii?! 
 
– Vreţi să fiţi dactilografă? La maşină bateţi des? 
– Am bătut numai o dată, un şofer, în Mercedes! 
 
– Calul ce mi l-ai vândut este puturos la drum! 
– Dac-aşa vorbeşti de el, n-ai să-l mai vinzi nicidecum! 
 
– De ce nu mai bei o ţuică şi pentru cel decedat? 
– Păi, beau numai pentru el, deoarece eu m-am lăsat! 
 
– Eu m-am lăsat de fumat, fiindcă-mi dăuna. 
– Şi soacra îţi dăunează. De ce nu te laşi de ea? 
 
– Ieri, nevastă-ta zicea că te-ai lăsat de băut. 
– Aşa zicea ieri, dar astăzi i-a trecut. 
 
– E adevărat, Ioane, că-ţi fugi nevasta? 
– A fugit, dar înspre mine, proasta! 
 
– Ion, după ce bău, vărsă ţuica toată. 
– N-o vărsă, ci o întoarse înc-odată. 
– Mă-nfrumuseţează ţuica?! Dar eu nu băui din ea! 
– În schimb eu băui cam multă, draga mea! 
 
– Frumeseţea ăstei zone, dragul meu, mută mă lasă! 
– În acest caz, draga mea, chiar aici ne facem casă! 
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– Mâine-o să tăiem curcanul, că-s cinci ani de căsnicie! 
– Dar ce vină are el, fă Mărie?! 
 
– El cu bani, tu cu idei, în afaceri aţi intrat? 
– Da, însă, după un an, rolurile s-au schimbat. 
 
– Te integrezi în Europa, Ioane, cu stâna ta? 
– Eu mă integrez, nenică, însă lupii, ba! 
 
– De acum nu am voie nici din bucium a cânta? 
– Nu, fiindcă stresezi lupul şi-i ignori protecţia. 
 
– Eu merg numai cu Peugeot-ul, că aşa-i frumos! 
– Ai dreptate! Şi eu merg tot pe jos. 
 
– Ţi-l recomand pe Mitică, un băiat bun şi voinic. 
– Îl cunosc eu pe Mitică. E băiat bun… de nimic. 
 
– Faci comerţ cu carne vie! Eu te-am prins, fără tăgadă! 
– Dom’le poliţist, găina-i de la mine din ogradă. 
 
– De ce ai sărit, Marine, de la mine din terasă? 
– Eu te-ntreb de ce-ai venit atât de devreme-acasă? 
 
– Zici c-ai vrea, la loterie, să câştige soacră-ta? 
– Da. Poate de bucurie, ar crăpa. 
 
– Zici c-aveţi acum de toate, de când născu soră-ta. 
– Da, fiindcă a zis tata că asta ne mai lipsea. 
 
– Ce-ar fi să reduci, bădie, din costul pepenelui? 
– Uite, ţi-l dau la jumătate din dublul preţului. 
 
– Spune-mi de m-ai înşelat, că plec dintre vii! 
– Şi eu ce mă fac, bărbate, dacă îţi revii? 
 
– Auzişi de bătălia de la Termopile, Fane? 
– Auzii de bătălia pentru termopane! 
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– Domnule, vă rog, luaţi brânză bună, de Băicoi! 
– Nevastă-mea m-a trimis să cumpăr brânză de oi! 
 
– Se pronunţă pudibondă şi nu podibondă! 
– Ce ai, dragă, tu nu vezi că sunt blondă? 
 
– Dac-ai înţeles problema, ajută-mă şi pe mine! 
– Păi, tu nu vezi că eu sunt blondă, ca şi tine? 
 
– Pretinzi că mai multe vieţi omeneşti tu ai salvat. 
– Examenul de şofer, azi, nu l-am luat! 
 
– De ce ai, în poza asta, mutra aşa acră? 
– Păi, aici m-a pozat mama soacră. 
 
– În compania a doua, am făcut armata eu. 
– Eu am fost în compania unei blonde, mai mereu. 
 
– Şefu-mi place foarte mult, cum se-mbracă! 
– Mie-mi place şi mai mult, cum se dezbracă! 
 
– Am fost proastă, surdă, oarbă, când m-am măritat! 
– Ai avut noroc cu mine că te-am vindecat. 
 
– Regreţi ceva, măi, Costel, că m-ai luat de nevastă? 
– Regret că nu am lipsit de la nunta noastră! 
 
– Fiindcă am dat 5 lei pomană, deschideţi poarta Raiului! 
– Ia-ţi, bă’, banii înapoi şi mai du-te dracului! 
 
– Vecinul zice că-i bine de când stă la el soacră-sa. 
– Ia, întreabă-l n-o ia şi pe soacră-mea? 
 
– De ce vrei să divorţezi de soţie, dragul meu? 
– O prinsei cu altu-n pat şi mă făcu nătărău! 
 
– Când ţi-a căzut în genunchi, ce ţi-a zis nevastă-ta? 
– Ieşi de sub pat, loază proastă, că te voi ierta! 
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– Domnişoară secretară, ai o veste minunată? 
– Şi normal, dom’le director – veţi fi tată! 
 
– Vino şi tu c-o idee, să prospere firma mea! 
– Ideea ar fi ca eu să îmi dau demisia! 
 
– Absolut tot ce gândeşte, mie-mi spune, soţul meu. 
– Da? Acuma înţeleg de ce tace el mereu! 
 
– Dacă alţi amanţi mai ai, spune-mi şi o să-i ucid! 
– Iubitule! Vai, vai, vai! Nu vreau genocid! 
 
– I-adevărat că soţie din Top 300 ţi-ai ales? 
– Nu-i în Top 300, tată, e-n topless. 
 
– Ce vii cu balega-n mână, măi, Giorgică? 
– Uite-n ce era să calc, eu, mămică! 
 
– Nimic nu ştii, măi copile, ce-nvăţătoare ai avut? 
– Am avut o blondă, nene, cum n-ai mai văzut! 
 
– Ce poţi să ne spui de cel ce te-a violat? 
– După cum s-a comportat, nu e de la noi din sat! 
 
– Când spălai rufe la râu cineva te-a violat? 
– Da… şi d-aia-mi cumpărai o maşină de spălat! 
 
– Dac-ascultă simfonii, vacile dau lapte mult. 
– Vaca mea stârpi, că eu doar manele-ascult! 
 
– De ce n-ai omorât ursul care ţi-a mâncat vaca? 
– El e musai să ucidă, dar eu, ba! 
 
– Jos, din palmă îţi mănâncă; sus, îţi fac în cap! 
– Porumbeii, politrucii… tot un drac! 
 
– Câte zile-oi mai avea, nu mai beau, că-mi este rău! 
– De acum o să bei noaptea, dragul meu? 
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– „Eu promit la toţi servicii!”, el zicea. 
– Păi, le-a procurat servicii… de cafea. 
 
– Ce făcuşi cu ciorba asta? O iuţişi prea tare! 
– Păi, n-ai zis să-ţi fac, iute, ceva de mâncare?! 
 
– Bulă, de ce sari în sus, cu toată familiá? 
– N-auzi cum strigă vecinul? „Săriţi că-mi arde casá!” 
 
– Am nişte furnicături, de când m-aşezai aici! 
– Te-aşezaşi pe muşuroiul de furnici. 
 
– În deşert, dormeam în cort şi la beduini mâncam. 
– Beduinii sunt mai buni decât pâinea cu salam? 
 
– Cu fler am pus condimente şi-a ieşit bună ciorba! 
– Eu, dacă n-avusei fler, le pusei cu lingura. 
 
– Bă’, acolo e o mină! Ai grijă, nu o călca! 
– Ce-ţi pasă pe unde calc? Ce, e mina ta? 
 
– Când o luaşi pe Maria, zici că era fată? 
– Da, că n-a fost măritată, legitim, decât o dată. 
 
– Ce-a zis doctorul că ai, la stomac, Costel? 
– Multă ţuică, şase beri şi-o friptură de viţel! 
 
– Nu ştii care-i hăis sau cea şi nu ţi-e ruşine?! 
– Dacă-ţi spun mă tem că mă înjugi şi pe mine. 
 
– Spune-mi, dragă Mariana, ce mai face soţul tău? 
– Precum ştii şi tu, el face numai ce-i spun eu. 
 
– Zici că lui Gigel îi merge bine, tanti Tina? 
– Doar ce s-a asigurat şi l-a şi călcat maşina! 
 
– Alcoolul este duşmanul tău, Ioane, a zis tata. 
– Lupt cu el până la capăt şi o să-l dau gata! 
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– Bine-ar fi să nu mai mergi la meci, cu părinţii tăi! 
– Credeţi că aşa uşor pot scăpa de ei? 
 
– Regimul alimentar îl respecţi, ce ai de zis? 
– Îl respect atât de mult că mănânc ce-i interzis! 
 
– N-ai voie să baţi copilul! Să o ştie fiecare! 
– Nici măcar atunci când suntem în legitimă apărare?! 
 
– Bade, zise pictorul, pot să-ţi pictez oile? 
– Dacă le mâzgăleşti lâna, cine-o mai cumpără, bre? 
 
– Mărioaro, azi le-ai dat de mâncare vitelor? 
– Păi, ce, ele nu ţin post de Paştele Cailor?! 
 
– Ioane, făcuşi cu iapa ce ţi-am spus că-i de făcut? 
– Degeaba am bătut şeaua, că n-a priceput. 
 
– Zici că boul de Costel s-a dus după geacă? 
– Da… şi sper ca-n locul lui să vină o vacă! 
 
– De ce nu vine la şcoală, Marine, al tău băiat? 
– Zice ca-i face probleme unul, Thales din Milet. 
 
– De unde ai pepeni galbeni, de îi duci la piaţă? 
– Au fost verzi dar i-am vopsit, azi, de dimineaţă. 
 
– Castraveţii, când se coc, nu-i mai poţi vinde, Ioane! 
– Ba-i vând, bă’, că zic la fraieri că-s banane! 
 
– Zici că ştie să vorbească, măgarul, cu-adevărat?! 
– Ştie dar nu vrea fiindcă-i încăpăţânat. 
 
– Te-ai iubit cu toţi bărbaţii, fă, din sat? 
– Nu ştii c-odată cu tine încă doi au mai plecat? 
 
– Tu nu faci curat prin casă, nu speli rufe, nu găteşti! 
– Dacă vrei motiv de ceartă, sigur că o să găseşti. 
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– Ţi-am spus de-o mie de ori, să nu mai bei, măi, bărbate! 
– Înc-odată de-mi mai spui, eu te-oi bate! 
 
– Sări, că lupu-i iar în turmă! Crede-mă, vecine, zău! 
– Te cred, dar ce-mi spui mie? Ce, e lupul meu? 
 
– De nu te-ajutam, vecine, scoteai carul din noroi? 
– Nicidecum nu-l puteam scoate numai cu doi boi! 
 
– Te-am văzut ieri cu o vacă, trecând pe-acilea, aşa! 
– Bă’, când am trecut pe-acilea eram cu nevastă-mea! 
 
– Nu ştii cine are ţap, ca să dau şi eu capra? 
– Dă-o mai bine la unu’ care n-are ce mânca! 
 
– Gâgâie gâştele noaptea, ca pe vremuri, la Roma! 
– Gâgâie ca vine unu’ la nevastă-ta! 
 
– O păzesc noaptea-n odaie, de flăcăi, pe fiică-mea! 
– Lasă fata şi ai grijă de nevastă-ta! 
 
– Porcul e cu paiu-n gură, o să fie vreme rea! 
– Poate că, lăturile, vrea cu paiul să le bea. 
 
– Ţaţă Leano, la matale-s purici la televizor? 
– Eu, când am purici prin casă, dau cu Flit şi îi omor! 
 
– Dacă-ţi împrumut pisica, ce-avantaj am, măi, Ştefan? 
– Păi, când ţi-o înapoiez, îţi dau şi un şobolan. 
 
– Nevasta-ţi are probleme cu inima, măi, Anton? 
– Da. Zice că a rănit-o unul, Cupidon. 
 
– Fiindcă face trotuarul, vreau să mă despart de ea! 
– Cât m-ar costa să îl facă şi pe strada mea? 
 
– Degeaba-mi cauţi amantul. Nu-l găseşti, de data asta! 
– Ptiu! îşi zise în surdină, mi-a îmbătrânit nevasta! 
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– Gândeşti că s-a meritat să-mi dai telefon mereu? 
– Acum, că te cunosc, asta mă întreb şi eu! 
 
– Noi vindem orice produs, împachetat la bucată! 
– Dacă-i aşa, dă-mi şi mie, trei kile de mac, măi fată! 
 
– Pescuişi ceva la mare, nene Alexandru? 
– Pescuit-am o sirenă, încurcată cu-n scafandru. 
 
– Lele Floare, zici c-odată în viaţă te-ai coafat? 
– Da… şi-atunci m-a-mpuns vaca şi câinele m-a muşcat. 
 
– Nevastă-ta n-a gustat nimic la noi la masă! 
– Bă’, când e cu ruj pe buze, nu mănâncă nici acasă. 
 
– Am luat, pentru nevastă, doar o sticlă de vermut. 
– Foarte bine, foarte bine! Tu un schimb bun ai făcut! 
 
– Penele le pun în pernă, zise baba lui nepotu’. 
– Nu te mai zgârci, bunică, pune găina cu totu’! 
 
– Mă cam doare inima, de la cafea, Mihăiţă! 
– Pe mine mă doare ochiul, de la linguriţă! 
 
– Zici că n-ai fost niciodată, la un medic, măi Mărine? 
– Nu m-am dus, bă’, că vine el la mine! 
 
– Du-te pân’ la farmacie şi cumpără-mi nişte spirt! 
– Mai bine cumpăr o ţuică, de la birt. 
 
– Combustibilul e scump, mai lasă maşina! 
– Dar eu merg numai la vale, nu consum benzina! 
 
– De ce-ai luat pâine neagră, în loc de chifle, Gigel? 
– Cam pocesc cuvântul ăsta, că sunt mititel. 
 
– Te rog să zici bogdaproste, când primeşti ceva, Costel! 
– Nu mă cheamă Bogdan Prostu, mă cheamă Gigel! 
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– De ce plângi aşa de tare, moşu Nicu? 
– Păi, mă bătu tata mare că-l jignii pe străbunicu’. 
 
– Am auzit că era să intri în Parlament! 
– Intram în el, cu maşina, dacă nu eram atent! 
 
– Pui de urs, fără părinţi, eu te iau de-aici! 
– Nu am mamă, nu am tată – am numai bunici! 
 
– Dac-o luaşi din dragoste, de ce divorţezi? 
– Din dragoste pentru alta, dacă poţi să crezi! 
 
– Se-aude că ţi-a făcut figura, nevastă-ta! 
– Dar nu ştie să picteze, săraca de ea! 
 
– De ce crezi că domnul Nelu are un necaz? 
– Păi, îl văd de două zile umblând numai treaz! 
 
– Când te-a părăsit soţia, nu ai regretat? 
– Regretai c-aşa târziu asta s-a-ntâmplat! 
 
– Mărie, nu ştii pe unde-i pălăria mea? 
– Ba ştiu, bă’, pusei o cloţă, eu, în ea! 
 
– Hai să mergem iar la nuntă, că Ion vrea să se-nsoare! 
– Nu mergem de data asta, mergem data viitoare! 
 
– Cum zici că te-a păcălit vulpea, măi vecine? 
– După ce am împuşcat-o, văzui că e câine! 
 
– Du-te în tufiş şi vezi ce-animal am împuşcat! 
– După buletin se pare că ar fi bărbat. 
 
– Biletul de tren, te rog, dă-mi-l să-l vizez! 
– Nu prea am, deci nu e cazul să îl compostez! 
 
– Zici că ai făcut şi Dreptul? fu-ntrebat nătângul. 
– Da. Întâi am făcut dreptul şi apoi pe stângul. 
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– Mă luaşi din interes sau din dragoste, Ilie? 
– Draga mea, cred că te-am luat numai din prostie! 
 
– O las, că m-a înşelat c-o orchestră populară! 
– Minte, dom’ judecător, era o fanfară! 
 
– Povesteşte-ne şi nouă. Cum zici c-ai fost violată? 
– Păi, mi-a spart profesorul o violă-n cap, măi tată! 
 
– Eu, femei în pielea goală, cum să văd?! Habar nu am! 
– Te dezbraci în pielea goală şi te uiţi pe geam. 
 
– Parcă am fost oarbă, dragă, când te-am luat de bărbat! 
– Aşa este, deşi mută te-aş fi preferat. 
 
– Măi, Ioane, suntem şogori, căci nevasta ţi-am iubit! 
– Dragă Gheorghe, mai degrabă cred că suntem chit. 
 
– De ce-i bai c-a murit lunea, Gheorghe-al tău? 
– Apăi, toată săptămâna o să-i meargă rău. 
 
– Chelioşii, fata mea, sunt deştepţi, într-adevăr! 
– Acum înţeleg de ce ai aşa mult păr! 
 
– Marine, mi-a fătat vaca şi a murit soacră-mea! 
– Două bucurii deodată? Bă’, mai rar aşa ceva! 
 
– Iubesc foarte mult natura, zise şchiopul surdo-mut! 
– De ce o iubeşti, băiete, tu nu vezi ce ţi-a făcut?! 
 
– Zici că ghicitoarea asta nu e bună, bre? 
– Da. Când am bătut la uşă, a întrebat cine e. 
 
– Te rog, spune-mi, cam cu câţi tu m-ai înşelat? 
– Măi, bărbate, crezi că am timp de numărat? 
 
– Cu cine seamănă, dragă, ai noştri copii? 
– Degeaba îţi spun, bărbate, că tu tot nu-i ştii! 
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– Au schimbat locomotiva? De ce nu plecăm, Marin? 
– Nu plecăm fiindcă au schimbat-o pe o butie cu vin. 
 
– Nea Marcel, zii ce problemă ai de rezolvat? 
– Sunt orfan şi-aş vrea şi eu să fiu înfiat. 
 
– Ucenicul, peste ani, va fi meşter bun? 
– Bun nu cred, însă va fi muncitor bătrân. 
 
– Apa cu care uzi varza nu este potabilă! 
– Înseamnă că varza mea nu e comestibilă? 
 
– Mi-ai zis că sunt o bomboană, sau n-am fost atentă? 
– Da, draga mea, tu eşti bomboana mea (de)mentă. 
 
– Ospătar, te rog, adu-mi un rom mic! 
– Poftiţi! zise ospătarul, venind cu-n ţigan pitic. 
 
– Dar ce ai muncit, Marine, de ai transpirat şiroaie? 
– N-am muncit nimic, fă, dar m-a prins o ploaie. 
 
– Ce are de nu mai merge această maşină? 
– Păi nu mai are nimic. Nici măcar benzină! 
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– Bă’, ţi-a pus cadou sub brad, Moş-Crăciun? 
– A fost beat şi mi l-a pus sub un prun. 
 
– Anul ăsta n-ai tăiat porcul, în Ajun? 
– Nu, dar am să tai un ren de-al lui Moş-Crăciun. 
 
– De unde-atâta avere? Ai un venit aşa bun?  
– Nu, dar luai o nepoată de-a lui Moş-Crăciun. 
 
– Uite-l, bă, pe Moş-Crăciun, la noi în ogradă! 
– Bă’, betocule, ăla-i un om de zăpadă! 
 
– Anul acesta, Moş-Crăciun, de criză e afectat. 
– Ştiu că tata are iarăşi crize de ficat. 
 
– Moş-Crăciun ţi-a adus cărţi, să pui în bibliotecă? 
– N-a adus, da-mi luă fata la o discotecă. 
 
– Moş-Crăciun, dragă copile, cam cu cine semăna? 
– După palton, părea tata – după voce, maică-mea! 
 
– Anul acesta, Moş-Crăciun, ce le-a adus la băieţi? 
– Lor, nimic, însă nevestei i-a adus tripleţi. 
 
– Zici că Moş-Crăciun s-a plâns că n-are unde-nopta?! 
– Nevesti-mi i-a fost milă şi l-a culcat lângă ea. 
 
– Anul acesta, Moş-Crăciun, ţie ţi-a adus ceva? 
– Mi-a adus un sac de boarfe şi pe soacră-mea. 
 
– De Crăciun, ai tăiat porcul, bade Neculai? 
– N-am avut, bă’, anul ăsta şi mi-a fost milă să-l tai. 
 
– Te-a vizitat Moş-Crăciun? Daruri ţi-a adus? 
– Mi-a vizitat doar nevasta, când eram eu dus. 
 
– Zii mersi că ţi-a adus, barza, copil bun! 
– Nu barza mi l-a adus, ci un Moş-Crăciun. 
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– Tu şi cu nevastă-ta, pe Moş l-aţi cinstit? 
– L-a cinstit nevastă-mea. Eu am adormit. 
 
– Aud c-ai surprins nevasta, cu unul, că te-nşela! 
– Nu-i adevărat! În casă, doar cu Moş-Crăciun era. 
 
– Măi, nevastă, în dulap, ce-i cu acest Moş? 
– Moşul veni prin dulap, fiindcă n-avem coş! 
 
– Spui lui Moşul poezii şi primeşte dulciuri, fata! 
– Moşu-i hoţ că i-a furat cizmele lui tata! 
 
– N-o să vină Moş-Crăciun, fiindcă nu ai fost cuminte! 
– Ştiu că n-am fost, da-i bătrân şi nu ţine minte. 
 
– De ce l-ai ameninţat pe Moşul, cu judecata? 
– Fiindcă este un farsor. Vorbeşte ca tata! 
 
– Ce poezii spui lui Moşu’, ca să îţi deie ceva? 
– Am să-i spun „Luceafărul”, când l-oi învăţa! 
 
– Moş-Crăciun v-a şi pupat, când v-a dat câte ceva? 
– Nu, tată, el a pupat-o doar pe mămica. 
 
– Bă’, un sac de jucării a lăsat Moşul colea! 
– S-a-mbătat şi-n loc de sac a plecat cu perna mea. 
 
– Zici că daruri i-a adus, Moş-Crăciun, numai soţiei? 
– Mie nu, fiindcă eu am darul beţiei. 
 
– Anul ăsta, Moş-Crăciun, jucării multe v-a dat? 
– Nouă nu, că Moşul nostru e disponibilizat. 
 
– Divorţez de ea fiindcă m-a-nşelat cu Moş-Crăciun! 
– Ba era Moş Nicolae. Credeţi-mă ce vă spun! 
 
 
 



 92

Portret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIALOGURI   HAZLII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94

– Soldat Bulă, ai luat muniţia? 
– Nu. Eu sunt un tip paşnic. 
– Atunci, ce cauţi în armată? 
– Caut să dezertez. 
– Bă’, tu eşti tâmpit? 
– Mulţumesc, la fel! 
– Marş, din faţa mea! 
– Bine. Voi merge în spatele dumneavoastră. 
 
– Fetiţă, nu alerga pe scări, că o să te loveşti! 
– Nu mă lovesc, fiindcă sunt fată mare. 
– Şi eu sunt mare şi totuşi m-am lovit. 
– Da, dar eu nu sunt proastă! 
 
– Cu ce dai la peşte? 
– Cu ţigări fără filtru. 
– Păi, ce, peştii fumează? 
– Ei nu fumează, fumez eu. 
 
– Aş mânca o ciorbă de potroace. 
– Şi cine te opreşte? 
– Ciorba de potroace se mănâncă numai la nuntă. 
– Şi de ce nu te însori? 
– Nu-i de acord tata. 
– De ce? 
– Lui nu-i place ciorba de potroace! 
 
– De ce ai sărit în apă dacă nu ştii să înoţi? 
– Am crezut că ştiu! 
– Şi, te-ai lămurit? 
– Nu, am înghiţit apă. 
 
– Vrei să fii soţia mea? 
– Ai făcut armata? 
– Eu nu, tata a făcut-o! 
– Dar casă, serviciu, maşină… ai? 
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– Eu nu, dar are tata. 
– Atunci, să vină taică-tău să mă ceară de nevastă. 
 
– Ţi-am spus să te fereşti de câini, că te muşcă!? 
– Eu m-am ferit de câini dar m-a muşcat o căţea. 
 
– Să nu ieşi în stradă că te pot muşca oricând câinii sau te pot 
călca maşinile! 
– Cu câinii deja m-am împrietenit, urmează să mă împrietenesc 
şi cu maşinile. 
 
– Deşi ne asemănăm foarte mult, Ionel are note mai bune ca 
mine! 
– În ce constă asemănarea? 
– Eu sunt băiat cuminte, iar Ionel este cu minte. 
 
– Aţi mâncat ceva? 
– Eu am mâncat ceva, dar el a mâncat altceva. 
 
– Cât lapte dă vaca asta, bade? 
– Cât să avem ce mânca. 
– Şi sunteţi mulţi la masă? 
– Nu. Numai eu şi viţelul. 
 
– Afară plouă cu găleata! 
– Bine că nu plouă cu găleţi. 
 
– Mamă, salvamarii nu ştiu să înoate! 
– Cum ai constatat asta? 
– Păi, toată lumea e-n apă numai ei stau pe mal. 
 
– Aţi venit cu acceleratul sau cu personalul? 
– Am venit cu personagiul. 
 
– Mamă, vreau cireşe! 
– Încă nu sunt coapte. 
– Şi de ce nu le coci? 
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– Doctore, ce-mi recomanzi să iau, când mă dor picioarele? 
– Ia un taxi! 
 
– Tăticul meu, în armată, este Şeful Statului Major! 
– Şi şeful statului minor, cine este? 
 
– Puişor, cel ce se urcă pe stâlp este electrician, iar cel ce se 
urcă pe munte este alpinist. 
– Şi dacă stâlpul este pe munte?! 
 
– Mamă, vreau struguri! 
– Încă nu sunt copţi. 
– Bine, mai aştept cinci minute! 
 
– Mie îmi place mărul fiindcă face mere! 
– Mie îmi place portocalul, fiindcă face portocale! 
– Mie, zise Bulă, îmi place bradul, fiindcă face jucării! 
 
– Alo, familia Calu? 
– Aţi greşit numărul! 
– Dar ce, aveţi grajdurile numerotate?! 
 
– Tu ai auzit de Baiazid? 
– Nu, am auzit de Baia Mare! 
 
– Am visat că am prins un peşte. 
– Şi era mare? 
– Nu ştiu, fiindcă m-am trezit înainte de a-l măsura. 
 
– Când trece trenul pe lângă casa voastră, vă treziţi din somn? 
– Nu, dar mă apuc de sforăit. 
– Şi nevasta ce zice? 
– Nu zice nimic, ea sforăie în continuare. 
 
– Cam câte oi sunt în turma aceasta? 
– Tot câte au fost şi data trecută. 
– Dar eu te întreb pentru prima dată. 
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– Păi, poţi să mă tot întrebi, ele tot atâtea sunt! 
– Şi dacă mănâncă lupul o oaie? 
– Atunci vor fi mai puţin cu două, că şi ieri a mâncat una. 
 
– Soacră-ta ce mai face? 
– Are grijă de copil. 
– Vă îngrijeşte copilul? 
– Nu. Are grijă de copilul ei, care este soţul meu. 
 
– Au anunţat inundaţii mari! 
– La noi în ţară? 
– Nu. La televizor. 
 
– Ţi-a răspuns la „Bună ziua”? 
– Da. Mi-a spus: „Hai sictir!”. 
 
– Dragă soţie, am două veşti: una bună şi una rea. Cu care să 
încep? 
– Cu cea rea! 
– Maşina noastră a căzut într-o prăpastie. 
– Şi vestea bună? 
– La volan era maică-ta. 
 
– Câţi kilometri sunt până în comună? 
– Tot câţi au fost până aici. 
– Dar eu vin din sens invers! 
– Păi, întoarce şi mergi cu faţa! 
 
– Nene, câţi kilometri sunt până la Cluj? 
– Azi, mult mai puţini. 
– Dar ce, ieri erau mai mulţi?! 
– Nu ştiu, dar s-au anunţat ploi cu descărcări electrice. 
– Şi n-ai paratrăsnet la casă? 
– Nu, că eu fumez fără filtru. 
– Să fii sănătos! 
– Mulţumesc pentru masă! 
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– Cred că nu eşti normal la cap! 
– De aici, până la Cluj, sunt fix şapte kilometri. 
 
– Bună ziua, nea Ion! Ce mai faci? 
– Bine fac, dar mă cheamă Vasile! 
– Şi nea Ion, ce mai face? 
– Nu ştiu, fiindcă nu-l cunosc! 
– Dacă-l vezi să faceţi cunoştinţă şi să-i transmiţi, din partea 
mea, multe salutări! 
– Dar tu cine eşti? 
– Nu contează, ştie el! 
 
– E adevărat că te-ai însurat cu Maria? 
– Nu-i adevărat,, dar n-am avut încotro. 
– Ai păţit şi tu ca mine! 
– Păi, ce? Şi tu te-ai însurat cu ea? 
– Nu. Eu am divorţat. 
 
– De ce plângi? 
– M-a bătut tata. 
– Şi maică-ta, nu ţi-a luat apărarea? 
– Ba mi-a luat-o şi uite aşa am rămas fără apărare. 
 
– Dacă mergeţi încet, o să ajungeţi la cabană într-o oră! 
– Şi dacă mergem repede? 
– O să ajungeţi obosiţi şi nu mai sunt locuri de cazare. 
 
– Ţi-ai înşelat vreodată nevasta? 
– Da. I-am dus peşte cumpărat şi am înşelat-o că l-am prins eu. 
 
– Pastile pentru ţânţari, aveţi? 
– Dar de ce boală suferă? 
– Eu sufăr şi vreau să-i omor pe nesuferiţi! 
– Căutaţi o soluţie amiabilă! 
– Am dat cu soluţie lavabilă, dar nu-i eficientă. 
– Administraţi-le-o pe cale bucală! 
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– Mai bine daţi-mi nişte supozitoare! 
 
– Tată, vreau să mă însor! 
– Şi cine te opreşte? 
– Familia ei. 
– Nu-s de acord părinţii ei?! 
– N-are părinţi. Are doar soţ şi copii. 
 
– Am vizitat ţările arabe. 
– Şi unde dormeai? 
– În cort şi mâncam la beduini. 
– Păi, ce? Beduinii sunt comestibili? 
 
– Măi, Gheo, de ce-i tăiaşi geanta cu brişca, la controlorul de 
bilete din tren? 
– Păi, el de ce ne-a găurit biletele? 
 
– Turiştii rătăciţi prin junglă sunt mult mai gustoşi dacă întâi îi 
sperii şi apoi îi mănânci, zise un canibal către fiul său. 
– Care este explicaţia? 
– Păi, de frică, îşi golesc intestinele. 
 
– Bulă, tu nu eşti bun de nimic! 
– Ba sunt bun de dat exemplu negativ. 
 
– De ce te uiţi la soacră cu un singur ochi? 
– Fac antrenament la tir. 
 
– Mărie, te duci astăzi cu vaca? 
– Nu mă duc, fiindcă împunge! 
– Şi tu te laşi la ea? 
– Mă las, fiindcă eu n-am coarne. 
– Ia şi tu un băţ în mână! 
– Păi, ce, băţul împunge? 
– Atunci, mă duc eu cu ea! 
– Du-te, că ţie ţi-am pus eu coarne! 
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– Soldaţii romani purtau pe cap nişte coifuri. 
– Tu de unde ştii? 
– Am văzut o fotografie. 
– Dar ce, aveau şi aparate de fotografiat? 
 
– Care este cea mai mare localitate din ţara noastră? 
– Baia Mare. 
– Şi cea mai mică? 
– Copşa Mică. 
– Zi-mi şi o localitate medie! 
– Mediaş. 
 
– Bulă, dacă Ana are două gutui şi tu i-ai luat una, cu câte gutui 
mai rămâne Ana? 
– Ana n-are gutui, are silicoane! 
 
– Soldat Bulă, ce faci dacă eşti atacat în post? 
– Fac pe mortul. 
– Şi laşi inamicul să scape?! 
– Cum să scape dacă fac pe el după ce-l omor? 
 
– Măi, Vasâi, vaca ta ar fi trebuit să înţarce! 
– Ştiu, dar ea nu ştie. 
– Dar nevastă-ta, ştie? 
– Nu ştie nici ea, alăptează şi acum pruncul. 
 
– Măi, Nicolae, de ce ai insistat să coborâm din tren la Gherla, 
dacă noi trebuie să ajungem la Cluj? 
– Am vrut să-l păcălim pe controlorul de bilete. 
– De ce, mă’? Părea om de treabă! 
– De treabă. Pe dracu’! N-ai văzut cum ne-a găurit biletele? 
 
– Ţi-ai făcut datoria faţă de patrie? 
– Am făcut destule datorii! 
 
– Biletele de tren la control, vă rog! 
– Biletele noastre sunt la şeful delegaţiei. 
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– Şi el unde este? 
– În concediu de odihnă. 
– Deci, nu aveţi bilete? 
– Nu. Avem abonamente! 
 
– Ce vrei să te faci, când vei fi mare? 
– Aviator. 
– De ce? 
– Vreau să mă însor cu vecina care este stewardesă. 
– Până atunci vecina va ieşi la pensie. 
– Cu atât mai bine, atunci n-o să mai zboare cu alţii. 
 
– Am auzit că ai lăsat băutura! 
– Am lăsat-o şi nu mai ştiu de unde s-o iau. 
 
– Te-ai îndrăgostit la prima vedere? 
– Nu, la primul telefon. 
– Te-ai îndrăgostit prin telefon? 
– Nu. Lângă un telefon public. 
– Şi când ţi-ai dat seama că nu o mai iubeşti? 
– După zece beri. 
– Ai băut zece beri? 
– Nu eu, ea! 
– Şi v-aţi despărţit? 
– Nu. Ne-am împărţit. 
– Bunurile? 
– Nu. Nişte pumni! 
 
– Marinică, cum mergi cu şcoala? 
– Foarte bine. Soră-mea a luat un zece! 
– Dar tu? 
– Şi eu am luat zece… absenţe, fiindcă am sărbătorit succesul 
surorii mele. 
– Dar ea la ce a luat zece? 
– La concursul Miss Piranda. 
– Şi părinţii voştri ce-au zis? 
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– Au zis c-a fost naşpa! 
 
– Doctore, nu am ţinere de minte! 
– Şi eu am avut problema asta, dar de când iau câte o pastilă pe 
zi, s-a rezolvat! 
– Cum se numesc pastilele? 
– Astăzi am uitat să-mi iau pastila şi nu-mi amintesc cum se 
numesc şi nici unde le-am pus. 
 
– Ce ai cumpărat acolo? 
– Un kg de mere roşii şi un kg de mere mari. 
– Cele roşii sunt mici? 
– Sunt necurăţate. 
– Dar cele mari, sunt curăţate? 
– Nu, sunt acre. 
 
– Bă, ai auzit că s-a prăbuşit un avion? 
– Nu, fiindcă eram cu degetele în urechi. 
– Dar l-ai văzut? 
– Cum era să-l văd dacă nu eram acolo? 
– Dar unde erai? 
– Stăteam ascuns în cală, printre bagaje, fiindcă nu aveam bilet 
de călătorie. 
– Dar cum ai reuşit să te urci în avion? 
– Eu eram în cala unui vapor! 
– Şi de ce ţineai degetele în urechi? 
– Ca să nu îmi intre apă în nas. 
 
– Ştii povestea cu fata moşului? 
– N-o ştiu, da-mi place cum se termină! 
– Păi, nu se termină frumos. 
– Nu contează, bine că se termină! 
 
– Vaca ta dă mult lapte? 
– Desigur, dacă o mulgi. 
– Păi, mulge-o! 
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– Cum s-o mulg, dacă n-are ţâţe? 
– Păi, de ce n-are? 
– Fiindcă e bou! 
 
– Tu, nevastă, ce are vaca noastră? 
– A băut un litru de ulei ars. 
– Dar de ce n-ai avut grijă de ea? 
– Păi, dacă nu aş fi avut eu grijă de ea, ar fi băut un litru de 
ţuică! 
– Bine că nu mi-a băut ţuica! 
– Dacă nu o beam eu, sigur ar fi băut-o ea! 
 
– Bă’, ce faci dacă îţi scârţâie roata de la car? 
– Înjug boii la sanie. 
– Păi, ce bă’, vara este zăpadă? 
– Păi, ce bă’, eu am car? 
 
– Marine, bătuşi, bă’, nucul? 
– Da, bă’, da-l bătui de pomană? 
– De ce? N-a avut nuci? 
– Cum era să aibă nuci, dacă e prun?! 
– Înseamnă că a avut prune! 
– Dracu’ a mai văzut măr să facă prune! 
 
– Ai văzut ce tare tuna astă-noapte? 
– N-am văzut, fiindcă noaptea nu port ochelari. 
 
– Zice Ion, că vecinul lui, noaptea trecută, a văzut cum a căzut 
o stea de pe cer! 
– Bine că n-a văzut-o ziua! 
– Ziua cerul nu are stele, fiindcă e lumină. 
– Nici Ion n-are noaptea vecini, fiindcă doarme. 
 
– Vrei să te căsătoreşti cu Maria? 
– Vreau, dar nu ştiu cum să fac! 
– Dă-i un telefon şi spune-i! 
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– I-am dat un telefon, însă ea îl preferă pe acela care i-a dat un 
televizor. 
 
– Bă’, nu ştii cine a murit? 
– Ba ştiu cine, dar nu ştiu când. 
– Dar cum a murit? 
– Nu ştiu cum, dar ştiu unde. 
– Şi când îl îngroapă? 
– Nu-l îngroapă, fiindcă l-au incinerat. 
– La crematoriu? 
– Nu. Într-un incendiu. 
 
– Zici că nu mai umbli la femei? 
– Nu, că m-am păcălit de câteva ori. 
– Cum aşa? 
– Pe uşă scria „FEMEI” şi înăuntru era W.C. 
 
– Mamă, Gigel a spus că este copil de mingi! 
– Şi ce-i cu asta? 
– Cum ce-i?! Mingile pot face copii? 
 
– Aveţi vreun venit în plus? 
– Da, a venit socrul la noi. 
 
– Mărie, am impresia că te iubesc! 
– Când o să ai impresia că te cred, să mă ceri de nevastă. 
 
– Când a început să vină muntele la vale, nu ţi-ai dat seama că 
sunt alunecări de teren? 
– Nu. Am crezut că sunt Mahomed. 
 
– Sunt gripată, zise bruneta. Când mă vindecaţi, domnule 
doctor? 
– În 6-7 zile. Poftiţi reţeta! 
– Eu sunt virgină, zise blonda. La mine cât durează? 
– Imediat. Poftiţi pe canapea! 
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– Mireasa a fost virgină? 
– Nu prea, fiindcă încă e minoră! 
 
– Zahăr la litru, aveţi? 
– Nu, numai la bucată. 
– Daţi-mi două kilograme! 
– Vărsat sau la pungă? 
– Nu. La sticlă. 
 
– Ioane, porneşte maşina şi du-mă la gară! 
– Dar eu n-am maşină! 
– Nu contează! Hai, mai repede, că pierd trenul! 
– Bine. Pune bagajele în portbagaj şi hai la gară! 
 
– Îmi împrumuţi şi mie bicicleta? 
– Cu multă plăcere! 
– Păi, dă-te jos de pe ea! 
– După ce că n-ai nici măcar o bicicletă, mai pui şi condiţii? 
 
– Ce faci pe-aici? 
– Sunt în trecere. 
– Nu te-am întrebat în ce eşti, te-am întrebat ce faci! 
– Fac bine. 
– Nu puteai să spui aşa de la început? 
 
– Vreţi să-mi spuneţi cum vă numiţi şi cu ce vă ocupaţi? 
– Desigur! 
– Desigur şi mai cum? 
 
– De ce eşti supărat? 
– Maică-mea mi-a zis că-s idiot! 
– Şi, un idiot supărat, crezi că apare mai interesant? 
 
– N-ai o brichetă? 
– De ce? Vrei să fumezi? 
– Dacă voiam să fumez, îţi ceream o ţigară. 
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– Ţigări n-am, însă îţi dau un chibrit. 
– Păi, dacă n-ai ţigări, ce să fac eu cu chibritul? 
 
– Aveţi coroane pentru morţi? 
– Da. 
– Daţi-mi una pentru soacră-mea! 
– Când a murit? 
– N-a murit, dar vreau să-i bat un apropo. 
 
– În timpul somnului, aud avioane cu reacţie! 
– De unde ştii că sunt cu reacţie? 
– Îmi creează o reacţie neplăcută. 
 
– Ştiai că n-ai voie să bei? 
– Da, dar m-am îmbătat şi am uitat. 
 
– De ce plângi, Gigele? 
– Nu ştiu să rezolv o problemă la matematică. 
– Te ajut eu. Citeşte-mi enunţul! 
– Problema este că nu ştiu să citesc. 
 
– Bă’, calul tău, Şoimu, mănâncă pui? 
– Unde-ai mai văzut tu cal să mănânce pui? 
– Dar tu unde ai mai văzut şoim să-l cheme Calu? 
 
– Măi, nevastă, când ai de gând să te laşi de fumat? 
– Când o să te laşi tu de băut! 
– Lasă, că eu nu beau să cad sub masă! 
– Păi, nici eu nu fumez să cad sub masă! 
 
– Cum aţi călătorit? 
– Bine, dar când să coborâm, am constatat că ne furase cineva 
maşina. 
– Şi, n-aţi anunţat Poliţia? 
– Nu, fiindcă tocmai eram pe culoarea roţie a semaforului. 
– Şi ce-aţi făcut? 
– Am întors şi am plecat mai departe. 



 107

 
– Este adevărat că trăieşti cu Maria? 
– Nu este adevărat, dar aşa zice lumea. 
– Păi, cum să nu zică dacă umbli numai cu ea? 
– Dar tu nu umbli numai cu pălăria asta? 
 
– Cum s-o iau de nevastă dacă, în loc de vino-ncoace, îl are pe 
dute-n acolo? 
– Ia-o invers! 
 
– Aseară am înşelat-o pe Stela! 
– Bă’, maică-ta nu merită să-i faci aşa ceva! 
– Pe maică-mea o cheamă Elena. 
– Şi Stela cine-i? 
– E o iapă. 
 
– Cam câte mere crezi că sunt în mărul acesta? 
– Tu nu vezi că ăsta-i vişin? 
– Aşa am vrut şi eu să zic. 
– Cred că are o sută de pere. 
 
– Ai ceva împotriva ţânţarilor? 
– Am pastile. 
– Nu, că pastile am luat până ce am dat în durere de stomac, 
dar ei continuă să mă înţepe. 
 
– Te-ai pregătit pentru şcoală? 
– Sunt pregătit să iau zece la matematică! 
– Ai învăţat aşa de bine?! 
– A zis profesorul că dacă nu învăţăm, o să fie unu zero pentru 
el. Dacă ne pune în catalog un unu, urmat de zero, va rezulta 
nota zece! 
 
– Cât costă kilogramul de castraveţi? 
– Nu ştiu sigur, dar la iarnă o să ningă mult! 
– Nu văd legătura! 



 108

– Ca să fiu sincer, nici eu nu o văd, dar trenul de Cluj a trecut 
de o oră şi ceva. 
– Nu ne prea înţelegem! 
– Pătlăgelele roşii se vând cu doi lei kilogramul. 
– Şi cele verzi? 
– Cele verzi încă nu s-au copt, dar e posibil să vină ploaia. 
– Bine. Te salut! 
– N-aveţi pentru ce! 
 
– De ce plângeţi, domnule? 
– Am pierdut lista de cumpărături, făcută de soţie. 
– Mergeţi să vă facă altă listă! 
– N-are cum, fiindcă între timp a murit. 
– De unde ştiţi? 
– Păi, înainte de a pleca de acasă, i-am pus stricnină în cafea. 
 
– Ce aştepţi aici? 
– Aştept să-mi mărească pensia. 
– Dar ai ieşit la pensie? 
– Nu, nici n-am intrat! 
– Înseamnă că stai de pomană. 
– Decât să muncesc de pomană, mai bine stau de pomană. 
 
– Ai încercat să numeri stelele de pe cer?! 
– Nu numai că le-am numărat, le-am şi botezat! 
– De ce le-ai botezat? 
– Ca să nu număr de două ori aceeaşi stea. 
– Şi câte sunt? 
– Nu ştiu, fiindcă la ultima nu i-am găsit încă un nume care să i 
se potrivească. 
 
– Acum, la bătrâneţe, vine vreun fiu să-ţi dea un pahar cu apă? 
– Vin toţi zece! 
– Asta-i foarte bine! 
– Ba nu-i bine, fiindcă mie mi-e foame. 
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– Aţi tăiat porcul? 
– N-am mai tăiat porc de ani de zile! 
– Nu mâncaţi carne de porc? 
– Ba mâncăm, dar s-au nimerit numai scroafe. 
 
– Bună ziua! 
– Dar nici cu noaptea nu mi-e ruşine! 
 
– Vorbeşti prin somn? 
– Nu vorbesc, sforăi. 
– Şi te înţelege cineva? 
– Nu, că sforăi codificat. 
 
– Ciorba de porc a fost foarte gustoasă! Dar n-am găsit în ea 
nicio bucăţică de carne! 
– Domnule, ciorba era pentru porc, nu de porc. 
 
– Am o droaie de şoareci prin gospodărie şi nu ştiu ce să fac! 
– Ia-ţi un elefant! 
– Păi, ce, elefantul prinde şoareci? 
– Nu, dar dacă tot ai aşa de multe animale, mai contează unul? 
 
– Gara-i pe partea dreaptă sau pe stânga, cum merg încolo? 
– Nu contează încotro te duci, gara-i tot acolo; important e să 
prinzi trenul. 
 
– De ce ai pus ceasul să sune? 
– Ca să prind trenul. 
– Şi l-ai prins? 
– Nu, că era accelerat. 
 
– Câte vagoane avea trenul care tocmai a trecut? 
– Mergea foarte repede şi n-am reuşit să-i număr decât roţile. 
 
– Ai sărit cu paraşuta? 
– Nu, ce-s nebun? 
– Păi, ce, paraşutiştii sunt nebuni? 
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– Ei nu sunt nebuni, iar eu nu sunt paraşutist. 
 
– Mărine, de ce umblă porcul nostru cu paiu-n gură? 
– Vrea să ne anunţe că se schimbă vremea. 
– Păi, ce, este meteorolog? 
– Nu, este autodidact. 
 
– De ce vrei să divorţezi, domnule dragă? 
– De soţie. 
 
– De ce n-ai mai venit pe la mine? 
– Am venit, dar n-am putut intra de teama câinilor. 
– Dar nu aveai buletinul la tine? 
– Păi, dacă aveam buletinul la mine, nu mă mâncau?! 
– Ba da, dar ştiam şi eu pe cine au mâncat. 
 
– Ioane, vaca noastră doarme cu coada sub ea! 
– Du-te şi întoarce-o! 
– Păi, nu pot, că vaca-i grea. 
– Întoarce-i numai coada. 
 
– Bă’, de ce ai înjugat boii invers? 
– Fiindcă vreau să merg înapoi. 
 
– Nevastă, de ce plânge copilul? 
– Poate că de foame! 
– Şi de ce nu-i dai să mănânce? 
– Păi, ce, el nu poate să-şi ia? 
– Poate, dar n-are ce să ia. 
– Atunci lasă-l să plângă până se satură. 
 
– Măi, beţivule, de ce te-ai culcat în mijlocul drumului? 
– Ce era să fac dacă şanţurile sunt pline cu apă? 
 
– Ce te-a apucat de-ai luat cuvântul în Parlament? 
– Ce, ţie nu ţi se întâmplă să vorbeşti prin somn? 
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– Ce te uiţi aşa la mine? N-ai mai văzut femeie în pielea goală? 
– Femei am mai văzut, dar n-am mai văzut atâta piele! 
 
– De ce l-ai lovit pe cel căzut la pământ? 
– L-am lovit fiindcă nu mai voia să se scoale. 
 
– Vecine, n-am să cer sare sau zahăr de la tine, însă îţi voi da 
bineţe. 
– Sarea şi zahărul, în exces, dăunează grav sănătăţii, însă un 
pahar de ţuică n-a omorât pe nimeni, aşa că poţi să-mi dai… 
bineţe. 
 
– Câinele tău a lăsat gestantă pisica vecinului?! 
– Da! 
– Aşa ceva nu se poate! 
– Ba se poate. Căţeluşa Pisica este de aceeaşi rasă cu câinele 
meu, pe care-l cheamă Pisoi. 
 
– De ce nu vrei să mai stăm de vorbă? 
– Nu vezi că sunt cu sacul în spate? 
– Şi ce, nu poţi vorbi? 
– Ba pot, dar sacul e greu! 
– Şi dacă taci, crezi că sacul se mai uşurează? 
 
– Mamă, norii de ce stau numai pe vârful muntelui? 
– Coborând, s-ar putea să-i prindă ploaia. 
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