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Vă doresc timp! 
 

... Hai că mă grăbesc. N-am timp să zâmbesc astăzi, darămite să 

mai fiu şi fericit. Ce?! Asta e cea mai frumoasă zi de toamnă? Hai, 

dom'le, lasă-mă cu prostiile! Nu vezi că am treabă, că mă grăbesc! 

Nu am timp. Trebuie să ajung la muncă, să fac rapoarte, să le dau 

mai departe, să mă plimb în şedinţe. Cum adică, să mă bucur? Păi, 

cum?! Să mă bucur aşa, din nimic? Hai, dom'le, fii mai serios. N-am 

eu timp de aşa ceva. 

Recunoaşteţi măcar în parte discursul? N-a fost, fiecare dintre 

noi, cel puţin o dată, personajul principal al unei asemenea 

poveştI? 

"N-am timp!" este, de departe, şlagărul vremurilor noastre. Şi 

boala oamenilor moderni. Care suntem. 

N-avem timp de zâmbit sau de sperat, n-avem timp de clădit 

caractere sau definitivat personalităţi, n-avem timp să fim curajoşi, 

n-avem timp să ne stăpânim propria viaţă. 

Avem timp doar cât să ne plângem că n-avem timp. Trăim pe 

fugă, iubim pe fugă, nu ajungem bine într-un loc şi deja ne gândim 

la cum arată următorul. Fast food, shortcut, coffee to go, totul e 

viteză, toate se fac pe repede-înainte. Unde e răbdarea de a 

contempla? Unde e nevoia de a reflecta? Unde e delectarea? 

Avem electrocasnice pentru toate nevoile, care să facă ele 

treaba în locul nostru. Avem lifturi care ne urcă mai repede etajele. 

Avem becuri care se aprind la o simplă bătaie din palme. Toate, 

menite să ne uşureze viaţa, să ne ofere secunde preţioase. 

 Şi, cu toate astea, avem tot mai puţin timp. Ce paradox 

fenomenal, nu credeţi? 

 Mai trist este, însă, că nu trăim, iar " ce n-am trăit la timp, nu 

mai trăim niciodată " (Octavian Paler). Aşadar, timpul trece şi noi 

ne trecem odată cu el...  
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 ... dacă nu facem o schimbare. În viaţa noastră, în programul 

nostru, în lista de priorităţi. 

Nu există soluţii corecte sau universale. Există doar oameni şi 

alegerile lor. Prin urmare, eşti ceea ce eşti datorită alegerilor pe 

care le faci şi fiecare alegere îţi poate schimba viaţa în bine sau rău. 

Chiar şi atunci când nu alegi, de fapt ai ales să nu alegi. Fiecare 

alegere îţi influenţează prezentul şi viitorul, al tău şi al celorlalţi. 

Şi trebuie să alegem acel ceva care ne împlineşte, care face să 

simţim timpul că a trecut cu folos. 

Când vă daţi seama cum se face asta, să mă învăţaţi şi pe mine. 

 

Aşadar... Vă doresc timp! Timp petrecut lângă cei dragi (şi 

trecători), timp să vă zâmbească sufletul, timp să munciţi cu drag. 

Dacă nu găsiţi timp pentru toate astea, mai tăiaţi din timpul acela 

pe care-l petreceţi încruntaţi sau judecându-i pe alţii. Sau ţinând 

supărări cu zilele. Sau încercând să-i schimbaţi pe ceilalţi, în loc să-i 

acceptaţi aşa cum sunt. 

Dar, mai ales, vă doresc timp să (re) descoperiţi ce e cu adevărat 

important pentru voi. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, căci 

"vine o vreme când trebuie să tragem sub noi 

  o linie neagră 

  şi să facem socoteala" (Marin Sorescu). 
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Test de discernământ 
 

Privește fotografia de mai jos pentru cinci secunde. 

 

Acum întoarce pagina. 
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Răspunde la cinci întrebări cât se poate de simple, fără să 

te mai uiți la fotografie: 

1. Ce fructe ține în mână femeia de culoare? 

2. În ce mână ține fructele? 

3. Poartă femeia de culoare vreo bijuterie? 

4. Câte mașini se văd în fotografie? 

5. Ce frizură are bărbatul din fotografie? 

Răspunsurile corecte sunt: 

1. Portocale. 

2. În mâna dreaptă. 

3. Un lanț la gât. 

4. Patru mașini. 

5. Bărbatul este chel. 

Aprecieri: 

 5 răspunsuri corecte: capacitate de discernământ 

excep-țională, ești de necrezut! 

 4 răspunsuri corecte: capacitate de discernământ 

ridicată, bravo! 

 3 răspunsuri corecte: capacitate de discernământ 

medie, dar nu-i rău în condițiile date! 

 2 răspunsuri corecte: capacitate de discernământ 

slabă, nu distingi amănuntele, ce mai... 

 1 răspuns corect: capacitate de discernământ 

catastrofală, nu știi unde îți este capul; 

 0 răspunsuri corecte: las-o baltă, ești un obsedat 

sexual! 
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Cocălar, o meserie tipic românească 
 

 

 
 

Pielea maneliştilor se face maronie cu timpul  

pentru că ascultă muzică de căcat.  
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Q: De ce ţine Adrian Copilu’ Minune mâinile în sus când cântă? 

A: Ca să nu-l calce lumea în picioare... 

 

  

Adrian Copilu’ Minune aşteaptă în staţia de autobuz. Autobuzul 

opreşte şi în dreptul uşii stă o blondă înaltă. Adrian o întreabă: 

- Te dai jos? 

- Da. 

- Cu ce? Că miroase tare mişto! 

 

 
 

  

Q: De ce râde Adrian Copilu’ Minune când coboară dealul? 

A: Îl gâdilă iarba în fund! 
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În România urma să aibă loc un concert cu o trupă rock. S-a dat 

de ştire cum că trupa nu a mai putut veni din motive necunoscute. 

La concert apare Nicolae Guţă. Începe el să cânte o manea, iar 

rockerii îl huiduiesc. Un tip bâlbâit zice:  

- Bis-bis-bis... 

Rockerii au tăbărât pe el şi l-au bătut. Guţă, văzând că are un 

fan, mai cântă o manea. Bâlbâitul spune iar:  

- Bis-bis-bis... 

Rockerii îl bat iar. A treia oară, bâlbâitul nu mai vrea bătaie şi se 

chinuie să spună la finalul manelei: 

- Bis-bis-biserica ta de manelist! 

 

  

Statusurile maneliştilor pe Yahoo Messenger:  

 Pe turbosistem (available); 

 Număr bani (busy); 

 La Miss Piranda (stepped out); 

 Întorc caseta şi vin (be right back); 

 Îmi aştept dedicaţia pe Taraf (not at my desk); 

 Ascult muzică la telefon (on the phone); 

 Duşmanii pândeşte (invisible to everyone); 

 Blestem şi plâng (offline). 

 

  

Q: De ce au maneliştii ciocate numai cu 10 cm mai lungi decât 

piciorul? 

A: Pentru că doar atât îi duce capul. 

 

  

Q: Unde se întâlnesc manelele cu hip-hopul? 

A: Undeva în Balcani! 
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- Ce te joci, mă? 

- Counter Strike şi ascult manele! 

- Cum să joci Counter Strike pe manele? 

- Simplu, Guţă îmi spune mereu pe unde vin duşmanii... 

 

  

Un copil de manelist vine acasă după prima lui zi de şcoală: 

- Mămico, azi la şcoală am făcut literele şi eu am fost cel mai 

bun. De ce mămico, pentru că ascult manele? 

- Nu, puiul mamii, pentru că eşti inteligent. 

A doua zi după şcoală: 

- Mămico, azi am făcut adunări şi eu am fost cel mai bun. De ce 

mămico, pentru că îmi plac manelele? 

- Nu, puiul mamii, pentru că eşti inteligent... 

A treia zi după şcoală: 

- Azi am avut educaţie fizică şi eu sunt singurul băiat din clasă 

care am păr pe piept. De ce mămico, pentru că sunt manelist? 

- Nu, puiul mamii, pentru că ai 24 de ani! 

 

  

Doi manelişti la un botez: 

- Bă, mi-am luat maşină. 

- De care? 

- Audi Q7. 

- Haoleu! Shukar! Şi ce număr are? 

- Fără număr! 

 

  

Cred că am faţă de manelist. Ieri am fost la Cora şi casieriţa m-a 

întrebat: 

- Bună ziua, punguţă? 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 15 

  

Q: Cum se şterge la fund Adrian Copilu' Minune? 

A: Aleargă prin iarbă... 

 

  

La Finanţe: 

- Şefu', încerc să calculez impozitul unui manelist. Cât naiba 

înseamnă 16% din fără număr? 

 

  

Nicolae Guţă cântă în Italia de Crăciun. 

Dacă toţi maneliştii i-ar urma exemplul, am 

avea parte de un Crăciun cu adevărat fericit. 

 

  

Q: Ce e mic, negru şi cu bretele?  

A: Adrian Copilu’ Minune. 

 

  

Q: De ce nu sunt manele în Elveţia? 

A: Elveţia e o ţară neutră şi nu are duşmani! 

 

  

Q: Ce e mic şi negru şi sare prin cameră? 

A: Adrian Copilu’ Minune, încercând să aprindă lumina. 

 

  

Q: De ce nu a declarat Adrian Copilu’ Minune toată averea în 

Declaraţia de avere? 

A: Pentru că formularul nu e suficient de lung! 
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Opreşte Adi DeVito maşina lângă un ţigan care cerşea. Omul îl 

recunoaşte şi-i zice: 

- Bă, ştii care-i diferenţa dintre noi? 

- Da, sunt mai multe. Eu am o voce mai bună decât a ta, am mai 

mulţi bani ca tine si am de zece ori mai mult aur. 

Cerşetorul adaugă: 

- Ai uitat ultima diferenţă. Scula ta e cât degetul meu. 

 

  

Culmea maneliştilor: Să conducă o maşină fără număr, fără 

număr, fără număr... 

 

  

Doi manelişti stau de vorbă. 

- Auzi mă, întrebă unul, ce e ăla şah? 

- Bă, îi răspunde celălalt, şahul e piesele alea care le băgam noi 

în pungă când jucăm table. 
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Q: Cum se alege cel mai deştept manelist dintre 1.000 de 

manelişti? 

A: Se dă cu banul. 

 

  

Un rocker ajunge dimineaţa beat acasă. Intră în bucătărie şi dă 

peste maică-sa: 

- Mamă, mi-e rău... 

- Ce să-ţi fac, puiule, să-ţi treacă? 

- Pune o manea, să vărs! 

 

  

Q: În câte categorii se împart maneliştii? 

A: Proşti, foarte proşti şi... Becali. 

 

  

Q: Toţi maneliştii sunt proşti? 

A: Nu, doar românii! Restul aşa sunt de felul lor. 

 

  

Q: Eşti închis într-o cameră cu un manelist, un tigru şi o cobră. 

Ai o puşcă în care ţi-au mai rămas două gloanţe. Ce faci? 

A: Evident, îl împuşc pe manelist. De două ori! 

 

  

Mesajul unui manelist pentru baragladina lui: 

Eşti frumoasă ca o stele, 

Tu mi-ai rupt inima-n doi, 

Toate sufletele mele, 

Bate pentru tu şi noi... 
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La început a fost cuvântul.  

Într-o zi, Zeul Universal al muzicii a dat din cap. Aşa a apărut 

rockul.  

În următoarea clipă, a dat şi din mâini şi apare şi rapul. Ceva mai 

târziu, dă din picioare şi apare popul.  

Obosit după atâta muncă şi după masa copioasă de dimineaţă, 

acesta se duce la toaletă.  

Aşa s-au născut manelele! 

 

  

Q: Toţi maneliştii sunt ţigani? 

A: Nu, doar o mică parte. Restul sunt români de culoare cafenie. 

 

  

Se întâlnesc un rocker cu un manelist şi se iau la bătaie. Se bat... 

până se omoară. Ajung în purgatoriu. Se uita Iisus la ei şi îi întreabă: 

- Aţi fumat?  

- Da. 

- Aţi băut?  

- Da. 

- Aţi avut femei?  

- Da. 

- Aţi înjurat?  

- Da. 

- Tu, îi spune Iisus manelistului, te duci în iad. Tu, îi spune 

rockerului, te duci în Rai. 

La care manelistul întreabă supărat:  

- De ce? Aceleaşi păcate le-a avut şi el. 

Iisus răspunde serios:  

- Da, dar el are plete ca mine! 
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Q: Ce fac trei homosexuali aşezaţi unul peste celălalt? 

A: Dansează manele. 

 

  

Anunţ mortuar: Cu regret, vă anunţăm dispariţia dintre noi a 

iubitului manelist naţional Adi Minune. Marele artist s-a  spânzurat 

de un bonsai. 

 

  

Q: De ce dau maneliştii din fund şi rockerii din cap? 

A: Fiecare scutură ce are... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 20 

Cum să devii cocălar 
şi să  faci o manea de succes 

Ghid practic în 10 paşi. 
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PASUL 1 

Nume de baştan (Elvis, Florin Fermecătoru’, Englezu’, etc.). 

PASUL 2 

Incultură generală obligatorie. 

PASUL 3 

IQ mai mic decât numărul de la pantofi. Câştigarea unui loc în  

categoria proşti, dar mulţi. 

PASUL 4 

Posesie (sau achiziţionare pe parcurs) limuzină, castel, fara-

oancă şi boraci (puradei). 

PASUL 5 

Rude în puşcărie. 

PASUL 6 

Imagine 

I. Bijuterii – lanţ, ghiul şi brăţară de aur – mai mult de jumă-

tate din greutatea corporală. 

II. Freza – două părţi gel, o parte păr. 

III. Hainele – cât mai strălucitoare şi de prost gust. 

A. Cămaşă (albă sau neagră). 

B. Pantaloni (preferabil negri). 

C. Pantofi de lac. 

D. Vestă, manta sau capă. 

PASUL 7 

1. Versuri.  

A. Vocabular obligatoriu: bani, duşmani, ţigani, golani, 

femei, fetiţe, prinţesă, băutură, dolari, aur, parai, 

lovele, milionar, Mercedes, celular, inimă, suflet, 

Dumnezeu, viaţă, valoare.  

B. Interjecţii: oooooooof, ah, sha-la-la, cicalaca-cichicha. 

2. Sunt admise: 

A. greşeli gramaticale; 

B. Verbe – cât mai multe dezacorduri; 
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C. Substantive – plural la alegere; 

D. greşeli de tipul „la toţi”, „lu’ copilu’ meu” şi „aş vrea ca 

să te regăsesc”; 

E. Versuri albe; 

F. Rime cu acelaşi cuvânt; 

G. Metafore duse la extrem („floarea florilor”, „sugativă-n 

portofel”); 

H. Cuvinte străine („bambina”, „ragazza”, etc.). 

PASUL 8 

Subiecte 

I. Iubirea 

A. relaţiile 

1. Cu mai multe femei 

2. Reuşite 

3. Nereuşite (vezi părăsire) 

B. Părăsire 

1. Pentru altul/alta 

2. Pentru bani 

3. Pentru ambele 

4. Moarte 

II. Familia 

A. Copiii 

B. Nevasta 

C. Fratele 

D. Bunăstare, părăsire sau laudă 

III. Banii 

A. deţinerea lor în cantităţi exagerate 

B. Risipă firească 

C. Invidia celorlalţi 

IV. Laudă proprie (bogăţie, bunăstare, performanţe sexuale, 

sex-appeal, performanţe muzicale) 
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PASUL 9 

Melodia 

I. Instrumente consacrate 

A. Acordeon 

B. Orgă de proastă calitate 

C. Instrument de suflat 

D. Tobe de sintetizator cu generozitate 

II. Voce 

A. Opţională şi/sau chinuită 

B. Ecou 

C. Accent obligatoriu 

D. Rap inclus 

III. Originalitate facultativă 

PASUL 10 

Videoclip 

I. Mişcări necesare  

A. Stânga-dreapta (maxim doi paşi) 

B. Pocnire din degete 

C. Zâmbet cuceritor 

II. 15-20 de fete dotate care să-şi agite echipamentul 

Decor prost (sau inexistent) 

Lumini cât mai colorate 

Câteva maşini decapotabile în care să cânte barosanu’. 
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Top 7 nebuni 
 

 

 
 

 

 

Locul 7 

Premiul Liebeck este numit aşa după Stella Liebeck, 81 de ani, 

care a dat în judecată McDonald’s pentru că şi-a vărsat în poală o 

ceaşcă de cafea şi a câştigat 2,9 milioane de dolari. 
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Locul 6 

Kathleen Robertson, Austin, Texas, a primit o despăgubire de 

780.000 de dolari. Ea şi-a fracturat glezna într-un magazin de 

mobilă, după ce s-a împiedicat de un băieţel care alerga prin 

magazin. Verdictul tribunalului i-a surprins pe proprietarii 

magazinului având în vedere că micuţul era chiar copilul doamnei 

Robertson!  

Locul 5 

La egalitate pe locul 5, este şi Carl Truman de 19 ani care a 

câştigat 74.000 de dolari şi cheltuieli pentru îngrijiri medicale, după 

ce un vecin a trecut cu Honda Accord peste mâna lui. El se băgase 

sub maşină să fure roţile maşinii, iar vecinul care era la volan, nu l-a 

văzut şi a plecat din parcare. Tot pe locul 5, se află Terrence 

Dickson din Bristol, Pennsylvania, care, după ce a spart o casă, a 

vrut să iasă prin garaj, dar uşa acestuia era stricată şi uşa de acces 

în casă se închisese automat în urma lui. Proprietarii erau în 

vacanţă, aşa că hoţul a rămas închis opt zile în garaj, hrănindu-se 

doar cu o ladă de Pepsi şi un sac de mâncare pentru câini. El a dat 

în judecată casa de asigurări a proprietarului pentru că situaţia i-a 

cauzat stres şi a câştigat 500.000 de dolari. 

Locul 4 

E ocupat de Jerry Williams din Little Rock Arkansas, care a fost 

muşcat de fund de câinele vecinului, care era legat în curtea 

respectivului vecin. El nu a câştigat decât 14.500 de dolari, pentru 

că juriul a considerat ca dl. Williams a provocat „puţin” acest 

incident, sărind gardul şi trăgând cu o puşcă cu alice în câine. 

Locul 3 

Aparţine domnişoarei Amber Carson din Lancaster Pennsyl-

vania, care a alunecat pe o baltă de sifon într-un restaurant şi a 

suferit afecţiuni la coloană. Balta fusese făcută chiar de 

domnişoară, care aruncase un pahar cu sifon în capul prietenului ei 

şi probabil ratase. A câştigat 113.500 de dolari. 
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Locul 2 

Kara Walton din Claymont Delaware a încercat să intre pe 

geamul unei toalete de la un club de noapte pentru a nu plăti 3,5 

dolari la intrare, a alunecat şi şi-a spart doi dinţi. A dat în judecată 

clubul şi a câştigat 12.000 de dolari şi cheltuielile stomatologice. 

Locul 1 cu coroniţă 

Merv Grazinski din Oklahoma City, a cumpărat o rulotă cât o 

casă şi, când se deplasa pe autostradă, a fixat viteza pe automat şi 

s-a dus în spate să-şi facă o cafea. Rulota a ieşit de pe autostradă şi 

a căzut în şanţ. El a dat în judecată compania care a fabricat rulota 

pentru că nu a specificat în manualul de utilizare că nu trebuie să 

părăsească volanul în timp ce merge. A câştigat 1.750.000 de dolari 

şi o nouă rulotă, iar compania a modificat manualul de utilizare 
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Perle ale elevilor români 
 

 
 

Comuniştii erau terorişti, nu dădeau 

internet la oameni. 

 

 

Perle ale elevilor la examenul de Bacalaureat 2013: 

 

o Cătălin Botezatu este un model în viaţă pentru 

orice fiinţă pentru că el ia fete din viaţa reală şi le 

duce şi le îmbracă la Bucureşti şi pe unele chiar 

mai adânc în Europa. 

 

o Pe lângă modelul meu în viaţă eu am şi modele în 

viaţă, care sunt animatoare, cu care mă înţeleg 

bine, cu unele merg chiar la ştrand, când nu sunt 

obosite noaptea după dans. Au o viață bună, deci 

așa vreau să ajung și eu. 
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o Este foarte important să îţi alegi un model în 

viaţă. Eu încă de mică m-am văzut model de 

succes, pe marile scene, prezentând haine 

scumpe, pentru oameni rafinaţi. Acum modelul 

meu este Mădălina Ghenea. 

 

o Multă lume critică pe Zăvoranca, Daniela Crudu, 

dar ele sunt cap de afiş în show biz, prin toate 

revistele, le urmăresc fotografii în cluburi, pe 

stradă, apar seara la televizor. Pentru mine ele au 

reuşit în viaţă. Numele lor apare pe internet de 

mii de ori. Altfel, nu te ştie nimeni, în afară de 

cartierul tău. E bine să ai un model de urmat, te 

inspiră în ce faci. 

 

o Un model te reprezintă. Gigi Becali vorbeşte pe 

înţelesul meu, pricep. Patapievici are fraze 

încâlcite, musai am nevoie de dicţionar ca să 

pricep ce vrea să spună. 

 

o Poetul avea o fixaţia pe poza lui Ann pentru că 

atuncea, în vechime nu era Facebook ca să vadă 

toate panaramele dezbrăcate pe toţi pereţi. Şî ea 

perversa o lăsat poza ei în vitrină la foto pe unde 

ştia că trece poetul. 

 

o Se uita cu jenă la poza capului iubitei lui din 

vitrină la fotograf că făceau mişto băieţii de la 

terasă de iel.  Fotografia avea buzele surâzătoare. 

Ia lăsat-o iubita lui ca atunci când este plecat cu 

treabă, el să nu uite de faţa ei. 
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o Ann avea nişte trăsături de gen epic. Era epică. 

Sebastian era mai puţin epic deşi avea potenţial 

întrucât îi plăceau pozele, dar e mai mult curentul 

liric. 

 

o Jurnalul e mai puţin bun când la 16 ani mama 

găseşte scrise lucruri personale, că am luat bătaie 

s-au de ce fete îmi place. 

 

o Eminescu minţea în poezi cu viziunea lui despre 

lume cu iubire, cu sentiment, cu pus de suflet în 

relaţiea ce nu era el, nu era adevărat că am văzut 

şi la televizor că mergea și prin locuri necurate și 

că a murit de sifilis. 

 

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

trecut şi câte fete ţi-au mâncat bani. 

 

o Jurnalul e acel ceva pe care îl uiţi în bancă la 

şcoală şi un coleg îl găseşte şi îl citeşte şi te 

compromite. 

 

o Rolul cratimei este de a ajuta, a uşura deplasarea, 

mersul pe jos… 

 

o Rolul verbelor la imperfect e să ne arate că lumea 

asta chiar e imperfectă, poţi să faci tu bine cât 

poţi, să te duci la biserică, să-ţi faci temele, să nu 

minţi şi tot te calcă maşina sau faci cancer. 
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o Tipul de perspectivă narativă în Accidentul este 

una foarte foarte nasoală, dacă-mi permiteţi să 

spun mai modern. Ce accident are o perspectivă 

veselă? 

 

o Ştefan cel Mare a bătut cel mai mulţi turci, era 

spaima Imperiului Austro-Otoman. A avut vreo 50 

de războaie cu ei şi a fost 50-0. Numai când îl 

vedeau ăia şi deja începea să le sune apa în cap. 

 

o Comuniştii erau terorişti, nu dădeau internet la 

oameni. Ei se bătea cu americanii, care lea dat la 

temelie, că avea mai multe bombe atomice. 

 

o Statul român s-a născut pe cadavrele oamenilor 

simpli, ca mine şi ca tine, care au murit ca să 

avem noi unde să mergem azi la mall şi să 

spunem că România e o ţară de… mă scuzaţi 

puncte puncte. 

 

o Sau bătut ani mulţi în al doilea război mondial şi 

sa-u mai şi săturat. Şi au zis să facă pace şi au 

puso diun tratat. Adio război. 

 

o Uniunea Sovietică era un fel de Rusia de acum, 

mai măricică. Ea avea Armata Roşie, care era câtă 

frunză câtă iarbă, vorba poetului, iar noi 

otrăveam fântânile, ca să moară ei de sete înainte 

să ne arunce bombe în cap. 
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o Dacă nu era Mihai Viteazu să facă el România cu 

mânuţele lui cum l-a tăiat capu, şi bine la tăiat,  

nu aveau ăştia ce să fure azi. 

 

o România a trecut prin “criza orientală” la mijlocul 

secolului XIX pentru că a fost invadată de mici, 

bere şi manele din Turcia, care a vrut să termine 

cu România. Numai că românii nu sa împotrivit şi 

au câştigat războiu. 

 

o Nicolae Ceauşescu a construit cu doar câţiva 

oameni statul român modern în sec. 19. A făcut 

fabrici, moluri, ştranduri. Aveam cele mai frumoa-

se mine din Europa, unde minerii săpau frumos în 

pământ. Şi a mai rămas mii de tone de aur. 

 

o Nu putem avea imagini poetice, pentru că textul 

nu e cu fotografii. 

 

o România era implicată în tot felul de relaţii 

internaţionale aiurea prin lume cu diverşi dubioşi. 

Asta nu era bine, deoarece îşi bătea toţi joc de ea 

ca şi acuma. 

 

o Hoţomanii din Imperiul Otoman au belit Ţara 

Românească de tot ce avea ea mai de preţ. Aur, 

carne, copii tineri pe care îi furau şi îi învăţau să 

fie hoţomani de mici. 

 

o Nici nu ştiu care e treaba cu războiaele cu turci 

ruşi şi nemţi că ieu tot aud că unguri e obraznici şi 

ne fac probleme. 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 32 

Perle ale candidaţilor la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele 

Comunicării (București): 

 

o Setea de cunoștințe vă va ține legați de ecranele 

televizoarelor până în momentul în care oboseală 

nu vă mai putea fi stăpânită. 

 

o Un alt motiv pentru care urmăresc cu regularitate 

această emisiune și v-o recomand este aventura, 

eu fiind o persoană căreia îi place să se riște 

pentru ea la final, să obțină un bagaj de 

informații. 

 

o Emisiunea e la o oră destul de târzie, în 

comparație cu orice altă emisiune ce se difuzează 

la acea oră. 

 

o Într-adevăr fetele care participă la emisiunea “Te 

pui cu blondele” au o ținută obligatorie și sunt 

inadegvat îmbrăcate pentru ceea ce vor să arate. 

 

o Majoritatea dintre noi, au un model în viață care 

e vedetă, iar prin această ocazie putem afla mai 

multe despre ea și modul cum gândește. 

 

o În general, cei care privesc la televizor și sunt 

pasionați de acest lucru își conturează cariera. 

 

o Unii dintre ei nu aveau alimente, alții nu aveau 

lemne de foc, totul parcă era desprins dintr-un 

basm. 
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o Un prim lucru benefic ce poate fi identificat în 

legătură cu Top Gear este faptul că 

telespectatorul i-a contact cu limba engleză pură 

vorbită chiar de inventatorii ei. 

 

o Interesul tinerilor față de România ar crește 

sesizabil dacă s-ar promova emisiuni cu caracter 

umoristic. 

 

o Emisiunea mea preferată are o caracterizare 

succintă, banală, aș insista. Nici numele nu are 

conotații excepționale și sugerează pe cât posibil, 

pentru oamenii citiți, adevărata sa natură. “Acces 

Direct” este numele ei și te poate învăța atâtea, 

întrucât, o emisiune trebuie să conțină o morală 

bine definită, nu doar informații comerciale. 

 

o Emisiunea e gândită să acopere toate categoriile 

de vârstă și, chiar dacă are triunghi, se pot uita și 

cei slabi de înger. 
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Noua Dacia Logan 
Caracteristici tehnice 

 
 

 

 

STANDARD 

 Masă: între 1.050 şi 1.245 kg, în funcţie de dotări 

(turometru, roata de rezervă, al doilea ştergător 

parbriz, scaun pentru şofer, volan rotund, etc), 

maşină nouă. După o perioadă de 3 ani de folosire, 

masa va fi de aproximativ 825 kg datorită coroziunii. 

 Greutatea: variază odată cu variaţia masei şi în 

funcţie de felul în care acceleraţia gravitaţională 

acţionează asupra dotărilor opţionale (turometru, 

roata de rezervă, al doilea ştergător parbriz, scaun 

pentru şofer, volan rotund, etc.) De asemenea, 

constanta g este variabilă în funcţie de gradul de 

corodare al vehiculului. 
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 Capacitate cilindrică: 1.421 cmc în stare perfectă de 

funcţionare. 

 Putere: 75 cp nouă, 70 cp în garanţie, 65 cp după 2 

ani, 80 cp după 3 ani. 

 Demaraj 0-100 km: până la serviciu - 18 s, până la 

socri - 28 s, până la alimentară - 16 s, până la 

alimentară pentru achiziţionat o oarecare cantitate 

de bere - 9 s, cu nevasta la volan - 96 h, până la ţară 

- 17 s de la ţară înapoi cu 1 buc. porc adult tăiat în 

portbagaj - 26 s, cu nevasta + soacra + copii în 

maşină - 32 s, opţional, dacă nevasta urlă şi soacra 

aprobă - 46 s, la drum întins spre soacră în mijlocul 

străzii cu spatele spre maşină - 7 s. 

 Frânare de la 90 km/h la 0: pe şosea uscată – 240 m, 

şosea udă – 340 m, piatră cubică umedă - 500 m, 

şosea asfaltată uscată cu soacra pe şosea cu spatele 

la direcţia de mers - în soacră, şosea cu praf şi 

denivelări - în chioşcul de la colţul străzii. 

 Debit apă în habitaclu: 14 l/h pe timp de ploaie, 20 

l/h la spălare. 

 Debit antigel în habitaclu: 1 l/săptămână. 

 Probabilitate închidere portiere: faţă 40%, spate 

15% la o forţă de închidere de 800 N/m. 

 Jante: beton, dotate cu cauciucuri Montana New 

Assymetric Great Varză cu limitator de viteză prin 

săritură la 60 km/h. 

 Aer condiţionat: în habitaclu, portbagaj şi torpedou, 

cu sistemul Damigean Anti Freeze. 

 Hayon, bocănit (scârţâit)/min - 235. 
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OPŢIONALE 

 Airbag în portbagaj, versiunea Smooth Pork. 

 Alarmă antirelativă (protejează împotriva ţiganilor 

relativari - care ciordesc relativ tot). 

 Alarmă preventivă la alarmă - pornirea alarmei dacă 

porneşte altă alarmă pe o rază de 1 km. 

 Scaun şofer (versiunea standard e prevăzută cu 2 

locuri de fixare a şuruburilor pentru un taburet 

lemn). 

 Veioza + şifonier spate. 

 Semnalizare stânga (versiunea standard are doar 

semnalizare dreapta, spre stânga folosindu-se palma 

cu un deget întins). 

 Volan rotund (versiunea standard este echipată cu 

ghidon). 

 Aerotermă cu 21 viteze şi schimbător Shimano. 

 Turometru util (0-2500 rpm) şi/sau fantezist (0-8000 

rpm). 

 Cric. 

 Roată rezervă opţional şi jantă. 

 CD manele geam. 

 Geamuri fumurii cu folie cu băşici. 

 Eleroane tip bengos. 

 Proteză dentară universală în torpedou. 

 1 buc. tub super glue. 
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Economia neagră a râsului 
 

 
 

Un economist este persoana care ştie despre 

bani mai mult decât acela care îi are. 
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Dacă timpul înseamnă bani, ATM-urile sunt maşini ale timpului? 

 

  

Un tip se întâlneşte cu un matematician, un economist şi un 

contabil şi îi întreabă: 

- Cât fac unu şi cu unu? 

Matematicianul îi răspunde: 

- Exact doi. 

Economistul răspunde: 

- Poate doi. 

Contabilul se uită în stânga şi în dreapta şi spune în şoaptă: 

- Cât vrei să facă? 

 

  

Un inginer, un avocat şi un contabil naufragiază pe un rest de 

barcă pe ocean. În timp ce pluteau în derivă, apare insula 

salvatoare la orizont.  

Inginerul propune să înoate pe rând şi să tragă barca după ei 

până la insulă. Primul înoată inginerul care, profitând de 

cunoştinţele sale tehnice, era sigur că va duce barca la mal. Din 

senin, apare un rechin şi ceilalţi doi abia reuşesc să îl tragă în barcă 

mai mult mort.  

Avocatul îşi face cu greu curaj gândindu-se că îi va ţine o 

pledoarie rechinului şi că îl va convinge cu vorbe meşteşugite. Nici 

nu intră bine în apă, că apare rechinul şi aproape că îl sfâşie.  

Contabilul intră în apă zâmbind. Apare rechinul şi începe să 

împingă barca spre mal, ajutându-l pe contabil. Miraţi, ceilalţi 

întreabă: 

- Fenomenal! Cum ai reuşit? 

- I-am spus că îl scap de Fisc! 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 39 

  

Doi contabili, mergând spre casă, văd un rahat pe trotuar. 

- Dacă îl mănânci, îţi dau un milion, zice primul.  

Celălalt îl mănâncă, dar mergând mai vede unul şi zice:  

- Dacă îl mănânci şi tu, îţi dau un milion.  

Primul contabil mănâncă şi el. Pe drum au mâncat fiecare câte 

zece rahaţi şi la despărţire unul zice:  

- Am mâncat atâta rahat şi suntem fiecare la banii lui. Ce folos?  

Celălalt răspunde:  

- Da, dar am avut rulaj de 20 de milioane! 

 

  

Q: Cum se numeşte un contabil care vorbeşte cu altcineva? 

A: Un tip popular! 

 

  

Întrebare pe un site specializat de contabilitate: 

- Recomandaţi-mi, vă rog, un soft care să mă ajute la gestio-

narea banilor personali! 

Răspuns: Soţie! 

 

  

Un proaspăt contabil se prezintă la un interviu: 

- Aş dori să mă angajez, nu am experienţă, dar învăţ repede şi 

sunt creativ! 

Patronul se gândeşte şi spune:  

- Ei bine, îţi dau o şansă. Avem un debitor. Dacă obţii de la el 

suma pe care ne-o datorează, te angajăm! 

A doua zi tânărul pretendent se întoarce victorios cu suma. 

- Fenomenal! Cum ai reuşit? 

- I-am spus că dacă nu ne plăteşte, mă duc la ceilalţi creditori şi 

le spun că ne-a plătit! 

http://www.serban-accounting.ro/
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Un om moare şi, fiind păcătos, ajunge în iad. În timp ce trecea 

printre şiruri de alţi păcătoşi aflaţi în chinuri groaznice, îl vede pe 

contabilul său în braţele unei femei superbe. Supărat, se întoarce 

către Diavol şi îi spune: 

- Nu este drept! Eu îmi voi petrece eternitatea suferind cumplit 

în lacul cu pucioasă şi acest contabil al meu se află în braţele unei 

femei frumoase!  

Diavolul îl împunge cu furca şi îi zice: 

- Cine eşti tu să evaluezi pedeapsa femeii? 

 

 
 

  

Contabilul merge la medic fiindcă suferă de insomnie. Medicul îl 

întreabă: 

- Aţi încercat să număraţi oi? 

- Da, dar nu merge. Dacă greşesc, trebuie să verific şi să sun 

auditorul... 
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Q: Care este culmea contabilităţii?  

A: Să-ţi iasă!  

 

  

Apare în presă un anunţ pentru un post de contabil şi un tip se 

duce la interviu. Acolo, patronul îl întreabă: 

- Poţi să îmi spui, te rog, cât fac 7 înmulţit cu 3? 

Tipul se gândeşte şi răspunde:  

- 22! 

Apoi, pleacă blestemându-şi zilele că nu a luat un calculator cu 

el. După două săptămâni este chemat şi i se spune: 

- Felicitări, ai fost angajat! 

Contabilul nu se poate abţine şi spune:  

- Ştiţi, am calculat acasă cu calculatorul şi răspunsul meu era 

greşit! De ce m-aţi angajat? 

- Răspunsul tău a fost cel mai apropiat de realitate! 

 

  

Un economist este persoana care se îmbogăţeşte fiindcă le 

spune altora cauza sărăciei lor. 

 

  

Doi contabili se prezintă pentru un post liber şi ajung în ultima 

etapă. Li se dă un test de cunoştinţe şi apoi li se spune că vor fi 

informaţi asupra rezultatelor finale. Peste două săptămâni, cei doi 

concurenţi sunt chemaţi în biroul directorului: 

- Ei bine, amândoi aţi obţinut exact aceleaşi rezultate. Totuşi, îl 

vom angaja pe el! 

- Bine, bine, dar de ce pe el dacă rezultatele sunt identice? 

- Pentru că la ultima întrebare, el a răspuns „Nu ştiu”, iar tu ai 

scris „Nici eu”. 
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Q: Cu ce se ocupă un economist? 

A: Pe termen scurt un economist face pe multe, care nu valo-

rează nimic pe termen lung. 

 

  

E adevărat că banii nu cumpără ferirea. Dar sărăcia ce cumpără?  

 

  

Q: Care este diferenţa între un contabil şi o femeie? 

A: Contabilul se bucură când îi iese socoteala, iar femeia când îi 

intră. 

 

  

Un auditor, un director şi un contabil sunt prinşi de un trib de 

aborigeni. Pentru că au încălcat teritoriul lor, căpetenia hotărăşte 

să îi pedepsească cu 20 lovituri de bici. Dar pentru că i-a văzut pe 

toţi aşa slăbuţi şi firavi, i s-a făcut milă şi le-a zis:  

- Vă îndeplinesc la fiecare câte o dorinţă care să vă uşureze 

suferinţa. 

Primul este directorul care zice:  

- Solicit să mi se pună o pernă în spate.  

După 10 lovituri, perna se rupe şi directorul suferă cumplit. Al 

doilea este auditorul care zice:  

- Solicit să mi se pună două perne pe spate.  

După 15 lovituri, ambele perne cedează şi auditorul primeşte 

restul de lovituri direct pe piele. Al treilea vine contabilul care zice:  

- Mărite şef de trib, eu nu mă dau în lături să primesc 100 de 

lovituri la spate. 

- Mare este curajul tău! Dorinţa ţi se va îndeplini! 

- Solicit însă, în baza dreptului oferit, să îl prindeţi în spatele 

meu pe auditor. 

http://www.serban-accounting.ro/
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Un economist, membru al Comisiei de Prognoză, avea o 

potcoavă bătută în cuie deasupra uşii de la birou. Întrebat de ce a 

decis să-şi „împodobească“ biroul cu o potcoavă, acesta a explicat 

că-i aduce noroc şi îi îmbunătăţeşte previziunile.  

- Crezi în astfel de superstiţii? a venit continuarea logică.  

- Bineînţeles că nu, însă funcţionează indiferent dacă crezi sau 

nu crezi. 

 

  

Q: De ce se apucă un contabil de fumat? 

A: Ca să îşi deducă din cheltuieli costul ţigărilor, pe motiv că au 

fost distruse de foc! 

 

  

Contabilul pleacă de acasă, lăsând soţiei o scrisoare: 

- La cei 40 de ani ai mei, sunt la un hotel cu amanta mea de 20. 

Ajuns la hotel, găseşte o scrisoare: 

– Eu am rămas acasă, la cei 38 de ani ai mei, cu amantul meu de 

19 ani. Şi pentru că eşti un bun contabil, vei recunoaşte că 19 intră 

în 38 de mai multe ori ca 40 în 20... 
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Q: Pe o potecă îngustă pe care pot trece simultan doar două 

fiinţe, te întâlneşti cu un şarpe şi un contabil, mergând împreună. 

Pe care din ei trebuie să îl omori ca să îţi poţi continua drumul?  

A: Trebuie să omori contabilul pentru că altfel îţi impută 

şarpele. 

 

  

Economiştii care fac prognoze se împart în două categorii: 

- cei care nu ştiu ce se va întâmpla în viitor; 

- cei care nu ştiu că nu ştiu nimic. 

 

  

Q1: De câţi contabili e nevoie pentru a schimba un bec?  

A2: De niciunul. Becul a fost tăiat din buget. 

Q2: De câţi economişti ecologişti e nevoie pentru a schimba un 

bec?  

A2: De toţi. Unul va înşuruba becul, iar ceilalţi vor redacta studii 

de impact asupra mediului. 

Q3: De câţi economişti ai şcolii din Chicago e nevoie pentru a 

schimba un bec? 

A3: De niciunul. Dacă becul ar fi trebuit schimbat, l-ar fi 

înşurubat mâna invizibilă a pieţei până acum. 

Q4: De câţi economişti mainstream e nevoie pentru a schimba 

un bec? 

A4: De doi, unul să verifice existenţa becului şi altul pentru a-l 

schimba. 

Q5: De câţi economişti neoconservatori e nevoie să schimbi un 

bec? 

A5: De niciunul. Dacă guvernul îl va lăsa în pace, se va înşuruba 

singur. 
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Un contabil se pregăteşte să plece în concediu. Mai întâi se 

duce la bancă să împrumute 5.000 de euro. Ofiţerul de credite îi 

solicită o garanţie. Contabilul îi spune: 

- Iată cheile de la maşina mea, un Ferrari ultimul tip. 

Ofiţerul ia cheile, aduce maşina în parcarea subterană a băncii 

pentru a depozita „garanţia” în deplină siguranţă şi aprobă 

împrumutul pentru contabil, observând însă din acte că acesta este 

milionar. 

După două săptămâni, contabilul se întoarce din concediu şi 

doreşte să returneze împrumutul. 

Ofiţerul de credite calculează dobânda, 10 euro, dar nu se poate 

abţine să nu întrebe: 

- Domnule, am observat că sunteţi milionar. De ce aţi 

împrumutat 5.000 de euro? 

- Păi, unde aş fi găsit eu loc de parcare păzit pentru două 

săptămâni pentru numai 10 euro? 
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- Este adevărat faptul că pe timpul socialismului economia 

noastră era la marginea prăpastiei?, întreabă reporterul. 

- Aveţi perfectă dreptate, domnule, dar de atunci s-a făcut un 

pas înainte, răspunde economistul. 

 

  

Discuţie între 2 contabili: 

- Care e poziţia ta preferată? 

- 82. 

- Cum 82? întreabă mirat celălalt. 

- Păi, 69 plus TVA. 

 

  

Într-o firmă oarecare intră nişte hoţi mascaţi: 

- Acesta este un jaf! 

Contabila, uşurată, le spune: 

- Vai, ce m-am speriat! Am crezut că e Garda Financiară! 

 

  

Q: Ce reprezintă menstruaţia pentru o contabilă? 

A: Anularea intrărilor din luna precedentă. 

 

  

Doi contabili stau de vorbă: 

- Şeful mi-a făcut azi un cadou, zice primul. 

- Dar nu pari prea bucuros, se miră al doilea. 

- Păi, mi-a dat Codul Penal. 

 

  

Q: Care este culmea contabilităţii? 

A: Caii sunt imobilizări corporale, dar care totuşi se mişcă. 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 47 

 

  

Contabilul e întrebat: 

- Câte luni are anul? 

- Vreo 10 plus TVA... 

 

  

Q: Care este culmea economiei? 

A: Să latri în curte ca să faci economie de câine... 

 

  

Un contabil se plimba în limuzina luxoasă, când vede pe 

marginea drumului doi amărâţi mâncând iarbă. Intrigat, coboară 

din maşină şi întreabă: 

- De ce mâncaţi iarbă? 

- Suntem prea săraci şi nu avem nimic altceva să mâncăm! 

- Atunci veniţi, vă rog, la mine. Urcaţi în maşină! 

- Dar avem familie, copii. Eu am şase, el are opt. 

- Nu e nimic! Să vină şi ei. 

În limuzină, cei doi nu se pot abţine să nu întrebe: 

- Domnule, cum de sunteţi atât de amabil? 

- Păi, nu e nicio problemă... În jurul vilei mele iarba e din belşug 

şi e ceva mai mare ca pe câmp! 

 

  

Trei economişti pleacă la vânătoare de cerbi. Primul trage la 10 

metri în faţa cerbului. Al doilea trage la 10 metri în spatele cerbului. 

Al treilea, cu un calculator în mână, sare în sus de bucurie: 

- L-am nimerit! L-am nimerit! 
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Legile Newtoniene ale contabilităţii: 

1. Pentru fiecare contabil există unul de aceeaşi inteligenţă dar 

de semn contrar. 

2. Ambii greşesc! 

 

  

O companie în faliment anunţă că oferă un premiu de 10 

milioane oricui vine cu sugestii privind modalităţi de economisire a 

banilor. Primul câştigător a fost un contabil care a propus 

înjumătăţirea premiului la 5 milioane. 
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Într-un magazin de animale, cineva vede trei papagali: 

- Aş vrea să cumpăr unul. Cât costă? 

- Păi, ăsta din stânga costă 500 de euro! 

- Vai, dar ce ştie să facă? 

- Păi, se pricepe să facă bugete! 

- Şi cel din mijloc? 

- Acela costă 1.000 de euro! 

- Dar ce ştie să facă? 

- Ştie să facă analize financiare complexe! 

- Hmm... şi cel din dreapta? 

- Acela costă 3.000 de euro. 

- Dar cum aşa? E prea mult! Doar nu ştie toată contabilitatea din 

lume? 

 - Ah, nu... ăsta, să fiu sincer, nu am văzut să ştie să facă ceva. 

Dar i-am auzit pe ceilalţi doi spunându-i Senior Partner... 
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Ştiinţele exacte ale glumei 
 

 

 
 

Matematicienii sunt la fel ca francezii: tot ce le 

spui traduc în limba lor, iar rezultatul este 

foarte diferit de original. 
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Profesorul de matematică înainte de o excursie: 

- Sună şi spune că de un autocar avem nevoie sigur, dar mai 

mult ca sigur două... 

 

  

De ce a trecut găina strada? 

Zenon din Eleea: Pentru a demonstra că nu se poate ajunge pe 

partea cealaltă. 

Aristotel: Este în natura găinilor să treacă străzi. 

Newton:  1) Găinile în repaos tind să rămână în repaos. 

Găinile în mişcare tind să treacă străzi.  

     2) A fost atrasă de o altă găină care se afla pe 

partea opusă a străzii. 

Heisenberg: Nu ştim cu certitudine pe ce parte a străzii s-a aflat 

iniţial găina, dar ştim că s-a mişcat foarte repede. 

Einstein: Suntem siguri că găina a trecut strada? Nu cumva 

strada a trecut pe sub găină? 

 

  

La un chef dansează „sinus de x” cu „cosinus de x”. „Sinus de x” 

observă că „e la x” e singur într-un colţ. Se apropie de el prietenos 

şi îi spune: 

- Hai şi tu la dans, integrează-te! 

Celălalt răspunde: 

- Nu, pentru ce?! Mi-e egal! 

 

  

X se duce în vizită la Y. Y îşi făcea de cap cu nevasta lui Z. X îl ia 

de guler pe Y şi-i trage o palmă. 

- Păi bine, măi Y, zice X, asta-i ecuaţie? 
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Un student îl recunoaşte pe Einstein în tren şi îl întreabă:  

- Profesore, New York-ul opreşte la acest tren? 

 

  

Un număr ia de soţie o fracţie. După un timp divorţează.  

Q: De ce? 

A: Fiindcă fracţia era ordinară. 

 

  

Un ardelean şi un matematician călătoresc cu trenul împreună. 

După un timp, trec pe lângă o stână. Ardeleanul spune: 

- 1,2,3,4,5,... 425 de oi. 

Se uită şi matematicianul, scoate un pix şi o foaie, calculează... 

nimic. După o oră, mai trec pa lângă o stână. Ardeleanul spune din 

nou: 

- 1,2,3,4,5,6,... 281 de oi. 

Matematicianul scoate notebook-ul, calculează, dar nu află 

nimic. După încă câteva ore, trec pe lângă altă stâna. Ardeleanul 

numără din nou:  

- 1,2,3,4,5,... 892 de oi. 

Matematicianul scoate mobilul, sună un prieten, se conectează 

la internet, caută, trimite mail-uri, dar nimic. 

- Domnule, nu vă supăraţi, eu sunt matematician, membru al 

Academiei, cu diplome multe şi nu am putut număra. Cum faceţi? 

- Păi, simplu, domnul meu... Numeri picioarele şi împarţi la 

patru... 

 

  

Q: De ce a murit cartea de matematică? 

A: Pentru că are prea multe probleme! 
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Inscripţie pe uşa unui laborator de fizică: „Nu priviţi laserul cu 

ochiul sănătos pe care îl mai aveţi.” 

 

  

Bulă se crede mare fizician şi se duce la un colegiu de fizicieni. 

Fizicienii au observat că Bulă e îmbrăcat cam urât şi i-au spus 

„Ţăranul”. Într-o zi, Bulă descoperă o formulă nouă la fizică şi 

colegii trebuie să aleagă numele formulei. După un timp un fizician 

zice:  

- Eu zic să numim formula lui Bulă: „Formula Fizicii Cuantice a 

Ţăranilor”! 

 

  

Q: În ce condiţii 1 + 1 = 1? 

A: Când 1 ia valori foarte mari. 

 

  

Un matematician şi-a făcut o grădină în care cultivă morcovi cu 

rădăcini pătrate. 

 

  

Q: Ce este o găină pentru matematician?       

A: Un ou derivat. 

 

  

Chimia organică este chimia carbonului. Biochimia studiază 

compuşi ai carbonului care se târăsc. 

 

  

Q: Unde pasc oile fiziciene? 

A: Pe câmpul electromagnetic 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 54 

  

Întrebare la un examen de fizică la Universitatea din 

Copenhaga: 

- Cum se poate măsura înălţimea unei clădiri cu un barometru? 

Primul student:  

- Se măsoară lungimea barometrului, se leagă barometrul cu o 

sfoară şi se coboară de pe acoperişul clădirii. Înălţimea clădirii = 

lungimea barometrului + lungimea sforii. 

Studentul a fost dat afară de la examen şi apoi a făcut 

contestaţie, care a fost acceptată pentru că s-a considerat că 

întrebarea nu impunea o anumită soluţie sau răspunsul nu putea 

edifica examinatorul asupra cunoştinţelor de fizică dobândite la 

cursul respectiv.  

 

 
 

O nouă examinare a avut loc. Întrebarea este aceeaşi, iar 

studentul răspunde: 

- Se aruncă barometrul de pe clădire şi se măsoară timpul până 

la impactul cu solul. Înălţimea clădirii = (g x t2)/2.  
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Examinatorul solicită o altă soluţie. Studentul răspunde: 

- Dacă este o zi însorită, se aşează barometrul pe clădire şi se 

măsoară umbra de pe sol. Cunoscând lungimea barometrului şi a 

umbrei, totul se reduce la o simplă problemă de asemănare a 

triunghiurilor. 

Examinatorul solicită o altă soluţie, iar studentul răspunde: 

- Se leagă barometrul cu o sfoară şi este lăsat să oscileze liber la 

sol şi pe clădire. Cum perioada de oscilaţie depinde de acceleraţia 

gravitaţională, g, se poate măsura înălţimea clădirii în funcţie de 

variaţia g. 

Examinatorul solicită o altă soluţie şi îi atrage atenţia că este 

ultima şansă. Studentul răspunde:  

- Soluţia pe care o aşteptaţi de la mine bănuiesc că este 

măsurarea presiunii la sol şi pe clădire, presiune care variază cu 

înălţimea, şi determinarea înălţimii clădirii în funcţie de variaţia de 

presiune. Însă soluţia este una plicticoasă, de aceea vă mai propun 

una. Se poate propune administratorului clădirii un târg avantajos: 

„Îmi puteţi spune, în schimbul acestui frumos barometru, care este 

înălţimea clădirii?” 

Studentul a fost Niels Bohr, singurul absolvent al Universităţii 

din Copenhaga laureat al premiului Nobel pentru Fizică. 

 

  

Programul unui matematician: 

1) Luni - demonstraţie teoremă 

2) Marţi - demonstraţie teoremă 

3) Miercuri - demonstraţie teoremă 

4) Joi - demonstraţie teoremă 

5) Vineri - demonstraţie teoremă 

6) Sâmbătă - demonstraţie teoremă 

7) Duminică - teorema este falsă! 
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O cantitate infinită de matematicieni intră în bar să 

sărbătorească doctoratul. Primul îi spune barmanului: 

- O jumătate de litru de bere, vă rog. 

Al doilea: 

- Mie un sfert de litru. 

Al treilea: 

- Mie o optime de litru. 

Al patrulea: 

- Mie o șaisprezecime. 

Barmanul: 

- Hei! Stop! Poftim un litru, divizați-l între voi și nu mă mai 

înnebuniți. 

 

  

Un matematician a organizat o loterie, în care câştigul este o 

sumă infinită de bani. În momentul când biletul câştigător este 

extras, câştigătorul cere câştigul promis. Matematicianul explică 

metoda de ridicare a câştigului:  

- 1 dolar acum, 1/2 din dolar săptămâna viitoare, 1/3 din dolar 

peste o săptămână... 

 

  

În timpul unui curs la Facultatea de Matematică din Iaşi, când 

Grigore Moisil scria mare pe tablă şi vorbea încet, unul dintre 

studenţi îi spune: 

- Domnule profesor, nu se aude! 

- Nu se aude, dar se vede... 

După ce tabla a devenit tot mai încărcată, Moisil a început să 

scrie mai mic, dar să vorbească tare, acelaşi student îi spune: 

- Domnule profesor, nu se vede! 

- Nu se vede, dar se aude... 
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Ce este sexul? 

După medici, este o boală, pentru că ajungi tot timpul la pat. 

După avocaţi, este o injustiţie, pentru că întotdeauna este unul 

deasupra, altul dedesubt. 

După politicieni, este democraţia perfectă, pentru că se bucura 

atât cel de deasupra cât şi cel de dedesubt. 

După economişti, este o investiţie proastă, pentru că e mai mult 

ceea ce intră decât ceea ce iese. 

După matematicieni, este ecuaţia perfectă, pentru că femeia 

ridică membrul la putere maximă, îl închide între paranteze, îi 

extrage factorul comun şi-l reduce apoi la expresia minimă. 

 

 
 

  

Q: Care este culmea matematicii? 

A: Să te culci cu două necunoscute şi să apară o a treia. 

 

  

Doi amici, un matematician şi un meteorolog, stau la o bere. La 

un moment dat, matematicianul îl întreabă pe metrorolog: 

- Auzi, cam cât la sută din prognozele voastre se adeveresc? 

- Păi, ce să spun? Cam 40%, răspunde gânditor meteorologul. 

- Păi, bine... Atunci, de ce nu prognozaţi invers?  
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Un prieten îi spune într-o zi lui Grigore Moisil: 

- Matematica asta pe care o predici tu... m-am săturat de ea 

până-n gât. 

Moisil răspunde: 

- Dar matematica se face de la gât în sus! 

 

  

În armată soldaţii sunt scoşi la program administrativ în grădina 

unităţii. Caporalul, cu un aer satisfăcut zice: 

- Aşa, toată lumea ia câte o lopată şi trece la săpat! E vreunul 

printre voi care se pricepe la algebră? 

- Eu, să trăiţi! Sunt student la mate-fizică, domnule caporal. 

- Bravo! Atunci aruncă dracului lopata aia, că nu-i de tine! 

Soldatul, uşurat aruncă lopata. Caporalul continuă: 

- Pune mâna pe hârleţ! Tu o să extragi rădăcinile! 

 

  

Sexul e ca matematica: Aduni patul, scazi hainele, împarţi 

picioarele şi te înmulţeşti! 

 

  

O reporteră îi spune lui Grigore Moisil în cursul unui interviu: 

- Ştiţi că adevărul supără! 

Moisil răspunde: 

- Pe mine o teoremă de matematică nu m-a supărat niciodată. 

 

  

Intră un matematician într-un magazin foto şi zice: 

- Aş dori să-mi developaţi filmele astea. 

- 9 x 13? 

- 117, de ce? 

http://obelita.com/
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La o şedinţă la Academie: 

Un geolog: Eu am făcut nu ştiu câţi kilometri toată vara şi am 

făcut două lucrări. 

Un chimist: Eu am stat toată vara închis în cei 40 mp ai 

laboratorului şi am făcut 4 lucrări. 

Grigore Moisil: Eu am stat toată vara întins pe pat şi am 

elaborat Teoria mecanismelor automate. 

 

  

Cineva l-a întrebat pe Grigore Moisil:  

- Credeţi că e potrivit ca un profesor să facă glume la cursuri?. 

Profesorul Moisil a răspuns:  

- Ştiinţa nu e tristă decât pentru unii. 

 

 
 

  

Q: De ce fizicienii teoreticieni nu sunt buni la pat? 

A: Pentru că atunci când găsesc poziția, nu găsesc momentul, iar 

atunci când au momentul, nu găsesc poziția. 
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Din analiza matematică: „Dacă gândurile converg, atunci ele 

sunt mărginite””. 

 

  

Care este regula mâinii drepte aplicată de elevii cu profesori de 

fizică severi? 

Pasul 1: Întinde brațul drept și îndepărtează-l de corp. 

Pasul 2: Orientează pumnul spre stânga și îndreaptă degetul 

mijlociu. 

Pasul 3: Rotește-ți mâna cu 90 grade în sensul acelor de 

ceasornic. 

 

  

Grigore Moisil este întrebat: 

- Domnule profesor, credeţi în vise? 

- Sigur, dragă! Acum câtăva vreme am visat că devenisem aca-

demician, că eram în aulă şi prezidam o şedinţă. Când m-am trezit, 

într-adevăr eram academician, eram în aulă şi prezidam o şedinţă. 

 

  

Q: Care este cea mai simplă metodă de a observa efectul 

Doppler optic? 

A: Ieși în stradă și privește luminile mașinilor. Lumina mașinilor 

ce se îndreaptă spre tine este albă, iar a celor care se depărtează de 

tine este roșie. 

 

  

- Dragul meu, tu iubeşti matematica mai mult decât pe mine. 

- Desigur că nu, cum puteai crede aşa ceva? 

- Demonstrează! 

- Fie A, mulţimea obiectelor iubite... 
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Q: Cum face un cal pe un drum drept?  

A: Trop! Trop!  

Q: Dar pe un drum închinat?  

A: Trop! Trop! Cosinus de alfa. 

 

  

Q: Câte categorii de oameni există? 

A: 10 categorii. Unii care înţeleg limbajul binar şi alţii care nu-l 

înţeleg. 
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Într-o celulă, trei deținuți discută: 

- Tu cum ai ajuns aici? 

- Pentru jaf și viol. Dar tu? 

- Nimica toată, să moară mama! Am șutit din câteva case, am 

omorât două babe, dar și așa mureau că erau bătrâne rău. 

- Dar tu, bă? Ce ai făcut? 

- Fizică nucleară. 

 

  

Q: Ce este un urs polar?  

A: Un urs rectangular care are sistemul de coordonate 

schimbat. 

 

  

Q: Într-un coş sunt 3 mere. Cum se împart cele 3 mere la 3 fraţi, 

astfel încât să rămână şi un măr în coş? 

A: Primii doi fraţi primesc câte un măr, iar al treilea primeşte 

mărul cu coş cu tot. 

 

  

Un fizician, un biolog şi un chimist mergeau la ocean pentru 

prima dată.  

Fizicianul a văzut oceanul şi a fost fascinat de valuri. A spus că 

vrea să facă nişte cercetări cu privire la dinamica fluidă a valurilor şi 

a intrat în apă. În mod evident, s-a înecat şi nu s-a mai întors. 

Biologul a spus că vrea să cerceteze flora şi fauna oceanului, 

astfel încât a intrat în apă. Nici el nu s-a mai întors. 

Chimistul a aşteptat vreme îndelungată, după care a notat 

următoarea observaţie: „Fizicianul şi biologul sunt solubili în apa 

oceanului.” 
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Cel mai scurt banc matematic: 

Permiteţi-i lui epsilon să fie < 0. 

 

 

  

În Rai, toţi marii fizicieni se plictisesc de discuţii cu caracter 

ştiinţific, iar Einstein propune să se relaxeze jucându-se „de-a v-aţi 

ascunselea”. Erau acolo Newton, Arhimede şi Pascal. Einstein, se 

pune primul şi începe să numere. Ceilalţi s-au ascuns, numai 

Newton stătea in spatele lui, în mijlocul unui pătrat cu latura de 1 

metru. Einstein, strigă:  

- Gata, vin după voi!  

Când se întoarce, îl vede pe Newton în spate, şi îi spune:  

- Te-am văzut, Newton! Tu numeri data viitoare.  

Newton răspunde:  

- Nu sunt Newton. 

Einstein îi răspunde râzând:  

- Ba bine că nu! Te cunosc foarte bine! Tu eşti! 

Newton insistă:  

- Uită-te bine la mine! 

Einstein răspunde:  

- Termină cu prostiile! Eşti Newton, nu te pot confunda. 

- Sunt Pascal. 

- Termină... 

- Da, sunt Pascal, pentru că 1Newton/metru pătrat = Pascal. 
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Improvizaţii de viaţă şi de moarte 
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Definiţii inginereşti 
 

 
 

ARHITECT = cineva care n-a fost destul de „macho” să devină 

inginer, dar nici destul de „homo” ca să se facă designer 

vestimentar. 

BANCHER = cineva care îţi împrumută umbrela lui când afară e 

soare şi apoi ţi-o cere înapoi când începe să plouă. 

BOY SCOUT = un copil îmbrăcat ca un tâmpit, sub comanda unui 

tâmpit îmbrăcat ca un copil. 

CONSULTANT = cineva care foloseşte ceasul soţiei tale, îţi spune 

cât e ceasul şi apoi îţi cere bani pentru asta. 

DIPLOMAT = cineva care îţi spune să te duci dracului într-un fel 

care te face să-ţi începi ziua cu dreptul. 

ECONOMIST = un expert care va şti mâine de ce ceea ce a prezis 

că se va întâmpla ieri nu s-a întâmplat azi. 

PRIETEN = definiţia unei persoane de sex opus care are acel „nu 

ştiu ce” care elimină dorinţa de a încerca să te culci vreodată cu 

el/ea. 

PROGRAMATOR = cineva care rezolvă o problemă pe care nu 

ştiai că o ai într-un fel pe care nu-l înţelegi. 
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PESIMIST = un optimist cu experienţă. 

PSIHOLOG = cineva care se uită la oricine altcineva când o 

femeie frumoasă intră în încăpere. 

STATISTICIAN = cineva care e bun la cifre, dar nu are pic de 

personalitate ca să fie inginer. 

PREOT = cineva căruia toţi îi spun „părinte”, în afară de copiii lui 

care îi spun „unchi”. 

LOVE = cuvânt din 4 litere, 2 vocale, 2 consoane şi 2 idioţi. 

DANS = Frustrarea verticală a unei dorinţe orizontale. 

DURERE DE CAP = metoda contraceptivă cea mai des folosită de 

femei. 

INTELECTUAL = cineva capabil să se gândească mai mult de 

două ore şi la altceva decât la sex. 

NANOSECUNDA = fracţiune de timp între momentul în care 

lumina devine verde şi maşina din spate te buşeşte. 

NIMFOMAN = termen aplicat de fiecare bărbat oricărei femei 

căreia îi place mai mult sexul decât lui. 

MUNCA ÎN ECHIPĂ = posibilitatea de a da vina pe alţii. 

INTERVIU = ceva ce poate fi văzut între picioarele celei 

intervievate. 

UŞOR = termen aplicat oricărei femei care are aceeaşi morală 

sexuală ca a unui bărbat. 

FOTBAL = ceva cu care toate femeile s-au măritat fără să ştie. 

HARDWARE = partea unui calculator pe care o loveşti când apar 

probleme de software 

NERĂBDARE = a aştepta grăbit. 

INDIFERENŢA = atitudine adoptată de o femeie către un bărbat 

care n-o interesează; interpretata de bărbat ca „ greu de cucerit”. 

INFLAŢIE = va trebui să plăteşti preţurile de la anul cu salariul de 

anul trecut. 

FIZICA CUANTICĂ = un negru se uită în penumbră după o pisică 

neagră care nu e acolo. 
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Eminescu IT 
 

 
 

 

Pe lângă Floppy fără soft 

Mereu am procesat, 

Mă cunoştea PC-ul tot, 

Tu nu m-ai accesat 

 

Prin Windows încercam ades, 

Te urmăream sfios, 

Ca să te văd chiar face to face 

Mi-ai arătat un DOS... 

 

Prin Microsoft te căutam, 

Să te printez un pic, 

Iar pe e-mail eu aşteptam 

Să-mi dai măcar un click... 

 

În Google tot am navigat, 

Prin Internet Explorer, 

Dar tu cu altul te-ai cuplat 

Trei ore pe Messenger! 
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Şi iară nu pot să mă culc, 

Te urmăresc în Inbox, 

Pe tine te doare poate-n Bulk 

M-ai şi delete din Windows! 

 

Chiar dacă astăzi m-ai rugat 

Să mai încerc un Undo, 

Regret, dar prea te-ai virusat 

Şi te-am uitat, bolundo! 

 

Renunţ de-acuma la Sign In 

Că-n Chat-ul tău nu-ncap, 

Mă mut şi în Recycle Bin 

De aceea, acum, Sign Up! 

 

Tu ai călcat demult pe bec, 

Nu-ntreb: „How do you do?” 

Căci pentru tine nu am Back 

Şi am terminat! Thank you! 
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Inginerii umoristice 
 

 
 

Q: Cu ce se ară  un câmp electromagnetic? 

A: Cu boii de la Politehnică! 
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Un fermier avea probleme cu găinile lui. Dintr-o dată s-au 

îmbolnăvit toate şi nu ştia ce au. După ce a încercat toate metodele 

convenţionale, a chemat un biolog, un chimist şi un inginer ca să 

afle ce au.  

Biologul se uită un pic la ele, le ia nişte probe de ţesuturi, dar nu 

reuşeşte să rezolve problema.  

Chimistul combină nişte substanţe prelevate de la găini, dar nici 

el nu ajunge la vreun rezultat.  

Încearcă şi fizicianul. Se uită la ele câtva timp fără să le atingă, 

apoi ia o hârtie şi un creion şi scrie câteva pagini. În sfârşit, după 

câteva calcule complicate exclamă:  

- Am găsit o soluţie, dar se aplică numai pentru găini sferice 

aflate în vid. 

 

  

Unsprezece persoane atârnau de un cablu fixat de un elicopter. 

Erau zece economişti şi un inginer. Deoarece cablul nu era suficient 

de solid să-i ţină mult timp pe toţi, s-au decis ca unul din ei să se 

sacrifice pentru ca ceilalţi să se poată salva. Nu s-au putut hotărî 

cine să fie nenorocitul, aşa că, în final, inginerul a ţinut un discurs 

foarte impresionant. El a spus că va da drumul cablului de bună 

voie, deoarece inginerii sunt obişnuiţi să facă orice pentru firma lor, 

să se sacrifice pentru familia lor, să ofere totul firmei, să facă ore 

suplimentare şi să nu primească nimic în schimb.  

După ce a terminat discursul lacrimogen, toţi economiştii au 

început să-l aplaude... 

 

  

Inginerii într-o firmă sunt precum meteoriţii. Trec nevăzuţi o 

perioadă de timp, iar când se fac văzuţi fac puţină vâlvă, luminează 

şi se sting. 
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Un fizician, un inginer şi un matematician călătoresc în acelaşi 

compartiment într-un tren prin Scoţia. La un moment dat văd o 

oaie neagră. 

- Aha, zice fizicianul, văd că în Scoţia toate oile sunt negre! 

- Nu chiar, zice inginerul, se poate zice că unele oi scoţiene sunt 

negre.  

- Ba nu, răspunde matematicianul, tot ce putem spune este că 

în Scoţia există cel puţin o oaie cu una din laturi negre! 

 

  

Congres al inginerilor pentru cea mai avansată tehnologie din 

lume: Americanii iau un fir de păr şi îl taie în patru părţi. 

Ruşii iau o parte şi îi fac filet interior şi exterior. 

Chinezii îl iau şi scriu pe el „Made în China”! 

 

  

Un inginer distrat a întârziat la seminarul pe care trebuia să-l 

ţină. Dându-şi seama de întârziere, el a sărit într-un taxi şi i-a strigat 

şoferului: 

- Grăbeşte-te, grăbeşte-te! Cu viteză maximă! 

În timp ce taxiul rula cu o viteză nebună pe şosea, el şi-a dat 

seama că nu i-a spus şoferului în ce direcţie să o ia. De aceea, i-a 

strigat acestuia: 

- Ştii în ce direcţie te îndrepţi? 

- Nu, domnule, dar merg cu viteză maximă... 

 

  

Oamenii obişnuiţi cred că dacă un lucru nu e stricat, nu ai de ce 

să-l repari.  

Inginerii cred că dacă un lucru nu e stricat, nu are încă destule 

opţiuni. 
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Când NASA a început trimiterea de astronauţi în spaţiu, s-a 

descoperit că pixurile nu funcţionează în stare de 

imponderabilitate.  

Pentru a rezolva problema, oamenii de ştiinţă şi inginerii 

americani au cheltuit 12 miliarde de dolari şi s-au chinuit zece ani 

ca să realizeze un pix care să scrie chiar şi în lipsa gravitaţiei, ţinut  

invers, sub apă, pe orice suprafaţă, inclusiv sticlă şi la orice 

temperatură, de la condiţii de îngheţ până la 300 grade C.  

Ruşii au folosit un... creion. 

 

  

Un politehnist, un homosexual şi o super gagică naufragiază pe 

o insulă pustie. În prima seară, tipa vine la politehnist: 

- Hai să scăpăm de homosexual, să putem trăi liniştiţi pe insulă, 

să avem şi noi o relaţie sexuală normală. 

Politehnistul refuza politicos. În a doua seară, homosexualul se 

duce la politehnist: 

- Hai să scăpăm de muiere, să rămânem singuri pe insulă, să 

avem şi noi o relaţie sexuală normală. 

Politehnistul refuză din nou.  

A treia zi, politehnistul îi omoară pe şi pe homosexual şi rămâne 

singur pe insulă, ca să aibă şi el o relaţie sexuală normală. 

 

  

Un profesor a întrebat: „Cum se poate scrie 4 în 5?” 

Studenţii la Medicină au răspuns: „Asta-i o glumă!” 

Studenţii din Cercetare au răspuns: „Imposibil!” 

Studenţii la Management au răspuns: „Nu am găsit soluţia pe 

Internet.” 

Studenţii la Inginerie au răspuns: „F(IV)E.” 
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Un bărbat zbura cu un balon cu aer cald şi la un moment dat şi-a 

dat seama că s-a rătăcit. A coborât până aproape de pământ şi a 

zărit o femeie pe o pajişte. Apropiindu-se de ea, el i-a strigat: 

- Fii amabilă, poţi să mă ajuţi? Am promis unui prieten că mă 

întâlnesc cu el, dar nu mai ştiu unde mă aflu. 

Femeia i-a răspuns: 

- Te afli într-un balon cu aer cald, la vreo 10 metri înălţime. Te 

găseşti între 40 şi 41 grade latitudine nord şi între 59 şi 60 de grade 

longitudine vest. 

- Probabil eşti inginer de profesie! spuse omul din balon. 

- Aşa este, răspunse femeia. Dar de unde ştii? 

- Păi, tot ce mi-ai spus este corect din punct de vedere tehnic, 

dar tot n-am idee ce-aş putea face cu informaţiile de la tine şi sunt 

tot în ceaţă. Să fiu sincer, nu m-ai ajutat deloc. Ba chiar pot spune 

că m-ai ţinut pe loc degeaba. 
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Atunci femeia i-a răspuns: 

- Dar tu trebuie să fii director! 

- Aşa este, răspunse bărbatul. Dar de unde ştii? 

- Păi, nu ştii unde te afli şi nici încotro te îndrepţi. Te-ai ridicat la 

înălţime, profitând de o flamă care a încins situaţia. Ai făcut o 

promisiune pe care nu ştii cum ai să ţi-o ţii şi te aştepţi ca oamenii 

de sub tine să-ţi rezolve problema. Adevărul este că te afli exact în 

locul unde te aflai când am început discuţia, acum 1 minut, dar 

brusc constaţi acum că asta este din vina mea. 

 

  

A fost odată un inginer care avea un talent excepţional pentru 

repararea tuturor maşinăriilor. După 30 de ani de muncă loială la o 

companie, el s-a pensionat fericit.  

Peste un timp, compania îl contactează pentru o defecţiune 

extraordinar de gravă, aparent imposibil de remediat, la unul dintre 

aparatele lor de zeci de milioane de dolari. Ei încercaseră totul şi 

nimeni nu reuşise să rezolve problema. Disperaţi, îl chemară pe 

pensionar, inginerul care le rezolvase atâtea probleme în trecut. 

Inginerul a acceptat provocarea bucuros.  

O zi întreagă a studiat enorma maşinărie. La sfârşitul zilei, el a 

marcat un „x” cu creta pe o anumită componentă a aparatului şi a 

declarat: 

- Aici este problema! 

Componenta a fost înlocuită şi aparatul a început să funcţioneze 

perfect din nou. Compania a primit o factură de 50.000 de dolari 

din partea inginerului pentru serviciile sale. Ei au cerut un deviz mai 

complet. Inginerul a răspuns scurt: 

- Una cretă pentru semn – 1 dolari + a şti unde să-l pui - 49.999 

dolari. 
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Un inginer lucra la o societate de conserve de legume şi fructe. 

Într-o zi, merge la psihologul firmei. 

- Domnule, nu ştiu ce mă apucă. Lucrez şi deodată, aşa pe la ora 

12, îmi vine să-mi bag pula în tocătoarea de castraveţi. 

Stupefiat, doctorul răspunde: 

- Îngrozitor. Propun clar un concediu medical de două 

săptămâni, după care vii neapărat la mine să văd cum te simţi. 

După vreo lună, doctorul se întâlneşte cu inginerul: 

- Cum te mai simţi? N-ai mai trecut pe la mine... 

- Domnule, sunt rău. M-am apucat de lucru şi după câteva zile, 

mi s-a pus pata, şi, pe la 12, n-am mai putut şi mi-am băgat pula în 

tocătoarea de castraveţi. 

- Şi? 

- Şi... ne-a dat afară şi pe mine şi pe ea! 

 

  

Doi ingineri se întâlnesc pe stradă. 

- Nu ştiu de ce şchiopătez. 

- Pentru că umbli cu un picior pe trotuar şi cu celălalt pe şosea! 

 

  

- Nu ştiu, a spus muncitorul. Am făcut totul în conformitate cu 

desenele tale. 

Ia inginerul planul construcţiei, se uită un pic, îl întoarce cu susul 

în jos şi spune: 

- Băi, deştepţilor! Trebuia să construiţi un far! 

 

  

Un inginer către altul: 

- Care este cea mai lungă maşină? 

- Trabantul, 2 metri maşina, 10 metri fumul! 
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Un inginer agronom, oltean şcolit la Bucureşti şi în străinătate, 

se destăinuie reporterului TV cu mult năduf în glas: 

- Anul trecut semănarăm varza pa 5 hectare, dar o mâncară 

omizile. Anul ăsta semănarăm 10 hectare şi iar o mâncară omizile! 

- Şi ce măsuri veţi lua? întreabă reporterul TV. 

- Anul viitor o să punem varza pe 20 de hectare. Să se sature! 

 

  

Un inginer se uita de ceva vreme într-o fântână largă şi foarte 

adâncă. 

- Nu înţeleg, a spus el în cele din urmă, de ce aţi instalat o 

lumină atât de puternică pe fundul fântânii? 

 

  

Ruşii au prins trei ingineri, un român, un neamţ şi un american... 

S-au gândit că românii au făcut primul avion cu reacţie, germanii 

sunt pricepuţi la tehnică şi americanii sunt deştepţi. I-au băgat pe 

fiecare în câte un hangar plin cu piese de la tancurile defecte 

rămase din război şi le-au spus: 

– Trebuie să faceţi câte un avion. 

După o lună iese americanul: 

– Am făcut tot ce am putut, dar mi-a ieşit un tanc. 

După trei luni iese neamţul: 

– Am lucrat mult, am construit de trei ori şi am stricat de două, 

dar tot tanc mi-a ieşit. 

Iese şi românul după şase luni, plin de unsoare. Deschide uşile 

hangarului şi înăuntru un avion. 

– Cum ai reuşit? Înăuntru au fost doar piese de tanc, spun ruşii. 

– Păi şi mie tot tanc mi-a ieşit la început, dar l-am pilit... 
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Un inginer german îi spune colegului său italian: 

- Dă-mi fier şi oţel şi îţi construiesc un portavion! 

La care italianul răspunde: 

- Dă-mi-o pe soră-ta şi îţi fac şi echipajul! 

 

  

Un tânăr medic e repartizat la într-un mic orăşel muncitoresc. 

Trec zilele, trec săptămâni şi luni şi... vine primăvara. Concediu nu 

are, dar i s-a acrit de viaţa de acolo şi i se face dor de civilizaţie. Nu 

poate lăsa cabinetul gol, se înţelege cu un inginer să-i ţină locul. Îi 

arată că medicina nu e cine ştie ce. Dacă vine unul răcit să-i pună 

picături în nas, dacă tuşeşte să-i dea sirop, etc. Totul merge strună 

în primele zile, inginerul se descurcă foarte bine până când vine o 

tinerică. 

- Domnule doctor, am o mare problemă, am rămas gravidă şi nu 

vreau copilul. 

- Nu se poate face nimic. 

Domnişoara insistă până îl înduplecă. 

- Domnişoară, de câte ori urinezi pe zi? 

- De vreo 3-4 ori. 

- Cam cât? 

- Cam un sfert de litru odată. 

Inginerul ia creionul şi o foaie, se adânceşte în calcule şi apoi 

zice: 

- Uite cum stăm! Nu mai urinezi 30 de zile şi se îneacă singur. 

 

  

Q: Care este diferenţa dintre inginerii mecanici şi inginerii civili?  

A: Inginerii mecanici construiesc arme, iar cei civili construiesc 

ţinte. 
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Un pastor, un doctor şi un inginer se duc să joace golf, dar sunt 

nevoiţi să stea după un grup care juca golf neobişnuit de încet. 

Inginerul este de-a dreptul înfuriat: 

- Ce e cu tipii ăştia? Cred că stăm de 15 minute după ei!  

Pastorul spune: 

- Uite că vine îngrijitorul. Hai să-l întrebăm pe el. 

- Bună George. Ce e cu grupul dinaintea noastră? Joacă prea 

încet! 

Îngrijitorul terenului răspunde: 

- Oh, da, e un grup de pompieri orbi. Şi-au pierdut vederea pe 

când încercau să ne salveze clubul anul trecut într-un incendiu şi de 

atunci îi lăsăm să joace gratis. 

Cei trei se gândesc o clipă. Pastorul spune: 

- Este foarte trist. Mă voi ruga pentru ei în seara asta. 

Doctorul spune: 

- Bună idee. Şi eu îmi voi contacta colegul oftalmolog ca să văd 

dacă putem face ceva pentru ei. 

Inginerul spune: 

- Dar nu pot juca noaptea? 

 

  

La un centru de cercetări nucleare, directorul se adresează 

îngrijorat inginerilor: 

- Băieţi, s-a blocat calculatorul! Mai ştie cineva cum se face o 

înmulţire? 

 

  

Un om împingea o roabă goală grăbit prin curtea fabricii. Îl vede 

inginerul şi îl întreabă: 

-De ce tot împingi roaba aia goală?  

-N-am avut timp s-o umplu. 
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La politehnică.  

STUDENTUL: Numărul înainte de infinit este „n”. 

PROFESORUL: Cum adică? 

STUDENTUL: Păi nu avem „limită din n tinde la infinit”? 
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Discuţie între doi măcelari rămaşi singuri în prăvălie după 

plecarea unui bătrânel: 

- Prietene, suntem colegi de atâta timp, furăm împreună şi la 

cântar şi la ambalaj şi la dat restul, aşa cum e specific breslei 

noastre, dar în fiecare săptămână vine bătrânul ăsta ponosit şi-i dai 

un pachet de carne pe gratis. De ce? 

- Omul ăsta mi-a făcut atât de mult bine, încât îi sunt îndatorat 

până la moarte. 

- Serios? Cum aşa? Când? 

- Când aveam 20 de ani şi eram student la Politehnică, 

bătrânelul ăsta mi-a fost profesor. Şi dacă n-avea el grijă să mă pice 

la examene, cine ştie... ajungeam vreun amărât de inginer. 

 

  

Un american, un japonez şi un român, se întrec în tehnologie. 

Americanul spune: 

- Am inventat o maşinărie la care bagi la un capăt un porc şi pe 

partea cealaltă apar cârnaţi, caltaboş, şuncă. 

Japonezul spune: 

- Am inventat o maşinărie la care bagi la un capăt un sac de 

nisip şi pe partea cealaltă apar cristale de cuarţ, pahare de cristal. 

Românul spune: 

- La noi, s-au apucat 10 muncitori să construiască o fabrică de 

alcool la ora 8 dimineaţa şi la ora 10 erau beţi toţi! 

 

  

Un inginer şi nouă studenţi la ASE se ţineau de-o paraşută. 

Studenţii spun: 

- Credem că ne ţine pe toţi, nu-i aşa, inginerule? 

Inginerul le răspunde:  

- Voi n-aţi făcut rezistenţa materialelor? Nu o să ne ţină. 
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- Ce-i aia rezistenţa materialelor? 

- Nu ştiţi? Vă daţi drumul şi daţi din mâini. 

Studenţii o iau de bună şi fac ce le-a zis inginerul. Intră în picaj 

şi-l întreabă: 

- Si-acum ce facem? 

- Nimic, e de-ajuns că m-aţi salvat pe mine. V-am păcălit! 

Rezistenţa materialelor e ca paraşuta, nu ne ţinea pe toţi! 

 

  

Într-o maşină, trei ingineri, unu mecanic, unu electronist, unu 

softist. Maşina se strică şi fiecare îşi dă cu părerea. 

- E de la carburator, zice mecanicul. Îl dăm jos, îl curăţăm şi 

gata. 

- E de la aprindere, zice electronistul. Verificăm bujiile şi o 

reparăm. 

Softistul vine şi el cu soluţia: 

- Bă, băieţi, eu propun să ne dăm jos şi să ne mai suim o dată, 

poate porneşte... 

 

  

Trei ingineri, un japonez, un american şi un român, sunt la o 

licitaţie pentru construirea unui pod. 

JAPONEZUL: Domnule, noi pornim construcţia de pe ambele 

maluri, în acelaşi timp. În felul ăsta câştigăm timp şi întâlnirea o 

facem cu ajutorul GPS-ului, cu eroare de centimetri. 

AMERICANUL: Noi pornim construcţia de pe ambele maluri, în 

acelaşi timp. În felul ăsta câştigăm timp şi întâlnirea o facem cu 

ajutorul laserului, cu eroare de câţiva milimetri. 

ROMÂNUL: Noi pornim construcţia de pe ambele maluri, în 

acelaşi timp. 

- Păi şi? spune comisia. Cum vă întâlniţi la mijloc? 

- Păi, dacă ne întâlnim bine, dacă nu o să aveţi două poduri. 
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Câtorva studenţi li s-a cerut să demonstreze că toate numerele 

impare sunt prime. Primul care a încercat a fost un student la 

matematică. El a început: 

- Hmmm... 1 e prim, 3 e prim, 5 e prim şi prin inducţie rezultă că 

toate numerele impare sunt prime. 

Studentul de la fizică: 

- Nu sunt sigur de corectitudinea demonstraţiei tale, dar cred că 

voi încerca un experiment. 

El continuă: 

- 1 e prim, 3 e prim, 5 e prim, 7 e prim, 9 e... ah, 9 e o eroare 

experimentală, 11 e prim, 13 e prim... Ei bine, se pare că ai 

dreptate. 

A treia încercare a venit din partea unui viitor inginer, care a 

răspuns: 

- Nu sunt sigur de niciunul dintre voi. Să vedem... 1 e prim, 3 e 

prim, 5 e prime, 7 e prim, 9 e.., 9 e... dacă aproximăm, 9 e prim, 11 

e prim, 13 e prim... Se pare că e corect. 

În fine, studentul de la calculatoare: 

- Bine, aţi ajuns voi la concluzia corectă, dar v-a luat prea mult 

timp. Eu am scris un program care merge cu adevărat şi poate 

demonstra asta... 

Şi ducându-se la terminal lansează programul. Pe ecran se poate 

citi „1 e prim, 1 e prim, 1 e prim, 1 e prim...” 

 

  

- Iar acesta se numeşte buton, spuse inginerul, şi foloseşte la 

deschiderea calculatorului. 

- Şi de ce se numeşte buton? întreabă un elev. 

- Pentru că, dacă ar fi folosit pentru închiderea calculatorului, el 

s-ar fi numit butoff. 
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Dacă populaţia mondială s-ar reduce la 100 de ingineri, s-ar 

compune după cum urmează: 

- 93 ar fi bărbaţi; 

- 6 femei (dintre care 3 ar fi lesbiene, una ar fi prietena celui mai 

bun amic şi celelalte ar fi urâte); 

- 1 homosexual; 

Dintre cei 100 de ingineri: 

- 95 ar purta ochelari; 

- 89 ar fi cheli; 

- 1 ar fi un inginer atipic (înalt, arătos şi simpatic); 

- 75 ar crede că sunt ingineri atipici chiar dacă sunt mult mai 

urâţi decât toţi ceilalţi. 

Dintre cei 100 de ingineri: 

- 99 ar vorbi încontinuu despre calculatoare; 

- 86 ar vorbi încontinuu despre mp3; 

- 78 ar vorbi încontinuu despre jocuri de calculator. 

     Privind lumea din această perspectivă, e firească dorinţa 

inginerilor de a fi acceptaţi, înţeleşi şi educaţi. 

Ţine cont de aceste observaţii: 

- Dacă dimineaţa când te trezeşti, constaţi că nu eşti inginer, eşti 

norocos; 

- Dacă te trezeşti, nu eşti inginer şi o blondă frumoasă doarme 

lângă tine în pat, eşti îngrozitor de norocos; 

- Dacă te trezeşti, eşti inginer şi o blondă superbă doarme în pat 

lângă tine... nu te stresa, încă visezi. 

 

  

OPTIMISTUL: Paharul e pe jumătate plin. 

PESIMISTUL: Paharul e pe jumătate gol. 

INGINERUL: Paharul are dublu din capacitatea necesară. 
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Un fost student la Politehnică s-a transferat la Institutul 

Teologic. Prelegere... aţipeşte! Părintele se apropie şi-l întreabă: 

- Ce este forţa Dumnezeiască? 

Studentul trezindu-se, răspunde repezit: 

- Masa Dumnezeiască înmulţită cu acceleraţia Dumnezeiască! 

 

  

Dumnezeu îi dă lui Sf. Petru deşteptăciunea să o împartă pe 

pământ. Acesta dă la unii prea mult şi rămâne fără deşteptăciune 

pentru alţii. Se duce la Dumnezeu şi-i spune ce s-a întâmplat, la 

care Dumnezeu îi zice: 

- Lor dă-le câte o diplomă de inginer! 

 

  

După o specializare de doi ani în SUA, inginerul se întoarce 

acasă cu o maşină superbă. Se întâlneşte cu iubita lui şi îi arată 

frumoasa maşină: 

- Uite, dacă apăs butonul ăsta, atunci se lasă geamul din 

dreapta. Dacă-l apăs pe ăsta, se lasă cel din stânga. Dacă-I apăs pe 

ăsta, porneşte aerul condiţionat. Butonul ăsta este, în schimb, cel 

mai interesant... 

- De ce? Ce face? 

- Dacă îl apăs, atunci intră o mână la tine sub fustă. 

Fata se uită la el iritată: 

- Ce, te-ai ţicnit acolo în America! Nu mai ştii să faci nimic cu 

propriile mâini? 

 

  

Q: Ce este un profesor inginer?  

A: Un bărbat care şi-a schimbat sexul. 
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Trei studenţi la politehnică discutau ce inginer ar fi putut crea 

bărbatul. Cel de la mecanică zice: 

- Trebuie că a fost un inginer mecanic, priviţi numai toate aceste 

îmbinări de oase. 
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Studentul la electronică zice: 

- În niciun caz! Trebuie însă că a fost un inginer electronist, ia 

priviţi tot sistemul circulator şi cel nervos. Totul funcţionează ca o 

complexitate electronică. 

Iar studentul la construcţii zice: 

- Cea mai plauzibilă variantă e că a fost un inginer de construcţii 

civile. Cine altcineva ar fi putut să treacă o conductă de reziduuri 

lichide printr-o zonă de distracţie şi plăcere. 

 

  

Trei ingineri şi trei contabili călătoresc cu trenul la o conferinţă. 

În gară, fiecare dintre cei trei contabili cumpără câte un bilet, iar 

inginerii cumpără împreună numai unul. 

- Cum veţi călători toţi trei cu un singur bilet?  întreabă unul 

dintre contabili.  

- O să vedeţi imediat, răspunde unul dintre ingineri. 

Se urcă toţi în tren. Contabilii se aşează pe locurile lor, însă 

inginerii se înghesuie toţi trei în toaletă şi închid uşa după ei. Vine 

controlorul pentru a cere biletele. Bate la uşa toaletei:  

- Biletul, vă rog.  

Uşa se deschide şi o mână îi dă biletul. Controlorul îl ia şi pleacă. 

Contabilii care asistă la toată faza consideră fapta că fiind o idee 

genială şi decid să încerce şi ei. Când se întorc de la conferinţă, 

cumpără numai un bilet, însă acum inginerii se urcă în tren fără 

bilet.  

- Cum o să mergeţi fără bilet? îi întreabă aceştia surprinşi.  

- O să vedeţi imediat, răspund aceştia. 

Se urcă în tren, contabilii se înghesuie într-o toaletă, iar inginerii 

în alta. Trenul porneşte. La scurt timp, iese unul dintre ingineri şi se 

apropie de toaleta în care erau contabilii şi bate la uşă:  

- Biletul, vă rog. 
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Probleme semnalate de piloţii de la Qantas (compania aeriană 

australiană) şi soluţiile inginerilor de la service. 

PROBLEMĂ: Cauciucul principal de pe stânga aproape că trebuie 

schimbat. 

SOLUŢIE: Aproape schimbat cauciucul principal de pe stânga. 

PROBLEMĂ: Zborul ok, doar „aterizarea automată” cam dură. 

SOLUŢIE: „Aterizarea automată” nu este instalată pe acest 

avion. 

PROBLEMĂ: Joacă ceva la bord. 

SOLUŢIE: Strâns ceva la bord. 

PROBLEMĂ: Gaze moarte pe parbriz. 

SOLUŢIE: Comandat gaze vii. 

PROBLEMĂ: Semn de o scurgere la echipament aterizare 

dreapta. 

SOLUŢIE: Semn înlăturat. 

PROBLEMĂ: Frânele de frecare blochează valvele de viteză. 

SOLUŢIE: Ăsta le este scopul. 

PROBLEMĂ: Sistemul IFF inoperabil. 

SOLUŢIE: Sistemul IFF întotdeauna inoperabil dacă este OFF. 

PROBLEMĂ: Suspectez crăpătură în parbriz. 

SOLUŢIE: Suspectez că ai dreptate. 

PROBLEMĂ: Motor 3 lipsă. 

SOLUŢIE: Găsit motor 3 pe aripa dreaptă, după ce l-am căutat 

puţin. 

PROBLEMĂ: Avionul merge ciudat. 

SOLUŢIE: Avertizat avionul să stea drept, să zboare cum trebuie 

şi să ia lucrurile în serios. 

PROBLEMĂ: Radarul ţintă bâzâie. 

SOLUŢIE: Reprogramat radarul ţintă să cânte cum trebuie. 

PROBLEMĂ: Şoricel la bord. 

SOLUŢIE: Instalat pisică. 
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PROBLEMĂ: Zgomot de sub bord. Sună ca un pitic care bate 

ceva cu ciocanul. 

SOLUŢIE: Confiscat ciocanul de la pitic. 

 

  

Q: Care e asemănarea dintre câine şi inginer? 

A: Amândoi au priviri inteligente, dar niciunul nu ştie să se 

exprime. 

 

 
 

  

Un inginer traversa un drum când broasca din basme îi atrage 

atenţia şi îi spune: 

- Dacă mă săruţi, voi deveni o prinţesă frumoasă.  

Inginerul ia broasca de pe drum şi o bagă în buzunar. Broasca a 

repetat mai tare: 

- Auzi, dacă mă săruţi, voi rămâne cu tine toată săptămâna. 
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Inginerul a scos-o din buzunar, i-a zâmbit şi a vârât-o înapoi. 

Atunci broasca a strigat: 

- Fii atent domnule, dacă mă săruţi, voi deveni o prinţesă 

frumoasă, voi rămâne toată săptămâna cu tine şi voi face orice vrei. 

Inginerul o scoate din buzunar, îi zâmbeşte şi o pune înapoi. 

Broasca, disperată, devine isterică: 

- Măi, ce-i cu tine. N-auzi că-s o prinţesă frumoasă şi că voi face 

dragoste cu tine o săptămână? Care e problema? De ce nu mă 

săruţi odată? 

Inginerul îi răspunde: 

- Auzi, bă, eu sunt inginer. N-am timp de muieri, dar să dai de o 

broască vorbitoare... asta chiar e interesant! 

 

  

Băieţelul unui inginer ridică nasul din cartea pe care o citea şi îl 

întreabă: 

- Tată, ce-i aia pompă? 

Inginerul ia imediat o foaie de hârtie şi începe să-i explice: 

- E un cilindru cu un piston înăuntru, care are o valvă prin care 

fluidul trece într-un singur sens, etc... Şi-i spune principiile presiunii, 

noţiunea de vacuum şi toate celelalte. Într-un final îl întreabă: 

- Dar de unde ai aflat tu de pompă? 

- Păi, uite, în cartea de istorie scrie că Cezar a intrat cu mare 

pompă în Roma. 

 

  

Doi studenţi la inginerie mergeau prin campus când unul dintre 

ei spune: 

- De unde ai bicicleta asta superbă? 

Al doilea răspunde: 

- Să vezi, ieri mergeam pe aici gândindu-mă la referatele mele, 

când a apărut în faţa mea o femeie frumoasă pe aceasta bicicletă. 
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Şi-a scos toate hainele şi mi-a spus: „Ia de la mine orice 

pofteşti!” Celălalt dă din cap înţelegător şi zice: 

- Ai făcut o alegere bună... Hainele ei probabil nu ţi se 

potriveau! 

 

  

Un arhitect, un artist şi un inginer discutau cu cine e mai bine să 

îţi petreci timpul, cu nevasta sau cu amanta. Arhitectul a spus că 

preferă să fie cu nevasta, aşa putea construi fundaţia la o relaţie 

veşnică. Artistul a spus că preferă să fie cu amanta. În ea găsea mai 

multă pasiune şi mister. Inginerul a spus că prefera să le aibă pe 

amândouă. 

- Amândouă? au întrebat ceilalţi. 

- Da. Dacă ai o nevastă şi o amantă, fiecare se va gândi că eşti cu 

cealaltă şi poţi să stai la serviciu să-ţi termini treaba pe ziua aia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 104 

De ce sunt mai bune computerele 

decât femeile? 
 

 

 

Ceva, de-a lungul istoriei, a mers al dracului  

de greşit de am ajuns de unde am pornit.  

 

A1: Computerele sunt mai frumoase decât femeile. 

A2: Computerele sunt mai inteligente decât femeile.  

A3: Computerele nu sunt geloase. 

A4: Computerele nu au soţi ascultători şi supuşi. 

A5: Computerele sunt raţionale. 

A6: Computerele sunt prietenoase. 

A7: Computerele sunt întotdeauna prietenoase. 

A8: Computerele nu cicălesc tot timpul. 

A9: Computerele aşteaptă liniştite input-ul. 

A10: Computerele au un întrerupător de curent şi o tastă Reset. 

A11: Computerele nu au nimic împotrivă să fie legate între ele. 

A12: Computerele nu vor să se căsătorească. 

A13: Computerele nu fac copii. 

A14: Computerele învechite le poţi arunca sau face cadou. 

A15: Computere se pot vinde sau închiria. 

A16: Computerele nu au zi de naştere. 
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A17: Computerele nu te deranjează când eşti la televizor sau 

când citeşti. 

A18: Computerele nu au migrene. 

A19: Computerele nu intră în panică dacă nu sunt folosite un 

timp mai lung de o săptămână. 

A20: Computerele te lasă să bei cât vrei de mult. 

A21: Computerele nu au nevoie permanent de o cutie nouă. 

A22: Computerele nu ascultă telefoanele tale. 

A23: Computerele nu îţi controlează corespondenţa. 

A24: Computerele nu îţi caută prin lucrurile personale. 

A25: Computerele nu vor să ştie de ce îţi trebuie preservative. 

A26: Computerele nu vor să ştie de unde au apărut fire de păr 

blonde pe hainele tale. 

A27: Computerele nu vor să ştie cine a lăsat urme de ruj pe 

ceaşca din chiuvetă. 

A28: Computerele nu întreabă unde ai stat. 

A29: Computerele nu întreabă de ce nu ai răspuns la telefon. 

A30: Computerele nu pot mirosi un parfum străin. 

A31: Computerele pot să joace bine şi foarte bine şah. 

A32: Computerele pot accepta faptul că stai fără să faci nimic. 

A33: Computerele nu îţi împăturesc ziarul fără cap şi coadă. 

A33: Computerele nu îţi mânjesc noua cămaşa albă cu ruj, 

pudră sau tuş. 

A34: Computerele nu sunt dăunătoare mediului. 

A35: Computerele nu pătează lucrurile cu ojă. 

A36: Computerele nu spun chestii nemotivate şi lipsite de sens. 

A37: Computerele nu te contrazic. 

A38: Computerele fac ceea ce le spui. 

A39: Computerele nu pleacă la întâlniri cu alte computer. 

A40: Computerele ştiu că nu pot juca fotbal şi de aceea nici nu 

vor să vină cu tine la stadion. 

A41: Computerele îşi dau seama că nu pot conduce automobile. 
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A42: Computerele învaţă uşor. 

A43: Computerele nu vorbesc tot timpul de emancipare şi 

egalitate vrând să spună prin asta că mai doresc o ciocolată din 

cămară. 

A44: Computerele nu îţi strică colecţia de plăci. 

A45: Computerele nu sparg vesela de porţelan. 

A46: Computerele nu aruncă la gunoi lucruri importante. 

A47: Computerele nu susţin că ţigările şi fumul lor miroase. 

A48: Computerele nu sunt deranjate de ferestre murdare. 

A49: Computerele nu sunt deranjate de perdelele îngălbenite. 

A50: Computerele nu sunt deranjate de scrumiere pline. 

A51: Computerele nu vor fi deranjate de pantofii tăi uzaţi. 

A52: Computerele nu vor fi deranjate de blugii tăi uzaţi şi tăiaţi 

la genunchi. 

A53: Computerele nu vor să primească flori. 

A54: Computerele nu îşi doresc haine de blană. 

A55: Computerele nu îşi doresc genţi de piele de crocodil. 

A56: Computerele nu sunt ofensate dacă le pipăi. 

A57: Computerele ştiu exact ce pot şi ce nu pot, iar lucruri pe 

care nu le pot face nu încearcă să le facă. 

A58: Computerele realizează că operatorul e mai deştept decât 

ele. 

A59: Computerele ştiu că numai operatorul şi tasta Reset stă 

între ele şi Dumnezeu. 

A60: Computerele nu sunt ofensate şi nici nu se închid în sine 

din cauza afirmaţiei următoare: „Au un singur neajuns: nu poţi face 

sex cu ele!” 
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Femei orgasmice 
 

o Astmatica: Aahh... ahhh... ahhh! 

o Geografica: Aici, aici, aici, aici! 

o Matematiciana: Mai mult, mai mult, mai mult, 

mai mult! 

o Religioasa: Oh Doamne, oh Doamne! 

o Sinucigaşa: Mor, mor! 

o Criminala: Dacă te opreşti acum, te omor! 

o Zootehnista: Vino, taurul meu, vino! 

o Cheerleader: Dă-i... dă-i... dă-i! 

o Profesoara de engleză: Oh... yes, oh... good... 

o Managerul de proiect: Nu te opri! Continuă, 

continuă! 

o Negativă: Nuuu, nuuuu! 

o Pozitivă: Da... da... da! 

o Profesoara: Da... aşa... pe acolo... foarte 

bine... corect... perfect! 

o Dezinformata: Ce e asta?... De ce?... Ce-mi 

faci? 

o Analista de sistem: OK. Procesul s-a terminat 

cu success! 

o Clarvăzătoarea: Simt că vine... aproape că a 

venit... îl văd, îl văd! 

o Mincinoasa: Oh, oh, acum, dă-te jos! 

o Nehotărâta: Oh da, oh nu, oh Doamne! 

o Sportiva: Mă duc, mă duc… am fost! 

o Orgasmul profetic: Vin! Viin! 
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Știu 11 lucruri despre tine 
 

1) Tu tocmai citești aceste rânduri. 

2) Tu ești ființă umană (sau pe-aproape). 

3) Tu nu poți să spui «P» fără ca buzele tale să se atingă. 

4) Tocmai ai încercat... 

6) Te simți stupid… 

7) Tu continui prostește să citești mai departe. 

8) Nici măcar nu ai remarcat că lipsește punctul 5. 

9) Tocmai te-ai uitat să vezi dacă cu adevărat nu era punctul 5.  

10) Ai zâmbit, pentru că e o prostie. 

11) Și vei trimite acest mesaj și prietenilor, să se amuze și ei. 

 

Mda, e o tâmpenie! Dar de ce să fiu eu singurul care am 

mușcat-o?  
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Digital retouching: un miracol 
 

 

ÎNAINTE 

 
 

DUPĂ 
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ÎNAINTE 
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DUPĂ 
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ÎNAINTE     DUPĂ 
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DUPĂ 

 

ÎNAINTE 
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ÎNAINTE    DUPĂ 
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ÎNAINTE 
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DUPĂ 
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Povestea lui Floppy 
 

 

Floppy era un operator realtime şi un user dedicat. Toată ziua 

era pe computer, însă cu un protocol ce-i permitea cu uşurinţă să 

intre în contact cu numeroase dispozitive input/output. Într-o zi a 

ajuns acasă în timp ce soarele tocmai se minimiza. Şi-a parcat 

automobilul său Ford Rockwel 250 kbps în drive-ul principal (în 

aceea zi pierduse autobuzul 5200), când a detectat o elegantă piesă 

liveware admirându-i cu interes gradina bine întreţinută, upgradată 

săptămânal. "Hmm,.. arată user-friendly. Poate are chef de update 

diseară", se gândi el. Astfel răsfoind folderele grădinii, se apropie 

de ea, vrând ca totul să pară accidental. Admirându-i puterea pe 32 

de biţi, îi verifica IP-ul, observând că este din oraşul curent.  

- Bună. Ce mai faci? întrebă el.  

- Bine. Tu? replică ea, jucându-se cu fibrele optice ce curgeau în 

valuri curbilinii.  

Consola ei se dereglă puţin, iar interfaţa îşi schimbă preview-ul. 

Floppy stătea la o distanţă de un metru, bine aproximată cu 

ajutorul unei funcţii ce acţiona instantaneu.  

- Sunt stand-alone în seara asta, spuse el. Ce-ai zice să 

direcţionezi un vector către adresa mea de bază? Am să export 

nişte biţi să mâncăm, poate schimbăm un asl şi poate ne conectăm 

mai târziu. 

Tini, căci aşa o cheama, procesă nişte cod timp de 2.4 

milisecunde şi apoi transmise 2kb: „Recent am fost expusă unui 

troian groaznic. O pagină nouă e chiar ceea ce îmi doresc pentru un 

mic refresh pe diskurile mele periferice.” 

- Îmi parchez vehiculul în background-ul tău şi ne întâlnim 

înăuntru.  
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A plecat lăsându-l pe Floppy în stand-by: „Wow! Mamă, ce 

variabilă globală! Mă întreb dacă îi va place GUI-ul meu..."  

Au stat la o masă de procesat, unde au savurat nişte chips şi o 

sticlă de şampanie. Tini era în conversational mode, în timp ce 

Floppy transmitea ocazional informaţii. În realitate, analiza cea mai 

scurtă şi mai puţin critică metodă de a ajunge le entry-ul ei. După 

ce şi-au spus tot ce mai aveau prin RAM, Floppy a decis să o 

abordeze folosind vechea sa replică:  

- Ce-ai zice să-mi accesezi subrutina Plug&Play?  

Tini, care avea şi ea în cache o replică, ripostă:  

- K. Cum vrei -hardware sau sofware? 

Deodată începu să-şi scoată carcasa, relevând completa 

funcţionalitate a sistemului său. Floppy era deja încărcat, dar 

dispozitivul său preventiv dispunea de un procesor propriu, care 

era în pericol de overloading, mai ales când Tini se apropie de male-

box-ul bine împachetat. Deschizându-l, adoptă poziţia de 

conectare. Îndată ce Floppy vru să-i introducă ceva biţi în stivă, ea 

lansă o acţiune escape.  

- Nu, nu, stai! se plânse ea.Nu eşti în protected mode! 

- Reset, dragă! replică el. Am fost debugger-it. 

- Da, dar n-am loop-ul activat şi nu pot suporta child process, se 

plânse ea din nou.  

- Hai, nu fugi! spuse el. Voi genera o întrerupere!  

- Nu, riscul e prea mare, iar un abort nu-mi pot permite datorită 

filozofiei mele de design. 

 Dar cum Floppy era prea încins şi nu putea să fie oprit, Tini 

generă un scurt-circuit de un voltaj, determinându-l astfel pe 

Floppy să adoarmă. „Computerii!, îşi spuse în gând. Se gândesc 

numai la hex!” 
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Detectarea excesului de navigare 

pe internet 
 

 

 
 

 Cei de la Suport Tehnic te sună pe tine pentru 

ajutor. 

 Cineva de la serviciu îţi zice o glumă şi tu zici 

„LOL” cu voce tare. 

 Te trezeşti că vrei să-ţi înclini capul cu 90 de 

grade când zâmbeşti. 
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 Ai strigat nickname-ul cuiva în timp ce făceai 

dragoste cu iubita ta. 

 Îi implori încontinuu pe prietenii tăi să-şi facă 

un cont că să vă puteţi întâlni. 

 Trebuie să-ţi pui o a doua linie telefonică doar 

pentru a putea suna la Pizza Hut. 

 Când faci sex, nu te mai interesează bolile cu 

transmitere sexuală. 

 Te duci la oameni de care eşti atras în viaţa 

reală şi le ceri poza. 

 

 
 

 Cu toate că nu ştii cum arată, devii extrem de 

gelos pe cei care se leagă de cyber-iubita ta. 

 Soţia ta se plânge că îţi mişti degetele în 

somn. 

 Te trezeşti ca să te furişezi spre computer în 

miez de noapte când soţia ta a adormit. 
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 Ai o criză de identitate când cineva foloseşte 

un nick apropiat de al tău. 

 Le scrii mesaje oamenilor în timp ce vorbeşti 

cu ei la telefon. 

 Te părăseşte inclusiv câinele! 

 Faci din ce în ce mai multe lucruri pe care ai 

jurat că nu le vei face niciodată când ai intrat 

prima dată pe Net. 

 Aştepţi 6 ore online pentru ca o persoană 

„special” să se întoarcă de la serviciu. 

 Relaţia ta virtuală a ajuns mai departe decât 

orice relaţie reală pe care-ai avut-o. 

 Te trezeşti la 2 dimineaţa să te duci la baie, 

dar aprinzi calculatorul în loc de asta. 

 Vrei să fii îngropat cu calculatorul tău atunci 

când va muri sau invers. 

 Faci dublu-click pe telecomanda televizorului. 

 Ultimul tău gând înainte de a adormi este: 

„Shutdown complete”. 

 Cauţi butonul „Cancel” după ce ai apăsat un 

buton greşit la lift şi te miri cât de săracă e 

interfaţa utilizator. 

 Cauţi Page Down ca să întorci foaia unei cărţi. 

 Din tren, admiri scrolling-ul peisajului. 

 Când închizi o fereastră, degetele tale se pun 

în mod automat în poziţia Alt-F4. 

 La o sărbătoare unde se serveşte tort, nu vei 

spune: „Taie, te rog, tortul felii.”, ci: 

„Splitează, te rog, tortul.” 
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 Când ţi-e sete, nu-i propui colegului să 

mergeţi la o bere la terasa din colţ ci îi spui: 

„Hai să facem un mic download la providerul 

de bere din colţ!”. 

 Dacă nu poţi trage apa la toaletă spui: „Cred 

că toaleta are un bug!” 

 Când îi recunoşti cuiva scrisul, spui: „I-am 

recunoscut fontul.” 

 N-o să zici niciodată: „Aprinde, te rog, 

lumina!”, ci: „Fă şi tu click pe întrerupătorul 

ăla!” 

 N-o să spui: „Ia-o de la capăt”, ci: „Fă un 

Retry”. 

 Când cineva îţi vorbeşte prea repede, îi zici: 

„Hei, mai uşurel că fac overflow!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 123 

Calculatoriştii 
 

 

 
 

Toate calculatorele aşteaptă cu aceeaşi viteză.  
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Moare un programator de jocuri şi ajunge în Iad. După o 

săptămână, sună Satana la Dumnezeu: 

- Doamne, ce nebun mi-ai trimis? A distrus toate cazanele, a 

ucis toţi dracii, aleargă prin tot Iadul şi strigă în gura mare „Unde-i 

ieşirea spre nivelul 2?” 

 

  

Dacă „debugging” este procesul de scoatere a „scamelor” din 

programe, atunci programarea este procesul de introducere a lor? 

 

  

Americanii au inventat un computer medical performant. 

Doctorii o cam băgaseră pe mânecă: 

- Asta ne ia pâinea de la gură!  

Unul din doctori, mai şmecher de felul său, le spune celorlalţi 

confraţi.  

- Lasă că-i vin eu de hac! 

Se duce la computer. Acesta întreabă: 

- Ce vă doare? 

Doctorul spune:  

- Mă doare-n cot! 

Computerul răspunde:  

- Daţi o probă de urină şi după două ore reveniţi pentru rezultat. 

Doctorul se duce acasă şi urinează într-o sticluţă, apoi o pune să 

facă acelaşi lucru şi pe nevastă-sa, pe fiică-sa, ba chiar şi pe pisica 

lor. Apoi duce sticluţa cu urina la computer. După două ore 

primeşte rezultatul: 

- Soţia dvs. are sifilis, fiica dvs. este gravidă în luna a patra, 

pisica nu are nimic, iar dvs. n-o mai frecaţi în baie, că-i locul strâmt 

şi vă loviţi la coate! 
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Q: Cum faci bani cu Facebook-ul? 

A: Urmând trei paşi simpli: 

1. Intri pe Setări cont 

2. Dai click pe Dezactivare cont. 

3. Te duci la muncă... 

 

  

Vorbesc doi programatori: 

- Ce faci amice? Cum a fost la întâlnire? E bună tipa? 

- Da, doar că am o dilemă. Nu ştiu ce să fac, să mă însor acum 

sau să mai aştept... 

- Eşti nebun? O cunoşti de câteva zile şi deja eşti gata să te 

însori cu ea? 

- Stai să îţi zic ce am păţit. Ajungem acasă la mine, începem să 

ne sărutăm, să ne mângâiem şi când să o dezbrac, ce crezi? Văd că 

pe monitorul calculatorului ceva se întâmplă. Era un virus! Am 

lăsat-o baltă şi dă-i bătaie cu virusul. Două ore au trecut şi abia 

atunci mi-am adus aminte de ea, când a venit şi mi-a adus un 

sandviş şi o bere... 

- Însoară-te! Astăzi! Nu de alta, dar s-ar putea să ţi-o ia alţii 

înainte! 

 

  

O femeie, inginer de sistem, instala un calculator într-o reţea 

pentru un coleg de lucru. Când a venit rândul setării parolelor, ea l-

a întrebat ce cuvânt vrea să folosească pentru logare. Vrând să o 

intimideze, tipul i-a spus „penis”. Fără să clipească, tipa i-a introdus 

parola dorită, a reintrodus-o pentru confirmare, după care era să se 

prăbuşească de râs în faţa monitorului. Curios, tipul se uită peste 

umărul ei şi vede răspunsul calculatorului: „Parolă respinsă… Prea 

scurtă!” 
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Dilemă: Cine este General Failure? Şi de ce îmi citeşte discul? 

 

  

Patru informaticieni vor să dea un chef. Primul spune:  

- Păi, dacă e chef, avem nevoie de ceva de mâncare. Mă ocup eu 

de asta. Aduc o fripturică, nişte cartofi...  

- Aduc eu băutura, intervine al doilea. O berică, o vodcă, un 

vinişor… 

Al treilea sare şi el: 

- Eu mă ocup de alune, săraţele şi altele de ronţăit. 

Dau băieţii să plece şi îşi dau seama că al patrulea nu aduce 

nimic. Îl întrebă cu ce va contribui. Tipul răspunde: 

- Dacă e chef, chef să fie! Eu aduc femeile! 

Primii trei strigă bucuroşi:  

- Super! Câte? 

- Păi, cam 600 mega, e bine?` 

 

  

Discuţie între doi programatori: 

- Ai văzut ce frumos este afară? 

- Nu! Dă-mi şi mie link-ul! 

 

  

O mamă îi scrie un e-mail fiului ei:  

„ Dragă Tony, 

Ce mai faci? Aici tuturor ne este dor de tine. Te rog, ieşi de pe 

calculator şi coboară în bucătărie să mănânci.” 

 

  

Q: De la ce vine acronimul LOTUS? 

A: Let Only The Users Suffer! 
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Gluma Istoriei: Cică mobilele şi computerele au fost inventate ca 

să economisim Timp. 

 

  

Unui tip i s-a stricat imprimanta, aşa că a chemat un specialist. 

Acesta o verifică şi îi spune: 

- Imprimanta nu are nimic. Trebuie doar curăţată. În mod 

normal, eu ar trebui să vă iau o groază de bani pentru aşa ceva, dar 

vă sfătuiesc să încercaţi singur cu ajutorul manualului. 

- Şeful tău ştie ce faci? Mă aşteptam să iei banii, mai ales că îi 

câştigi uşor. 

- Şeful ne-a zis să procedăm aşa, pentru că urmează să câştigăm 

mai mult după ce clientul încearcă să repare singur... 

 

  

OFERTĂ SPECIALĂ LA MICROSOFT: La achiziţionarea oricărui 

sistem de operare Windows 95, 98, Me, 2k, XP, vi se oferă gratis 

două mănuşi de box şi cinci butoane de Reset! 
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Un specialist în calculatoare şi un specialist în automobile se 

contraziceau: 

Informaticianul spune:  

- Eu dacă proiectam automobile, în 10 ani aveau viteză dublă şi 

consumul de combustibil pe sfert! 

Vine şi răspunsul:  

- Dacă proiectai tu automobilul, când apăsai pe pedala de frână, 

apărea pe un ecran întrebarea: „Chiar doriţi să frânaţi acum?” 

 

  

RUGACIUNEA INTERNAUŢILOR 

Tatăl nostru care eşti pe internet, 

Sfinţească routerele tale,  

Fie fibra ta optică, 

Facă-se conexiunea ta! 

Şi dă-ne nouă viteza pe care o avem noaptea şi ziua 

Şi ne iartă nouă conturile pirat  

Precum şi noi iertăm facturile providerilor noştri  

Şi nu ne duce pe noi spre flood şi ne izbăveşte de lag! 

 

 

  

Soţul ajunge în zori acasă. Nevasta îl întreabă, cu ton de ceartă: 

- Unde ai fost toată noaptea? 

- Închipuie-ţi dragă, chiar când să plec acasă, secretara cea nouă 

mi-a adus o cafea şi mi-a zâmbit provocator. Când a pus cafeaua pe 

masă, i s-a deschis bluza şi nu m-am putut abţine să nu o sărut pe 

gât. Ea a devenit sălbatică şi ne-am pierdut amândoi capul. În final, 

am ajuns la ea acasă şi am făcut dragoste nebună toată noaptea. 

- Minţi! Pun pariu că iar ai încercat să-ţi instalezi rahatul ăla de 

Windows. 
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Într-o seară, se întorcea Bill Gates de la Microsoft, de la lucru. 

Mergând către casă se opreşte să-şi vadă noua vilă în construcţie. 

Fiind neatent şi obosit, cade într-un şanţ unde îl vizitează nişte 

îngeri. Unul din ei se adresează lui Bill: 

- Bună, Bill! Am două veşti să-ţi dau: una bună, iar alta proastă. 

Cu ce să încep? 

- Începe cu vestea cea bună, răspunse Bill. 

- Vestea cea bună e că la noi, în Cer, pe toate PC-urile ne-am 

pus Windows 95! 

- Foarte bine! Dar care e vestea cea rea? 

- Vestea cea rea este că avem o mică problemă şi te luăm cu noi 

în Ceruri să o rezolvi... 

 

  

Cică dacă rulezi un CD de instalare a Windows-ului 98 invers vei 

auzi o melodie satanistă. Dar ştii care e partea cea mai rea? Dacă îl 

rulezi normal se instalează Windows. 

 

  

Q: Ce face un informatician când are nevoie de ajutor? 

A: Strigă F1. 

 

  

Un tip dă telefon la service: 

- Domnule unde se introduce CD-ul? 

- Apăsaţi pe buton şi o să iasă un sertar! 

- A... şi eu credeam că-i suport pentru cana de cafea! 

 

  

Q: Ce-i spune `98 lui `95? 

A: Sunt mai cool ca soră-ta... 
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Cică pe un aeroport american, doi oameni de afaceri au închiriat 

un avion care să-i ducă până la Seattle. Pe drum, avionul intră în 

ceaţă. Din nefericire, are loc un scurtcircuit la bord şi instrumentele 

încetează să mai funcţioneze. Pilotul se învârte disperat în dorinţa 

de a găsi un loc de aterizare. Dintr-o dată, îşi dă seama că sunt 

deasupra unui oraş. Vede un zgârie-nori şi, zburând pe lângă el, 

reuşeşte să vadă într-un birou pe cineva. Printr-o foarte complicată 

serie de manevre, reuşeşte să se apropie şi să-i strige persoanei din 

birou: 

- Hei, unde mă aflu? 

Răspunsul nu a întârziat să apară: 

- Te afli într-un avion! 

Pilotul tace, apoi se luminează la faţă, virează la 90° şi apoi 

coboară drept pe aeroportul din Seattle! Cei doi oameni de afaceri 

îl întreabă pe pilot cum de a reuşit chestia asta de-a dreptul 

miraculoasă. 

- Numai după răspunsul omului din birou, răspunde pilotul. 

Răspunsul era sută la sută corect, dar de niciun folos. Omul era 

unul din angajaţii Microsoft, iar clădirea era a Microsoft din Seattle 

care este chiar lângă aeroport. 

 

  

Q: De ce i s-a zis Pentium şi nu 586? 

A: Dacă se adună la 486 numărul 100, cu noul procesor, ieşea 

585, 6723927123 şi nu încăpea pe etichetă. 

 

  

Q: Ce înseamnă NT? 

A: Neanderthal Technology. 
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2+2=5 pentru valori extrem de mari ale lui 2. 

 

  

Într-o reţea, două computere, multitasking, multiuser şi IDE 

ready, care se plictiseau oribil aşteptând să-şi bea programatorii 

cafeaua, discutau. La un moment dat, prin nivelul 7 al OSI, unul 

dintre ele spune: 

- Bă, ce coşmar am avut aseară. M-am trezit din stand-by în 

wake on LAN! 

- Că mă? Ce ai păţit? 

- Încărcam date din hiberfile.sys şi să vezi fază... 

- Spune... 

- Cum încărcam fişierul, numai ce vine aşa: 01011102! 

 

  

Un bărbat intră în camera soţiei sale şi o vede că încerca să intre 

în monitor. 

- Ce faci dragă, întreabă bărbatul? 

- Intru pe Internet! 
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Q: Cum se numesc circuitele unui calculator aruncat pe geam? 

A: Dezintegrate... 

 

  

Q: Care e diferenţa dintre un programator profesionist şi unul 

amator? 

A: Amatorul crede că un kilobyte are 1000 bytes, pe când 

profesionistul e sigur că un kilobyte are 1021 metri! 

 

  

Erorile nedetectabile se prezintă într-o infinitate de forme, pe 

când cele detectabile sunt prin definiţie în număr finit. 

 

  

La centrul service Windows sună telefonul: 

- Am instalat pe calculator Windows XP şi, de azi dimineaţă, în 

loc să deschidă vreun un fişier îmi apare „Press F1, F2, F3”. Ce să 

fac? 

- Da, cunoaştem problema. A a apărut şi la noi. Apăsaţi F1, F2, 

F3. 

- Bine, mulţumesc. 

Peste câteva minute sună telefonul din nou: 

- AM sunat adineaori pentru problema la XP. Am făcut ce m-aţi 

învăţat şi acum nu mai merge nimic. 

- Da, ştim. Nici la noi. 

 

  

Catastrofe provocate de om: 

- Hiroshima '45 

- Cernobîl '86 

- Windows '95. 
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Sună un tip la Internet-provider şi spune: 

- Am o problemă! Nu pot intra pe Internet! 

- În ce constă problema? 

- Nu am calculator... 

 

  

Bill Gates e judecat pentru bigamie. El spune: 

- Dacă trăieşti cu două femei nu înseamnă bigamie, înseamnă 

multitasking... 

 

  

Q: Câte taste are o tastatură Microsoft?  

A: Trei: Ctrl+Alt+Delete. 

 

  

Studentul cheamă supraveghetorul laboratorului: 

- Te rog, ajută-mă, programul meu se încarcă, dar nu face nimic. 

Supraveghetorul studiază cazul făcând ochii din ce în ce mai 

mari. 

- Păi, cum să meargă dacă ai pus totul în comentariu? 

- Ştiu, zice studentul cu amărăciune, dar dacă altfel nu s-a lăsat 

compilat... 

 

  

Calculatorul este un echipament proiectat pentru accelerarea şi 

automatizarea erorilor. 

 

  

Q: Cum se cheamă un procesor Athlon la 1,2 GHz care 

funcţionează de 9 minute fără cooler? 

A: Un procesor ars de 8,5 minute. 
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Q: Care este diferenţa dintre Windows şi un virus? 

A: Virusul nu se blochează niciodată. 

 

  

Q: ERROR: Mouse not found. 

A: Click OK to continue. 

 

  

Diferenţa dintre un utilizator Windows şi un utilizator Unix este: 

- Utilizatorul Unix se dă întâi cu capul de monitor, apoi citeşte 

documentaţia, iar în final utilizează sistemul; 

- Utilizatorul Windows întâi se apucă de lucru, apoi citeşte 

documentaţia, şi în final se dă cu capul de monitor... 

 

  

Q: Cum se numeşte o dischetă care a luat Viagra? 

A: Hard disk. 

 

  

Patru informaticieni se întâlnesc la o bere. Unul începe să 

povestească: 

- Am agăţat aseară o tipă beton. Am dus-o acasă. Eu încins, ea 

încinsă. Ne-am apucat să ne dezbrăcăm chiar din momentul în care 

am intrat pe uşă. Am făcut sex în picioare. Am căutat o nouă poziţie 

şi am aşezat-o pe birou, chiar pe tastatura noului meu calculator... 

Este brusc întrerupt de ceilalţi în cor: 

- Ce calculator ţi-ai luat? 

 

  

Q: Ce caută un beţiv într-un calculator? 

A: CD-ROM-ul. 
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Iisus şi diavolul s-au hotărât să se ia la întrecere pentru a afla 

care dintre ei se pricepe mai bine la calculatoare. Stau ei şi se 

gândesc ce să facă şi până la urmă se hotărăsc să vadă care sparge 

primul cel mai bine păzit site de pe net. Se apucă de lucru, lucrează 

o zi, o săptămână, o lună… Când se apropie de final se ia curentul şi 

cade reţeaua. Nervoşi că trebuie să o ia de la capăt aşteaptă până 

revine curentul şi se apucă iar de lucru. Dar, surpriză! Iisus termină 

în 10 minute… 

Morala: Iisus salvează! 

 

  

Q: Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului? 

A: A încercat fiecare câte o parolă! 

 

 
 

  

Programatorii adevăraţi nu comentează programele. Dacă au 

fost greu de scris, ar trebui să fie şi greu de înţeles. 
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Decanat. Studentul intră fără să bată la uşă. Secretara îi spune: 

- Ieşiţi şi intraţi din nou. 

Studentul mormăie nemulţumit: 

- De parcă aş fi în Windows. 

 

  

Se întâlnesc doi administrator de reţea: unul de Unix şi altul de 

Windows. Primul spune: 

- La serviciu frec menta. Nimeni nu se plânge. 

Al doilea răspunde:  

- La mine întotdeauna este de lucru. La fiecare jumătate de oră 

trebuie să reinstalez sistemul. 

- Serios? Cum ai făcut ca Windows să lucreze în 30 de minute? 

- Nu, n-ai înţeles... 30 minute durează instalarea... 

 

  

Sună telefonul la service-ul de calculatoare. Este călugăriţa de la 

biserica din apropiere. 

- Spuneţi, măicuţă, ce aţi păţit? 

- Ni s-a blocat foaia în imprimantă. 

- Am înţeles. Aţi făcut ceva să reparaţi treaba asta? 

- Da, mai întâi am deschis cutia, dar ne-a fost frică să nu stricăm 

mai tare imprimanta. Apoi, l-am chemat pe domnul părinte, dar nici 

dânsul nu s-a priceput. 

- Da, apoi? 

- Apoi am început să ne rugăm la Dumnezeu. Ne-am rugat să ne 

repare imprimanta. 

- Şi? A dat vreun rezultat? 

- Sinceri să fim, nu prea. 

- Apoi? 

- Ei, apoi v-am sunat pe dumneavoastră. 
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Dacă constructorii ar înălţa clădirile în acelaşi fel în care 

programatorii îşi concep programele, atunci prima ciocănitoare 

care s-ar ivi ar distruge civilizaţia. 

 

  

- Tată, cum am am apărut eu pe lume? 

- Fiule, cred că într-o zi tot ai să afli! Păi, eu şi cu maică-ta am 

intrat într-o zi într-o cameră de chat a Yahoo-ului. Am aranjat apoi 

o întâlnire via e-mail cu maică-ta şi ne-am întâlnit într-un internet 

cafe virtual. Ne-am strecurat într-o cameră privată, unde maică-ta a 

fost de acord cu un download din hard-ul meu. Imediat ce eram 

gata de upload, am descoperit că nici unul dintre noi nu folosise 

firewall-ul şi fiindcă deja era prea târziu să dăm delete, nouă luni 

mai târziu a apărut un mic pop up care a ţipat din toţi rărunchii: 

„You've got mail!” 

 

  

Q: Care e asemănarea dintre moldoveni şi calculatoare? 

A: Moldovenii îşi zic: „I.B.M. o bieri!” 

 

  

Cică face monitorul un chef pe cinste şi invită pe toată lumea în 

afară de punct, spunând că punctul pune capăt distracţiei. Pe la 1 

dimineaţa, sună cineva la uşă. Se uita tasta l pe vizor şi spune că e 

punctul, să nu deschidă nimeni. Mai târziu, iar sună cineva la uşă. 

Tasta merge, anunţă că e punctul şi să nu deschidă nimeni. A doua 

zi dimineaţa, monitorul se întâlneşte cu steluţa şi întreabă de ce nu 

a fost la petrecere. Aceasta, mirată, spune că a fost de două ori, dar 

nu i-a deschis nimeni. Monitorul îi spune steluţei că a fost punctul, 

la care aceasta răspunde: 

- Eram eu dată cu gel! 
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Trei programatori se întâlnesc în toaleta unui bar. Iese primul 

din cabină, se spală pe mâini, ia un şerveţel, se şterge bine de tot 

pe mâini, pe lângă unghii, îşi şterge bine degetele şi apoi spune: 

- Eu folosesc Windows şi programez în Visual Basic. Am învăţat 

să fiu foarte atent la detalii. 

Iese al doilea, se spală pe mâini, ia un şerveţel şi se şterge cu 

fiecare colţişor al şerveţelului. 

- Eu folosesc Windows şi programez în Delphi. Am învăţat să 

folosesc resursele la maxim. 

Iese al treilea. Tipul nici măcar nu se spală pe mâini. 

- Eu folosesc Linux şi programez în C. Am învăţat să nu mă piş pe 

alături. 

 

 
 

  

Doi programatori nu se mai văzuseră de mult timp: 

- Ce mai zici? Care mai e viaţa ta? 

- Default... 
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Doi obsedaţi de Warcraft de Paşti: 

- Hristos a înviat! 

- Ce level are? 

 

  

Calculatorul meu nu mergea. De aceea, l-am sunat pe Gigel, 

puştiul de 11 ani, care locuieşte vizavi şi al cărui dormitor seamănă 

cu centrul de control de la NASA. L-am chemat până la mine. Gigel 

a butonat cam un minut şi totul s-a rezolvat ca prin farmec. Înainte 

să plece, l-am întrebat: 

- Care era problema? 

- O eroare. ID ten T, mi-a răspuns.  

Nu voiam să par ignorant, dar nici nu voiam să las lucrurile 

nelămurite. 

- Eroare ID ten T? Ce-i aia? Explică-mi, poate că mai apare când 

nu eşti tu acasă. 

Gigel s-a strâmbat: 

- Chiar nu ştii ce înseamnă? 

- Nu, i-am răspuns. 

- Scrie-o pe hârtie şi-ţi vei da seama imediat.  

Şi a ieşit repede. 

Am scris-o pe hârtie şi am aflat: I D 1 0 T. 

 

  

Se făcea un sondaj de opinie cu privire la relaţiile conjugale în 

diverse pături sociale. Prima dată este întrebat un muncitor: 

- Cum credeţi că e mai bine, să ai nevastă sau amantă? 

- Păi, eu zic că e mai bine să ai nevastă. 

- De ce? 

- Eşti mai împăcat să ştii că te-ai însurat după lege, că nu trăieşti 

în păcat şi au şi copilaşii doi părinţi, cum se cuvine. 
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Urmează un intelectual, aceeaşi întrebare: 

- Părerea mea este că e mai bine să ai amantă, pentru că e mai 

civilizat. Când unul se plictiseşte, pleacă pur şi simplu, fără divorţ 

sau tribunale. 

Se ajunge la un programator: 

- Fără îndoială, cel mai bine este să ai şi nevastă şi amantă. 

Acum, de exemplu, nevasta ştie că sunt la amantă, amanta ştie că 

sunt la nevastă, iar eu stau liniştit la calculator... 

 

  

Q: Care tastă fuge prima de pe tastatură? 

A: Tasta Esc. 

 

  

O tipă e în pat cu amantul. Tocmai când erau în plină acţiune, 

un zgomot de cheie răsucită în broască îi face să îngheţe. Cum se 

ştie, în apartamentele moderne patul e direct pe podea, dulap nu 

exista, doar un suport pentru haine, nici balcon. În plus, 

apartamentul era la etajul 13! Fără pic de teamă, tipa îi spune: 

- Rămâi calm, absolut imobil şi nu spune nimic! 

Soţul intră în casă: 

- Surpriză, darling! Am luat un avion mai devreme fiindcă am 

terminat mai repede. Aşa că am venit imediat acasă. 

Când vede tipul gol în cameră, întreabă: 

- Cine e ăsta? 

Femeia îi răspunde: 

- Tocmai mi-a fost livrat. E sclavul meu sexual robotizat, sistem 

de operare Microsoft. De altfel, aduce un pic cu Bill Gates, nu 

găseşti? Tu eşti mereu plecat, şedinţe, voiaje... Ştiu eu ce faci tu 

când eşti singur în camera ta de hotel? E ca un vibrator, dar mai 

mare. N-ai vrea, cred, să te înşel cu vecinul sau instalatorul!  

Soţul se linişteşte: 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 141 

- Ok, lasă asta! Hai repede! N-ai nevoie de el că am un chef de 

zile mari! 

Tipa, care tocmai terminase o partidă bună, îi spune: 

- Nu dragă, am o migrenă... 

- La naiba! Mereu e la fel! Bine, fii drăguţă fă-mi o omletă. 

- Bine! 

Soţul priveşte robotul şi plin de dorinţă îşi spune: „Ce e bun 

pentru ea, e bun şi pentru mine” şi se aruncă asupra robotului cu 

pantalonii în vine. În momentul acela, amantul zice cu o voce 

metalică: 

- Eroare sistem! Intrare rezervată USB. 

- Robot de rahat! 

Nebun de furie, soţul îl ridică pe umăr şi se duce spre fereastră 

să îl arunce. Amantul spune din nou: 

- Program reiniţializat! Încercaţi din nou! 

 

  

- Alo! 

- Da? 

- Vino până la noi! 

- De ce? 

- Nu mai merge imprimanta! 

- Cum aşa? 

- Nu mai are curent! 

- Cum? 

- Da, nu mai are curent! 

- Cum ai observat că nu are curent? 

- Îmi apare pe calculator. 

- Ce? 

- Îmi apare pe calculator mesajul: „Current printer is un-

available.” 
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Într-un avion: 

„Stimaţi pasageri, vă aflaţi la bordul celui mai perfecţionat 

avion, în întregime computerizat, fără echipaj uman, cu un pilot 

automat perfect, astfel conceput încât nu se poate defecta 

niciodată…, niciodată…, niciodată…, niciodată..." 

 

  

Internetul este singurul loc în care bărbaţii sunt bărbaţi, femeile 

sunt bărbaţi, iar fetiţele mici şi perverse sunt agenţi F.B.I. 

 

  

Q: Care este asemănarea dintre Vista şi un submarin? 

A: În momentul în care ai deschis o fereastră ai probleme. 

 

  

Se făcea un sondaj de opinie despre sexul virtual. Întrebarea 

reporterului:  

- Ce părere aveţi despre sexul virtual?  

Studentul de la medicină:  

- Ce e înseamnă virtual?  

Studentul de la economie:  

- Chiar aşa, ce înseamnă virtual?  

Studentul de la informatică:  

- Staţi puţin! Ce e ăla sex? 

 

  

La o expoziţie de computere, Bill Gates a făcut comparaţie între 

industria informatică şi cea a autoturismelor: 

- Dacă General Motors ar fi progresat la fel ca Microsoft, am 

conduce maşini de 15 dolari care ar merge 1.000 de km cu un litru 

de benzină. 
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Ca răspuns la această remarcă biroul de presă al firmei General 

Motors a răspuns:„Dacă am construi maşini aşa cum Microsoft 

realizează programe, aceasta ar avea următoarele caracteristici: 

- Fără nici un motiv s-ar defecta de două ori pe zi. 

- De câte ori s-ar revopsi liniile de demarcaţie de pe drumuri ar 

trebui să-ţi cumperi maşina nouă. 

- Câteodată, la un viraj spre dreapta, maşina s-ar opri şi ar trebui 

să-i schimbi motorul. 

- În maşină ar încăpea numai o persoană sau ar trebui să mai 

cumperi scaune. 

- Noile scaune ar obliga pe toată lumea să aibă fundul la fel de 

mare. 

- MacIntosh ar face o maşină care merge cu energie solară, nu s-

ar defecta niciodată, ar merge de cinci ori mai repede, de două ori 

mai uşoară şi mai uşor de condus, dar ar putea circula numai pe 5% 

din şosea. 

- Indicatoarele de benzină, ulei, temperatură şi apă ar fi 

înlocuite cu un singur indicator optic pe care ar scrie „Maşina nu 

mai merge”. 

- Centura de siguranţă ar cere confirmarea explicită a şoferului 

înainte să funcţioneze. 

- Câteodată maşina s-ar opri şi n-ar porni decât dacă, simultan, 

aţi ţine mâna pe toate uşile, aţi învârti cheia în contact şi aţi îndoi 

antena de radio. 

- Odată cu maşina aţi fi obligaţi să cumpăraţi şi un ghid complet 

al străzilor din toată lumea, chiar dacă nu aveţi de gând să ieşiţi din 

oraş. Altfel, performanţele maşinii ar fi diminuate cu 50%. 

- De fiecare dată când aţi cumpăra alt model de maşină ar 

trebui să daţi examen pentru permisul de conducere datorită 

diferenţelor existente între cele două maşini. 

- Ar trebui să apăsaţi butonul 'Start' pentru a opri motorul.” 
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Culmea calculatoarelor: Să goneşti musca de pe ecran cu 

cursorul mouse-ului. 

 

  

Q: Ce le place homosexualilor la un calculator? 

A: Să intre în DOS. 

 

  

Q: De ce un calculator nu gândeşte?  

A: De java. 

 

  

Firmă serioasă, angajăm hacker. Vă rugăm să plasaţi CV-ul pe 

prima pagină la www.microsoft.com. 

 

  

Q: Ce înseamnă NTFS? 

A: Never Tested File System! 

 

  

Q: De ce numai 10% din creierul uman conţine cod executabil?  

A: S-a descoperit că restul sunt comentarii. 

 

  

Era odată un tânăr care când era mic voia să se facă un mare 

scriitor. Când i s-a cerut să definească mare, a spus: 

- Vreau să scriu chestii pe care să le citească toată lumea, chestii 

la care lumea să reacţioneze emoţional, lucruri care să-i facă să 

strige, să plângă, să urle, să se zbată de durere, disperare şi mânie! 

Acum lucrează pentru Microsoft şi scrie mesaje de eroare... 

 

http://www.microsoft.com/
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Q: Cum laşi însărcinat un calculator? 

A: Îl beeep cu discheta. 

 

  

Q: Cum face gemeni? 

A: Îl beep şi cu CD-ul! 

 

  

Soţia unui informatician: 

- Dragă, du-te la magazin şi ia salam. Dacă au ouă, ia zece. 

Programatorul ajunge la magazin: 

- Aveţi ouă? 

- Da. 

- Atunci daţi-mi 10 salamuri, vă rog. 

 

  

Doi programatori îşi cumpărau ţigări. 

- Bă, ia uite ce zice aici, pe pachet, cică „Avertisment: Fumatul 

poate cauza cancer pulmonar!” 

- Lasă, bă, warningurile, spune numai erorile. 

 

  

Q: Ce i-a spus nevasta lui Bill Gates după noaptea nunţii?  

A: Abia acum înţeleg de ce ţi-ai denumit compania Microsoft. 

 

  

Doi programatori într-un bar: 

- O vezi pe tipa aia? Vezi ce properties are? 

- Da. Am testat-o aseară... Sunt read-only. 
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Am fost ieri dimineaţă la restaurant şi dintr-o dată am realizat 

cu disperare nevoia de a elimina nişte gaze. 

Muzica era foarte tare, aşa că am potrivit gazele cu ritmul 

muzicii. După câteva melodii, am început să mă simt mai bine. Mi-

am terminat cafeaua şi am observat că toată lumea se uita la mine. 

Apoi mi-am amintit brusc că ascultam muzică la iPod! 

 

  

Q: Care este diferenţa dintre o femeie şi un calculator? 

A: O femeie comentează dacă o loveşti, dar un calculator se 

pune pe lucru. 

 

  

Q: Ce face un informatician când maşina lui s-a stricat? 

A: Intră şi iese. 

 

  

Prima zi de şcoală. Clasa întâi. Fiul unui programator este 

întrebat de profesoară: 

- Ştii alfabetul? 

- Da. 

- Spune-l! 

- Q, W, E, R, T, Y... 

 

  

În ziua de azi, programarea este o cursă între programatori care 

încearcă să construiască aplicaţii anti-prost mai mari şi mai 

performante şi univers care încearcă să producă prostii cât mai 

mari.  

Până acum, universul iese câştigător... 
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Doi informaticieni stau de vorbă: 

- Bă, tu ce windows ai? 

- Termopane, de ce? 

 

  

SOŢIA: Ai făcut cumpărăturile? 

SOŢUL: Bad command or filename. 

SOŢIA: Dar te-am rugat de dimineaţă... 

SOŢUL: Syntax Error. Abort? 

SOŢIA: Nici măcar noul TV? 

SOŢUL: Variable not found... 

SOŢIA: Bine, dă-mi cartea de credit, merg eu la cumpărături... 

SOŢUL: Sharing Violation. Access denied! 

SOŢIA: Tu vorbeşti serios, glumeşti sau încerci să mă enervezi? 

SOŢUL: Too many parameters... 

SOŢIA: Cum de m-am măritat eu tocmai cu tine? 

SOŢUL: Data type mismatch. 

SOŢIA: Dar salariul când îl iei? 

SOŢUL: File în use... Try later. 

SOŢIA: Mă faci să mă întreb... ce însemn eu pentru tine?  

SOŢUL: Unknown Virus. 

 

  

Termeni IT. 

Hardware: Acele părţi ale sistemului pe care le poţi lovi cu 

piciorul. 

Software: Acele părţi ale sistemului care nu funcţionează. 

Hard disk: Acea componentă a sistemului care înţepeneşte în 

momentul cel mai nepotrivit cu putinţă. 

Periferice: Acele componente care sunt incompatibile cu 

sistemul tău. 
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Imprimantă: Acea componentă a sistemului care se blochează 

când nu te uiţi la ea. 

Cablu: Acea parte a sistemului care e prea scurtă. 

Backup: O operaţie care niciodată nu este efectuată la timp. 

Restaurare: O precedură care funcţionează perfect până când e 

nevoie de ea. 

Memorie: Acea parte a sistemului computerizat care este 

insuficientă. 

Mesaj de eroare: O solicitare de aprobare a distrugerii propriilor 

tale date. 

Fişier: Acea parte a sistemului care nu poate fi găsită. 

 

  

Q: Cum comută un circuit basculant bistabil? 

A: Ba-sculează, Ba-nu-sculează... 

 

  

Într-o benzinărie, un programator se uită derutat la pompe şi 

murmură: 

- 95?... 98?... 95!... 98! 

Văzându-l pierdut, un angajat al benzinăriei se apropie şi îl 

întreabă: 

- Cu ce vă pot ajuta? 

Cu o rază de fericire în privire, răspunde: 

- Benzină XP sau Vista aveţi? 

 

  

Cică erau doi prieteni informaticieni. Într-o zi unu dintre ei avea 

nevoie de bani şi se duce la celălalt să-i ceară împrumut: 

- Dă-mi şi mie 200 de dolari... 

- Hai, să-ţi dau 256, să fie suma rotundă. 
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O diodă se ţinea cu un tranzistor... şi, la un moment dat, a fost 

străpunsă! 

 

  

Bunica era pe patul de moarte, îşi cheamă nepotul la căpătâiul 

ei şi spune: 

- Nepoate, vreau ca tu să moşteneşti averea mea. Vila, ferma, 

herghelia de cai, tractorul şi toate animalele de casă plus cele 22 de 

milioane. Toate vor fi ale tale! 

- Oau! exclamă nepotul. Mulţumesc bunico, nu ştiam că ai aşa o 

avere. Unde este ferma de care vorbeşti? 

Bunica răspunde, dându-şi ultima suflare: 

- Pe Facebook... 

 

  

Înainte oamenii mergeau să-şi mărturisească păcatele la preot. 

Mai târziu la psiholog. Acum toţi îşi fac blog. 

 

  

NERVUL: /ping creier 

După 3 secunde vine răspunsul: 

CREIER: No such nick. 

 

  

De ce un computer este mai bun decât o femeie? 

1. Este întotdeauna acolo; 

2. Orice îi cumperi vei folosi tu; 

3. Nu se supără dacă îl neglijezi; 

4. Nu este o problemă deosebită dacă pritenii îl folosesc; 

5. E uşor de aprins. 
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Bula ajunge la şcoală, Alinuţa îi aruncă în cap o hârtie mototolită 

strigând: 

- Head shot! 

Bulă ia cartea şi îi plezneşte una peste faţă: 

- Facebook! 

 

 
 

  

Apple a lansat un nou produs: implantul de silicoane care îţi dă 

posibilitatea să asculţi şi să stochezi muzică. Va avea un preţ 

cuprins între 499 -699 de dolari, în funcţie de mărimea cupei şi a 

speaker-ului. Acest produs va avea un impact major la nivel social, 

având în vedere faptul că femeile întotdeauna reproşează 

bărbaţilor că se holbează la pieptul lor şi nu le ascultă. Nu s-a 

comunicat metoda de „upload” şi nici dacă va fi stereo. 
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Copilul unui maniac de internet îl întreabă pe taică-său: 

- Tati, noi de ce avem cinci degete la mână dacă mouse-ul are 

doar două butoane? 

 

  

Q: De ce nu a reuşit pisica să prindă mouse-ul? 

A: Era „Genius”. 

 

  

SOŢIA: Nu mă  iubeşti! 

SOŢUL (arătând spre cei 5 copii): Şi crezi că pe ăştia i-am 

descărcat de pe Google? 

 

  

În grădina zoologică, în dreptului cuştii cu maimuţe, un copil 

exclamă: 

- Mamă, uite, aici sunt programatori! 

Mama, contrariată: 

- Dar de ce crezi tu asta? 

- Sunt la fel ca tata: nespălaţi, păroşi şi au fundul tăbăcit! 

 

  

Orice program de calcul ajuns în faţă de rulare este depăşit. 

 

  

OFIŢERUL: Acceptaţi că statutul vostru pe Facebook să se 

schimbe din celibatar/celibatară în căsătorit/ căsătorită? 

MIREASA: Da. 

MIRELE: Da. 

OFIŢERUL DE STARE CIVILĂ: Să se apropie martorii şi să dea click 

pe like! 
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Q: Ce face un ţigan când îl pui la calculator? 

A: Caută în Recycle Bin! 

 

  

Rugăciune către Windows: 

Windowsul nostru, 

Care eşti instalat pe hard, 

Deschidă-se ferestrele tale, 

Vie crash-ul tău 

Ca în ‘95 aşa şi în ‘98. 

Şi zilnicele Servicepacks dă-ni-le nouă, 

Şi ne iartă partiţiile Linux 

Aşa cum şi noi iertăm greşelile din drivere. 

Şi nu ne du în ecranul albastru, 

Ci izbăveşte-ne de conflicte de versiuni 

Căci al tău este tot RAM-ul 

Şi hardul 

Şi toţi hertzii procesorului 

În veci vecilor 

Alt-F4. 

 

  

Iubita unui programator: 

- Iubitule, ştii când e aniversarea noastră? 

- Sigur că da, iubito! 

- Când? 

- La trei zile după ce îmi expiră licenţa la antivirus! 

 

  

Să greşeşti este uman, dar ca să zăpăceşti de tot lucrurile ai 

nevoie de un calculator. 
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Un şomer merge să se angajeze la Microsoft ca om de servicu. 

Managerul de acolo îl supune unui test de aptitudini: spălatul 

podelelor, spălatul geamurilor, etc. După test îi spune: 

- Vei avea un salariu de 30 de dolari pe zi. Lasă-mi adresa de e-

mail să-ţi trimit formularul, să îl completezi şi să-ţi spun unde şi 

când să vii la lucru. 

Şomerul recunoaşte cinstit că nu are nici calculator, nici adresă 

de e-mail. 

- Atunci înseamnă că tu virtual nu exişti, deci nu te pot angaja la 

Microsoft, îi spune managerul. 

Uimit, omul pleacă şi, neştiind ce altceva ar putea face, cu 

ultimii 10 dolari din buzunar cumpăra o ladă cu 10 kilograme de 

roşii de la supermarket, pe care în două ore le revinde cu profit de 

100%. Repetând procedeul de mai multe ori în ziua aceea, ajunge 

seara cu aproape 300 de dolari mai mult decât avea dimineaţă. Aşa 

a realizat că putea să trăiască vânzând roşii. Sculându-se dimineaţa 

devreme şi culcându-se noaptea târziu, omul nostru a realizat un 

profit bun în scurt timp. Apoi şi-a cumpărat o maşină pentru 

transportul roşiilor, iar la sfârşitul primului an a avut un întreg parc 

de camioane şi o mulţime de angajaţi. Era momentul să-şi facă o 

asigurare pe viaţă. A telefonat deci unei companii de asigurări şi a 

ales o asigurare foarte scumpă, care să reflecte noua lui situaţie de 

milionar. La sfârşitul convorbirii, persoana de la asigurări i-a cerut 

adresa de e-mail pentru a-i trimite documentaţia. Când omul 

nostru a spus că nu are aşa ceva, persoana de la compania de 

asigurări a fost uimită: 

- Cum ai reuşit atunci să faci o asemenea avere fără Internet, e-

mail şi e-commerce? Imaginează-ţi unde ai fi fost acum dacă ai fi 

fost conectat de la început. 

- Îmi imaginez. Aş fi fost om de serviciu la Microsoft. 
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Bărbaţii şi calculatoarele sunt la fel. Sunt greu de înţeles, 

întotdeauna au memorie insuficientă şi mereu apare ceva mai bun. 

 

  

Un informatician intră într-un restaurant McDonalds şi întreabă: 

- Care este cel mai bun meniu? 

Vânzătorul zice: 

- BigMac. 

- Dar ce placă de bază are? 

 

  

Fiul unui informatician: 

- Tată, îmi cumperi un mobil hightech 3G cu USB, bluetooth cu 

cameră video, GPRS şi cu aplicaţii java şi mp3? 

- Fiule, nu te-ai putea droga şi tu ca şi ceilalţi copii? 

 

 
 

  

Q: Ce faci când eşti plictistit şi nu vrei să fii deranjat? 

A: Mă pun pe invisible. 
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La uşa unui birou salvamont, stau doi părinţi şi plâng: 

- Ieri copilul nostru a plecat în munţi şi nu s-a mai întors! 

- Aşteptaţi puţin. Cum se numeşte copilul? 

- George Moldoveanu! 

- Google, la mine! Se apropie un Saint Bernard imens. 

- George Moldoveanu, ai înţeles? Caută! 

Peste ceva timp, se întoarce câinele şi spune: 

- La solicitarea voastră nu am găsit nimic în munţi, dar în vale 

am găsit 2.940 de copii cu numele de George şi 3.249 cu numele de 

Moldoveanu. Să trec pe căutare avansată? 

 

  

Anunţ în rubrica matrimoniale: 

Şaten, ochii verzi, simpatic, caut gagică cu port USB liber pentru 

transfer de informaţie genetică. 

 

  

Q: De ce nu produce Microsoft automobile? 

A: Cine ar cumpăra un automobil care se strică de trei ori pe zi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 157 

Jurnalul unei soţii de programator 
 

 

 
 

Programatorii nu mor; ei fac doar un gosub 

fără return. 
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August 16 

Azi l-am cunoscut pe Vasile. Are nişte ochi verzi... absolut 

superbi! Mi-a spus că e programator. Asta e bine. Eu ador 

programele... Ce bine ar fi să ne cuplăm! 

 

August 21 

Ne-am cuplat! A fost foarte romantic... soare... cascadă... un 

cerb ce-şi stingea setea din apa cristalină... şi toate astea pe mouse 

pad-ul pe care ne-am culcat. Un pic mă apasa monitorul la spate, 

dar când mi-a spus că are 14 ţoli, m-am gândit să aştept până la 

capăt. Sărăcuţul meu Vasile, e un pic neîndemânatic. Când l-am 

întrebat ce caută de atâta timp, mi-a răspuns că nu găseşte input-

ul... Când a reuşit, ca să meargă mai uşor data următoare, a luat un 

marker şi a scris pe burta mea: „click here”! Sper că nu înseamnă 

vreo porcărie! 

 

Septembrie 2 

Îl ador pe Vasile, mai ales îmi place că e în stare să se uite la 

ştirile de seară fără să clipească o singură dată! 

Mi-a spus că dacă-l iubesc cu adevărat, să-mi tai părul. L-am tăiat. 

Acum şi în cele mai frumoase momente al iubirii noastre poate să 

vadă monitorul. Din păcate, în clipa aceea Vasile parcă îngheaţă 

complet. Mă enervează asta! 

 

Octombrie 14 

Azi ne-am căsătorit. Au venit toţi prietenii lui. Toţi sunt 

programatori. Atâţia ochelari n-am mai văzut la un loc decât în 

magazinele specializate! Mi-a fost un pic ruşine când a trebuit să 

semnăm la Starea Civilă şi am realizat că nu ştie să scrie cu mâna... 

Noroc că în camera alăturată era o tastatură, aşa că a scris rapid: 

„V”, exact cum îşi semnează şi email-urile...  
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Despre noaptea nunţii a declarat că a fost cea mai fantastică 

noapte din viaţa lui! Pentru că în sfârşit a reuşit să spargă codul şi 

să intre într-unul din fişierele secrete ale unei biblioteci din 

Columbia. 

 

Octombrie 16 

Luna de miere am petrecut-o deasupra Americii. Vasile e foarte 

drăguţ. În fiecare zi îmi arăta în direct imaginea Americii prin satelit, 

să vedem cum e vremea. Ştiai că în Wisconsin sunt 13 grade Celsius 

acum? Că eu nu ştiam... 

 

Noiembrie 4 

Mă plictisesc. Mi-am cumpărat un papagal. Acum am cu cine 

povesti. 

 

Noiembrie 11 

Azi am încercat să-i atrag atenţia. Am tras aer adânc în piept şi, 

îmbrăcată doar cu nişte chiloţei negri de dantelă şi un bici în mână, 

m-am pus în faţa monitorului. Ştiam că m-a observant fiindcă a 

clipit! A zâmbit şi chiar m-a mângâiat! „Ok”, a zis el„ îţi arăt site-ul 

fetiţelor sado-masochiste, dacă chiar te interesează!” 

 

Decembrie 2 

Pe neaşteptate, pauză de curent! Ura! M-a mângâiat tandru la 

lumina lumânărilor, m-a muşcat uşor de ureche şi m-a întrebat în 

şoaptă... „Pot să-ţi cer ceva neobişnuit?” Fericită, am zis „da” şi în 

următoarele 4 ore jumate am pedalat la generatorul de curent... 

 

Decembrie 13 

Nici să vorbesc nu mai e nevoie. Papagalul trăncăne într-una, iar 

el îi răspunde din când în când... „Da, dragă...” 
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Ianuarie 4 

Încep să mă satur de el. Fac o ultimă încercare. Am cumpărat 

vopsea şi timp de o jumătate de zi am reuşit să pictez o tastatură 

pe mine. Am avut grijă să notez pe ea tot: Ctrl, Tab, Alt, Shift, 

Delete... El a zâmbit. A apăsat Control-Alt-Delete şi s-a întors la 

calculatorul lui. Asta a umplut paharul! Vreau răzbunare! 

 

Ianuarie 5 

Prietena mea Gina, soţul ei e tot un obsedat de calculatoare, m-

a învăţat. Mă pregătesc de o crimă oribilă. Am pus ceasul să sune la 

3.30. În zori o să dau drumul încet la calculator şi o să scriu cu grijă: 

„Format C”. Cu asta, tâmpita aia de maşinărie va uita tot ce ştie! 

 

Ianuarie 6 

La 3.30 m-am trezit, dar Vasile era în faţa calculatorului. Am pus 

în pat, în locul meu, papagalul, m-am îmbrăcat şi l-am părăsit 

pentru totdeauna! 

 

Anul 2012, August 

Patru ani de zile nu l-am văzut pe Vasile. Acum trăiesc cu Ştefan. 

El nu e programator, aşa că am nevoie de chiloţei negri de dantelă 

şi de bici. Le voi aduce de la Vasile. Norocul meu că n-a schimbat 

yala. Deja din hol am auzit papagalul trăncănind şi vocea lui Vasile: 

„Da, dragă...” 
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Schimb de emailuri 
 

 

 
 

Dacă ai găsit două erori într-un program, 

caut-o şi pe a treia.  
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Scrisoarea unui client: 

Acum un an am schimbat versiunea logodnică 7.0 cu nevastă 

1.0 şi am observat că programul a lansat o opţiune subită, 

bebeluş.0 care ocupă mult spaţiu pe hard. În instrucţiuni nu era 

nimic menţionat. Pe de altă parte, nevasta 1.0 se autoinstalează în 

toate celelalte programe şi se lansează automat când deschid altă 

aplicaţie, împiedicându-i execuţia. Aplicaţii ca bere-între-prieteni 

10.3, duminica-la-fotbal 5.0 nu mai funcţionează. Uneori apare un 

virus - soacra 1.0, care blochează sistemul sau face că nevasta 1.0 

să se comporte total haotic. Nu reuşesc să dezinstalez acest 

program şi devine insuportabil, mai ales când încerc să lansez 

aplicaţia duminica-de-dragoste 3.0., se pare că şi alte fişiere sunt 

virusate. De exemplu: c: /sex_oral_sâmbătă_dimineaţa.exe nu mai 

funcţionează deloc. Am vrut să revin la programul anterior 

logodnica 7.0, dar procesul de dezinstalare al programului actual, 

nevasta 1.0, mi se pare complicat, iar riscurile pentru sistem sunt 

mari, mai ales pentru bebeluş 1.0 care chiar îmi place. Mă puteţi 

ajuta?  

Un utilizator disperat. 

 

Răspuns la scrisoare: 

Dragă client, 

Nemulţumirea dvs. este frecventă printre utilizatori, dar ea se 

datorează unei greşeli primare de concepţie: mulţi utilizatori trec 

de la orice versiune logodnică x.0 la nevastă 1.0 cu speranţa falsă că 

nevasta 1.0 nu e decât un program de divertisment şi utilităţi. Dar e 

vorba de mult mai mult: nevasta 1.0 e un operating system complet 

creat să controleze toate aplicaţiile dvs. E aproape imposibil să 

dezinstalaţi nevasta 1.0 şi să reveniţi la logodnica x.0, întrucât 

există sisteme virusate care fac ca şi acesta să se comporte precum 

nevasta 1.0, deci nu aveţi nimic de câştigat.  
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Aceeaşi problemă şi cu soacra x.0. Acesta e un program mai 

vechi din care derivă nevasta 1.0 şi comportă multe probleme de 

compatibilitate. Cu puţin noroc, sfârşeşte prin a fi victima unui virus 

şi dispare în câţiva ani. Unii utilizatori au încercat să formateze tot 

modulul şi să instaleze programul iubita+nevasta 2.0 dar asta le-a 

creat şi mai mari probleme (a se citi notiţa de prevenire pensie 

alimentară şi custodia copiilor). Dacă instalaţi iubita 8.0 nu încercaţi 

să treceţi la nevasta 2.0, pentru că problemele vor fi chiar mai mari 

decât cele cu nevasta 1.0. Chiar dacă există şi versiuni nevasta 3.0 şi 

nevasta 4.0, acestea sunt rezervate specialiştilor şi, având un preţ 

ridicat, nu le recomandăm. Dacă sistemul cade, vă recomandăm 

celibat 1.0, dar ideal e să păstraţi nevasta 1.0 şi să învăţaţi 

programul cât mai bine posibil, întrucât e foarte sensibil la anumite 

comenzi şi reacţionează rău la erori de instalare. Aşadar, orice 

eroare apărută va fi considerată ca provenind din partea dvs. şi 

trebuie să vi-o asumaţi. Vă sfătuim să activaţi aplicaţiile c: 

/scuze.exe. Evitaţi utilizarea tastelor esc şi suppr care necesită 

ulterior c: /scuze.exe/flori. Pentru o mai bună utilizare, vă sfătuim 

să cumpăraţi şi pack-ul bijuterii 3.0, vacanţe 5.1. Opţiunile 

da_draga_mea 2.7 şi ai_dreptate_iubire 4.5 sunt indispensabile. Nu 

instalaţi sub nici o formă secretara_blondă_în_fustă_mini 2.0, 

o_prietenă 3.1. Aceste programe sunt incompatibile cu nevasta 1.0 

şi pot distruge sistemul. Funcţia c: /sex_oral_sâmbăta_ 

dimineaţa.exe se va activa odată cu c: /colier_cu_diamante.exe. 

Serviciul Clienţi 
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Datoria grecilor pe înțelesul tuturor 
 

Un cioban își păștea oile pe o pajiște. Cum transhuma el așa, la 

un moment dat zărește un hotel. Zâmbește șmecherește și se duce 

direct la hotel. Acolo îl întâmpină patronul bățos și îi zice:  

PATRONUL: Ce e cu dumneata aici? Nu cazăm ciobani!  

CIOBANUL: Știti, sunt obosit și vreau ca în seara aceasta să dorm 

la dvs. în hotel, e singurul din zonă, vă plătesc 1000 de euro. 

PATRONUL: 1000 de euro pentru o noapte?! Sigur, poftiți în 

apartamentul prezidențial!  

CIOBANUL: Știți, în seara aceasta aș dori și eu o domnișoară, 

dacă se poate... vă mai dau 1000 de euro.  

Patronul se conformează și îi aduce o domnișoară. După ce 

termină treaba, ciobanul îl cheamă pe patron din nou.  

CIOBANUL: Știți, nu m-am săturat numai cu domnișoara pe care 

ați adus-o dvs., am văzut pe hol o doamnă înaltă, blondă, superbă... 

Dacă se poate, să o chemați la mine...  

PATRONUL: Păi... aia e nevasta mea!  

CIOBANUL: Vă mai dau 3000 de euro.  

PATRONUL: Încă 3000... Hmmmm! S-a făcut!  

După ce termină treaba și cu nevasta patronului, ciobanul îi mai 

cere patronului să îi vândă laptopul de la recepție, pentru că el n-

are de unde cumpăra unul, că nu trece cu turma prin orașe. Și îi 

oferă încă 5000 de euro. Zis și făcut. 

Peste puțin timp, cu laptopul cu toată evidența hotelului în 

brațe, ciobanul începu să râdă în hohote, îndelung.  

PATRONUL: Ce ai, domnule, de râzi așa?  

CIOBANUL: În viața mea nu am avut atâtea datorii, dar mă simt 

așa de bine!... 

Tot așa și cu grecii. Doar că grecii au uitat să cumpere pe datorie 

laptopul...  
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Dumnezeul calculatoarelor 
 

 

 
 

Orice sistem care depinde de fiabilitatea umană 

este nefiabil.  De aceea, s-a inventat Dumnezeu. 

 

  

Geneza IT: 

La început, Dumnezeu l-a creat pe bit şi pe byte. Cu ei a creat 

Word-ul. 

Şi erau doi bytes în Word şi nimic altceva nu exista. Dumnezeu a 

separat unul de zero şi a văzut că lucrul acesta este bun. 
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Dumnezeu a zis: „Să fie acum data”. Şi asta a fost. Dumnezeu a 

zis: „Să se strângă la un loc data şi să fie aşezate fiecare la locul ei". 

Şi a creat discurile floppy, hard-discurile şi compact discurile. 

Şi Dumnezeu a spus: „Să fie computere, ca să existe locuri unde 

să fie folosite toate aceste discuri”. Aşa a creat Dumnezeu 

computerele şi le-a numit hardware. 

Dar software nu exista încă. Dumnezeu a creat însă programe, 

unele mici, altele mari... Şi le-a spus acestora: „Creşteţi, înmulţiţi-

vă, umpleţi computerele, supuneţi-le şi gestionaţi-le toată 

memoria!” 

În ziua în care a făcut Dumnezeu computerul, nu era încă pe 

pământ niciun om care să lucreze cu el. Şi atunci Dumnezeu a luat 

un om şi i-a suflat în cap, suflare de logică, şi a creat programatorul. 

Şi Dumnezeu i-a dat lui lumea computerului, ca s-o lucreze şi s-o 

păzească. Şi programatorul a supus programele voinţei sale şi a 

guvernat peste toate compterele şi toate tipurile de data. 

Dumnezeu a dat programatorului porunca aceasta: „Poţi să 

foloseşti toate volumele şi subvolumele copacului cu programe, dar 

din pomul cu Windows să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca 

din el vei muri negreşit.” 

Dumnezeu a zis apoi: „Nu este bine că programatorul să fie 

singur.” Şi a luat una din coastele programatorului şi a făcut din ea 

o creatură care să privească neîncetat la programator, care să 

admire şi să iubească tot ce va face acesta. Şi Dumnezeu a numit 

creatura: user. 

Programatorul şi user-ul se descurcau de minune. 

Dar Bill era mai şiret decât toate fiarele Word-ului pe care le 

făcuse Dumnezeu. El a zis user-ului: „Oare ce a zis Dumnezeu e 

adevărat?” 

User-ul a răspuns: „Dumnezeu ne-a permis să rulăm orice 

program şi să folosim orice dată dar ne-a spus să nu rulăm 

Windows-ul, că vom muri.” 
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Atunci Bill a spus user-ului: „Hotărât lucru, dacă îl veţi folosi nu 

veţi muri, dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi gusta din 

Windows vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând 

binele şi răul. Veţi fi capabili să creaţi şi voi orice doriţi, printr-o 

simplă apăsare de mouse.” 

Şi user-ul a văzut ca fructele Windows-ului erau plăcute la privit 

şi uşor de folosit, s-a gândit că era de dorit ca ele să deschidă cuiva 

mintea. A luat deci din ele şi le-a încercat, a dat şi programatorului, 

care era alături, şi acesta le-a încercat şi el. 

Atunci au deschis ochii amândoi şi au început să se teamă că 

orice învăţătură ar deveni inutilă, din moment ce totul va putea fi 

înlocuit cu Windows-ul. Dar user-ul instalase deja fructul oprit în 

computerul său şi uitându-se rugător în ochii programatorului, îl 

convinse şi pe acesta să se bucure alături de el. 

Curând programatorul avu nevoie de noi şi noi drivere şi, cum 

acestea nu se găseau oriunde, începu să se agite să facă rost de ele. 

Atunci se auzi glasul Domnului: „Ce cauţi tu aici atât de 

înfrigurat?”, iar programatorul a răspuns: „Am nevoie de noi 

drivere şi mă simt ca în DOS-ul gol fără ele.” 

Şi Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus ţie că ai nevoie de noi 

drivere? Ai rulat cumva Windows-ul?” 

Programatorul a răspuns spăsit: „User-ul pe care mi l-ai dat să 

fie lângă mine, mi l-a adus şi l-am încercat.” 

Şi Dumnezeu a spus user-ului: „Ce ai făcut?”. User-ul a răspuns: 

„Bill m-a amăgit şi am încercat...” 

Dumnezeu i-a zis lui Bill: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, 

blestemat eşti să fii invidiat de toate creaturile pământului. Şi toţi 

user-ii, de câte ori se vor încurca în crengile Windows-ului, pe tine 

te vor înjura. În veci vei fi nevoit să creezi noi şi noi ramuri pentru 

Windows şi nimic altceva!” 

Dumnezeu a zis apoi user-ului: „Voi mări foarte mult suferinţa şi 

însărcinarea ta. Windows-ul te va dezamăgi zi de zi şi-ţi va epuiza 
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toate resursele de memorie. Vei fi nevoit să foloseşti programe 

jalnice şi vei apela umil la ajutorul programatorului, iar el va stăpâni 

peste tine.” 

Dumnezeu s-a întors spre programator şi i-a zis: „Fiindcă ai 

ascultat de glasul user-ului şi ai folosit ceea ce eu ţi-am poruncit să 

nu foloseşti, blestemat eşti să nu fii niciodată liniştit. Toate 

programele tale vor avea erori şi vei fi nevoit să le depanezi şi să le 

tot depanezi, zilnic, până la sfârşitul veacurilor.” 

Dumnezeu îi azvârli pe toţi din Centrul Data şi închise uşa după 

ei. Apoi Dumnezeu a creat parola. General protection fault! 

 

  

Dacă ne-am gândi la Dumnezeu ca la un programator, am avea 

mai multe răspunsuri... 

1. Controlează Dumnezeu tot ce mi se întâmplă în viaţă? Ar 

putea, dacă ar folosi un debugger, dar e aşa plicticos să verifici tot 

ce se petrece cu toate variabilele alea...  

2. De ce dă voie Dumnezeu răului să se petreacă? Fiindcă a 

crezut că l-a eliminat încă din versiunea întâi.  

3. Ştie oare Dumnezeu totul? Îi place să creadă asta, dar e 

adesea surprins de ce poate descoperi echipa de testare. 

4. Ce-L face totuşi să intervină în treburile pământenilor? Dacă 

se produce o eroare critică, sistemul îl sună automat pe mobil şi El 

se loghează de acasă încercând s-o repare. Dacă nu reuşeşte, atunci 

lucrurile pot aştepta şi până mâine dimineaţă.  

5. Cum de s-a dus vremea miracolelor? Aceea era faza de 

dezvoltare. Acum e faza de întreţinere. 

6. Cine e Satan? Satan e şeful de departament care crede că are 

mai multă putere decât deţine în realitate, aşa că toţi cei care nu 

sunt programatori sunt înspăimântaţi de el. Dumnezeu îl consideră 

agasant, dar lipsit de relevanţă. 
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7. Care e rolul păcătoşilor? Păcătoşii sunt oameni care găsesc 

tot timpul metode de a aiuri sistemul, deşi Dumnezeu l-a gândit 

rezistent la idioţenia omenească. 

8. Unde mergem după ce murim? Pe un DVD de backup. 

9. Ne vom reîncarna? Nu, dacă nu se va ivi o nevoie deosebită 

de a vă recreea. Şi cum căutatul prin fişierele backup este una 

dintre cele mai plictisitoare sarcini, chiar de se va ivi nevoia, 

Dumnezeu va spune cu siguranţă că DVD-ul s-a şters din greşeală. 

10. Sunt oare unic şi special în acest univers? Există peste 

10.000 de companii care rulează copii identice ţie. 

11. Care e scopul universului? Dumnezeu l-a creat cu eleganţă şi 

simplitate, dar pe urmă utilizatori lipsiţi de tact i-au cerut să adauge 

o serie de funcţii idioate, făcându-l mai complicat şi mai scump ca 

oricând. 

12. Dacă mă rog, Dumnezeu o să mă audă? Poţi să încerci să-ţi 

pierzi timpul spunându-I ce să facă, dar mai bine Îl laşi să 

programeze cum crede de cuviinţă. 

13. Care este religia cea adevărată? Toate sistemele au avantaje 

şi dezavantaje, aşa că alege-l pe cel care îţi satisface mai multe 

nevoi şi nu te lăsa convertit. 

14. Cum să mă feresc de rău? Schimbă-ţi parola în fiecare lună şi 

nu-ţi pune parola un nume propriu, un cuvânt de uz curent sau o 

dată, cum ar fi ziua ta de naştere. 

15. Abort, Retry, Fail? Asta nu e o întrebare. Reformulaţi-vă 

problema. 
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Testul palmierului 
 

Avem un palmier foarte înalt și patru animale: 
 

 

  

 

 

un leu   un cimpanzeu  

 

 

 

 

 

o girafă  o veveriță. 

 

Decid împreună să facă un concurs, să vadă cine este cel 
mai rapid să ia banana care era tocmai în vârf. 

 
Cine crezi tu că va învinge ?  
 

Raspunsul tău îți va reflecta personalitatea ta. 
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Ești varză! Stresat din cauza 
serviciului?! Vrei o banană? 
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Glume în zbor 
 

 

 
 

Diferenţa dintre Dumnezeu şi un pilot   

este că Dumnezeu nu se crede pilot.  
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Americanii tocmai au terminat un nou tip de avion şi îl supun 

acum unor teste. Pilotul de încercare porneşte avionul şi se ridică 

de la sol. Trage de manetă şi întreabă turnul de control la ce 

altitudine a ajuns. 

- 10.000 de metri, i se răspunde. 

Se mai ridică şi întreabă iar turnul de control.  

- 30.000 de metri, îi răspunde imediat vocea. 

Mai urcă el ce mai urcă şi iar întreabă. 

- 50.000 de metri, i se răspunde. 

Nemulţumit, pilotul forţează avionul la maxim şi după un timp 

întreabă iarăşi turnul de control: 

- Ce altitudine am acum? 

- 100.000 de metri, i se răspunde. 

- Doamne Dumnezeule!, exclamă pilotul speriat. 

- Da fiule!, se aude o voce aproape de el. 

 

  

- Doamnelor şi domnilor, vă vorbeşte pilotul. Se află cumva un 

medic în avion? Îl rog să poftească în cabina pilotului. 

Un medic se ridică şi intră în cabina pilotului. După câteva 

minute apare medicul: 

- Dragi pasageri, se află cumva un pilot printre dumneavoastră? 

 

  

Q: De ce e bine ca într-un avion să stai pe locurile din faţă? 

A: În cazul unei prăbuşiri, căruciorul cu băuturi mai trece încă o 

dată pe lângă tine... 

 

  

Q: De ce avioanele albaneze coboară la sol din 5 în 5 minute? 

A: Ca să fie întoarse cu cheiţa. 
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Q: De ce pe crucile piloţilor de vânătoare nu scrie RIP şi scrie 

RIPs? 

A: Pentru că RIP înseamnă Rest In Peace iar RIPs înseamnă Rest 

In Pieces. 

 

  

Pasagerii din avion şi-au ocupat locurile şi aşteaptă echipajul 

pentru ca aeronava să poată decola. Într-un final, pilotul şi copilotul 

apar şi merg printre scaune către cabina lor. Toate semnele arată 

că cei doi sunt orbi. Pilotul poartă ochelari mari, negri, are baston 

alb, lovind în stânga şi în dreapta ca să-şi găsească drumul. 

Copilotul are şi el ochelari negri şi este ghidat de un câine însoţitor. 

La început pasagerii se foiesc nervoşi, gândindu-se că e vorba de o 

glumă, dar când se pornesc motoarele şi avionul începe să ruleze 

uşor pe pistă, toată lumea se linişteşte. Deodată avionul 

accelerează puternic şi panica se instalează. Unii pasageri încep să 

se roage, în timp ce alţii se lungesc pe podea cu mâinile la cap. În 

timp ce avionul se apropie în mare viteză de capătul pistei, vocile 

devin tot mai isterice, pentru ca atunci când avionul mai avea doar 

20 de metri de asfalt toată lumea să urle într-un glas. Din fericire, 

exact în ultima clipă avionul s-a înălţat către cer. În cabina piloţilor 

după câteva secunde de linişte, copilotul îşi descleştează dinţii: 

- Într-o zi nenorociţii ăştia o să ţipe prea târziu şi o să murim! 

 

  

Pasagerul mărturiseşte: 

- Îmi vine să vomit! 

La care stewardesa promptă: 

- Vă aduc într-o secundă o pungă! 

- Dar de ce? Credeţi că vreau să iau chestia asta acasă? 
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Un pasager o întreabă pe stewardesă: 

- Ne daţi şi paraşute? 

- Pentru ce vă trebuie paraşută?, răspunde profesional stewar-

desa. 

- Ultima oară când am traversat oceanul cu vaporul fiecare 

dintre noi avea în cabină un colac de salvare. Şi când te gândeşti că 

mult mai mulţi oameni ştiu să înoate decât să zboare... 
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Doi piloţi sunt prinşi de un trib de canibali. Un canibal îl întreabă 

pe primul: 

- Auzi, ce vrei să-ţi facem? Să te violăm sau să te facem 

tocăniţă? 

- Să mă violaţi. 

- Bine! Cu sau fără alifie? 

- Fără. 

După ce l-au violat toţi, îl întreabă şi pe celălalt: 

- Tu ce vrei? 

- Să mă violaţi. 

- Bine! Cu sau fără alifie? 

- Cu alifie. 

Deodată şeful tribului strigă: 

- Alifie, ia vino că ţi-am găsit încă unu! 

 

  

1944. Războiul din Pacific. Spre Japonia se îndreaptă o formaţie 

imensă de bombardiere americane, B17, B24, B29, etc. Un pilot 

kamikaze japonez ocheşte cel mai arătos avion american, intră în 

picaj asupra B-ului american, pune mâna la ochi şi... nimic! Se uită 

în sus, vede bombardierele americane deasupra, urcă vertiginos, 

coboară în picaj... pune mâna... nimic! Iar urcă... şi iar nimic. În 

cabina B-ului, comandantul mestecând alene o gumă spune 

pilotului: 

- John, deschide fereastra ca iarăşi trece nebunul ăsta! 

 

  

După decolare căpitanul avionului se adresează pasagerilor: 

- Doamnelor şi domnilor, vă vorbeşte căpitanul. Am ajuns la 

înălţimea corespunzătoare, timpul este favorabil, viteza... O, la 

dracu! 
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Pasagerii încremeniţi stau pe locurile lor. După câteva 

momente, căpitanul iar se adresează pasagerilor: 

- Vă rog să mă iertaţi, din greşeală am vărsat cafeaua pe mine. 

Ar trebui să vedeţi cum arată pantalonul meu în faţă. 

La care un pasager: 

- Iar al meu în spate! 

 

  

Q: Cum ar fi fost cerul la culoare dacă Dumnezeu ar fi dorit ca 

femeile să piloteze avioane? 

A: Roz... 

 

 
 

  

Un avion de pasageri vine la aterizare. Operatorul din turnul de 

control încearcă să ia legătura cu piloţii. 

- Zborul 7203, aici turnul de control. Recepţie. 

Niciun răspuns. 
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- Zborul 7203, aici turnul de control. Recepţie. 

După mai multe încercări, îi răspunde în sfârşit cineva: 

- Turnul de control... hâc... aici zborul... hâc... 7203. 

- Eşti comandantul? 

- Hâc... nu, comandantul o regulează pe... hâc... stewardesă... 

- Atunci eşti copilotul? 

- Nu. Hâc... copilotul a ieşit la toaletă... hâc... 

- Înseamnă că eşti radiotelegrafistul! 

- Hâc... nu, radiotelegrafistul... hâc... a scos capul pe geam şi... 

hâc... vomează... 

- Atunci cine eşti tu? 

- Eu sunt... hâc... pilotul automat... 

 

  

Un avion aterizează în deşert. Piloţii coboară şi întâlnesc un 

egiptean. Piloţii întreabă: 

- Unde găsim un restaurant? 

Egipteanul răspunde: 

- Veniţi după mine.  

În sfârşit ajung piloţii în restaurant şi se aşează la o masă. 

Chelnerul îi întreabă: 

- Ce doriţi să comandaţi? 

Piloţii întreabă:  

- Ce aveţi în meniu? 

Chelnerul răspunde:  

- Cârnaţi de baluba, supă de baluba şi salată de baluba.  

Unul dintre piloţi spune: 

- Aduceţi-ne câte o supă de baluba.  

Termină piloţii de mâncat şi la un moment dat unul întreabă: 

- Unde aveţi o toaletă?  

Chelnerul îi răspunde: 

- Uite acolo un tufiş, scoţi baluba şi îţi faci treabă. 
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Se construieşte cel mai mare avion din lume şi se lansează 

imediat după apariţie. În timpul zborului se aude un bâzâit. Pilotul 

către copilot: 

- Ia maşina şi du-te să vezi ce se aude. 

Pleacă copilotul, se întoarce după câteva zile bune. 

- Ei, ce era? întreabă pilotul 

- Ah, nimic îngrijorător, doar un MIG dădea târcoale la becul din 

aripa stângă! 

 

  

Un terorist deturnează un avion. Cu un cuţit la gâtul pilotului, 

spune: 

- Du-mă la Cairo! 

Pilotul, puţin derutat: 

- Dar... acest avion chiar zboară la Cairo! 

Teroristul: 

- Lasă, că am luat şi săptămâna trecută avionul de Cairo şi am 

ajuns la Beirut! 

 

  

Într-un avion zburau trei cupluri. Două de români şi unul de 

unguri. Se defectează unul dintre motoare. Intră pilotul. 

- Prieteni, cu regret vă anunţ că un motor ni s-a stricat şi avionul 

nu poate suporta toată greutatea. Prin urmare unul dintre cupluri 

va trebui să sară. Vom alege fără discriminare şi de aceea vă vom 

pune câte o întrebare, iar dacă răspunsul e corect, perechea 

respectivă va rămâne. Începe cu unul dintre cuplurile de români. 

- Cât fac 5x5? 

- 25. 

- Bine. Rămâneţi. 

Îi întreabă pe ceilalţi români. 
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- Câte luni are un an? 

- 12. 

Îi întreabă pe unguri. 

- În 1998 uraganul Mitch a ucis multă lume în Honduras. 

Spuneţi-mi numele fiecărei persoane şi codul numeric personal. 

 

 
 

  

Culmea imposibilului: Întâlnirea de 10 ani a promoţiei 1945 a 

piloţilor kamikaze. 

 

  

O cursă Tarom ajunge într-o ţară a cărei limbă era necunoscută 

echipajului. Cum aveau timp câteva zile până la întoarcere, în prima 

seară membri echipajului se reped într-un bar. Stau la băut şi se 

gândesc să întrebe pe barman unde găsesc nişte dame. După ce se 

consultă cum să se facă înţeleşi de barman, îşi scot „manşele”, le 

pun pe tejghea şi fiecare pune câte un teanc de bani lângă. 

Barmanul îi priveşte nedumerit, face acelaşi lucru cu „manşa” lui şi 

le ia banii. 
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Q: Ce le-a zis instructorul de zbor piloţilor kamikaze? 

A: Priviţi cu atenţie, n-am să fac asta decât o singură dată. 

 

  

O stewardesă americană întreabă în avion un pasager de origine 

arabă: 

- Doriţi ceva de băut, un vin sau un coinac, whisky, bere? 

- Nu, mulţumesc, în câteva clipe voi conduce avionul! 

 

  

La începutul acestui an, câţiva angajaţi ai firmei Boeing s-au 

hotărât să fure o barcă de salvare pneumatică de la un Boeing 747. 

Au reuşit să o scoată din avion şi să o aducă acasă. La puţin timp 

după aceea, au plecat într-o excursie pe râu. Nu a trecut mult şi au 

observat un elicopter al pazei de coastă care survola împrejurimile. 

Se pare că semnalul radio de urgenţă încorporat în astfel de bărci a 

pornit automat atunci când s-a umflat... Nu mai este nevoie să 

menţionăm că respectivii nu mai lucrează la Boeing. 

 

  

Într-un avion de pasageri, un călător merge la baie. Toaleta 

bărbaţilor ocupată. Stă, se fâţâie, începe să fluiere, tot ocupat. 

Stewardesei i se face milă de el şi îl conduce spre toaleta femeilor, 

atenţionându-l să nu apese niciun buton de acolo. Intră tipul, îşi 

face nevoile, dar, ca bărbaţii, nu rezistă văzând butoanele şi 

curiozitatea îl îndeamnă să apese primul buton: VC. Un vânticel 

călduţ, cu boare de aprilie îl mângâia prin părţile ascunse. 

- Oau, ce chestie tare! 

Apasă şi AP. O apă călduţă îl spală. Tipul deja excitat apasă şi 

ultimul buton: SAT. Şi se trezeşte la spital. 

- Soră, ce s-a-ntâmplat? 
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- Aţi apăsat butonul SAT. 

- Şi ce înseamnă? 

- Schimbător Automat de Tampoane. Apropo, penisul îl aveţi 

sub pernă... 

 

  

Un terorist deturnează un avion. Intră în cabina piloţilor, 

îndreaptă pistolul către căpitan şi spune: 

- Dacă nu mă duci direct în Hawaii, te împuşc.  

Pilotul răspunde: 

- Bine, dar te-ai gândit că dacă mă împuşti, cine mai conduce 

avionul? 

Supărat, teroristul îndreaptă pistolul către copilot: 

- Dacă nu ajung în Hawaii, vei muri.  

Copilotul îi spune: 

- Bine, dar te-ai gândit, dacă se întâmplă ceva cu pilotul, cine 

mai conduce avionul? 

Şi aşa, teroristul nostru ia la rând tot echipajul. Fiecare avea 

rolul său important, la care teroristul nu putea renunţa. În cele din 

urmă, ajunge la stewardesă: 

- Dacă nu faci în aşa fel încât să ajung în Hawaii, te împuşc!  

Stewardesa îi răspunde: 

- Bine, împuşcă-mă şi la aterizare să te văd cum faci sex oral cu 

tot echipajul! 

 

  

O tipă simpatică, aude că aviatorii sunt băieţi faini şi cu 

„pregătire” deosebită într-o anumită direcţie. Se duce într-un bar 

frecventat de aviatori, cu gândul să aleagă „manşa” serii. Dansează 

cu unul cu altul, se lipeşte de băieţi, le activează „manşele” şi 

compară... Din dans în dans dă peste un aviator chipeş, dar care nu 

se lasă nicicum activat...  
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Mirată şi supărată că farmecele ei nu dau roade, îl întreabă: 

- Domnule, sunteţi cumva pilot? 

- Da! 

- Şi atunci unde este „manşa” pentru care sunt renumiţi 

aviatorii? 

- Păi eu sunt mecanic de bord... lucrez mai mult cu elicea... 

 

  

Teroristul ajunge în cabina pilotului, îi pune acestuia pistolul la 

tâmplă şi spune: 

- Schimbă ruta! Vom ateriza la Beirut! 

Pilotul îşi continuă impasibil zborul. Teroristul răcneşte din nou: 

- Cred că nu ai înţeles: am deturnat acest avion! Du-mă la 

Beirut! 

Pilotul îşi continuă zborul fără vreo reacţie. Teroristul strigă, 

enervat la culme: 

- Nu înţelegi? Îţi zbor creierii dacă nu mă duci la Beirut! 

Pilotul întoarce capul: 

- Bine, bine, de acord... Dar asta după ce-l lăsăm la Khartoum pe 

domnul din spate. Are o bombă în servietă... 

 

  

Un avion zboară peste Atlantic, se aude un zgomot şi un motor 

se opreşte. 

- Vă rog să nu vă impacientaţi, staţi liniştiţi pentru că eu sunt 

aviator bătrân şi ştiu să merg şi cu trei motoare... 

Alt zgomot... 

- S-a mai oprit un motor, dar cu două ajungem până în America 

şi înapoi... 

Se aude din nou un zgomot... 

- Să ştiţi că eu pot să zbor şi cu un motor la fel de bine, spune 

aviatorul. 
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La un moment dat, cedează şi ultimul motor. 

- Îmi pare rău, dar în momentul de faţă n-am altceva de făcut 

decât să aterizez pe burtă în apă! Nu vă agitaţi! Aplecaţi-vă şi veţi 

găsi sub scaune o cutie cu cremă neagră care este singura voastră 

salvare. 

Unul dintre pasageri, speriat şi totodată nervos, exclamă: 

- Dar, domnule, eşti tâmpit? Crezi că porcăria asta de cremă 

neagră ne va salva de rechini? 

- Nu, spune căpitanul, nu vă apără... dar vă mănâncă cu aşa o 

scârbă... 

 

 
 

  

Cei peste trei sute de pasageri aflaţi într-un Boeing 747, 

deasupra Oceanului Pacific, aud vocea caldă a stewardesei: 

- Vă rugăm să vă legaţi centurile de siguranţă. Datorită unei 

defecţiuni grave, vom fi obligaţi să amerizăm. După amerizare, veţi 

sări în apă prin locurile speciale. Înainte de asta vă veţi lua un 

călduros adio de la pasagerii care nu ştiu să înoate. Ne despărţim cu 

speranţa că aţi avut parte de o călătorie agreabilă... 
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Un tânăr pilot vine într-o noapte băut de la un bar şi vrând să 

facă impresie se duce direct în hangar, se urcă în avion şi decolează. 

Face câteva ture şi la aterizare, îşi deschide microfonul şi fără să 

ceară permisiuni oficiale la turnul de control, ţipă cât îl ţine gura: 

- Hei, ghici cine e? 

Turnul de control opreşte luminile de pe pistă: 

- Hei, ghici unde e? 

 

  

Q: De ce nu e voie cu unghiere în avioanele americane? 

A: Pentru că teroriştii le folosesc ca să deturneze avioanele. Se 

duc cu unghiera la pilot şi-l ameninţă: „Dacă nu faci ce-ţi spunem, 

îţi tăiem unghiile!” 

 

  

La un moment dat, în timpul războiului, un avion de pasageri se 

întoarce cu burta în sus. Pentru a calma pasagerii cuprinşi de 

panică, stewardesa anunţă: 

- Staţi liniştiţi! Pilotul este răcit şi în clipa aceasta îşi pune 

picături în nas. 

- Pilotul către turn... pilotul către turn... Mă aflu la 2.000 de m 

de pământ, la 3.000 de m de apă şi rămân fără benzină! 

- Turnul către pilot... Turnul către pilot... Repetă după mine... 

Repetă după mine... Tatăl nostru care eşti în ceruri... 

 

  

O blondă pilot se hotărăşte că vrea să înveţe să piloteze un 

elicopter. S-a dus la aeroport, dar singurul elicopter disponibil era 

pentru un singur om. Instructorul s-a gândit că poate s-o trimită 

singură, pentru că tipa avea deja permis pentru avioane uşoare şi 

că poate să-i dea instrucţiuni prin radio.  
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Aşa că blonda s-a urcat în elicopter şi a decolat. A ajuns la 500 

de metri şi totul mergea perfect. A ajuns la un 1.000 de metri 

altitudine şi totul mergea minunat. Blonda şi instructorul vorbeau 

prin radio, totul mergea perfect. La 1.500 de metri, elicopterul a 

început să cadă rapid. A trecut peste nişte copaci şi a căzut în 

pădure. Instructorul s-a urcat în maşină şi s-a dus să vadă ce e cu 

blonda. Când a ajuns la marginea pădurii, a văzut-o venind spre el. 

- Ce s-a întâmplat? a întrebat instructorul. Totul mergea de 

minune când ai ajuns la 1.500 de metri. Ce s-a întâmplat după 

aceea? 

- Păi, zise blonda, mi s-a făcut frig, aşa că am închis ventilatorul 

cel mare. 

 

  

Imediat după decolare un pasager opreşte stewardesa: 

- Am auzit că această companie dă călătorului tot ce-i trebuie ca 

să fie fericit. Aş vrea să fiu fericit. 

- Imediat... Vă rog daţi-mi să vă umplu paharul... 

 

  

Căpitanul se arată în ţinută sportivă pasagerilor şi îi salută. În loc 

de obişnuita cămaşă şi uniformă, poartă un tricou cu următoarea 

inscripţie: „Eu doresc să mor la fel ca tatăl meu, în somn, nu ca 

pasagerii săi, urlând şi văicărindu-se în zbor.” 

 

  

Avionul se afla la o înălţime de 10.000 de metri. Stewardesa 

anunţă pasagerii: 

- Din cauza îmbolnăvirii neaşteptate a căpitanului, aterizarea de 

astăzi se amână. Biletele se pot returna, dacă vă prezentaţi 

personal la birou. 
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Pilotul: 

- Doamnelor şi domnilor, tocmai am atins viteza de croazieră de 

900 km/oră... 

Şi apoi completează: 

- Numai de decolat nu am reuşit încă... 

 

  

Nebunii sunt duşi în excursie cu avionul. După vreo 30 de 

minute de la decolare, pilotul simte că nu mai poate controla 

avionul care începe să se balanseze! Speriat, trimite stewardesa să 

vadă ce fac nebunii. Aceştia alergau, se băteau, se îmbrânceau, se 

comportau ca maimuţele. Însoţitoarea de zbor începe şi ţipă la ei 

încercând să facă ordine, ţipete la care nebunii se calmează. 

Însoţitoarea se întoarce la treburile ei. După 20 de minute, nebunii 

o iau razna iar. Însoţitoarea îi calmează din nou, cu ţipete. Şi tot aşa 

de vreo 4 - 5 ori. La un moment dat, se enervează şi stewardesa, le 

aruncă o minge şi închide uşa. De atunci, tot drumul a fost cât se 

poate de liniştit. Înainte de aterizare, însoţitoarea de zbor intră la 

nebuni să îi pregătească de aterizare. Când deschide uşa, avionul 

era gol. Îl vede pe unul în uşa avionului, abia se ţinea. Aleargă la el 

şi îl întreabă: 

- Unde sunt ceilalţi? 

- Afară! Joacă fotbal! 

- Doamne fereşte! Şi tu ce faci aici? 

- Eu stau în poartă! 

 

  

Un pilot pensionar zice oftând: 

- Ah, ce vremuri am mai trăit! Aerul era curat şi sexul murdar... 
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Ghidul pilotului începător 
 

 

 
 

1. Decolarea e opţionala. Aterizarea însă e obligatorie. 

2. Dacă împingi manşa, casele devin mai mari. Dacă tragi de 

manşă, casele se fac mai mici, asta dacă nu tragi în continuare până 

când ele devin mari din nou. 

3. Zborul nu e periculos. Periculos e să te prăbuşeşti. 

4. E mereu mai bine să fii aici jos şi să vrei să fii acolo sus, 

decât să fii acolo sus şi să îţi doreşti să fi fost aici jos. 

5. Singurul caz în care ai prea mult combustibil e atunci când 

eşti în flăcări. 

6. Elicea e doar un ventilator mare, montat în faţa avionului 

ca să îl răcorească pe pilot. Când se opreşte, se poate vedea cum 

pilotul începe să transpire. 

7. Când eşti în încurcătură şi nu ştii ce să faci, menţine 

altitudinea. Nimeni nu s-a ciocnit de cer. 

8. O aterizare bună e aceea după care poţi pleca pe 

picioarele tale. O aterizare excelenta e aceea după care se mai 

poate utiliza şi avionul. 
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9. Învaţă din greşelile altora. Nu o să trăieşti atât de mult 

încât să le faci tu pe toate. 

10. Probabilitatea supravieţuirii este invers proporţională cu 

unghiul de sosire. Cu cât unghiul e mai mare, cu atât probabilitatea 

supravieţuirii e mai mică şi invers. 

11. Niciodată să nu laşi un avion să te ducă undeva unde 

mintea ta nu a fost cu cinci minute înainte. 

12. Staţi afară din nori. Linia argintie de care se tot vorbeşte 

poate fi un alt avion care vine din sens opus. 

13. Surse demne de încredere relatează că munţii obişnuiesc 

şi ei să se ascundă în nori. 

14. Încearcă mereu să menţii semnul egal intre numărul de 

decolări şi numărul de aterizări. 

15. Pentru a executa o aterizare lină, există trei reguli simple. 

Din nefericire nu le ştie nimeni. 

16. Ca începător, începi cu un sac mare plin de noroc şi un sac 

mare gol de experienţă. Şmecheria este să umpli sacul de 

experienţă înainte să ţi se golească sacul cu noroc. 

17. Elicopterele nu pot să zboare, dar sunt aşa de urâte încât 

pământul le respinge. 

18. Dacă tot ce poţi vedea prin hublou este pământul care se 

învârte şi tot ce poţi auzi sunt strigătele de disperare ale 

pasagerilor, înseamnă că lucrurile nu sunt tocmai cum ar trebui să 

fie. 

19. În lupta continuă dintre obiectele făcute din aluminiu ce se 

avântă în jos cu sute de km pe oră şi pământul ce se avântă în sus 

cu zero km pe oră, pământul încă mai trebuie învins. 

20. Gândirea corectă vine din experienţă. Din nefericire 

experienta vine din gândirea greşită. 

21. Aminteşte-ţi că forţa gravitaţională nu e doar o idee bună, 

e o lege. Şi nu se referă doar la mere. 
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Tribunal comic 
 

 
 

Vorbitul este ieftin până când angajezi  

un avocat! 

  

Un judecător moare sărac, aşa că se procedează la o colectă 

pentru a putea fi înmormântat. Ajung la uşa unui tip bogat: 

-Nu vă supăraţi, strângem bani ca să îngropăm un judecător! Aţi 

putea contribui cu un euro? 

-Un euro pentru înmormântarea unui judecător? Luaţi de aici 

zece mii şi îngropaţi-i pe toţi!  

 

  

JUDECĂTORUL: Nu ai avocat? 

INCULPATUL: Nu, m-am hotărât să spun adevărul.  
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- Recunoşti că ai rupt mâna reclamantului? întreabă 

judecătorul. 

- Recunosc, dar nu sunt vinovat, pentru că el a ridicat primul 

mâna. 

- Şi tu ce-ai făcut? 

- Eu am vrut să-i sparg capul, nu să-i rup mâna. 

 

  

- Pe dumneavoastră v-am văzut foarte des! zice judecătorul 

acuzatului. De câte ori aţi mai fost condamnat? 

- Niciodată, domnule judecător! Eu sunt portarul de la clubul de 

striptease... 

 

  

- Vii la tribunal, tot la trei sau la cinci luni... Nu ţi-e ruşine? se 

indignă judecătorul. 

- Păi, de ce să-mi fie ruşine? Doar dumneavoastră veniţi de-

atâţia ani în fiecare zi! 

 

  

Un cetăţean respectabil este adus în faţa judecătorului fiind 

acuzat de vătămare. El îşi descrie reacţia: 

- Când l-am văzut pe prietenul meu Popescu, dimineaţa la ora 

trei, în camera soţiei mele, zâmbindu-mi din pijamaua mea şi 

spunându-mi "Bună dimineaţa", am simţit că trebuie neapărat să 

fac ceva... 

 

  

- Inculpată, câţi ani ai? întreabă judecătorul. 

- Cât îmi daţi? 

- Cinci! 
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- Şi nu v-aţi gândit la tatăl dumneavoastră, atunci când aţi dat 

spargerea? 

- Ba da, domnule judecător, dar nu am găsit nimic ce i-ar fi 

plăcut! 

 

  

- Deci aţi mai fost acuzat până acum de nouă ori? întreabă 

judecătorul pe acuzat. 

- Da, dar ar trebui să luaţi în considerare că de patru ori am fost 

pus în libertate din lipsă de dovezi... 

 

  

Văzând că nici juraţii şi nici judecătorul nu se lasă impresionaţi 

de pledoaria sa, avocatul recurge la un ultim argument: 

- Onorată curte, stimat juriu, vă rog să luaţi în consideraţie 

faptul că acest client al meu a mai fost condamnat la închisoare de 

cincisprezece ori şi totuşi asta nu l-a ajutat la nimic. Aşa că de ce să-

l mai condamnăm? 

 

  

Un tip se tot plângea ca fetele îl refuză să iasă cu el. Un prieten 

îi propune să se prezinte ca şi cum ar fi un avocat, aşa că el 

încearcă. Se duce la o tipă: 

- Vrei să ieşim în oraş? 

- Nu, răspunde ea. 

- Foarte bine, că oricum mâine am un caz important şi la prima 

oră trebuie să mă prezint la tribunal. 

- Păi, eşti avocat? 

- Da. 

Tipa îl ia de mână, îl duce la ea acasă şi se culcă cu el. După, el 

începe să râdă. 
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- De ce râzi? întreabă ea. 

- Nu sunt avocat nici de o jumătate de oră şi deja i-o trag cuiva. 

 

  

Văduva: 

- Nu-mi vorbiți de avocați! Aproape că m-au făcut să regret că 

soțul meu a murit... 

 

  

După o lungă examinare a unui martor într-un proces, avocatul 

se opreşte brusc şi spune: 

- Obiectez, onorată Instanţă, unul dintre juraţi doarme! 

Judecătorul a hotărât: 

- Tu l-ai făcut să adoarmă... Tu să-l trezeşti! 

 

  

La facultatea de drept profesorul dă la examen un caz foarte 

greu zicând: 

- Acesta e un caz foarte greu, care a fost soluţionat de Curtea 

Supremă. Noi vom încerca totuşi să găsim soluţia cea bună... 

 

  

O tânără atrăgătoare la tribunal e audiată ca martor: 

- Şi cum v-aţi dat seama că şoferul furase maşina? 

- Păi, mi-am dat seama când am văzut că nu ştie cum să culce 

bancheta... 

 

  

Trei tipi sunt acuzaţi de viol. Judecătorul spune: 

- Tu, primul din stânga, povesteşte cum ai abuzat de victimă? 

- Domnule judecător, am fixat-o pe covor, cu faţa în sus şi am 

regulat-o în poziţie normală. 
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- Cinci ani închisoare! Tu de la mijloc cum ai abuzat? 

- I-am pus picioarele pe umăr, domnule judecător. 

- Opt ani închisoare. Şi tu, al treilea, cum ai abuzat? 

- Eu am luat-o pe la spate, domnule judecător. 

- Eşti achitat! 

Murmur în sală, proteste din partea celorlalţi acuzaţi, avocaţii 

apărării cer explicaţii. 

- Simplu! spune judecătorul. Din poziţia aceea putea să fugă, dar 

nu a făcut-o! 

 

 
 

  

Judecătorul: 

- Pe următorul care deranjează procesul îl trimit acasă! 

La care acuzatul: 

- Uraaa! 
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O avocată mai în vârstă ţine o pledoarie briliantă în favoarea 

clientului ei, un tânăr foarte chipeş. Achitarea lui se simţea evident. 

În final, ea spune: 

- Domnule judecător, sunt atât de convinsă de nevinovăţia 

clientului meu, încât aş fi în stare să mă căsătoresc cu el... 

Clientul se grăbeşte să replice: 

- Domnule judecător, sunt vinovat, mai bine rămân în puşcărie... 

 

  

Un tip plângea de mama focului pe scările tribunalului. Un 

trecător: 

- Ce aţi păţit domnule, avocatul v-a dat sfaturi proaste? 

- Mai rău, mi le-a vândut! 

 

  

Un tip îl întâlneşte pe stradă pe unul din prietenii lui, care era 

avocat. Dă să-l salute, când avocatul spune: 

- Te rog, nu zice nimic! Sunt în timpul liber şi eu nu ascult nimic 

pe gratis. 

 

  

Q: Care este diferenţa dintre un sconcs care zace mort pe şosea 

şi un avocat care zace mort pe şosea?  

A: Înaintea sconcsului se văd urme de cauciuc pe asfalt. 

 

  

Un om, mulţumit de treaba bună pe care o făcuse avocatul său, 

vine să îi ceară „nota de plată”: 

- Pentru că l-am cunoscut pe tatăl tău, fie doar 500 de euro. 

- Mă bucur, domnule avocat că nu l-aţi cunoscut şi pe bunicul 

meu... 
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Iarna trecută a fost atât de frig încât un avocat a fost prins cu 

mâinile în propriile sale buzunare. 

- Sunt curios să aflu cum ai reuşit să furi brăţara de la mâna 

domnului, fără ca el să simtă ceva. 

- Nu vă chinuiţi degeaba, domnule judecător! Nu puteţi învăţa 

asta în câteva minute. Ar trebui să lucraţi alături de mine câteva 

luni bune, dacă doriţi! 

 

  

Un avocat s-a însurat cu o femeie care divorţase de zece 

bărbaţi. În noaptea nunţii ea îi spune: 

- Te rog, ai grijă cu mine, sunt încă virgină! 

- Cum? Cum se poate asta, dacă ai mai fost măritată de zece 

ori? 

- Păi primul era agent de vânzări. Tot îmi spunea ce bine o să fie, 

dar nu făcea nimic. Al doilea era programator. Nu ştia sigur cum 

funcţionează şi îmi tot spunea că va cerceta problema şi va reveni. 

Al treilea a lucrat la service. Zicea că a verificat şi că totul este în 

regulă, dar totuşi nu funcţiona. Al patrulea lucra în telemarketing. 

Mă tot întreba ce vreau, dar nu primeam nimic. Al cincilea era 

inginer. A înţeles în principiu ce avea de făcut, dar mi-a cerut trei 

ani ca să proiecteze o nouă metodă. Al şaselea lucra la marketing. 

Deşi avea un produs drăguţ, nu ştia cum să îl poziţioneze. Al 

şaptelea era bugetar. Credea că ştie cum se face, însă zicea că nu e 

sigur dacă e treaba lui sau nu să o facă. Al optulea era psiholog. Nu 

făcea decât să vorbească. Al nouălea era ginecolog. Nu făcea decât 

să se uite la ea. Al zecelea era filatelist. El nu făcea decât să... oh, de 

el mi-e dor! Şi acum tu şi sunt nerăbdătoare! 

- Bine, dar de ce? 

- Tu eşti avocat, aşa că sigur mi-o tragi! 
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Judecătorul la proces: 

- Fiind vinovat de bigamie, eşti condamnat la zece ani 

închisoare. Dar, de ce râzi? 

- Mi-era teamă că mă achitaţi! 

 

  

- Domnii mei, spune judecătorul, reclamantul mi-a trimis un cec 

de 5.000 de dolari, pârâtul un cec de 10.000 de dolari. I-am restituit 

pârâtului 5.000 de dolari, aşa că acum pot împărţi dreptatea cu 

toată imparţialitatea. 

 

  

Un judecător saşiu audia şase inculpaţi, şi ei saşii. Judecătorul îl 

întreabă pe unul: 

- De ce l-ai luat pe om la bătaie? 

- Eu nu l-am luat... 

- Nu pe tine te-am întrebat! 

- Nici eu nu am răspuns... 

 

  

La tribunal judecătorul consolează condamnatul care la auzirea 

sentinţei a început să plângă: 

- Mai întâi faceţi închisoare pe viaţă şi apoi mai vedem noi... 

 

  

Legenda spune că în Evul Mediu un om a fost acuzat pe nedrept 

că a omorât o femeie. Adevăratul asasin era un om foarte influent 

al acelor vremuri şi se căuta un ţap ispăşitor pentru a ascunde 

adevăratul vinovat. Judecătorul, fiind şi el complice la toată 

minciuna, a încercat să pară cât mai corect. I-a spus acuzatului: 
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- Se ştie despre tine că eşti un om credincios, devotat lui 

Dumnezeu. Să lăsăm soarta ta în mâinile Lui. Vom scrie pe două 

hârtii separate cuvintele vinovat şi nevinovat, iar tu vei alege una 

din ele. Astfel, Dumnezeu îţi va decide destinul. 

Bineînţeles, judecătorul corupt a scris acelaşi cuvânt, „vinovat”, 

pe ambele foi, însă bietul om nevinovat şi-a dat seama că era o 

capcană. Nu avea scăpare. A fost pus să aleagă una dintre cele două 

hârtii. Omul şi-a închis ochii şi a stat să se gândească preţ de câteva 

momente, iar chiar când sala începuse să-şi piardă răbdarea, şi-a 

deschis ochii, a zâmbit şi a ales una dintre cele două foi, pe care a 

băgat-o în gură şi a înghiţit-o repede. Surprinşi şi indignaţi, cei 

prezenţi au vociferat: 

- Cum, ce e asta? Acum cum vom putea şti verdictul? 

Bărbatul le-a răspuns: 

- Foarte simplu! Citim foaia care a rămas şi vom şti ce scria pe 

cea pe care am ales-o eu. 

Judecătorul şi ceilalţi oameni care au încercat să-l găsească 

vinovat au fost nevoiţi să-l lase liber, şi nu l-au mai deranjat 

niciodată. 

 

  

Un avocat ajunge la birou dimineaţa cu fermoarul de la 

pantaloni desfăcut. Secretara, neştiind cum să-l pună în temă, îl 

abordează: 

- Şefule, azi dimineaţă când ai plecat de acasă, ai închis uşa de la 

garaj? 

Fraza nu a avut darul să-l lumineze, aşa că tipul a intrat în birou 

un pic nedumerit. Se aşează el la birou, începe să-şi vadă de treabă 

şi vede şliţul desfăcut. În momentul respectiv are o revelaţie cu 

privire la spusele secretarei, aşa că se gândeşte să o necăjească un 

pic. O cheamă în birou să-i aducă o cafea şi o întreabă: 

- Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?  
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Secretara, zâmbind un moment, răspunde: 

- Nu, şefule. Tot ce am văzut era un Mini cu două cauciucuri 

dezumflate. 

 

  

În Groenlanda la un tribunal judecătorul întreabă acuzatul: 

- Unde aţi fost pe noaptea de pe 18 noiembrie pe 16 martie? 

 

  

Un om merge la bar cu un crocodil sub braţ. 

- Chelner! Serviţi şi avocaţi? 

- Da, normal. 

- Atunci o bere pentru mine şi un avocat pentru crocodilul 

meu... 

 

  

La tribunal: 

- E adevărat că l-ai făcut pe reclamant „imbecil şi măgar”? 

- Domnule avocat, sincer să fiu, nu-mi mai amintesc. Dar dacă-l 

privesc bine, cred că-i foarte probabil să-i fi zis aşa. 

 

  

Q: Care e diferenţa între un avocat bun şi unul prost?  

A: Avocatul prost face un proces să dureze doi ani. Cel bun 

poate şi mai mult! 

 

  

- Acuzat, recunoşti acest cuţit? 

- Da, domnule judecător. 

- Înseamnă că mărturiseşti crima. 

- Nu mărturisesc nimic, dar mi-l arătaţi pentru a patra oară. E 

normal să-l recunosc! 
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Acuzat că a furat un ceas, hoţul explică: 

- Ce era să fac, domnule judecător? Ceasul mergea, eu 

mergeam. Atunci ne-am hotărât să mergem împreună. 

 

  

În timpul unui proces: 

- Acuzat, dumneata ai comis şase tâlhării într-o săptămână! Asta 

întrece orice limite! 

- Domnule judecător, eu sunt obişnuit de mic să lucrez 

conştiincios. Dacă toţi cetăţenii noştri ar avea aceeaşi atitudine faţă 

de munca lor cum am şi eu faţă de munca mea, România ar fi fost 

de mult în rândul ţărilor dezvoltate economic! 

 

  

- Vreau să divorţez, domnule avocat. 

- Şi care e motivul, doamnă? 

- Nu mi-a fost credincios. 

- Adică? 

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

 

  

La tribunal: 

- Ei bine, dacă totuşi aţi găsit acea verighetă, de ce nu aţi 

predat-o poliţiei? 

- Pentru că avea gravat în interior: “A ta pentru totdeauna!”. 

 

  

La proces, un criminal este întrebat de către judecător: 

- După ce ai furat caseta cu bijuterii, de ce te-ai întors să-l omori 

pe proprietar? 

- Din respect pentru cuvântul scris, domnule judecător. 
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- Cum aşa? 

- Pe casetă era inscripţionat: „A se deschide numai după 

moartea mea”. 

 

  

Q: Ce se întâmplă cu un avocat dacă ia Viagra?  

A: Va fi mai înalt. 

 

  

La un proces legat de evaziunea fiscală dintr-o companie, 

judecătorul întreabă: 

- Inculpat, recunoaşteţi că dvs. aţi încercat să scăpaţi de plata 

impozitelor şi taxelor prin metoda descrisă mai devreme de 

comisarul Gărzii Financiare? 

- Sincer, nu, dar metoda descrisă de dumnealui merită atenţie. 

 

  

Avocatul îşi întreabă clientul: 

- Chiar ai jefuit casa? 

- N-am jefuit-o! Îţi jur că n-am luat nimic... 

- Şi atunci de unde o să mă plăteşti? 

 

  

„Aici odihneşte un avocat, un om cu suflet bun, un om 

onorabil”, citeşte un tip pe o piatră funerară. 

- Doamne Sfinte! îşi face cruce tipul. Ăştia au băgat trei oameni 

în acelaşi mormânt! 

 

  

Judecătorul: 

- Acuzat, de ce ai furat automobilul? 

- Era parcat la cimitir şi am crezut că proprietarul e mort. 
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Inculpatul în faţa judecătorului: 

- Cum ai ajuns aici, domnule? 

- Păi, să vedeţi, domnule judecător… Eram la un bar cu prietenii, 

ne-am îmbătat foarte rău şi am plecat acasă. Pe drum, am trecut pe 

lângă un depozit de arme, am cumpărat un pistol gândindu-mă la 

soacra mea şi m-am dus acasă. Când am ajuns acasă, fiind sub 

influenţa alcoolului, am intrat în camera soacrei şi, tot din cauza 

alcoolului, am îndreptat arma către ea şi am apăsat pe trăgaci, dar, 

tot din cauza nenorocitului de alcool, am ratat. 

 

  

Câinele unui avocat, fugea prin oraş dezlegat, intră într-o 

măcelărie şi fură o friptură. Măcelarul merge la biroul avocatului şi 

întreabă: 

- Dacă un câine fuge dezlegat şi fură o friptură, pot cere 

contravaloarea stăpânului? 

- Da, cu siguranţă! 

- Atunci îmi datoraţi 10 ron! 

Avocatul plăteşte fără să scoată un cuvânt. A doua zi, măcelarul 

primeşte o notă de plată de la avocat: 100 de dolari taxă pentru 

consultaţie! 

 

  

Un avion are probleme cu motorul, aşa că pilotul trimite 

echipajul să se asigure că toţi pasagerii sunt aşezaţi şi cu centurile 

puse, în eventualitatea unei aterizări de urgenţă. Câteva minute 

mai târziu pilotul întreabă dacă toată lumea e aşezată şi pregătită. 

- Toţi sunt aşezaţi şi pregătiţi, răspunde un membru al 

echipajului, mai puţin avocaţii, care se învârt de colo colo şi împart 

cărţi de vizită. 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 202 

  

Trei avocaţi, un american, un rus şi un român discută despre 

secretizarea informaţiilor din firmele la care lucrau. 

AMERICANUL: Eu lucrez cu cel mai bun prieten în birou, nu ştiu 

ce face şi nici nu mă interesează! El nu ştie ce fac şi nici nu-l 

interesează! 

RUSUL: Eu lucrez cu nevastă-mea în birou, nu ştiu ce face şi nici 

nu mă interesează! Ea nu ştie ce fac şi nici n-o interesează! 

ROMÂNUL: Eu lucrez singur în birou, nu ştiu ce fac şi nici nu mă 

interesează! 

 

 
 

  

La prima înfăţişare, spărgătorul este întrebat: 

- Aţi avut complici la comiterea faptei? 

- Nu. În ziua de azi există atâţia răufăcători că nu mai poţi avea 

încredere în nimeni şi de aceea lucrez întotdeauna singur! 

 

  

Un hoţ la tribunal: 

- Ai avut neruşinarea să te apuci de furat ziua în amiaza mare? 

- Domnule judecător, noaptea, cu atâţia bandiţi ce mişună prin 

oraş, mă tem să ies din casă! 
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Un avocat îi povesteşte unui prieten ce a păţit cu o zi în urmă: 

- Mă trezesc dimineaţă şi plec la tribunal. Când ies din bloc, 

exact la scară, doi inşi îl băteau pe unul. 

- Şi? 

- M-am gândit: să mă bag, să nu mă bag? Dar, ţinând cont de 

faptul că mă grăbeam la serviciu, nu m-am băgat. La prânz, în faţa 

restaurantului unde servesc de obicei masa, patru îl băteau pe unul. 

- Şi? 

- Mă grăbeam spre masă, aşa că iarăşi nu m-am băgat. Seara, 

când mă întorceam acasă, la ieşirea din metrou, opt inşi îl băteau 

pe unul. Acum, nemaiavând nimic de făcut, m-am băgat. 

- Şi? 

- Mamă, ce l-am mai bătut pe ăla! 

 

  

Un spărgător este adus pentru a patra oară în faţa 

judecătorului, de data asta pe motiv că a spart o farmacie. 

Judecătorul îi spune: 

- Povestiţi cum s-a întâmplat. 

- Păi, am alunecat şi am spart în cădere vitrina farmaciei şi dintr-

o dată am căpătat dureri groaznice de cap, aşa că am intrat în 

farmacie să îmi iau un algocalmin. După aceea, am căutat în casă un 

creion să las farmacistei numele şi adresa meau, pentru a plăti 

paguba. În momentul acesta a intrat şi poliţia în farmacie... 

 

  

Q: De ce ai nevoie dacă găseşti un avocat îngropat în nisip până 

la gât?  

A: De încă o găleată cu nisip. 
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- Acuzat de ce ai spart magazinul de detergenţi? 

- Ştiţi, domnule judecător, duceam o viaţă aşa de mizerabilă... 

 

  

La tribunal. Urma o martoră. Judecătorul o întreabă: 

- Juraţi să spuneţi adevărul şi numai adevărul? 

- Jur să spun adevărul şi numai adevărul. 

- Bun, câţi ani aveţi? 

- 24... şi câteva luni. 

- Şi câte luni? insistă acesta. 

- 481. 

 

  

Un accident rutier, ambii șoferi, un profesor și un avocat, mor, 

iar ca victimă colaterală, un gunoier. Ajung la poarta Raiului, unde 

sunt întâmpinați de Sf. Petru: 

- Cred că realizați situația, dar accesul în Rai e condiționat, așa 

cum probabil știți, de dreapta judecată. Asta constă într-o întrebare 

la care dacă răspundeți corect, ați trecut. 

Se afesează gunoierului: 

- Cum se numea vaporul care s-a scufundat în urma impactului 

cu un iceberg? 

- Păi... Titanic. 

- Așa e, ai trecut. 

Se întoarce spre profesor: 

- Cam câți pasageri au murit? 

- Cam...1500. 

- Ai trecut și tu. 

Se întoarce și spre avocat: 

- Numește-i! 
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Un medic, un arhitect şi un avocat se certau încercând să afle 

care din ei are meseria mai veche. 

Medicul spune:  

-Dumnezeu a creat femeia printr-o operaţie chirurgicală, din 

coasta lui Adam. 

Arhitectul completează:  

-Da, dar înainte a creat lumea din haos, deci a făcut muncă de 

arhitect. 

Intervine avocatul triumfător:  

-Dar haosul cine credeţi că l-a creat? 

 

  

O mașină face accident. Un avocat, în trecere, își zice c-ar putea 

ieși ceva bani, însă nu poate să se apropie de mașină, din cauza 

mulțimii. Băiat isteț, începe să strige: 

- Dați-mi voie, vă rog, sunt fiul victimei! 

I se face loc... În fața mașinii, zăcea un măgar. 
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O băbuţă se duce la bancă. Intră în biroul directorului şi spune: 

- Domnule director, aş dori să mut banii dintr-un cont în altul. 

- Imediat, spuse directorul, care intrând în baza de date a băncii 

observă că băbuţa avea un cont gras şi spune cu mirare: 

- Doamnă aveţi un cont gras! Aveţi afaceri? De unde aţi obţinut 

banii? 

- Din pariuri, spuse băbuţa. 

- Din pariuri? întreabă nedumerit directorul. 

- Da, domnule director, din pariuri. Uite dacă sunteţi interesat 

fac un pariu cu d-voastra, pe 5.000 de dolari că aveţi boaşele 

pătrate. Sunteţi de acord? 

- Doamnă, eu mă cred un om normal. Cum să am aşa ceva? 

- Domnule, insist! 

- OK, dacă insistaţi, batem palma. 

- Bine, atunci mâine la ora 8 voi fi la dvs. în birou cu avocatul 

meu, pentru a parafa înţelegerea. 

A doua zi de dimineaţă, băbuţa se prezintă cu avocatul în biroul 

directorului şi spune: 

- Domnule director am venit pentru a pune în aplicare pariul. 

- Doamnă, sunteţi sigură? 

- Da, domnule. 

Directorul îşi dă jos pantalonii, apoi chiloţii iar băbuţa pune 

mâna pe boaşele lui şi spune: 

- Aţi avut dreptate, le aveţi normale.  

În timp ce directorul radia de bucurie, avocatul transpirase de 

nervi. Văzând acest lucru, directorul îl întreabă: 

- Ce s-a întâmplat, dle. avocat? De ce sunteţi supărat? 

- Păi, cum să nu fiu supărat când clienta mea a pus pariu cu 

mine pe 50.000 de dolaru că pune mâna pe boaşele dvs.? 
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Avocatul către client: 

- Am o veste proastă şi una bună. Cu care vrei să încep? 

- Cu cea proastă. 

- Testul ADN a dovedit că era sângele tău la locul crimei. 

- Şi vestea cea bună? 

- Colesterolul e sub 230. 

 

  

La tribunal. 

SOŢUL: Intru în casă şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat, 

geamul deschis, mă uit pe geam şi văd pe unul în chiloţi, alergând. 

Iau noptiera şi arunc după el. 

SOŢIA: Era cald. M-am dezbrăcat, am deschis geamul. Văd cum 

intră soţul furios şi fără să zică ceva aruncă cu noptiera pe geam. 

VICTIMA: Eu sunt sportiv. Alerg în fiecare zi pe acel traseu. 

Întorc capul şi văd cum zboară o noptieră spre mine... 

MARTORUL: Eu nici nu ştiu ce caut aici! Stăteam liniştit în 

noptieră... 

 

  

O doamnă, martoră la tribunal e întrebată de judecător: 

- Ce vârstă aveţi? 

După o lungă tăcere, judecătorul întreabă din nou: 

- Dacă nu ne spuneţi, voi lăsa audienţa să ghicească! 

 

  

- Spune adevărul, acuzat! Aţi lovit-o pe soţia dumneavoastră cu 

scaunul de la masa din sufragerie? 

- Da... 

- Şi nu vă pare rău? 

- Ba da, scaunul era aproape nou... 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 208 

  

Un biet avocat întârzia la serviciu. Pentru a ajunge la staţia de 

autobuz la timp trebuia să treacă peste o câmpie unde un văcar 

avea grijă de vitele sale.  

Avocatul întreabă: 

- Îmi permiţi să trec peste câmpia matale că întârzii la autobusul 

nr. 6? 

- Cu plăcere, dar dacă te vede taurul meu, poţi să ajungi şi la cel 

cu nr. 5. 

 

  

Tânărul judecător întreabă acuzatul: 

- De ce tremuraţi aşa? 

- Ştiţi este prima oară când mă aflu într-o sală de tribunal... 

- Ăsta nu e un motiv să vă fie frică. Şi pentru mine este primul 

proces... 

 

  

Într-o sală de judecată are loc un proces de divorţ destul de 

complicat. Judecătoarea, plictisită, rezolvă o integramă. La un 

moment dat, soţia spune: 

- Pe lângă toate celelalte, soţul meu îmi adresa cuvinte murdare 

şi mă obliga să fac lucruri indecente! 

- Ce fel de cuvinte? întreabă avocatul. 

- Mi-e jenă să vi le spun, dle. avocat, de aceea o să vi le scriu pe 

o foaie. 

Scrie soţia cuvintele şi dă foaia avocatului. Acesta citeşte: „Fă 

curvo, hai să ne-o tragem”, se îngrozeşte şi dă foaia judecătoarei. 

Judecătoarea, nemulţumită că a fost deranjată de la activitatea ei, 

ia foaia, o citeşte, zâmbeşte, ia un pix şi îi scrie răspuns avocatului: 

„Azi nu pot, vino mâine!” 
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Franţa. Pledoaria unui avocat surprins de radar cu 250 km/h pe 

o porţiune de şosea cu viteza limitată la 70: 

- Onorată Curte, într-adevăr, am văzut semnul de circulaţie de 

„70”, scris cu negru pe fond alb şi încadrat într-un cerc roşu, pe un 

panou fără nicio altă indicaţie de unităţi de măsură. După cum ştiţi, 

Legea din 4 iulie 1837 impune ca obligatoriu în Franţa sistemul 

metric, în timp ce Decretul nr. 65-501 din 3 mai 1961, modificat 

conform directivelor europene, defineşte ca unităţi de bază legale, 

unităţile Sistemului Internaţional. Ori, în sistemul de unităţi S.I., 

unitatea de măsură a lungimii este metrul, iar unitatea de măsură a 

timpului este secunda. Este deci evident că unitatea de măsură 

legală a vitezei este metrul pe secundă. Eu nu pot să-mi imaginez 

nicio clipă că Ministerul de Interne nu ar aplica Legile Republicii. 

Prin urmare, 70 metri/secundă corespund exact la 252 

kilometri/oră.  

Poliţiştii au afirmat că eu am fost surprins cu 250 km/h, lucru pe 

care nu-l contest. Mă aflam, deci, cu 2 km/h sub limita de viteză.  

Vă rog să luaţi notă, să-mi restituiţi permisul de conducere şi să-

mi permiteţi să mă retrag. Am onoarea să vă salut. 

 

  

Doi tipi se ceartă: 

- Te dau în judecată! 

- Abia aştept! O să câştig! 

- Merg şi la Curtea de Apel! 

- Ne vedem acolo! 

- Te duc şi la Curtea Supremă! 

- Ne întâlnim în sală! 

- Merg până în fundul iadului dacă trebuie! 

- O să îmi trimit avocatul! 
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Un judecător a decis să fie mai tolerant în Ajunul Crăciunului. 

- De ce eşti acuzat? 

- De a-mi fi făcut cumpărăturile cu anticipaţie. 

- Dar ăsta nu-i un delict! Cu câtă anticipaţie? 

- Păi, înainte de a se deschide magazinul. 

 

  

Q: Care este diferenţa între un avocat bun şi un avocat de 

staruri? 

A: Avocatul bun cunoaşte legea, avocatul starurilor cunoaşte 

judecătorul. 

 

  

Pe patul de moarte, un tip bogat îi cheamă la el pe cei mai buni 

prieteni ai săi: medicul, duhovnicul şi avocatul şi le spune: 

- Am să vă dau la fiecare câte 30.000 de dolari şi vreau să mi-i 

puneţi în sicriu. Astfel, poate voi reuşi să iau cu mine o parte din 

rodul muncii mele. 

La cimitir, cei trei se apropie şi fiecare pune câte un plic în 

buzunarul mortului. Pe drum, doctorul nu se mai poate abţine şi 

zice: 

- Trebuie să mărturisesc ceva. Spitalul are nevoie urgentă de un 

aparat care costă 20.000 de dolari, aşa că am pus numai 10.000 în 

plic. 

Preotul spune: 

- Atunci mărturisesc şi eu că biserica are nevoie de un clopot 

nou, care costă 10.000 de dolari, aşa că am pus doar 20.000 în plic. 

Avocatul intervine: 

- Nu vă e ruşine să furaţi de la prietenul nostru? Eu nu m-am 

atins de un cent! Pe cecul din plicul meu scrie clar: 30.000 de 

dolari! 
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AVOCATUL: Domnule Judecător, clientul meu e nevinovat. Nu el 

a intrat în buzunarul reclamantului, ci doar mâna lui. Argumentez: o 

comunitate nu poate fi pedepsită pentru acţiunea reprobabilă a 

unui singur membru. 

JUDECĂTORUL: Atunci, mâna clientului dvs. va sta doi ani la 

închisoare. Clientul dvs. poate s-o însoţească sau nu. 

Avocatul se ridică, desprinde proteza inculpatului, o pune pe 

bancă şi pleacă. 

 

  

Un tip cu băieţelul său de 8 ani sunt într-o sală de proces. În faţa 

lor se află câţiva avocaţi în robă. 

- Tată, de ce aceşti domni sunt îmbrăcaţi ca femeile? 

- Păi, ştii fiule, trebuie să vorbească mult... 

 

  

Q: Care este diferenţa dintre un avocat şi un spermatozoid? 

A: Spermatozoidul are o şansă la un milion să devină fiinţă 

umană. 
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Un avocat intră într-un bordel. 

- Vreau să o văd pe Alicia! 

- Dar asta e cea mai scumpă fată de aici. Costă 3.000 de euro pe 

noapte. 

- Ok. Unde e? 

Urcă cu ea. A doua zi revine: 

- Vreau să o văd pe Alicia! 

- Dar asta e cea mai scumpă fată de aici. Costă 3.000 de euro pe 

noapte. 

- Ok. Unde e? 

Urcă cu ea. A treia zi, avocatul se prezintă din nou: 

- Vreau să o văd pe Alicia!  

- Dar asta e cea mai scumpă fată de aici. Costă 3.000 de euro pe 

noapte. 

- Ok. Unde e? 

Dimineaţa, Alicia îl întreabă: 

- De unde eşti? 

- Din Craiova. 

- Părinţii mei sunt şi ei din Craiova. 

- Ştiu, părinţii tăi au murit în accident de maşină săptămâna 

trecută. Partea ta de moştenire este de 9.000 de euro, iar eu sunt 

avocatul care trebuia să-ţi dea banii pe care tocmai i-ai primit. 

MORALA: Orice ai face, un avocat tot ţi-o trage! 

 

  

La tribunal, judecătorul: 

- Dvs susţineţi că atunci aţi crezut că portmoneul găsit vă 

aparţine? 

- Portmoneul nu, dar bancnotele îmi păreau foarte cunoscute... 
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- Dră, îl acuzaţi pe inculpat că v-a violat pe bancheta din spate a 

maşinii. Spuneţi cum s-a întâmplat. 

- Păi m-a aşezat cu picioarele pe mânerele alea care sunt 

deasupra uşilor şi m-a violat. 

Din sală se aude un hohot puternic de râs. 

- Păstraţi liniştea! Ce ai domnule? De ce râzi aşa? Suntem într-o 

sală de tribunal! 

- Vă rog să mă scuzaţi, dar eu am maşina de 15 ani şi habar n-

aveam pentru ce sunt mânerele alea... 

 

  

La proces, un avocat către oponent: 

- Eşti un trişor! 

- Iar tu eşti un mincinos! 

Judecătorul: 

- Avocaţii fiind prezentaţi, putem începe dezbaterile! 

 

  

Domnişoara Popescu e întrebată de către o prietenă: 

- Spune, de ce eşti atât de sigură că vei câştiga procesul în cazul 

acela de succesiune? 

- Pentru că ieri avocatul meu mi-a făcut o cerere de căsătorie! 

 

  

AVOCATUL: În dimineaţa de 25 iulie aţi mers pe jos de la ferma 

dumneavoastră până la crescătoria de păsări? 

MARTORUL: Da. 

AVOCATUL: Deci aţi trecut la numai câţiva metri de ocolul de 

raţe? 

MARTORUL: Da. 

AVOCATUL: Aţi remarcat ceva special? 
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MARTORUL: Da. 

AVOCATUL: Puteţi spune instanţei ceea ce aţi văzut? 

MARTORUL: L-am văzut pe George. 

AVOCATUL: L-aţi văzut pe George, acuzatul în acest proces? 

MARTORUL: Da. 

AVOCATUL: Puteţi să spuneţi ce făcea George la momentul 

respectiv? 

MARTORUL: Îşi băgase chestia în rate. 

AVOCATUL: "Chestia..."? 

MARTORUL: Ştiţi dumneavoastră... Adică penisul. 

AVOCATUL: Aţi trecut aproape de ocolul de raţe, iluminarea era 

bună, nu eraţi sub influenţa alcoolului, aveaţi un punct de 

observaţie bun, şi aţi văzut clar ceea ce ne-aţi explicat? 

MARTORUL: Da. 

AVOCATUL: I-aţi spus ceva? 

MARTORUL: Bineînţeles. 

AVOCATUL: Ce i-aţi spus? 

MARTORUL: „Bună George!” 

 

  

Avocatul îşi întreabă clientul care abia fusese eliberat din 

închisoare şi comisese o altă infracţiune: 

- Abia ţi-ai ispăşit pedeapsa. De ce i-ai spart capul redactorului-

şef? 

- Pentru că furasem 500 de lei, iar el a scris în ziar că aş fi furat 

5.000. Vă daţi seama ce scandal mi-a făcut nevasta pentru 

diferenţa de bani? 

 

  

- De unde aţi ştiut că inculpatul se află în stare de ebrietate? 

- Domnule judecător, inculpatul încerca să împăturească mar-

cajul de la trecerea de pietoni... 
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În fiecare noapte, dracii făceau câte un chef straşnic şi se distrau 

mutând gardul despărţitor înspre Rai. 

Azi aşa, mâine mai rău, se mânie Dumnezeu şi-i zice lui 

Scaraoţchi: 

- Mută gardul unde a fost ca să nu ajungem la judecată! 

- Doamne, fă cum ţi-e voia, dar nu uita că toţi avocaţii sunt la 

mine! 

 

  

Noaptea trecută, automobilul unui procuror s-a tamponat în 

clădirea bibliotecii municipale. Poliţia a constatat că în timpul 

accidentului clădirea bibliotecii mergea pe contrasens... 

 

  

Un respectat avocat, ieşind din tribunal, pe drumul spre casă, îşi 

aduce aminte că e ziua fiicei sale. Opreşte maşina în faţa unui 

magazin de jucării şi o întreabă pe vânzătoare: 

- Cât costă o păpuşă Barbie din vitrină? 

Vânzătoarea îi răspunde: 

- Care Barbie? Avem: Barbie la gimnastică - 19,95 euro, Barbie 

jucând volei - 19,95 euro, Barbie la cumpărături - 19,95 euro, 

Barbie la plajă - 19,95 euro, Barbie la dans - 19,95 euro, Barbie 

divorţată - 265,95 euro. 

Avocatul, uimit, întreabă: 

- Şi de ce costă fiecare câte 19,95 euro, iar Barbie divorţată 

costă 265,95 euro? 

Vânzătoarea, cunoscându-l ca un mare avocat, îi răspunde: 

- Cum aşa, domnule avocat, să nu ştiţi? Păi, Barbie divorţată are 

şi: maşina lui Ken, casa lui Ken, iahtul lui Ken, elicopterul lui Ken, 

fabrica lui Ken... 
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În urma unui anunţ de recrutare publicat şi promovat pe un site, 

în biroul avocatului unei prestigoase case de avocatură intră 

secretara cu un teanc de câteva sute de CV-uri şi scrisori de 

intenţie. Avocatul bagă degetul la jumătatea teancului, apucă şi 

aruncă la coşul de gunoi jumătate din CV-uri. Secretara, îngrozită, 

întreabă: 

- Dar de ce faceţi asta? 

- Societatea noastră nu are nevoie de ghinionişti. 

 

  

Judecătorul întreabă martora: 

- Sunteţi căsătorită? 

Ea oftează. Judecătorul dictează secretarei: 

- Nu e căsătorită. 

Apoi îl întreabă pe martor: 

- Sunteţi căsătorit? 

Martorul oftează. Judecătorul dictează: 

- Căsătorit. 

 

  

AVOCATUL: Aţi întreţinut relaţii sexuale cu el la New York? 

MARTORUL: Refuz să răspund la această întrebare. 

AVOCATUL: Aţi întreţinut relaţii sexuale cu el la Chicago? 

MARTORUL: Refuz să răspund la această întrebare. 

AVOCATUL: Aţi întreţinut relaţii sexuale cu el la Miami? 

MARTORUL: Nu. 

 

  

- Domnule judecător, sunt nevinovat! 

- Asta spun toţi... 

- Dacă spun toţi, înseamnă că e adevărat. 
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- N-o să-ţi vină să crezi ce ghinion am avut!, îi spune un hoţ 

prietenului său. Aseară, am spart casa unui avocat şi omul m-a 

prins în fapt. Mi-a dat drumul şi mi-a zis să nu mai fur niciodată. 

- Păi şi care-i ghinionul? 

- M-a taxat cu 500 de dolari pentru consultanţă... 

 

  

JUDECĂTORUL: Numai alcoolul este de vină că ai ajuns aici! 

INCULPATUL: Ce frumos din partea dumneavoastră! Până acum 

toată lumea îmi spunea că numai eu sunt de vină! 

 

  

Avocatul întreabă martorul la proces: 

- La ce distanţă v-aţi aflat de locul accidentului? 

- La 6 metri şi 75 de centimetri. 

- Şi cum de ştiţi aşa de exact? 

- Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi 

întrebat la proces de vreun tâmpit... 

 

 

  

- Acuzat, întreabă judecătorul, aţi rămas de trei ori văduv. Cum 

e posibil aşa ceva? 

- Prima soţie a mâncat ciuperci otrăvite şi a murit! 

- Şi a doua? 

- A doua, tot aşa. A mâncat ciuperci otrăvite şi a murit! 

- Asta e într-adevăr ciudat. Şi a treia soţie a murit tot din cauza 

ciupercilor otrăvite? 

- Nu, nu, din cauza unei fracturi craniene! 

- Şi cum s-a întâmplat? 

- Păi, nu a vrut să mănânce ciuperci... 
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Judecătorul se adresează către cei prezenţi: 

- Linişte! Vă previn, dacă cineva mai zice "Jos judecătorul!", va fi 

scos în stradă! 

În sală se aude o voce: "Jos judecătorul!". 

Judecătorul adaugă: 

- Acuzat, aceasta nu se referă la dvs. 

 

  

La ghişeu e coadă mare. La un moment dat, un tip începe să 

pună mâna pe spatele celui din faţa lui. 

- Domnule, ce faceţi? 

- Vai, îmi cer scuze! Nu m-am putut abţine din cauza meseriei! 

Sunt maseur, aşa că a devenit o obişnuinţă! 

- Asta nu e o scuză, domnule! Şi eu sunt avocat, dar asta nu 

înseamnă că acum mă apuc să i-o trag persoanei din faţa mea! 

 

  

La un proces de corupţie la înalt nivel politic, procurorul îl atacă 

pe unul dintre martori: 

- Este adevărat, întreabă el cu ton ridicat, că ai acceptat 5.000 

de euro ca să compromiţi acest caz? 

Martorul se uita netulburat pe fereastră, ca şi cum nu ar fi auzit 

întrebarea. 

- Este adevărat că ai acceptat 5.000 de euro ca să compromiţi 

acest caz? repetă procurorul şi mai tare. 

Martorul tot nu răspunde. Judecătorul se apleacă spre el şi 

spune: 

- Domnule, vă rog să răspundeţi la întrebare. 

- O, spuse martorul, am crezut că vorbea cu dvs. 
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- Dumneata, ca paznic de noapte, l-ai văzut pe inculpat când a 

sărit gardul depozitului şi a luat o ladă? 

- Da, domnule judecător, dar fiindcă nu-l cunoşteam, nu i-am zis 

nimic... 

 

  

- Ia spune, cum s-au petrecut lucrurile? 

- Domnule judecător, recunosc că am fost surprins de către 

agentul de circulaţie, după miezul nopţii, într-un autoturism străin. 

Dar, nu încercam să pornesc maşina... căutam bricheta să-mi aprind 

o ţigară... 

 

  

AVOCATUL: Şi unde a avut loc accidentul? 

MARTORUL: Pe la kilometrul 499. 

AVOCATUL: Şi unde se găseşte kilometrul 499? 

MARTORUL: Probabil între kilometrii 498 şi 500. 

 

  

- Recunoşti că asta este geanta care ţi s-a furat? 

- Da, domnule judecător. 

- După ce o recunoşti? Uite, de exemplu şi eu am o geantă 

identică. 

- Tot ce se poate, căci mie mi s-au furat două genţi. 

 

  

La examenul de Penal General, profesorul se adresează unei 

studente sexi: 

- Sunt mulţumit de răspunsurile primite, dar acum o întrebare 

pentru nota 10. Cum s-ar chema dacă eu aş îndrăzni să bag mâna 

pe sub rochiţa dumneavoastră? 
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- Hărţuire sexuală. 

- Foarte bine, dar dacă dumneavoastră aţi băga mâna în 

pantaloni la mine? 

- Profanare de morminte... 

 

  

AVOCATUL: Pe ce dată este aniversarea dumneavoastră? 

MARTORUL: 15 iulie. 

AVOCATUL: Ce an? 

MARTORUL: În fiecare an. 

 

 
 

  

Judecătorul: 

- Deci, domnule Ionescu, acuzatul v-a numit un mare bou şi 

dobitoc? 

- Da, domnule judecător! 

- Bine, bine, dar nu pot să înţeleg de ce l-aţi dat în judecată? 
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La Judecătorie, un tip declară mincinos. Judecătorul observă şi-i 

atrage atenţia martorului. 

- Martor, te rog să spui adevărul şi numai adevărul! În caz 

contrar ştii ce primeşti... 

- Sigur că ştiu, răspunde martorul. 

Judecătorul: 

- Ei, dacă ştii, spune-mi ce primeşti? 

Martorul răspunde: 

- Două-trei milioane, depinde cum te înţelegi cu partea... 

 

  

Un tânăr avocat lucra la cazul unui fermier, care a dat în 

judecată Compania de Căi Ferate pentru faptul că un tren a călcat 

24 de porci ce-i aparţineau. La tribunal, dorind să facă impresie, 

tânărul avocat spune: 

- 24 de porci, domnilor! De două ori mai mult ca voi! 

 

  

- Juriul v-a găsit nevinovat în chestiunea cu furtul colierului, zise 

judecătorul. 

- Mulţumesc, dle. judecător, spune acuzatul. Asta înseamnă că 

pot să-l păstrez! 

 

  

Un procuror şi un preot discută la o bere. Procurorul e de 

părere că lumea s-a stricat: 

- Uitaţi, avem din ce în ce mai mulţi răufăcători şi criminali! 

- E doar o părere subiectivă! Trebuie că sunteţi influenţat de 

meseria care o aveţi, zice preotul. Uitaţi, eu întâlnesc în fiecare zi 

atâţia oameni cinstiţi. Şi mai gândiţi-vă că pe vremea lui Cain şi 

Abel, 50 de procente din populaţia pământului erau răufăcători... 
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Un tip vrea să angajeze un avocat, dar pune condiţia să fie 

cinstit. Apare un candidat: 

- Sunteţi un candidat cinstit? 

- Hai să vă spun ceva: tatăl meu a cheltuit 20.000 de euro 

pentru ca eu să pot urma Dreptul. I-am returnat banii la primul meu 

caz. 

- Interesant! Şi ce caz a fost? 

- Tatăl meu mă dăduse în judecată pentru bani! 

 

  

Judecătorul vede la proces pentru a cincea oară un hoţ de 

buzunare. 

- Ultima dată, ţi-am spus că nu vreau să te mai văd în banca 

acuzaţilor! 

- Asta am spus şi eu poliţiştilor, dar nu au vrut să mă creadă... 

 

  

Dacă o persoană ajută un hoţ să săvârşescă un furt se numeşte 

complice şi va plăti pentru asta. Dacă o altă persoană ajută un hoţ 

după ce a săvârşit fapta, se numeşte avocat şi este plătit pentru 

asta. 

 

  

Doi avocaţi intră într-un bar şi comandă nişte băuturi. Apoi îşi 

scot câte un sandviş din servietă şi încep să mănânce. Barmanul îi 

vede şi îi atenţionează, pe fiecare: 

- Vă rog să mă scuzaţi, dar în bar nu e permis să vă consumaţi 

propriul sandviş! 

Cei doi s-au uitat unul la celălalt, au dat din umeri, au făcut 

schimb de sandvişuri şi au continuat să mănânce. 
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Un om de afaceri, implicat într-un proces lung şi costisitor, 

primeşte un fax de la avocatul său: „Procesul s-a încheiat. Adevărul 

a ieşit învingător până la urmă!”. Imediat, avocatul primeşte 

răspunsul: „Nu te lăsa bătut. Fă recurs!” 

 

  

Judecătorul îi spune acuzatului de 70 de ani: 

- Cum puteţi să susţineţi că lipsa de experienţă v-a adus în locul 

în care vă aflaţi acum? 

- Ştiţi, avocatul meu este foarte tânăr... 

 

  

Unui tip trebuia să i se facă transplant de inimă. Cum existau 

trei donatori este lăsat să aleagă de la cine vrea inima. Doctorul îi 

spune: 

- Primul a fost sportiv, se antrena, avea o inimă puternică. Al 

doilea era doctor, ştia să se îngrijească, iar al treilea a fost avocat. A 

cui inima o vrei?  

Tipul fără să se gândească mult răspunde: 

- A avocatului! 

- De ce? 

- Dintre toţi el şi-a folosit cel mai puţin inima! 

 

  

Un student la drept ia nota 4 la examenul de logică şi îi propune 

profesorului: 

- Dacă vă pun o întrebare logică şi nu-mi răspundeţi îmi măriţi 

nota? 

- Da. 

- Ce este ilogic, dar legal, logic, dar ilegal şi totodată ilogic şi 

ilegal? 
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Se gândeşte profesorul şi în cele din urmă spune 

- Nu ştiu. 

Îi măreşte nota studentului. Studentul răspunde:  

- Că dvs. aveţi 60 de ani şi sunteţi căsătorit cu una de 24 este 

ilogic, dar legal. Că soţia dvs. are un amant de vârsta ei este logic, 

dar ilegal. Că dvs. îi măriţi nota amantului soţiei este şi ilogic şi 

ilegal. 

 

  

Un doctor se întâlneşte cu un vechi prieten, avocat, pe Riviera 

Franceză. Doctorul: 

- Salut, ce vânt te aduce pe aici? 

- Păi, mai ştii dărăpănătura aia de cabană la Predeal pe care am 

cumpărat-o? A luat foc şi cu banii de la asigurări am venit să mă 

relaxez, că oricum am unde sta. Dar tu? 

- Păi, tot aşa! Mai ştii dărăpănătura aia de casă de vacanţă din 

Moldova pe care mi-am luat-o? Au luat-o apele şi din banii de 

asigurare am venit să mă relaxez. 

La care avocatul, cu voce joasă: 

- Spune-mi şi mie: cum ai făcut să provoci inundaţiile? 

 

  

În timpul unui proces, avocatul interoghează un martor cam 

timid. 

- Spuneți-mi, ați mai fost căsătorit? 

- Da. 

- Cu cine? 

- Cu... o femeie. 

- Mda... din moment ce căsătoria cu un bărbat, cel puțin la noi, 

nu este permisă! 

- Serios? Păi, soră-mea, cum o fi reușit? 
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Un doctor şi un avocat erau invitaţi la un dineu. Doctorul era 

enervat că toată lumea îl întreba câte ceva de sănătate şi nu putea 

să se distreze. La un moment dat, îl întreabă pe avocat: 

- Tu cum faci de nu te întreabă nimeni sfaturi juridice când nu 

eşti la serviciu? 

- Le trimit facturi exorbitante pentru consultanşă în afara 

programului! 

Doctorul se hotărăşte să facă la fel, aşa că a doua zi la birou se 

apucă de scris facturi. Când să le pună în cutia poştală, ca să fie 

ridicate de poştaş, vede că avea un plic. Îl deschide şi era să facă 

infarct. Primise de la avocat o factură! 

 

  

Intră un bărbat distrus într-o cârciumă şi strigă: 

- Toţi avocaţii sunt nişte proşti! 

De la o masă se ridică un tip solid şi se apropie de tipul disperat: 

- Retrageţi-vă cuvintele! 

- De ce? Sunteţi avocat? 

- Nu, sunt prost! 

 

  

La tribunal: 

- Dumnezeu mi-e martor că sunt nevinovat, spune inculpatul. 

- Îmi pare rău, spune judecătorul, dar am încheiat deja audierea 

martorilor. 

 

  

Un avocat îl sună pe guvernatorul statului la o oră destul de 

târzie. 

- Domnule guvernator, judecătorul Pierson a murit, iar eu am 

ținut să vă informez. Mâine îl înmormântează. 
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- Și pentru atâta lucru mă deranjezi la ora asta? 

- Păi, poate ați fi de acord să mă puneți pe mine în locul lui. 

- Sigur că-s de acord! Dimineață aranjez cu groparii. 

 

  

Doi poliţişti stau pe marginea drumului şi privesc un avocat care 

vrea să traverseze drumul. Aproape reuşeşte, dar un camion îl 

calcă. Frânează, dă înapoi şi îl calcă încă o dată pe avocat. Acest 

lucru se întâmplă de mai multe ori. În cele din urmă, camionul îşi 

continuă drumul. Unul dintre poliţişti spune mirat: 

- Mă, Vasile, ai mai văzut o sinucidere aşa de ciudată? 

 

  

- Spune mai bine adevărul, acuzat! L-ai lovit pe domnul de 

acolo? 

- Nu domnule judecător! Cum aş putea? 

- El susţine însă că ar fi primit mai multe lovituri puternice. 

- Minte. După prima nu şi-a mai dat seama ce se întâmplă... 

 

  

- Şi spuneţi, nu v-a fost teamă atunci când aţi smuls portmoneul 

din mâna păgubitului în tramvaiul plin de oameni? îl întreabă 

judecătorul pe un hoţ de buzunare. 

- Cum să nu-mi fie teamă, domnule judecător! Mi-a fost teamă 

să nu fie gol! 

 

  

Proces de corupție la nivel înalt. Avocatul către martor: 

- E adevărat că ați primit 5.000 de euro pentru a compromite 

acest proces? 

Martorul, absent, cu ochii pe fereastră. 
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- Domnule, repet întrebarea: e adevărat că ați primit 5.000 de 

euro pentru a compromite acest proces? 

Martorul, continuă să se uite pe geam. Judecătorul intervine: 

- Vă rog să-i răspundeți domnului avocat! 

- Păi, eu credeam că pe dumneavoastră vă întreabă... 

 

  

Inculpatul către avocatul său: 

- Dacă scap cu şase luni, primiţi de la mine 20.000 de euro... 

Avocatul după terminarea procesului: 

- A fost ceva muncă... Judecătorii voiau să te achite... 

 

  

- Ştii ce te aşteaptă pentru mărturie falsă?, întreabă judecătorul. 

- Da, mi-au promis un Mercedes! 

 

  

- Ştiţi că puteţi să vă mărturisiţi fapta, zice judecătorul 

acuzatului. Avem oricum un martor care a văzut cum aţi lovit 

chelnerul cu halba plină peste ceafă! 

- Domule judecător, e imposibil. Oricine ştie că în restaurantul 

respectiv nu au existat niciodată halbe pline... 

 

  

- Domnule martor, deci dumneavoastră aţi vizitat acuzatul în 

ziua faptei? 

- Da, domnule judecător! 

- Şi ce părere v-a făcut? 

- Stătea la fereastră, cu faţa albă ca ceara, avea spumă la gură şi 

o lamă ascuţită în mână... 

- Şi? 

- Şi după aceea a început să se bărbierească... 
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- Eşti condamnat la 10 ani de închisoare. Doreşti să mai adaugi 

ceva?, întreabă judecătorul. 

Condamnatul, speriat, răspunde: 

- Vai de mine, domnule judecător, mai curând aş vrea să scad! 

 

  

La judecătorie e pe rol un proces de viol în grup. Martorii intră 

pe rând în sala de judecată şi relatează cum s-au întâmplat faptele. 

Primul martor declară: 

- După ce primul învinuit a terminat raportul sexual, persoana 

care păzea uşa a spus „next”. A intrat o altă persoană care ca 

întreţinut relaţii sexuale cu victima. După ce şi aceasta a terminat, 

cel de la uşă a strigat „next”. Intră următorul învinuit, şi aşa mai 

departe, până se perindă toţi cei şapte învinuiţi. 

Avocatul apărării unuia din inculpaţi spune: 

- Domnule judecător, vă rog să dispuneţi audierea martorului 

Next, deoarece toţi învinuiţii vorbesc despre el şi este un martor 

foarte important! 

 

  

Un băieţel de 15 ani este dat în judecată pentru că a lăsat o fată 

gravidă şi i se solicită pensie alimentară. Mama băiatului angajează 

o avocată care să demonstreze imposibilitatea procreării la o 

asemenea vârstă. După ce a încercat absolut toate posibilităţile, 

avocata desface şliţul de la pantalonii băiatului şi jucându-se cu 

obiectul ce s-a ivit din el, se adresează instanţei: 

- Priviţi, vă rog aici, domnule judecător! Cu asta... cu piticania 

asta... cu nenorocita asta... credeţi că...? 

Până acum tăcut, băieţelul îi şopteşte la ureche: 

- Las-o mai moale, iubire, că pierdem procesul! 
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- Cer să fie audiat şi cel de-al doilea martor al accidentului auto! 

spune acuzatul. 

- Dar nu există decât un martor, zice judecătorul. 

- Dar eu am văzut clar doi martori! 

- Tocmai de aceea v-a fost luat carnetul de conducere... 

 

  

Un avocat cu o carieră de succes îşi parcă maşina sa Lexus nou-

nouţă în fata biroului şi se grăbi să se laude în faţa colegilor săi. 

Când coboară din maşină, un camion trecu în viteză pe lângă el şi 

făcu praf uşa de pe partea şoferului. Avocatul sună imediat la 112 şi 

în mai puţin de cinci minute apăru şi poliţia. Înainte ca poliţistul să 

poată deschide gura, avocatul începu să ţipe isteric că maşina lui 

era cumpărată doar de o zi, că nu mai era acum bună de nimic, 

indiferent cât ar încerca cei de la service să o repare. După ce 

avocatul se opri să respire, poliţistul se uită cu dispreţ la avocat şi îi 

spuse: 

- Nu îmi vine să cred cât puteţi fi de materialişti voi, avocaţii. Vă 

preocupă atât de mult averea voastră că uitaţi ce este mai 

important în viaţă. 

- Cum poţi să zici aşa ceva? replică avocatul. 

- Dumnezeule, tu nici măcar nu realizezi că odată cu portiera, 

camionul ţi-a smuls şi braţul stâng? 

- Dumnezeule! ţipă avocatul. Unde mi-e Rolex-ul? 

 

  

AVOCATUL: Ce a rezultat din mostra de ţesut vaginal? 

MARTORUL: Urme de spermă. 

AVOCATUL: Spermă masculină? 

MARTORUL: E singurul tip pe care-l cunosc. 
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Un avocat în instanţă: 

- Domnilor din juriu, simplul fapt că inculpatul m-a ales pe mine 

ca avocat demonstrează lipsa totală a discernământului clientului 

meu! 

 

  

La judecătorie, Ion e acuzat de viol. Judecătorul îi spune: 

- Inculpat Ion, eşti acuzat de viol. 

- Nu e adevărat. 

În spate o bătrânică, neauzind prea bine, întreabă pe cel de 

lângă ea: 

- Ce zice, maică, ce zice? 

- Zice că nu e adevărat. 

Judecătorul întreabă: 

- Inculpat Ion, cum pledezi? 

- Nevinovat! 

Bătrânica întreabă iar: 

- Ce zice, maică, ce zice? 

- Zice că e nevinovat. 

Inculpatul continuă: 

- Nu i-am atins nici măcar un fir de păr, domnule judecător! 

Bătrânica întreabă: 

- Ce zice? 

- Zice că nu i-a atins nici măcar un fir de păr. 

- Câtă precizie, maică, câtă precizie! 

 

  

Un tip se duce la un avocat celebru, pentru a primi sfaturi de 

specialitate. 

- Cât mă costă o consultaţie cu dvs.? 

- O nimica toată! 200 de Euro pentru trei întrebări! 
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- Ah, dar de ce aşa de mult? 

- Dragul meu, la cât de încurcate sunt legile de azi, te asigur că 

sfatul meu merită măcar atât. Care este cea de-a treia întrebare? 

 

  

Fiul unui avocat termină cu succes Facultatea de Drept, iar tatăl, 

mândru, se hotărăşte să se pensioneze şi să-i lase afacerea fiului. Îl 

cheamă în birou şi-i arată un munte de dosare, mai vechi şi mai noi. 

- Iată, fiule, asta e munca mea. Eu nu mai am putere, aşa că te 

las pe tine. 

Se pune băiatul pe treabă şi câştigă proces după proces. După 6 

luni, îi zice tatălui: 

- Tată, am reuşit! Am rezolvat toate dosarele pe care mi le-ai 

lăsat! 

          - Tâmpitule, nu trebuia să faci asta! Tu de unde crezi că am 

avut bani să te ţin în şcoală? 

 

  

Q: Cum îţi dai seama că un avocat minte? 

A: Îşi mişcă buzele... 

 

  
Judecătorul păgubitului: 

- Recunoaşteţi în persoana acuzatului pe cel care v-a furat 

maşina? 

- Domnule judecător, după pledoaria avocatului apărării, nu mai 

sunt aşa de sigur dacă am avut vreodată o maşină… 

 

  
Un acuzat scrie către tribunal: „Ieri mi-aţi pus la dispoziţie un 

avocat. Aţi putea să îmi găsiţi şi un martor bun?” 
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Un tip este judecat pentru că a furat un BMW. După pledoaria 

avocatului, judecătorul hotărăşte să-l achite, aşa că hoţul părăsi 

tribunalul liber. A doua zi, acelaşi tip se prezentă în faţa 

judecătorului şi-i spuse: 

- Cu respect, aş vrea să depun plângere împotriva derbedeului 

de avocat! 

- Dar de ce? Totuşi, v-a obţinut achitarea. De ce vreţi să fie 

arestat? 

- Vedeţi, problema este că nu am avut suficienţi bani să-l plătesc 

şi a plecat cu maşina pe care am furat-o! 
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- Deci, acuzat, recunoşti că ai furat o pereche de pantofi dintr-

un magazin? 

- Da, dar vă rog să ţineţi seama de circumstanţele atenuante! 

- Care? 

- Îmi sunt prea mici... 

 

  

Ion creşte într-un oraş mic şi apoi se mută la Bucureşti pentru a 

urma Facultatea de Drept. Decide să se mute înapoi în oraşul natal 

şi să îşi deschidă propriul birou de avocatură, însă afacerile îi merg 

cam greu la început. Într-o zi, vede un om apropiindu-se de uşa 

biroului. Fiind primul său client doreşte să îi facă impresie bună. 

Când acesta ajunge la uşă, Ion ridică rapid receptorul telefonului şi 

începe, făcându-i semn cu mâna să intre: 

- Nu. În nici un caz. Spune-le idioţilor că nu mă voi opri până nu 

primesc un miliard despăgubire. Da... La tribunal am şedinţă mâine. 

Spune-i procurorului general că am timp să mă întâlnesc cu el 

numai săptămâna viitoare cândva. 

Şi continuă aşa pentru vreo cinci minute. Omul aşteaptă cu 

răbdare până Ion termină. Acesta pune jos receptorul şi se întoarce 

către noul venit. 

- Îmi pare rău că v-am făcut să aşteptaţi. Sunt foarte ocupat. Cu 

ce vă pot ajuta? 

Omul răspunde: 

- Sunt de la Romtelecom. Am venit să vă instalez telefonul.. 

 

  

- Ce-ai păţit, dragă, de mergi în cârje? 

- Am avut un accident de automobil. 

- Şi nu poţi să mergi fără cârje? 

- Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu. 
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- De ce continuaţi să vă negaţi fapta? Aţi fost văzut de zece 

martori! 

- Domnule judecător, vă pot aduce 100 de martori care nu m-au 

văzut... 

 

  

Moare un inginer şi ajunge la Porţile Raiului. Îl caută Sfântul 

Petru prin catastife, prin hârtii, agende, caiete, dar nu-l găseşte şi îi 

spune: 

- Îmi pare rău, nu eşti pe listă, nu pot să te las să intri. Trebuie să 

te duci în Iad. 

Tipul nu are ce face şi se duce în Iad. Nu trece multă vreme şi 

inginerul, sătul de mizeriile din Iad, se pune pe treabă şi începe să 

proiecteze diverse îmbunătăţiri. Cu trecerea timpului, cei din Iad 

încep să beneficieze de ISO 9000, SAP, control de fluxuri de cenuşă, 

aer condiţionat, cuptoare de smoală cu alimentare automată, 

closete cu auto-spălare, sală a maşinilor, programe de siguranţă şi 

prevenire a accidentelor, scări rulante, reţele de comunicaţii cu 

fibră optică, programe de mentenanţă predictivă, sisteme de 

control field bus şi Hart, acces pe bază de amprente digitale, Wi-fi, 

iPod-uri, etc. Într-o bună zi, îl sună Dumnezeu pe Satana la telefon 

şi-l întreabă: 

- Ei, şi cum e pe la voi, cum merg lucrurile pe acolo? 

Îi răspunde dracul: 

- Suntem pe cale să ne certificăm ISO 9000, 14000, 18000, 

21000, avem un sistem de control de flux al cenuşii, aer 

condiţionat, closete cu drenaj prin infraroşu, scări rulante cu 

limitatoare automate de sarcină, echipament domotic pentru 

eficienţa energetică, Internet la liber... Până şi eu am publicat prima 

versiune a paginii mele web. La care Dumnezeu tună prin telefon: 

- Ce? Vrei să spui că ţii cumva acolo la tine vreun inginer??? 
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Satana, cu tupeu, îi răspunde: 

- Da! Dar de ce întrebi? 

- Aşa ceva nu se poate admite! Ce face un inginer în Iad? Locul 

lui nu este în Iad. Inginerii întotdeauna merg în Rai. Să mi-l trimiţi 

imediat, m-ai auzit? 

 - Nici să nu visezi aşa ceva, zice dracul. Inginerul va rămâne cu 

mine pentru eternitate. 

- Trimite-mi-l imediat sau te dau în judecată! 

La care Satana începe să râdă în hohote: 

- Nu zău, chiar aşa? Şi de unde o să scoţi tu un avocat? 

 

  

- Acuzat, recunoaşte că ai greşit! 

- Imposibil, domnule judecător, pledoaria avocatului m-a con-

vins că nu am furat... 

 

  

Un avocat îşi vizitează un coleg de studiu la sfârşit de 

săptămână, în locuinţa acestuia de la ţară. Gazda este chemată cu 

treburi urgente în oraş. La întoarcere, află că fostul său coleg de 

studiu a fost în lipsa sa foarte intim cu soţia sa: 

- În „corabia” mea ai întreţinut relaţii sexuale cu soţia mea! 

După cum ştii din dreptul naval, pescuitul în ape străine este 

interzis. 

- Scuze! zice celălalt. Casa ta e la ţară şi, după cum ştii din 

dreptul agricol, cel care seamănă pe parcela altuia îşi pierde 

sămânţa. Roadele îi rămân în orice caz proprietarului pământului... 

 

  

Q: De ce se folosesc în scopuri ştiinţifice mai nou avocaţi în locul 

şoriceilor? 

A: Există lucruri pe care un şoarece nu le-ar face... 
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Q: Cum numeşti 5.000 de avocaţi morţi la malul mării?  

A: Un început bun... 

 

  

Doi buni prieteni avocaţi, pasionaţi de schi, pleacă împreună în 

vacanţă. La un moment dat, îi surprinde o furtună de zăpadă, 

urmată de o avalanşă. Cu greu, se târăsc prin zăpadă şi când îşi 

pierduseră orice speranţă, ajung în faţa unui castel, cocoţat în 

vârful muntelui. Fericiţi, bat la poartă, strigă şi într-un sfârşit apare 

stăpâna castelului în persoana unei blonde superbe. 

- Ce vreţi? îi întreabă aceasta. 

- Găzduire peste noapte... răspund ei. 

- Ştiţi, nu se poate... Soţul meu, baronul, a murit abia de două 

săptămâni şi nu se poate că eu, femeie singură, să primesc în toiul 

nopţii doi bărbaţi singuri. 

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

Suntem la 50 de km de cea mai apropiată aşezare, afară se 

întunecă şi este furtună! Vă rugăm... 

- Ok, spune blonda. Ar exista o soluţie. Dormiţi în grajd.  

- Vai, vă mulţumim. Ne-aţi salvat viaţa! Vă promitem că mâine 

la prima oră plecăm fără să vă mai deranjăm.                    

Cei doi de culcă în grajd. În timpul nopţii, unul din ei se ridică şi 

zice că trebuie să meargă la toaletă. A doua zi, cei doi prieteni 

pleacă de dimineaţă fără să mai deranjeze pe stăpâna casei. La 

nouă luni după incident, la biroul de avocatură al celor doi soseşte 

un curier care înmânează o scrisoare unuia dintre ei... Acesta 

citeşte scrisoarea şi intră în biroul celuilalt în mare viteză... 

          - Măi... acum nouă luni când am înnoptat la castelul blondei şi 

tu ai ieşit noaptea să te duci la toaletă, nu cumva ai intrat în casă la 

gazdă? 

- Ba da... 
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- Şi nu cumva aţi făcut... 

- Ba da... Na... Ce vrei? Ea tânără văduvă, ai văzut şi tu cum 

arăta... om sunt... 

- Aaaa... Şi nu cumva te-ai recomandat cu numele meu? 

- Ba da... Na... Ce să fac...? Ştii că eu sunt însurat, tu eşti burlac. 

Era mai simplu aşa. De ce? Ce s-a întâmplat? 

- Nimic... nimic... 

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

- Nu, boule! Să-mi fie de bine! Cucoana a murit luna trecută şi, 

pentru că alături de mine a trăit cea mai pasională noapte, m-a 

trecut în testament ca unic moştenitor al averii ei de 50.000.000 de 

dolari. 

 

  

- Şi cât vă datorez pentru succesul dobândit? îşi întreabă clientul 

avocatul. 

- Mă mulţumesc cu o treime din cât mi-aţi promis, atâta timp 

cât vă aflaţi încă în banca acuzaţilor... 

 

  

Un avocat nu opreşte cu maşina la semnul STOP şi este tras pe 

dreapta de un poliţist. După cum se ştie, avocatul este un tip 

arogant, care se crede mult mai deştept decât alţii, aşa că omul 

nostru decide să facă puţin mişto de poliţist: 

- Actele dvs, vă rog. 

- Pentru ce? 

- Nu aţi oprit la semnul STOP! 

- Am încetinit şi era liber, nu venea nimeni! 

- Dar nu aţi oprit maşina. Actele, vă rog. 

- Care-i diferenţa? 

- Diferenţa este că la semnul STOP trebuie să opriţi maşina, 

aceasta e legea... Actele vă rog... 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 238 

- Dacă îmi poţi arăta care este diferenţa legală între a încetini şi 

a opri, îţi dau actele şi te las să-mi dai amendă, dacă nu, mă laşi să 

plec şi nu mă amendezi! 

- De acord, dar coborâţi, vă rog, din maşină! 

Avocatul coboară liniştit, iar între timp poliţistul îşi scoate 

bastonul şi începe să dea vârtos în avocat, spunând: 

- Vrei să mă opresc sau doar să încetinesc? 

 

  

- Îmi pare foarte rău că nu am putut face nimic, spune avocatul 

clientului tocmai condamnat. 

- Nu face nimic, domnule avocat! Trei ani nici nu e aşa de mult... 

 

  

Doi tineri avocaţi angajează, pentru noul lor cabinet privat, o 

tânără secretară. Fermecaţi de ea, aceştia se hotărăsc să o iniţieze 

împreună în tainele dreptului: 

- Trebuie să vă arătăm foarte clar care este diferenţa dintre 

drept şi nedrept! îi spune unul dintre ei. 

- Foarte bine, zice celălalt, tu îi arăţi ce este drept... 

 

  

Nevasta unui avocat, deşi era împlinită material şi social, nu se 

simţea fericită.  

Deşi îşi dorea foarte mult, nu reuşea să aibă un copil, aşa că se 

decide să facă toate analizele necesare. Merge la doctor după 

rezultate: 

- Doctore, vă rog spuneţi-mi ce e în neregulă cu mine? 

- Doamnă, cu dumneavoastră e totul ok. Problema e soţul! 

- De ce, nu e steril? 

- Nu, doamnă, e avocat, lucrează numai cu limba! 
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Un şef mafiot află că are un contabil surdo-mut care îi fură din 

bani. Se duce la contabil, împreună cu un avocat care cunoaşte 

limbajul semnelor. 

- Unde sunt milioanele pe care mi le-ai furat? îl întreabă 

mafiotul, cu ajutorul avocatului care traduce. 

- Nu ştiu, spune contabilul, iar avocatul traduce semnele lui. 

Mafiotul scoate pistolul şi îl lipeşte de tâmpla contabilului. 

- Mai întreabă-l o dată, zice el. 

Speriat, contabilul îi face semn avocatului: 

- Banii sunt îngropaţi în grădina din spatele casei vărului meu 

din oraşul din vecini. 

- Zice că nu ai curaj să apeşi pe trăgaci, traduce avocatul. 

 

  

Q: De ce rechinii nu atacă avocaţii? 

A: Din colegialitate... 

 

  

Doi avocaţi care se plimbau prin pădure au atras atenţia unui 

urs fioros. Ursul i-a observat şi a început să se îndrepte către ei. 

Unul dintre avocaţi şi-a deschis de îndată servieta, a scos o pereche 

de adidaşi şi a început să se încalţe. Al doilea avocat l-a privit mirat 

şi i-a spus: 

- Eşti nebun! N-ai cum să alergi mai repede decât ursul! 

- Ştiu asta! Urşii sunt mult mai rapizi decât oamenii. N-am nicio 

speranţă că voi putea vreodată să întrec un urs. 

- Ei, şi dacă ştii asta, atunci de ce îţi mai schimbi pantofii? 

- Păi, după cum gândesc eu, spune primul avocat, nu trebuie să 

întrec ursul. Trebuie să te întrec doar pe tine. 
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Q: Care e motivul pentru care un avocat e îngropat până la gât 

în nisip?  

A: N-a fost destul nisip.. 

 

  

Un avocat, pe nume Impo Sibil, face o comandă pentru o piatră 

funerară. După ce achită piatra, vânzătorul îl întreabă: 

- Ce doriţi să inscripţionez pe piatră? 

- „Aici odihneşte un avocat şi un om cinstit”, răspunde avocatul. 

- Nu e bine, răspunde vânzătorul. Lumea va crede că sunt 

înmormântate două persoane. Mai bine scriu: „Aici odihneşte un 

avocat cinstit.” 

- Dar lumea nu va şti cine este îngropat, protestează avocatul. 

- Ba da. Vor citi şi vor spune: „Un avocat cinstit? E imposibil!” 

 

  

Q: Care e diferenţa dintre un gigolo şi un avocat? 

A: Gigoloul deserveşte numai o persoană odată. 

 

  

Într-un mic oraş din SUA, avocatul acuzării cheamă primul 

martor, o băbuţă simpatică şi, văzând-o cam emoţionată, începe cu 

o întrebare de complezenţă: 

- Doamnă Jones, spuneţi-mi dacă mă cunoaşteţi. 

- Dacă te cunosc? Bineînţeles că te cunosc, domnule Williams! 

Te ştiu de când erai un băieţel! Ai fost o mare dezamăgire pentru 

mine. Minţi, manipulezi oamenii şi-i vorbeşti pe la spate! Cel mai 

rău este că-ţi înşeli fără ruşine nevasta! 

Înmărmurit, avocatul îngăimă: 

- Doamnă Jones, pe avocatul apărării îl cunoaşteţi? 
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- Desigur că îl cunosc şi pe domnul Bradely... De când îl ştiu, a 

fost la fel: leneş, bigot şi cam beţiv. Nu poate avea o relaţie 

normală cu cineva, iar competenţa sa ca avocat este mai mult decât 

îndoielnică. Să nu mai vorbesc de faptul că-şi înşeală soţia cu trei 

amante! Una dintre ele este chiar soţia ta! 

În murmurul sălii, judecătorul le cere avocaţilor să se apropie: 

- Dacă vreunul dintre voi o întreabă pe babă dacă mă cunoaşte, 

v-am spart! 

 

  

Q: De ce nu sunt văzuţi avocaţi pe plajă? 

A: Pentru că pisicile îi tot acoperă cu nisip! 

 

  

La proces se arată că în timpul spargerii, acuzatul se afla în 

închisoare. Judecătorul îl întreabă: 

- De ce nu aţi spus asta din timp? 

- Păi, nu doream să fac o impresie proastă juraţilor... 

 

  

Un avocat călătoreşte din L.A. către New York. În timpul 

zborului se aşează lângă el o blondă superbă. Pentru a intra în 

vorbă cu aceasta, dar şi pentru a scoate ceva bani, avocatul se 

înclină către ea şi îi propune un joc de cultură generală. Blonda 

refuză politicos, motivând că este obosită. Avocatul insistă 

spunându-i cât de uşor şi distractiv este acest joc, începând să-i 

spună regulile acestuia. 

- Eu vă pun o întrebare şi în cazul în care nu ştiţi, mă plătiţi. În 

cazul în care eu nu ştiu, vă plătesc. 

- Domnule, aş dori să mă odihnesc, răspunde blonda aflată într-

o stare vizibilă de somnolenţă. 
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- Nu putem dormi în avion atâtea ore. Trebuie să ne umplem 

timpul cu ceva distractiv şi ca să ridic miza modificăm regulile 

jocului. Dacă eu nu ştiu răspunsul, vă dau 50 de dolari dacă dvs. nu 

ştiţi răspunsul îmi daţi 5 dolari. 

Blonda, văzând că nu scapă de avocat, accepta provocarea. 

- Care este distanţa de la pământ la lună? începe avocatul. 

Blonda, fără nici o ezitare, bagă mâna în portofel şi scoate 5 

dolari. 

- Ce urcă la deal în trei picioare şi coboară în patru? vine 

întrebarea blondei. 

Avocatul, luat pe nepregătite cu o întrebare atât de dificilă, se 

gândeşte preţ de câteva minute, după care accesează online toate 

site-urile posibile, trimite e-mail la toţi prietenii şi nu are nici un 

rezultat. Bagă mâna în buzunar şi scoate 50 de dolari. 

- Ok, care este răspunsul la această înterbare? întreabă avocatul 

care se aştepta ca acest joc să fie şi profitabil. 

Blonda, adormită, bagă mâna în portofel şi îi întinde avocatului 

5 dolari... 

- Aş dori să mă odihnesc, dar dacă insistaţi, putem continua 

pentru că începe să-mi placă, îi dă blonda o şansă de a se retrage 

respectabil. 

- Cred că trebuie să mă odihnesc şi eu un pic, e clar că nu e cea 

mai bună zi a mea... 

 

  

Q: Ce înseamnă faptul că un avocat intră pe uşă? 

A: Vampirul şi-a părăsit coşciugul... 

 

  

Q: Unde găseşti avocaţi buni? 

A: În cimitir... 
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Un tânăr avocat îi spune unui coleg de breaslă: 

- Avocatul este cea mai liberă creatură din lume. El nu este 

dependent de nimeni în afară de clienţii săi, de colegi, de judecători 

şi de tribunale! 

 

  

AVOCAT: Vă mai amintiți la ce oră ați examinat cadavrul? 

MARTOR: Autopsia a început la ora 20: 30. 

AVOCAT: Şi domnul Dennington era mort la acea oră? 

MARTOR: Nu, stătea întins pe masă întrebându-se de ce-i fac 

autopsie.  

 

  

O doamnă în vârstă monologhează într-un troleibuz, ţintuind cu 

privirea un tânăr: 

- Tinerii din ziua de azi nu mai au nici pic de respect, sunt total 

lipsiţi de educaţie, de cei şapte ani de-acasă... 

Tânărul suportă, însă la coborâre, enervat, îi spune: 

- Curvă bătrână! 

- Nu vă enervaţi doamnă, intervine un bătrânel, că şi pe mine 

după 20 de ani mă striga tot "domnu' avocat". 

 

  

Un client parcurge nota de plată tocmai primită de la avocatul 

său: 

- Da..., bine... nu am nimic împotriva plăţii cinei, la care totuşi 

am crezut că dumneavoastră m-aţi invitat, dar ce vrea să însemne 

asta: „Sfat la masa de seară - 500 de lei”? 

- Vă aduceţi aminte că la cină, v-am recomandat ştiuca în sos de 

vin? 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 244 

 
 

  

Un avocat lucra la World Trade Center. Pe 11 septembrie 

lipseşte de la serviciu şi se duce la amantă. Se produce catastrofa şi 

el nu află. Nevasta îl sună trei ore încontinuu. La un moment dat, 

răspunde: 

- Alo! 

- Bărbate unde eşti? 

- La birou, unde să fiu! 
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La anunţarea unui concurs la cea mai mare firmă de avocaţi din 

oraş se prezintă Robert şi George. Amândoi absolviseră „magna 

cum laude”, amândoi veneau din familii bune, amândoi vorbeau 

frumos şi arătau bine. Ca să aleagă, şeful îi ia pe amândoi de-o 

parte şi îi întreabă de ce au vrut să se facă avocaţi. Până la urmă îl 

alege pe George. Robert, siderat, se confesează lui George: 

- Nu înţeleg de ce m-au respins! Eu le-am spus că m-am făcut 

avocat pentru că am mare respect pentru lege, că mi-aş da viaţa 

pentru Constituţie şi că vreau să se facă dreptate pentru clienţii 

mei. Tu ce le-ai spus? 

- Le-am spus că din cauza mâinilor mele! 

- A mâinilor? Ce înseamnă asta? 

- Păi, m-am uitat la mâinile mele şi nu erau bani în niciuna! 

 

  

- Avem nevoie de un alibi, zice avocatul clientului. Nu v-a văzut 

nimeni în timpul când a avut loc spargerea?  

La care clientul răspunde: 

- Doamne fereşte, nu!... 

 

  

- Bine, omule, de ce n-ai recunoscut că mi-ai furat hainele din 

casă, că doar vecinii te-au văzut? 

- Păi, dacă m-au văzut vecinii, nu înţeleg de ce mai trebuia să 

afle şi judecătorul? 

 
  
Tânărul avocat are, în sfârşit, propriul cabinet. Prima sa 

scrisoare către tribunal sună aşa: „Domnul Popescu m-a însărcinat 

cu apărarea sa în cazul de... Prin prezenta cer un control psihologic 

al domnului Popescu...” 
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- Sunteţi condamnat pentru luare de mită. Acceptaţi pedeapsa, 

acuzat? 

- De acum încolo nu mai accept nimic, domnule judecător!... 

 
  
- Şi acum voi enumera condamnările dumneavoastră, zice 

judecătorul acuzatului. 

- Bine, domnule judecător, dar să nu ziceţi că am încercat să 

lungesc procesul... 

 

  
Judecătorul zice acuzatului: 

- Sunteţi liber, dar pe viitor vă recomand să vă feriţi de cercuri 

dubioase! 

- Da, domnule judecător, sper şi eu să nu mai trebuiască să vin 

prin tribunale... 
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Zece lucruri pe care nu le spune avocatul 
 

1. Nu ştiu legea, dar îi ştiu pe judecători. Nici ei nu prea ştiu 

legea. 

2. Poţi să câştigi procesul, dar să nu obţii nici un ban. Contează 

cât e de solvabilă partea adversă. De aceea îţi cer onorariul înainte. 

3. Ştiu zece avocaţi mai buni şi mai ieftini ca mine. Tu nu-i ştii, 

de aceea eşti aici. 

4. Dacă este foarte limpede că ai dreptate, înseamnă că te 

jefuiesc de bani. Ai putea să câştigi singur sau să găseşti alt avocat, 

mult mai ieftin, doar pentru formalităţi. 

5. Dacă este foarte limpede că nu ai dreptate, iar înseamnă că 

te jefuiesc de bani. Mai bine caută un avocat dispus să accepte o 

cotă cât mai mare ca onorariu de succes. 

6. Tarifele mele sunt variabile, în funcţie de client. Pentru tine, 

regula este „până la ultimul bănuţ”. 

7. Poate e mai bine să te te împaci cu adversarul din proces şi să 

te scuteşti în felul acesta de o mulţime de cheltuieli inutile. De 

exemplu, cheltuiala cu mine. 

8. Sunt maestru la amânări, recuzări, contestaţii. Dosarele nu le 

citesc niciodată. 

9. Dacă îţi cer să mă plăteşti cu ora, poţi să stai liniştit, înseamnă 

că sunt un avocat harnic: lucrez cel puţin 48 de ore pe zi. 

10. Nu pierd procese! Rectific: Nu! Pierd procese. 
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Vămuind zâmbete 
 

 
 

Dacă la poarta Raiului era pus un vameş român, 

iadul ar avea o miză prea mare  

pentru a mai putea intra cineva acolo . 

 

  

La vamă, la deschiderea portbagajului, vameşul stupefiat îi 

întreabă pe ocupanţii maşinii : 

- A cui e mitraliera asta? 

- Nu e a noastră! 

- Dar a cui? 

- A lui Kalashnikov! 
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La vamă, maşina unui arab e percheziţionată în cele mai mici 

detalii până când, deja exasperat, vameşul găseşte o pungă cu praf 

alb. O desface tacticos în faţa arabului, trage o limbă zemoasă prin 

conţinut şi, rânjind către arab, spune: 

- Cocaină? Cocaină? 

- Antrax. Antrax! 

 

  

Merge Ion cu bicicleta să treacă graniţa în Republica Moldova. 

Pe spate are doi saci mari. Îl opreşte vameşul şi-i spune: 

- Ia stai, bă! Ce ai în saci? 

- Nisip, bre. 

- Mai vedem noi. 

Vameşul îi taie sacii şi… ce să vezi? În ei era nisip. Totuşi îl reţine 

pe Ion peste noapte şi trimite nisipul la laborator. Rezultatul: nimic 

altceva decât nisip. Ion este lăsat liber şi i se dau alţi saci noi cu 

nisip. 

Peste două zile, Ion se întoarce pe bicicletă cu alţi doi saci pe 

spate. Vameşul iar îl opreşte, caută în saci şi găseşte din nou nisip. 

Povestea se repeta până când, într-o zi, vameşul se întâlneşte cu 

Ion într-o cârciumă din Iaşi şi îl întreabă: 

- Eu ştiu că tu faci contrabandă cu ceva, da nu ştiu cu ce. Nu mai 

pot să dorm noaptea că tot la asta mă gândesc. Ia zi, că nu spun la 

nimeni, cu ce faci contrabandă? 

Ion, după ce mai bea puţin din ţuică, spune sec: 

- Cu biciclete. 

 

  

Q: Cum ştie un vameş român că trebuie să apară un traficant de 

ţigări? 

A: Se uită în agendă. 
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Doi vameşi discutau ce să îi ofere cadou unui coleg al lor. Primul 

zice: 

- Să îi luăm o maşină! 

Al doilea răspunde: 

- Nu, e prea puţin. 

- Să îi luăm o casă! 

- Nu, e şi mai puţin. 

- Să îl lăsăm mâine singur pe tură! 

- Nu, e prea mult! 

 

  

- Nu aveţi nimic de declarat? îl întreabă vameşul pe călător. 

- Ba da, papagalul meu. 

- Atunci înseamnă că trebuie să plătiţi o taxă. Sunt scutiţi de 

vamă numai papagalii împăiaţi. 

Deodată se auzi o voce răguşită din bagaje: 

- Îţi arde de glume? Plăteşte imediat! 

 

  

La vamă ajunge un arab. Vameşul îl întreabă: 

- Numele? 

- Mussmar Dasit. 

- Sexul? 

- De două ori pe zi 

- Nu m-aţi înţeles. Femeie sau bărbat? 

- Nu contează. Poate să fie şi cămilă. 

 

  

La punctul de control vamal din aeroport, un câine, adulmecând 

droguri, i-a dat de înţeles cu privirea unui pasager din Olanda că 

problema poate fi rezolvată uşor pentru un kilogram de carne. 
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Şedinţă de Guvern. Boc îl întreabă pe Vlădescu: 

- Sebi, la Vămi ai tăiat salariile? 

- Da, dragă, cu 25%, cum ni s-a stabilit. 

- Şi? S-au supărat? Au ameninţat că demisionează? 

- Nu, dragă, nimic. 

- Nimic? Păi, ia mai taie 25%. 

A doua zi, Boc îl întreabă pe Vlădescu: 

- Deci, le-ai tăiat? 

- Da. 

- Şi? 

- Nimic. 

- Nimic, nimic? 

- Nimic. 

- N-a plecat niciunul? N-a demisionat nimeni? 

- Niciunul, niciuna. 

- Mai să fie, se scarpină în cap prim-ministrul. Auzi? Ia taie-le tot 

salariul, să vedem ce fac. 

A treia zi la şedinţă, Boc vrea să ştie rezultatul: 

- Spune, Sebi dragă, ceva la Vămi? 

- Linişte, toaţă lumea la program. 

- Măi să fie, zice Emil Boc, căzând pe gânduri. Auzi, ia pune-i să 

vină cu bani de-acasă, câte un salariu de ăla nesimţit pe lună, poate 

aşa îi facem să mai plece „în economia reală”, cum zice şefu’. 

Seara, Vlădescu îl sună pe Boc. 

- Auzi, Emile? Cu vameşii, cu salariile alea pe care trebuie să le 

aducă de acasă... 

- Aşa, spune... Gata, demisionează? 

- Nu. M-au rugat să mă interesez unde să vireze banii, că ar vrea 

să plătească pe doi ani înainte... 
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Bulă emigrează legal în Australia. Înainte de plecare, Ştrulă îl 

întreabă: 

- Bă, mă iei şi pe mine în Australia? 

- Nu pot, că nu ai paşaport. 

- Atunci, pune-mă într-un sac şi trece-mă ilegal! 

- Bine, aşa facem! 

Bulă, cu sacul pe umăr, ajunge la prima frontieră. Vameşul îl 

întreabă: 

- Ce ai în sac? 

- Un clopot! Dacă vrei să vezi, încearcă să dai cu pumnul! 

Vameşul dă cu pumnul şi Ştrulă zice din sac: 

- Tanga-balanga! 

Şi trec amândoi. Apoi, Bulă, cu sacul pe umăr, ajunge la a doua 

frontieră. Vameşul îl întreabă: 

- Ce ai în sac? 

- Un clopot! Dacă vrei să vezi, încearcă să dai cu pumnul! 

Vameşul dă cu pumnul şi Ştrulă zice din sac: 

- Tanga-balanga! 

Şi trec amândoi. La a treia frontieră, vameşul îl întreabă pe Bulă: 

- Ce ai în sac? 

- Un clopot! Dacă vrei să vezi, încearcă să dai cu pumnul! 

Vameşul scoate un ciocan şi dă una cu putere peste sac. Ştrulă 

urlă din sac: 

- Tanga-balanga, mi-ai spart capalanga! 

 

  

Minuni există: vameşul Petrescu, închizând pur şi simplu ochii, a 

câştigat 25.000 de euro! 
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Un tip ajunge la vamă, iar vemeşul găseşte asupra lui bani.  

- De unde aveţi banii ăştia? 

- Din sertar. 

- Şi cine i-a pus în sertar? 

- Nevasta mea. 

- Şi nevasta dumneavoastră de unde îi are? 

- De la mine. 

- Şi dumneavoastră de unde îi aveţi? 

- V-am mai spus, din sertar. 

 

  

A venit şi ziua şefului vămii. 

- Ce să-i luăm? se întreabă vameşii între ei. 

Primul zice: 

- 3 BMW-uri, x6 pentru toată familia. Cred că ar fi fericit. 

Al doilea spune: 

- Mai bine o vilă mare pentru el şi alta pentru fiul lui. 

Al treilea vine cu o altă idee: 

- Ce-ar fi să îi dăm şpaga noastră pe o lună? 

Ceilalţi răspund în cor:  

- Nici vorbă! E prea mult! 

 

  

Control vamal: 

- Ce aveţi în sac? 

- Ceva mâncare pentru papagal, şefu’. 

- Deschideţi sacul! 

Omul deschide sacul şi înăuntru sunt zece kilograme de cafea. 

- Aha, papagalului îi place cafeaua, spune ironic vameşul. 

- Îi place, nu-i place, altceva nu primeşte. 
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Prin pădure treceau un vameş bogat, un vameş sărac şi Făt 

Frumos. Deodată, au văzut pe jos o bancnotă de 100 de Euro.  

Q: Cine a ridicat-o?  

A: Vameşul bogat, deoarece celelalte sunt personaje de 

poveste. 

 

  

Vine badea Gheorghe în frontiera cu Ungaria cu o roabă plină 

de rumeguş. 

- Stai! zice vameşul român. Ce ai în roabă? 

- Păi, ce să am! Nu se vede? Rumeguş. 

- Lasă c-am mai văzut eu din ăştia. Răstoarnă rumeguşul aici jos. 

Hai, repede, mama voastră de traficanţi. 

Răstoarnă badea Gheorghe rumeguşul, caută vameşul de-l trec 

toate transpiraţiile, dar nimic. 

- Mda, zice vameşul, rumeguş. Ai avut noroc de data asta. 

Încarcă-l şi dispari urgent, că am treabă. 
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A doua zi apare iar badea Gheorghe cu o roabă de rumeguş. Iar 

îl ia vameşul la rost, îl pune să răstoarne roaba, caută temeinic, dar 

nu găseşte nimic şi îl lasă să plece. Faza se repetă cam două luni de 

zile. La un moment dat, apare badea Gheorghe în frontieră cu o 

maşină nou-nouţă. Se uită vameşul la el, se scarpină la ceafă şi-i 

zice: 

- Mă, Gheorghe, mă, da' bine se vinde rumeguşul la unguri. Asta 

da afacere! 

La care badea Gheorghe îi zice: 

- Nu rumeguşul se vinde, ci roabele! 

 

  

Vameşii sunt de două categorii: manuali şi intelectuali.  

Q: Care ar fi diferenţa dintre ei? 

A: Vameşii manuali îţi fac semn cu mâna. Vameşii intelectuali îţi 

fac semn cu capul.  

 

  

Un tip intră cu maşina în vamă. Vameşul vine la el şi îl întreabă: 

- Cafea, whisky, ţigări? 

- Nu, mulţumesc! Dar dacă doriţi, beau o Coca-Cola... 

 

  

La vamă, noaptea. Doi oameni încearcă să treacă fraudulos 

graniţa. Trec pe rând. Când trece primul se aude un zgomot, iar 

vameşul strigă: 

- Stai! Cine este acolo? 

- Miaauu! 

- Aaa... e doar o pisică. 

Trece cel de-al doilea şi face şi acesta zgomot. Vameşul strigă: 

- Hei! Cine este acolo? 

- Tot o pisică. 
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Un cântăreţ de operă se întoarce dintr-un turneu. La graniţă, 

vameşul, scotocind prin bagaje, dă peste o coroană regală care era 

folosită într-un anumit rol. Văzând-o, vameşul îngheţă, apoi luă 

poziţia de drepţi, salută şi îngaimă: 

- Iertaţi-mă, Maiestate! Puteţi trece! 

 

  

La vama Nădlac este oprit un TIR. Vameşul întreabă: 

- Ce transportaţi? 

Şoferul răspunde: 

- Prezervative. 

- Ia deschide, să vedem! 

Când deschide şoferul uşile, înăuntru erau numai femei gravide 

înghesuite. 

- Păi, bine domnule, spui că transporţi prezervative şi tu ai aici 

numai femei gravide. 

- Păi, astea sunt reclamaţiile, domnule. 

 

  

Trei vameşi, unul ungur, unul bulgar şi unul român, stau la 

bârfe. La un moment dat, ungurul întreabă: 

- Măi, fraţilor, vouă cât timp vă trebuie să vă luaţi BMW? Mie 

îmi ia cam două luni! 

Vameşul bulgar: 

- Mie, cam 5 luni! 

Românul: 

- Mie îmi trebuie un an, maxim doi! 

- Aşa de mult? 

- Păi, BMW e o companie mare! 
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O fetiţă columbiană trece graniţa cu o păpuşă în mână. 

Deodată, păpuşa cade, capul se rostogoleşte şi din păpuşă curge 

praf galben. 

Vameşul: 

- Ce-i asta? 

- Cocaină. 

- Galbenă? 

- Acum avem şi cu aromă de banane. 

 

  

Mă opreşte un tip de la securitatea aeroportului:  

- Se poate să mă uit în bagajul dumneavoastră?  

- Depinde, ce anume căutaţi?  

- Droguri…  

- În cazul ăsta, nu! 

 

  

Cinci nemţi într-un Audi Quattro ajung la graniţa cu Italia. 

Vameşul italian îi opreşte şi le spune: 

- Este ilegal să fiţi cinci persoane într-un Quattro! 

- Cum adică e ilegal?, a întrebat şoferul german. 

- Quattro înseamnă patru!s răspunse vameşul italian. 

- Quattro este doar numele automobilului, răspunse neamţul 

uimit. Uită-te la hârtii: maşina este pentru cinci persoane! 

- Nu poţi să mă păcăleşti tu pe mine!, răspunse ofiţerul vamal 

italian. Quattro înseamnă patru. Ai cinci persoane în maşină şi 

astfel încălcaţi legea! 

- Idiotule! Vreau să vorbesc acum cu supervizorul tău! Vreau să 

vorbesc cu cineva mai inteligent! 

- Îmi pare rău!, răspunse vameşul. Nu poate veni. E ocupat cu 

doi indivizi într-un Fiat Uno. 
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Pompieristice 
 

 
 

Culmea inteligenţei unui pompier:  

Să fie deştept foc!  

 

  

Un copil sună la pompieri:  

- Alo, pompierii? 

- Da! Care este problema? 

- Îmi arde de joacă! 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 259 

 

  

Într-o zi, un copil pus pe glume sună la pompieri şi dă o adresă 

falsă. La sediu, pompierii se pregătesc să plece. Când ajung la faţa 

locului, observă că nu era niciun incendiu, aşa că revin la sediu. A 

doua zi, acelaşi copil sună la pompieri şi dă aceeaşi adresă. La sediu, 

pompierii se pregătesc să plece. Când ajung la faţa locului, observă 

că nu era niciun incendiu. Atunci aceştia se enervează şi propun să 

nu mai răspundă la acel număr de telefon. Următoarea zi, casa 

copilului ia foc. Acesta formează disperat la 112, pune receptorul la 

ureche şi ascultă. La telefon se aude o voce care îi spune: „Ne pare 

rău, aţi sunat în afara programului! Vă rugăm să nu mai reveniţi.” 

 

  

Un autobuz plin de copii este depăşit de o maşină de pompieri 

în a cărui cabină era un pit bull. 

- De ce credeţi că au luat câinele cu ei? 

- Să ţină oamenii la depărtare... 

- Nu... cred că pentru noroc. 

Un al treilea din spate duce dezbaterea spre un final: 

- Ce aveţi, mă? Folosesc câinele să găsească hidrantul! 

 

  

Un pompier la doctor: 

- Domnule doctor, mi se pare că am o maşinuţă în cap... 

- Nu-i nimic grav, vă operăm şi o scoatem! 

Pacientul este adormit şi când se trezeşte, vede o maşinuţă 

cumpărată de la magazinul cu jucării. 

- Uite, gata, ţi-am scos-o! zice doctorul. 

- Nu, asta nu-i maşinuţa mea din cap! A mea era de pompieri şi 

avea şi sirenă! 
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Un canibal merge la vraciul tribului: 

- Am arsuri mari la stomac, ce să fac? 

- Să înghiţi câte un pompier pe săptămână! 

 

  

În timpul unui incendiu, o femeie rămăsese blocată cu copilul la 

etajul patru. Pompierii i-au zis să arunce copilul în plasă şi după 

aceea să sară şi ea, dar femeia nu voia nici in ruptul capului... Până 

la urmă, iese din mulţime un negru masiv şi-i spune: 

– Sunt jucător profesionist de fotbal american şi pot să prind 

orice fel de minge. 

După câteva minute, tipa este de acord şi îi aruncă copilul. 

Sportivul îl prinde uşor, toată lumea aplaudă, fluieră. Ia copilul, îl 

ridică în aer, îl aruncă la pământ şi răcneşte: 

- Touchdown! 

 

  

În curtea unităţii de pompieri intră un băieţel călare pe un 

cărucior de butelii pe care lipise coli roşii de hârtie şi o scăriţă pe 

una din laturi. Copilul avea o cască de pompier, o secure mică din 

plastic legată la mijloc şi ţinea în mână un mic furtun de plastic. 

Mirat, pompierul observă că la căruciorul de butelii erau înhămaţi 

un câine şi un motan. Dar în vreme ce câinele era legat de lesă, 

motanul era legat de testicule. Pompierul îi spune atunci copilului: 

- Salutare colega, ce camion de pompieri mişto ai! Dar nu ai 

merge mai repede dacă ai lega funia de zgarda motanului, la fel 

cum ai legat la câine? 

- Aveţi dreptate nenea, aş merge mai repede, dar nu aş mai 

avea sirenă! 
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Un bărbat sună la pompieri şi zice speriat: 

- Domnule, soacra mea vrea să se arunce de la etaj! 

- Şi care e problema? 

- Nu se deschide fereastra! 

 

  

O femeie sună disperată la pompieri: 

- Alo, pompierii? 

- Da, ce problemă aveţi? 

- Un bărbat încearcă să pătrundă în casa mea pe fereastră! Şi 

pare tare excitat! 

- Doamnă, pentru a rezolva această problemă sunaţi la poliţie. 

Nu vă putem ajuta cu nimic! 

- Ba da! Are nevoie de o scară mai lungă, că a lui nu ajunge la 

geamul meu! 

 

  

Incendiu devastator în Bucureşti. Zeci de oameni sunt blocaţi 

într-o clădire în flăcări la ultimul etaj. Un pompier se apropie şi 

strigă: 

- Sari, că te prind! 

O femeie îşi ia inima în dinţi şi sare... Pompierul o prinde şi 

scapă nevătămată. Imediat după ea, sare un bărbat. Pompierul îl 

prinde şi îl salvează. Următorul la rând era un ţigan. Sare şi se 

zdrobeşte de asfalt. Pompierul se uită în sus şi strigă: 

- Bă, nu mai aruncaţi cu de ăştia arşi!  

 

  

Q: Ce face un scoţian când i-a luat foc casa? 

A: Dă bip la pompieri. 
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Poveşti pescăreşti şi vânătoreşti 
 

 

 
 

Cel mai puțin experimentat pescar  

va prinde cel mai mare pește.  
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Am fost odată la o vânătoare cu gonaci. Niciunul între noi nu s-a 

gândit la o intoxicare cu alcool. Seara la cabană am pus cu toţii 

pariuri. La fiecare iepure, un păhărel de tărie. 

De când s-a înfiinţat clubul nostru de vânătoare nu au mai fost 

împuşcaţi atâţia iepuri... 

 

  

În unele părţi ale Groenlandei, peştele uscat se găseşte în 

asemenea cantităţi, încât este folosit ca monedă de schimb. 

- Şi cum izbutesc să-l bage în aparatele telefonice sau în 

automatele cu Coca-Cola? 

 

  

Un bărbat îşi sună soţia acasă şi spune: 

- Dragă, am fost invitat să merg la pescuit în Canada cu şeful 

meu şi câţiva prieteni de-ai lui. Vom fi plecaţi pentru o săptămână. 

Este o oportunitate pentru mine să obţin acea promovare pe care 

am aşteptat-o, aşa că ai putea să-mi împachetezi suficiente haine 

pentru o săptămână, undiţa şi trusa de pescuit? Vom pleca de la 

birou şi voi trece în fugă până acasă să-mi iau lucrurile... Te rog, 

pune în bagaj şi noua mea pijama de mătase albastră. 

Soţiei i s-a părut puţin dubios ce a auzit, dar, ca o soţie bună ce 

era, a făcut exact ce a rugat-o soţul ei. Weekendul următor soţul s-

a întors puţin obosit dar în chef foarte bun. Soţia l-a întâmpinat 

acasă şi l-a întrebat dacă a prins mulţi peşti. El a răspuns: 

- Da, o mulţime de somoni şi câţiva peşti spadă. De ce nu mi-ai 

împachetat noua mea pijama de mătase bleu, aşa cum te-am 

rugat? 

Soţia a replicat: 

Dar am făcut-o! Am pus-o în trusa ta de pescuit... 
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Trei vânători se iau la întrecere: cine aduce cea mai mare pradă. 

Pleacă toţi la vânătoare şi urmează să se întâlnească mai târziu la 

cabană. Vin primii doi. Unul aduce trei mistreţi. 

- A fost foarte simplu. M-am aşezat în faţa unei văgăuni. Am 

grohăit de trei ori la gaura ei, am auzit trei grohăituri ca răspuns şi 

au ieşit doi mistreţi. I-am împuşcat. 

Al doilea a împuşcat doi urşi şi povesteşte: 

- M-am aşezat în faţa unei grote şi am mormăit de trei ori. Am 

auzit trei mormăituri şi au ieşit doi urşi pe care i-am împuşcat. 

După încă patru ore, vine şi al treilea vânător cu hainele rupte şi 

plin de vânătăi şi zgârieturi. 

- Ce s-a întâmplat cu tine? întreabă ceilalţi doi. 

- M-am aşezat în faţa unei grote imense şi am fluierat de trei 

ori. Apoi, am auzit trei fluierături şi deodată a ieşit din grotă 

acceleratul... 

 

  

Doi prieteni se întâlnesc după o partidă de pescuit şi încep să se 

laude.  

Primul zice: 

- Am prins un peşte de 20 de kg. Tu ai prins ceva? 

Al doilea zice: 

- Eu am agăţat un felinar, dar unde mai pui că era şi aprins... 

- Cum, un felinar aprins? Cum l-ai scos aşa din baltă? 

- Aşa bine, un felinar aprins! Dar, dacă mai laşi şi tu din 

kilogramele peştelui, sting şi eu felinarul. 

 

  

În mijlocul unui lac, o femeie se îneacă. Un bărbat de pe mal 

începe să strige după ajutor. Un pescar aflat în apropiere vine în 

goană şi-l întreabă ce s-a întâmplat. Bărbatul îi spune: 
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- Omule, îţi dau 100 de dolari, numai să o salvezi pe nevastă-

mea, că se îneacă! 

Pescarul acceptă, se aruncă în apă şi scoate femeia teafără la 

mal. 

- Acum, dă-mi suta de dolari, spuse pescarul. 

- Păi, cum să-ţi spun, am crezut că-i nevastă-mea, dar m-am 

înşelat, iar tu ai salvat-o pe... soacră-mea! 

- Ăsta mi-e norocul, spuse pescarul scoţând portofelul. Spune-

mi cât naiba îţi datorez... 

 

  

Un vânător îi povesteşte fiului său: 

- Plimbându-mă prin pădure, aud un zgomot! Dau cu ţeava 

puştii în boscheţi şi văd lupi! Erau aşa de mulţi că am tras două ore 

încontinuu!! 

Băiatul îl întreabă: 

- Tată, dar nu mai şi încărcai? 

La care vânătorul: 

- Da’ ce, mai aveam timp? 

 

  

- Cum ţi-a mers azi la pescuit? 

- Ca la Loteria Naţională. Am avut noroc doar la 3 din cele 49 de 

extrageri... 

- Dar, am făcut-o. Am pus-o în trusa ta de pescuit. 

 

  

Un vânător este întrebat:  

- Ce calităţi îi trebuie cuiva care vânează animale sălbatice? 

- Trei lucruri: ochi buni, mână sigură şi voce tare. 

- Dar vocea tare pentru ce? 

- Să fie auzit dacă stă în vârful copacului şi strigă după ajutor. 
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- Locul ăsta este excelent pentru prins crapi, nu-i aşa? 

- Da, dar cred că sunt plecaţi în weekend, că de vineri după-

masă stau aici şi până acum n-am prins nici unul! 
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Un tip tânăr se duce la un supermarket să se angajeze. 

Managerul îl întreabă:  

- Ai experienţă în vânzări? 

Tânărul răspunde:  

- Da, am fost comis voiajor. 

Managerul, fiindcă îl place pe tânăr, îi spune:  

- Bine, eşti angajat! Începi de mâine, iar la sfârşitul programului 

am să vin să văd cum te-ai descurcat în prima zi. 

A doua zi se prezintă omul la treabă, îşi vede de ale lui, iar la 

sfârşitul programului vine managerul şi îl întreabă: 

- Ei, câte vânzări ai făcut astăzi? 

- Una, răspunde tânărul.  

- Cum una? Media de vânzări la noi este de 20 - 30 pe zi pe 

angajat! De cât ai vândut? 

- De 101.237,64 dolari. 

- 101.237,64 dolari? Dar ce ai vândut clientului?  

- Mai întâi i-am vândut un cârlig mic de pescuit. După aceea i-

am vândut unul de dimensiune medie, apoi o lansetă. Pe urmă l-am 

întrebat unde merge să pescuiască şi mi-a spus că pe coastă, aşa că 

i-am spus că-i trebuie o barcă, aşa că am fost la raionul de 

specialitate şi i-am vândut o şalupă. Pentru că mi-a zis că Honda e 

prea mică ca să remorcheze şalupa, l-am dus la raionul auto şi i-am 

vândut un Jeep Grand Cherokee. 

Managerul, stupefiat, îi spune:  

- Cum? A intrat un tip să cumpere un cârlig mic de pescuit şi tu i-

ai vândut o şalupă şi un 4X4?  

Tânărul răspunde:  

- Nu... Tipul a intrat să cumpere un pachet de tampoane pentru 

nevastă-sa, iar eu i-am spus că, dacă tot urmează un weekend 

nenorocit, ar fi mai bine să se ducă la pescuit. 
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Vânătorii, după o zi de vânătoare la raţe, obosiţi, fără nicio raţă: 

- Mă, eu m-am săturat! Data viitoare sau luăm armele cu noi sau 

aruncăm câinele mai sus! 

 

  

- Ieri am prins cea mai mare captură din viaţa mea, povestea 

vecinilor un pescar. Un crap, care, când l-am cântărit, avea 8 kg. 

- Da, confirmă băieţelul pescarului, şi tata a fost aşa de bun că l-

a dat pisicuţei să-l mănânce. 

 

  

Doi vânători stau în faţa cabanei şi îşi curăţă armele. Deodată 

una dintre arme se descarcă. După ce îşi revin din sperietură, unul 

dintre ei observă că ochiul celuilalt îi atârnă pe obraz şi îi zice: 

- Nu trebuie să mă priveşti aşa... Şi eu m-am speriat! 

- Dacă mai faci asta odată, nici nu mă mai uit la tine! 

 

  

Un pescar, văzând un confrate care stătea concentrat asupra 

apei, îl întreabă: 

- Cum e apa astăzi? 

- E atât de minunată ca nici peştelui nu-i vine să iasă din ea. 

 

  

Vasile cu Gheorghe sunt la vânătoare. Stau ei ce stau şi la un 

moment dat văd că se mişcă o tufă. Pune mâna Vasile pe puşcă, 

trage un foc şi vede că nu se mai mişca. Îi spune lui Gheorge: 

- Du-te şi vezi ce am împuşcat. 

Se duce Gheorghe, intră în tufă, iar Vasile îl strigă de afară: 

- Gheorghe, ce am împuşcat? 

- Mă, Vasile, nu ştiu ce îi, da după buletin, îi Ion! 
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Un pescar îşi strângea sculele de pescuit, supărat că nu prinsese 

nimic. Când să plece, îl opreşte un pitic: 

- Ştii cine-s eu? 

- Nu. 

- Eu sunt piticul bălţilor. 

- Şi ce-i cu asta? 

- Păi, eu îţi îndeplinesc trei dorinţe dacă îmi îndeplineşti şi tu 

una! 

- OK. S-a făcut. 

Şi pescarul cere să devină foarte bogat, să aibă o casă foarte 

luxoasă şi o soţie care să arate superb. Piticul bălţilor îi promite că îi 

va îndeplini dorinţa, dar îi cere să-l lase să-l reguleze. Pescarul 

refuză la început, dar se gândeşte că nu are nimic de pierdut şi 

acceptă. După ce-şi fac treburile, la plecare, piticul întreabă: 

- Tu câţi ani ai? 

- 35. De ce? 

- Păi, la vârsta asta mai crezi în piticul bălţilor? 

 

  

Ion şi Vasile povestesc despre aventurile lor la vânătoare. Ion e 

primul: 

- Să vezi ce-am păţit în Africa... Eram la vânătoare de lei. Ochesc 

unul, trag un foc, nu-l nimeresc. Mă vede şi-o rupe la fugă spre 

mine. Mai trag un foc, nu-l nimeresc. Atunci o iau la sănătoasa. El 

după mine. La un moment dat, alunecă şi apuc să mă sui într-un 

copac. 

Vasile îl întreabă: 

- Şi cum ţi-ai păstrat tu calmul? Eu cred că făceam pe mine de 

frică! 

Ion răspunde: 

- Păi, pe ce crezi că a alunecat leul? 
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Un om de afaceri foarte bogat a fost deranjat de un pescar care 

stătea lenevind pe malul râului, aproape de locul în care acesta îşi 

avea ancorat iahtul său. Pescarul îşi adunase instrumentele de 

pescuit şi privea alene luciul apei. 

- De ce nu eşti cu barca în larg, la pescuit? l-a întrebat omul de 

afaceri. 

- Pentru că am prins destul peşte pentru ziua de astăzi, 

răspunse pescarul. 

- Cum de nu prinzi mai mult decât ai nevoie? 

- Şi ce să fac cu el? 

- Ai putea câştiga mai mulţi bani, veni răspunsul impacientat. 

Apoi ai putea să-ţi cumperi o barcă mai mare ca să prinzi şi mai 

mult peşte. Mai mult peşte înseamnă mai mulţi bani. Curând ai 

avea o întreagă flotă de pescuit şi ai deveni un om bogat, aşa ca 

mine. 

- Interesant. Şi după aceea ce aş face? 

- Ai sta, te-ai odihni şi te-ai bucura de viaţă. 

- Apoi, ce crezi dumneata că fac eu acum?, spuse pescarul 

privind liniştit în zare. 

 

  

Un vânător, urmărind un mistreţ rănit, s-a afundat în pădure şi, 

fără să-şi dea seama, l-a prins noaptea şi s-a rătăcit. Bătea vântul şi 

ningea, iar el, disperat, căuta să se încălzească, fără să mai ştie 

unde se află. Într-un târziu, vede undeva o lumină şi tot mergând 

către ea ajunge la un canton silvic. Bate la uşă şi apare pădurarul. 

- Te-ai rătăcit, spune omul şi îl pofteşte în casă. Este târziu, 

rămâi aici până dimineaţă, când îţi arăt drumul. Până atunci stai la 

masă cu mine şi cu nevasta, dar avem numai mămăligă cu brânză.  

Vânătorul era obosit şi flămând, pentru că a mers o zi întreagă 

fără să mănânce nimic. După ce mănâncă o vreme întreabă: 
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- Pădurarule, pot să mai iau un pic de mămăligă? Uite, mi-a 

rămas un pic de brânză...  

Nu trece mult şi întreabă din nou: 

- Pădurarule, pot să mai iau un pic de brânză? Uite că mi-a mai 

rămas mămăligă...  

După ce asta se repeta de mai multe ori, adorm toţi în singura 

cameră unde era cald. Pădurarul doarme cu nevasta, o femeie 

arătoasă, în pat iar vânătorul pe o saltea întinsă pe jos. După miezul 

nopţii, vuietul vântului este acoperit de urletul unei haite de lupi. 

Pădurarul sare din pat ca ars, se îmbrăcă pe întuneric răsturnând 

câteva scaune şi cât ai clipi dispare în noapte. În urma lui a rămas 

linişte. După un timp, vânătorul întreabă în întuneric: 

- Oare stă mult? 

- Stă mult, îi răspunde femeia în şoaptă. 

- Oare nu mă prinde dacă...? întreabă din nou vânătorul. 

- Nu te prinde, măi omule, ca până iese el în calea lupilor la 

capătul pârâului, poate să treacă toată noaptea. 

- Zici că nu mă prinde dacă... 

- Nu te prinde, sigur. Hai, curaj! 

- Atunci, spune vânătorul, mă duc să mai iau un pic de mămăligă 

cu brânză... 

 

  

Cântecul pescarului amator: 

Când soarele printre munți a răsărit, 

Noi plecăm la pescuit, 

Când soarele după munți a asfințit 

Noi mai stăm la pescuit, 

Când berea noastră toată s-a sfârșit 

Dă-l dracu’ de pescuit. 

Către crâşmă, la povestit! 
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Un vânător pleacă la vânătoare cu maşina. La intrare în zona de 

vânătoare, îl opreşte un agent de circulaţie şi îl întreabă: 

- N-aţi văzut semnul de interdicţie? 

- Ba l-am văzut, dar nu v-am văzut pe dumneavoastră... 

 

  

John mergea la vânătoare în fiecare weekend. Într-o zi se duce 

să închirieze o armă şi un câine: 

- Cât costă arma, cât costă câinele? 

- Arma gratuit, câinele 50 de dolari. 

- OK! 

Vânează bine, se întoarce următorul weekend: 

- Cât costă arma, cât costă câinele? 

- Arma gratuit, câinele 100 de dolari! 

- De ce aşa? 

- L-am făcut agent! 

- OK!  

Vânează bine, se întoarce următorul weekend: 

- Cât costă arma, cât costă câinele? 

- Arma gratuit, câinele 200 de dolari! 

- De ce aşa? 

- L-am făcut supervizor! 

- OK!  

Vânează bine, se întoarce următorul weekend: 

- Cât costă arma, cât costă câinele? 

- Arma gratuit, câinele 400 de dolari! 

- De ce aşa? 

- L-am făcut manager! 

Pleacă la vânătoare, dar acum se întoarce foarte dezamăgit: 

- Fac ceva pe câinele tău, de când e manager stă numai în cur şi 

latră ca prostul! 
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- Gata, zise unul dintre pescari, azi am venit degeaba. Nu mai 

este nimic de făcut. Să ne strângem sculele şi să plecăm acasă! 

- Ba, mai avem ceva de făcut. 

- Ce? 

- Să ne punem de acord cu ce povestim acasă. 

 

  

Un curios se uita şi el la nişte pescari. La un moment dat, unul 

dintre ei reuşeşte să prindă un somn de toată frumuseţea. Îl scoate 

din cârlig şi îl aruncă înapoi în apă. 

- Ce faci, omule? strigă curiosul. 

- Ce să fac cu ditamai peştele, când tigaia mea e lată doar de-o 

şchioapă? 

 

  

- De la vânătoare aduci iepurele ăsta? Văd că n-are nici urmă de 

glonţ! 

- O, săracul, n-am apucat să trag, m-a văzut şi a murit de frică... 
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Trei bărbaţi mergeau weekend de weekend la pescuit, fie vară 

sau iarnă. Într-o zi de joi, soţia unuia dintre cei trei bărbaţi îi spune 

soţului său: 

- Să faci bine să-ţi anunţi prietenii ca în weekendul ăsta nu pleci 

cu ei la niciun pescuit, ci stai acasă cu mine. M-am săturat până 

peste cap de pescuitul tău. Dacă nu-ţi convine, mai bine divorţăm. 

Ce să facă bietul om... Îşi anunţă vineri cu regret cei doi tovarăşi 

că trebuie să renunţe la pescuit în favoarea nevestei. Se duc cei doi 

tovarăşi sâmbătă dimineaţa la pescuit fără prietenul lor şi la baltă 

au o surpriză. Prietenul lor era acolo! 

- N-ai zis că stai cu nevastă-ta acasă? 

- N-o să vă vină să credeţi ce-am păţit acasă. 

- Ce-ai păţit, mă? 

- Aseară, când am venit de la serviciu, nevastă-mea mă aştepta 

dezbrăcată în dormitor şi mi-a spus că acum pot să fac ce vreau eu! 

- Şi tu ce-ai făcut? 

- Am plecat la pescuit! 

 

  

Mioara, care citea o carte cu povestiri pescăreşti, întreabă: 

- Mămico, oare există pescari care nu prind nimic? 

- Cum să nu! Taică-tău este un exemplu strălucit. 

 

  

Un pescar stătea liniştit pe malul bălţii şi pescuia. La un moment 

dat, apare un curios şi întreabă:  

- La ce dai domnule? 

- La muc de ţigară.  

- De ce?  

- Să prind peştele direct afumat. 
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Popescu vine radiind de la vânătoare şi aruncă un iepure pe 

masa de bucătărie. 

- Ai avut şi tu odată noroc! zice nevastă-sa. 

- Aşa mi-am zis şi eu, dacă te gândeşti că eu am tras de fapt 

după un porumbel! 

 

  

- Tăticule, care este cel mai mare peşte pe care l-ai prins? 

- Întreab-o mai bine pe maică-ta. Am cam uitat ce i-am spus. 

 

  

Un cioban şi un pescar, mergând pe drum, au înnoptat pe câmp. 

Noaptea a venit un frig mare şi ciobanul, cu toate că avea cojoc, a 

început să tremure de-i clănţăneau dinţii. Pescarul, cum pusese 

ochii pe cojocul ciobanului, se ţinu cât putu să nu tremure, deşi nu 

avea pe el decât cămaşa, îşi pune deasupra plasa de prins peşte. De 

la un timp, ciobanul, uitându-se cu coada ochiului la pescar, îl 

întrebă: 

- Bine, dar eu cu cojocul pe mine şi tot tremur. Ţie cu de nu ţi-e 

frig? 

Pescarul îi răspunse: 

- Uite ce e... eu m-am învelit cu plasa asta şi stau în ea ca acasă. 

Frigul intră pe unele găuri şi iese prin altele, pe când în cojocul tău, 

când intră frigul, nu mai are pe unde ieşi. 

- Aha... vrei să facem schimb? zise iute ciobanul. 

- Hai, dacă zici tu, răspunse pescarul, care atâta aştepta. 

Şi aşa se văzu pescarul în cojocul prostului de cioban. Când se 

înteţi şi mai mult frigul, ciobanul începu să tremure şi mai rău şi 

scoţând degetul prin plasă spune: 

- Aoleu, ce frig e! Dacă e frig înăuntru, cum e afară! 
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Câinele unui vânător moare şi omul se hotărăşte să-şi cumpere 

alt câine. Îşi cumpără altul, merge la vânătoare, trage după o 

pasăre, iar câinele se sperie şi o ia la fugă. Îşi mai cumpără unul, dar 

se întâmplă la fel. 

Se duce omul supărat într-o bodegă şi povesteşte cum i-au 

dispărut 2 câini la vânătoare. Un lăutar aude şi îi spune: 

- Dă-mi mie un câine şi după două săptămâni îl ai bun de 

vânătoare. 

- Bine, moşule... 

Zis şi făcut, lăutarul îl bagă în tobă şi îl ia pe la nunţi, pe la 

petreceri, să se obişnuiască câinele cu bubuiturile. 

După o săptămână îşi ia omul câinele înapoi şi merge la 

vânătoare. Trage după o pasăre şi îl aude pe câine: 

- I-auzi una, i-auzi două! I-auzi patruzeci şi nouă! 

 

  

Un pescar dădea la undiţă într-un loc unde pescuitul era 

interzis. Un paznic se apropie de el şi-i zice: 

- Trebuie să plătiţi amendă! Aici pescuitul e interzis! 

- Eu nu pescuiesc, îi fac doar baie râmei ăsteia! zice pescarul 

ridicând băţul din apă. 

- Amendă tot trebuie să plăteşti.  

- Păi cum aşa? zice mirat pescarul 

- Râma nu are costum de baie şi asta nu e plajă de nudişti... 

 

  

Un vânător novice este invitat de colegii de asociaţie la prima sa 

partidă. Grijulie, nevasta îi spală echipamentul de vânătoare, 

adăugând şi parfumul de rigoare pentru a da textilelor un miros 

proaspăt. 
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Dimineaţa, începătorul se bărbiereşte riguros, folosind şi after-

shave din belşug. Bietul de el încălcase două reguli de bază ale 

vânătorii, vânatul având şanse sporite să-l simtă. La întoarcerea de 

la vânătoare, soţia îl aşteaptă nerăbdătoare. 

- Ei, cum a fost? 

- Paradoxal, deşi nimeni n-a împuşcat vreun iepure sau mistreţ, 

vreo trei luni nu mai avem nevoie de carne! 

- Cum aşa? 

- Mi-au umplut colegii frigiderul! 

 

  

„Într-o zi, pescuiesc”, povesteşte un pescar înrăit „şi rămân fără 

momeală. Alături de mine, pe mal, văd un şarpe care se chinuie să 

înghită o broască. I-am luat-o şi am tăiat-o bucăţi ca să o folosesc 

drept momeală. Simţindu-mă vinovat că i-am luat şarpelui 

mâncarea de la gură, i-am turnat puţină votcă pe gât, că tot 

rămăsese cu gura căscată. Şi, ce să vezi? După un timp, simt că mă 

înghionteşte ceva la picior... Era şarpele meu, cu două broaşte în 

gură.” 

 

  

La judecătorie: 

- Şi acum spuneţi-ne, domnule Popescu, de ce v-aţi împuşcat 

colegii de vânătoare? 

- De emoţie! Am crezut că sunt cerbi. 

- Şi când v-aţi dat seama de greşeala făcută? 

- Când cerbii au răspuns cu focuri de armă... 

 

  

Un sat era terorizat de un leu care mânca oameni, aşa că l-au 

chemat pe marele Jonesie să-l prindă. Stă tipul vreo câteva nopţi la 

pândă, leul nu apare. Vânătorul le spune oamenilor: 
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- Tăiaţi o vacă şi daţi-mi pielea ei să o port. Leul o să creadă că 

sunt vacă şi se va apropia. Aşa am să-l pot ucide! 

Fac oamenii ce li s-a spus. La miezul nopţii, liniştea satului e 

sfâşiată de urlete şi răgete. Sar sătenii şi îl găsesc pe Jonesie 

tăvălindu-se de durere şi acoperit de un lichid alb şi gros. 

- Ce s-a întâmplat? Unde e leul? 

- Dă-l dracului de leu! Care tâmpit a lăsat taurul liber? 

 

  

Cică era un om ghinionist rău de tot. Aflat într-o zi la pescuit, 

prinde peştişorul de aur care-i promite îndeplinirea unei singure 

dorinţe. Omul se gândeşte şi îi spune: 

- Peştişorule, fă-mă prinţ, ca ăştia au de toate şi nu au 

probleme.  

Se duce asta acasă, se culcă şi spre dimineaţă, o mână îl bate pe 

umăr şi aude o voce că-i spune: 

– Ferdinand, trezeşte-te! Trebuie să pleci la Sarajevo! 

 

  

Se duce un tip la pescuit. Are scule ultimul răcnet, momeli, 

toate pregătite. Stă vreo 3 ore şi nu prinde nimic. 

La un moment dat, vine şi un ţăran din localitate cu un băţ 

strâmb, o plută de cocean, nişte cânepă în loc de nylon, pune ceva 

în cârlig, aruncă şi scoate un peşte. Mai pune ceva, iar scoate un 

peşte şi tot aşa câteva ore. Până la urmă, tipul cu super scule vine la 

el şi îl întreabă: 

- Cu ce dai, domnule? 

- Cu râme. 

- Păi şi eu tot cu râme, dar nu am prins nimic. 

- Da... dar cu de astea, spune ţăranul şi scoate nişte râme de 30 

- 40 de cm. 

- De unde, domnule, râme de astea? 
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- Te duci în vârful dealului şi bagi în pământ două fire de curent, 

le ţii puţin şi scoţi râme. 

Se duce tipul în vârful dealului şi vine după o oră ca vai de el. 

Ţăranul îl întreabă: 

- N-ai scos, domnule, râme? 

- N-am scos şi nici nu mai îmi trebuie. 

- Păi, de ce? 

- Păi, am luat două fire de curent de 220, le-am băgat în pământ 

şi nimic... Apoi am luat două fire de 380 şi le-am băgat şi pe astea 

tot în pământ... 

- Şi? 

- Şi nimic. Până la urmă, am luat firul de la linia electrificată de 

tren. 

- Şi? 

- Şi au ieşit minerii! 

 

  

Nişte vânători americani angajează un pilot cu un aeroplan să-i 

ducă în munţi cu înţelegerea că se va întoarce peste două 

săptămâni să-i ia. Vânează ei o groază de animale mai mici şi doi 

bizoni. Vine pilotul, vede animalele şi zice: 

- Regret, dar va trebui să lăsaţi aici un bizon. Nu pot căra atâta 

greutate cu aeroplanul meu! 

- Dar anul trecut, un alt pilot ne-a lăsat să-l luăm şi pe al doilea! 

Se gândeşte un pic pilotul şi zice în sinea lui că dacă altul a putut 

o să poată şi el. Decolează ei, zboară câteva minute şi aeroplanul se 

prăbuşeşte într-un tufiş.  

Iese unul dintre vânători dintre fiarele contorsionate şi se uită în 

jurul său. Cei rămaşi înăuntru îl întreabă: 

- Ai idee unde am putea fi? 

- Păi cam la 300 de metri de locul unde ne-am prăbuşit anul 

trecut! 
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- Ce faci, prietene? Pescuieşti? 

- Aş, da de unde! Înec râmele care mi-au invadat grădina. 

 

  

Doi pescari discută pe malul lacului. Unul dintre ei se arată 

încântat de cât de mult peşte este în apă. Celălalt îl întrebă: 

- Ia spune, când e cea mai bună perioadă de pescuit aici? 

- Între 13:00 şi 14:00. 

- De ce tocmai atunci? 

- Pentru că e pauza de masă la paznici... 

 

  

Într-un compartiment de tren urcă un vânător şi îşi aşează arma 

pe genunchi, cu ţeava îndreptată spre vecinul din faţa lui. Acesta îi 

atrage atenţia: 

- Aveţi grijă, să nu se descarce din greşeală! 

- Nu-i nicio problemă, răspunde vânătorul impasibil. O încarc 

din nou... 

 

  

Cu cât undiţa ta este mai încurcată, cu atât mai bine le merge 

pescarilor din jurul tău. 

 

  

Era un pescar pe lac şi prinde peştişorul de aur. 

PEŞTIŞORUL: Spune repede că sunt ocupat! Ce dorinţă ai? 

PESCARUL: Păi, vreau să devin prim-ministru. 

PEŞTIŞORUL: OK! 

Şi sare în apă. 

PESCARUL: Dar cu celelalte două cum rămâne? 

PEŞTIŞORUL: Lasă, că celelalte vin de la sine! 
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Păcală şi Tândală s-au dus odată la vânătoare. Nimerind într-o 

pădure, se cam îndepărtaseră unul de altul şi Tândală se pomeni în 

braţele unui urs. 

- Măi, Păcală, măi! răcni el. Am prins un pui de urs! 

- Adă-l încoace! 

- Nu pot, mă! 

- Na... atunci dă-l încolo şi vino aici! 

- Nu pot, mă... nu mă lasă el pe mine!! 

 

  

Un vânător povesteşte: 

- După mine, animal mai şiret decât vulpea nu există! Nu 

demult, am mers pe urmele unei vulpi o zi întreagă şi, când în 

sfârşit am împuşcat-o, s-a dovedit a fi câine! 

 

  

Pescarul e roşu de furie. De şase ceasuri stă pe malul apei şi nu 

a prins niciun peştişor. Lângă el se opreşte o femeie care ţine de 

mână un băieţel de cinci anişori. 

- Nene, vreau şi eu să văd cum prinzi un peşte mare! 

- Nu, domnule, intervine mama, să nu-i prindeţi niciun peşte 

până nu spune „Vă rog frumos!”. 

 

  

- Nu vă supăraţi că vă întreb, întreabă un curios pe un pescar, 

câţi peşti aţi prins? 

- Păi, răspunde pescarul după un moment de meditaţie, dacă-l 

prind pe ăsta care muşcă acum şi încă doi, înseamnă că am prins 

trei peşti... 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 282 

  

Nişte prieteni merg la vânătoare, unde se împart în grupuri de 

câte doi. La întoarcere, unul dintre ei lipsea. Colegul lui e întrebat: 

- Unde e Marin? 

- A leşinat la câţiva kilometri de aici! 

- Şi tu l-ai lăsat acolo? 

- Da ce, îl fură careva? 

 

 
 

  

Rugăciunea de dimineaţă a pescarului: „Doamne Dumnezeul 

meu, fă în aşa fel ca astăzi să prind un peşte aşa de mare, ca să nu 

mai trebuiască să mint.” 

 

  

Un tip pasionat de vânătoare, îşi cumpără o nouă carabină şi, 

bucuros nevoie mare, porneşte prin pădure să împuşte urşi. După 

nicio jumătate de oră, dă de un urs mic, maro şi-l împuşcă. În acel 

moment, simte pe umăr o mână grea. Când se întoarce, vede un 

urs mare, negru. Acesta îi spune: 
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- Ai două posibilităţi: ori te mănânc, ori ţi-o trag! 

Omul, bineînţeles, alege a doua posibilitate. După două 

săptămâni de dormit pe burtă şi recuperări acasă în pat, se întoarce 

în pădure şi îl împuşcă pe ursul mare şi negru. În acel moment 

simte o mână pe umăr şi când se întoarce vede un urs grizzly uriaş. 

Acesta îi spune: 

- Din două, una: ori ţi-o trag, ori te mănânc! 

Ce să facă omul? Alege prima variantă. După vreo lună de 

dormit pe burtă şi tratament specializat la spital, reuşeşte omul să 

se pună pe picioare. Direct de la spital, bolnav de nervi, se duce în 

pădure, îl caută pe ursul grizzly şi îl împuşcă. Culmea, din nou simte 

o mână pe umăr. Când se întoarce, vede un urs polar gigant 

privindu-l. Acesta îi spune: 

- Recunoaşte, tu de fapt nu vii în pădure pentru vânătoare, nu-i 

aşa? 

 

  

Bătrânul vânător de 94 de ani este invitat la un club să 

povestească aventurile din tinerețe. Începe el să povestească: 

- Mergeam prin tufișuri și odată apare un leu cu coama neagră... 

Scot arma, ochesc și... nimic! S-a înțepenit cartușul! Iau o armă mai 

mică, ochesc... iar nimic! Iar s-a înțepenit! Şi... atunci... atunci... 

- Atunci? 

- Am făcut pe mine... 

- Nu-i nimic, în astfel de situații se mai întâmplă... 

- Nu atunci... Acum... 

 

  

Pescarul scoase greu cârligul din gura unui crap mare şi frumos. 

- Cum ai reuşit să te prinzi în cârlig?, întrebă compătimitor 

pescarul. 

- Am vrut să mă sinucid, deşteptule! 
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Un pescar pe malul bălţii pescuia liniştit... Deodată, prinde 

peştişorul de aur. Acesta îi zice: 

- Dă-mi drumul şi-ţi îndeplinesc o dorinţă. 

Îi dă drumul şi-i spune să facă să curgă şampanie de câte ori 

urinează. Peştişorul îi îndeplineşte dorinţa. Omul se duce acasă şi-i 

spune nevestei: 

- Adu două pahare că bem şampanie! 

Aduce femeia două pahare, omul nostru urinează în ele şi beau 

şampanie. A doua zi îi zice: 

- Adu un pahar! 

- Dar de ce numai unul? 

- Că tu bei azi de la sursă... 

 

  

Un domn se duce în Africa la vânătoare şi îşi ia căţelul cu el. Într-

o zi, căţelul se îndepărtează de grup, se pierde şi începe să 

vagabondeze prin pădure. Deodată, vede cum aleargă spre el o 

panteră enormă. Crezând că pantera o să-l devoreze, se gândeşte 

repede ce să facă. În acel moment, vede o grămadă de oase de-ale 

unui animal mort şi începe să le molfăie. Când pantera era cât pe ce 

să-l atace, căţelul zice: 

- Ah, ce panteră gustoasă am mâncat! 

Pantera, auzindu-l, frânează brusc şi îşi zice în sinea ei, 

descumpănită: 

- Cine ştie ce animal mai e şi ăsta? Dacă mă mănâncă şi pe 

mine? 

O maimuţă, care era într-un copac din apropiere, vede şi aude 

toată tărăşenia. Dă fuga după pantera care se îndepărta şi îi 

povesteşte cum a înşelat-o căţelul: 

- Doar nu eşti tembelă! Oasele alea erau acolo! Şi e doar un biet 

căţel! 
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Pantera, foarte nervoasă, se întoarce în fugă către căţel cu 

maimuţa agăţată de umărul ei. Căţelul vede de departe că pantera 

se întoarce cu maimuţa şi îşi dă seama că maimuţa l-a trădat. 

Tremurând de frică, se gândeşte cum să procedeze. În loc să fugă, 

se întoarce cu spatele spre cele două şi, ca şi când nu le-ar fi văzut, 

zice nervos:  

- Curva asta de maimuţă! Am trimis-o de mai bine de jumătate 

de oră să-mi aducă altă panteră şi nu a apărut! 

 

 
 

  

Doi prieteni la vânătoare: 

- De ce nu ai tras în potârnichea aia? Puteai s-o dobori! 

- Zbura aşa de încet încât am crezut că nu e proaspătă. 
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Cel mai important lucru la pescuit sunt mâinile lungi, ca să poţi 

arăta cât de mare este peştele prins... 

 

  

Un tip îl întreabă pe un pescar: 

- Sunt ceva peşti în lacul ăsta? 

- Nu ştiu! Eu pescuiesc aici doar de o săptămână! 

 

  

Doi vânători se plimbă prin pădure. Zice primul: 

- Băi, uite în locul ăsta auzi un ecou cum n-ai mai auzit! Ia trage! 

Al doilea trage, dar nu se aude nimic. Mai merg puţin şi faza se 

repetă. Nu se aude nimic. Mai trec un deal, zice primul: 

- Aici garantat auzi cel mai tare ecou. Mai trage o dată! 

La care al doilea: 

- Nu pot, mi s-au terminat săgeţile... 

 

  

Întors de la vânătoare cu două trofee, un urs imens şi un iepure, 

vânătorul este luat din scurt de soţie: 

- Cum poţi fi atât de mincinos să spui că tu le-ai vânat, când 

niciunul nu are urme de alice în el? 

- Nu am tras. Pe iepure, după ce l-am prins din fugă, l-am strâns 

de gât cu propriile mele mâini. 

- Şi ursul a murit de frică? face ea mişto de el. 

- Dacă ţi-a povestit deja pădurarul cum a fost, de ce mă mai 

întrebi pe mine? se indignează sincer marele vânător. 

 

  

- Draga mea, azi n-am pescuit nimic! 

- Da, ştiu, ţi-ai uitat portofelul acasă... 
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Ion şi Gheorghe sunt la pescuit. La un moment dat, Ion prinde o 

broască ţestoasă. Broasca îl imploră să-i dea drumul şi îi spune că îi 

dă trei ouă care îi vor îndeplini câte o dorinţă de câte ori va sparge 

câte un ou. Ion acceptă, cu condiţia să primească şi Gheorghe trei 

ouă, că doar sunt prieteni. Ţestoasa acceptă, cei doi primesc câte 

trei ouă. Bucuroşi nevoie mare, se despart, dându-şi întâlnire peste 

exact un an în acelaşi loc în care s-au despărţit, pentru a vedea cum 

li s-a schimbat viaţa în bine după aceasta fericită întâmplare. 

După un an, apare Ion cu o limuzină, îmbrăcat într-un costum 

Armani, cu un lanţ gros la gât pe care scrie „Jonny the best”. 

Gheorghe, ca vai de el, îmbrăcat în iţari, ca tot omul sărac şi 

amărât. Ion îi spune: 

- Păi bine, Gheorghe, eu am ajuns acasă, am spart un ou şi mi-

am dorit să am un oraş în SUA care să fie numai al meu. Apoi am 

mai spart un ou şi am luat-o de nevastă pe Miss Univers. Al treilea 

ou l-am spart pentru a arăta aşa cum arăt. Tu cum de nu te-ai 

schimbat deloc, ba parcă arăţi mai amărât decât înainte? 

- Apoi, măi Ioane, ştii tu, cu necazurile vieţii... 

- Dar cu ouăle ce-ai făcut? Nu le-ai folosit? 

- Păi să vezi... Ajung acasă, când să intru mă împiedic de prag şi 

sparg un ou. Fără să vreau, am înjurat „Mii de pule”, aşa cum o fac 

de obicei. Nu mă dezmeticesc bine şi în toată casa mea era plin de 

pule: pe pat, pe masă, peste tot. A fost musai să sparg al doilea ou 

şi să-mi doresc să dispară toate pulele din casă. 

- Păi bine, dar ţi-a mai rămas un ou... 

- Mda, dar a trebuit să-l sparg să vină pula mea înapoi... 

 

  

Doi vânători: 

- A naibii pasăre! Trei focuri am tras în ea şi continuă să zboare! 

- Poate o fi surdă, îl consolează prietenul său... 
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Doi pescari suedezi stau cu undiţa în baltă. După un timp, încep 

să converseze. 

- Căsătorit?  

După vreo jumătate de oră, celălalt răspunde: 

- Da. 

Mai trece vreo oră. 

- Frumoasă? 

Se face amiază. 

- Nu! 

Asfinţeşte. 

- Bogată? 

Trece vremea... 

- Nu! 

- Atunci de ce-ai luat-o? 

Încep să-şi strângă lucrurile. 

- Pentru momeală! 

- Adică cum „momeală”? 

Se agaţă de bara troleibuzului. 

- Are limbrici! 

 

  

Prinde un pescar peştişorul de aur. 

- Aruncă-mă în apă, că-ţi îndeplinesc trei dorinţe... 

- Hai, să mori tu! 

 

  

Un curios se opreşte în spatele unui pescar: 

- Ei, cum merge? Muşcă sau nu? Aţi prins vreunul? 

- Da, adineaori am prins pe unul care mă bătea la cap şi l-am 

aruncat în râu... 
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Soţul se întoarce de la vânătoare. Soţia spune: 

- Ceva nu-i ok. Parcă miroase a rahat în jurul tău... 

- Ştii, mi-am luat câinele la vânătoare. Am mers undeva adânc în 

pădure, brusc s-a făcut întuneric, iar Azorică a fugit undeva. Dintr-o 

dată observ o vizuină de urs. M-am aşezat în genunchi, mă apropii 

în linişte, scot arma... La un moment dat, simt pe umeri două labe. 

Mă întorc, văd că e Azorică, dar era deja prea târziu! 

 

  

Un pescar amator le zice prietenilor: 

- Uite, azi fiind duminică, am dat cu banul dacă să mă duc cu 

nevasta la biserică sau să vin cu voi la pescuit. 

- Bine că ţi-a căzut să vii cu noi la pescuit... 

- Da, dar a trebuit să dau de şapte ori cu banul... 

 

  

Un vânător merge cu câinele lui la vânătoare. Împuşcă o raţă 

care cade în lac: 

- Ei bine, spune vânătorul nostru, de aia am câinele cu mine!  

Şi îşi trimite câinele să aducă raţa. Câinele pleacă, dar nu înoată 

ci merge pe apa lacului ca Iisus. Vânătorul nu îşi crede ochilor. 

Împuşcă şi următoarea raţă şi faza se repetă. Un lucru este clar: 

câinele poate să meargă pe apă! 

A doua zi, vânătorul se hotărăşte să îşi ia un coleg cu el pentru a 

vedea şi acesta minunea. Şi pentru ca surpriza să fie mai mare nu îi 

spune nimic. Trag vânătorii noştri la raţe care cad în lac şi câinele le 

aduce fără a-şi uda blana. Din partea celui de-al doilea vânător nu 

vine însă nicio remarcă. Către seară prietenul este întrebat: 

- Auzi, ţie nu ţi s-a părut nimic interesant la câinele meu? 

- Ba da, răspunde prietenul, faptul că nu ştie să înoate... 
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Doi vânători sunt la vânătoare de iepuri. Un iepure ţâşneşte 

dintr-un tufiş. Primul vânător trage, dar nu nimereşte. 

- Futu-i mama lui de iepuroi... 

Al doilea vânător spune: 

- Era iepuroaică. 

- Ba era iepuroi. 

- Ba iepuroaică. 

- Hai să-l întrebăm pe Nea Gheorghe că stătea rezemat în coada 

sapei, mai aproape de unde sărise animalul. 

- Ce fuse, bade, iepure sau iepuroaică? 

- Iepure, coane. 

- Da de unde ştii? 

- Păi când trecu fugind pe lângă mine, l-am auzit zicând: „Beli-

mi-aţi pula!” 

 

  

Era odată un pescar cam ghinionist. Un trecător cam curios îl 

întreabă: 

- Are balta peşte? 

- Are, spune pescarul oftând, dar e acoperit de apă! 

 

  

Între pescari: 

- Vasile, cum trage ştiuca la undiţă? 

- De unde vrei să ştiu eu? Crezi că am văzut-o vreodată? 

 

  

Un curios îl întreabă pe un pescar: 

- Te-ai ales cu ceva de când stai aici? 

- Da, cu un junghi în spate! 
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Patru vânători de 20, 30, 40 şi 50 de ani se află într-o poiană. 

Trece un cârd de 20 de căprioare pe acolo. Vânătorul de 20 de ani 

zice: 

- 10 căprioare pentru mine, celelalte 10 pentru voi. 

- Nu, nu, zice cel de 30 de ani. Noi suntem 20. Fiecare are 5 

căprioare. 

Cel de 40 de ani dă din cap şi zice: 

- Dacă căprioarele vor ceva de la noi să vină singure să ceară. 

La care cel de 50 de ani: 

- Staţi liniştiţi, cred că nici nu ne-au observat. 

 

  

Un poliţist trecut în rezervă, care se cam plictisea, a hotărât să 

se ocupe cu pescuitul. Şi-a cumpărat manuale, undiţe, şi-a făcut 

rost de momeală şi s-a dus la baltă. După patru ore de aşteptare, el 

reuşeşte să prindă un peşte mic. Furios, poliţistul îl scoate din 

cârlig, îl apucă de coadă şi începe să-i tragă palme: 

- Spune unde sunt ceilalţi! Spune unde sunt ceilalţi! 

 

  

Un vânător pune pariu pe băutura că recunoaşte orice animal 

dacă-i trece mâna prin blana şi după urma de glonţ poate să spună 

cu ce armă a fost împuşcat. E legat la ochi şi i se aduce o blană:  

- Urs împuşcat cu armă de calibru 7,4 cu ţeava dublă.  

Primeşte băutura şi se aduce altă blană. Toată seara ghiceşte 

fără greşeală animale şi arme, până se îmbată şi pleacă acasă. 

Dimineaţa se trezeşte cu un ochi vânăt şi-i spune nevestei: 

- Ştiu că azi noapte m-am îmbătat, dar sunt sigur că am venit 

acasă fără să fiu bătut. 

- Păi, te-ai culcat lângă mine, ţi-ai băgat mâna în chiloţii mei şi ai 

zis „Sconcs, omorât cu toporul”. 
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Trei vânători îşi laudă câinii.  

Primul: 

- Eram la vânătoare. Când să trag, mi-am dat seama că mi-am 

uitat tolba cu cartuşe acasă. I-am dat câinelui meu să miroasă ţeava 

puştii şi în jumătate de oră mi-a venit cu tolba cu cartuşe... 

Al doilea: 

- Eu tot aşa, eram la vânătoare de raţe. Când să scot puşca, mi-

am dat seama că am uitat patul puştii acasă. I-am dat câinelui să 

miroasă trăgaciul şi apoi a venit cu patul puştii... 

Al treilea: 

- Eu de întâmplările de la vânătoare cu câinele meu nici nu vă 

mai povestesc. Dar să vedeţi, eram odată la plajă cu nevastă-mea şi 

când să ne întindem la soare, ne dăm seama că nevastă-mea şi-a 

uitat slipul acasă. Îl pun pe câine să o miroasă între picioare. El fuge 

acasă şi... vine trăgând vecinul de sculă! 

 

  

Meniul unui pescar care nu a avut noroc la pescuit: 

MIC DEJUN - ştiu că n-am 

PRÂNZ - crap de foame 

CINĂ - somn uşor. 

 

  

Ionel merge cu tatăl său la vânătoare. Merg ei ce merg şi văd un 

iepure. Tatăl trage şi nu nimereşte. Câinele se ridică în două labe şi 

aplaudă frenetic. Mai merg ei şi văd o căprioară. Iar trage pe lângă, 

iar aplaudă câinele. Tot aşa şi cu un urs. Ionel nedumerit îşi 

întreabă tatăl: 

- Tată, ce face câinele nostru dacă vei nimeri vânatul? 

- Nu ştiu, dragă. Câinele, ştii şi tu, îl avem doar de doi ani... 
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Q: Care este diferenţa dintre un peşte şi un pescar?  

A: Somnul e în apă, iar căscatul stă pe malul apei. 

 

  

- De două zile tot pescuiesc şi nu am prins nimic. 

- Ce peşti ciudaţi! Dar cu ce dai? 

- Cu pietre... 

 

  

„N-am zis nimic că pescarul m-a scos din pământ”, se plânge o 

râmă aflată într-o cutie, „dar dacă tot mă duce la înot, ar fi putut 

aştepta să-mi iau costumul de baie pe mine!” 

 

  

Soţul pleacă la pescuit pentru mai multe zile. 

- Nevastă, mi-ai pus şi aragazul de voiaj? 

- Da! Şi mai găseşti în rucsac şi vreo trei cutii de sardele şi un 

deschizător... 

 

  

Un bătrânel, pe marginea unui lac, stătea la pescuit liniştit. 

După câteva clipe, apar doi tineri cu casetofonul pe umăr, ţigări şi 

bere. Se pun şi ei la baltă. Trece un timp şi spre mirarea lor, găleata 

moşului se umple pe jumătate cu peşte. 

- Moşule, cum faci de trage peştele la tine? 

- Păi, momeli, voinţă... Luaţi şi voi nişte nadă din asta, poate 

aveţi noroc, zice moşul. 

Mai stau tinerii jumătate de oră cu beţele în baltă cu nada 

moşului, dar nu se întâmpă nimic. 

- Bătrâne, dar ce ace foloseşti? O fi astea ale matale mai bune? 

spune unul dintre tineri. 
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- Luaţi şi încercaţi şi din astea... 

După altă jumătate de oră, nimic. Primul tânăr întreabă intrigat: 

- Moşule! Nu se poate aşa ceva... Tu scoţi peşte după peşte, iar 

la noi nu trage niciunul. Spune-ne cum faci! 

- Ei, am şi eu un secret. Stau cu mâna în pantaloni şi când lansez, 

mut puţa pe stânga, imediat trage peştele, îl scot, mi-o mut repede 

pe dreapta şi tot aşa. 

Tinerii hotărâţi să prindă peste, urmează exemplul moşului. 

După câţiva peşti scoşi cu succes: 

- Măi moşule, se pare că merge aşa, dar, ştii matale, după ce am 

mutat-o de câteva ori, s-a sculat şi nu mai merge figura, spune 

tânărul ruşinat. 

- Apoi, măi băieţi, dacă vi se scoală, mergeţi la femei, nu la 

pescuit! 

 

  

Minciunile mari se spun înainte de alegeri şi... după pescuit! 

 

  

O blondă vede pe un tip că pescuieşte şi că tot ridică o 

cărămidă. Îl întreabă:  

- Auzi, cum pescuieşti cu cărămida? 

- Dacă faci sex cu mine îţi zic.  

Blonda acceptă. După partida de amor, tipul îi zice: 

- De azi dimineaţă stau pe lac şi degeaba. Nu am prins niciun 

peşte, dar tu eşti a treia la cărămidă. 

 

  

- Vai, dragă, ce a slăbit soţul tău! 

- De la pescuit i se trage. 

- Nu ştiam, pescuitul slăbeşte? 

- Păi, mănâncă ce prinde... 
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Q: De ce sunt consideraţi vânătorii cei mai buni amanţi? 

A: Pentru că merg adânc în pădure, împuşcă mai mult decât o 

dată şi mănâncă tot ce împuşcă. 

 

  

La pescuit tata, mama şi copilul. Prinde tatăl peştişorul de aur şi 

acesta zice: 

- Dacă îmi dai drumul, vă îndeplinesc trei dorinţe. 

Tatăl spune:  

- Fiule, spune tu primul. 

- Un arici, un arici! zise copilul bucuros. 

- Dă-l mă în pizda mătii, zise tatăl şi-i dădu una după ceafă 

copilul. 

- Scoate-l, scoate-l! strigă mama. 

 

  

Se întâlnesc doi vânători... Unul grav rănit a supravieţuit totuşi... 

 

  

Un vânător mai tânăr urma să plece la prima lui vânătoare de 

tigri. Ca să nu dea greş, îi cere sfaturi unui vânător mai 

experimentat. Acesta îi spune: 

- Ca să fii sigur că nu ratezi, aşteaptă noaptea şi când vei vedea 

doi ochi lucind, tragi fix între ei şi tigrul e al tău. 

După o lună, vânătorul tânăr era în spital cu mâini, coaste, 

picioare rupte. Vine vânătorul experimentat în vizită la el: 

- Păi, bine, mă, nu te-am învăţat eu să tragi între ochi? Cum ai 

ajuns în halul ăsta? 

- Păi, s-au deşteptat şi tigrii. Acum umblă câte doi şi fiecare cu 

un ochi închis. 
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Marele vânător îşi povestea aventurile unui grup de prieteni. 

Descriind una dintre experienţele sale nemaipomenite din Africa a 

spus: 

- Într-o noapte, îmi aduc bine aminte că am fost trezit de un 

răget foarte puternic. M-am ridicat, am luat puşca pe care o ţin 

întotdeauna în apropierea patului, am ieşit afară şi am împuşcat un 

leu uriaş în pijama. 

După ce şi-a încheiat povestirea, unul dintre prieteni l-a 

întrebat: 

- Şi ai aflat cum ajunsese leul în pijama? 

 

 
 

  

- De ce ai umărul în ghips? 

- Am fost duminică la pescuit şi am prins o ştiucă uriaşă. 

- Şi ţi-ai fracturat umărul când ai scos-o? 

- Nu atunci, ci după vreo două ceasuri, când îi arătam unui amic 

cât era de mare captura. 
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Doi vânători de lei sunt în junglă. Unul zice: 

- Hai să săpăm o groapă şi să facem o capcană. Apoi, eu mă duc 

să ademenesc un leu, să-l atrag înspre groapă. 

Zis şi făcut. Pleacă vânătorul şi se întoarce cu leul pe urmele 

sale. Când ajunge lângă capcană, îşi calculează greşit paşii, căzând şi 

el alături de leu. Neştiind ce să facă, se apucă să alerge în cerc în 

interiorul gropii. Leul se ţine după el. Aleargă ei vreun sfert de oră şi 

leul era cât pe ce să-l prindă. Celălalt vânător de sus îl încurajează: 

- Aleargă mai repede, că mai are un pic şi te prinde! 

La care vânătorul din groapă spune: 

- Stai liniştit că am trei ture în faţa lui! 

 

  

Pe malurile Prutului prind peşte doi pescari. Ion are undiţă, 

plasă şi tot felul de accesorii de pescuit, dar nu prinde nimic... Gicu 

stă în apă până mai sus de buric şi tot bagă mâinile în apă şi scoate 

câte un peşte. 

- Mă, Gicule, cum prinzi? La ce? 

- Păi, la mămăligă! O faci boţ şi o îmbraci pe penis! Cum simţi 

peştele, îl prinzi cu mâinile! 

Peste puţin timp, Gicu îl vede pe Ion înţepenit în apă. 

- Ce-i, măi Ioane, s-a prins? 

- S-a prins, s-a prins, dar îl mai las puţin... 

 

  

Un om de la Asociaţia de Protecţie a Animalelor vede un băieţaş 

care pescuia având în cârlig o broscuţă. 

- Cum poţi să chinui biata broscuţă? 

- Nu este adevărată, este din plastic. 

- Eu am crezut că este adevărată. 

- La fel au crezut şi fraierii ăştia de peşti din coş. 
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Soţia s-a trezit la ora 4 dimineaţa. A rupt în două undița. A 

aruncat râmele în toaletă. A tăiat cu cruzime cizmele şi barca de 

cauciuc. Apoi s-a culcat în pat, lipindu-se de spatele soţului. Mai 

avea de trăit cel mult patru ore... 

 

  

Bulă pescuieşte, iar în capătul cârligului se află o felie de măr. 

Un pescar se tot uită la el până la un moment dat, când îi spune: 

- Fiule, nu se pescuieşte cu măr, ci cu o râmă sau cu un vierme! 

- Ştiu, spune Bulă, viermele se află în măr! 

 

  

Trei prieteni pescari se întâlneau în acelaşi bar după fiecare 

partidă de pescuit să-şi povestească ziua. Zice unul: 

- Azi nimic, doar un cărăşel... 

Al doilea: 

- Eu chiar nimic! E iarnă, ce să-i faci... 

Al treilea, puţin mai mincinos: 

- Nu mă laud, dar aşa crap am prins! şi arată cu mâinile 

jumătate de metru. 

Ceilalţi îşi dau seama că exagerează, dar nu-i spun nimic. A doua 

zi primul nu prinde nimic, al doilea nimic, iar mincinosul le arată cu 

mâinile că a prins un peşte de un metru: 

- Aşa somn, abia l-am scos...  

Ceilalţi, intrigaţi, cad de acord ca ziua următoare să-i lege 

mâinile, să nu mai mintă. Zis şi făcut. Și încep să-şi povestească.  

- Slăbuţ, zice primul, speram să prind ceva.  

- Măcar o dată de ar fi tras, zise al doilea.  

La care profesionistul n-a mai rezistat şi, cum avea mâinile 

legate, îşi împreunează pumnii şi zice: 

- Am prins un peşte... Aşa ochi avea! 
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Q: Ce deosebire este între o puşcă de vânătoare cu o ţeavă şi 

una cu două ţevi? 

A: Cu a doua poţi rata dublu... 

 

  

- Mamă, cât de repede poate creşte un peşte? 

- Păi, durează, dar depinde de specie. De ce întrebi? 

- Ştii că tata a venit ieri de la pescuit cu un peştişor cât palma. 

Acum povesteşte vecinului ce a prins, cu mâinile larg deschise... 

 

  

Trei pescari dădeau la peşte pe malul unui lac. Unul dintre ei se 

îndepărtează către mijlocul lacului până când, la un moment dat, 

dispare. Ceilalţi doi se aruncă după el. Îl trag la mal, iar unul dintre 

ei începe să-i facă respiraţie gură la gură. După câteva minute de 

resuscitare, celălalt îl întreabă: 

- Măi Victor, dar Mihai al nostru parcă avea cizme de cauciuc. 

Victor se opreşte din suflat. 

- Da, şi? 

- Păi, ăsta are patine. 

 

  

Un pescar, chinuindu-se să aducă la mal un peşte mare pe care 

tocmai îl prinsese, căzu în apă şi începu să strige: 

- Ajutor! Nu ştiu să înot! 

- Şi ce-i cu asta? îi replică un alt pescar. Nici eu nu ştiu să 

pescuiesc, dar nu strig în gura mare. 

 

  

Q: Ce pierde bărbatul la bătrâneţe? 

A: Somnul şi carasul. 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 300 

  

- Astă vară am pescuit un crap de 11 kg. 

- 11 kg? Şi ai avut martori? 

- Desigur, altfel crapul ar fi avut cu 4 kg mai mult... 

 

  

Un pescar încerca să-şi convingă soţia că peştii sunt bucuroşi 

când sunt prinşi: 

- Dacă n-ar fi, de ce ar da din coadă când sunt scoşi din apă? 

 

  

Un tip şi soţia lui stăteau pe canapea şi se uitau la televizor. El 

avea telecomanda în mână şi tot schimba de pe un canal de pescuit 

pe un canal porno. Ea a început să se enerveze din ce în ce mai tare 

şi în cele din urmă a spus: 

- Pentru numele lui Dumnezeu! Lasă pe canalul porno, ştii deja 

să pescuieşti! 

 

  

Q: Oare peştii se laudă la fel ca pescarii? 

A: Nu văd de ce un peşte nu se poate lăuda cu mărimea momelii 

pe care a furat-o din cârlig. 

 

  

Era un tip pe malul unei ape şi dădea la peşte. La un moment 

dat, prinde un peştişor de aur. Vrea să-l bage în traistă, când trece 

un bărbat pe lângă el: 

- Ce faci? Aruncă-l în apă! Tu nu ştii că peştişorul de aur îţi 

îndeplineşte trei dorinţe? 

Se uită pescarul la peşte şi zice: 

- Hai, bă, că şi-aşa eşti mic şi pricăjit, marş în apă! 

Nu-l aruncă bine în apă, că peştişorul scoate capul afară şi-i zice: 
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- Pentru că m-ai salvat îţi îndeplinesc trei dorinţe. Dar orice mi-

ai cere, celuilalt îi dau de două ori mai mult, că el te-a învăţat de 

bine. 

Stă omul pe gânduri şi zice: 

- Vreau o vilă, aici, pe malul apei! 

Îi apare în faţă o vilă. Când se uită, lângă vila lui erau alte două 

vile pentru celălalt. 

- Vreau trei saci de bani! 

Apar lângă el trei saci de bani. Celuilalt îi apar şase saci. 

- Auzi, bă, ia-mi un coi! 

 

  

Bunicul vânător povesteşte nepotului: 

- Sus în munţi am fost atacat de o haită de opt lupi! 

- Bunicule, dar anul trecut când mi-ai povestit erau numai patru 

lupi! 

- Anul trecut, dragă, erai prea mic pentru a afla adevărul!... 

 

  

Între vânători: 

- Când locuiam în sat, deseori băgam spaima în lupi. 

- Nu-i adevărat, în tot judeţul nu e niciun lup! 

- Ei, vezi! Ce-ţi spuneam? Eu i-am împuşcat pe toţi. 

 

  

Doi vânători erau undeva, într-o pădure. La un moment dat, 

unul dintre ei se prăbuşeşte la pământ, fără suflare, cu ochii daţi 

peste cap. Celălalt scoate repede celularul şi sună la Salvare. 

- Prietenul meu a murit. Ce să fac? striga el în receptor.  

La care operatorul răspunde: 

- Mai întâi, calmaţi-vă şi eu o să vă ajut. Acum să ne asigurăm că 

e într-adevăr mort.  
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Se lăsă tăcerea, după care se aude zgomotul unei împuşcături. 

Tipul pune mâna pe telefon şi zice: 

- OK şi acum ce facem? 

 

  

Seara, după o partidă de vânătoare, un împătimit al sportului se 

opreşte la un han din apropierea pădurii şi-i spune hangiului: 

- Domnule, câinele meu este mai deştept ca mine! 

- Cred şi eu, că de fiecare dată când tragi, se ascunde după câte 

un copac. 

 

  

Doi pescari vin la judecător. 

- Ce v-a apucat acum să vă certaţi? îi mustră judecătorul Doar 

pescuiţi de doi ani împreună! 

- Da, dar ăsta este primul peşte prins! 

- Ce-ai pescuit ieri, Mitică? 

- Am prins şase crapi, mamă. 

- Şase crapi? Înseamnă că te-au păcălit cei de la Piscicola. Pe 

bon sunt facturaţi opt. 

 

  

- De ce ţi-ai pus verigheta în ac în locul râmei? 

- Ca să prind un peştişor de aur. 

 

  

- Şi zici că ai prins un crap de peste 11 kilograme, fără 

exagerare? 

- Fără. 

- Şi cu exagerare? 

- Nu ştiu, că nu l-am cântărit... 
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Un ungur şi un român prind împreună un peştişor de aur. 

- E criză, aşa că fiecare să spună câte o singură dorinţă, decide 

peştişorul. 

Ungurul zice: 

- Eu vreau un zid înalt care să înconjoare Ungaria. 

- La ce-ţi trebuie aşa ceva? se miră peştişorul. 

- Vreau să nu mai intre niciun român în Ungaria. 

Imediat, un zid până la cer apare în jurul Ungariei. 

- Auzi, zice românul, zidul ăsta are vreo fereastră? 

- Nu, răspunde peştişorul. 

- Bine, zice românul, atunci umple-l cu apă! 

 

  

Doi pescar sunt cu barca pe baltă şi prind mult peşte, după care 

îl aduc la mal: 

- Bă, sper că o să ţii minte locul ăla unde am prins atâta peşte. 

- Da, normal, am pus un X pe marginea bărcii să marchez locul. 

- Bă, idiotule, de unde ştii că o să venim cu aceeaşi barcă? 

 

  

Doi iepuri stăteau ascunşi într-un tufiş. Pe cărare trecu un 

vânător. 

- Îl vezi? zise un iepuraş. Ăsta m-a alungat din pădure. 

- A vrut să te împuşte? 

- Nu, dar mi-a spart timpanele tot trăgând aiurea cu puşca. 

 

  

- Unde te duci cu sculele alea? 

- În poiană. Vreau să prind vreo 2-3 păstrăvi. 

- În poiană? 

- Da, acolo mă aşteaptă cel care vine cu ei... 
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După o partidă de vânătoare, Ion îi aduce 

Mariei o pereche de fazani gata jumuliţi. 

- Îmi pare bine că m-ai scutit şi că nu mai 

trebuie să-i jumulesc eu. Cine a făcut treaba 

asta? 

- Nimeni! Când i-am împuşcat făceau sex, 

aşa că n-au mai apucat să se îmbrace... 

 

  

Doi pescari împătimiţi au plecat pe lac cu echipamentul 

complet, care costase o avere. În prima zi, ghinion. A doua zi, la fel. 

Abia în ultima zi, unul dintre ei reuşeşte să prindă un singur peşte. 

În drum spre casă, abătut, unul dintre ei spune: 

- Îţi dai seama că am prins un peşte care ne-a costat 500 de 

dolari? 

- Dumnezeule! zice celălalt. Bine că nu am prins mai mulţi! 

 

  

Se duce Bulă la consultaţie la doctor. 

- Aveţi tensiunea cam mare, zice doctorul. 

- E din cauza pescuitului, răspunde Bulă. 

- Cum aşa? Pescuitul ar trebui să te liniştească, se miră doctorul. 

- Da, dar ştiţi, eu pescuiesc în locuri interzise... 

 

  

Un ungur, un ţigan şi un român pescuiau. La un moment, prind 

peştişorul de aur, dar pentru că l-au prins toţi, fiecare are o dorinţă 

de spus. 

Ungurul spune: 

- Vreau ca toţi ungurii din România să fie bogaţi şi să trăiască 

fericiţi în Ungaria! 
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Peştişorul este de acord şi ungurul dispăru. Ţiganul: 

- Vreau ca toţi ţiganii din România să fie bogaţi şi să trăiască 

fericiţi în India! 

Peştişorul este de acord şi ţiganul dispăru. Românul: 

- Mai sunt unguri şi ţigani în România? 

- Nu. 

- Atunci vreau un Pepsi Light! 

 

  

- Ce faci aici, pescuieşti? 

- Nu, dresez peştii să îmi mănânce din cârlig... 

 

  

Un pescar prinde în plasă balena de aur. 

- Te rog, lasă-mă liberă şi îţi îndeplinesc trei dorinţe! 

- Pe dracu! Mergem la bijutier! 

 

  

- Unde ai fost ieri dimineaţă? îl întreabă soţia pe lon. 

- La vânătoare. 

- Chiar aşa? Şi ce-ai împuşcat? 

- 99 de iepuri! 

- De ce nu rotunjeşti la 100?, râde nervos soţia. 

- Să mint din cauza unui singur iepure? 

 

  

Bulă, vânător versat, se laudă prietenilor cu ce a reuşit să 

împuşte. 

- Aici, zice Bulă, este un urs, dincoace este o căprioară, iar în 

poza asta este soacră-mea, pe care am împuşcat-o din greşeală. 

- Dar văd că zâmbeşte, zice un prieten. 

- Da, se uita în luneta de la puşcă şi credea că o fotografiez. 
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Într-o zi un pescar stătea liniştit pe barcă şi asculta o emisiune 

radio. 

RADIO: Astăzi va fi o zi în însorita şi frumoasa, să nu ne speriem 

de puţini nori. 

Începe vântul, norii sunt din ce în ce mai negri şi începe o 

furtună. 

PESCARUL: Trebuie să râd la nori şi o să dispară, aşa zice la 

radio. 

 

  

Doi surzi se întâlnesc. Unul dintre ei cară o undiţă pe umăr. 

- Te duci la pescuit? 

- Nu, mă duc la pescuit. 

- Ah, scuză-mă, credeam că te duci la pescuit! 

 

  

Un vânător se întâlneşte cu un pescar şi încep să-şi povestească 

aventurile lor. Pescarul spune: 

- Domnule, eram odată la pescuit, când intră pluta sub apă. 

Încerc să scot peştele afară, dar era prea greu. Vin cu maşina, leg 

guta de ea şi încerc să-l trag afară, dar degeaba. Vin cu tractorul şi 

în cele din urmă reuşesc. Era un crap de 1000 kg. 

Vânătorulpovesteşte şi el: 

- Să-ţi zic eu ce mi s-a întâmplat! Mergeam prin pădure, când 

aud zgomot într-un tufiş. Pun puşca la ochi şi trag două focuri. Când 

mă duc să văd ce am vânat, am văzut că în tufiş erau doi care 

făceau sex! 

- Şi ce ai făcut? 

- L-am îngropat pe bărbat şi când s-o îngrop pe femeie, apare un 

autocar cu elevi. 

- Şi ce ai făcut? 
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- Am pus puşca la ochi şi am împuşcat-o pe învăţătoare că a 

coborât prima... 

- Şi? 

- Şi mai taie din crapul ăla, că încep măcelul! 

 

 
 

  

Cugetare:  

"Pescarii exagerează... Dar poate că un peşte merge acasă şi 

îndrugă minciuni despre mărimea nadei pe care a furat-o..." 
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Gigel îl întâmpină pe tatăl său: 

- Tată, unde ai fost? 

- La vânătoare de raţe! 

- Şi ai împuşcat multe? 

- Niciuna! 

- Atunci, de unde ştii că ai fost tocmai la vânătoare de raţe? 

 

  

Doi bărbaţi ies la pescuit sub un pod. Unul dintre ei se ridică şi 

vede un cortegiu traversând podul. Îşi scoate şapca, îşi apleacă 

capul. Cortegiul trece podul, omul îşi pune şapca din nou pe cap, se 

aşează şi aruncă undiţa în apă... 

- Asta chiar a fost emoţionant... Nu te ştiam atât de religios. 

- Deh, ne-au legat totuşi 40 de ani de căsnicie... 

 

  

În permisie, Bulă se duce la bunici. Cum nu prea avea ce să facă 

toată ziua, bunicul îi spune să ia puşca şi câinele şi să plece la 

vânătoare în pădure. Pleacă Bulă fericit şi se întoarce în jumătate 

de oră. 

- Bunicule, zice Bulă, n-ai un câine în plus? 

 

  

Un pescar olandez pescuia şi prinde peştişorul de aur. 

- Nu mă ucide, spune peştişorul, că-ţi îndeplinesc orice dorinţă 

vrei tu. 

- Ştii, spune pescarul, eu sunt olandez şi iubita mea este în 

Anglia, peste apa asta, şi ne iubim mult, dar mi-e greu să ajung la 

ea. Trebuie să iau ferryboat-ul... Durează, costă mult... Nu ai putea, 

te rog, să faci un pod peste apă, să mă pot duce cu maşina şi într-o 

oră să ajung la ea? 
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Ia peştişorul creion şi hârtie, calculează, oftează, şi spune: 

- Măi pescarule, ce-mi ceri tu e imposibil! Gândeşte-te cât de 

lung trebuie să fie podul, cât costă, cât de complicat e de făcut. 

Spune altă dorinţă. 

- Nu ai putea, te rog, să faci un tunel pe sub apă, să mă pot duce 

cu maşina şi într-o oră să ajung la ea? 

Iar ia peştişorul creion şi hârtie, calculează, oftează, şi spune: 

- Măi pescarule, ce îmi ceri tu e imposibil! Gândeşte-te cât de 

lung trebuie să fie tunelul, cât de adâncă e apa, cât costă, cât de 

complicat e de făcut. Spune altă dorinţă. 

- Îmi iubesc mult iubita, dar câteodată nu prea o înţeleg. Fă-mă 

să le înţeleg pe femei, să ştiu tot timpul cum gândesc şi de ce se 

poartă cum se poartă, pe scurt, să ştiu tot timpul ce este în mintea 

unei femei. 

Stă peştişorul şi se gândeşte, se frământă, iar oftează, iar se 

gândeşte şi după un timp spune: 

- Auzi pescarule, câte benzi de circulaţie vrei să aibă podul ăla? 

 

  

Pescarul prinde un crap imens şi spune mulţumit: 

- Te voi duce acasă, la o cină copioasă! 

Peştele îi răspunde: 

- Mulţumesc, am mâncat deja. Nu s-ar putea să mergem la 

cinematograf? 

 

  

Între doi pescari: 

- Muşcă? 

- Da, ai dracului, muşcă! 

- Crapii? 

- Nu, ţântarii... 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 310 

  

Un tip îi tot povestea vecinului câţi peşti prinde el: 

- Băi vecine, câţi peşti am tot prins... 

- Iluzii, băi frate, iluzii... 

Într-o zi vine tipul nostru cu portbagajul plin de peşte, trage 

maşina în curte şi îşi cheamă vecinul: 

- Băi vecine, mă ajuţi să car iluziile astea? 

 

  

- Aţi prins ceva de când staţi aici? 

- Da, apă în cizme! 

 

  

Un tip se plimba prin pădure şi dintr-o dată îl trebuie treaba 

mare. Se urcă într-un pom şi îşi rezolvă de acolo treaba. Când 

coboară din copac nu găseşte nici urmă de căcat. Începe să 

bănuiască ceva şi pleacă mai departe prin pădure. Mai încolo, 

întâlneşte un vânător care îl întreabă: 

- Ce căutaţi pe aici prin pădure? 

- Ah, numai portofelul pe care l-am pierdut pe aici pe undeva. 

- Ei, pentru tine e simplu, eu însă caut pe porcul ăla care s-a 

căcat în capul câinelui meu. 

 

  

Un pescar îl întreabă pe celălalt: 

- Rachiu ai? 

- Am, şi scoate o sticlă din apă. 

Celălalt gustă şi-i spune: 

- Are un gust straniu! L-ai filtrat bine? 

- Întâi prin ţeavă şi apoi prin mine! 
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Jurnal de vânătoare 
 

 

01.00: Deşteptătorul sună. 

02.00: 0rtacii de vânătoare sosesc şi mă aruncă din pat. 

02.30: Arunc totul în afară de lighean în tolba de vânătoare. 

03.00: Pătrundem în codrul des şi întunecos. 

03.15: Înapoi acasă să ne luăm puştile. 

03.30: Alergam ca disperaţii să mai apucăm răsăritul de soare în 

pădure. 

04.00: Ajungem la locul de popas... am uitat cortul. 

04.30: Intrăm în pădure! 

06.05: Opt cerbi în raza vizuală. 

06.06: Ochit şi apăsat pe trăgaci. 

06.07: Clic! 

06.08: Încărcăm puştile, în timp ce cerbii dispar din raza vizuală. 

08.00: Înapoi la locul de popas. 

09.00: Căutam încă locul de popas. 

10.00: Am uitat, cu siguranţă, unde este locul de popas. 

12.00: Tragem focuri de alarmă în aer şi mâncăm mure şi zmeură. 

12.15: Nu mai avem gloanţe. Cei opt cerbi revin. 

12.20: Un sentiment ciudat în zona stomacului. 

12.30: Murele au fost de bună seamă otrăvite şi noi nu am ştiut... 

sau a fost altceva. 

12.45: Suntem salvaţi! 

12.55: În grabă spre spital, să facem spălaturi stomacale. 

15.00: Înapoi la locul de popas. 

15.30: Pornim să ucidem cerbii. 

16.00: Înapoi la locul de popas, să ne luăm cartuşele. 

16.01: Ne încărcăm puştile şi pornim din nou înspre codru. 

17.00: Descărcăm puştile cu veveriţe... destul de enervant... 
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18.00: Un cerb apare în raza vizuală. 

18.02: Focul porneşte şi loveşte în plin... tolba. 

18.05: Ortacii sosesc totuşi cu un alt cerb la locul de popas. 

18.06: Mă abţin din răsputeri să nu îmi împuşc ortacii. 

18.07: Cad în focul de tabără. 

18.10: Mă schimb şi arunc în foc piesele de garderobă arse. 

18.15: Îmi iau tolba, las ortacii şi cerbul în locul de popas. 

18.25: Tolba este goală... prin găurile de la focurile de armă am 

pierdut tot. 

18.26: Pornesc mai departe fără tolbă. 

18.30: Mă împiedic, puşca aterizează în noroi. 

18.35: Întâlnesc cerbul. 

18.36: Ţintesc. 

18.37: Apăs pe trăgaci... încărcătura explodează... noroi pe ţeavă! 

18.38: Mă sui în grabă într-un copac. 

21.00: Cerbul îşi ia rămas bun. 

00.00: În sfârşit... acasă. 

00.01: Cheile casei sunt în maşină. 

00.18: Încetez să urlu... intru în casă pe geamul de la baie. 

00.19: Îi lămuresc pe cei de la poliţie că nu pot să dau o spargere în 

propria-mi casă. 

O zi de vânătoare minunată! 
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Uniunea mondială a bancurilor (I) 
Glume etnice, etnicoide și etnicoidale.  

 

  

Hitler se duce în inspecţie prin lagăr. Împreună cu nişte 

subalterni, verifică celulele să vadă dacă s-a îngrăşat cineva. În 

prima celulă vede un deţinut care ocupă jumătate din pat.  

- La acesta să-i reduceţi raţia la jumătate. Nu vedeţi ce gras 

este? 

În a doua celulă, îl vede pe unul care ocupa un sfert de pat şi 

care trecea printre gratii. 

- Reduceţi şi la ăsta raţia de mâncare la jumătate. 

În a treia celulă îl vede pe unul care zbura asemeni unei pene. 

Hitler îl prinde de obraji şi îi spune. 

- Ah, dolofanule! 

 

  

Q: Care e diferenţa dintre un evreu şi o minge de baschet?  

A: În mingea de baschet nu se dă cu piciorul. 

 

  

Intrigată, soţia îi spune şoptit bărbatului: 

- E trecut de miezul nopţii şi tânărul McGregor e încă în salon cu 

fiica noastră. Ea stă pe genunchii lui şi nici măcar nu au aprins 

lumina de când s-a înnoptat. 

- Să ştii că îmi place flăcăul! Economiseşte curentul electric şi 

foloseşte un singur scaun în loc de două. 

 

  

Q: Cum scufunzi un submarin rusesc?  

A: Îl bagi în apă... 
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- Ce i-ai făcut cadou de ziua lui prietenului tău? fu întrebat un 

scoţian. 

- Un pachet cu seminţe de flori, deoarece florile sunt mult mai 

scumpe! 

 

  

Vine un soldat acasă la un evreu să ceară adăpost pentru o 

noapte: 

- Domnule, puteţi să mă cazaţi şi pe mine pentru o noapte? 

- Domnule, avem doar două paturi, într-un pat dorm eu şi în 

celălalt doarme nevasta mea. 

- Nu contează, vă culcaţi cu soţia dumneavoastră într-un pat şi 

eu în cel rămas liber. 

- Bine, domnule. 

Din nefericire, soldatul suferea de sculament. În timpul nopţii, 

pe când soldatul îşi făcea spălaturi, se trezeşte soţul şi, crezând că 

soldatul are gânduri necurate, îi spuse soţiei: 

- Nevastă scoală că ăsta îşi încarcă scula şi ne-o trage la 

amândoi! 

 

  

McGregor doreşte să-şi cumpere mobilă nouă. Toate bune şi 

frumoase numai că declară ferm că el nu are nevoie de oglindă 

mare ataşată mobilierului. Vânzătorul încearcă să-l convingă de 

necesitatea ei: 

- Şi ce va face domnia voastră dacă tocmai doreşte să se 

bărbierească sau să-şi lege nodul de la cravată? 

- Cum adică ce mă fac? Păi, îl rog pe fratele meu geamăn să vină 

să stea în faţa mea. 
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Vine un scoţian la ziarul local şi zice: 

- Dacă mai publicaţi în ziarul local glume cu scoţieni, atunci 

puteţi să vă luaţi gândul să mai împrumut ziarul vostru! 

 

  

Q: După ce recunoşti un vapor scoţian?  

A: Nu zboară pescăruşii deasupra lui... 

 

  

Un om soseşte în grabă la Sir: 

- Sir, John a sărit cu paraşuta şi nu s-a deschis. 

- Iar?! 

 

  

Cică Iţic şi Raşela aveau zece copii. Nu mai aveau destulă 

mâncare să dea la toţi puradeii, aşa că s-a gândit Iţic să facă 

economie în familie. Într-o seară şi-a adunat plozii şi le-a zis: 

- Băi, care nu mănâncă astă-seară, primeşte 5.000 de şekeli. 

Copiii urlă de fericire şi sar să-şi primească banii. Se culcă 

nemâncaţi şi aşteaptă cu înfrigurare dejunul. A doua zi, puradeii fug 

la Iţic să ceară de mâncare. Iţic stă un pic, se gândeşte şi zice: 

- Ei, acum cine vrea să mănânce, dă cei 5.000 de şekeli înapoi... 

 

  

McGregor vine năduşit, cu respiraţia tăiată şi tare nervos de la 

lucru. Nevastă-sa îl întreabă de ce e aşa nervos. 

- Am pierdut autobuzul şi am alergat tot drumul în urma lui! 

- Bucură-te totuşi, îi răspunde nevasta, ai economisit totuşi 50 

de pence costuri de transport! 

- Da, într-adevăr, dar dacă alergam în urma unui taxi econo-

miseam 5 pounzi! 
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Q: De ce poartă somalezii un os înnodat în păr? 

A: Să nu pice printre zăbrelele capacelor de la canalizare. 

 

  

Q: De ce au inventat evreii căsătoria?  

A: Ca să nu mai dea bani pe curve! 

 

  

Coşmarul lui Brejnev: Să aibă în Piaţa Roşie două milioane de 

chinezi, îmbrăcaţi în costume populare româneşti care strigă în 

limba cehă „Daţi-ne drumul în Israel!”. 

 

  

Q: După ce se recunoaşte un somalez bogat?  

A: Poartă un Rolex în jurul brâului. 

 

  

După ce mănâncă o singură stridie într-un restaurant, un scoţian 

moare cu stomacul perforat de perla naturală care se găsea în 

stridie şi pe care nu o băgase în seamă. 

Mergând în urma carului mortuar, soţia decedatului se 

lamentează unei prietene: 

- Noroc cu perla aia, că altfel nu aveam cu ce să-l duc la groapă! 

 

  

John din Glasgow îi cumpără soţiei sale la venirea iernii un inel 

foarte ieftin. 

- De ce eşti dintr-o dată aşa de risipitor? îl întreabă un coleg de 

birou. 

- Am un motiv întemeiat, colega. Acum Liz nu va mai avea 

nevoie de mănuşi până la venirea primăverii! 
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Tatăl lui Ştrulă e evreu, iar mama ţigancă. Într-o zi, vine Ştrulă la 

mama lui şi zice: 

- Mamă, eu sunt mai mult evreu sau mai mult ţigan? 

- Nu ştiu, Ştrulă, zise mama. Du-te întreabă-l pe taică-tău! 

- Unde-i tata? 

- În sufragerie, îşi caută moneda de 10 de lei pe care a pierdut-o 

ieri!  

Se duce Ştrul la tatăl lui şi îl întreabă: 

- Tată, poate poţi tu să-mi dai un răspuns la întrebarea asta! Eu 

sunt mai mult evreu sau mai mult ţigan? 

- Nu ştiu, dar de ce întrebi? 

- Un băiat care locuieşte cu noi pe stradă îşi vinde bicicleta, iar 

eu nu ştiu ce să fac, să încerc să mă tocmesc sau să aştept până la 

noapte şi să i-o fur... 

 

  

Q: Ce naţionalitate aveau Adam şi Eva? 

A: Erau ruşi! Nu aveau ce îmbrăca, nu aveau casă şi credeau 

totuşi că trăiesc în Paradis... 

 

  

Q: De ce un somalez are gâtul umflat?  

A: S-a înecat cu un bob de orez. 

 

  

Un scoţian moare şi ajunge la Sfântul Petru. Acesta îi spune: 

- Noi, aici în cer, avem cu totul alt simţ al dimensiunilor. La noi 

un milion de ani e ca un minut şi un milion de pounzi ca un penny! 

- Excelent! zice scoţianul. Atunci, aş avea o dorinţă. Împrumută-

mi un penny! 

- Cu plăcere, dacă ai timp un minut... 
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John: Sir, avem un hoţ în bibliotecă...  

Sir: Şi ce citeşte, John? 

 

  

Q: Cine are 50 de kilograme în Somalia?  

A: Populaţia unui sat. 

 

  

Iţic şi Ştrulă îşi povestesc visele: 

- Se făcea că mi-a venit pofta de borş, zice Iţic. Am pus carnea la 

fiert şi fuga în piaţă după mărar, dar de unde? În piaţă, niciun fir de 

mărar. Atunci am luat avionul şi am plecat în Canada după mărar. 

- Fleacuri, zice Ştrulă. Să vezi ce vis am avut eu! Se făcea că 

dormeam şi aud un ciocănit în uşă. Deschid şi cine crezi că-mi cade 

de gât? Claudia Cardinale! A fost o nebunie! La despărţire, mi-a 

declarat cu mâna pe inimă că este cea mai fericită femeie din lume. 

Dar abia a plecat şi aud alt ciocănit în uşă. Când deschid, să cad jos 

nu alta. Cine crezi că era? Vechea mea pasiune, Sofia Loren! Deşi 

eram epuizat, dragostea mi-a turnat noi puteri în vine şi m-am 

purtat ca un performer, am iubit-o cu patimă dureroasă pe Sofica. 

După ce a plecat, am încuiat uşa şi se făcea că m-am culcat din nou, 

cu gândul să nu mai dau drumul la nimeni. Dar bătăile în uşă s-au 

înteţit din nou. Mi-am zis hotărât că nu mai primesc pe nimeni şi 

aşa am făcut. Cine crezi că era ghinionista? Brigitte Bardot! Dar am 

spus nu şi nu a fost! A insistat ea cu vorbe frumoase, cu gesturi 

incitante, dar eu am fost incoruptibil şi am dat-o afară. 

- Dobitocule, se supără Iţic, de ce n-ai adus-o la mine? 

- Păi, de unde să te iau, dragul meu? Nu erai plecat în Canada 

după mărar? 
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Sir şi John sunt la vânătoare pe domeniul castelului. Servitorul, 

privind prin binoclu înspre castel, spune: 

- Sir, cred că ar trebui să vă informez că doamna este în 

compania unui domn.  

Sir răspunde: 

- Nu se poate, te înşeli. Doamna mi-a spus că primeşte o 

prietenă în vizită. Dă-mi şi mie binoclul. 

Joihn îi dă binoclul şi Sir spune: 

- Acest binoclu nu este suficient de puternic. Dă-mi puşca cu 

lunetă. 

 

  

Doi scoţieni hotărăsc să se bată în duel. Pentru a nu fi 

descoperiţi că încalcă legea, vor trebui să se deplaseze la o distanţă 

considerabilă, într-un loc ferit, în poiana unei păduri. Pentru asta 

trebuia să ia trenul. Se duc amândoi la gară: 

- Daţi-mi un bilet dus, zice primul. 

- Eşti pesimist, concluzionează celălalt. Eu iau dus - întors. 

- Nu-s pesimist, sunt econom. De obicei, mă întorc cu biletul 

adversarului. 

 

  

Un scoţian iese din bar beat criţă. Pe drumul spre casă, pică în 

şanţ şi adoarme acolo. Două turiste trec din întâmplare pe acolo şi, 

vrând să afle secretul vestitului kilt, aruncă o privire sub acesta. Dat 

fiind faptul că le-a plăcut ceea ce au văzut, leagă în jurul penisului 

scoţianului o banderolă roz. A doua zi, scoţianul nostru ajunge 

acasă, se dezbrăca şi nevastă-sa rămâne înmărmurită de panglică: 

- Dragă... unde ai fost?  

El îşi priveşte penisul şi zice: 

- Nu ştiu, dar cred că am câştigat premiul întâi... 
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Un agent sovietic este trimis în S.U.A. să lucreze pentru KGB.  

O perioadă de două săptămâni toate lucrurile merg bine, părea 

că spionajul e simplu, până când într-o dimineaţă la uşa 

„americanului” roşu sună trei tipi cât dulapul, cu ochelari fumurii şi 

feţe rigide: 

- Domnule, trebuie să stăm de vorbă! 

Îl înşfacă pe rus, îl aruncă într-o limuzină cu geamuri opace şi o 

jumătate de oră mai târziu, acesta se afla într-o cameră întunecată, 

iar din spatele unui birou o voce îi spunea: 

- Domnule Ivan, dumneata desfăşori activităţi de spionaj, ai în 

subordine reţeaua informativă şi ştim care sunt căsuţele poştale pe 

care le foloseşti. După cum observe, noi ştim totul, însă suntem 

interesaţi de agenţi valoroşi ca dumneata, care am dori să ni se 

alăture. Evident, asigurăm o protecţie corespunzătoare, inclusiv 

membrilor familiei, respectiv schimbare de nume, de domiciliu, 

operaţii estetice şi un salariu considerabil. Deci, lucrezi pentru noi? 

Ivan nu scotea nicio vorbă. 

- Înţeleg, spune vocea, este o decizie grea, pentru un membru 

de partid. Ai o oră la dispoziţie să alegi...  

După o oră, vocea se aude din nou: 

- Deci, domnule Ivan?  

Ivan tăcea în continuare. 

- Se pare că nu m-am făcut înţeles, zice tipul. Băieţi... 

Urmează o bătaie năpraznică: sânge, dinţi rupţi, fracturi, degete 

în tocul uşii etc. 

- Cum rămâne, domnule Ivan? 

Ivan tăcea mâlc.  

Urmează o perioadă de două săptămâni de tratament similar. 

Ivan rezistă eroic.  

În final, americanii trag concluzia: 
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- Domnule, ăsta are secera şi ciocanul tatuate pe inimă. Nu 

scoatem nimic de la el. Totuşi, pentru că a rezistat la tratamentul 

care îi sparge chiar pe cei mai tari în două ore, o să-i facem favorul 

de a-l paraşuta la el în U.R.S.S. 

Aşa se şi întâmplă, iar Ivan este descoperit pe jumătate îngheţat 

şi plin de răni de tovarăşi.  

Este transportat la cel mai bun spital militar şi, după luni de 

tratament, la externare este primit de preşedinte care îl declară 

„eroul poporului sovietic” şi-l avansează general, numindu-l şeful 

spionajul sovietic.  

Nu după mult timp, este invitat la depunerea jurământului la o 

şcoală de spionaj, unde şeful acesteia roia în jurul lui slugarnic, 

invitându-l să dea poveţe tinerilor elevi pentru a putea rezista şi ei 

la „tratamentele atroce aplicate de imperialiştii veroşi”, pentru a nu 

divulga secretele de stat şi serviciu: 

- Tovarăşe general, împărtăşiţi-le din bogata dumneavoastră 

experienţă! 

Ivan, îmbătrânit prematur de bătăile primite, îi învăluie pe elevi 

cu o privire caldă, părintească şi zice cu vorbe cumpănite: 

- Bă băieţi, învăţaţi dracului o limbă străină ca vă bat ăia de vă 

căcaţi pe voi! 

 

  

Într-un mic orăşel scoţian, un localnic este sunat la telefon: 

- Alo, John? Bătrâne, mă aflu într-o situaţie critică şi am nevoie, 

urgent, de 10 lire... Poţi să-mi dai? 

- Alo, nu înţeleg nicio vorbă! răspunde John. 

- Îmi trebuie zece lire! strigă aproape silabisit solicitantul. 

- Alo, intervine centralista pe fir, domnului îi trebuie 10 lire de la 

dvs... 

- Ştii ce? se înfurie John. Dacă auzi aşa de bine, împrumută-i 

dumneata! 
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Un evreu se duce la rabin, şi îi spune: 

- Rabi, nu ştiu ce să mă fac cu fiul meu, pentru că deşi l-am 

crescut în spiritul religiei mozaice şi am avut grijă ca el să respecte 

mereu căile şi legile iudaice, mi-a spus că vrea să devină creştin. Cu 

ce am greşit? 

La care rabinul răspunde: 

- E interesant că mă întrebi tocmai pe mine, pentru că şi eu l-am 

crescut pe fiul meu cât am putut de bine şi l-am îngrijit şi am avut 

grijă să respecte calea, dar şi el mi-a spus că vrea să devină creştin. 

- Bine, şi ce aţi făcut? 

- Am căutat răspunsul la Dumnezeu. 

- Şi? 

- Şi El mi-a răspuns: "E interesant că mă întrebi tocmai pe mine, 

pentru că şi eu..." 

 

  

Un scoţian se duce la casiera unui teatru şi îi întinde o monedă. 

- Doriţi să vă reţin un loc? întreabă casiera. 

- Nu, asta este pentru dvs. Voi reveni peste un sfert de oră cu 

soţia, iar dvs. veţi spune că s-au vândut toate biletele. 

 

  

La brutărie: 

- Aş dori o pâine de un kilogram. Cât costă? 

- Opt sute, răspunse brutarul. Poftim! 

- Dar pâinea aceasta este mai uşoară, spuse scoţianul cântărind-

o în mână. 

- Nu-i nimic, zise brutarul impertinent. O să fie uşor de cărat. 

- Poftim banii, zise clientul, aruncând pe tejghea şase sute. 

- Nu sunt suficienţi. Mai trebuie. 

- Nu-i nimic, replică scoţianul. O să fie mai uşor de numărat. 
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- Amice, este întrebat un scoţian, cum arată micuţii tăi gemeni? 

- Ah, sunt nemaipomeniţi! 

- Nu ai o fotografie? 

- Ba da, uite! 

- Dar nu văd decât unul. De ce nu i-ai pozat pe amândoi? 

- Nu e nevoie, seamănă ca două picături de apă! 

 

  

- Iertaţi-mă, Sir, dar am impresia că vă caută cineva la telefon. 

- Cum ai impresia, John? Sau mă caută cineva la telefon sau nu 

mă caută! 

- Vedeţi, Sir, când am ridicat receptorul, vocea de la celălalt 

capăt a spus: „Tu eşti caraghiosul bătrân, chel şi idiot?” 

 

  

Q: Cum fac soldaţii somalezi încălzirea de dimineaţă? 

A: Aleargă două ture de ţară! 

 

  

Q: Care e cea mai apreciată reclamă în Somalia? 

A: „Snickers, când te apucă foamea.” 

 

  

McGreggor îl întreabă pe prietenul său, McIntosh, proprietarul 

unei fabrici de confecţii: 

- E adevărat că la fabrica ta se organizează o chetă în scopuri 

umanitare? 

- Da. 

- Şi tu ce dai? 

- Eu dau aprobarea! 
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Q: Ce păţeşte un evreu care merge în eracţie către un zid?  

A: Îşi rupe nasul! 

 

  

- John?! 

- Yes, Sir! 

- Toaleta noastră are două uşi? 

- No, Sir! 

- La naiba, iar m-am căcat în şifonier! 

 

  

Q: Cum vin somalezii la studiu în Europa?  

A: Prin fax. 

 

  

O scoţiancă îi face cadou soţului ei o lampă de citit. Acesta, 

primind cadoul, zice: 

- Risipitoareo! Acum trebuie să ne cumpărăm şi o carte... 

 

  

Un avion rusesc se prăbuşeşte în Alaska. Pilotul se salvează, dar 

îl prind americanii. La sediul CIA, interogatoriu: 

- Băi tovarăşi, ce sistem de radiolocaţie folosiţi voi? 

- … 

- Băi tovarăşi, ce sistem de propulsie aveţi? 

- Băi tovarăşi, dacă nu descrii aparatura de bord... te fac bucăţi! 

Îl iau doi malaci la tăbăcit, dar rusul nimic. După o vreme, când 

la un schimb de prizonieri ajunge rusul acasă îl întreabă colegii: 

- Ia spune, cum a fost în captivitate la americani? 

- Puneţi mâna pe carte şi învăţaţi aparatura de bord că, dacă vă 

prind americanii şi nu ştiţi, vă tăbăcesc de trei ori pe zi! 
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Q: Cum a fost fabricată pentru prima oară sârma? 

A: Un scoţian şi un evreu au zărit pe stradă o monedă de un 

penny. 

 

  

Doi scoţieni se întâlnesc pe stradă. 

- Vrei să dejunăm împreună? 

- Cum să nu! răspunde celălalt bucuros. 

- Perfect! Dă telefon soţiei tale şi spune-i să pună un tacâm în 

plus. 

 

  

Q: Cum se numeşte un somalez îmbrăcat cu o scurtă de blană?  

A: Perie de curăţat pipa. 

 

  

Un tânăr scoţian face o donaţie de sânge. Pacienta trebuia să 

primească de trei ori sângele tânărului. După prima transfuzie, 

tânărul primeşte de la femeie 1000 de pounzi.  

După a doua, 500 de pounzi. 

După a treia primeşte doar un „Mulţumesc!” Avea deja prea 

mult sânge scoţian în ea... 

 

  

La reşedinţă sună telefonul. John ridică receptorul. 

- John! 

- Yes, Sir. 

- Unde-i doamna, John? 

- Doamna este în dormitor, Sir, în pat cu domnul. 

- John, ia puşca şi împuşcă-i pe amândoi! 

- Yes, Sir. 
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Se aud câteva împuşcături şi ţipete, după care John revine la 

telefon. 

- Sir? 

- Yes, John, e gata treaba? 

- Yes, Sir, pe doamna am împuşcat-o, dar pe domn numai l-am 

rănit. Sărind însă pe geam, a căzut în piscină şi s-a înecat. 

- John, dar noi nu avem piscină! 

- Alo, ce număr aţi format? 

 

  

Q: Care e asemănarea dintre streptococi şi somalezi? 

A1: Greutatea! 

A2: Nu, ambii se compactează, aşteptând timpuri prielnice! 

 

  

McGregor îi cumpără fiului său o pereche de pantofi noi. Seara, 

pornesc la o plimbare. Pe drum, tatăl îşi întreabă fiul: 

- Ai încălţat pantofii noi? 

- Da, tată. 

- Atunci, fiule, fă şi tu paşii ăia mai mari... 

 

  

Q: Care e cel mai rapid animal din lume?  

A: Oricare animal, când traversează Somalia... 

 

  

Doi ruşi intră într-un bar. Unul din ei face comandă: 

- Chelner, două sute de votcă pentru fiecare! 

- Imediat. 

Peste câteva minute: 

- Chelner, încă două sute de vodcă! 

- Imediat. 
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Peste puţin timp: 

- Chelner... 

- Ştiu, câte două sute de votcă. 

- Nu, numai un pahar... colegul meu e şoferul. 

 

  

Într-un sat de evrei. Unul mai bogat îşi bate joc de unul mai 

sărac, iar înţeleptul satului află de asta şi-l cheamă pe cel bogat la 

el. Îi spune să se ducă la cel sărac şi să-i ceară imediat scuze, 

deoarece ei trebuie să fie uniţi şi la bine şi la rău şi nu trebuie să 

râdă unii de alţii. Atunci, cel bogat se duce înspre casa celui sărac. 

Acesta din urmă aflase că bogatul urmează să vină să-şi ceară 

scuze. 

Bogatul ajunge la uşă, bate si, după ce I se deschide, întreabă: 

- Nu vă supăraţi, aici locuieşte familia Steinhard? 

- Nu! 

- Vă rog frumos să mă scuzaţi. 

 

  

Un scoţian era pe patul de moarte. La un moment dat, a simţit 

un miros aromat de la bucătărie: 

- Hei, nevastă, spune el abia şoptit, miroase a friptură! Dă-mi şi 

mie o bucăţică! 

- Stăpâneşte-te, om fără minte! zice soţia nervoasă. Dacă îţi dau 

o bucăţică ţie, cu ce îi voi mai servi pe cei care vor veni la 

înmormântarea ta? 

 

  

Un scoţian îşi dezlipea tapetul din sufragerie, când primeşte 

vizita unui prieten. 

- Ce s-a întâmplat, vrei să tapetezi pereţii cu un model nou? 

- Nu, nu vrem decât să ne mutăm... 
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Cică s-a făcut un top al celor mai corupte ţări. Toată lumea se 

aştepta ca pe primul loc să iasă Rusia, dar a ieşit pe locul al II-lea.  

Q: Ştiţi de ce? 

A: A dat şpagă să nu iasă prima! 

 

  

Fiul unui scoţian aflat în armată, îi scrie tatălui său: „Am 

cunoscut o fată frumoasă, vreau să mă însor cu ea. Trimite-mi două 

lire să-mi fac o fotografie cu ea, să ţi-o trimit, ca să ştii şi dumneata 

cum arată.” 

La câteva zile, tatăl îi trimite o liră, cu următoarea scrisoare: 

„Trimite-mi poza fetei, pe tine te cunosc.” 

 

  

Iţic sună la Securitate: 

- Alo, vedeţi că Ştrul are nişte lemne! 

- Şi ce e cu asta? 

- A găurit şi a introdus în fiecare lemn bijuterii, diamante, dolari 

şi probabil ceva muniţie adusă din America, de la fratele lui. 

Apoi îl sună pe Ştrul: 

- Mă dobitocule, pregăteşte-te că am trimis să-ţi spargă 

lemnele! 

- Pe cine? 

- Pe ăia pe care mi i-ai trimis tu anul trecut de mi-au săpat 

grădina. 

 

  

Q: Cum se zice "Du-te naibii! " pe evreieşte?  

A: „Ai încredere în mine!” 
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O mare fabrică de lapte trimite ca ajutor 100.000 litri de lapte în 

Somalia. Ca bonus, împachetează şi 100.000 de paie. 

După livrarea ajutoarelor, vine un telefon din partea conducerii 

somaleze: „Vă mulţumim pentru lapte, dar ce să facem cu atâţia de 

saci de dormit?” 

 

  

Unui scoţian i se naşte cel de-al cincilea copil. Un prieten îl 

întreabă: 

- Cum de ai luat hotărârea asta? Cei patru copii care îi ai te costă 

şi aşa destui bani. 

- Hotărârea am luat-o căci ne-au mai rămas scutece de la cel de-

al patrulea născut... 

 

  

Un evreu bătrân şi unul tânăr călătoresc cu trenul. Tânărul 

întreabă: 

- Cât e ceasul? Bătrânul nu răspunde. 

- Mă scuzaţi, domnule, cât e ceasul? Bătrânul tace în 

continuare. 

 

  

- Este adevărat, îl întreabă un englez pe un scoţian, că Partidul 

Naţional Scoţian doreşte înfăptuirea unui stat independent scoţian? 

Scoţianul rămâne puţin gânditor, după care răspunde: 

- Dacă nu ne costă niciun ban, de ce nu? 

 

  

Q: Ce fac somalezii noaptea?  

A: Reclame pentru televiziune... 
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- Camera cu vedere spre mare costă cu două lire mai mult, 

spuse recepţionerul unui turist scoţian. 

- Şi dacă vă promit că nu mă uit pe fereastră, cât costă? 

 

  

Q: De ce în Scoţia în fiecare castel se află câte o stafie?  

A: Este mult mai ieftină decât un sistem de alarmă... 

 

  

Sir şi John se pregătesc să plece în vacanţă şi, când să intre în 

maşină să plece, Sir spune: 

- John aduceţi-mi pianul, vă rog... 

- De ce, Sir? 

- Aduceţi-mi pianul, vă rog... 

- De ce, Sir? Pianul e mare şi greu! 

- Mi-am uitat bricheta pe el, John... 

 

  

Q: Ce e un somalez cu un coif de oţel?  

A: O agrafă de birou... 

 

  

Într-un lagăr de evrei, vine gardianul şi spune: 

- Băieţi, am o veste bună şi una rea. Aia bună e că mâine 

jumătate din voi plecaţi acasă. Aia rea e că numai jumătatea de sus! 

 

  

Vine Alioşa acasă. O vede pe Nataşa trebăluind. Fără să salute, 

se apropie şi îi dă o palmă. Nataşa, oarecum încurcată, îl întreabă: 

- De ce, Alioşinca meu cel drag? 

- Ehei, dacă ştiam, te omoram! 
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Un scoţian merge la un grădinar să cumpere castraveţi. Îşi alege 

unul mare şi întreabă cât costă: 

- Doi şilingi, zice grădinarul. 

- Oooo, e prea scump, zice scoţianul şi caută un alt castravete 

mai mic. 

- Cât costă asta? întreabă din nou. 

- Şase pence, zice grădinarul. 

- Bine, se hotărăşte scoţianul, atunci vin să-l iau în trei 

săptămâni! 

 

  

Iţic îşi câştigă şi el pâinea cu vioara. Cu timpul, a observat cu 

groază, că de câte ori atacă Paganini, avea erecţie. Disperat, se 

duce la Şloim. 

- Să vezi, uneori mi se întâmplă pe scenă şi mi-e ruşine, că vede 

lumea. 

- Ia cântă, zice Şloim. 

Iţic trage câteva acorduri, o păţeşte şi Sloim. 

- Măi să fie, hai să-l întrebăm pe Rabi! 

- Rabi, uite ce se întâmplă... 

- Ia cântă, Iţic! 

Cântă Iţic, toţi observă nefericitul efect. Stă Rabi, stă şi 

meditează adânc. După un timp, zice: 

- Iţic, nu-mi dau seama, dar cred că ar putea fi aşa. Ori avem noi 

scule melomane, ori tu cânţi ca o pizdă! 

 

  

Un somalez la alimentară: 

- Orez, vă rog. 

- În câte felii doriţi? 
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Q: Care e diferenţa dintre un scoţian şi o nucă de cocos?  

A: Nuca de cocos îţi dă de băut... 

 

  

Sir îi zice lui John: 

- John, mută te rog pianul din sufragerie în bibliotecă! 

- Imediat, Sir! Să mai iau ceva şi în cealaltă mână? 

 

  

Doi scoţieni în compartimentul uni tren: 

- Ştiţi, sunt în voiaj de nuntă, fac o călătorie în Italia, spune unul. 

- Dar soţia dvs. unde este? întreabă celălalt. 

- A, pe soţie am lăsat-o acasă. Ea a mai fost măritată şi a mai 

văzut Italia... 

 

  

Satul aflat pe culmile înalte ale Scoţiei era înmărmurit de 

durere. Din America venise vestea că NcNab a murit. 

- Nu pot să cred că a murit! Ce a avut? întreabă un bun prieten 

de-al răposatului. 

- Atac de cord, răspunse un altul. 

- Bietul om! Şi cum s-a întâmplat? 

- Se zice că NcNab era afectat până în străfundul sufletului de 

poveştile ce se spun despre zgârcenia scoţienilor. Într-o seară, s-a 

dus la barul din New York pe care-l frecventa şi a făcut cinste 

tuturor celor de faţă, să se afle că e scoţian. Tot timpul au crezut 

despre el că este irlandez. 

 

  

Q: Cine a fost primul om pe Lună? 

A: Un somalez care s-a jucat cu elasticul de la chiloţi... 
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Un scoţian împreună cu soţia şi copilaşul merg la un concert de 

muzică clasică. Plasatoarea îi spune: 

- Dacă cumva copilaşul zbiară, trebuie să părăsiţi sala. 

Bineînţeles banii pentru bilete îi veţi primi înapoi.  

Către sfârşitul concertului scoţianul i se adresează soţiei: 

- Mai e mult? 

- Câteva minute doar... 

- Bine, atunci smuceşte-l un pic pe junior... 

 

  

Tatăl îşi scoate fiul în oraş cu ocazia împlinirii vârstei de 7 ani. 

Copilul îşi doreşte câteva banane. Tatăl îi ia o banană.  

După şapte ani, tatăl îşi scoate fiul în oraş cu ocazia împlinirii 

vârstei de 14 ani. Copilul îşi doreşte o bere.  

Tatăl: 

- Stau să mă gândesc, fiule… Crezi că merge berea după 

banane? 

 

  

Ştrul e soldat în armata israeliană. Într-o zi, se prezintă la 

comandant şi-i predă un tanc inamic în perfectă stare de 

funcţionare. Ce mai captură! Primeşte o săptămână de concediu ca 

recompensă. La două zile după ce revine din concediu, se prezintă 

iar la comandant cu un nou tanc în stare şi mai bună. Comandantul, 

mirat, îi zice: 

- Măi Ştrul, îţi dau concediul, dar trebuie să-mi spui cum ai 

făcut. 

- Păi, simplu. M-am dus la linia de demarcaţie şi am strigat:  

- Ahmed, vrei concediu? 

- Da. 

- Atunci, hai să facem schimb de tancuri... 
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- Tată, tată! vine feciorul de ţăran scoţian la tatăl său. Vacile 

vecinului au intrat în fânul nostră şi ne mănâcă iarba! 

- Taci din gură! Ia o găleată şi du-te şi le mulge!... 

 

  

Iţic şi Ştrulă emigrează în America. După vreo 3 ani, se 

reîntâlnesc. Iţic e un prosper om de afaceri, iar Ştrulă e şi el foarte 

bogat. 

- Cum ai dus-o, măi Iţic, de când nu ne-am mai văzut? întreabă 

Ştrulă. 

- Cum să o duc? Când am ajuns, n-aveam bani decât de banana 

şi, într-una din zile, mâncând o banană, mi-a venit o idee. Am 

fabricat un spray pentru penis cu miros de banane. Dar tu cum de 

ai ajuns chiar atât de bogat? 

- Păi şi eu tot cu bananele ca tine… Într-o zi, mi-a venit ideea să 

fac un spray cu miros de penis cu care să dai pe banane. 

 

  

Echipa naţională a Scoţiei a câştigat meciul. Antrenorul vine în 

cabine şi zice: 

- Băieţi, aţi fost minunaţi! Meritaţi pe deplin o mică răcorire. 

Hai, John, deschide fereastra! 

 

  

Q: Cum s-a format Marele Canion? 

A: A scăpat un evreu o monedă de un penny într-o crăpătură a 

solului. 

 

  

Q: Cum se numeşte un somalez cu un bob de mazăre în păr?  

A: Un sfert de kilogram… 
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Alioşa şi Nataşa discută: 

- Nataşa, mă iubeşti? 

- Cum să nu. 

- Atunci dă-ţi paltonul jos. 

- Bine, Alioşa.  

După câtva timp: 

- Nataşa, mă iubeşti? 

- Sigur. 

- Atunci dă-ţi puloverul jos. 

- Bine, Alioşa. 

După câtva timp: 

- Nataşa, mă iubeşti? 

- Cum să nu. 

- Atunci dă-ţi fusta jos. 

- Măi, Alioşa! 

- Hai, te rog. 

- Bine, Alioşa.  

După câtva timp: 

- Nataşa, mă iubeşti? 

- Sigur. 

- Atunci dă-ţi cămaşa jos. 

- Măi, Alioşa! 

- Hai, te rog. 

- Bine, Alioşa.  

După câtva timp: 

- Nataşa, mă iubeşti? 

- Sigur. 

- Atunci dă-ţi sutienul jos. 

- Măi, Alioşa. Dacă continui să fii obraznic, îţi închid telefonul! 
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Se spune că Robinson Crusoe a fost evreu, ceea ce nu ştie foarte 

multă lume. Într-o zi, după toţi acei ani de singurătate, Robinson a 

zărit o corabie nu departe de insulă şi i-a făcut semn. Cei de pe 

corabie l-au văzut. Căpitanul a cerut o barcă şi, însoţit de câţiva 

marinari, a venit pe insulă. Robinson i-a povestit ce i se întâmplase 

şi l-a rugat să-l ducă în Anglia. Căpitanul, care era englez, s-a învoit. 

- Suie în barcă, i-a spus. 

- Înainte de a pleca, aş vrea să vă arăt, dacă-mi îngăduiţi, tot ce 

am făcut, a spus la rândul său Robinson. Am petrecut atâţia ani pe 

insulă! Numai câteva clipe durează. 

- Cu plăcere, a răspuns căpitanul, care era un om politicos.  

Robinson l-a dus ceva mai încolo, pe insulă. 

- Aici este locuinţa mea principal, cu primul gard pe care l-am 

făcut. Alături, ţarcul caprelor, iar dincolo sinagoga. După aceea, 

grajdul, via, cea de-a doua sinagogă... 

- Iartă-mă, a spus căpitanul cam mirat, dar eşti chiar singur pe 

insulă? 

- Singur-singurel. 

- De ce-ai ridicat atunci două sinagogi? 

- E la mintea cocoşului, i-a răspuns Robinson. Asta e sinagoga la 

care mă duc, iar cealaltă e cea la care nu mă duc nici în ruptul 

capului. 

 

  

Un scoţian este cu afaceri la Paris. După ce termină treburile, se 

gândeşte să se distreze cu o tipă din Franţa. Negociază cu una 

tariful în funcţie de posibilităţile sale, o duce la hotel, o dezbrăcă, se 

dezbrăca şi el. 

- Domnule, ca să fim liniştiţi, o facem cu prezervativ. 

Tipul scoate din buzunar un pacheţel, îl desface şi scoate un 

prezervativ mototolit, peticit şi lipit în vreo 2-3 locuri. 
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- Domnule, eu sunt o femeie de lux, ce vrei să faci cu mizeria 

asta?  

Tipa ia obiectul şi-l aruncă pe fereastră. Scoţianul disperat 

strigă: 

- Stai! Ce faci? L-am luat împrumut de la club! 

 

  

Un scoţian ajuns miliardar se căsătoreşte, spre uimirea 

generală, cu o femeie bătrână, urâtă şi rea de gură. Un concetăţean 

explică fenomenul: 

- A procedat aşa de zgârcit ce este! Acum, într-o singură 

persoană are şi nevastă şi soacră... E o economie! 

 

  

Un scoţian i se adresează unui prieten: 

- Trebuie să-mi cumpăr un pieptene nou, la cel vechi i s-a rupt 

un dinte. 

- Dumnezeule, pentru un dinte. Dar îl mai poţi încă folosi pe cel 

vechi! 

- Dar era ultimul dinte... 

 

  

Q: Aţi auzit de somalezul care, la grădina zoologică, a căzut în 

groapa cu crocodili? 

A: A mâncat trei dintre ei până îngrijitorii au reuşit să intervină... 

 

  

- John, spune Sir, care îşi spală picioarele în lighean, te rog 

aruncă apa asta şi adu-mi un prosop. 

John ia ligheanul şi îl aruncă pe geam, iar de afară se aude un 

ţipăt însoţit de înjurături, la care Sir impasibil: 

- John, era cineva în lighean? 
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Q: Cum se numeşte un somalez cu un câine?  

A: Vegetarian... 

 

  

Scoţianul, proprietar al unei firme, se adresează angajaţilor: 

- Dumneavoastră aţi lucrat anul acesta foarte bine, în conse-

cinţă profiturile firmei au crescut substanţial. Drept recunoştinţă, 

fiecare dintre voi va primi câte un cec de douăzeci de lire.  

Bucurie generală. Patronul continuă: 

- Dacă şi la anul veţi lucra la fel de bine, atunci am să le şi 

semnez. 

 

  

Un gangster ameninţă un scoţian: 

- 1.000 de Pounds sau te omor!  

La care scoţianul: 

- 500! Sunt deja pe jumătate mort de frică! 

 

  

Ivan a prins peştişorul de aur. Prima dorinţă: 

- O vodcă mare! 

O bea, peştişorul aşteaptă să-i îndeplinească a doua dorinţă. 

- Toată Volga asta să fie vodcă! 

Se face. Se aruncă Ivan, înoată, bea, într-un târziu, iese pe mal, 

destul de cherchelit. 

- A treia dorinţă? îl întreabă peştişorul. 

- O... vodcă mică! 
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Sporticulații vesele 
 

 

 
 

Numai făcând sport în fiecare zi,  

poţi muri sănătos.  
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Q: Care este diferenţa dintre fotbal şi rugby? 

A: Rugby-ul este un sport de golani, practicat de gentlemeni, iar 

fotbalul este un sport de gentlemeni practicat de golani. 

 

  

După opt reprize, vine boxerul măcinat în pumni în colţ. 

Antrenorul îi zice: 

- Ar trebui să te hotărăşti odată! Vrei titlul sau premiul Nobel 

pentru pace... 

 

  

Boxerul campion vine la poliţie: 

- Un tip m-a jefuit. M-a ameninţat şi mi-a luat cei 300 de dolari 

pe care îi aveam la mine. 

- Şi nu v-aţi apărat? 

- Pentru aşa un gaj mic? 

 

  

- Mai am vreo şansă să câştig?, îi întreabă boxerul în pauză pe 

membrii echipei sale. 

- Cu siguranţă! Loveşte aşa mai departe aerul şi adversarul 

capătă cu siguranţă o aprindere la plămâni... 

 

  

Un boxer renumit îşi lansează primul CD, cu toate că nu era 

cazul. Un critic întreabă producătorii: 

- Care a fost aşa de tâmpit să-i spună că e în stare să cânte? 

Răgetele astea sunt de toată jena... 

- Nimeni! Nimeni nu a fost aşa de tâmpit să-i spună că nu e în 

stare să cânte... 
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Trei femei căsătorite cu sportivi povestesc mariajele lor: 

- Sunt căsătorită cu un fotbalist, spune prima. În fiecare noapte 

avem câte un meci, două reprize a câte 45 de minute, apoi de 

multe ori urmează prelungiri... 

- Eu sunt căsătorită cu un hocheist, spune a doua. În fiecare 

noapte avem patru reprize a câte 20 de minute... 

- Eu sunt căsătorită cu alergător, se laudă a treia. Avem chiar şi 

un record de 10 minute… 

 

  

100 de boxeri au fost întrebaţi despre pericolul sportului pe 

care-l practică. 10% au spus că boxul este periculos pentru 

sănătate. 90% nu au înţeles întrebarea. 

 

  

Antrenorul îi spune în pauză cuvinte de încurajare boxerului: 

- Celălalt câştigă cu siguranţă, dar tu ai parte de cele mai bune 

prim-planuri la televiziune... 

 

  

A sări coarda poate fi un sport plăcut... însă nu într-un ring de 

box! 

 

  

Cel mai periculos sport e urcatul pe scări. 

 

  

- Ce fel de sport faci? 

- Clipesc când sunt beat. Uneori mai fac câte un atac de 

anxietate! 
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Boxerul cade la pământ în repriza a patra. Arbitrul începe să 

numere. O bătrânică din primul rând se ridică şi strigă: 

- Ăsta oricum nu se ridică! Îl ştiu eu din autobuz... 

 

  

Doi alpinişti stau pe marginea unei prăpăstii. Zice unul: 

- Aici a picat ghidul nostru anul trecut!  

Celălalt scandalizat: 

- Şi asta spui tu aşa de liniştit? 

- Păi ce era deja destul de vechi şi avea şi câteva pagini rupte! 

 

  

Şi băieţii şi fetele au interes faţă de sport: băieţilor le place 

fotbalul, fetelor le plac fotbaliştii! 

 

  

- Drumul din cabine până în ring mi se pare cam prea lung, 

comentează boxerul. 

- Linişteşte-te, îi zice antrenorul, la întoarcere vei fi oricum 

transportat! 

 

  

- Ai auzit că boxerul Colosso Mamello a fost descalificat? 

- Da dar de ce? 

- Din cauză că era superstiţios! A ascuns o potcoavă în mănuşă... 

 

  

- Eu duc viaţă de sportiv. Mă antrenez zilnic, fac exerciţii 

specifice sportului pe care-l practic... 

- Ce sport practici? 

- Halbere! 
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Doi alpinişti, sus pe munte. Unul alunecă în crăpătura unui 

gheţar cu capul în jos. Celălalt se apleacă pe gura crăpăturii după el 

şi strigă: 

- Te-ai rănit? 

- Nuuuu!, aude el. 

- Cum aşa? 

- Sunt încă în căderee!... 

 

  

- Până la urmă, am ajuns la concluzia că tot mai bine e să dai 

decât să primeşti. 

- Aveţi o gândire generoasă. Sunteţi filantrop? 

- Nu, sunt boxer. 

 

  

Anunţ la mica publicitate: „Sportiv de performanţă, schimb 

maşină sport avariată contra scaun cu rotile în stare bună.” 

 

  

- Pentru obezitatea dvs. e nevoie doar de o uşoară gimnastică! 

- Vă referiţi la genuflexiuni, domnule doctor? 

- Nu! E suficient să daţi negativ din cap când vi se aduce de 

mâncare... 

 

  

Un alpinist căzut în crăpătura unui gheţar este găsit de o trupă 

de la Crucea Roşie şi Salvamont. Aceştia strigă de sus: 

- Crucea Roşie şi Salvamontul sunt aici!  

Alpinistul răspunde din prăpastie: 

- Nu donez nimic! 
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Dacă dopajul este interzis pentru sportivi, de ce n-ar fi şi 

Photoshop-ul interzis pentru vedete? 

 

  

CRISTIANO RONALDO: Dumnezeu m-a trimis pe pamânt să învăţ 

lumea fotbal! 

MESSI: Eu nu am trimis pe nimeni. 

 

 
 

  

Discuţie în vestiarul echipei de fotbal. Intră un atacant: 

- Ştiţi cana cu cafea a arbitrului? Am pus în ea ulei de ricin! 

Intră un fundaş: 

- Ştiţi cana cu cafea a arbitrului? Am pus în ea somnifere! 

Intră portarul: 

- Ştiţi cana cu cafea a arbitrului? 

- Tu ce i-ai mai făcut? 

- Am băut-o... 
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În urmă cu câţiva ani, Michael Schumacher şi Eddie Irvine 

înnoptează în India într-un cort. Noaptea, aude Irvine zgomot. Iese 

din cort şi-l vede pe Schumi alergând în jurul cortului. Un leu se 

ţinea după el. Îi spune: 

- Schumi, vezi că e un leu în urma ta! Fugi să nu te ajungă! 

- Nu are cum, că am trei runde înaintea lui... 

 

  

Culmea sportului: Să fugi de unul singur şi să te clasezi pe locul 

doi din coadă. 

 

  

Un alpinist se afla la munte lângă o prăpastie şi, dorind să 

testeze ecoul, începe să strige: 

- Pula, pula, pula!  

Iar ecoul răspunde: 

- Pula, pula, pula!  

Tipul striga şi mai tare: 

- Pula, pula, pula! 

Iar ecoul răspunde: 

- Pula, pula, pula! 

Concentrat tare cu ecoul, face un pas greşit şi cade într-o 

prăpastie: 

- Ajutooor! strigă tipul.  

Iar ecoul: 

- Pula, pula, pula! 

 

  

Un comentator olandez de fotbal: 

- Avem nevoie de un gol! Avem nevoie de un singur gol... L-am 

primiiit... 
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- Domnilor, spuneți-mi ce sport să practic? 

- Pentru a te da mare la fete sau pentru autoapărare? 

- Pentru autoapărare. 

- Fuga. 

 

  

Un om merge la un centru de închiriat schiuri. 

- Aveţi schiuri şi clăpari mărimea 56? 

- Ce mărime? 

- 56. 

- Dar la ce vă mai trebuie schiuri?!? 

 

  

Q: Care este diferenţa între bancurile cu peşti şi bancurile cu 

sportive înotătoare? 

A: Bancurile cu peşti sunt pescuite, în timp ce bancurile cu 

sportive pescuiesc medalii. 

 

  

Meci de box. Pe ring sunt doi sportivi: unul alb şi unul de 

culoare. Comentatorul spune:  

- Boxerul alb îl puteţi deosebi de cel negru prin maioul albastru. 

 

  

Un biciclist foarte pasionat de acest sport îşi achiziţionează, cu 

eforturi mari, un far cu dinam. Mândru peste măsură de noua sa 

achiziţie, aşteaptă cu interes miezul nopţii şi iese la plimbare. 

Noapte, întuneric, doar farul lui se vedea... Omul era extraordinar 

de încântat. La un moment dat, din sens opus se apropie o maşină, 

iar biciclistul îşi spune: 

- Să fiu al naibii dacă nu trec printre ăştia doi... 
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Într-un complex sportiv au intrat hoţii. Vine poliţia şi întreabă 

un atlet: 

- Şi cum, domnule? Dacă ai văzut hoţul şi te pricepi la alergat, de 

ce nu ai fugit după el? 

- Am fugit, domnule poliţist, chiar l-am şi depăşit în mod 

categoric. M-am uitat apoi în urmă să văd diferenţa şi nu mai era... 

 

  

O tânără vine plângând la profesorul ei de golf. Acesta o întrea-

bă de ce plânge. Ea spune: 

- Păi, m-a înţepat o albină exact între prima şi ultima gaură... 

- Păi, dacă ţii picioarele prea desfăcute... 

 

  

Campionatele mondiale de fotbal 2010. Stă un francez şi un 

italian la aeroport.  

Apare englezul, care îi întreabă ce fac acolo. 

- Îi aşteptăm pe argentinieni. 

 

  

La şcoală, profesorul de sport, mare fan Manchester, îi întreabă 

pe copii cu ce echipă ţin. Toţi răspund Man UTD, în afară de micul 

Danny. Profesorul, mirat, îl întreabă: 

- Danny, tu cu ce echipa ţii? 

- Cu Liverpool, i-a răspuns Danny. 

- De ce? 

- Păi, tatăl meu ţine cu Liverpool, mama mea ţine cu Liverpool şi 

cred că de asta ţin şi eu cu Liverpool. 

- Danny, dacă tatăl tău ar fi un beţivan, iar mama ta ar fi o târfă, 

tu ce ai fi? 

- Cred că aş fi un fan Man UTD... 

http://www.googu.ro/bancuri/bancuri-cu-politisti.htm
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La un concurs de sărituri câştigă cel care sare de la 10 metri într-

o apă cât mai mică. Primul sare un american în apă de un metru şi 

moare. Al doilea sare un rus într-o apă de 10 centimetri şi moare. Al 

treilea sare un ţigan pe o cârpă udă şi îşi rupe toate oasele, dar 

scapă cu viaţă. 

A doua zi, toţi reporterii îl întreabă cum a avut curajul să sară pe 

o cârpă udă, iar acesta le răspunde:  

- Să ştiţi că nu păţeam nimic, dar cârpa a fost stoarsă! 

 

  

O patinatoare se înscrie la un concurs de elită. Managerul o 

întreabă ce ştie să facă. Ea răspunde: 

- Ştiu să fac opturi... în cifre romane. 

 

  

Lotul masculin de gimnastică se pregăteşte pentru sărbătorile 

de Paşte. Se antrenează la un nou aparat: miel cu mânere. 

 

  

- Aveţi un minut pentru noi?, îl întreabă un reporter pe arbitru. 

- Da, desigur... 

- Atunci, spuneţi-ne totul despre fotbal. 

 

  

Un tânăr, aflat în plin efort la sala de fitness, îşi scapă haltera 

peste testicule. Cade secerat la pământ, gemând de durere. După 

câteva minute, îşi revine şi se ridică. Antrenorul, care nu văzuse 

incidentul, se apropie şi văzând greutatea halterei îl felicită:  

- Bravo, ai făcut progrese. Cât mai ridici acum? 

Tipul, cu o voce de soprană, îi răspunde:  

- Cred că vreo opt octave! 
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Fotbalistul îl întreabă pe arbitru: 

- Aveţi câine? 

- Nu. 

- Ce chestie… Orb şi nu are câine... 

 

  

După Jocurile Olimpice, discută două înotătoare. Prima spune: 

- Gata! Am terminat cu dopingul pentru totdeauna! De la aceste 

substanţe chimice de rahat, îmi creşte păr locuri neobişnuite... 

- Unde? 

- Pe testicule! 

 

  

Un boxer a intrat în luptă cam ameţit şi a încasat imediat o 

lovitură care l-a trimis la podea, după care a încercat să se ridice. 

- Stai jos până la opt!, a strigat antrenorul. 

Luptătorul, bâlbâindu-se, întreabă: 

- Şi acum cât este ceasul? 

 

  

Soţia boxerului e trezită din somn de un zgomot ce vine din 

sufragerie. Îşi scoală soţul: 

- Rocky, cred că cineva vrea o lecţie particulară de box... 

 

  

Un japonez era foarte bun alergător. Într-o zi, alerga după un 

hoţ şi se întâlnește un prieten care venea din direcţie opusă. 

- De ce alergi aşa? Ce s-a întâmplat? 

- Alerg după un hoţ! 

- Şi unde este hoţul? 

- Vai de mine! L-am depăşit deja? 

http://www.googu.ro/bancuri/bancuri-despre-fotbal.htm
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M-am apucat de atletism. Am început cu 10 fandări laterale și 

20 de genuflexiuni, după care m-am lăsat de atletism. 

 

  

De ce toţi atleţii din Occident aleargă cu încălţăminte sport de 

sute de dolari, căreia îi fac şi reclamă, dar cursa este câştigată de un 

sportiv din Kenia, unde toată lumea umblă desculț? 

 

 
 

  

În pauza meciului de handbal, unul dintre antrenori vine la 

comentatorul postului de radio: 

- Vă rog, nu mai transmiteţi într-un ritm atât de rapid. Băieţii nu 

mai pot ţine pasul! 

 

  

Un boxer se plânge doctorului că nu poate să doarmă. 

- Nu vă dau medicamente, nu are rost. Folosiţi metoda clasică, 

cea cu număratul oilor. 

- Am încercat-o, dar întotdeauna când ajung la nouă, sar în 

picioare. 
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Un acrobat vine să se angajeze la circ: 

- Ce ştii să faci? 

- Pun o sticlă pe masă şi intru în ea! 

- Nu cred! Arată-mi! 

Tipul pune sticla pe masă, pune o pâlnie şi se strecoară în sticlă. 

- Aaaa... păi, ce mă, cu pâlnia? Următorul candidat! 

 

  

La o partidă de şah, unul dintre jucători îi spune celuilalt: 

- Dacă muţi aşa, o să ai regele descoperit şi vei primi mat! 

- Ba nu! O să proclam republica şi o să joc mai departe! 

 

  

Chinezii au câştigat o grămadă de medalii la Jocurile Olimpice. 

Nici nu-i de mirare, dacă stai să te gândeşti ei au fabricat toate 

echipamentele... 

 

  

La fotbal când câştigi, arunci mingea în tribune. La tenis când 

câştigi, arunci două - trei mingi în tribune. La box, arunci mănuşile 

în tribune... Eu, pentru un asemenea gest, am fost dat afară din 

echipa de darts. 

 

  

Spania şi Grecia speră să se descurce bine la Olimpiadă. Dacă 

vor câştiga medalii de aur, le pot vinde să-şi mai echilibreze 

bugetul! 

 

  

Q: De ce nu poate fi considerat sexul un sport? 

A: Deoarece în sport câştigă cine termină primul! 
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Popescu stă pe marginea ringului de box. Lângă el, stă un tip 

care, la fiecare lovitură bine plasată, se bucura nespus: 

- Boxul e un sport minunat, zice acesta lui Popescu. 

Popescu la rândul lui: 

- De ce? Sunteţi şi dumneavoastră boxer? 

- Nu, eu sunt singurul dentist din oraş! 

 

  

Q: De ce polonezul nu s-a calificat în cursele de maşini Indy 500?  

A: Pentru că s-a oprit de 90 de ori la boxe. De trei ori pentru 

alimentare cu combustibil şi celelalte pentru a întreba care e 

direcţia bună! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 353 

Kelnări 
 

 

 
 

Visul oricărui chelner  este ca clientul 

să mănânce acasă, iar bacşişul  

să-l trimită prin poştă.  



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 354 

  

Chelnerul către o doamnă: 

- Aţi observat că soţul dumneavoastră a căzut sub masă? 

La care doamna, liniştită: 

- Te înşeli, dragă, soţul meu tocmai acum a intrat pe uşă. 

 

  

- Ospătar, aş vrea şi eu din specialitatea aceea de vânat pe care 

aţi servit-o la masa vecină! 

- Sunteţi şi dumneavoastră de la Garda Financiară? 

 

  

- Ospătar, aş vrea să servesc un meniu fix. 

- Cu 55 lei sau cu 65 lei? 

- Şi care-i diferenţa? 

- 10 lei. 

 

  

- Ce aţi vrea să serviţi ca desert, doamnă?, întreabă respectuos 

chelnerul. 

- Aş dori o îngheţată asortată, cu pişcoturi, ciocolata rasă pe 

deasupra şi puţin sirop de zmeură. 

- Să vă punem în vârf o cireaşă confiată? 

- Nu mulţumesc, ţin cură de slăbire. 

 

  

Intră un tip într-un bar, se duce la barman şi-i zice: 

- Bă, dacă eu ridic masa asta fără să mişc nimic de pe ea, aşa 

cum e acum, îmi dai o sticlă de whisky? 

- Da, domne, îţi dau. Hai să te văd. 

Se concentrează tipul şi ridică masa fără s-o atingă, fără să mişte 

nimic de pe ea. Îi dă barmanul sticla, la care tipul zice: 
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- Acum să fluiere careva. 

Fluieră unu şi masa se lăsă încet jos. A doua zi intră tipul din nou 

în bar, se duce la barman, îi zice: 

- Dacă-ţi ridic masa aia de biliard fără s-o ating, fără să mişc 

bilele de pe ea, îmi dai trei sticle de whisky? 

- Îţi dau! Să te văd că o ridici! 

Se pune tipul, se concentrează, se concentrează şi deodată 

începe masa să se ridice încet, nimic nu se mişcă pe ea, totul ok. Îi 

dă barmanul sticlele, tipul pune din nou pe unul să fluiere, masa se 

lasă jos, frumos. A treia zi intră în bar, se duce la barman: 

- Am ridicat masa asta, masa de biliard, dar acum, dacă-i ridic 

pula moşului ăla de acolo, dai o ladă de whisky? 

- Bă, ai ridicat tu masa de biliard şi ce ai mai ridicat, da asta n-ai 

cum s-o faci. Hai că-ţi dau. 

Se duce tipul, se concentrează, se concentrează... Linişte 

deplină în cârciumă şi deodată începe moşului să i se scoale. Când i 

se scoală de tot, toată lumea începe să aplaude, dar moşul scoate 

pistoalele: 

- Care fluieră, îl împuşc! 

 

  

- Ospătar, această bucată de carne crudă îndrăzneşti s-o 

numeşti friptură? 

- Iertaţi-mă, domnule, dar eu sunt ospătar, nu filolog. 

 

  

Un tip beat la un bar cere chelnerului să îi servească trei cafele. 

- Trei cafele? 

- Da, una pentru mine, una pentru tine şi alta pentru mă-ta. 

A doua zi, acelaşi tip beat cere aceluiaşi chelner: 

- Trei cafele... 

- Trei? 
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- Da, trei! Pentru mine, pentru tine şi pentru mă-ta.  

Chelnerul nu a mai putut să se abţină, a sărit peste masă şi l-a 

snopit în bătaie pe beţivan. O zi mai târziu, apare tipul plin de 

vânătăi la bar. Chelnerul ironic îl întreabă: 

- Trei cafele? 

- Nu!, răspunde beţivanul 

- Doar două. Una pentru mine şi una pentru mă-ta. Pentru tine 

nu, că te agită. 

 

  

Un tip intră într-un local şi îi spune chelneriţei:  

- Vreau un sandvici cu o felie de pâine albă, una de pâine neagră 

şi una de pâine integrală, prăjite mediu. Pune şuncă şi brânză pe 

stratul de jos, puiul, frunza de lăptucă şi roşia pe stratul de sus. 

Pune maioneză pe fiecare strat. Apoi taie cojile şi taie-l în patru, cu 

câte o felie de murătură pe fiecare şi o scobitoare care să ţină la un 

loc fiecare sfert. Ai înţeles? 

- S-a făcut, zise chelneriţa. 

Apoi strigă spre bucătărie: 

- Un sandvici pentru un architect! Aduc şi planurile imediat! 

 

  

CHELNERUL (apropiindu-se cu o tavă): Cafea? Ceai? 

CLIENTUL: Cafea, cred. 

CHELNERUL: Nu aţi ghicit! Ceai... 

 

  

Doi prieteni se duc să bea o cafea la un bar. 

- Ospătar, două cafele, te rog, zice unul. 

- Dar să fie ceaşca curată, completează celălalt. 

Peste vreo 10 minute vine chelnerul cu două ceşti: 

- Cine a dorit ceaşca curată? 
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Un ospătar bătrân a decedat. Făcându-i-se dor de el, văduva lui 

încearcă să-i cheme spiritul. Acesta nu se lasă invitat la şedinţele de 

spiritism. 

- Costele, de ce eşti rău? zise văduva. De ce nu vrei să vii când te 

chemăm? 

- Pentru că eu nu servesc la masa asta... 

 

  

Un tip, după ce a terminat de mâncat, cere nota de plată 

ospătarului. Bineînţeles, nota este „umflată”. Îl cheamă tipul pe 

ospătar şi îi spune: 

- Chiar aşa, între colegi? Verifică nota, te rog. 

Verifică chelnerul nota şi scade o sumă de bani. Tipul plăteşte şi 

vrea să plece. Chelnerul îl întreabă: 

- Nu vă supăraţi, la ce restaurant lucraţi? 

- Eu nu lucrez la restaurant. 

- Dar aţi spus că suntem colegi. 

- A… Şi eu sunt şmecher. 

 

  

Şeful de sală îl întreabă pe ospătar: 

- I-ai făcut clientului de la masa 3 nota de plată? 

- Da, domnule. 

- Extraordinar tip! Continuă să zâmbească. 

 

  

La restaurant, acum câteva zile, fiind împreună cu nişte amici, 

am remarcat ceva foarte bizar. Toţi chelnerii şi picolii aveau o mică 

linguriţa în buzunarul cămăşii. Atunci când a venit chelnerul să ia 

comanda, l-am întrebat: 

- De ce purtaţi toţi o linguriţă? 
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Mi-a explicat că restaurantul a cerut consultanţă de la o firmă 

specializată care, după câteva luni de investigaţii, a ajuns la 

concluzia că linguriţa este tacâmul care cade cel mai des pe jos, la o 

frecvenţă de 3 linguriţe/masă/oră. De atunci, nu mai e nevoie să 

alergi la bucătărie să cauţi o nouă linguriţă. Economia de 

randament pe timp de lucru este estimată la 5,21%. Indicele 

satisfacţiei clientului a crescut cu 3,75%. Două minute mai târziu 

mi-am scăpat linguriţa pe jos şi imediat chelnerul mi-a adus 

linguriţa lui, spunându-mi ca el va lua alta la următoarea lui trecere 

prin bucătărie. Bravo firmei de consultanţă! Dar, şi mai curios, 

chelnerii aveau o mică sforicică care ieşea afară din şliţul lor. Când 

ne-a adus nota, l-am întrebat pe chelner la ce serveşte acea 

sforicică. 

- Aţi observat corect, mi-a spus el cu voce joasă. Firma de 

consultanţă a observat că am putea câştiga ceva timp la toalete. 

Sforicica este legată în jurul penisului, deci îl putem scoate fără să îl 

atingem şi nu mai trebuie sa ne mai spălăm pe mâini, ceea ce 

reprezintă o economie de apă şi timpul petrecut la toaleta scade cu 

circa 7,39%. 

- Şi după ce l-aţi scos, cum faceţi să-l băgaţi la loc fără să îl 

atingeţi? am întrebat eu. 

- Ei bine, îmi spune el în şoaptă, nu ştiu cum fac alţii, dar eu 

folosesc pentru asta linguriţa. 

 

  

Clientul îşi priveşte uimit puiul, mic de parcă acum ar fi ieşit din 

ou, din farfurie şi nu se încumetă să mănânce. Chelnerul: 

- Domnule, dar de ce nu mâncaţi? 

- E prea fierbinte! 

- Păi, suflaţi puţin în mâncare. 

- Nu… că mi-e frică să nu-l ia vântul. 
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- Ospătar aveţi icre? întreabă un client. 

- De care doriţi, domnule, roşii sau negre? 

- De peşte. 

 

  

Un tip intră într-un restaurant şi cere de mâncare. Ospătarul îi 

propune o mâncărică rece din limbi de porc şi vită. Tipul, scârbit, 

spune că nu consumă ce iese din gura animalelor. La care ospătarul 

îi spune: 

- Poate doriţi nişte ochiuri! 
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- Ospătar, fii amabil, zice clientul, am comandat friptură cu os! 

- Da, domnule, v-am adus-o, care este problema? 

- Vrei să vezi dacă nu cumva carnea a rămas în bucătărie? 

 

  

Intră unul în restaurant şi îi cere chelnerului să-i recomande 

ceva. 

- Avem cele mai proaspete chifteluţe, care sunt şi specialitatea 

bucătarului. 

Începe omul să mănânce, când dă de un fir de păr mic şi creţ. 

Face scandal, i se adunce altă porţie şi păţeşte la fel. Enervat intră 

în bucătărie şi îl vede pe bucătar, care nu avea o mână, cum făcea 

chiftele cu mâna, aplatizându-le pe pieptul gol. 

- Bine domnule, dar chiar nu aţi găsit alt bucătar? 

- Staţi să vedeţi cum face ardei umpluţi! 

 

  

La restaurant, un domn elegant comandă printre altele o ciorbă 

de burtă. Ospătarul, după un timp vine cu farfuria de ciorbă, în care 

băgase degetul mare. Clientul, înmărmurit, îl întreabă: 

- Nu vă supăraţi, de ce aţi băgat degetul în ciorba mea? 

Ospătarul, cu chef de glume, răspunde: 

- Ştiţi, eu la acest deget am avut un accident, iar doctorul mi-a 

spus să-l ţin la cald! 

- Dar de ce nu ţi-l bagi în fund?, îl întreabă clientul iritat. 

- Acolo l-am avut în bucătărie! 

 

  

Un oaspete vede cum în restaurant chelnerul îi toarnă altui 

client ţuica direct în gură. Uimit se duce la ei şi întreabă de ce fac 

asta. Cel servit răspunde: 
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- De la accident beau ţuica numai în felul acesta. 

- Ce accident? întreabă acesta curios. 

- Ah, am vărsat un pahar de ţuică cu cotul, din greşeală... 

 

  

De fiecare dată când mergea la cârciumă, Bulă cerea câte două 

pahare cu băutură, pe care le bea pe rând. 

- Nu vă supăraţi, întreabă barmanul, dar de ce nu comandaţi un 

singur pahar, pe care să-l reumpleţi? 

- Vedeţi dumneavoastră, zice Bulă, unul dintre pahare îl beau 

pentru mine, iar celălalt îl beau pentru prietenul meu. 

După vreo săptămână, Bulă cere un singur pahar. 

- Ce s-a întâmplat? întreabă barmanul. V-aţi certat cu prietenul 

dumneavoastră? 

- Nu, zice Bulă, m-am lăsat eu de băut. 

 

  

Un tip stă la bar şi scrie de zor nişte cifre pe un şerveţel. 

- Ce scrii acolo? întreabă curios barmanul. 

- Nevastă-mea ţine o cură de slăbire şi mi-a spus că pierde un 

kilogram pe săptămână. 

- Şi? 

- Şi, dacă sunt exacte cifrele, în 16 luni scap complet de ea! 

 

  

Un tip intră într-un bar şi comandă cea mai scumpă băutură. 

Barmanul îi pune în pahar, după care zice: 

- E din partea casei. 

Tipul se miră şi comandă cea mai scumpă marcă de ţigări. 

Barmanul îi dă un pachet şi-i spune: 

- E din partea casei. 

- Ce bar e ăsta? întreabă. Aş vrea să-l cunosc personal pe şef. 
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- Nu se poate, e în biroul lui, cu nevastă-mea. 

- Şi de ce nu-l poţi chema? 

- Păi, e ocupat să-i facă lui nevastă-mea ce-i fac eu barului lui. 

 

  

Bulă o invită la restaurant pe prietena lui. Când dă comanda, 

Bulă îi strecoară discret un pliculeţ chelnerului, cu rugămintea să-l 

pună în porţia fetei. După vreo jumătate de oră de aşteptare, Bulă 

merge nervos la bucătărie şi zice: 

- De ce durează atât comanda mea? 

- Nu vă supăraţi, zice bucătarul, dar nu ştiu ce-a fost în plic. De 

jumătate de oră încerc să culc micii pe grătar şi nu reuşesc. 

 

  

Intră o tipă goală într-un bar şi comandă un whisky. Vine 

barmanul, şi o priveşte de sus până jos. Tipa îl vede şi îl întreabă: 

- Nu ai mai văzut o femeie goală până acum? 

La care barmanul răspunde: 

- Nu e asta problema... Mă întreb de unde o să scoţi banii 

pentru băutură! 

 

  

Un tip merge la un restaurant de mâna a treia. 

- Am comandat friptură cu o felie de lămâie, zice tipul, dar nu 

văd friptura. 

Ospătarul se uita cu reproş la el: 

- Sub lămâie v-aţi uitat? 

 

  

- Nu valorează cine ştie ce vinul dumneavoastră! 

- Nu cred, zice ospătarul. O să vedeţi când veţi plăti. 
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Într-un restaurant, doi tipi mâncau. Unul servea peşte, iar 

celălalt, cotlet de porc. După un timp li se face sete. 

Primul strigă: 

- Chelner, peştele vrea să înoate!  

Primeşte imediat un pahar cu vin. Celălalt strigă şi el: 

- Chelner, porcul vrea să bea! 

 

  

Un beţivan întreabă barmanul: 

- Câtă bere vindeţi pe zi? 

- Cam patru butoaie... 

- Vreţi să vă spun cum aţi putea să vindeţi cinci butoaie pe zi? 

Barmanul, interesat: 

- Cum? 

- Umpleţi halbele ca lumea! 

 

  

După o întârziere de vreo jumătate de oră de când fusese 

chemat, ospătarul se prezintă să ia comanda. 

- Adu-mi o jumate de duzină de melci, ceru clientul. 

- Vi-i aduc imediat, domnule. 

- Ştii ce? Lasă-i mai bine să vină singuri. Cred că vor sosi mai 

repede. 

 

  

- Ospătar, poţi să-mi prăjeşti puiul? Îmi mănâncă toată salata! 

 

  

- Chelner, mă grăbesc... Ce-mi puteţi aduce cel mai repede? 

- Paltonul dumneavoastră, domnule! 
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Miss World 
 

 

 

Miss Franța 
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Miss Argentina 
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Miss Statele Unite ale Americii 
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Miss Danemarca 
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Miss Finlanda 
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Miss Olanda 
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Miss Venezuela 
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Miss Palestina 
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Miss Africa de sud 
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Miss Anglia 
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Miss Afganistan 
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Miss România (2015) 
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Curs de formare pentru bărbaţi 
 

Tema stagiului: să devină la fel de inteligent ca o femeie, deci să 

fie perfect. 

Obiectiv pedagogic: curs de formare care permite bărbaţilor să-

şi trezească acel organ, numit creier, a cărui existenţă o ignoră. 

Program: sunt propuse patru module, toate obligatorii. 

 

Modulul 1: BAZELE CURSULUI 

1. A învăţa să trăiască fără mama sa (2.000 ore) 

2. Soţia mea nu e mama mea (350 ore) 

3. Salariul îl dau soţiei mele (550 ore) 

4. A înţelege că fotbalul e doar un sport, iar Ronaldo e un cretin 

(500 ore) 

5. Soţia mea nu e infirmiera mea. 

6. Soţia mea nu e bona mea. 

 

Modulul 2: VIAŢA ÎN DOI 

1. A avea copii fără a deveni gelos (50 ore) 

2. A înceta să spun prostii când soţia mea îşi primeşte prietenele 

(500 ore) 

3. A învinge sindromul telecomenzii (550 ore) 

4. Nu fac pipi pe alături (exerciţiu practic însoţit de casetă video) 

(100 ore) 

5. Nu transform baia în piscină municipală când fac duş... (50 

ore) 

6. Cum să ajung la coşul de rufe murdare fără să mă rătăcesc? 

(500 ore) 

7. A şti să mă îmbrac singur, să-mi aleg singur hainele şi să nu 

mă fac că nu ştiu unde este şifonierul (200 ore). 
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Modulul 3: TIMP LIBER ŞI DISTRACŢII 

1. Călcatul în 2 etape: cămaşa în mai puţin de 2 ore, idem 

pentru celelalte articole (exerciţii practice) 

2. Menajul... o activitate familială de valoare 

3. Ţin minte zilele când trebuie să duc gunoiul 

4. Învăţ pe definiţia cuvântului aspirator (aparat de uz casnic, 

care serveşte la aspirarea prafului, a deşeurilor). Pentru a câştiga 

timp, urmăresc Nivelul 1 al modulului 4 

5. Ştiu să folosesc un şerveţel... 

6. Ştiu să adun deşeurile după o şedinţă de bricolaj... 

7. Îmi revizuiesc limba română: femininul de la „aşezat în faţa 

televizorului” nu este „în picioare în faţa aragazului” 

 

Modulul 4: CURS DE BUCĂTĂRIE 

Nivel 1 (începător): Aparatele de uz casnic nu muşcă 

Nivel 2 (avansat): Prima mea supă instant (exerciţii practice) 

Nivel 3 (expert): Făcutul cafelei, fără a uita nici apa, nici cafeaua 

şi fără a utiliza ness, incompatibil cu filtrul de cafea. 

Nivel 4 (final): A şti să servesc cafeaua, fără a vărsa jumătate. 
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Diavolul după ușă 
 

 

 
 

Diavolul arată câteodată atât de bine,  

încât îl ceri de nevastă.  
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- V-aş recomanda, pe cât posibil, o viaţă sexuală regulată. 

Sunteţi căsătorită sau aveţi un prieten? 

- Şi soţ, şi prieten, domnule doctor, dar aici e problema mea, se 

cam lasă unul pe altul! 

 

  

Status pe Facebook: „Nu vreau să scriu că soţul este plecat în 

deplasare. Altfel vor veni violatorii pe Calea Victorie nr. 43, a treia 

uşă, la parter!” 

 

  

Se întâlnesc doi amici: 

- De ce ești așa trist? 

- Sunt bolnav, niciun medic nu poate să mă ajute. Fac pipi pe 

mine în pat... 

- Încearcă să te duci la psiholog. 

Se întâlnesc peste două săptămâni: 

- Ei, ai rezolvat problema? 

- Da, acum o fac cu mândrie. 

 

  

Q: Ce parte a corpului se suge cel mai des? 

A: Burta! La ce v-aţi gândit voi e pe locul doi! 

 

  

S-a ajuns la concluzia că expresia „Toţi bărbaţii sunt la fel” a fost 

inventată de o chinezoaică care şi-a pierdut bărbatul în mulţime... 

 

  

Dumnezeu a creat în primul rând bărbatul, după aceea a creat 

femeia. Când a văzut ce a făcut, a creat alcoolul... 
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- Iubita mea, Beatrice, va muri de sifilis, îi spune un motociclist 

furios unuia dintre prietenii lui. 

- Termină cu prostiile, oamenii nu mor de sifilis, îi răspunde 

prietenul. 

Motociclistul nervos îi răspunde: 

- Ba mor, atunci când mi-l dau mie! 

 

 
 

  

M-a sunat un criminal şi mi-a zis:  

- Am răpit-o pe soţia dumneavoastră, iar acum o ţinem 

ostatecă. 50.000 de euro sau nu o să o mai vedeţi niciodată!  

- Bine, accept, i-am răspuns. Când pot veni să-mi daţi banii? 
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Femeia se pregătește să-i spună soțului că vrea să se despartă: 

- Am o veste proastă pentru tine. 

- Ce e? Eu am una bună... 

- Păi, începe cu a ta. 

- Am câștigat la loto 1 milion de euro! Spune-o pe a ta acum. 

- Eu am ars cozonacii. 

 

  

O fata primeşte un SMS: „Acest abonat vă cere în căsătorie.” 

Răspunsul fetei: „Stimate abonat, în contul dvs. nu sunt 

suficienţi bani pentru această operaţiune.” 

 

  

- Soţia mea conduce ca fulgerul. 

– Adică foarte repede? 

– Nu, loveşte copacii! 

 

  

- Ieri am agăţat o negresă superbă! Picioare splendide, corpul 

un miracol, faţa un vis! 

- Şi? 

- Păi, am mers la mine acasă, am băut şampanie, am dansat, ne-

am sărutat... 

- Şi? 

- Am dezbrăcat-o încet, apoi am stins lumina... 

- Şi apoi? 

- Apoi n-am mai găsit-o! 

 

  

Sexul are doar 68 de poziţii. 69 se foloseşte exclusiv pentru a 

curăţa instrumentele. 
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Bărbatul cântărește 500 kg dimineața, 100 kg după-amiaza și 10 

g seara. 

Dimineața: 

- Du-te la muncă, boule! 

După-amiaza: 

- Iar te-ai îmbătat, porcule! 

Seara: 

- Fluturaș, hai în pat! 

 

  

Un tip merge la prezicătoare. Aceasta îi citeşte în cafea şi îi zice: 

- Dumnezeule, aici stă ca mâine vă veţi ucide soţia! 

- Bineînţeles! Ceea ce vreau eu să ştiu este dacă voi fi prins... 

 

  

Într-o zi trei bărbaţi s-au dus în excursie. Au ajuns la un râu 

rapid, revărsat. Trebuiau să treacă pe malul celălalt, dar nu aveau 

cu ce. Primul ajuns a început să se roage: 

- Te rog Doamne, dă-mi putere să pot să trec! 

Dumnezeu i-a dat două braţe şi două picioare foarte puternice 

şi astfel, cu mari greutăţi, a putut înota în două ore, dar era să se 

înece de două ori. 

Văzând asta, cel de al doilea s-a rugat la Dumnezeu: 

- Te rog, Doamne, dă-mi putere şi mijloace, să pot trece! 

Dumnezeu i-a dat o mică canoe şi vâsle, astfel într-o oră, cu 

eforturi mari, a trecut, dar era să se răstoarne de două ori în apă. 

Al treilea, învăţând de la cei doi, s-a decis să se roage şi el: 

- Te rog, Doamne, dă-mi putere, mijloace şi inteligenţă, să trec! 

Dumnezeu l-a transformat în femeie. Aceasta s-a uitat pe hartă, 

a mers pe jos 200 de metri pe lângă râu şi a traversat peste podeţul 

de deasupra râului. 
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Un tip de 60 ani s-a căsătorit cu o tipă de 20. Colegii de lucru îl 

întreabă: 

- Cum stai cu sexul? 

- Aproape în fiecare zi. Aproape luni, aproape marţi, aproape 

miercuri... 

 

 
 

  

La nouă bărbaţi din zece le plac femeile cu sâni mari. Celui de-al 

zecelea îi place de ceilalţi nouă. 

 

  

Relaţia noastră merge ceas. Ea tic şi eu tac. 

 

  

Femeile se îndrăgostesc de ce aud, bărbaţii de ce văd. De aceea 

femeile se machiază şi bărbaţii mint... 
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Înainte, fetele găteau ca mama. Acum beau ca tata... 

 

  

- Tu, femeie, din supa asta trebuia să faci zece porţii.  

- Atât de tare îţi place?  

- Nu, atâta sare ai pus. 

 

  

- Domnişoară, vă privesc şi nu am cuvinte!  

- Dar bani ai? 

 

  

Am întrebat-o pe noua tipă angajată astăzi dacă ea scuipă sau 

înghite? Nu ştiu de ce a holbat ochii ăia aşa la mine... Mi s-a părut o 

întrebare firească, având în vedere că lucrăm amândoi ca 

degustători de vinuri. 

 

  

Când a venit la mine amantul a văzut tot blocul, iar când au 

venit hoţii nu a văzut nimeni. 

 

  

- Dragule, ce ai făcut tu să meriţi o soţie ca mine?  

- Nu ştiu, însă promit să nu mai fac! 

 

  

- Parcă voiai de acum trei ani să divorţezi! 

- Da, dar pentru că aveam trei copii, am mai aşteptat un an până 

am mai făcut unul ca să-i putem împărţi. 

- Şi? 

- Şi nevastă-mea a născut gemeni. 
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Un minut până la închiderea magazinului. Vânzătorul se 

pregăteşte să închidă, când intră o doamnă. 

- Vai, ce bine că am ajuns înainte să închideţi! Pui congelaţi 

aveţi? 

Vânzătorul deschide frigiderul şi scoate de acolo ultimul pui. Îl 

pune pe cântar: 0,9 kg. 

- Dar mai mare nu aveţi? întreabă femeia. 

Vânzătorul pune puiul înapoi în frigider şi îl scoate din nou, îl 

pune pe cântar şi apasă uşor cu degetul: 1, 3 kg! 

- Foarte bine, se bucură femeia. Îi cumpăr pe amândoi! 

 

  

În timp ce mă pipăiam pe testicule, soţia vine la mine şi îmi 

spune: 

- Ce faci? 

- Ce să fac, tocmai am citit într-o revistă că la vârsta mea trebuie 

să-ţi verifici testiculele de noduli în fiecare zi. 

- Şi trebuie să faci asta cu pantalonii în vine? mă întreabă ea. 

- Desigur, i-am spus. 

- Aici în piaţă? 

 

  

Anunţ de la primărie: „Bărbaţii cu păr pe piept nu vor primi 

iarna aceasta subvenţii pentru încălzire.” 

 

  

O femeie în farmacie:  

- Aveţi ceva ieftin şi eficient pentru slăbit? 

- Da, avem plasture. 

- Şi unde se pune? 

- Pe gură! 
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Nevastă-mea e foarte superstiţioasă şi evită toate situaţiile în 

care i s-ar putea întâmpla ceva nasol. De exemplu: face şapte paşi 

înapoi când vede o pisică neagră, nu trece pe sub scară, nu calcă pe 

canalele cu patru găuri şi nu comentează când sunt beat. 

 

  

Aseară m-am culcat cu soţia celui mai bun prieten al meu. 

Dimineaţa m-am simţit îngrozitor. Cred că era răcită sau cam aşa 

ceva... 

 

  

Doi amici stau de vorbă: 

- Tu ai vreun vis? 

- Da 

- Care? 

- Să mă las de băutură. 

- Păi, lasă-te. 

- Și pe urmă cum să trăiesc fără vise? 

 

  

Soţul prinde amantul soţiei şi îl ia la bătaie. Soţia, disperată, îl 

apucă de mână: 

- Ce faci? Nu te gândeşti că este tatăl copiilor tăi? 

 

  

- Nu vreau să par nepoliticos, dar aş face sex cu tine. 

- Nu vreau să par curvă, dar sunt de acord! 

 

  

Prietena mea conduce atât de rău încât GPS-ul i-a zis: „În 50 de 

metri, trage pe dreapta că eu cobor.” 
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Un tip cu două gagici se aşează la o terasă. Apare chelnerul şi 

întreabă: 

- Cu ce vă servim? 

- O bere la ţap... 

- Şi la caprele astea? 

 

  

Un tip intră cu soţia într-un bar, o aşează pe ea la masă şi merge 

să cumpere ceva de băut. În acest timp, o prostituată se apropie de 

soţia lui şi-i şopteşte la ureche: 

- Ăstuia să-i ceri banii înainte să faci sex cu el, că are obiceiul să 

nu plătească... 

 

  

De ziua prietenei mele, i-am cumpărat o sticlă mare de 

şampanie, pe care însă, până la urmă, am băut-o eu aproape pe 

toată. De ziua mea, ea mi-a dăruit un vibrator. Ce răzbunătoare... 

 

  

Sexul surpriză este cea mai bună metodă de trezire, asta dacă 

nu eşti în puşcărie... 

 

  

Cele trei etape din viaţa unui bărbat: 

1. Crede în Moş Crăciun... 

2. Nu crede în Moş Crăciun... 

3. Este Moş Crăciun! 

 

  

O fetiţă îşi surprinde tatăl sub duş şi-l întreabă:  

- Tăticule, ce sunt acelea care atârnă?  
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- Sunt merele Domnului care dau viaţă!  

Fetiţa îi spune imediat mamei, iar femeia întreabă:  

- Dar despre creanga aia bleagă pe care stau merele Domnului, 

nu ţi-a spus nimic? 

 

  

Q: Care este diferenţa dintre un bărbat şi o femeie? 

A: O femeie ar dori ca un singur bărbat să îi satisfacă toate 

dorinţele, pe când un bărbat ar dori ca toate femeile să îi satisfacă 

singura lui dorinţă. 

 

  

O femeie nu caută bărbatul ideal. Ea vrea doar un bărbat care să 

o înţeleagă şi să spele vasele... 

 

  

Mireasa pretinde că e virgină. Mirele pretinde că şi-a găsit 

perechea. Socrii pretind că se plac. Doar oaspeţii sunt sinceri: am 

venit să ne distrăm. 

 

  

O balerină se ţinea în autobuz de bara de sus şi avea păr mult 

sub braţ. Jos, pe scaun, stătea un beţiv. La un moment dat, o 

întreabă betivul pe tipă: 

- Domnişoară, eşti cumva balerină? 

La care tipa flatată: 

- Da... dar cum v-aţi dat seama? 

- Păi, numai tu puteai să ridici piciorul până acolo... 

 

  

Când trei femei discută, se numeşte conversaţie. După ce una 

dintre ele pleacă, se numeşte bârfă... 
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Este foarte uşor să faci o femeie fericită!  

Trebuie să-i fii: prieten, partener, iubit, frate, tată, profesor, 

educator, bucătar, mecanic, instalator, arhitect, stilist, electrician, 

sexolog, ginecolog, psiholog, psihiatru, terapeut şi amabil, simpatic, 

sportiv, iubitor, atent, gentleman, inteligent, amuzant, creativ, 

sensibil, puternic, înţelegător, tolerant, modest, sincer, practic, 

curajos, recunoscător, vesel, pasional. 

 

  

Noaptea târziu, un bărbat în vârstă vine acasă de la poker. La 

uşă, soţia indignată îl primeşte cu ocară. 

- Ascultă-mă dragă, nu trebuie să te impacientezi, spune soţul. 

Împachetează-ţi lucrurile, te-am pierdut la o partidă de poker. 

Ea rămâne cu gura căscată: 

- Cum ai putut face aşa ceva? 

- Ei bine, nu a fost chiar atât de uşor, a trebuit să zic „pas” cu 

patru aşi în mână! 

 

  

Nevastă-mea mi-a spus că, atunci când dorm, îi las impresia că o 

ignor! 

 

  

Dacă mărimea nu contează, de ce nimeni nu a văzut vibratoare 

cu lungimea de şapte centimetri? 

 

  

Se spune că în zilele noastre nu au mai rămas bărbaţi adevăraţi. 

Dar nu este adevărat. Chiar astăzi, de exemplu, am văzut un bărbat, 

care ţinea o umbrelă deasupra soţiei sale, în timp ce ea schimba 

roata la maşină. 
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Q: Ce dăruiesc bărbaţii zgârciţi femeilor?  

A: Un ruj de buze, că oricum îl iau înapoi. 

 

  

- Ieri a fost ziua soţiei mele şi i-am făcut o surpriză neaşteptată! 

- Nu mai spune! Ce cadou i-ai făcut? 

- O ciocolată cu lapte! 

- Bine, dar asta consideri tu surpriză? 

- Sigur că da, ea se aştepta la o rochie! 

 

  

- Puteţi ghici câţi ani am? întreabă cochet o doamnă. 

- Scuzaţi-mă, dar nu am idee! 

- Vă dau un indiciu: fiică-mea merge la grădiniţă. 

- E educatoare? 

 

  

Un moldovean se căsătoreşte cu o rusoaică. În noaptea nunţii, 

tatăl îi dă sfaturi fiului: 

- Ia rusoaica şi trânteşte-o cu putere în pat, să vadă forţa 

Moldovei. Pe urmă, dezbracă-te, să vadă frumuseţea Moldovei.  

Din colţul camerei, bunicul adaugă:  

- Apoi, masturbează-te în faţa ei, să vadă că Moldova este 

independentă faţă de ruşi! 

 

  

- Tată, ce este între picioarele mamei?  

- Paradisul!  

- Şi între ale tale?  

- Cheia paradisului!  

- Tati, eu zic să o schimbi, că vecinul are o copie. 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 391 

 

  

Un tip care stătea cu chirie, îşi invită într-o seară un prieten la o 

bere. După câteva pahare, musafirul observă un lighean agăţat pe 

perete. 

- Ce-i cu ligheanul ăla? 

- Nu-i lighean, este un ceas vorbitor! şi loveşte puternic în el. 

De după perete se aude o voce: 

- Tâmpitule, iar baţi noaptea la două jumătate? 

 

  

Ştiaţi că fraza „Vino la mine să ne uităm la un film” determină 

fetele să se epileze? 

 

  

Ea cumpără pentru el o duzină de chiloţi de aceeaşi culoare. 

- De ce de aceeaşi culoare? Ca să spună lumea că nu-mi schimb 

niciodată chiloţii? 

- Care lume? 

 

  

"Draga mea soţie, te anunţ că m-au răpit extratereştrii! Au 

început să facă experimente ciudate pe mine. M-au zgâriat pe 

spate, mi-au rupt cămaşa, m-au murdărit cu ruj. Mi-au promis că 

mă eliberează abia mâine..." 

 

  

Ea se-ntoarce pe neanunțate și-l găsește pe el în pat cu o pitică. 

- Păi bine, mă nenororcitule, nu te-ai jurat tu acum două 

săptămâni că n-ai să mă mai înșeli? 

- Dragă, nu pot așa, dintr-o dată! Vezi bine, încerc să reduc… 
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Soţia către soţ:  

- Ce frumos cuplu formează noii noştri vecini! El o iubeşte, îi 

aduce flori. Tu de ce nu faci aşa?  

- Ai răbdare, s-o cunosc mai bine. 

 

  

Discuţie între doi pensionari: 

- În trecut aveam o soţie şi trei amante şi nu-mi ajungeau. Acum 

am o soţie şi nu ştiu pentru ce. 

 

  

O căsnicie fericită este atunci când o jumătate sforăie, iar 

cealaltă nu aude... 

 

  

EA: Iubitule, sunt gravidă. Ce ai vrea să fie? 

EL: Banc. 

 

  

Anul trecut de Halloween am strigat la nevastă-mea: 

- Iubito, e o vrăjitoare la uşă! Deschid? 

- Da, zice ea, dă-i nişte dulciuri şi dă-o-n sărăcie. 

De atunci, soacră-mea n-a mai vorbit cu mine. 

 

  

Un bărbat intră într-un magazin. Vânzătoarea îl întreabă: 

- Ce doriţi? 

- Nu vă supăraţi, aş vrea o cutie de vopsea verde, cea mai bună 

pe care o aveţi. 

- Cum să mă supăr? Plătiţi şi vă dau, nicio problemă. 

Plăteşte omul, îşi primeşte vopseaua, apoi spune: 
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- Nu vă supăraţi, aş vrea şi o pensulă pentru vopsit, cea mai fină 

pe care o aveţi. 

- Cum să mă supăr? Plătiţi şi vă dau, nicio problemă... 

Plăteşte omul, îşi primeşte pensula, apoi: 

- Nu vă supăraţi, aş vrea să-mi vopsiţi penisul în verde. 

- Cum să mă supăr? Plătiţi şi vă vopsesc, nicio problemă. 

Plăteşte omul, vânzătoarea îl vopseşte în verde, apoi el dă să 

plece, dar vânzătoarea strigă după el: 

- Nu vă supăraţi, de ce aţi vrut să vă vopsesc penisul în verde? 

- Păi, diseară am nunta şi viitoarea mea soţie spune că n-a văzut 

penis în viaţa ei. Să vedeţi ce-i fac dacă mă întreabă de ce-i verde! 

 

  

Un tip dormea şi pe la vreo 2 noaptea aude o voce şoptită: 

- Du-te şi cumpăra un loz în plic... 

Tresare din somn:  

- Ce naiba, am auzenii?!, apoi adoarme din nou. 

Scena se repetă de vreo două ori, până când tipul se îmbracă şi 

se repede la primul chioşc, gândindu-se că e semn de la Dumnezeu. 

Ajunge la chioşc, dă să pună mâna pe clanţă şi din nou vocea se 

face auzită: 

- Nu de aici! 

Tiul trage mâna ca ars, dă fuga la următorul chioşc, unde scena 

se repetă. Umbla omul nostru cam vreo jumătate de oră prin oraş, 

până ajunge într-o fundătură, unde era un moş cu o tarabă cu 

lozuri. Şi deodată aude vocea: 

- De aici… Ia loz în plic... 

Încearcă tipul să pună mâna pe un loz şi se aude vocea: 

- Nu pe ăsta... 

La al doilea la fel, la al treilea: 

- Pe ăsta... 
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Tipul se luminează la faţă, plăteşte, ia lozul, îl desface cu 

degetele tremurând şi... lozul e necâştigător! Se aude iar vocea: 

- Fir-ar să fie! 

 

  

O doamnă merge la psiholog. Acesta îi spune: 

- Săptămâna viitoare vom lucra cu inconştientul. 

Ea îi răspunde: 

- Nu cred că soţul meu vrea să vină... 

 

  

Un tip foarte timid intră într-un local şi vede o tânără frumoasă 

stând la bar. După o oră, în care şi-a adunat tot curajul necesar, se 

duce spre ea şi îi spune:  

-Te deranjez dacă stăm puţin de vorbă?  

Tânăra răspune strigând în gura mare:  

-Nu, nu mă culc cu tine diseară!  

Toată lumea din bar îşi întoarce acum privirile către cei doi. În 

mod firesc, tipul este acum copleşit de ruşine şi se întoarce la masa 

sa. După câteva minute, tânăra se apropie de el să îşi ceară scuze. Îi 

zâmbeşte şi spune:  

- Îmi cer scuze dacă te-am făcut să te simţi prost. Ştii, eu sunt 

studentă la psihologie şi studiez cum reacţionează oamenii în 

situaţii jenante.  

La care tipul răspunde în gura mare: 

- Cât? 200 de dolari? 

 

  

- Ia-ţi, domnule, mâna de pe genunchiul meu! exclamă indig-

nată o tânără în sala de cinematograf. 

- Dar unde s-o pun? 

- Un pic mai sus! 
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- Alo, salvarea? Cred că nevastă-mea a murit. 

- Cum adică, nu sunteţi sigur? 

- Adică stă în pat ca de obicei, e rece ca de obicei, însă vesela 

nu-i spălată de trei zile... 

 

  

Un tip se destăinuie:  

- De luna trecută, de când s-a angajat nevastă-mea, am început 

să petrec mai mult timp cu ea. E barmaniță... 

 

  

Un bărbat sună la salvare: 

- Soţia mea naşte!Ce trebuie să fac? 

- Scuzaţi, acesta e primul ei copil? 

- Nu, cretinule, ăsta este soţul ei... 
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Maria discută cu prietena ei franţuzoaică: 

- Dacă mă înşeală Ion o dată, îl iert. Dacă mă înşeală a doua 

oară, divorţez, că doar n-oi sta cu un recidivist. 

Marianne spune: 

- Dacă mă înşeală Jean o dată, eu îl înşel de două ori. Dacă mă 

înşeală a doua oară, îl înşel de 100 de ori, ca să-mi vărs năduful. 

Dacă mă înşeală şi a treia oară, divorţez, că doar nu m-oi face curvă 

din cauza lui! 

 

  

Tatăl îi spune fiului: 

- Gata, s-a terminat cu distracţia! De mâine te duci la muncă. 

Doar n-o să ne întreţină maică-ta pe amândoi! 

 

  

Un bărbat perfect e dispus să aştepte ore în şir până când 

prietena sa e gata în doua minute. 

 

  

A te întoarce este un semn rău... Mai ales dacă eşti o femeie 

tânără, proaspăt căsătorită şi n-ai fost acasă de 3 zile. 

 

  

- De unde vii la ora asta? 

- Dar ce caută bărbatul ăsta în patul nostru? 

- Nu schimba subiectul! De unde vii la ora asta? 

 

  

- Dragule, ce să-mi cumpăr ca atunci când voi apărea pe plajă să 

întoarcă toţi capul după mine? 

- Schiuri. 
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Viaţa bărbaţilor este ca o zebră: blondă, brunetă, blondă, 

brunetă... 

A femeilor este ca grădina zoologica: bou, măgar, maimuţă... 

 

  

Două tipe se întâlnesc: 

- Dragă, zice prima, am fost la doctor şi mi-a spus că sunt 

gravidă. 

- Extraordinar! Şi cine este tatăl? 

- Asta nu mi-a spus! 

 

  

Q: Care e deosebirea dintre logica bărbatului şi cea a femeii? 

A: Cea a bărbatului e corectă, cea a femeii e interesantă. 

 

  

Q: Cum poţi să îţi dai seama de vârsta aproximativă şi de starea 

civilă a unui bărbat în plină stradă? 

A: Dacă merge cu ambele mâini în buzunar, capul sus, zâmbetul 

pe buze şi puţin mai alert are până în 30 de ani, e necăsătorit, îşi 

ţine o mână pe bani şi una pe sculă. 

Dacă merge ceva mai domol, cu o privire pierdută în spaţiu şi cu 

o singură mână în buzunar are între 30 - 45 de ani, e căsătorit, ţine 

cu o mână pe sculă pentru că banii sunt la soţie. 

Dacă merge mai apăsat, cu capul plecat şi cu mâinile la spate, 

sigur are peste 55 de ani, e căsătorit, banii sunt la nevastă, iar restul 

nu mai contează. 

 

  

- Ce ai spune dacă te-aş părăsi şi aş fugi cu altul? Ai suferi mult? 

- De ce să sufăr pentru un om străin? 
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Cu ocazia împlinirii a 47 de ani, familia unei doamne îi oferă o 

operaţie estetică pentru întinerire. În urma operaţiei, doamna chiar 

arată mai tânără şi de aceea era foarte bucuroasă. Mergând spre 

casa se hotărăşte să întrebe pe un trecător: 

- Domnule, dacă sunteţi amabil, cam câţi ani îmi daţi? 

- 25 de ani! 

Femeia, mulţumită de răspuns, îi spune că are 47, dar a suferit o 

operaţie estetică de întinerire. Apoi pleacă şi mai fericită şi intră 

într-un McDonald’s, unde se aşează la coadă şi comandă un Cola. 

Nu ezită să îl întrebe şi pe vânzător cam câţi ani îi dă. 

- Arătaţi de 23 de ani, dar de ce? 

- Păi, de fapt am 47, dar am suferit o operaţie estetică de 

întinerire. 

Plecând spre casă, se hotărăşte să ceară şi părerea unui bătrân, 

care era în staţie. Bătrânul îi spune că pe vremea lui nu aşa se 

vedea câţi ani are o femeie, ci doar dacă era pipăita pe sâni. Femeia 

se gândeşte puţin şi spune că oricum nu are ce pierde dacă o pipăie 

moşul şi accept. Moşul începe să o pipăie şi după vreo 5 minute 

spune: 

- Doamnă, aveţi 47 de ani. 

Femeia, stupefiată de răspuns, îl întreabă cum de şi-a dat 

seama. Moşul îi răspunde: 

- Am fost în spatele dumneavoastră la McDonald’s, când i-aţi 

povestit vânzătorului. 

 

  

- Alo, 112?  

- Care este urgenţa dvs.?  

- Două fete se bat pentru mine!  

- Şi care este problema?  

- Cea urâtă e pe cale să învingă... 
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Anunţ la rubrica matrimoniale: „Doresc să fac cunoştinţă cu 3-4 

bărbaţi pentru relaţii serioase!” 

 

  

Într-o ţară îndepărtată, un împărat, mare amator de vânătoare, 

a prins un tânăr care vâna pe domeniul lui. L-a aruncat în temniţă şi 

i-a spus că îl va elibera numai atunci când va şti să răspundă la 

întrebarea: „Ce-şi doreşte o femeie cu adevărat.” 

Tânărul şi-a întrebat mama, sora, bunica, dar niciuna nu a ştiut. 

Într-un final a chemat o vrăjitoare bătrână şi urâtă. Aceasta i-a 

promis că-i spune răspunsul correct numai dacă o va lua de soţie. 

Tânărul a acceptat şi a primit răspunsul: „Femeia doreşte să fie 

stăpâna propriei vieţi.” 

Împăratul l-a eliberat imediat. A urmat nunta şi noaptea nunţii. 

Însă nu mică i-a fost mirarea când, în pat, a găsit o fată tânără şi 

deosebit de frumoasă care i-a spus:  

- Pentru că te-ai ţinut de cuvânt, jumătate din zi voi fi bătrână, 

iar cealaltă voi fi ca acum. Urmează ca tu să alegi în care jumătate 

să fiu frumoasă şi în care jumătate să fiu bătrână.  

Tânărul se gândea că vor râde toţi de el vazandu-l cu o bătrână 

urâtă, dar noaptea va petrece cele mai plăcute clipe alături de o 

tânără fermecătoare. Putea să se plimbe ziua cu cea mai frumoasă 

fată printre oameni, iar noaptea să şi-o petreacă lângă o bătrână. În 

cele din urmă, tânărul i-a spus:  

-Te las pe tine să alegi cum crezi că e mai bine.  

Imediat a venit şi răspunsul:  

-Voi fi tot timpul tânără şi frumoasă pentru că am găsit bărbatul 

care mi-a dat liberate de a fi stăpână pe propria viaţă.  

Morala: Nu contează dacă o femeie e frumoasă sau urâtă. În 

fond, fiecare femeie e o vrăjitoare...  
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- Doctore, sigur am 27 de săptămâni de sarcină şi nu 22? 

- Absolut! 

- Doamne, nu m-am căsătorit cu cine trebuia! 

 

  

Domnul şi doamna au ieşit la plimbare. Merg ei cât merg, trece 

un bărbat bine pe lângă ei. Bărbatul o salută pe doamnă şi ea 

răspunde. 

- Cine-i ăsta? Cine-i ăsta? întreabă domnul. 

Răspunde doamna: 

- Este un membru al cercului meu. 

Mai merg ei cât mai merg, iar trece un bărbat bine pe lângă ei. 

Bărbatul o salută pe doamnă şi ea răspunde. 

- Cine-i ăsta? Cine-i ăsta?, întreabă domnul 

- Este un membru al cercului meu, răspunde doamna. 

Mai merg ei cât mai merg şi trece o femeie superb pe lângă ei. 

Domnul o salută şi ea răspunde. 

- Cine-i asta? Cine-i asta?, întreabă doamna. 

- Este un cerc al membrului meu, răspunde domnul. 

 

  

Un bărbat conduce pe un drum îngust de munte, pe serpentine. 

Din faţă vine spre el o maşină condusă de o femeie. 

În momentul când se întâlnesc, femeia strigă prin fereastră:  

    - Porc! 

Bărbatul imediat strigă înapoi:  

    - Târfă! 

Amândoi îşi continuă drumul. La următoarea curbă periculoasă 

bărbatul dă peste un porc uriaş pe drum şi face accident... 

Morala: Dacă bărbaţii ar fi capabili să asculte femeile, ar trăi mai 

mult! 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 401 

 

  

Dacă, întâmplător, un bărbat gol puşcă nimereşte în vestiarul 

femeilor, acestea vor face mare zarvă, vor ţipa, vor încerca să-l ude 

cu apă rece pentru a-l da afară. 

Dacă o femeie goală puşcă nimereşte, în mod întâmplător în 

vestiarul bărbaţilor, aceştia vor fi foarte bucuroşi, prietenoşi şi 

ospitalieri. Asta demonstrează, încă o dată, bunătatea şi 

frumuseţea sufletului bărbaţilor. 

 

  

Aseară am snopit în bătaie vreo cinci indivizi, salvând astfel de 

la viol o biată băbuţă. După ce derbedeii au luat-o la fugă care 

încotro, ea îşi ridică privirea către mine şi-mi spune: 

– Du-te naibii, tâmpit ce eşti! 
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Elementul chimic „femeia" 
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1. DESCOPERITĂ: De mult timp de un chimist pe nume Adam. Data 

descoperirii este necunoscută. 

2. SIMBOL: Fm 

3. APARIŢIA ÎN NATURĂ: peste tot atunci când nu o cauţi şi nicăieri 

atunci când e căutată. De obicei, apare în locurile cu populaţie 

umană. 

4. OBŢINERE: La început, a fost preparată dintr-o coastă; cu timpul, 

însă, datorită evoluţiei, se prepară din greşeală. Cu toate că s-au 

întreprins multe încercări, o sinteză a acestui element nu a 

reuşit niciunui cercetător 

5. GREUTATE ATOMICĂ: Se cunosc mai mulţi izotopi: 

Izotopul „şnur" (45 kg), 

Izotopul „damă bine" (55 kg), 

Izotopul „forme pline" (65 kg) 

Izotopul „batoză" (100 kg). 

Din cauza acestor izotopi, elementul nu are un loc bine stabilit în 

sistemul periodic al elementelor. 

6. RĂSPÂNDIRE: Se găseşte în natură, în stare liberă sau în 

combinaţii. 

7. PROPRIETĂŢI FIZICE: Suprafaţa este acoperită, în general, cu un 

strat de pudră. Se găseşte în patru stări de agregare: 

Stare amorfă (până la 16 ani), 

Stare cristalină (16-35 de ani), 

Stare gelatinoasă (35-50 de ani) 

Stare uscată (peste 50 de ani). 

Aflat în stările cristalină şi gelatinoasă, elementul fierbe la uşor, 

îngheaţă greu şi brusc se topeşte când este bine tratat.  

Dacă la început e dulce, odată cu trecerea timpului se acreşte, 

devine amar şi apoi otravă curată. Poate fi acru şi la tratări 

nepotrivite.  
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Dacă e lovit, scoate sunete ascuţite. Poate crea multe dureri de 

cap. 

Spectrele sunt de la blond, roşcat până la negru. Se dizolvă greu în 

lichide. Solubilă în acid sulfuric. 

8. PROPRIETĂŢI CHIMICE: Liber, atacă inima. Combinat, atacă 

ficatul şi punga. Are o mare afinitate pentru metalele rare şi 

pietrele preţioase şi absoarbe uşor, în cantităţi apreciabile, 

băuturi fine, prăjituri şi multe alte delicatese. Poate exploda 

instantaneu, dacă activităţile planificate nu au loc. O reacţie 

violentă apare atunci când e lăsată în stare liberă.  

Este un foarte bun agent reducător al finanţelor bărbaţilor. 

9. ÎNTREBUINŢARE: Se întrebuinţează mai ales în bucătării şi în 

dormitoare. Se mai foloseşte ca podoabă, pentru ridicarea 

nivelului şi, accidental, pentru înmulţire, caz în care se produce 

o creştere în volum, cu centre de distribuţie a laptelui.  

Este folosit pentru a creşte efectul estetic al maşinilor sport. 

10. METODE DE ANALIZĂ: Elementul în stare pură se înroşeşte dacă 

este descoperit sau văzut în starea sa naturală. Se înverzeşte în 

prezenţa unui izotop cu însuşiri mai bune. 

11. ATENŢIE LA FOLOSIRE! Fiind exploziv, elementul trebuie tratat 

cu multă atenţie şi delicateţe şi mânuit cu multă îndemânare. În 

caz contrar, este vai şi amar de cel care o manipulează. Nu se 

recomanda manipularea de către bărbaţii fără vigoare. 

Elementul „femeie" se serveşte gol şi trebuie agitat înainte de 

întrebuinţare. În stare cristalină şi gelatinoasă se poate utiliza 

atât la lumină, cât şi la întuneric. În alte stări, numai la întuneric. 

Este ilegal a poseda mai mult de un izotop. 
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Poveste cu dragoste 
 

 

 
 

Într-un sat, o vacă grasă, 

Cum sunt vacile tâmpite, 

Dar frumoasă şi lăptoasă, 

S-a gândit să se mărite. 

 

Boii, de la mic la mare, 

Au venit cu tot belşugul, 

Toţi voiau să se însoare, 

Că-s deprinşi să tragă jugul. 

 

Vaca însă, ca o fată, 

Cu avere şi trusou, 

Îi respinge îngâmfată : 

„Cum să mă mărit c-un bou?” 
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”E un cal prin curţi vecine, 

Care pătimaş mă strânge, 

El e genul meu, tip bine, 

Armăsar sadea, pur-sânge!” 

 

Vaca, tot făcându-i curte, 

Îşi atinse idealul, 

După tratative scurte, 

S-a căsătorit cu calul. 

 

„Ah, ce şansă pe mireasă!” 

Comenta în pom o cioară, 

„El, aristocrat de rasă, 

Ea, o biată pierde-vară.” 

 

Dar curând, ce tragedie! 

Vaca se certă cu calul, 

Pân' departe-n deal la vie, 

S-auzea întreg scandalul. 

 

În zadar, când stingea lampa, 

Vaca-n fiecare noapte, 

Se plimba făcând pe vampa, 

Cu ispitele-i de lapte. 

 

Ba mai mult, se întâmplase, 

Ca jucând pe îndrăgostita, 

Calul, furios, îi trase, 

Două palme cu copita! 
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Şi atunci, cu dezolare, 

Vaca prinse a pricepe, 

Cum că soţul ei mai are, 

Trei amante, toate iepe. 

 

Asta-i prea de tot, îşi zise, 

Îl dau dracului de cal. 

Şi-ntr-o seară părăsise, 

Domiciliul conjugal. 

 

Slabă, galbenă, uscată, 

De necazuri şi nevoi, 

Vaca noastră, resemnată, 

Se întoarse printre boi. 

 

Dup-atâta chin şi jale, 

Vaca multe a-nvăţat. 

Primul bou ieşit în cale, 

Îl acceptă de bărbat. 

 

Nunta lor a fost vestită, 

Că s-a dus prin văi ecoul, 

„Ce pereche potrivită! 

Vaca noastră şi cu boul.” 

 

Ea comandă, el ascultă. 

El cu munca, ea tapaj. 

Este, fără vorbă multă, 

Tipul clasic de menaj. 
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Totuşi, vaca (ne şopteşte 

un măgar, c-aşa-i măgarul), 

Prin păduri mai zăboveşte, 

Uneori cu armăsarul. 

 

Dar, eu cred că-i calomnie, 

Măgăria ce ne-o spune. 

Totul e, că-n căsnicie, 

Treaba merge de minune. 

 

Vaca poate, ştie satul, 

Chiar şi grajdul să-l răstoarne. 

Boul nu-i decât bărbatul. 

Ca dovadă, poartă coarne! 

 

Şi aşa, trec ani şi ani, 

Şi precum am prins de ştire, 

Au făcut şi trei juncani, 

Şi trăiesc în fericire. 

 

În povestea mea de faţă , 

Nu e nici un lucru nou, 

Pentru orişicare vacă, 

Soţul ideal e-un BOU ... 
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Femei la volan 
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Femeia la volan este ca o zeiţă!  

Pasagerii se roagă, iar pietonii îşi fac cruce.  
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Îmblonzirea 
 

 

 
 

Dacă vrei să  derutezi o blondă ,  o pui să numere 

treptele unei scări rulante.  
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La un bordel de bărbaţi intră o blondă: 

- Vreau un bărbat, dar să fie adevărat, că până acum nu mi-a 

rezistat nimeni. 

- Du-te la etajul întâi, îl găseşti pe american, te satisface la sigur.  

Se duce, şi-o trag de cinci ori, tipul nu mai poate. Se duce la 

recepţie din nou: 

- Vreau un bărbat şi mai adevărat. 

- Du-te la etajul doi, îl găseşti pe rus. Ăsta e rezistent. 

Şi-o trage şi cu rusul de şapte ori, tipul moare. Blonda merge iar 

la recepţie: 

- Vă bateţi joc de mine... 

- Du-te la etajul trei. Acolo ne-a mai rămas românul. Te satisface 

la sigur. 

Şi-o trag de zece ori, moare şi românul. 

- Vă dau în judecată, vreau ceva adevărat! 

- Ne pare foarte rău, ne-a mai rămas doar chinezul. 

- Daţi-l încoace. 

La etajul patru era chinezul. Şi-o trag de cinci ori şi chinezul dă 

semne de oboseală. Blonda spune: 

- Gata, ai obosit deja? Mă duc să dau bordelul în judecată. 

- Nu vă impacientaţi, mă refac. 

Face patru abdomene, trage de două ori de fiare, face şase 

flotări, se rostogoleşte o dată pe sub pat, iese afară şi i-o mai trage 

de cinci ori blondei. Oboseşte din nou, coboară de pe blondă şi iar 

face exerciţii. Face aşa de 20 de ori. De data asta, oboseşte blonda. 

Se dă jos din pat, face patru abdomene, trage de două ori de fiare, 

face şase flotări şi când se rostogoleşte pe sub pat, surpriză: sub pat 

erau 200 de chinezi. 
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O blondă îi povesteşte alteia indignată: 

- Închipuie-ţi, ieri în timp ce mă plimbam prin oraş, un tip 

greţos, într-o maşină sport, frânează brusc lângă mine şi mă 

întreabă dacă nu vreau să fac o tură cu maşina lui! Aşa un tâmpit! 

Dar să ştii că avea o locuinţă mişto!... 

 

  

O blondă a primit de ziua ei o maşină sport, ultimul tip. Conduce 

ea maşina şi la un moment dat depăşeşte şi îi taie calea unui 

camion, după care îi face semne obscene şoferului. După vreo oră 

de mers pe autostradă, blonda opreşte la un McDrive să-şi ia ceva 

de mâncare.  

La câteva minute, soseşte şi camionagiul. Cum o vede, scoate un 

ditamai cuţitul şi o ia de păr. Ia camionagiul nostru o bucată de 

cretă desenează un cerc şi îi zice blondei: 

- Vezi cercul asta de aici? Să nu te prind că îndrăzneşti să ieşi din 

el, că să vezi ce-ţi fac! 

Apoi, camionagiul deschide portiera maşinii sport şi taie toată 

îmbrăcămintea de piele de pe scaunele maşinii. Blonda începe să 

râdă tare. 

- Ce găseşti de râs? 

Blonda nu răspunde, ci continuă să râdă. Atunci, camionagiul ia 

un ciocan şi face praf geamurile maşinii sport. Blonda, fără să iasă 

din cercul desenat, continuă să râdă. 

Şi mai nervos, camionagiul ia o canistră cu benzină, o toarnă pe 

maşina blondei şi o face scrum. Blonda tot mai râdea. Atunci, 

camionagiul, enervat, o întreabă: 

- Poţi să-mi explici şi mie de ce râzi în halul ăsta, nu vezi că ţi-am 

distrus maşina? 

- Ce contează! Nici nu ai observat că am ieşit de patru ori din 

cerc. 
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O blondă şi o brunetă discuta despre viaţa lor sexuală. Bruneta 

spune: 

- Seara trecută am avut trei orgasme la rând! 

- Asta e nimic! Noaptea trecută eu am avut peste o sută, zice 

blonda. 

- Dumnezeule! Nu credeam că prietenul tău e atât de bun la 

pat.  

La care blonda, şocată, îi răspunde: 

- A, tu vorbeai de un singur tip! 

 

  

Din jurnalul unei blonde: „Astăzi domnul profesor de sport mi-a 

spus că merit o notă bună, dar n-a vrut totuşi să mi-o pună, aşa că, 

după oră, m-am dus la cancelarie după el şi l-am rugat să mi-o pună 

acolo.” 

 

  

Un tip întreabă o blondă: 

- Cum te cheamă? 

- 500 de lei... 

 

  

După un an de succes la o firmă de management s-a dat o 

petrecere. Angajaţii se distrau, beau, mâncau şi îşi făceau de cap. 

Au început să spună bancuri, cele mai multe cu blonde. 

Vicepreşedinta firmei era blondă. După câteva bancuri extreme 

nu a mai rezistat şi a plecat. În drum spre casă vede din maşină o 

blondă într-o barcă, vâslind în lanul de grâu. Aceasta, furioasă se dă 

jos din maşină şi începe să strige la cea din lanul cu grâu: 

- Nenorocito, numai din cauza ta şi a celorlalte se fac bancuri pe 

seama blondelor! Dacă aş şti să înot aş veni la tine şi te-aş bate! 
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- În 10 ani de căsnicie, o singură dată am ieşit seara cu soţul 

meu, se plânge o blondă. 

- Şi când a fost asta? 

- Când a luat foc casa... 

 

  

Două blonde la facultate: 

- În ce an eşti tu? 

- În 2013, tu? 

 

  

Blonda e gravidă. Tatăl ei o întreabă: 

- Cine e tatăl copilului?  

Ea răspunde: 

- Închipuie-ţi că stai cu fundul pe un ferăstrău circular. Ei bine, 

care dinte al ferăstrăului a făcut tăietura? 

 

  

Două brunete merg pe stradă şi în spatele lor vine o blondă. La 

un moment dat, văd o monedă de 50 de bani. Zice una: 

- Ia uite 50 de bani. Ia-I, poate poţi să dai un telefon cu ei! 

- Nu, mulţumesc, eu am cartelă telefonică! Ia-i tu! 

- Nu, mulţumesc, eu am celular! 

Şi pleacă mai departe. Vine blonda, se apleacă, ia moneda, o 

duce la ureche şi zice: 

- Alo! Mamă?... 

 

  

- Şi cum vă descurcaţi pe maşina de scris?, o întreabă şeful 

secretara blondă. 

- Nu ştiu. Pe maşina de scris n-am încercat încă... 
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Am coborât în genunchi în faţa prietenei mele blonde şi i-am 

spus: 

- Ai vrea să-mi porţi numele? 

- Nu, a răspuns ea. Nu-mi place să mă cheme Costel. 

 

 
 

  

O blondă este în curte, când gunoierul vine şi întreabă: 

- Ceva gunoi azi?  

Blonda răspunde: 

- Azi o să luăm trei saci. 

 

  

Două blonde se plimbă braţ la braţ pe stradă. La un moment 

dat, una dintre ele vede o oglindă pe jos. O ridică şi se uită în ea: 

- Nu ştiu de ce, dar fata asta mi se pare cunoscută... 

- Dă-mi şi mie să văd, spuse cealaltă. Normal că ţi-e cunoscută. 

Proasto, sunt chiar eu în poză! 
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Două blonde încearcă să deschidă portiera unei maşini cu un 

umeraş de haine. Zice prima: 

- Nu cred că reuşesc să o deschid aşa.  

La care a doua: 

- Ai face însă bine să te grăbeşti. Vine ploaia şi prelata e încă pe 

maşină... 

 

  

O blondă supravieţuieşte unui accident cumplit, petrecut pe 

Autostrada Soarelui. Iese cu chiu cu vai din grămada de fiare 

contorsionate şi declară poliţistului: 

- Mergeam liniştită când, deodată, în faţa mea apare un brad. 

Cotesc stânga, acolo un alt brad, cotesc dreapta, ce credeţi? Încă un 

brad! Din cauza manevrelor bruşte, m-am dat peste cap de vreo 15 

ori. 

- Stimată doamnă, suntem pe autostradă şi nu este niciun copac 

pe o distanţă de câteva zeci de kilometri. Ceea ce aţi văzut 

dumneavoastră e odorizantul agăţat de oglindă... 

 

  

Blonda, proaspăt căsătorită, îşi doreşte o familie numeroasă. Nu 

prea îi reuşeşte şi se duce pentru prima oară la ginecolog. Acesta îi 

spune: 

- Ia să vedem! Vă rog, dezbrăcaţi-vă şi aşezaţi-vă pe scaun. 

- Bine, domnule doctor, zice ea, dar eu de fapt, vroiam să fac 

copilul cu soţul meu... 

 

  

 O blondă se plânge prietenului ei că toată ziua este în maşină şi 

că clienţii ei se plâng că nu o pot contacta. 

- De ce nu-ţi pui un telefon în maşină? 
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- Pentru că nu-mi pot permite un lucru aşa de scump, dar mi-am 

pus un mailbox. 

- Şi...? 

- Nu am primit nicio scrisoare până acum. Cred că se schimbă 

codul poştal mereu, când sunt pe drum... 

 

  

O blondă supraponderală merge la doctor să-i ceară un sfat. 

Acesta îi spune că, dacă vrea să slăbească 10 Kg, trebuie să 

alerge timp de o lună. 

Blonda urmează sfatul medicului şi, fericită, după o lună îi dă 

telefon să-i spună cât de mult a slăbit. La sfârşitul conversaţiei îl 

întreabă: 

- Şi acum, cum pot să ajung acasă? 300 de km este o distanţă 

destul de mare. 

 

  

La uşa unei blonde sună soneria: 

- Cine e? întreabă aceasta gâfâind. 

- Proprietarul. Am venit după chirie. 

- Veniţi puţin mai târziu. Acum plătesc curentul. 

 

  

Q: De ce nu pot blondele să sune la 112? 

A: Pentru că nu găsesc 11 la telefon! 

 

  

O blondă şi o brunetă sar cu paraşuta. În cădere liberă bruneta 

trage de şnurul paraşutei şi nu se întâmplă nimic. Mai trage odată şi 

tot nimic. Blonda se uită la ea, îşi scoate paraşuta şi o aruncă 

zicând: 

- Vrei concurs? Atunci, hai! 
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O brunetă, o roşcată şi o blondă se salvează de la naufragiu pe o 

insulă pustie. De la insula mai sunt 20 km până la continentul pe 

care e apă şi mâncare din belşug. Bruneta priveşte în depărtare şi 

îşi zice: 

- Pot să fac asta! 

Şi înoată. După 5 km, oboseşte şi se îneacă.  

Roşcata spune: 

- Pot să fac asta! 

Şi înoată. După 10 km, oboseşte şi se îneacă.  

Blondă spune:  

- Eu o să reuşesc! 

Şi înoată. 5 km, 10 km, 15, km. După 19 km, oboseşte şi se 

întoarce... 

 

  

O blondă frumoasă se duce la un hotel şi cere o cameră. 

Recepţionerul îi explică că e o delegaţie în hotel şi că nu mai au 

decât un singur loc, într-o cameră cu trei bărbaţi. 

- Ok, zice tipa, accept. 

Intră în cameră, bărbaţii deja se pregăteau... Zice primul: 

- Hai să facem un târg! Noi îţi spunem o ghicitoare, dacă 

ghiceşti, te lăsăm în pace, deca nu, facem sex.  

Blonda este de accord şi primul începe: 

- Ce e roşu, trăieşte în pădure şi mănâncă găini?  

Se gândeşte tipa şi zice:  

- Lupul! 

Bărbatul face sex cu ea.  

Vine al doilea: 

- Ce e roşu, trăieşte în pădure şi mănâncă găini? 

- Lupul! 

Şi el face sex cu ea. Al treilea la fel. 
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După vreo trei zile, recepţionerul disperat, intră în cameră să 

vadă ce se întâmplă şi vede doi tipi întinşi pe pături şi pe al treilea 

în genunchi în faţa blondei zicând: 

- Spune vulpe! Spune vulpe!  

Ea: 

- Lupul! 

 

  

O blondă merge cu un purceluş sub braţ pe stradă. Un trecător 

întreabă: 

- Ce aveţi aici? 

La care purceluşul: 

- Am câştigat-o la Loto... 

 

  

Se întâlnesc două blonde, una spune: 

- Ascultă, ştii că anul acesta, 8 martie va fi vineri? 

- Serios?! Numai să nu fie 13! 

 

  

O blondă este oprită pe stradă de un om care o întreabă ceva 

foarte repede. Ea îi zice: 

- Vorbiţi, vă rog, mai rar. Sunt blondă... 

 

  

Q: Care e diferenţa dintre o blondă, o prostituată şi o 

nimfomană? 

A: Prostituata zice: „Nu eşti gata?” 

Nimfomana zice: „Ce?! Eşti gata deja?” 

Blonda zice: „Bej, cred că ar trebui să îmi zugrăvesc tavanul în 

bej”. 
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Două blonde stau pe malul unei ape şi vorbesc: 

- Cum ajungem pe malul celălalt?, întreabă una dintre ele. 

- Proasto, tu nu vezi că suntem pe celălalt mal... 

 

  

Un poliţist opreşte o maşină condusă de o blondă: 

- Prezentaţi, vă rog, permisul la control. 

- Permisul? Ce-i asta? 

- E un carneţel roz în care e lipită poza matale... 

- N-am. 

- Atunci actele maşinii! 

- Actele maşinii? Ce sunt alea? 

- O hârtie pe care scrie a cui e maşina. 

- N-am. 

Poliţistul priveşte mai bine la blondă şi zice: 

- Atunci trebuie să faceţi asta... 

Şi îşi scoate penisul din pantaloni, la care blonda: 

- Nu, în fiolă nu mai suflu! Am mai suflat acum 15 minute la un 

alt coleg şi a văzut clar că nu am băut picătură de alcool... 

 

  

O blondă la alimentară. Dintr-o dată îi sună celularul. Blonda 

răspunde: 

- Alo! Mamă, de unde ai ştiut că eram la alimentară? 

 

  

Q: Cine ridică primul bancnotă de 200 de lei de pe strada? Moş 

Crăciun, o blondă deşteaptă sau o blondă proastă? 

A: Niciunul. Primele două sunt personaje imaginare, iar blonda 

proastă crede că bancnota e o gumă de mestecat călcată... 
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Două brunete şi o blondă sunt în sala de naşteri.  

Prima brunetă spune: 

- Eu voi naşte o fetiţă. Atunci când am rămas gravidă, stăteam 

pe spate.  

A doua brunetă spune: 

- Eu voi naşte un băieţel. Când am rămas gravidă, eu eram 

deasupra.  

La care blonda: 

- Vai, asta înseamnă că eu voi naşte un căţeluş! 

 

  

Vine o blondă pe malul unui râu şi zice: 

- Vai, un râu! Cum ajung eu pe partea cealaltă? Dacă aş fi de o 

mie de ori mai deşteaptă aş şti ce să fac acum!  

Dintr-o dată se întâmplă o minune: ea se transformă într-un 

bărbat şi trece podul... 

 

  

Unei blonde tocmai căsătorite i se prezintă de către soţul ei 

locuinţa, făcându-i-se totodată şi o mică instrucţie. Pe coridor: 

- Dragă! Uite papucii mei, trebuie să stea acolo la ora 18.00, 

indiferent dacă sunt acasă sau nu!  

La bucătărie: 

- Uite aici aragazul. La ora 19.00 vei găti, indiferent dacă sunt 

acasă sau nu!  

La dormitor: 

- Uite, dragă, aici e patul!  

La care ea: 

- Aici, dragă, la ora 22.00 se va face sex, indiferent dacă eşti 

acasă sau nu! 
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O blondă fuge din cinci în cinci minute până în holul blocului şi 

se uită în cutia poştală. O vecină curioasă o întreabă: 

- Aşteptaţi vreo scrisoare importantă?  

La care blonda: 

- Ştiţi, lucrez la computer şi pe ecran scrie mereu: „Aveţi scrisori 

noi!” 

 

  

O blondă vine dezamăgită de la prima ei întâlnire: 

- Mamă, tipul ăsta e un ratat! 

- Draga mea, cred că ar trebui să-ţi ţin o mică prelegere despre 

sex! 

- Nu mamă, nu e asta! A spus însă că nu ştie să gătească... 

 

  

- Părinte, zise blonda la spovedanie, mi-am înşelat bărbatul anul 

acesta de 11 ori. 

- Şi regreţi că ai păcătuit? 

- Nu prea regret, că eu în domeniul acesta nu sunt prea 

credincioasă... 

- Şi atunci de ce ai mai venit la spovedanie? 

- Păi, trebuia să mă laud şi eu la cineva, nu? 

 

  

O blondă cu căşti şi MP3 intră într-un coafor, să se tundă. Se 

aşează pe scaun şi zice: 

- Vreau să mă tund. 

- Trebuie să-ţi dai jos căştile, îi spune frizerul. 

- Nu, nu pot să fac asta! Dacă mi-aş scoate căştile, aş muri! 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 428 

Frizerul începe să o tundă pe unde poate, fără să-i scoată 

căştile. Dar căştile erau prea mari şi îi spune blondei: 

- Gata, nu se mai poate, trebuie să-ţi scoţi căştile! 

- Nu, nici gând! Dacă mi le scot, sigur o să mor! 

Frizerul mai tunde ce mai tunde şi, la un moment dat, îi scoate 

căştile. Blonda mai trage o dată aer în piept, după care cade jos 

moartă. Curios, frizerul ridică căştile şi le pune la urechi să audă ce 

asculta blonda: 

- Inspiraţi, respiraţi, inspiraţi, respiraţi... 

 

  

Vine o blondă la malul râului şi îşi zice: 

- Vai, un râu! Cum ajung eu pe partea cealaltă? Dacă aş fi de o 

sută de ori mai deşteaptă aş şti ce să fac acum!  

Dintr-o dată se întâmplă o minune: ea se transformă într-un 

negru îşi construieşte o canoe şi trece râul. 

 

  

Pică o blondă de la etajul 100. La 70, o prinde un tip: 

- Faci sex cu mine sau îţi dau drumul? 

- Nu fac sex! 

Îi dă drumul. La 50 o prinde un alt tip: 

- Faci sex cu mine sau îţi dau drumul? 

- Nu fac sex! 

La 10 o prinde al treilea. Tipa speriată: 

- Gata, fac sex cu tine! 

- Curvă ce eşti! 

Şi îi dă drumul... 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 429 

 
 

  

Soţul unei blonde: 

- Dacă te mai prind că ai vreun amant, îmi cumpăr o puşcă şi îl 

omor! 

- Dragul meu, ţi-ar trebui o mitralieră! 

 

  

Bărbatul o întreabă pe blondă: 

- Este prima oară când faci dragoste? 

- Bineînţeles. De ce mă întrebă toţi bărbaţii acelaşi lucru? 

 

  

Un sondaj de opinie a confirmat faptul că blondele sunt în 

general satisfăcute. Intervievatele nu şi-au putut însă aminti de 

către cine... 
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Un gunoier sună la o uşă şi îi deschide o blondă frumoasă. Ea îl 

întreabă ce vrea. 

- Sunt Gigi, gunoierul. 

Tipa îl trage în casă îi dă pantalonii jos şi îi face sex oral. Pleacă 

omul mulţumit.  

Când ajunge la maşină colegul îl întreabă: 

- De ce ai stat atâta? 

Tipul îi povesteşte tot. Se duce şi colegul său şi primeşte acelaşi 

tratament. Se întoarce la maşină, iar şoferul îi întreabă: 

- De ce aţi stat atâta? 

Cei doi îi povestesc şi lui. Şoferul se gândeşte să încerce şi el 

Sună la uşă. Tipa îl întreabă: 

- Tu cine mai eşti? 

- Petre, şoferul. 

- Bine, ia 500 de lei. 

- Păi, ştiţi... Eu am venit pentru altceva. 

- Nu eşti gunoier? 

- Nu. 

- Atunci, nu se poate! Bărbatu-meu, când a plecat la serviciu, 

mi-a zis: „La gunoieri muie şi la şofer 500 de lei.” 

 

  

O brunetă face o grămadă de economii să-şi ia o maşină. Când 

să o cumpere, vânzătorul îi spune că îi lipsesc 100 de lei. Iese ea 

repede afară şi vede o blondă. Se duce la ea şi îi zice: 

- Aş vrea să cumpăr o Dacie şi îmi lipsesc 100 de lei. Aţi putea să 

îmi împrumutaţi banii ăştia.  

La care blonda caută în poşetă şi îi dă 200, zicând: 

- Uite 200, dar ia-mi şi mie una! 
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O blondă se hotărî să deschidă o fermă de găini. Cumpără nişte 

găini, dar toate mor. Cumpără alte găini, trece câtva timp, mor 

toate. Se duce din nou să cumpere găini şi îl întreabă pe vânzător: 

- Oare le îngrop prea adânc sau le ud prea des? 

 

  

Un poliţist vede într-o noapte o blondă care stătea în genunchi 

sub un felinar. 

- Ce faceţi aici? întreabă poliţistul. 

- Mi-am pierdut inelul cu diamante şi îl caut. 

- Aici a căzut? 

- Nu! La blocul vecin, dar aici este lumină. 

 

  

Un tip şi blonda lui prietenă sunt în pat. Blonda îi spune: 

- Vrei, te rog, să-ţi scoţi inelul? Mă zgârie. 

- Inel, pe naiba, spune el. Este brăţara de la ceas. 

 

  

Un bărbat roagă o blondă să vadă dacă îi merge semnalizarea 

de la maşină. Aceasta se apleacă pe aripa maşinii şi zice: 

- Da... nu... da... nu... 

 

  

O blondă întreabă doctorul dacă, în cazul în care ar rămâne 

gravid, copilul ar ieşi pe acolo pe unde intră sperma. Doctorul 

răspunde: 

- Da, bineînţeles! 

Blonda se prinde cu mâinile de gât şi zice: 

- O să fie însă foarte strâmt... 
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O blondă îşi ia o slujbă la domeniul public. Trebuia să vopsească 

banda de pe mijlocul unui drum de ţară. Şeful ei îi spune că se află 

în perioadă de probă şi că trebuie să vopsească cel puţin 2 kilometri 

pe zi, dacă vrea să-şi păstreze serviciul. 

Verificând la sfârşitul zilei, el vede că în prima zi, blonda făcuse 

4 kilometri, dublu faţă de medie. A doua zi, a fost puţin mai 

dezamăgit, pentru ca blonda nu vopsise decât 2 km. Se gândeşte că 

oricum asta e media şi trece cu vederea. Dar a treia zi, când blonda 

vopsise doar 1 km, îi spune: 

- Ce problemă ai? Vreo boală, vreo defecţiune a echipa-

mentului? Ce te opreşte să faci 2 kilometri pe zi? 

- Ştiţi, cu fiecare zi sunt din ce în ce mai departe de găleată! 

 

  

O blondă vine la doctor cu o broască pe cap. Doctorul o 

întreabă: 

- Ce s-a întâmplat?  

La care broasca: 

- Nu ştiu, la început mi-a ieşit un coş pe fund... 

 

  

- Dragă, ţie nu-ţi miroase a penis?, întreabă o brunetă. 

- Te rog să mă scuzi… am râgâit fără să vreau, zice blonda. 

 

  

O blondă e în America. Pe drumul înspre Disneyland, vede o 

tablă indicatoare pe care scria: „Disneyland left”. Zice: 

- Păcat, şi se întoarce. 

Pe drumul de întoarce, vede o tablă indicatoare: „Clean rest-

rooms 8 miles”. Pe parcursul celor 8 mile a curăţat 43 de WC-uri... 
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O blondă are nevoie de bani. Se hotărăşte să-şi vândă maşina, 

dar are 200.000 km la bord şi e cam greu de vândut. Se duce la un 

prieten. Tipul îi spune: 

- Ar fi o variantă, dar nu prea e legală... Te trimit la un tovarăş 

de-al meu, mechanic, şi îţi dă înapoi kilometrajul la 25.000 km.  

Zis şi făcut. După două luni, se întâlnesc. Blonda era tot cu 

aceeaşi maşină. Tipul o întreabă: 

- Ce faci, n-ai mai vândut-o? 

- Dar ce, mă crezi proastă? Are numai 25.000 km. 

 

  

Două blonde se plimbă prin pădure. Una se uită pe jos şi zice: 

- Ia priveşte, urme de cerb! 

- Astea sunt urme de lup, zice cealaltă. 

- În niciun caz, astea sunt cu siguranţă urme de cerb! 

Tot discutând aşa timp de o oră, cele două blonde au fost 

călcate de tren... 

 

 

  

Un poliţist opreşte o maşină condusă de o blondă deoarece 

mergea pe o stradă cu sens unic pe contrasens: 

- Ştiţi unde mergeţi? 

- Nu, dar trebuie să fie rău tare acolo! Toţi se întorc... 

 

  

O blondă rămânea doua oară gravidă şi vine la soţul ei şi îl 

întreabă: 

- Dragă, acum trebuie să ne căsătorim din nou? 
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O blondă vine la doctor cu urechile roşii. Doctorul întreabă: 

- Ce s-a întâmplat cu urechea dumneavoastră?  

Blonda zice: 

- Călcam rufele, când a sunat telefonul şi din greşeală mi-am pus 

călcătorul pe ureche.  

Neconvins, doctoral continuă cu întrebările: 

- Şi ce s-a întâmplat cu urechea cealaltă? 

- Boul dracului, a mai sunat încă o dată! 

 

  

O blondă cu un tip în pat după sex. El o întreabă: 

- Ia spune-mi, sunt primul bărbat cu care te-ai culcat?  

Ea se gândeşte o clipă şi zice: 

- Da, îmi păreai cunoscut, parcă îmi amintesc acum de tine... 
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O blondă se plimba pe stradă cu bluza desfăcută şi cu un sân 

afară. Un poliţist se apropie de ea şi îi zice: 

- Doamnă, cred că trebuie să vă amendez pentru indecenţă în 

public. 

- De ce? 

- Pentru că umblaţi pe stradă cu un sân scos din sutien. 

Ea priveşte înspre sân şi zice: 

- La naiba! Iar am uitat copilul în autobuz! 

 

  

Directorul apelează la psihologul firmei să-l ajute la alegerea 

unei noi secretare. Psihologul profită de ocazie pentru a demonstra 

eficacitatea metodei sale moderne. Aceasta se rezuma la a pune 

candidatelor o simplă întrebare: „Cât fac doi plus doi?” 

Prima fată răspunse prompt: 

- Patru. 

A doua se gândi o clipă înainte de a răspunde: 

- Cred că douăzeci şi doi.  

A treia răspunse imediat: 

- Poate să fie patru sau poate să fie douăzeci şi doi. 

După ce candidatele au ieşit, psihologul se întoarse triumfător 

către şef. 

- Acum puteţi vedea şi dumneavoastră câte aţi putut afla de la 

fiecare dintre candidate în urma întrebării mele. Prima fată a dat 

răspunsul corect, fără să mai stea pe gânduri. A doua este mai 

subtilă, însă a avut ezitări. A treia a acţionat cu hotărâre şi s-a 

gândit la ambele posibilităţi. Şi acum, pe care o preferaţi?  

Şeful n-a stat mult să se gândească: 

- O angajez pe blondina înaltă cu fustă mini. 
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Trei blonde au mers în vacanţă la un hotel care avea câteva 

camere unde se aflau bărbaţi disponibili. Pe fiecare uşă scria 

naţionalitatea şi lungimea... Merg blondele la prima uşă: francez, 

25cm. Se bucură blondele, dar una propune să meargă mai 

departe. La uşa următoare: rus, 32cm. Blondele erau în extaz, dar 

zice una: 

- Mai mergem la o uşă şi dacă nu e ceva mai bun, ne întoarcem. 

Pe următoarea uşă scria: roman, 8 cm. Râd blondele şi se 

hotărăsc să-şi bată joc de el. Intră prima şi iese de acolo jumulită şi 

vai de ea. A doua şi treia la fel. Ultima care a ieşit spune: 

- Prostul ăsta de român a scris grosimea! 

 

  

O blondă se plimba prin pădure, când deodată îi apare în faţă o 

zână şi îi zice: 

- Azi e ziua ta cu noroc! Eu sunt zâna cea bună şi îţi voi îndeplini 

o dorinţă! 

Blonda se gândeşte ce se gândeşte şi zice: 

- În lume domneşte în atâtea locuri războiul. Îmi doresc ca toţi 

oamenii: negri, albi, roşii, galbeni, indiferent de naţionalitate şi 

religie, să trăiască în pace şi linişte! 

Zâna întinde o hartă a lumii îşi notează toate zonele în care sunt 

războaie, oftează şi zice: 

- Ştii, eu nu sunt o zână atotputernică, ci una mai mică. Puterea 

mea nu e nelimitată. Nu ai avea o altă dorinţă mai simplu de 

îndeplinit? 

Blonda se mai gândeşte şi zice: 

- Păi, dacă asta nu merge, atunci aş vrea să îmi iau 

bacalaureatul! 

Zâna îşi încreţeşte fruntea şi zice: 

- Hai să ne mai uităm totuşi un pic pe harta aia a lumii! 
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Un tip îşi savurează berea într-un bar. Din dorinţa de a conversa, 

se apleacă spre femeia solidă de lângă el şi îi spune: 

- Vrei să auzi un banc trăsnet cu blonde?  

Cu o voce răguşită, ea îi răspunde: 

- Până să te apuci să spui bancul, cred că ar fi bine să clarific 

câteva detalii: sunt blondă, am 1,80 m, 88 kg şi sunt campioană 

balcanică la judo. Blonda de lângă mine are tot 1,80 m, 78 kg şi este 

ofiţer de aviaţie. Cea care stă lângă ea are 1,85 m, 85 kg, este 

halterofilă şi, ai ghicit deja, este tot blondă. Ei bine, acum mai vrei 

să ne spui bancul acela cu blonde? 

Omul stă ceva timp şi se gândeşte. 

- Nu prea, spune el. N-am chef să explic poanta de trei ori. 

 

  

Un ginecolog, în faţa unei mese ginecologice, pe care stătea o 

blondă: 

- Doamnă, să ştiţi că eu nu mă bâlbâii... ceea ce auziţi este 

ecoul... 

 

  

Secretara blondă vine la directorul băncii: 

- Domnule director, casierul nostru a dispărut! 

Directorul, alarmat, zice: 

- Controlaţi seiful! 

Secretara vine după două minute: 

- Domnule director, nu e nici în seif! 

 

  

Un şofer mai sărac cu duhul şi mai în vârstă mergea cu camionul 

de la Bucureşti spre Timişoara. Tot mergând el, pe la intrarea în 

Cluj, o blondă frumoasă îi face cu mâna să oprească. 
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Opreşte şi blonda îl întreabă dacă poate să o ducă la Timişoara. 

Omul accept. Se suie blonda în camion, ajung la Timişoara, iar 

blonda îi zice: 

- Uite, fiindcă m-ai ajutat, eu zic să te răsplătesc într-un fel. Cum 

bani nu am la mine, haide să o facem. 

- Domnişoară, eu sunt om bătrân, nu mă mai ţin brăcinarii să o 

fac şi p-asta. 

Blonda se dezbracă totuşi şi şoferul nostru i-o trage cu chiu cu 

vai, vădit nesatisfăcut. Blonda îi zice: 

- Auzi, uite, ca să mă recompensez faţă de tine şi fiindcă nu a 

fost aşa de nemaipomenit, eu zic să mi-o dai şi sus. 

- Apăi domnişoară, nu se poate, spuse şoferul uitându-se către 

camion, că sus am nişte butoaie. 

 

  

Emoţii mari la circ. Un număr de dresură extraordinar: 

crocodilul imens deschide gura, dresorul său îşi desface şliţul, îşi 

scoate penisul şi-l bagă în gura fiarei, după care îi trage una în cap 

cu o bâtă. 

Animalul îşi închide puternicele fălci cu rapiditate. Toată lumea 

rămâne înmărmurită. Într-un târziu, animalul îşi deschide din nou 

gura, iar penisul dresorului apare intact dintre dinţii ascuţiţi ai 

fiarei. Ovaţiile şi aplauzele nu contenesc. Dresorul zice: 

- Stimaţi spectatori, cel dintre dumneavoastră care are curajul 

să repete numărul pe care eu tocmai l-am făcut, are o mie de lei. 

Nu se anunţă nimeni, numai o blondă din ultimul rând. 

- Aş încerca, spune ea. Dar am o singură rugăminte. Să nu mă 

loviţi prea tare cu bâta! 

 

  

O blondă, o negresă şi o brunetă călătoresc la negru cu vaporul, 

ascunse în cală. Paznicul controlează cala vaporului înainte de 
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plecare şi cele trei se ascund în sacii din încăpere. Cu câte un şut 

marinarul controlează sacii de pe jos. Negresa strigă din sac: 

- Miau, miau! 

Omul pleacă mai departe. Bruneta: 

- Ham, ham, ham! 

Marinarul trece mai încolo. Ajunge la blondă şi după şutul de 

rigoare aude: 

- Cartofi, cartofi! 

 

  

Şeful o întreabă pe secretara blondă: 

- Cum vă place noua poziţie? 

- În principiu foarte bine, dar ceva pe biroul ăsta mă înţeapă în 

spate... 

 

  

Un ginecolog examinează o blondă: 

- Vai, doamnă, dar aveţi un vagin foarte mare! Vai, doamnă, dar 

aveţi un vagin foarte mare!  

Blonda oftează. 

- Ştiam, doctore, nu trebuia să repeţi!  

Doctorul: 

- N-am repetat! 

 

  

După câteva ore de sex cu o blondă, tipului i se face foame şi se 

duce la frigider. Tocmai bea cu sete din sticla de lapte, când blonda 

intră şi ea în bucătărie exclamând: 

- Ah, acum ştiu! M-am tot întrebat cum se umple la loc... 
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Bucureşti, Gara de Nord: „Trenul de Constanta pleacă la ora 8 şi 

48 de minute! Trenul de Constanta pleacă la ora 8 şi 48 de minute!”  

Blonda îşi priveşte ceasul electronic de pe mână şi spune: 

- Colac, scăunel, colac. Colac, scăunel, colac. 46! 
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Două blonde din Bucureşti, după noaptea de Revelion, se 

întorceau acasă. Afară, un frig de îngheţau pietrele, ele îmbrăcate 

subţirel, ca de la petrecere. Taxiuri, nici gând, toţi taximetriştii 

acasă, cu familia, transportul în comun era oprit, până acasă cale 

lungă... 

În drumul lor, dau pesste un depou RATB. Una din ele e lovită 

din senin de o idee genială. Nu stă mult pe gânduri şi îi spune 

celeilalte: 

- Fată, pe bună dreptate se spune că suntem proaste. Hai să 

furăm un autobus, să mergem până acasă! 

- Că bine zici, fată! Hai! Eu intru în depou să fur unul, tu stai de 

şase! 

Zis şi făcut, prima rămâne afară să supravegheze zona, cealaltă 

intră să fure autobuzul. Şi stă cea de-afară un sfert de oră... o 

jumătate de oră... o oră... Rebegită de frig, intră să vadă ce s-a 

întâmplat. Când intră şi o vede pe a doua blondă stând în fund pe 

jos între autobuze şi plângând. 

- Ce s-a întâmplat, fată, de ce plângi? 

- Uite, nu găsesc niciun 135 să ne ducă acasă. 

Stă pe gânduri prima blondă şi zice: 

- Dragă, dar tu eşti chiar proastă rău. Nu puteai să furi un 226 şi 

mai mergeam 2 staţii pe jos? 

 

  

Trei tipe, una brunetă, una roşcată şi una blondă, sunt pe cale 

să fie executate în urma unor crime. Prima e dusă la locul de 

execuţie bruneta. Garda o întreabă dacă are o ultimă dorinţă, iar ea 

îi spune că nu. Apoi, ofiţerul se întoarce către soldaţi şi le spune: 

- Puneţi la umăr arma şi ochiţi...  

Bruneta strigă brusc: 

- Cutremuuuur! 
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Soldaţii şi ofiţerul se aruncă la pământ şi tipa evadează. A doua 

e luată roşcata. Ofiţerul spune:  

- Puneţi la umăr arma şi ochiţi...  

Roşcata strigă brusc: 

- Uragaaaan! 

Soldaţii şi ofiţerul fug să se adăpostească, iar roşcata evadează. 

Vine rândul blondei. Văzând cum au scăpat colegele ei, s-a gândit şi 

ea la ceva...  

Ofiţerul spune:  

- Puneţi la umăr arma şi ochiţi...  

Blonda strigă brusc: 

- Foooooc! 

 

  

Blonda, către instructorul de înot: 

- Chiar e adevărat că dacă îmi scoateţi degetul dintre picioare 

mă scufund? 

 

  

Sună o blondă la CFR: 

- Îmi spuneţi vă rog cât face trenul din Târgu Mureş până în 

Bucureşti? 

- O secundă... 

- Mulţumesc! 

 

  

Merge un tip într-un parc şi vede o blondă frumoasă aşezată pe 

o bancă. Se aşează lângă ea şi o întreabă: 

- Domnişoară, nu vreţi să veniţi la mine acasă să mâncăm o 

pizza şi să facem sex? 

- Nu, domnule, răspunde tipa foarte răstită. 

- Dar de ce, domnişoară? Nu vă place pizza? 
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La un service vine o blondă şi cere un „şapte sute zece”. 

Vânzătorii se uită unii la alţii miraţi şi se duc la mecanic. Acesta o 

întreabă pe clientă: 

- Ce-i acela un „şapte sute zece”, frumoasă doamnă? 

- Ştiţi, chestia aia mică din mijlocul motorului... Am pierdut-o şi-

mi trebuie alta, răspunde blonda. 

Ca să înţeleagă despre ce e vorba, mecanicul îi dă un pix şi o 

hârtie şi o pune să deseneze piesa. Femeia trasează un cerc cam 

tremurat în mijlocul căruia scrie 710, dar asta tot nu-l lămureşte pe 

mecanic. Aşa că o duce afară pe blondă la o maşină cu capota 

ridicată şi o întreabă: 

- La maşina asta vedeţi vreun „şapte sute zece”? 

- Desigur, răspunde ea bucuroasa arătând cu degetul. E aici! 

 

  

Două blonde stau pe-o cracă într-un pom şi taie cu fierăstrăul 

craca pe care stau. O brunetă trece pe acolo şi le zice: 

- Vedeţi că o să cădeţi din copac, dacă staţi pe craca aia! 

Blondele râd şi taie mai departe. După un timp, se întâmplă 

inevitabilul: craca se rupe şi blondele pică din pom. Bruneta trece 

din întâmplare pe partea cealaltă a străzii.  

Una din blonde zice: 

- Hai să o întrebăm dacă nu vrea să ne citească în palmă... 

 

  

O blondă ajunge la serviciu plângând în hohote. Şeful o întreabă 

îngrijorat ce a păţit, la care ea răspunde: 

- Azi dimineaţă am primit telefon şi am aflat că mama a murit. 

Şeful o consolează: 

- De ce nu te duci tu acasă azi să te odihneşti? Şi aşa nu avem de 

lucru prea mult. 
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Blonda refuză, spunând că mai bine lucrează ca să mai uite de 

necaz. După două ore, şeful trece pe lângă biroul ei şi o aude 

plângând şi mai tare. 

- Ce s-a mai întâmplat? o întreabă. 

La care ea răspunde: 

- Tocmai a sunat sora mea şi mi-a zis că şi mama ei a murit. 

 

  

La recepţia unei cabane sunt afişate cotele zăpezii: 

- Buşteni 17 cm, Clăbucet 21 cm, Postăvarul 28 cm. 

Intră o blondă, citeşte şi merge la recepţioner: 

- Care este camera domnului Postăvarul? 

 

  

Merge o blondă la aprozar să facă cumpărături: 

- Aveţi banane? 

- Da, bineînţeles. 

- Vreau un kilogram. 

Ia blonda bananele şi după ce iese din aprozar desface una şi o 

gustă: 

- Fuiii... ce gust de prezervative are! 

 

  

Poliţistul care cerceta un caz de sinucidere, o întreabă pe 

secretara blondă a sinucigaşului: 

- Drăguţo, nu ştii de ce s-a aruncat şeful tău pe fereastră? 

- N-am idee, dar era aşa un om drăguţ şi atent. Luna trecută mi-

a cumpărat o blană, săptămâna trecută mi-a cumpărat o maşină 

sport, iar azi dimineaţă un inel cu diamant! După aceea mi-a spus 

că ar vrea să se culce cu mine şi m-a întrebat ce îi cer în schimb. 

- Şi ce i-ai răspuns? 

- Că aici în birou, lumea îmi dă de obicei 50 de dolari... 
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Ca să demonstreze că nu sunt atât de proaste cum se spune, 

blondele organizează un concurs de deşteptăciune. Se urcă pe 

scenă o blondă care este considerată cea mai deşteaptă şi juriul îi 

pune o întrebare: 

- Cât fac 2+2? 

Ea stă puţin pe gânduri şi răspunde: 

- 7. 

- Greşit! 

Sala plină de blonde strigă tare: 

- Mai daţi-i o şansă, mai daţi-i o şansă!  

Juriul îi mai pune o întrebare: 

- Cât fac 4+2? 

- 4. 

- Greşit! 

Sala strigă: 

- Mai daţi-i o şansă! 

- Bine, ultima întrebare… Cât fac 1+1? 

- 2. 

La care sala strigă: 

- Mai daţi-i o şansă! 

 

  

O blondă în avion se adresează stewardesei: 

- Vă rog să-I spuneţi pilotului să nu depăşească viteza sunetului. 

Eu şi prietenul meu dorim să facem conversaţie. 

 

  

- Dacă ai ştii să găteşti ca lumea, am putea să ne lipsim de 

menajeră!, spune soţul blondei. 

- Dacă ai ştii să faci sex ca lumea, ne-am pute lipsi de grădinar, 

de poştaş şi de şofer, răspunde blonda. 
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O blondă se plimba cu prietenul ei pe lângă o şosea circulată. La 

un moment dat, tipul, fan Mercedes, îi zice: 

- Uite un Mercedes Vito! 

Blonda, lovită în sentiment, coace ce coace şi, la un moment 

dat, când vede un BMW, zice: 

- Uite un BMW, boule! 

 

  

Trei blonde stau şi se chinuie să dovedească care dintre 

prietenii lor are penisul mai mare. Prima zice: 

- Prietenul meu îl are ca o banană.  

Celelalte: 

- Cum adică, dragă, atât de mare, atât de încovoiat? 

- Da, dragă, exact aşa.  

A doua zice: 

- Prietenul meu îl are exact ca un ştiulete de porumb. 

- Cum adică, dragă, atât de mare, atât de drept, aşa cu striaţii? 

- Bineînţeles.  

A treia zice: 

- Prietenul meu îl are ca un pepene. 

- Cum adică, dragă, atât de groasă, de imensă? 

- Nu, dragă, atât de dulce... 

 

  

Două blonde se întâlnesc în faţa unei policlinici. Una dintre ele 

plângea. 

- De ce plângi? 

- Trebuie să-mi fac analiza sângelui. 

- Şi de ce plângi? Ţi-e frică? 

- Da. Pentru asta trebuie să te înţepe în deget. 
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Atunci, a doua blondă începe să plângă şi ea. Cealaltă se opreşte 

înmărmurită: 

- Dar tu de ce plângi? 

- Eu am venit pentru un test de urină. 

 

  

Un rus, un american şi o blondă discută. Rusul spune: 

- Noi am fost primii care am ajuns în spaţiu!  

Americanul continuă: 

- Noi am fost primii care am ajuns pe lună!  

Blonda intervine: 

- Noi vom fi primele care vom ajunge pe Soare.  

Rusul şi americanul îi răspund: 

- Idioato, nu se poate ajunge pe Soare. Veţi arde înainte de a 

ajunge acolo.  

Blonda vine cu soluţia: 

- Dar ce, crezi că suntem aşa de proaste? Ne vom duce 

noaptea... 

 

  

O blondă vine acasă şi găseşte zece bărbaţi în dormitor. 

Oftează: 

- Sunt aşa obosită, băieţi. Doi dintre voi trebuie să plece!... 

 

  

Două blonde în parc: 

- Fată, văd că eşti gravidă! 

- Da... 

- Şi al cui e copilul? 

- Al meu... 

- Nu, fato... Mă refeream cu cine l-ai făcut? 

- Păi, încă nu m-am decis... 
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Două blonde mergeau pe stradă, iar una dintre ele exclamă: 

- Uită-te la câinele ăla cu un ochi! 

Cealaltă blondă îşi acoperă un ochi şi zice: 

- Unde? 

 

  

O blondă fierbe ouă pentru micul dejun. Soţul o întreabă: 

- De ce sunt ouăle astea aşa de ţări? Cât le-ai fiert? 

- Păi, 30 de minute! 

- De ce 30? Ouăle se fierb 5 minute! 

- Păi, erau 6 ouă... 

 

  

O brunetă se învârtea în mijlocul unei intersecţii numărând: 

- 22, 22,22... 

O blondă o vede, vine la ea şi o întreabă: 

- Ce faci aici în mijlocul intersecţiei? 

- Număr. 

Blonda o întreabă: 

- Mă laşi şi pe mine? 

- Sigur, te rog. 

Blonda se postează în mijlocul intersecţiei şi începe să numere: 

- 22, 22, 22... 

Deodată, un camion trece cu viteză prin intersecţie şi o face 

terci. Bruneta îşi reia locul în mijlocul intersecţiei: 

- 23, 23,23... 

 

  

Două blonde fac conversaţie: 

- Ai citit vreodată Shakespeare? 

- Nu, cine l-a scris? 
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Două blonde merg pe stradă. Una zice: 

- Hai să luăm o banană!  

Cealaltă îi spune: 

- Mai bine să luăm două, că poate una o să vrem să o mâncăm! 

 

 
 

  

Într-o seară, un cetăţean cu o găleată într-o mână, cu o nicovală 

în cealaltă, cu câte o găină sub braţ, se uita nedumerit, când spre 

stânga, când spre dreapta drumului. Din spate, îl ajunge o blondă. 

Cetăţeanul, necăjit de atâta bagaj, o întreabă: 

- În ce direcţie e gara, domnişoară? 

- Veniţi cu mine că şi eu merg încolo.  

După vreo câţiva metri, blonda zice: 

- Dacă mă gândesc bine, eu n-ar trebui să merg cu dumneata. 

- De ce, domnişoară? 

- Păi, ai putea profita şi m-ai putea viola. 

- Cum aşa, domnişoară? Cu atâtea în braţe? 

- Sigur, ai putea pune găleata jos, nicovala în găleată şi găinile 

le-aş ţine eu. 
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Se întâlnesc două blonde şi prima zice: 

- Ieri am făcut-o cu un profesor universitar. 

- Şi cum a fost? 

- El avea puţă! 

A doua stă şi nu zice nimic. Prima completează: 

- E tot ca un penis, dar mai mic... 

 

  

O blondă îi povesteşte unei prietene: 

- Am să-ţi relatez un fapt cu totul şi cu totul ciudat, dacă ştii să 

păstrezi un secret. De o săptămână, sâmbăta trecută mai precis, 

sună cineva la mine la uşă. Deschid şi în faţa uşii e un bărbat tânăr, 

înalt şi frumos care mă întreabă: „Soţul dumneavoastră este cumva 

acasă?” „Nu!” i-am spus. La care mă ridică în braţe, mă duce în 

dormitor, mă pune pe pat şi face dragoste cu mine. Luni a apărut 

din nou. S-a întâmplat acelaşi lucru. Şi marţi, şi miercuri. Mor de 

curiozitate, oare ce doreşte acest bărbat de la soţul meu? 

 

  

Două blonde sunt la cinematograf. Una dintre ele îi spune 

celeilalte în şoaptă: 

- Tipul de lângă mine se masturbează... 

- Nu-i nimic, ignoră-l. 

- Nu pot, fiindcă foloseşte mâna mea. 

 

  

- Bună ziua, aş dori să vorbesc la telefon cu mama, care se află 

în altă ţară sau să-i pot trimite un mesaj. 

Tipul de la agenţie: 

- Bineînţeles, vă rog să achitaţi la casă 300 USD. 

Blonda răspunde panicată: 
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- Vai, nu am 300 de dolari la mine... Aş face orice ca să trimit 

mesajul sau să pot vorbi cu mama mea! 

Bineînţeles, când omul aude cuvântul „orice”, ridică o 

sprânceană şi îi spune blondei să vină după el. O duce cu el într-o 

cameră şi îi spune: 

- Închide uşa. 

Blonda închide uşa. 

- Stai în genunchi! 

Blonda se aşează în genunchi. 

- Desfă-mi şliţul! 

Blonda îi desface şliţul. 

- ... Scoate-o! 

Blonda bagă mâna şi o scoate.  

- Ce mai aştepţi? Dă-i drumul! 

Blonda o duce la gură şi spune: 

- Alo, mamă, mă auzi? 

 

  

Două blonde discută pe stradă. 

- Îmi este aşa foame încât mi-o trag cu trei pentru o cutie de 

conserve! 

- Mă, da o duci bine. Eu fac sex oral numai să am ceva cald în 

burtă... 

 

  

O blondă la bar i se adresează tânărului arătos care stă lângă ea: 

- Chiar credeţi că aş vrea, la cinci minute după ce ne-am 

cunoscut, să mă culc cu dumneavoastră? 

- Da, zice tânărul. 

Blonda este uimită: 

- Dumnezeule! Înseamnă că puteţi citi gândurile! 
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Se întâlnesc o blondă şi o brunetă. Zice blonda: 

- Ce zici de pălăria mea nouă de paie?  

Bruneta răspunde: 

- Excelentă! Parcă ţi-ar fi crescut din cap! 

 

  

O blondă o întreabă pe alta: 

- Spune-mi cum se scrie acum, de când cu noile reguli 

gramaticale, cuvântul „apă”? 

- „Apă”? Ca şi până acum... 

- Deci A. C. U. M.? 

 

  

O blondă îşi sună iubitul şi-i spune: 

- Te rog, vino şi ajută-mă! Am un puzzle nenorocit şi nu ştiu de 

unde să încep. 

Tipul întreabă: 

- Şi ce ar trebui să iasă? 

- După poza de pe cutie, un tigru. 

Tipul se hotărăşte şi pleacă spre iubita lui. Blonda îi arată masa 

unde stăteau toate piesele. El se uită la piese, se uită la cutie şi zice: 

- În primul rând, orice ai face, nu ai cum să asamblezi piesele 

astea să arate ca şi tigrul de pe cutie. 

Apoi, îi ia mâinile şi-i spune: 

- În al doilea rând, vreau să ne relaxăm. Să bem o cană de ceai, 

şi apoi... ne apucăm să punem înapoi cerealele în cutie. 

 

  

Q: O blondă şi o brunetă cad de pe un pod înalt. Care ajunge 

prima jos?  

A: Bruneta, fiindcă blonda se mai opreşte să întrebe drumul. 
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Două blonde stau pe un pod şi privesc în jos. Zice una: 

- Ce-o fi asta? 

- Dunărea? 

- Sau poate Oltul? 

- Ştii ce, mă duc să văd! 

Se prinde cu degetele de nas şi sare de pe pod. Cealaltă strigă: 

- Ei, ce e? 

- Autostrada Bucureşti - Constanţa!, se aude dintre frâne şi 

scrâşnit de roţi de maşini... 

 

  

O blondă şi o brunetă merg prin parc. Bruneta zice: 

- Uite o păsărică moartă! 

Blonda se opreşte, se uită în sus şi zice: 

- Unde? 

 

  

O blondă şi o brunetă sunt pe autostradă într-un tir. Ajung la un 

pod, care are o înălţime de 3 metri. Bruneta spune: 

- La naiba, tirul nostru are o înălţime de 4 metri!  

Blonda are o idee: 

- Măreşte viteza, nu este niciun poliţist prin apropiere! 

 

  

O blondă nu putea să-şi dea seama de ce e atât de populară. 

- Să fie oare părul meu strălucitor?, îşi întreabă o prietenă. 

- Nu. 

- Să fie oare silueta mea atrăgătoare? 

- Nu. 

- Atunci cedez... 

- Asta e! 
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O blondă face reclamaţie la poliţie că toată noaptea a fost 

violată şi că dimineaţă s-a trezit plină de sudori.  

A doua zi, sudorii au recunoscut fapta lor. 

 

  

O blondă şi o brunetă mergeau pe stradă... Bruneta îl vede pe 

partea cealaltă pe un cunoscut: 

- Ia uite-l pe Nelu! Nu-i faci cu mâna? 

- Să-şi facă singur! 

 

  

O blondă, o brunetă şi o roşcată urcau cu liftul. La un moment 

dat, bruneta vede o pată albă pe podeaua liftului: 

- Arată de parcă ar fi spermă... 

Roşcata se apleacă, miroase pata şi zice: 

- Şi miroase a spermă... 

Blonda bagă degetul, gustă şi spune: 

- Sigur nu e a cuiva din clădirea asta... 
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Q: De ce se mută blondele la L.A.? 

A: E mai simplu de spus pe litere...  

 

  

Ajunge o blondă la un râu şi îşi zice: 

- Vai, un râu! Cum ajung eu pe partea cealaltă? Dacă aş fi de 

zece ori mai deşteaptă aş şti ce să fac acum!  

Dintr-o dată se întâmplă o minune: ea devine brunetă şi trece 

râul înot. 

 

  

O tânără blondă vrea să facă nişte cumpărături dintr-un shop şi 

scoate din poşetă o bancnotă de 100 de dolari. 

- Îmi pare rău, această bancnotă este falsă! zice vânzătorul. 

- Da?! se burzului blonda. Asta înseamnă că aseară am fost 

violată! 

 

  

O blondă se întoarce de la treabă dimineaţa. Se aşează în pat, îşi 

încrucişează picioarele şi remarcă cu satisfacţie: 

- În sfârşit, dragele mele... din nou împreună... 
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Scrisoarea unei mame blonde 
 

 

Dragă fiule, 

 

Îţi scriu aceste rânduri ca să ştii că îţi scriu. Dacă primeşti 

această scrisoare înseamnă că a ajuns cu bine. Dacă nu o primeşti, 

atunci să mă anunţi pentru a ţi-o mai timite o dată. Îţi scriu încet, 

pentru că ştiu că tu nu citeşti prea repede. 

Acum câteva zile, tatăl tău a citit că marea majoritate a 

accidentelor se petrec la o distanţă de un kilometru de casă. De 

aceea, ne-am hotărât să ne mutăm mai departe. Noua casă este 

minunată. Are şi maşină de spălat, dar nu ştiu sigur dacă merge. 

Ieri, am băgat lenjeria în ea, am tras de manetă, şi de atunci n-am 

mai văzut-o. 

Vremea pe aici nu e foarte rea. Săptămâna trecută n-a plouat 

decât de două ori. Prima dată, ploaia a ţinut trei zile, a doua oară 

patru zile. 

Apropo de vesta pe care o voiai, unchiul Petre mi-a spus că dacă 

o trimitem cu nasturi, cum sunt ei grei, o să coste mai mult. Atunci 

am tăiat nasturii şi i-am pus în buzunar. 

În sfârşit, l-am îngropat pe bunicul. L-am găsit când ne-am 

mutat. Era în dulap din ziua în care a câştigat la ‘De-a v-aţi 

ascunselea’. 

Să-ţi mai zic ca alaltăieri, a explodat bucătăria şi tatăl tău şi cu 

mine am ‘zburat’ din casă. Ce emoţie! A fost pentru prima dată, 

după mulţi ani, când tatăl tău şi cu mine ieşim împreună undeva. A 

venit doctorul să vadă dacă suntem în regulă şi mi-a pus un tub din 

sticlă în gură. Mi-a zis să nu vorbesc 10 minute. Tatăl tău s-a oferit 

să cumpere tubul acela. 
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Şi dacă tot vorbim de taică-tău, te anunţ că şi-a găsit de lucru! E 

foarte mândru de asta. Lucrează peste aproape 500 de oameni. L-

au angajat să tundă iarba în cimitir. 

Sora ta, Julia, cea care s-a căsătorit cu soţul ei, a născut în 

sfârşit, dar nu ştim încă sexul copilului. N-aş putea încă să-ţi spun 

dacă eşti unchi sau mătuşă. 

Taică-tău a întrebat-o pe soră-ta, Lucia, dacă mai este 

însărcinată. Lucia i-a zis că da, în cinci luni de-acum. Atunci taică-tău 

a întrebat-o dacă era sigură că era al ei. Ea i-a spus sigură că da. Ce 

fată sigură, câtă mândrie! Aşa fata, aşa tată! 

Vărul tău, Paul, s-a căsătorit şi se roagă în fiecare zi în faţa soţiei 

lui. E fecioară! 

Nu l-am mai văzut pe unchiul Vasile, ăla care a murit anul 

trecut... 

Cel mai rău e frate-tău ăla mic, Ionuţ. A încuiat maşina şi a lăsat 

cheile înăuntru. A trebuit să se ducă până acasă să aducă dublura 

ca să ne scoată pe toţi de acolo. 

Bine, fiule. Nu pot să-ţi trec adresa pe plic pentru că n-o ştiu. De 

fapt, ultima familie care a locuit aici, a plecat cu numerele pentru a 

le pune la noua adresa. 

Dacă o vezi pe Margareta, transmite-i salutările noastre. Dacă 

nu o vezi nu-i spune nimic. 

Mama ta care te adoră 

P.S. Aveam de gând să-ţi pun şi nişte bani, dar deja am pus 

plicul la poştă. 
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Spermatozoizi în derivă 
 

 

 
 

 

Q: Ce zice un spermatozoid căzut pe pernă?  

A: Până-i hău mă mai fac eu om...  
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Q: Ce zice un spermatozoid în căutarea ovulului?  

A: Dacă te găsesc, om te fac! 

 

  

O grupă de spermatozoizi plecaţi la drum. Unul din ei zice: 

- Uffff... Am obosit aşa de tare... Mai e mult până la ovule?  

La care unul mai din faţă: 

- Dă mai e drum lung... De abia am trecut de amigdale... 

 

  

Un jet de spermatozoizi pe drum. Unul mai din faţă strigă din 

toţi rărunchii: 

- Grupă culcaaaaat!... 

Cu toţii se aruncă pe burtă. Se aude un şuierat puternic şi după 

un timp se aude iar comanda „înainte”. Unul mai din urmă se ridică 

nedumerit şi întreabă: 

- Ce-a fost asta? 

- La care comandantul grupei? 

- O pilulă anti-baby... 

 

  

Q: De ce au spermatozoizii coadă?  

A: Ca să-i poţi scoate dintre dinţi. 

 

  

Trece un pluton de spermatozoizi în marş. La un moment dat 

vine din urmă un spermatozoid şchiop strigând: 

- Antibebiiiiiii! Antibebiiiiiiiii! 

Plutonul se sperie şi face stânga-mprejur. Rămâne 

spermatozoidul şchiop singur şi spune: 

- Heheeeeee! Şi aşa se nasc copiii handicapaţi! 
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Doi spermatozoizi se întâlnesc, unul cu mâna în gips. 

- Dar ce-ai păţit, mai amărâtule? 

- Habar n-am, aseară cred că a fost un cutremur, după care m-

am trezit izbit de faianţă din baie şi nu mai ştiu nimic... 

 

  

Era odată un spermatozoid bătrân şi înţelept, trecut prin multe. 

De fiecare dată când trebuiau să alerge la ţintă, îi întrecea pe toţi. 

Într-o zi, un spermatozoid ciung, nedumerit, se duce să ceară sfatul 

bătrânului: 

- Cum faci tu mai moşule de ajungi mereu primul, oricât 

încercam noi ăştia mai în putere să te întrecem? 

- Păi să vezi... Când se dă startul, începi să alergi... 

- Şi? 

- Şi alergi cât poţi tu, dai din codiţă, dai din mâini, repede, 

repede, şi o să vezi că ajungi primul. 

- Bine moşule, mersi. 

A doua zi, cei doi se reîntâlnesc. Spermatozoidul cel mic era tot 

în ghips, lovit, cu gâtul rupt, de abia mai putea să vorbească. 

- Ce-i cu tine tinere? Ce-ai păţit de ai ajuns în halul ăsta? Nu mi-

ai ascultat sfatul? 

- Bbbba da mossssulle, ascultat... 

- Păi şi? 

- Sssi... sii am înnotat, m-am împins, am făcut tot ce am 

putttut... şi când să văd şi eu capătul tunelului... nu mai ştiuuu... am 

plonjat în gol şi m-am trezit dat cu capul de pereţi... 

 

  

Q: Ce zice spermatozoidul către ovul când l-a găsit? 

A: Om mă fac! 
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Trei spermatozoizi vorbesc: 

- Dacă ajung să fecundez ovulul, scot o blondă superbă, ochi 

albaştri, tâte mari, picioare până-n gât.  

Vine al doilea şi zice: 

- Dacă ajung eu să fecundez ovulul, scot un tip superb, toate 

femeile vor fi în limbă după el.  

La care al treilea zice: 

- Tăceţi naibii, că suntem pe esofag! 

 

  

Trei spermatozoizi se ceartă de mama focului. Zice primul: 

- Vreau să fiu Eu primul!  

Al doilea: 

- Ba eu, eu vreau să fiu primul! 

La care al treilea le zice liniştit: 

- Mai terminaţi odată cu cearta, cine e primul hotărâm după ce 

vedem cum ieşim din tubul digestiv... 

 

  

Un bărbat îi băga spermă în vagin la o femeie. În drum spre ovul 

spermatozoidul se bate cu ceilalţi spermatozoizi şi acum poate să 

intre în ovul să-l fecundeze. El se întâlni cu ovulul şi îi spuse: 

- Lasă-mă să intru!  

La care ovulul: 

- Păi, n-ai intrat odată în vagin? 

 

  

O blondă într-un bar. 

- Ospătar, un pahar de spermă! Se duce barmanul, dă o labă şi îi 

aduce blondei paharul, îl bea şi zice: 

- Mai vreau unul tot aşa!  
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Vine barmanul, blonda-i mai cere unul. Barmanul nu mai poate, 

se duce repede la patron şi-i povesteşte, face patronul repede o 

labă şi-i dă la barman să îl ducă. 

Îl duce barmanul, dar blonda zice: 

- Ăsta e din alt butoi! 

 

  

Q: Ştiţi care e cea mai deşteaptă celulă dintr-o blondă? 

A: Spermatozoidul. 

 

  

Două prostituate stăteau de vorbă într-o staţie de autobuz: 

- Fă, zice prima, ce vremuri grele trăim... eu am ajuns să o fac 

numai ca să-mi permit să cumpăr un bilet de autobuz. 

- He he he, zice a doua, tu o duci bine... eu am ajuns să o fac 

oral numai ca să simt ceva cald la stomac. 

 

  

Studenţii la oră studiau proprietăţile salivei. Nişte băieţi au vrut 

să râdă de o boboacă şi au mers la baie, unul s-a masturbat şi 

"recolta" a pus-o într-o lamelă. După aceea, au înlocuit lamela unei 

fete. Fata atentă la microscop îl cheamă pe prof şi îi spune: 

- Ce tare! Se mişcă (se mişcau spermatozoizii). 

La care proful supărat o întreabă pe naivă studentă: 

- Domnişoară, te-ai spălat pe dinţi în dimineaţa asta? 

 

  

În goana lor, spermatozoizii se opresc brusc. Zice unul: 

- Mă, oare unde ne aflăm?...  

La care altul: 

- Habar n-am... Aa! Uite un omuleţ, hai să-l întrebăm! 
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Un pluton de spermatozoizi în marş. Comandantul din frunte se 

întoarce şi strigă: 

- Tradareeeeeeee! Am fost daţi în gât! 

 

  

Q: Ce spun testiculele în timpul orgasmulu? 

A: Mergeţi dragii mei, sunteţi slobozi...!!!! 

 

  

Un spermatozoid se întâlneşte cu o celulă: 

- Salut celulă, fii drăguţă îmi spui şi mie drumul spre ovare? Sunt 

noi prin zonă şi nu prea ştiu să mă orientez! 

- Da bineînţeles! Mergi înainte pe aici şi la prima intersecţie faci 

stânga, mai mergi puţin şi faci iară stânga, după care faci prima la 

dreapta, la un moment dat... 

Spermatozoidul o întrerupe: 

- Dar mie mi-au zis că e foarte ușor să ajungi, mergi numai 

înainte, tu mă complici. 

- Eu nu aş vrea să te complic, dar nu e vina mea că ai intrat pe 

gură. 

 

  

Examenul de anatomie. Profesorul o întreabă pe o elevă: 

- Domnişoară vă rog să îmi spuneţi câți spermatozoizi sunt la o 

ejaculare. 

Eleva se înroşeşte pe loc şi începe să se bâlbâie. Profesorul îi 

spune: 

- Dar nu trebuie să vă ruşinaţi domnişoară, vorbim de lucruri 

ştiinţifice. Vă rog să-mi spune-ți câți spermatozoizi sunt la o 

ejaculare după părerea Dvs. 

- Păi nah... Cât să fie... 1, maxim 2 guri... 
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Un neuron se plimba prin capul unui bărbat. Era singur, totul 

era pustiu, întuneric. La un moment dat, trece în viteză şi voios un 

alt neuron cu 2 beri în mână. Îl observă, se opreşte şi îi spune: 

- Ce cauţi aici, boule??!?? Hai jos, ca toată lumea-i acolo! 

 

  

Tatăl spermatozoid către fiul spermatozoid: 

- Fiule, când simţi că te împinge un val, înoţi repede repejor 

până ajungi la o pată mare şi neagră. Aceea este   Doamna Ovul şi 

tu trebuie să intri în ea. 

Fiul spermatozoid nici nu apucă să zică vreun cuvânt că deja îl ia 

valul. Înoată el ce înoată până dă de o pată neagră. Se duce la ea şi 

o întreabă: 

- Bună ziua, dumneavoastră sunteţi Doamna Ovul? 

- Nu, eu sunt Doamna Carie. 

 

  

La un indian vine fiul cel mare şi-l întreabă: 

- Tată, tată, pe mine de ce mă cheamă Până de Vultur? 

- Pentru că în timp ce te năşteai un vultur zbura deasupra 

wigwamului nostru. 

Vine şi fiul mijlociu: 

- Tată, tată, pe mine de ce mă cheamă Lup de Preerie? 

- Pentru că în timp ce te năşteai un lup dădea târcoale 

wigwamului nostru. 

Vine şi fiul cel mic: 

- Tată, tată... 

Dar indianul i-o retează cu dispreţ: 

- Tu să taci, Cauciuc Găurit... 

 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 465 

  

Q: De ce prezervativul e transparent? 

A: Pentru că spermatozoizii măcar să se bucure de privelişte, 

dacă oricum nu pot intra. 

 

  

- Ştii că prezervativele au număr de serie? 

- Nu. 

- Ha, ha, ha, iată încă unul care niciodată n-a avut nevoie să 

deruleze prezervativul până la capăt! 

 

  

Te simţi frustrat? Demoralizat? Vrei cumva să te sinucizi?... Nu 

dispera! Gândeşte-te că odată ai fost cel mai mişto spermatozoid! 

 

  

Q: Cum crezi că e mai bine prima dată, cu sau fără prezervativ? 

A: Prima dată e mai bine cu o femeie! 

 

  

Q: Cum se numesc 365 de prezervative folosite? 

A: Goodyear. 
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Toţi oamenii sunt la fel de buni 
 

(proverb canibal) 

 

 

 
 

 

  

Q: Cum se roagă un canibal? 

A: Dă-mi, Doamne, şansa să-mi servesc aproapele! 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 467 

 

 

  

Pe o insulă de canibali naufragiază o navă şi scapă doar o tipă 

superb. O prind canibalii şi o băga în oală. Între timp strigau toţi: 

„Te mâncăm, te mâncăm!”. Apare şeful tribului, o scăpă de la 

moarte şi o ia de nevastă. După vreo trei ani, moare tipa şi o 

îngroapă.  

În prima noapte, canibalii o dezgroapă şi încep din nou să strige: 

„Te mâncăm, te mâncăm!” Apare iar şeful şi o îngroapă adânc în 

pământ. Canibalii o dezgroapă din nou şi strigă: „Te mâncăm, te 

mâncăm!”. Vine şeful şi îi ceartă, spunându-le că nu au respect nici 

pentru nevasta lui decedata. Îi arde cadavrul şi îl bagă într-o cutiuţă 

de lemn. Noaptea vin canibalii din nou şi strigă: „Te mâncăm, te 

mâncăm!” 

Se supără sărmanul văduv şi se duce direct la ei: 

- Ia mai terminaţi cu asta! 

La care canibalii: 

- Hai, şefu nici măcar un ness nu ne putem face? 

 

  

Q: Ce zic canibalii când se uită într-o revistă Playboy? 

A: Ce meniu delicios! 

 

  

Q: Ce este un canibal care i-a mâncat toţi consătenii lui? 

A: Cel mai bătrân din sat... 

 

  

Crăciunul la canibali: 

- Copii, să fiţi cuminţi anul ăsta, că, dacă nu vine Moş Crăciun, 

nu avem din ce face friptură! 
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Q: Ce gândeşte un canibal când vede pititci? 

A: Azi mâncăm mititei. 

 

  

Un trib de canibali prind trei europence. Fiind ziua şefului, le 

oferă la alegere: sex sau moarte. 

Prima femeie răspunde demn: 

- Mai bine moartea decât dezonoarea! 

Canibalul zice: 

- Aşa să fie! 

A doua răspunde la fel. 

- Mai bine moartea decât dezonoarea! 

Canibalul zice: 

- Aşa să fie! 

A treia, damă de companie, răspunse: 

- Decât moartea, mai bine sex. 

- Bine, zise canibalul, sex până la moarte! 

 

  

Canibalii se pregătesc să prăjească o prizonieră tânără şi 

frumoasă, când sunt opriţi din acţiune. 

- Azi, şeful tribului serveşte micul dejun crud şi la pat. 

 

  

Un canibal politicos nu se ridică de la masă până nu termină de 

mâncat pe toată lumea... 

  

În junglă, nişte exploratori sunt prinşi de canibali.  

Şeful le zice: 
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- Dacă penisurile voastre au la un loc un metru, vă iert şi vă 

trimit înapoi. Altfel, pregătiţi-vă de moarte! 

Disperaţi, cei patru fac măsurătorile: japonezul avea 31 de 

centimetri, americanul 30 de centimetri, italianul 33 de centimetri, 

iar românul, cercetător la Universitatea din Caracal, contribuie şi el 

cu cei 6 centimetri ai săi. Aesta din urmă îi întreabă cu mândrie pe 

ceilalţi: 

- Ei, ce vă făceaţi dacă n-o aveam eu sculată? 

 

  

La un restaurant pentru canibali: 

- Aş vrea o porţie de creier. 

- Avem de misionar -10 dolari porţia, de explorator - 15 dolari 

porţia, de poliţist - 50 de dolari porţia... 

- 50 de dolari! De ce costă atât de mult? 

- Păi, ai habar dumneata de câţi poliţişti avem nevoie pentru o 

porţie de creier? 

 

  

După ce îl tranşă pe misionarul capturat şi îl înghesui în trei 

sacoşe, canibalul începu să jelească: 

- La dracu, tipul ăsta e numai piele şi os! Mi-a ştirbit toporul 

pentru şniţele... 

 

  

Un canibal vine la altul cu un coşciug pe spate. 

Al doilea zice:  

- Iar conserve? 

 

  

Doi americani şi doi ruşi scapă de nişte canibali şi se suie într-un 

copac. Ajung canibalii lângă copac şi îşi pun cortul acolo: 
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- Dacă nu ne daţi pe unul din voi să-l mâncăm, vă omorâm pe 

toţi! 

Dau cu zarul cei patru şi iese un rus. Canibalii îl mănâncă. A 

doua zi, se întâmplă la fel: 

- Dacă nu ne daţi pe unul din voi, vă omorâm pe toţi! 

Din nou dau cu zarul şi iese celălalt rus. Îl mănâncă şi pe el. A 

treia zi: 

- Dacă nu coboară unul din voi, vă omorâm pe amândoi, zic 

canibalii. 

- Auzi, Johnny, zice unul din americani, ia scoate tu mitraliera 

aia.. 

 

  

Un canibal călătoreşte cu avionul. Stewardesa îl întreabă: 

- Cu ce vă pot servi?- Staţi puţin să mă uit prin jur... 

 

  

Într-o zi se duc trei bărbaţi la o plimbare prin pădure. La un 

moment dat se trezesc în faţă cu un grup de canibali sadici care îi 

încercuieşte şi liderul lor le spune celor trei: 

- Vă dau 10 minute să mergeţi în pădure şi să vă întoarceţi cu 10 

fructe de acelaşi fel. Dacă încercaţi să scăpaţi, o să vă prind şi vă 

omor în chinuri. 

Zis şi făcut, cei trei se reped în pădure să caute fructe. După 

vreo două minute, apare primul dintre ei cu 10 mere, iar căpetenia 

îi spune: 

- Dacă reuşeşti să îţi bagi toate cele 10 mere în fund, fără să 

scoţi niciun sunet, te las să pleci. Cum ai scos cel mai mic sunet, te-

am halit. 

Începe tipul şi după vreo patru fructe, nu mai rezistă şi geme de 

durere. Canibalul aude şi îl mănâncă.  
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Apare şi al doilea dintre ei cu 10 cireşe. După aceeaşi reţetă, 

începe să îşi bage fructele în fund. Cam pe la a opta cireaşă, acesta 

pufneşte în râs şi canibalul îl mănâncă şi pe el. 

După un timp, cei doi se întâlnesc în drum spre Rai, iar cel cu 

merele îl întreabă pe celălalt, intrigat: 

- Cum se face că tu, cu cireşele, ai fost mâncat? Ce s-a 

întâmplat? 

- Păi, când începeam să îmi bag a noua cireaşă, m-am uitat în 

spate şi l-am văzut pe al treilea dintre noi venind cu zece nuci de 

cocos în mână... 

 

  

Un englez, un francez şi un român sunt prinşi de canibali. Şeful 

tribului: 

- Englezule, mai ai vreo dorinţă? 

- Să mai văd odată Big Ben-ul. 

- Respins! 

Englezul este gătit şi din pielea sa se face o tobă. Francezul la 

rândul lui e întrebat: 

- Francezule, mai ai vreo dorinţă? 

- Da, să mai văd odată Parisul. 

- Respins! 

Francezul este gătit şi din pielea sa se face o tobă. Îi vine şi 

rândul românului: 

- Românule, mai ai vreo dorinţă? 

- Da, aş vrea un cui. 

Românul primeşte un cui şi începe să se înţepe cu el peste tot. 

Şeful canibalilor: 

- Ce înseamnă asta? 

- Din pielea mea nu faceţi nicio tobă! 
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Q: Ce spune un canibal când vede paraşutişti căzând din cer? 

A: It's raining, man! Haleluia! 

 

  

Un canibal merge la şeful de trib şi îi cere mâna fiicei sale. 

Acesta, oarecum surprins, întreabă: 

- Aici sau la pachet? 

 

  

Un canibal către altul: 

- Hai să mergem să bem ceva. Ştiu o morgă liniştită după colţ! 

 

  

În mijlocul tribului de canibali care execută dansul tradiţional 

înainte de marele festin, legat fedeleş de totem, se află un nefericit. 

La un moment dat,omul de încredere al căpeteniei sălbaticilor se 

apropie şi îl întreabă: 

- Auzi, dragul meu,... cum te cheamă? 

Cu un licăr de speranţă în priviri, acesta spune: 

- John! Dar de ce mă întrebi?  

Canibalul îi răspunde: 

- Să pot scrie meniul! 

 

  

Q: De ce canibalii preferă albii? 

A: Pentru că albul conţine fluor şi combate cariile. 

 

  

Un explorator întreabă un canibal: 

- Cum aş putea să-mi recapăt soţia pe care mi-aţi răpit-o ieri? 

- Foarte simplu. Cinci dolari conserva!... 
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Q: Cum se face o cezariană la canibali? 

A: Se mănâncă femeia din jurul copilului. 

 

  

A fost capturat un canibal şi acum se fac eforturi uriaşe de a-l 

integra în societate. Mai întâi este dezobişnuit să mănânce carne 

crudă. Apoi, el este educat... Totuşi, nu i se poate înlătura fixul de a 

purta numai haine din blană... 

În cele din urmă, canibalul îşi găseşte o prietenă. Pentru a 

merge la întâlnire, se îmbracă în ultimul său costum de blană, un 

mantou până la genunchi. De emoţie, uită să-şi ia pantalonii. Ajuns 

la prietena sa o întreabă dacă îi place mantoul. Pentru a-l putea 

vedea mai bine, îl descheie şi face două piruete. Când vede privirea 

uimită şi admirativă a fetei, spune: 

- Lasă, dragă! Asta nu-i nimic! Mai am acasă încă cel puţin zece 

metri! Şi calitatea e cel puţin ca asta! 

 

  

Un trib de canibali prinde un rus, un german şi un român. Şeful 

dă ordinele: 

- Pe rus îl facem la proţap, pe german îl facem ciorbă de burtă, 

iar pe român... ciorbă de oase. 

După un timp merge în control: rusul e rumenit, ciorba de burtă 

reuşită, dar când ajunge la român vede că doi canibali îi ţineau 

capul afară. Revoltat, ţipa: 

- Lăsaţi-l în oală! Capul dă gustul! 

- Da, dar dacă îl lăsăm, mănâncă toţi cartofii de pe fund! 

 

  

Q: De ce canibalii mănâncă femeile gravide la desert? 

A: Pentru oul cu surprize şi pentru extra porţia de lapte. 
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Un avion se prăbuşeşte deasupra junglei şi supravieţuiesc doar 

cele trei stewardese de la bord. În junglă, ele sunt urmărite de un 

trib de canibali. Ca să scape de aceştia se urcă într-un pom iar 

canibali se aşează tăcuţi în jurul pomului. După două zile, uneia 

dintre stewardese I se face rău de foame, cae din copac şi este 

mâncată de canibali. 

Celelalte două se apucă să mănânce ceva frunze şi după trei zile 

încă una cade şi este mâncată de canibali. A treia trece şi la scoarţa 

de copac şi mai rezistă trei zile, după care cade şi ea. 

Morala: Răbdare de canibal să ai, că femeia pică ea! 

 

  

Un American, un rus, un român au un accident de avion şi 

aterizează forţat în jungla africană. Sunt prinşi de un trib de canibali 

şi aduşi legaţi fedeleş în faţa şefului de trib. Asta le spune că le dă 

drumul numai dacă a auzit de ţara lor.  

Americanul spune:  

- Statele Unite. 

Canibalul răspunde: 

- N-am auzit. La ciorba! 

Rusul spune: 

- Rusia.  

- Nici de asta n-am auzit. Tocăniţă... 

Românul, speriat, spune:  

- Eu mai bine mă duc direct în cratiţă, că de amărâta mea de 

ţară în mod sigur n-a auzit nimeni... 

Canibalul îi spune: 

- Nu se ştie niciodată… 

- România. 

- Aaa... România, Bucureşti, ASE... Am şi eu un nepot student 

acolo... 
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Un canibal către altul: 

- Ţi-a plăcut supa mamei? 

- Da, dar o să-mi fie dor de ea. 

 

  

Fiul unui canibal se îmbolnăveşte brusc. După trei zile numai de 

supă, micuţul spune: 

- Tati, mi-e atât de foame! 

- Lasă fiule, că imediat vine doctorul! 

 

  

Un canibal se plimbă pe plaja de la Mamaia, unde vede o 

mulţime de femei goale. El întreabă un bărbat: 

- Ce fac femeile astea aici? 

- Se prăjesc la soare. 

- Dar ce, crude nu sunt bune? 

 

  

Doi canibali urmăreau de pe ţărm cum se scufunda un vapor 

care eşuase pe reciful de lângă insula lor. Se uitau şi aşteptau cu 

nerăbdare să le apară mâncarea. La un moment dat, apare pe mal, 

epuizată de distanţa pe care o străbătuse înot, o blondă superbă 

cam despuiată. 

- Ştii ce, zise unul dintre canibali, am impresia că o să devenim 

vegetarieni! 

 

  

Un turist fuge de un canibal de-i sfârâie călcâiele, strigând: 

- Lasă-mă în pace! Trebuie să-mi hrănesc soţia şi cei patru copii! 

- Şi care-i problema? Ai mei trebuie să moară de foame? 
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Doi pitici vizitează Africa. Era cam pustiu, dar în a treia zi 

întâlnesc un grup de oameni ciudaţi, care îi primesc cu căldură. La 

un moment dat, piticul mai curios întreabă: 

- De ce e aşa pustiu? Sunt canibali pe aici? 

- Nu, nu sunt... Săptămâna trecută l-am mâncat pe ultimul! 

 

  

Un misionar, după ce rătăcise vreme îndelungată prin junglă, 

ajunse la un râu. Acolo văzu un canibal. 

- Tare mi-e sete, zise misionarul, pot să beau din apa asta? 

- Desigur, omule, răspunse canibalul, că şi mie mi-e foame! 

 

  

Doi canibali fac conversaţie: 

- A fost şi la tine misionarul ăla? 

- Da a fost şi la mine. 

- Şi cum te-ai revanşat pentru sfaturile primite? 

- L-am oprit la masa de prânz! 

 

  

Un francez, un rus şi un ardelean sunt prinşi de canibali.  

- O să vă mâncăm, zic ei, dar înainte vă îndeplinim o ultimă 

dorinţă. 

Francezul vrea o femeie. Canibalii i-o dau, apoi îl aruncă în oală. 

Rusul vrea o vodcă. Canibalii îl servesc, apoi îl aruncă în oală. 

Ardeleanul zice:  

- Eu vreau să vă aşezaţi toţi în şir, de la mic la mare, şi să îmi daţi 

fiecare câte o palmă! 

Puţin uimiţi, canibalii se conformează. La sfârşit, după ce şi 

ultimul canibal îl plesneşte pe ardelean, acesta scoate o mitralieră 

de sub parpalac şi îi împuşcă pe toţi. 
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- Cum? Aveai mitralieră şi ne-ai lăsat să ne perpelim aici? De ce 

nu i-ai împuşcat de la început? strigă rusul şi francezul din oală. 

- Păi, nu eram destul de nervos! 

 

  

O expediţie ştiinţifică în Congo se aventurează în junglă şi dă 

peste un trib de canibali. 

- Dumneavoastră nu sunteţi canibali? întreabă şeful expediţiei. 

- Nuuu! Se poate? Noi suntem vegetarieni… 

- Vegetarieni, cum aşa? 

- Păi, noi mâncăm numai mărul lui Adam... 

 

  

 Nişte canibali prind un grup de turişti, printre care şi o balerină. 

- Ce facem cu ea? întreabă un canibal. 

- O mâncăm mâine, zice şeful, că e zi de post. 

 

  

Un canibal şi fiul lui văd un avion. Fiul zice:  

- Tată, ăla se mănâncă? 

- Nu tot, fiule, doar miezul... 

 

  

Un canibal ajunge în mijlocul tribului său şi îşi înştiinţează 

semenii că echipa de vânătoare tocmai a prins un politician. 

- Minunat, exclamă unul dintre canibali, dintotdeauna mi-am 

dorit să mănânc un sandviş care te balonează. 

 

  

Dintr-un avion cuprins de flăcări, sar pe rând pasagerii cu 

paraşuta exact peste un trib de canibali. Primul care îi vede este fiul 

căpeteniei canibalilor care fuge repede la tatăl său: 
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- Tăticule, aterizează unul gras!- Gras? Cu varză!  

După două minute: 

- Tăticule, aterizează unul slab! 

- Slab? La grătar!  

După alte două minute: 

- Tăticule! Aterizează o blondă sexy! Doamne, picioare are! 

- Blondă, sexy? În colibă! 

- Şi mama? 

- Mama? Cu orez! 

 

  

Un canibal a prins un român, un italian şi un american şi i-a 

mâncat pe toţi trei fiindcă îi era foame şi n-avea chef de bancuri! 

 

  

Q: Ce mănâncă canibalii vineri? 

A: Pescari, pentru că ţin post... 

 

  

O ceată de canibali atacă misiunea din apropiere şi încep 

ospăţul. Unul dintre ei descoperă într-un colţ, moartă de frică, o 

bătrână diabetică. Şi, nestăpânit, vrea să-i facă felul să o frigă. La 

care şeful cetei: 

- Pe asta o mai ţinem! Are mult zahăr şi ne trebuie pentru 

îndulcirea ceaiului... 

 

  

Doi canibali fac conversaţie: 

- Anul ăsta îmi petrec Revelionul cu vecinul meu, Bongo... 

- Unde? 

- În oala lui de lut... 
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Ivan în Siberia 
 

 

 
 

 

Ivan traversa cu autocamionul Siberia. La un moment dat, 

maşina se opreşte şi nu vrea să mai pornească. Ivan coboară, se 

uită la motor, se scarpină în cap şi începe să spună: 

- Numai Serioja e de vină, vangheaua mamii lui, că m-a lăsat 

fără motorină. Toată ziua face mişmaşuri şi din cauza lui, eu, Ivan, 

care car cu Kamazul buşteni de la Vladivostok tocmai la Marea 

Caspică, am rămas în inima Siberiei... 

Se urcă în cabina şi începe să vorbească singur:  
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- Vine noaptea, se lasă gerul şi eu o să îngheţ aici... Cine ştie 

când mă vor găsi... Poate la primăvară, când o da dezgheţul... Şi-or 

să zică: „Ia te uită, ăsta-i bietul Ivan, ăla de căra buşteni cu Kamazul 

de la Vladivostok la Marea Caspică şi a rămas aici, săracul, în inima 

Siberiei, din cauza lui Serioja, cel mai bun prieten al lui, care i-a 

furat motorină din rezervor pentru cine ştie ce afaceri, vangheaua 

mamii lui..." 

Şi, cum stă Ivan acolo, vede prin parbriz, în noapte, trei 

luminiţe. 

- Bă, ce noroc am! îşi zice el. Uite cine o să mă ajute, să-mi dea 

şi mie nişte motorină, c-am rămas fără şi asta numai şi numai din 

cauza nesuferitului de Serioja... Auzi, să-mi fure motorină din 

rezervor, vangheaua lui… Tocmai mie, Ivan, care duc cu Kamazul 

buşteni de la Vladivostok tocmai la Marea Caspică... Ia să vedem, 

mă duc la primul bordei, că nu-i vina mea că deranjez la ora asta 

târzie, fiindcă numai din cauza lui Serioja, vangheaua lui, eu, Ivan, 

am rămas în inima Siberiei, cu Kamazul şi buştenii care trebuiau să 

ajungă la Marea Caspică… O să iasă un mujic şi o să-l rog să-mi dea 

o canistră de motorină, nu mai mult, fiindcă numai din cauza lui 

Serioja... Iar mujicul o să mă asculte răbdător până la capăt, apoi o 

să mârâie: „Bă, tu ai venit să i-o tragic nevestei mele” şi o să-mi 

tragă două scatoalce de-o să mor de altceva decât de frig… 

Mai stă omul ce mai stă în cabină Kamazului. Se face tot mai 

frig. Ivan începe să-şi sufle în pumni şi să clănţăne din dinţi şi 

vorbeşte singur: 

- Bun, cu primul iglu m-am lămurit. Mă duc la al doilea şi încep 

să zbier: „Ajutor! Sunt eu, Ivan, care transport buşteni cu Kamazul 

de la Vladivostok la Marea Caspică. Am rămas aici, în mijlocul 

Siberiei, fără combustibil, dar asta numai din cauza lui Serioja, 

vangheaua lui, că numai el face afaceri cu motorină din rezervorul 

Kamazului meu... Auzi, să-i facă aşa ceva celui mai bun prieten al 

său, mie, Ivan, care străbat cu Kamazul toată Rusia...”  
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Și continuă: 

- Şi o să bat în uşă şi o să iasă un copilaş care o să se uite mirat 

la mine şi, după ce o să-i cer o găleată de motorină o să strige: 

„Tată, vino repede că iar a apărut unul care vrea să i-o tragă 

mamei!” Bineînţeles că o să apară mujicul de după uşă şi o să-mi 

croiască vreo două, de mă face varză. Iar asta numai din cauza lui 

Serioja, vangheaua lui, că numai el e în stare să facă afaceri pe 

spinarea celui mai bun prieten al său, respectiv eu, Ivan, care car cu 

Kamazul buşteni de la Vladivostok la Marea Caspică... 

Îşi dă seama Ivan că nu mai are nicio şansă la al doilea bordei şi 

rămâne să dârdâie mai departe în cabină. Rabdă ce rabdă frigul şi, 

când nu mai poate, se hotărăşte: 

- Fie ce-o fi, mă duc la al treilea bordei... Ce-o să-mi facă? 

Zis şi făcut. Coboară Ivan din camion şi începe să-şi croiască 

drum prin zăpada înaltă şi prin viscol către al treilea bordei. Ajunge, 

în sfârşit, obosit, la uşă şi începe să bată în ea. Uşa se deschide şi 

apare un mujic. 

- Ajută-mă, omule, începe Ivan. Sunt eu, Ivan, care duc 

săptămânal cu Kamazul buşteni... Da, de la Vladivostok până la 

Marea Caspică... Am rămas fără combustibil aici, dar asta numai 

Serioja putea să mi-o facă... Ştii, face afaceri cu motorină… Tocmai 

mie mi-a făcut asta, celui mai bun prieten al lui, mie, Ivan, care mă 

chinui cu Kamazul, vorbeşte Ivan tot mai tărăgănat şi cu ochii la 

mujic. 

Şi continuă: 

- Ştii, am nevoie de... am rămas fără... cu rezervorul gol... Bă! se 

răsteşte Ivan deodată. Dacă vrei să ştii, n-am venit să i-o trag 

nevestei tale şi mă cac în motorina ta!, încheie omul cu năduf şi 

pleacă înapoi prin zăpada înaltă şi prin viscol spre Kamazul lui cu 

care căra săptămânal buşteni de la Vladivostok la Marea Caspică... 
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Uniunea mondială a bancurilor (II) 
Glume etnice, etnicoide și etnicoidale.  

 

 

 

  

- Veţi lua câte două linguriţe din acest sirop în fiecare seră, 

înainte de culcare, recomandă doctorul scoţianului. 

- Imposibil, domnule doctor! exclamă acesta. 

- De ce? 

- Pentru că nu am acasă decât o linguriţă. 

 

  

- Fiica mea locuieşte într-un apartament cu etaj în Miami, 

raportează Raşela prietenei ei. Merge să mănânce de fiecare dată 

în alt restaurant, are nişte toalete extraordinare şi o grămadă de 

prieteni.  

La care prietena spune: 

- Şi fiică-mea e tot prostituată... 

 

  

Sir şi Lady fac dragoste.  

LADY: Mai poţi darling?  

SIR: Nu mai pot, dar ling! 

 

  

Q: Cum se radiografiază somalezii?  

A: Se ţin în faţa soarelui. 
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Într-un ziar scoţian: „McTavish şi McMark au pariat pe o sticlă 

de whisky care îşi ţine mai mult răsuflarea. Înmormântările au loc 

mâine la ora 17.00...” 

 

  

Un scoţian, plecat într-o staţiune de odihnă, scrie acasă: „De 

când am plecat, aici plouă întruna.”  

Foarte curând primeşte o telegramă: „Vino acasă, aici plouă mai 

ieftin!” 

 

  

Sir stă în grădină şi citeşte ziarul. John vine şi îl atrage atenţia: 

- Sir, din şliţ vă atârnă ceva! 

Sir dă ziarul la o parte, se uită la prohab şi zice: 

- Oh, she is gone... 

 

  

Q: Ce e un somalez hidrocefal?  

A: Un şurub de 6. 

 

  

Supăraţi că tot mâncau bătaie de la japonezi, ruşii trimit doi 

spioni în Japonia, pe Alioşa şi pe Ivan. Ajung cei doi la Tokio. Alioşa 

îl lasă afară pe Ivan şi intră singur la Marele Stat Major. 

- Sunt Alioşa, spion rus, am venit să aflu ce faceţi, ce arme aveţi 

de ne tot bateţi. 

- Păi, noi vă învingem cu uzul raţiunii, răspunde generalul. 

- Ne panimaiu, zice Alioşa. 

- Uzul raţiunii înseamnă... şi i se dă o explicaţie amănunţită. 

- Tot nu înţeleg. 

- Bine, să-ţi dau un exemplu. 
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Generalul îşi pune palma pe masă şi-i spune lui Alioşa să tragă 

un pumn în palmă, cât poate de tare. Izbeşte Alioşa, dar generalul 

îşi trage mâna. 

- Acum ai înţeles? 

- Da, spasibo! 

Afară, Ivan îl întreabă ce şi cum. Alioşa îi spune că japonezii 

folosesc uzul raţiunii. 

- Cum vine asta? 

- Să-ţi dau un exemplu, zice Alioşa, că tu eşti prost şi înţelegi 

greu. 

Se uită Alioşa, nu vede nicio masă aşa că-şi pune o palmă pe 

faţă şi-i zice lui Ivan: 

- Ia trage tu un pumn în palma mea! 

... 

Şi aşa a murit ultimul rus care ştia ce înseamnă uzul raţiuniii. 

 

  

Q: Ce fac patru evrei când se întâlnesc?  

A: Un săpun FA. 

 

  

Q: Merg somalezii la discotecă?  

A: Da, dacă în direcţia aia bate vântul. 

 

  

Cugetare scoţiană: „Poţi face economii numai atunci când nu 

cheltui nimic...” 

 

  

Q: Ce este răutăcios? 

A: Reclame McDonald’s în Somalia. 
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Un violonist renumit, de origine scoţiană, se mândreşte în faţa 

tatălui său: 

- Închipuie-ţi, tată, deja primesc 1.000 de dolari pentru o urcare 

pe scenă. Ştii cât face? Pentru fiecare coardă câte 250 de dolari. 

- Văd, fiule. Îmi pare rău că nu te-am învăţat să cânţi la harfă. 

 

  

În al Doilea Război Mondial, Alioşa a fost lovit de un glonţ 

undeva în zona coapsei. Disperarea i se citeşte în ochi! Duce mâna 

către umezeala ce o simte, spre buzunarul unde îşi ţine sticla de 

vodcă şi unde rana îl ardea. Ridică apoi mâna în faţa ochilor şi o 

vede roşie. Faţa i se luminează pe dată! 

- Ura! Este sânge! 

 

  

Q: Câtă populaţie are Somalia?  

A: 7 kilograme. 

 

  

Sir era în bibliotecă. 

- John! 

- Da, Sir. 

- Adu-mi un pahar cu apă, John!  

John îi aduce paharul cu apă. 

- John! 

- Da, Sir. 

- Adu-mi un pahar cu apă, John! 

John îi aduce paharul cu apă. După vreo 5 pahare de apă, John 

întreabă: 

- Sir, de ce vreţi atâtea pahare cu apă? 

- Pentru că a luat foc biblioteca! 
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McGregor moare. Văduva ridică o piatră funerară cu inscripţia: 

„Odihneşte-te în pace!” Apoi află că decedatul şi-a lăsat toată 

averea bisericii. În consecinţă pune să se graveze încă un rând: 

„Până vin la tine!” 

 

  

McRubby povesteşte colegilor de birou că nevestei sale i-a fost 

recomandat de către doctor aerul de la înălţime. 

- Aha, spun colegii, soţia dumneavoastră e la munte şi 

dumneata eşti singur acasă! 

- Vă înşelaţi, spune acesta, am rezolvat problema asta altfel. 

Mabel doarme de joi pe acoperişul casei... 

 

  

Q: Ce s-a întâmplat dacă în farfuria unui somalez se găseşte 

dimineaţa un bob de orez?  

A: A vomitat toată noaptea. 

 

  

Un om de afaceri evreu îi spune asistentului că pleacă la 

sinagogă şi nu vrea să fie deranjat sub nicio formă. După zece 

minute de la plecare, acţiunile unei firme încep să crească 

vertiginos. După alte zece minute deja erau cu 20% mai mari. 

Înnebunit, vrea să-l anunţe pe şeful lui şi dă fuga la sinagogă. Şeful 

tocmai medita. 

- Şefu, ştiu că nu vă place să vă deranjez, dar acţiunile au crescut 

cu 20%. 

- Ţi-am spus să nu mă deranjezi, indiferent de motiv. Timpul 

alocat pentru sinagogă e sfânt. Şi apoi, aici acţiunile sunt deja la 

30%... 
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Cum se joacă somalezii „de-a v-aţi-ascunselea”: 

- Hei, grăsanule, te-am găsit! Eşti ascuns după coada măturii... 

 

  

Ivan Ivanovici se află în vizită la Washington. Americanii i-au 

pregătit printre altele şi un program de vizite, că aşa se obişnuieşte. 

Vin ei, îl iau cu maşina, să meargă undeva. La un moment dat, 

ochiul de vultur al lui Ivan Ivanovici observă o imagine familiar: pe o 

clădire înaltă, două fotografii imense ale lui Marx şi Engels. Zice 

Ivan Ivanovici: 

- Domnilor, observ că întemeietorii comunismului sunt şi la 

dvs.cinstiţi.  

Răspunde unul dintre americani: 

- La ce vă referiţi? Ah, la acea reclamă! Păi, citiţi textul: „Aşa o 

să ajungeţi dacă nu folosiţi lamele Wilkinson!” 

 

  

După şase luni de fericire conjugală, Bill şi Jane şedeau în faţa 

focului liniştiţi, când se auzi un ciocănit în uşă. Bill se duse la uşă şi o 

deschise. Cine era? Soacra lui cu două geamantane. 

- Vreau să stau aici, spuse dumneaei. 

- Foarte bine. Acolo să stai! îi replică Bill şi îi trânti uşa în nas. 

 

  

Şedinţa de partid e prezidată de tovarăşul Stalin. Cineva 

strănută. Tovarăşul Stalin întreabă: 

- Tovarăşi, cine a strănutat?  

Niciun răspuns. 

- Tovarăşi, îmi pare nespus de rău, dar sunt nevoit să repet 

întrebarea: Cine a strănutat? Vă avertizez că, în cazul în care nu 

primesc răspuns, voi împuşca primul rând. 
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Niciun răspuns. Tovarăşul Stalin îi împuşcă pe cei primul rând. 

- Tovarăşi, îmi pare nespus de rău, dar sunt nevoit să repet 

întrebarea: Cine a strănutat? Urmează, fireşte, în cazul în care nu 

primesc răspuns să împuşc şi al doilea rând. 

Niciun răspuns. Tovarăşul Stalin îi împuşcă pe cei din al doilea 

rând. 

- Tovarăşi, nici nu vă pot spune cât de rău îmi pare, dar sunt 

nevoit să repet întrebarea: Cine a strănutat? Inutil să vă spun ce 

urmează în cazul în care nu primesc răspuns. 

Din rândurile din spate se ridică cu chiu cu vai un activist palid şi 

articulează cu greu: 

- Tovarăşe Stalin, eu am strănutat! 

- Noroc, tovarăşe. Tovarăşi, să ne continuăm şedinţa. 

 

  

Vine un scoţian la starea civilă şi spune că doreşte să îşi schimbe 

numele. 

- De ce? este întrebat de funcţionar. 

- Am găsit ieri pe stradă o cutie plină cu cărţi de vizită... 

 

  

- John, ce a fost zgomotul acela puternic? 

- Sir, un automobilist a vrut să intre pe o stradă laterală. 

- Şi? 

- Şi, Sir, strada nu se afla în locul unde a virat automobilistul. 

 

  

Un scoţian se duce la doctor care îi recomandă să se lase de 

băutură. Supărat, pacientul se pregăteşte să plece, când medicul îi 

atrage atenţia că nu a plătit consultaţia. 

- Nu este cazul. Nu am de gând să vă urmez sfatul, răspunde 

scoţianul. 
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Q: Ce sunt liniile negre de diferite grosimi de pe cutiile Tetra 

Pak?  

A: Poze de familie din Somalia! 

 

  

Într-o distilerie din Glasgow, un muncitor vine în goană la 

patron: 

- Şefule, nenorocire! McGregor a căzut în butoiul cu whisky. 

- Cumplit! S-a înecat? 

- Până la urmă, da. 

- Cum adică, „până la urmă”? 

- Adică a mai apucat să scoată capul de trei ori, cerând de 

fiecare dată câte o măslină. 

 

  

Un scoţian vrând să-şi aleagă un traseu cât mai ieftin pentru 

vacanţă, intră într-o agenţie. Răsfoind un pliant cu imagini din 

Grecia, întreabă cu interes: 

- Pentru o asemenea ţară cu ruine, sper că faceţi o reducere 

apreciabilă de preţ... 

 

  

Q: Care e cel mai periculos raliu din lume?  

A: „Cu camionul cu orez” prin Somalia. 

 

  

Scoţianul pleacă în călătorie. Se întoarce de la gară într-un suflet 

şi spune soţiei: 

- Am uitat să-ţi spun! În absenţa mea să încălzeşti sufrageria 

numai pentru o persoană... 
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Iţic îl întreabă pe rabin: 

- E adevărat că în anul 2015 va fi un război mare şi va veni 

sfârşitul lumii? 

- Nu e adevărat! În anul 2015 va fi o continuă luptă pentru pace! 

Va exista o singură ţară, U.R.S.S. Capitala va fi la Washington şi va fi 

condusă de doi chinezi: Iţac şi Şloim! 

 

  

Q: Ce indicaţii există în lifturile din Somalia?  

A: Sarcina maximă 500 kg sau 1.000 persoane. 

 

  

Doi scoţieni vorbeau: 

- Am auzit că fata ta s-a căsătorit. Din dragoste sau pentru bani? 

- Din dragoste... pentru bani! 

 

  

Într-o zi, un scoţian merge să joace golf cu băiatul său. Cum 

ajung la teren, îl întreabă: 

- Ştii să găseşti mingile rătăcite? 

- Bineînţeles, răspunde băiatul. 

- Atunci adu repede una, să putem începe! 

 

  

Un scoţian îşi surprinde soţia cu un amant. Nu gândeşte prea 

mult şi zice: 

- Aşezaţi-vă unul în spatele celuilalt, aşa ajunge un singur glonţ! 

 

  

Q: Cine are măsurile 12 - 12 - 12?  

A: Miss Somalia... 
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Soţia unui scoţian, de o zgârcenie rară se pomeneşte cu soţul ei 

venind acasă în fugă, fericit: 

- Mary, am câştigat la loterie 5.000 de lire!  

Femeia se întunecă la faţă, apoi întrebă: 

- Da? Şi cât a costat biletul? 

- 3 şilingi. 

- Aşa? Şi de unde ai avut tu 3 şilingi, să joci? 

 

  

Sir îşi întreabă valetul: 

- John, nu s-a întors încă soţia mea de la partida de călărit? 

- Încă nu, Sir, dar cred că trebuie să vină. Calul s-a întors de o 

jumătate de oră... 

 

  

Q: Cum deosebeşti un somalez de o minge de tenis de câmp?  

A: Mingea cântăreşte 200 de grame mai mult. 

 

  

Locuind în România pe vremea comuniştilor, Iţic obţine cu greu, 

un paşaport pentru a se duce în vizită la Ştrulă, prietenul său din 

copilărie, care trăia în America. Ajunge la Ştrulă şi se simte 

excelent. Ştruăl îl sfătuieşte să nu se mai întoarcă în România, să 

rămână în America, dar Iţic se arată prea legat de locurile natale. 

Ştrulă insistă, arătându-i avantajele traiului în lumea liberă, dar fără 

succes. Convin însă ca Iţic, după ce va ajunge înapoi, să scrie cifrat 

dacă regretă sau nu că a revenit în România.  

Se despart aceiaşi buni prieteni. Peste vreo două luni, primeşte 

Ştrulă o scrisoare de la Iţic, în care, în loc de text, erau desenate trei 

oi, iar alături un bou cu picioarele în sus.  
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Se uită Ştrul la scrisoare, dar nu înţelege nimic. Se duce la rabin. 

Acesta, examinează scrisoarea vreo cinci minute, apoi îi spune lui 

Ştrul: 

- Păi, e clar! Iţic îţi scrie cifrat: „Oi, oi, o! Bou am fost că m-am 

întors!” 

 

  

Un preot se întâlneşte cu rabin şi îi spune: 

- Rabi, am visat azi noapte că mă aflam în Raiul evreiesc. Era aşa 

multă lume, gălăgie şi un miros de usturoi, de nu-l puteai suporta! 

- Da, zice rabi, şi eu am visat azi noapte că mă aflam în raiul 

creştinesc. O tăcere de vis, aşa un miros plăcut, dar era ca în pustiu! 

Niciun om nu era înăuntru! 

 

  

Q: Cum se numeşte un somalez cu strungăreaţă?  

A: Greblă... 

 

  

Măritul Ceapaev, eroul legendar al ruşilor roşii, răsfoia operele 

lui Marx înaintea bătăliei hotărâtoare cu albii lui Denikin. Ceapaev 

întorcea filele, cam una pe secundă. Pe la 12 noaptea, vine Alioşa: 

- Mărite Ceapaev, trebuie să te odihneşti. Mâine avem bătălie 

cu albii lui Denikin. 

Măritul Cepaev ia o cizmă şi o aruncă după Alioşa. Continuă să 

citească operele lui Marx, cam o filă pe secundă. La ora 3 noaptea, 

acţiunea se repetă. Cealaltă cizmă zboară, iar eroul citeşte operele 

lui Marx, o fila pe secundă. La 6 dimineaţa, Alioşa spune disperat: 

- Mărite Ceapaev, albii lui Denikin sunt pe coama dealului!  

Măritul Cepaev lasă operele lui Marx deoparte şi spune: 

- Alioşa, nu ştii tu unde am pus bancnota aia de 20 de ruble? 
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Q: De ce cade un somalez din copac ca o săgeată?  

A: Are măselele plombate. 

 

  

- John?! 

- Yes, Sir! 

- Lămâia are pene? 

- Nu, Sir! 

- La naiba, iar am stors papagalul! 

 

  

Q: După ce recunoşti un somalez căsătorit?  

A: După inelul din jurul burţii... 

 

  

Vine gardianul la evreii din lagăr: 

- Azi veţi face baie! 

Bucurie la culme... 

- În bazinul cu acid sulfuric! 

 

  

McGregor se tot uita printre pălăriile dintr-un magazine până 

ce, într-un final, găseşte una corespunzătoare gusturilor lui. 

- Să vă spun adevărul, se explică cumpărătorul, aş fi dorit una 

așa, veche ca a mea, pe care am cumpărat-o tot de la dvs. 

- Este imposibil domnule, adăugă vânzătorul, eu am deschis 

magazinul acesta numai acum 50 de ani. 

 

  

Q: Ce face un somalez cu un sac de orez?  

A: Deschide un restaurant... 
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Un scoţian traversează Canalul Mânecii cu vaporul. Aproape de 

coasta Europei, vede un scafandru ieşind din apă. Leşină. După ce a 

venit salvarea, medicul îl întreabă: 

- Ce s-a întâmplat? 

- Am suferit un şoc groaznic când am văzut că acest drum poate 

fi făcut şi pe jos... 

 

  

- Cine e pacientul de pe masa de operaţie? 

- Un jucător din echipa de Cupă Davis a Scoţiei. A înghiţit din 

greşeală o minge de tenis. 

- Şi cel care aşteaptă la uşă? 

- E preşedintele clubului. Mingea era a lui. 

 

  

Rudele din Siberia fac o vizită la familia Ivanov în Moscova. La 

uşa micul Alioşa e întrebat: 

- Unde sunt părinţii tăi? 

- Tata vine imediat, e doar să facă un tur în jurul Pământului în 

Staţia MIR. Cu mama va dura mai mult, ea e la coadă la pâine... 

 

  

Q: Cum se numeşte un somalez cu doi câini?  

A: Fermier... 

 

  

Într-un orăşel scoţian sunt examinaţi, spre a fi angajaţi, noii 

poliţişti. Unui candidat i se pune următoarea întrebare: 

- Cum ai putea să împrăştii cel mai repede o coloană de 

demonstranţi? 

- Mi-aş scoate chipiul şi aş face chetă! 
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Q: În ce regiune a Somaliei e densitatea populaţiei mai mare?  

A: Depinde cum bate vântul. 

 

  

McCormick a venit la Londra la prietenul său Smith. Acesta îl 

plimbă prin oraş. La un moment dat, intră amândoi într-o 

tutungerie şi Smith îşi cumpără tutun de pipă. McCormick admiră 

vitrinele.  

Smith îl invită: 

- Vrei să-ţi ofer o havană? 

- Nu, mulţumesc, ştii că nu fumez. Dar, dacă eşti atât de drăguţ, 

oferă-mi nişte timbre poştale. 

 

  

Q: Care e definiţia optimismului?  

A: Un somalez în costum de dineu... 

 

  

Un scoţian îi trimite iubitei sale o telegramă cu răspuns plătit - 

maxim zece cuvinte. Textul suna aşa: „Te iubesc! Vrei să-mi fii 

soţie?” 

Răspunsul a fost: „Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da!” 

  

Q: Care e diferenţa dintre o evreică şi o mexicancă? 

A: Mexicanca are cu adevărat un orgasm şi falsifică giuvaeruri! 

 

  

Edinburgh, Scoţia, o farmacie în oraşul vechi. La ora 9 fix, un 

scoţian îmbrăcat tradiţional, cântând din cimpoi, vine la ghişeu. 

Farmacista îl întreabă: 

- Ce doriţi? 
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Scoţianul caută în punga de la brâu şi pune un pacheţel pe 

masă. Îl desface, scoţând un prezervativ cu o mică crăpătură la vârf. 

Farmacista se uită la el şi spune: 

- Da, e un caz foarte trist... 

- Se poate lipi? 

- Bineînţeles, avem un mic aparat de lipit cauciucul aici, costă 

doar un pence... 

- Şi unul nou? 

- De la 2 pence în sus... 

Scoţianul împachetează la loc prezervativul şi pleacă. După două 

ore se deschide uşa şi intră scoţianul nostru zicând farmacistei: 

- Regimentul şi-a dat consimţământul, îl lipim... 

 

  

- John, adu-mi, te rog, o portocală. 

- Poftiţi, Sir. 

Sir ia portocala în mâna dreaptă şi-o miroase. 

- Portocala asta pute! Adu-mi alta, te rog. 

- Poftiţi, Sir. 

- Şi portocala asta pute, alta, te rog. 

- Poftiţi, sir. 

- Şi asta pute! De unde iei tu portocalele astea de put toate? 

- No offence, Sir, dar cred că ar trebui să schimbaţi mâna. 

 

  

- Să bea toată lumea! strigă un scoţian bine dispus, cum intră în 

cârciumă. Când beau eu, toată lumea trebuie să bea!  

Barmanul i-a servit pe toţi cei prezenţi. Scoţianul ridică paharul 

şi spuse: 

- Toată lumea să fie fericită! Când eu sunt fericit, toată lumea 

trebuie să fie fericită!  
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După ce îşi termină paharul, omul trânteşte o sumă de bani pe 

tejghea şi dă să plece. 

- Hei, strigă barmanul. Asta e numai pentru ce aţi consumat 

dumneavoastră! 

- Aşa este! Când plătesc eu, toată lumea trebuie să plătească! 

 

  

- Soţiei dumneavoastră îi face bine aerul de mare, spune 

doctorul unui scoţian.  

Scoţianul îşi ia nevasta şi merge într-un magazin de peşte... 

 

  

Scrisoare de mulţumire a conducerii somaleze pentru ceasurile 

de mână cu brăţară: „Mulţumim pentru frumoasele curele...” 

 

  

Q: Ştiţi când puteţi fi siguri că a venit vara?  

A: Scoţienii îşi aruncă pomii de Crăciun... 

 

  

Doi scoţieni călătoreau cu avionul. La un moment dat, se aude 

un zgomot cumplit, motoarele se opresc şi se aude căpitanul în 

difuzoare: 

- Stimaţi călători, avem o problemă gravă cu avionul! Sper că voi 

găsi un loc de aterizare forţată. Vă rog să nu intraţi în panică. 

Unul dintre scoţieni izbucneşte în plâns. Celălalt se uită mirat la 

el şi îl întreabă: 

- De ce plângi? Doar nu e avionul tău!... 

 

  

Q: Ştiaţi de ce scoţienii spun că sexul e o afacere proastă?  

A: Se băgă în ea mai mult decât se scoate! 
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Se întâlnesc, într-o seară Iţic şi Ştrul, că nu se mai văzuseră de 

multă vreme. Stau ei şi îşi amintesc lucruri frumoase din tinereţe, 

mai beau ceva, mai vorbesc despre viitor, mai beau ceva şi până la 

urmă se îmbată amândoi. Iţic zice: 

- Eu mă duc acasă. 

- Stai, Iţic, la mine, dormi aici! 

- Nu stau, mă aşteaptă nevastă-mea! Poate i-o trag! 

- Lasă, că te culc cu nevastă-mea şi, dacă vrei, poţi să i-o tragi. 

- Bine, Ştrul, dacă spui tu... 

A doua zi, Ştrul se trezeşte din mahmureală, apare şi Iţic: 

- Ştrul, ai avut o idee fantastică, m-am odihnit perfect. N-am 

mai dormit de mult aşa bine! Că veni vorba, ţeapănă e nevastă-ta 

asta la pat! 

- Da, Iţic, tot aşa ţeapănă e de vreo două săptămâni! 

 

  

Doi scoţieni tineri se întâlnesc pe stradă. Unul întreabă: 

- Cum merge cu facultatea? 

- A trebuit să renunţ la studii. Tatăl meu a găsit un ceas de mână 

stricat şi acum trebuie să devin ceasornicar... 

 

  

Q: Cum se numeşte un somalez de 35 de kilograme? 

A: Canibal... 

 

  

De două zile şi două nopţi, McConall stă de veghe la căpătâiul 

soţiei. În zori, biata femeie îşi dă duhul. Trist, McConall se duce la 

bucătărie şi-i spune bătrânei servitoare: 

- Pentru micul dejun să prăjeşti doar o felie de pâine, nu două ca 

de obicei. 
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În Uniunea Sovietică se anunţă un concurs de picturi realist 

socialiste pe subiectul „Lenin la Praga”. Printre alţii, vine unul care 

prezintă o pictură ciudată: într-o poiană, un bărbat şi o femeie, goi, 

pe o pătură, cu ceva mâncare lângă ei.  

Membrii juriului, zăpăciţi, întreabă: 

- Ce legătură are? 

- Cum, zice pictorul, nu vedeţi? Femeia este soţia lui Lenin şi 

bărbatul este şoferul lui Lenin. 

- Şi Lenin unde e? 

- Lenin? La Praga. 

 

  

Q: Ştiţi care e diferenţa dintre o găină şi un evreu?  

A: Găina nu urlă când o bagi în cuptor. 

 

  

Q: De ce au somalezii burţile aşa de mari şi braţele aşa de 

subţiri?  

A: Asta vine de la faptul că mănâncă foarte mult şi lucrează 

foarte puţin. 

 

  

Sir stătea la masă şi se chinuia să înţepe cu o scobitoare nişte 

măsline. 

- John, strigă el, măslinele fug? 

- Nu, Sir! Dar de ce? 

- Înseamnă că iar am mâncat gândaci de bucătărie... 

 

  

Q: Ce face un somalez care a găsit două pâini?  

A: Deschide depozit angro. 
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Q: Care e cel mai scurt banc cu evrei?  

A: N-am! 

 

  

Anunţ pe puntea unui vapor plecat din Glasgow spre New York: 

„Bătrânii, femeile şi copiii care au plătit biletul cash şi nu în rate, vor 

ocupa primii, în caz de naufragiu, bărcile de salvare.” 

 

  

Un scoţian întreabă la staţia de benzină: 

- E adevărat că a scăzut preţul la benzină? 

- Da, este adevărat! 

- Atunci umpleţi-mi şi mie bricheta… 

 

  

Iţic se duce la vecinul său, Ştrul, şi îl întreabă: 

- Ştrul, îţi plac femeile care au burtă mare cât un butoi? 

- Nu! vine răspunsul prompt. 

- Îţi plac femeile care au dinţii stricaţi? 

- Nu! Ce ai, Iţic!? 

- Îţi plac poate cele care au fundul mare, gras şi plin de celulită? 

- Nu! Cum să-mi placă? spune Ştrul oripilat. 

- Dar cele cu varice? 

- Iţic, deja mă enervezi! 

- Atunci, spune-mi şi mie de ce naiba te culci cu nevastă-mea, 

Raşela? 

 

  

Q: Cum începe o reţetă în cărţile de bucate scoţiene? 

A: Se împrumută... 
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 Un scoţian vine cu o probă de urină la un laborator medical şi o 

lasă să se facă analizele. După o săptămână, află rezultatul. 

- Totul e în ordine! spune medical. Sunteţi pe deplin sănătos.  

Bucuros, merge acasă şi îi strigă nevestei: 

- Sharon, nici tu, nici eu, nici copiii şi nici măcar unchiul Mac nu 

avem vreo boală! 

 

  

În ziarul local din Edinburgh: „Taxi prăbuşit în prăpastie. 42 de 

morţi.” 

 

  

Iţic o sună pe dna. Goldstein: 

- Alo, sărut-mâna, ce mai faceţi? 

- Ce să fac, sunt singură, soţul e pe teren de-o lună... 

- Atunci poate îmi permiteţi să trec pe la dvs., bem o cafeluţă, 

facem amor... 

- Vai, domnule, credeţi că sunt prostituată? 

- Dar cine a pomenit de bani? 

 

  

Q: Ce e mic şi slab şi aleargă cu 100 km/h prin deşert?  

A: Un somalez care a găsit un bon de cantină. 

 

  

Se întâlnesc două prietene rusoaice: 

- Vai, dragă, unde ţi-ai cusut rochia asta atât de superbă? 

- La Paris. 

- Şi e departe Parisul de Moscova? 

- La vreo 3.000 de kilometri. 

- Ce fundătură! Dar ce bine ştiu să coasă! 
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Într-o noapte întunecată, într-un castel scoţian, un oaspete se 

rătăceşte pe coridoare şi întâlneşte o fantomă care îi zice: 

- Trăiesc aici de peste 400 de ani! 

- Ah, ce bine! zice tipul. Atunci puteţi să-mi spuneţi unde găsesc 

toaleta... 

 

  

Q: Câţi somalezi intră într-un Trabant?  

A: 24. 

Q: Cum? 

A: Doi în faţă, doi în spate şi douăzeci în scrumieră... 

 

  

Un romancier la modă a primit următoarele rânduri de la un 

admirator scoţian: „Ultima dvs. carte mi-a plăcut atât de mult, încât 

eram gata-gata s-o cumpăr!” 

 

  

Patru cetăţeni ruşi, la volanul unui avion Antonov, ignorând 

lumina roşie a semaforului, au călcat săptămâna trecută în Kinshasa 

30 de persoane care stăteau la rând la banane, pui româneşti, 

adidaşi din ţepi de porc şi tacâmuri de struţ. Astfel, oraşul Kinshasa 

devine oraş martir, unde oamenii mor din senin, deşi martori 

oculari au afirmat că cerul era puţin noros. 

 

  

Un turist în Scoţia vizitează Loch Ness-ul în speranţa de a-l 

vedea pe Nessie. Dezamăgit, întreabă un băştinaş: 

- Când se arată monstrul? 

- După cinci pahare de scotch, îi răspunde acesta. 
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Alioşa e în armată în Siberia. E iarnă. Într-o zi vine comandantul 

şi face adunarea. 

- Băieţi, am să vă pun la o încercare. Cine trece, pleacă acasă o 

săptămână. Cine reuşeşte să aibă erecţie pe frigul ăsta pleacă! Toţi 

se masturbează, dar fără success, numai Alioşa are erecţie.  

După o lună, e şi mai frig afară. Vine comandantul. 

- Băieţi, care are erecţie, pleacă! 

Toţi se masturbează, dar fără success, numai Alioşa are erecţie.  

Vine Alioşa de acasă după o lună. La scurt timp, vine 

comandantul. Afară era şi mai frig. 

- Care are erecţie, pleacă de tot! 

Toţi se masturbează, dar fără success, numai Alioşa are erecţie. 

Comandantul îi spune: 

- Ce faci, de reuşeşti să ai erecţie? 

- Domnule comandant, pe mine aşa m-a prins îngheţul. 

 

  

Sir se urcă pe cal invers, cu spatele în faţă. 

- Sir, spune John, dar nu aşa se urcă pe cal! 

- Taci, mă! De unde ştii tu încotro vreau să merg? 

 

  

Q: Ce face un scoţian care are cinci fete nemăritate?  

A: Le lasă pe toate cinci să lingă o pastilă anticoncepţională... 

 

  

Doi ţărani de la un colhoz din Rusia stăteau la un pahar de 

votcă. Primul spune: 

- Am citit în ziarul Pravda că peste zece ani, aşa o să progreseze 

statul communist, încât fiecare om o să aibă elicopterul său 

personal. 
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Al doilea se bucură: 

- Vai, ce bine o să fie! Atunci când o să aud că la Baku se dau 

şireturi de bocanci, zdup în elicopter şi la Baku după şireturi! Când 

o să aud că se dau fitile de lampă cu petrol la Odessa, zdup în 

elicopter şi la Odessa! 

 

  

Q: De ce s-au plâns producătorii de frigidere că nu pot face 

profit în Scoţia?  

A: Clienţii nu vor sub nicio formă să creadă că la închiderea uşii, 

se stinge lumina... 

 

  

Un scoţian s-a apropiat de casa de bilete a stadionului şi întinde 

50 de pence. Casierul îi spune intrigat: 

- Preţul biletului de intrare este o liră. 

- Da, însă eu voi privi numai la echipa noastră. 

 

  

- Închipuie-ţi, spune un scoţian prietenului său, s-a desfiinţat ofi-

cial clubul nostru de fotbal, deși exista de peste 30 de ani! 

- De ce? Ce fel de probleme au fost? vrea să ştie celălalt. 

- De fapt, nu au fost probleme. Motivul a fost că am pierdut 

mingea... 

 

  

Noul preot într-un sat scoţian, după slujbă vrea să facă o chetă 

pentru renovarea bisericii. Trimite un coşuleţ printre rândurile de 

enoriaşi, dar când acesta ajunge înapoi e tot gol. Preotul se întoarce 

către altar îngenunchează şi zice: 

- Doamne, Dumnezeule, îţi mulţumesc din inimă că măcar coşul 

s-a întors... 
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În războiul dintre arabi şi israelieni, o companie vestică 

producătoare de armament primeşte o reclamaţie cum că, din 

cauza grenadelor pe care le-a furnizat evreilor, soldaţii rămân fără 

testicule. Imediat trimit o comisie de inspecţie pe câmpul de luptă. 

Preşedintele comisiei cercetează produsul, instrucţiunile de folosire 

şi totul pare în regulă. În ultimă instanţă, cere să i se facă o 

demonstraţie. Un soldat evreu ia o grenadă, instrucţiunile, şi 

începe: 

- Luăm grenada în căuşul palmei drepte şi cu stânga scoatem 

cuiul. Apoi numărăm până la 10. 

Soldatul începe să numere conştiincios pe degetele de la mâna 

stângă:  

- Unu, doi... cinci… după care pune grenada între picioare şi 

continuă cu degetele de la mâna dreaptă: şase, şapte... 

 

  

Un fotbalist, venit de la un meci din Scoţia, se întâlneşte cu un 

vechi prieten: 

- Cum a fost în Scoţia? îl întreabă prietenul. 

- Am avut un meci minunat. Şi publicul scoţian a fost minunat. 

- De ce? 

- N-au aruncat nimic pe teren. 

 

  

Un francez, un rus şi un neamţ se laudă cu realizările ţărilor lor.  

FRANCEZUL: Noi avem automobile foarte moderne, dar folosim 

Renault pentru deplasarea în interiorul Franţei şi Peugeot când 

mergem în afara Franţei. 

NEAMŢUL: Şi noi la fel… Folosim Volkswagen în interiorul 

Germaniei şi Mercedes când mergem în afară. 

RUSUL: Şi noi la fel… Lada în Rusia şi tancurile peste hotare... 
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Un englez şi un scoţian cinează împreună. După cină, plătesc. 

Englezul îi dă bacşiş chelnerului o liră sterlină. 

- Să-i împărţiţi! 

Scoţianul pune un penny pe masă şi zice: 

- Înmulţiţi-l! 

 

  

Q: Un vapor cu somalezi se scufundă. Cine se salvează de la 

înec?  

A: Somalezul care are o aşchie de lemn în talpă... 

 

  

Vine Sir acasă: 

- John, doamna este singură? 

- Nu, Sir, este sus cu un domn. 

- John, adu sabia. 

- Yes, Sir. 

Sir urcă şi din camera în care era doamna se aude un urlet. Sir 

se întoarce: 

- John, un doctor pentru domnul şi un tirbuşon pentru doamna. 

 

  

Când am venit la Londra nu aveam decât un singur şiling în 

buzunar. Cu aceşti bani am început totul. 

- Şi ce ai făcut cu un şiling? 

- Am trimis o telegramă acasă să-mi trimită bani! 

 

  

De ziua logodnicei, un scoţian îi oferă acesteia o casetă goală, 

spunându-i: 

- Scumpo, îţi doresc multă imaginaţie. 
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Un fermier scoţian şi-a asigurat viaţa la o agenţie specializată. 

Nu după mult timp, s-a înecat într-un râu. La înmormântare, o 

vecină se apropie de văduvă: 

- Ce bine că răposatul a fost om prevăzător, deşi nu ştia nici să 

scrie, nici să citească. 

- Şi nici să înoate, slavă Domnului… completă văduva. 

 

  

Q: Când devine un făt evreu o persoană?  

A: Când termină Dreptul... 

 

  

Q: Care e diferenţa dintre un somalez şi o minge de ping pong?  

A: Niciuna. 

 

  

Un tip se prezintă la un mare patron, scoţianul John. 

- Sunt maseur. Pentru 20 de dolari pe lună sunt gata să vă 

masez dansatoarele. 

- Bine! Dacă aveţi banii la dumneavoastră, puteţi începe. 

 

  

În timpul războiului civil din Somalia se băteau americanii cu 

rebelii să pacifice ţara. Un soldat american vede la un moment dat 

un tanc somalez, care trăgea bomba, aceasta cădea lângă tanc şi 

exploda. Se duce soldatul la tanc şi îl strigă pe somalez: 

- Băi, somalezule! 

- Ce vrei? 

- De ce tragi aşa de aproape de tanc? Trage şi tu mai tare. 

- Auzi, americanule, mai bine vino tu aici sus, iar dacă tu poţi să 

sufli mai tare, te las în locul meu! 
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Doi scoţieni: 

- Pe tine te cheamă Vincent, aşa-i? 

- Da. 

- Atunci de ce semnezi întotdeauna Vin? 

- Pentru că la fiecare semnătură economisesc un cent! 

 

  

Un scoţian merge pe stradă foarte aplecat, sprijinindu-se de un 

băţ foarte scurt. La un moment dat, se întâlneşte cu un prieten care 

îl întreabă plin de compasiune: 

- Reumatism? 

- Nu! Mi s-a rupt băţul. 

 

  

Toate capetele din bar s-au întors când o maşină s-a auzit dând 

colţul cu un scrâşnet îngrozitor, a urcat pe trotuar, a ricoşat într-un 

zid şi s-a oprit într-un felinar. 

Peste câteva secunde şoferul, un scoţian, intră în bar 

clătinându-şi trupul însângerat, după care se prăbuşi pe podea şi 

leşină. 

- Repede. Daţi-i un pahar cu apă! strigă o tânără. 

Scoţianul îşi ridică capul plin de răni şi bâigui: 

- Cât de tare trebuie să mă nenorocesc ca să capăt şi eu un 

pahar cu scotch? 

 

  

- Fiul meu vă datorează bani pentru un costum pe care i l-aţi 

făcut acum trei ani, îi spuse croitorului unui scoţian care tocmai 

intrase în magazin. 

- Şi dumneavoastră aţi venit să-mi daţi banii, nu-i aşa? 

- Nu! Aş dori să-mi comand şi eu un costum în aceleaşi condiţii. 
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- Fac o cură de slăbire după sfatul medicului, îi povesteşte 

scoţianul prietenului său. Iau prânzul mai târziu şi nu mai iau deloc 

cina. 

- Şi nu încalci niciodată regula asta? 

- Niciodată! 

- Foarte bine. Atunci te invit în seara asta la mine, la cină! 

 

  

Q: De ce umblă un somalez cu capul într-o parte pe stradă?  

A: Are o măsea plombată. 

 

  

Doi scoţieni se plimbă prin pădure. Pe unul îl apucă nevoile şi se 

duce sub un copac. După câteva minute îi spune amicului său: 

- Ai la tine un pic de hârtie? 

- Da de unde! îi răspunde acesta. Lasă-l acolo! 

 

  

Un gropar scoţian sapă în cimitir. Oprindu-se pentru a face o 

mică pauză, omul citeşte pe un monument funerar: „Aici se 

odihneşte A.R.” pe altul: „Aici se odihneşte P.M.” şi tot aşa pe 

celelalte. 

Groparul renunţă să mai citească şi exclamă indignat: 

- Numai eu citesc aici! 

 

  

Doamna McFoole îl duce pe mezinul familiei într-o drumeţie. 

Îngândurat, tatăl îi reaminteşte soţiei: 

- Dacă nu este nimic interesant de văzut, să nu uiţi să dai jos de 

pe nasul copilului ochelarii. 
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Sir se întoarce noaptea târziu de la club. Dimineaţă îl întrebă pe 

valet: 

- John, la noi se aprinde becul când deschidem uşa la baie? 

- No, Sir. 

- John, înseamnă că iar m-am pişat în frigider. 

 

  

Un american şi un rus sunt prinşi de o avalanşă în Alpi. Este 

foarte frig şi se întuncă. 

- Oare vom supravieţui? se întreabă amândoi... 

Spre dimineaţă, nădejdea piere din amândoi, se îmbrăţişează şi 

se pregătesc de moartea rece ce-i învăluie... Americanul, prin 

zăpezi adânci, zăreşte un câine mare alergând spre ei. 

- Uraa! strigă americanul. Iată că în sfârşit soseşte prietenul 

omului!  

Rusul se freacă la ochi şi exclamă satisfăcut: 

- Mare minune! Uite că aduce cu el şi un câine! 

 

  

McGregor îi promisese fiului să-i dea câte un sfert de liră pentru 

fiecare notă bună. Văzând că de la un timp băiatul are numai note 

mari, îl întreabă: 

- Ascultă, John, nu prea te văd tocind. Nu cumva împarţi banii cu 

profesorul? 

 

  

Moare Vladimir Ilici Lenin. Şi, ca orice om care îşi imaginează că 

n-are nimic pe conştiinţă, se prezintă la poarta Raiului. 

- Tu ce vrei, pleşuvule? zice Sfântul Petru. 

- Păi, am murit şi vreau să intru... 

- Du-te, băi, dracului! 
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Şi aşa se făcu. După o vreme, se întâlneşte Sfântul Petru cu 

Aghiuţă. 

- Auzi, m-a întrebat Dumnezeu zilele astea ce mai face 

prăpăditul ăla de Lenin? 

- Ştii ce, mai întâii de toate eu sunt tovarăşul Dracu! Aşa ne-a 

spus nouă tovarăşul Vladmir Ilici Lenin. Şi să ştii că Dumnezeu nu 

există... 

 

  

Când controlorul realizează că scoţianul nu are bilet, într-un 

acces de furie, aruncă valiza acestuia pe geamul trenului, în râul 

care curgea în apropiere. 

- Ucigaşule! strigă scoţianul. Mi-ai înecat singurul meu fiu! 

 

  

Q: Ce e 0? 

A: Nu e un copil somalez, ci un somalez constipat... 

 

  

La graniţa cu ruşii. De o parte de alta a unui râu, stau doi 

grăniceri, un rus şi un român. Amândoi zăresc un pepene plutind... 

Sar după el şi ajung la el amândoi deodată. Se iau la bătaie. Până la 

urmă, cum nu ceda nimeni, găsesc de cuviinţă să-l împartă. Înoată 

până la mal şi rusul zice: 

- Hai să-l împărţim frăţeşte.  

La care românul răspunde: 

- Nu, mai bine îl împărţim jumi-juma... 

 

  

În vestul Scoţiei, la săpături, au fost găsite patru schelete, pe 

brânci. Puţin mai departe a fost găsită o monedă de un penny. 
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Q: În grupuri de câţi au voie somalezii la cinema?  

A: Cinci, altfel se ridică scaunul. 

 

  

Un american îîi povesteşte prietenului său: 

- Închipuie-ţi, prietenul meu de corespondenţă din Scoţia mi-a 

trimis în sfârşit o poză de-a lui. 

- Şi cum arată prietenul tău? 

- Nu ştiu, trebuie să dau filmul la developat... 

 

  

- Cât costă taxiul până la gară? întreabă un scoţian taximetristul. 

- Un pound, domnule. 

- Şi bagajele? 

- Bineînţeles, gratis! 

- Bine, atunci duceţi-mi bagajele la gară. Eu vin pe jos... 

 

  

Q: Ce e un somalez cu piciorul în ghips?  

A: Crosa de hochei. 

 

  

Când am sosit în oraşul acesta nu aveam altă avere decât 

propria mea inteligenţă. 

- Cu alte cuvinte, ai pornit de la zero, nu? îl înteabă prietenul 

scoţian. 

 

  

Doi somalezi:  

- Bă, dacă în seara asta nu bate vântul, mergem la femei? 
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McGreggor a plecat într-o excursie cu logodnica lui, cu o maşină 

împrumutată de la un prieten. 

Se circulă în tăcere. Roşu ca racul, McGreggor ridică privirea 

spre fată şi îi spune, cuprins de emoţie: 

- Ăă... ştii, Mary, aş vrea să-ţi spun ceva... dar n-am curajul...  

Cu ochii strălucind, Mary îl încurajează: 

- Spune dragă, hai, îndrăzneşte... 

- Uite, Mary, eşti de acord să plătim benzina pe din două? 

 

  

Ziua tradiţională pentru căsătorii în Scoţia este 29 Februarie. 

Astfel, căsătoriţii trebuie doar o dată la 4 ani să dea o petrecere 

cu ocazia zilei de căsătorie... 

 

  

Sir stă în sufragerie. 

- John! 

- Da, my Lord... 

- Mi-e frig. Ce temperatură avem înăuntru? 

- 17 grade, my Lord. 

După câteva minute: 

- John! 

- Da, my Lord... 

- Dar afară? 

- 4 grade, Sir! 

- John, deschide atunci fereastra şi lasă şi gradele alea înăuntru! 

 

  

Q: De ce nu are niciun rost trimiterea de medicamente în 

Somalia?  

A: Pe majoritatea scrie: „A se lua după masă.” 
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Q: Ce se numeşte „schimb de opinii” în partidul comunist al 

Uniunii Sovietice? 

A: Atunci când vii la şedinţa de partid cu propria-ţi opinie şi pleci 

de la şedinţă cu cea a partidului... 

 

  

La un bordel intră un scoţian, plăteşte urcă în cameră, se aşează 

pe un scaun şi începe să se masturbeze. Tipă îl întreabă mirată: 

- Vai, dragă, dar ai plătit! De ce nu treci în pat? 

- De banii mei vreau să simt numai eu fericirea. 

 

  

Q: Ce e un rus pe firele de înaltă tensiune?  

A: Un luptător în rezistenţă... 

 

  

Q: Ce sunt doi somalezi în sacul de dormit? 

A: Twix! 

 

  

- Iubitule, îmi faci cadou, de ziua mea, o pereche de cercei de 

aur? 

- Da, iubita mea, dar la anul! 

- Şi anul acesta? 

- Anul acesta te duc să-ţi găurească urechile! răspunse tânărul 

scoţian îndrăgostit. 

 

  

O farmacistă din Scoţia aleargă disperată după clientul care 

tocmai ieşit din farmacie: 

- Aţi cumpărat o aspirină? 
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- Da. 

- Din greşeală v-am dat un paracetamol. 

- Şi? 

- Paracetamolul costă 2 pence mai mult! 

 

  

Un medic descoperă că cea mai bună metodă de a face un avort 

este să se facă o baie cu cuburi de gheaţă fătului. Se contrazice cu 

confraţii din mai multe ţări sovietice şi până la urmă se organizează 

un experiment ca să se demonstreze cine are dreptate. Şi se aduc 

câte o rusoaică din Moscova, Leningrad şi din Siberia.  

Se începe cu tipa din Moscova. La primul litru de apă cu gheaţă, 

avortează.  

Tipa din Leningrad rezistă la doi litri.  

Medicii erau convinşi deja că metoda este cea mai bună.  

Cu tipa din Siberia încearcă cu un litru, cu 10, cu 20, cu 30. 

Efectul nu apare. Medicii sunt tare miraţi. Se apucă şi cu analize, 

radiografii, ecografii, fătul era sănătos şi viu. Folosesc o cameră de 

luat vederi cu microfon, în timp ce-i administrează apă cu gheaţă. Şi 

când colo ce văd? Fătul făcea gimnastică şi cânta: „Alioşa se căleşte, 

niciodată nu răceşte!” 

 

  

Q: Ce e un bob de fasole în faţa unui somalez?  

A: Raţia pe o săptămână! 

 

  

În tren, un scoţian se plânge cumplit de o măsea. Văzându-l, un 

călător îi spune: 

- Te doare măseaua? De ce nu te duci la dentist? 

- N-are rost. Mai rabd un pic şi scap. Peste patru ani termină fiul 

meu stomatologia. 
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- John, spune Sir, care citea ziarul, pe acoperiş circula tramvaie? 

- Nu, Sir! Dar de ce întrebaţi? 

- Uite, aici scrie că un tramvai a călcat un hornar... 

 

  

Un scoţian îşi întreabă fratele: 

- Ce cadou îi faci soţiei tale de ziua ei? 

- Toată dragostea mea! 

- Şi atunci, de Crăciun ce îi mai dai? 

 

  

Unul îşi întreabă prietenul scoţian: 

- Este adevărat că i-ai dăruit prietenei tale de Crăciun o cutie cu 

praline umplute cu lichior? 

- Da, dar numai pralinele. Lichiorul l-am scos din ele pentru a 

avea cu ce sărbători Revelionul împreună... 

 

  

Doi scoţieni ies de la Operă. 

- Măi tâmpitule, spune unul dintre ei, nu eşti normal? Să-i dai un 

bacşiş aşa de gras garderobierei? 

- Da, dar nu vezi ce haină grozavă mi-a dat? 

 

  

Soţia lui McTavish discută cu soţia lui McCornick: 

- Uite ce evantai frumos am! E ca şi nou. L-am primit acum zece 

ani, ca dar de nuntă. Ştii de ce e aşa? Îl mişc foarte, foarte încet, să 

nu se strice. 

- Al meu e şi mai bun. Soţul meu nu-mi dă voie să-l mişc deloc. Îl 

ţin deschis în faţă şi dau repede din cap, în dreapta şi-n stânga. 
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Un scoţian, întâlnind un doctor şi fiind cam răcit, s-a gândit că e 

momentul să profite de întâmplare şi să obţină o consultaţie 

gratuită: 

- Dumneata doctore, ce faci când eşti răcit? întreabă scoţianul. 

- Tuşesc, răspunde medicul. 

 

  

Rusul pleacă într-o delegaţie pentru prima dată în viaţa lui cu 

avionul. Nevasta îi pune în traistă de mâncare un ou fiert, un cartof 

şi o roşie. În avion stătea lângă un american. Scoate rusul oul şi 

începe să-l mănânce. Americanul se uită mirat şi zice: 

- Ce e ăsta? 

- Un ou. 

- La noi ouăle sunt de zece ori mai mari!  

Scoate rusul cartoful: 

- Ce e ăsta? 

- Un cartof. 

- Ce fraieri sunteţi, la noi cartofii sunt de zece ori mai mari!  

Scoate rusul roşia: 

- Ce e asta? 

- O cireaşă... 

 

  

Un scoţian a fost atacat de pungaşi. După lupte crâncene a fost 

doborât. 

- Sfinte, am găsit în buzunarele lui doar 50 de cenţi. 

- Zi mersi, că dacă ar fi avut o liră ne-ar fi omorât. 

 

  

Q: Ce scrie pe uşa Secţiei de Urgenţe a unui spital somalez?  

A: „Cazurile extrem de grave să se introducă pe sub uşă.” 
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O tânără familie de scoţieni îşi plimbă copilul într-un cărucior. 

Se opresc în faţa unui magazin şi, după ce privesc vitrinele, intră, 

lăsând căruciorul pe trotuar. După ce se târguiesc, pornesc mai 

departe. La un moment dat, femeia exclamă: 

- Vai de mine dragule, ăsta nu-i copilul nostru! 

- Taci! spuse el. Căruciorul e mult mai bun. 

 

  

Un scoţian şi soţia se află pe mare. Vine o furtună şi vasul se 

scufundă. Scoţianul e salvat, dar soţia nu poate fi găsită. După o 

lună, scoţianul nostru primeşte de la poliţie o telegramă: „Soţia 

acoperită cu scoici, moluşte şi stridii găsită. Stop. Ce să facem? 

Stop.”  

Scoţianul telegrafiază înapoi: „Vindeţi scoicile şi stridiile. Stop. 

Aruncaţi din nou momeala. Stop.” 

 

  

Undeva în Scoţia, în ajunul Crăciunului, într-o familie de 

scoţieni. Copiii îşi întreabă tatăl: 

- Tată, când vine Moş Crăciun? 

Tata ia puşca, se urcă în pod. După un scurt timp, se aude o 

împuşcătură. Mama şi copiii sunt alarmaţi. Vine tatăl trist şi spune: 

- Nu mai vine, s-a sinucis săracul! 

 

  

Q: De ce a căzut partidul comunist în Somalia?  

A: S-a rupt craca în timpul şedinţei... 

 

  

Q: De ce întind somalezii un fir de aţă la ştrand?  

A: Pentru ca micuţii să se poată juca la umbră. 
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Sir se află împreună cu John în vizită la Paris. 

- John, zice Sir, cred că Turnul Eiffel ar trebui vopsit! 

- Cu plăcere, Sir. Pot atunci să îmi iau după-masa liber? 

 

  

Un scoţian îi zice altuia: 

- Am cumpărat două lozuri! 

- Ce tâmpenie! Nu există decât un automobil de câştigat... 

 

  

Americanii îi cântăresc pe somalezi: 

- 80 kg! Foarte bine! V-aţi îngrăşat! Următorii 100! 
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Diferenţe de mentalitate 
 

 
 

Reprezentanţii mai multor naţiuni se întâlnesc într-un 

restaurant. Toţi au cerut câte un pahar de vin, dar când au primit 

vinul, în fiecare pahar era o muscă. 

 Neamţul - a cerut alt vin în acelaşi pahar. 

 Englezul - a cerut vin nou în pahar nou. 

 Finlandezul - a scos musca şi a băut vinul. 

 Rusul - a băut vinul cu tot cu muscă. 

 Chinezul - a mâncat musca, dar nu a băut vinul. 

 Evreul - a prins musca şi a vândut-o chinezului. 

 Românul - a băut trei sferturi de pahar şi a cerut să-i fie 

schimbat. 

 Norvegianul - a prins musca şi s-a dus la pescuit. 

 Irlandezul - a mărunţit musca şi i-a trimis paharul 

englezului. 

 Americanul - a început proces împotriva restaurantului şi a 

cerut 5 milioane de dolari daune morale. 

 Scoţianul - a prins musca de gât şi a zis: „Chiar acum să 

scuipi tot ce ai băut!” 
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Personalități și personulități 
 

 

 

  

În emisiunea Ştiri de la Hollywood actriţa Kate Winslet a spus că 

nu ar prelua în niciun caz rolul Monicăi Lewinski într-un film. 

Motivul: nu mai are poftă să mai fie umedă un film întreg! 

 

  

Farrah Fawcett moare şi se duce în rai. Dumnezeu o salută şi 

zice:  

- Pentru viaţa ta plină de talent, pentru dragostea de viaţă şi 

lupta cu cancerul, îţi îndeplinesc o dorinţă.  

Farrah răspunde cât ai clipi:  

- Vreau ca toţi copiii lumii să trăiască în siguranţă! 

Şi atunci Dumnezeu l-a omorât pe Michael Jackson. 

 

  

Se întâlneşte Clinton cu Papa şi îl întreabă: 

- Sfinte Părinte, ai putea să mi-o prezinţi pe Fecioara Maria? 

 

  

Un tip stă într-un bar în Montana şi se uită la televizor. La un 

moment dat, apare Bill Clinton în imagine. Omul spune cu voce 

tare: 

- Tipul ăsta arată ca un cur de cal! 

Un cowboy de lângă se ridică şi îl dă jos de pe scaun cu un 

pumn. Omul se ridică, se aşează din nou pe scaun şi după un timp 

apare Hillary în imagine: 

- Dar ea arată cu siguranţă că un cur de cal! 
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Un al doilea cowboy se ridică şi eroul nostru e din nou pe jos. Se 

aşează apoi pe scaun masându-şi falca şi întreabă barmanul: 

- Mă scuzaţi, mă gândeam că mă aflu într-un stat conservativ. 

Unde mă aflu? În statul lui Clinton? 

- Nu, răspunde barmanul, te afli în statul cailor! 

 

  

Amy Winehouse a fost atât de dezamăgită când a aflat că de 

fapt a câștigat 5 Grammy și nu 5 grame... 

 

  

Q: Care e diferenţa între Bill Clinton şi un gigolo?  

A: Un gigolo serveşte o singură persoană deodată!... 

 

  

Q: Ce a făcut Michael Jackson prima dată după ce a ajuns în Rai? 

A: A întrebat unde-l poate găsi pe copilul Iisus. 

 

  

Q: Ce cântec ar fi cântat Elton John la înmormântarea lui Amy 

Winehouse? 

A: „Like A Candle Under The Spoon”... 

  

  

Q: Cum s-au întâlnit Bill Clinton cu Hillary?  

A: La liceu, au avut o întâlnire cu aceeaşi tipă... 

 

  

Q: De ce părinții lui Amy Winehouse nu au voie să-i păstreze 

cenușa? 

A: Posesia de stupefiante este interzisă în Marea Britanie... 
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Q: De ce nu există semne de carte la Casa Albă?  

A: Pentru că semne sunt pe toate paginile cărţilor... 

 

  

Q: Ce e negru şi merge prin pădure din pom în pom? 

A: Stevie Wonder... 

 

  

Clinton îl vizitează pe Boris Elţin în Rusia. Boris îl duce într-o 

cameră cu un pupitru cu două butoane şi îi spune: 

- Sunt două butoane: unul albastru şi unul roşu. Cel albastru îţi 

oferă tot ce doreşti, dar să nu apeşi niciodată pe cel roşu! 

Apasă Clinton pe cel albastru şi se distrează vreo şase luni, dar 

se plictiseşte şi apasă pe cel roşu. Deodată, apar zece uriaşi şi îl fac 

zob. Clinton reuşeşte să fugă în America. 

După un an, Clinton îl invită şi el pe Elţin în America. Îl duce într-

o cameră cu un pupitru şi îi zice: 

- Dacă apeşi pe butonul albastru, ai tot ce îţi doreşti. Să nu apeşi 

niciodată pe cel roşu! 

Apasă Elţin pe cel albastru, dar după un an se plictiseşte şi apasă 

şi el pe cel roşu, dar nu se întâmplă nimic. Îl cheamă pe Clinton şi îi 

zice: 

- Aici nu se întâmplă nimic. Eu plec în Rusia. 

Clinton îi răspunde sec: 

- Care Rusia? 

 

  

Q: Care e diferenţa dintre Monica Lewinski şi restul 

americanilor?  

A: Americanii, dacă vreau o pulă la Casa Albă, trebuie să 

voteze... 
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Q: Cum se denumeşte dragostea la infinit?  

A: Stevie Wonder şi Ray Charles jucând tenis. 

 

  

Q: Care e diferenţa dintre Lady Di şi Maica Tereza?  

A: Patru zile! 

 

  

Jacques Chirac, Bill Clinton şi Constantinescu se aflau într-un 

avion. Deodată, Bill Clinton zice: 

- Asta-i ţara mea! 

- De unde ştii? a întrebat Constantinescu. 

- Păi, tu nu vezi zgârie-norii? 

- Da, aşa e. 

Mai merg ei şi deodată tresare Chirac: 

- Asta-i ţara mea! 

- De unde ştii? a întrebat Clinton. 

- Tu nu vezi Turnul Eiffel. 

- Da, aşa e! 

După câteva minute, zice Constantinescu: 

- Asta-i ţara mea! 

- De unde ştii? a întrebat Chirac. 

- Că mi s-a furat ceasul de la mână. 

 

  

Q: Ce e alb pe dinafară, negru pe dinăuntru şi mănâncă copii? 

A: Michael Jackson. 

 

  

Q: Ce are o sută de dinţi şi păzeşte un monstru?  

A: Fermoarul pantalonilor lui Bill Clinton! 
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Q: De ce şi-a concediat Stevie Wonder managerul?  

A: Fiindcă l-a aşezat pe scenă, cu spatele la public... 

 

  

The Sun: „Casa lui Amy Winehouse va deveni centru caritativ de 

reabilitare.” 

Tocmai acum când vecinii se bucurau că au scăpat de drogați... 

 

  

Q: Ce înseamnă prescurtarea DIANA?  

A: Died in a Nasty Accident... 

Q: ... dar DODI?  

A: Died Opposite DI. 

 

  

Q: Care e cuvântul care ar fi putut salva viaţa Dianei? 

A: Taxi! 

 

  

Q: De ce la locul decesului, polițiştii nu au trasat cu cretă 

conturul cadavrului lui Amy Winehouse? 

A: De frică să nu se trezească și să îi inhaleze... 

 

  

Q: Care e diferenţa dintre Lady Di şi metrou?  

A: Metroul mai iese din tunel! 

 

  

Q: Ce diferenţă e între Diana şi Mercedes? 

A: Un Mercedes bine întreţinut poate atinge vârsta de 40 de ani. 
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Q: De ce nu a avut nimeni curajul să joace tenis cu Amy 

Winehouse pe un teren de zgură? 

A: De teamă ca ea să nu inhaleze liniile de demarcație... 

 

  

Q: Cum defineşte Clinton „safe sex”?  

R: „Când Hillary e plecată din oraş!” 

  

  

Q: De ce surâde Stevie Wonder tot timpul, când cântă? 

A: Pentru că nu ştie că e orb! 

 

  

Q: Ce i-a trecut Dianei prin cap în clipa morţii?  

A: Bordul Mercedesului... 

 

  

Q: Ce au în comun Michael Jackson şi o şcoală catolică de 

măicuţe? 

A: Ambele sunt o pacoste pentru copii. 

 

  

În știrile din Marea Britanie: „O încărcătură de cocaină în 

valoare de 300 milioane de lire a fost astăzi capturată pe un iaht de 

lux în Southampton. Poliția a declarat că a fost a doua cea mai mare 

captură de cocaină din istorie, imediat după cadavrul lui Amy 

Winehouse…” 

 

  

Michael Jackson va fi întotdeauna cu noi. Nu e biodegradabil! 
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Se întâlnesc Clinton cu TzyonPingMyoLingi, premierul chinez, la 

o discuţie. Încep să se certe: 

- Bă, mânca-mi-ai orezul, de ce ai dat cu bombă în fraţii mei din 

Belgrad? 

- Dar voi, de ce aţi furat secretul de la noi? 

- Crezi că ne trebuie nouă tehnologia voastră? V-o tragem când 

vrem noi! 

- Bă, gălbejiţilor, da cine vă credeţi voi? Hai, la pariu pe-o ladă 

de vodcă, că a noastră-i mai tare!  

Puseră ei pariul, taie Elţin. Se duc în America, sapă la un metro 

şi găsesc un prezervativ. 

- Vezi, acum 100 de ani noi ne protejam! 

- Mai sapă un metru, găsesc o cutie de Coca-Cola reciclabilă. 

- Asta e de acum 200 de ani! 

Mai sapă un metro şi găsesc o sârmă. 

- Tot nu ţi-e clar? Încă de acum 300 de ani aveam reţea de 

telefonie. Suntem cei mai buni! 

Merg şi în China. Sapa la un metro, la doi, dar nu găsesc nimic. 

La trei metri, tot nimic. MyoLingi spune triumfător: 

- Vezi, ratatule! Dovada clară că încă de acum 300 de ani, noi 

foloseam celularul! 

 

  

Se întâlnesc Michael Jackson şi Madonna. Cea din urmă spune: 

- Eu sunt atât de bogată, încât pot cumpăra tot globul! 

Michael Jackson răspunde sec:  

- Eu nu vând nimic! 

 

  

Se spune că Diana ar fi vrut să înceapă o carieră muzicală şi să 

lanseze un cântec cu titlul: „I'm a Dodi Girl”… 
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Hillary merge la ginecolog şi primeşte vestea minunată ca e 

însărcinată. Apucă telefonul şi îl sună pe Bill: 

- Porcule, eu sunt gravidă şi tu te duci cu altele!  

La care Bill răspunde: 

- Te rog să te linişteşti, spune-mi numai cum te numeşti şi eu 

preiau toate costurile!... 

 

  

Era Michael Jackson în casă şi în timpul ăsta vine fiică-sa şi-i zice: 

- Papa, mă laşi să ies cu o prietenă? 

- Da, dar mai întâi trebuie să-mi faci sex oral. 

Fără tragere de inimă, dar nevrând să piardă plimbarea, fata 

acceptă. 

- Papa, dar cocoşelul tău are gust de caca! 

- Da, fratele tău a vrut şi el să meargă la film. 

 

  

Q: De ce nu a fost salvată Lady Di de către Superman? 

A: Nu exista încă scaun cu rotile care să meargă cu 160 Km/h. 

 

  

Bill Clinton îşi face în fiecare dimineaţă tura de jogging prin 

acelaşi parc. Într-o dimineaţă vede o prostituată care nu arata aşa 

de rău. Ajunge la concluzia că îi place de ea. Ea strigă în urma lui: 

- 50 de dolari! 

Din cauză că Bill nu primeşte atâţi bani de buzunar de la Hillary, 

îi strigă prostituatei înapoi: 

- 5 dolari! 

Prostituata se simte jignită şi pleacă, iar Bill îşi continuă tura de 

jogging. De atunci, prostituata se afla în fiecare zi în acelaşi loc şi în 

fiecare zi cei doi aveau aceeaşi discuţie.  
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După vreo două săptămâni, se hotărăşte şi Hillary să alerge cu 

Bill. Acesta tremură la gândul că Hillary ar putea afla despre 

prostituată, dar nu se încumetă să schimbe ruta. Astfel, aleargă 

perechea prezidenţială şi ajunge în dreptul prostituatei. Bill o 

priveşte cu frică şi cu speranţa că aceasta va tăcea din gură. 

După ce au trecut de ea, aud cei doi din urmă: 

- Acum vezi ce capeţi pentru 5 dolari!... 

 

  

Q: Ştiaţi că lui Joe Cocker i-a fost oferit un nou loc de muncă?  

A: Şofer al casei regale din Anglia... 

 

  

Q: Care e la ora actuală cea mai bună maşină din lume? 

A: Fiat Uno. A reuşit la proba tunelului mai bine decât Mercedes 

Clasa E... 

 

  

Hillary Clinton merge la prezicătoare. Aceasta dă în cărţi: 

- Văd că soţul dumitale va muri anul acesta de o moarte 

cumplită...  

La care Hillary: 

- Vedeţi cumva şi dacă cineva mă minte sau încearcă să mă 

păcălească? 

 

  

Q: Care a fost ultimul cuvânt al Dianei?  

A:„Cheese…” 

 

  

Q: Care e diferența dintre Amy Winehouse și Michael Jackson? 

A: Acum nu mai e niciuna... 
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Q: Ştiţi care a fost ultima dorinţă a lui Michael Jackson? 

A: Să-l incinereze şi cenuşa să i-o amestece în plastilină, ca să se 

poată juca copiii cu el şi după moarte. 

 

  

Q: Care a fost cel mai trist lucru legat de moartea lui Ray Charles 

şi va fi probabil şi pentru Stevie Wonder? 

A: Nu a văzut-o venind... 

 

  

Trei puşti se plimbau prin Washington, când au văzut într-un lac 

un om care dădea să se înece. Cei doi băieţi se aruncă în apă şi-l 

salvează, ca apoi să remarce că acesta era Bill Clinton. 

Bill a fost atât de bucuros că a scăpat cu viaţă că a fost de acord 

să le îndeplinească câte o dorinţă băieţilor. Primul spune: 

- Mi-aş dori o bicicletă, îmi doresc de mult, dar părinţii mei sunt 

săraci şi nu-şi pot permite.  

Bill răspunde: 

- Mâine vine un om din suita mea cu tine la un magazin de 

sport.  

Al doilea puşti îşi doreşte un computer, la care Bill răspunde: 

- Mâine vine un om din suita mea cu tine la un magazin de 

computere.  

Al treilea spune: 

- Eu îmi doresc o înmormântare cu onor prezidenţial. 

- Hei, spuse Bill, tu eşti încă prea tânăr să te gândeşti la moarte 

de pe acum! 

- Da, răspunse puştiul, dar când află tata pe cine am salvat de la 

înec, cu siguranţă mă bate de mă omoară! 
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Q: Ce ar face acum Michael Jackson dacă ar fi în viaţă? 

A: Ar face o gaură mare să poată ieşi din sicriu. 

 

  

Q: De ce Mercedes e o maşină atât de scumpă?  

A: Foloseşte ca păpuşi de încercare prinţese! 

 

  

Bill şi Hillary Clinton se aflau cu maşina pe Ruta 66. Se opresc la 

o benzinărie mică. Omul care le umple tancul îi spune lui Hillary: 

- Salut, Hillary! Îţi mai aduci aminte de mine? Am fost prieteni în 

liceu! 

Hillary îşi recunoaşte şi ea fostul prieten. Cei doi povestesc 

despre vremurile de altădată. Mai târziu, pe drum Bill spune: 

- Vezi, trebuie că eşti foarte fericită că te-ai căsătorit cu mine! 

Dacă te căsătoreai cu fostul tău prieten, nu ai fi fost acum soţia 

preşedintelui. 

- Ba da, spuse Hillary, în cazul acesta ar fi fost el preşedintele 

Statelor Unite! 

 

  

Q: Cum se cheamă faptul că Bill Clinton îşi uită şliţul deschis?  

A: US Open... 

 

  

Q: De ce poartă Clinton chiloţi?  

A: Să-şi încălzească gleznele. 

 

  

Q: Ce e mai rău decât să o ai pe Britney Spears ca mamă? 

A: Să-ți fie dădacă Amy Winehouse... 
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În Avionul prezidenţial SUA există reguli foarte stricte. Când 

apar turbulenţe şi avionul începe să se clatine este strict interzis a 

se bate la uşa preşedintelui. 

 

  

La Casa Albă exista tradiţia ca dormitoarele să primească 

numele preşedinţilor care dormeau în ele. Cu Bill Clinton această 

tradiţie trebuie întreruptă şi asta din cauză că preşedintele a folosit 

prea multe dormitoare. 

 

  

Q: Care e cea mai bună notă pe care o practicantă o poate primi 

la Casa Albă?  

A: Satisfăcător... 

 

  

Ştiaţi că… Lady Di suferea de PMS, adică Pulverised Mercedes 

Syndrome. 

 

  

Înaintea unei conferinţe de presă, Bill Clinton este văzut de 

către reporteri, pe un coridor al Casei Albe, cu un chilot de damă pe 

braţ. Nimeni nu se încumeta să întrebe despre incident, dar după 

conferinţă, unul dintre oamenii din suită este întrebat în şoaptă ce 

înseamnă asta. 

- Da, aţi remarcat bine, domnul preşedinte poartă un bandaj 

medical de două săptămâni pentru a se dezobişnui... 

 

  

Q: Ce a scris Monica Lewinsky pe demisia ei?  

A: Sunt sătulă de echipa prezidenţială!... 
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Q: Ce cadou va primit Fergie de Crăciun din partea reginei 

mame?  

A: O excursie de lux la Paris cu un dineu la Hotelul Ritz... 

 

  

Q: De ce nu poate citi Ray Charles notele muzicale? 

A: Pentru că e mort... 

 

  

Q: De ce n-a vrut totuşi Michael Jackson să fie incinerat? 

A: Ca să nu devină din nou negru. 

 

  

Într-o zi, când mergea pe plajă, Bill Clinton găseşte o lampă 

fermecată. O freacă, apare un duh care îi zice că îi va îndeplini o 

dorinţă. Clinton spune: 

- Uite harta asta a Orientului Mijlociu! Aş vrea să fie pace acolo. 

Duhul zice: 

- Ăia se ceartă de zeci de ani… e greu, nici chiar eu nu pot 

îndeplini dorinţa asta. Spune altă dorinţă.  

- Atunci fă-o pe nevastă-mea frumoasă! 

Duhul, după ce se gândeşte un pic, răspunde: 

- Ce ziceai de Orientul Mijlociu? 

 

  

Q: După ce se recunoaşte faptul că Bill Clinton minte? 

A: După faptul că îşi mişcă buzele... 

 

  

Q Care e diferenţa dintre un Mercedes şi un Porsche? 

A: Pe Diana nu o să o vedeţi niciodată moartă într-un Porsche. 
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Q: De ce fiica preşedintelui Clinton, Chelsea, nu mai are fraţi sau 

surori?  

A: Monica Lewinsky i-a înghiţit pe toţi... 

 

  

Clinton da un interviu revistei Times. Reporterul spune: 

- Monica spune că ai un penis mic. 

Clinton răspunde: 

- Monica este gură spartă. 

 

  

Q: De ce are Bill Clinton conştiinţa curată?  

A: Nu şi-a folosit-o niciodată... 

 

  

Q: De ce nu mai vrea Monica Lewinski să joace golf cu Bill 

Clinton?  

A: S-a săturat de bilele lui care o lovesc peste faţă... 

 

  

Q: Care e diferenţa dintre o muscă şi prinţesa Diana? 

A: Musca se loveşte de parbriz pe partea exterioară... 

 

  

Q: De ce Michael Jackson purta plasturi pe degete? 

A: Pentru că îşi tundea singur animalele. 

 

  

Q: Care e sunetul soneriei Monicăi Lewinski?  

A: Clin-Ton... 
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Poliția britanică a anunțat astăzi că a comis o greșeală la 

identificarea cadavrului lui Amy Winehouse. 

După efectuarea testelor ADN, s-a stabilt că nu este vorba de 

Amy Winehouse, iar condoleanțele oficiale au fost trimise ulterior 

familiei lui Keith Richards. 

 

  

Q: Cum îi mai zice lui Michael Jackson? 

A: Dalmaţianul, fiindcă e alb cu pete negre! 

 

  

Q: De ce are Monica Lewinski fesele aşa de umflate? 

A: Pentru că mai păstrează dovezile... 

 

  

Stevie Wonder, Ray Charles şi Andrea Boccelli intră într-un bar. 

La care barmanul spune: 

- În mod normal, lumea care iese de aici e oarbă... de beată. 

 

  

Clinton şi Elţin sunt congelaţi. După 100 de ani sunt decongelaţi. 

Amândoi fac prima oară acelaşi lucru: cer un ziar de actualitate. 

Elţin primeşte primul ziarul. După 5 minute începe să râdă cu 

lacrimi. Clinton îl întreabă ce are, la care Elţin: 

- Ia uite ce scrie aici...„Lupte sângeroase la graniţa mexicano-

canadiană”! 

Clinton îi smulge ziarul din mână şi citeşte şi el... După 5 minute 

începe să râdă cu sughiţuri şi, când Elţin îl întreabă ce e aşa de 

amuzant, răspunde: 

- Ascultă ce tillu: „La graniţa germano-chineză s-au înăsprit 

controalele"! 
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Q: Ce i-a zis Dodi tatălui său?  

A: „I’m going to die…” 

 

  

Nu numai Elton John a scris un cântec pentru Lady Di. I-a inspirit 

pe cei de la Roxette pentru „Crash Boom Bang” şi pe Michael 

Jackson pentru „Blood on the Dashbord”. 

 

  

La o întâlnire la nivel înalt preşedinţii Boris Elţin, Ion Iliescu şi Bill 

Clinton îşi spun oful.  

Elţin spune: 

- Eu am 12 bodyguarzi şi unul dintre ei vrea să mă omoare, 

problema e că nu ştiu care...  

Următorul e Iliescu şi spune: 

- Am 12 miniştri, unul dintre ei cică ar fi bun. Problema e că nu 

ştiu care...  

Clinton are şi el o problemă: 

- Am 12 practicante, una dintre ele cică ar avea SIDA, problema 

e că nu ştiu care... 

 

  

Q: Care au fost ultimele cuvinte ale Dianei adresate şoferului?  

A: Fii atent la condus! N-ai mai văzut o femeie dezbrăcată? 

 

  

Q: Care e diferenţa dintre a saluta pe regina Angliei şi pe 

preşedintele Americii?  

A: Pentru a saluta pe regină nu trebuie să pui decât un genunchi 

jos... 
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Un reporter de la CNN îl întreabă pe un participant pensionar la 

terminarea mitingului din Piaţa Universităţii: 

- De ce credeţi că preşedintele Clinton nu se grăbea să plece din 

piaţă, după terminarea mitingului? 

- Pentru că îl aştepta pe Neluţu... 

 

  

În ultima vreme am ascultat multă muzică underground. Ştiţi 

voi, Amy Winehouse, Whitney Houston, Michael Jackson... 

 

  

Doi detectivi în apartamentul lui Amy Winehouse după deces. 

Unul din ei spune: 

- N-am auzti până acum de ea. Cu ce se ocupa? 

- Era vestită pentru muzica ei... 

Celălalt aruncă o privire în jur și spune: 

- Acum cred că m-am prins. Așa-i că cânta la linguri? 

 

  

Q: Ce privilegiu au avut Lady Di şi pop starul Falco prin moartea 

lor?  

A: Au putut să vadă colecţia de vară a lui Gianni Versace 

înaintea tuturor... 

 

  

Q: De ce a cântat la înmormântarea Dianei Elton John?  

A: Pentru că Crash Test Dummies erau în turneu în Asia. 

 

  

Q: Ce a cumpărat Monica Lewinsky de la magazinul Casei Albe?  

A: Genunchiere... 
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Q: Ce a spus Hillary Clinton soţului ei după ce Paula-Jones şi-a 

făcut publică povestea?  

A: „Idiotule, ţi-am spus să-l laşi pe Ted Kennedy să o conducă 

acasă!” 

 

  

Q: Ştiţi de ce Ray Charles se clatină în faţă şi în spate atunci când 

cântă? 

A: Ca să nu se ciocnească de Stevie Wonder care se leagănă în 

stânga şi în dreapta. 

 

  

Un băieţel, curios să afle câte ceva despre Dumnezeu merge la 

tatăl lui şi îl întreabă: 

- Tată, Dumnezeu este bărbat sau femeie? 

- Amândouă, fiule. 

- Tată, Dumnezeu este alb sau negru? 

- Amândouă, fiule.  

- Tată, dar El iubeşte copii? 

- Bineînţeles, fiule! 

Copilul, uşor confuz, se întoarce către tatăl lui şi îl întreabă: 

- Tată, Michael Jackson este Dumnezeu? 

 

  

Q: Cum va muri Stevie Wonder? 

A: Va citi până la moarte tapetul cu modele în relief din camera 

sa... 

 

  

Q: Ce ar fi făcut Amy cu cele 5 Premii Grammy? 

A: Le-ar fi vândut pe e-bay și ar fi cumpărat crack... 
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Q: Aţi văzut zidul de care s-a lovit Mercedesul Dianei? 

A: Nici măcar ea nu l-a văzut... 

 

  

Îl sună Bill Clinton pe Petre Roman. 

- Petrică, avem o comandă de prezervative speciale, mărime 

excepţională. Nu ne poţi pune o pilă la vreo fabrică românească? 

- Cum să nu! 

- Numai că ar fi o condiţie… Trebuie să fie lungi de 50 de 

centimetri. Hai că iese şi oarece comision, dacă tot sunteţi în 

campanie. 

- Nicio problemă, te servesc. 

După câteva zile, Bill primeşte un camion de prezervative, pe 

fiecare fiind scris: „Made în România, size M.” 

 

  

Q: Cum îşi alegea Michael Jackson nasul? 

A: Dintr-un catalog. 

 

  

Q: Ce nou titlu a primit Diana după moarte? 

A: Princess of walls… 

 

  

Mare accident de avion, soldat cu moartea reprezentanţilor 

guvernului american. Ajung toţi în Rai. Dumnezeu îi primeşte, stând 

pe tronul ceresc. 

- Tu cine eşti? 

- Sunt preşedintele Statelor Unite ale Americii, Bill Clinton. 

- Bine, fiule, aşează-te aici la dreapta mea. 
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În clipa aceea intră alergând Hillary Clinton, pe care Dumnezeu 

o întreabă cine este. 

- Sunt Hillary Clinton, prima doamnă a Americii. Dar tu cine eşti 

şi de ce stai pe locul meu? 

 

  

E păcat că Amy Winehouse a murit cu puțin înainte ca albumele 

ei să se vândă așa de bine... 

 

  

Q: Cum a fost Stevie Wonder pedepsit de părinţi când a fost 

neascultător?  

A: Au mutat mobila în locuinţă... 

 

  

Q: Ce au în comun Lady Diana şi Ayrton Senna?  

A: O afinitate pentru zidurile de beton... 

 

  

La funeraliile lui Michael Jackson, fanii au dat drumul unui 

porumbel alb în cinstea starului. În realitate, era o cioară cu o boală 

ciudată de piele. 

 

  

Bill Clinton moare şi ajunge la poarta Raiului. După ce bate la 

poartă, îi iese în întâmpinare Sfântul Petre: 

- Cine-i? 

- Eu, Bill Clinton! 

- Şi ce vrei? 

- Să intru, zice acesta. 

- Atunci, dacă vrei să intri trebuie să-mi spui ce păcate ai făcut 

pe pământ. 
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- Păi, am fumat marihuana dar lucrul ăsta nu poate fi folosit 

împotriva mea, căci nu am tras în piept. Cred că am făcut sex în 

afara căsniciei, dar asta iar nu se pune pentru că nu am avut relaţii 

sexuale. Am mai minţit, dar asta iar nu contează pentru că nu am 

înşelat. Cam asta ar fi! 

După ce Sfântul Petre se gândeşte un timp îi zice: 

- Uite cum facem: te trimitem într-un loc unde e tare fierbinte, 

dar nu vom numi locul ăsta Iad. Vei sta acolo pentru o perioadă de 

timp căreia nu-i vom spune însă eternitate şi nu lăsa orice speranţă 

la intrare, dar nici să nu încerci să-ţi ţii respiraţia până totul se 

termină... 

 

  

Q: De ce Monica Lewinski schimbă partidul din care face parte? 

A: A decis în favoarea republicanilor pentru că democraţii i-au 

lăsat un gust amar. 

 

  

Q: Ce au în comun Monica Lewinski şi un automat de bilete de 

metrou?  

A: Amândouă au o deschizătură pe care scrie: „Put bill in 

here”... 

 

  

Am cumpărat un album Michael Jackson… După câteva luni, 

Michael Jackson a murit. Am cumpărat un album Slipknot şi Paul 

Gray a murit. Am cumpărat un iPhone şi Steve Jobs a murit. Ştiu ce 

voi face mâine. Voi cumpăra un album cu Justin Bieber 

 

  

Q: Ce se scoate mai greu ca petele de cafea din covor?  

A: Diana din bordul maşinii... 
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Iliescu se duce în vizită la Bill Clinton. Are loc o discuţie la nivel 

înalt despre oamenii din USA şi România. Începe Bill: 

- Auzi, la noi oamenii întâi gândesc după aceea fac! Uite o 

demonstraţie: John, dă-i una lui Iliescu!  

John spune: 

- Iliescu este preşedintele României. Eu sunt american. Dacă îi 

dau una, ofensez statul român. Apoi va urma război… Nu pot, 

domnule preşedinte! 

- Bravo, John!  

Iliescu spune: 

- La noi, oamenii fac mai întâi, după aceea gândesc! Ia uite: 

Ioane, dă-i una lui Clinton! 

Şi Ion îi arde un pumn lui Clinton. După ce îşi mai revine, îl aude 

pe Ion: 

- Să-i mai dau şi un cap în gură? 

 

  

Era Bill Clinton şi cu Papa Ioan Paul al II-lea într-o barcă şi 

discutau de zor. Deodată, o pală de vânt îi smulge papei pălăriuţa 

de pe cap şi i-o aruncă în apă, la câţiva metri depărtare. Bill îi 

linişteşte, parcurge distanţa păşind pe apă, ridică pălăriuţa, se 

întoarce păşind pe apă şi i-o înapoiază Papei. Pe acolo erau şi 

reprezentanţii presei care n-au scăpat ocazia unor fotografii. 

Rezultat: a doua zi, în toate ziarele, titluri de-o şchioapă: „Bill 

Clinton nu ştie să înoate!” 

 

  

Q: Care este asemănarea dintre o sacoşă şi Michael Jackson? 

A: Ambele sunt din plastic şi periculoase pentru copii. 
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Amy Winehouse a fost găsită moartă la vârsta de 27 de ani. 

Proprietarul barului de la colțul străzii a declarat că e falit... 

 

  

Q: De ce a avut Mercedesul Dianei o viteză aşa de mare? 

A: Pentru că Diana de pe bancheta din spate striga încontinuu: 

„Mai repede, mai repede, mai repede!” 

  

  

Q: De ce nu l-au incinerat pe Michael Jackson? 

A: Pentru ca în Los Angeles e interzis să dai foc la plastic. 

 

  

Moartea se întâlneşte pe stradă cu Michael Jackson şi merge 

mai departe. Michael strigă după ea: 

- Hei, nu era cumva rândul meu? 

Scoate moartea o poză, se uită şi zice: 

- Îmi pare rău, nu te-am recunoscut! 

 

  

Q: Ce a zis regina mamă când a auzit de accidentul Dianei?  

A: A fost măcar şi Fergie în maşină? 

 

  

Bill şi Hillary se află într-un restaurant. Chelnerul le oferă 

specialitatea casei: pui la cuptor şi peşte. 

- Puiul sună bine, aş dori să servesc asta, spune Hillary.  

Chelnerul îşi notează, apoi zice pocind de emoţie vorba: 

- Şi leguma? 

- El doreşte peşte, răspunde Hillary... 
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Q: Care e diferenţa dintre Lady Di şi germanii din fosta 

Germanie de Est?  

A: Nemţii au supravieţuit zidului! 

 

  

Q: Cum se defineşte la Casa Albă o fecioară?  

A: O femeie care aleargă mai repede decât preşedintele... 

 

  

Q: Ce au în comun Lady Di şi un tampon OB: 

A: Amândouă intră într-un loc întunecos şi ies însângerate afară! 

 

  

După moarte, Hillary Clinton este dusă în Rai de un înger. Pe un 

perete vede o mulţime de ceasuri şi rămâne nedumerită. Îngerul îi 

citeşte gândurile şi îi spune că fiecare ceas reprezintă o persoană, 

iar fiecare rotaţie a acelor reprezintă o minciună pe care persoana a 

spus-o în viaţă. 

- Vezi, de exemplu, acesta e al lui Abraham Lincoln, ale cărui ace 

s-au învârtit numai o singură dată, iar acela de acolo e al Maicii 

Maria Tereza, iar acele lui nu s-au mişcat niciodată. 

- Şi cel al lui Bill? 

- Este în biroul lui Iisus. Îl foloseşte ca ventilator! 

 

  

Q: Ce au în comun Diana şi Boris Becker?  

A: Amândoi au o lovitură la 160 Km/h! 

 

  

Q: De ce avea Michael Jackson pantalonii atât de mici? 

A: Pentru că nu erau ai lui! 
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Vine Michael Jackson la dentist şi zice: 

- Doctore, am venit să-mi extragi dinţii de lapte! 

- Dar tu eşti adult, nu mai ai dinţi de lapte! 

- Ba da, pe cei înfipţi în testicule! 

 

  

Q: Care e cea mai nouă dorinţă ascunsă a lui Bill Clinton? 

A: Ca lumea să-i arate mâna cu mai mult decât un deget întins... 

 

  

Tatăl lui Amy Winehouse, Mitch, va lucra ca atașat al guvernului 

în cadrul acțiunii de combatere a consumului de stupefiante în 

rândul tineretului și copiilor. 

 

  

Păcat că Michael Jackson nu mai trăiește, altfel ar fi primit și el o 

slujbă la „Dreptate pentru victimele actelor de pedofilie”... 
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Mămăligă cu umor 
 

 

 
 

  

În autobuz, o doamnă mirosea a transpiraţie. Un bărbat din 

spate încearcă să fie politicos şi o întreabă: 

- Doamnă, ce parfum folosiţi? 

Femeia, să pară sofisticată, răspunde: 

- Albă ca Zăpada şi cei 7 pitici. 

La care bărbatul iritat exclamă: 

- Mai bine mai verificaţi odată, cred că unul dintre pitici este 

mort! 
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Vine la coafor un tip cam chel... Avea doar patru fire de păr. 

- Păi, bine domnule, cum ai vrea să te aranjez? 

- Cu cărare pe mijloc, două fire într-o parte şi două în cealaltă 

parte. 

Peste un timp îi mai cade tipului un fir şi se gândeşte să-şi 

aranjeze iar părul. Frizerul întreabă: 

- Ei, acum cum îl aranjăm? 

- Păi aşa şic, cu cărare într-o parte...  

Peste un timp, rămâne cu două fire. 

- Cum îl aranjăm? 

- Păi, cu cărare pe mijloc, cu, altfel? 

Îi mai cade un fir de păr. Frizerul întreabă: 

- În ce parte îl aranjăm? 

- Ei, pe ăsta lasă-l vâlvoi... 

 

  

Un tip ajunge la un service auto cu problem la motorul maşinii. 

Acolo, mecanicul, după ce desface capota, se uită şi ia un furtun 

desprins şi îl introduce la loc, iar motorul începe să meargă din nou. 

Fericit, proprietarul maşinii îl întreabă pe mecanic cât îl costă. 

- 100 de dolari, domnule! 

- Cum, domnule, 100 de dolari pentru că pus un furtun la loc? 

- Nu, domnule! Pentru că am pus furtunul la loc, vă costă 1 

dolar! Cei 99 de dolari sunt pentru că am ştiut ce şi unde să 

introduc! 

 

  

Ai observat că toţi cei care conduc mai încet decât tine sunt 

nişte idioţi iremediabili şi toţi cei care conduc mai repede sunt 

complet nebuni? 
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Un tip complet chel cumpăra o soluţie foarte rară pentru 

creşterea părului. 

- Credeţi că este eficientă? îl întreabă el pe vânzător. 

- Foarte eficientă, domnule. De curând, am trimis un flacon unui 

client în provincie. Avea capul ca o bilă de biliard. Peste o lună, 

când i-a sosit nota de plată, putea deja să-şi smulgă părul din cap. 

 

  

Discutau doi tătici: 

- Fiica mea, în fiecare seară la ora 22, trebuie să fie în pat. 

- Şi se conformează? 

- Cu ora, da, adresa însă nu corespunde întotdeauna... 

 

  

Angajaţii unei companii multinaţionale sunt întrebaţi ce vor face 

cu banii din prima de Crăciun. 

ELEVŢIANUL: Din banii de primă îmi cumpăr o barcă. 

REPORTERUL: Şi cu restul? 

ELVEŢIANUL: Cu restul îmi renovez faţada casei. 

ENGLEZUL: Din banii de primă îmi cumpăr o maşină sport. 

REPORTERUL: Şi cu restul? 

ENGLEZUL: Cu restul mă duc într-o excursie în Africa. 

ROMÂNUL: Din banii de primă îmi cumpăr un pulover. 

REPORTERUL: Şi cu restul? 

ROMÂNUL: Restul mi-l dă mama. 

 

  

În faţa palatului unui bogat şeic arab opreşte un autocar plin de 

femei în vârstă. Acesta, plictisit, îşi întreabă servitorii:  

- Cine sunt? Iar turişti? 

- Nu, stăpâne, sunt soacrele dumneavoastră! 
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Trei sfaturi pentru slăbit (după sărbători): 

1 - Întoarce capul la dreapta. 

2 - Întoarce capul la stânga. 

3 - Repetă acest exerciţiu ori de câte ori îţi oferă cineva de 

mâncare... 

 

  

Făt Frumos sare cu paraşuta. Merge Făt Frumos călare la Ileana 

Cosânzeana, în turnul din Pădurea Deasă. Cum ajunge, Făt Frumos 

îi spune calului: 

- Vezi că eu urc la Ileana Cosânzeana. Tu aşteaptă-mă aici jos. 

Dacă vine zmeul, eu sar cu paraşuta asta, iar tu fii atent să nimeresc 

direct în şaua ta şi apoi o luăm la fugă. 

Urcă Făt Frumos la Ileana Cosânzeana, se iubesc ei ce se iubesc, 

când, deodată se aud bătăi în uşă. 

Făt Frumos strigă:  

- E zmeul!  

Ia paraşuta şi sare pe geam. Ileana Cosânzeana deschide uşa şi îl 

vede pe cal: 

- Spune-i, te rog, lui Făt Frumos că, în loc de paraşută a luat 

sacul meu cu orz! 

 

  

- Scuză-mă, era cât pe ce să mă aşez pe ochelarii tăi! 

- Nicio problemă... Au văzut ei lucruri mult mai nasoale! 

 

  

Un beţiv mângâie capul unui camarad chel şi-i spune: 

- Auzi? Capul tău seamănă la pipăit cu fundul nevestei mele. 

Chelul îşi mângâie capul şi spune: 

- Tu ştii că ai dreptate?! 
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Aseară la club am fost atât de beat încât atunci când am 

traversat ringul să mă duc la bar să mai iau ceva de băut, am 

câștigat un concurs de dans... 

 

  

- Ce-ţi place mai mult, apa plată sau cea carbogazoasă? 

- Nu contează, de prună să fie! 

 

  

- Doctore, există o legătură între ochi şi fund? 

- Nu ştiu, dar de ce mă întrebi? 

- Ieri am primit un şut în fund şi mi-au dat lacrimile. 

Doctorul stă, se gândeşte, apoi îi spune: 

- Sigur există o legătură pentru că şi eu am primit un pumn în 

ochi şi am făcut pe mine... 

 

  

Azi noapte, am auzit nişte zgomote ciudate prin casă. Mă ridic 

uşor, iau bâta de baseball şi mă furişez spre uşa de la balcon... Când 

mă uit pe geam, văd o flacără de lumânare tot rotindu-se prin aer. 

Deschid uşa brusc şi încep să lovesc orbeşte. 

- Stai, nu mai da! se auzi cineva zbierând. 

- Ce cauţi aici, la mine-n casă? îi zic, continuând să-l altoiesc. 

N-a mai apucat să-mi răspundă, dar, mă rog, orice ar fi căutat, 

ştiu sigur că a căutat-o cu lumânarea... 

 

  

MURPHY: „Politica este arta de a obţine voturi de la săraci şi 

fonduri electorale de la bogaţi, promiţându-le unora protecţia faţă 

de ceilalţi.” 
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- Aveţi şi flacoane de şampon goale? 

- Pentru ce? 

- Soţul meu e chel. 

 

  

La Politehnică în Bucureşti, studenţii aveau examen, dar fiindcă 

nu au fost la cursuri nici măcar nu îşi cunoşteau profesoara. Un 

grup de studenţi aşteptau să intre... Vine o tipă frumoasă cu un şal 

în jurul gâtului, iar unul din studenţi zice: 

- Iată vine un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ.  

Toţi se prăpădesc de râs. Se uită tipa atent la ei şi intră în sală. 

Studentul spune: 

- Uau! Am încurcat-o! E profa. Sigur mă pică. 

Îşi încearcă totuşi norocul şi intră în sală. Când să tragă biletul cu 

subiectul, profesoara întreabă: 

- Tu eşti Mircea? 

- Eu sunt, doamnă. Dau acum sau vin la toamnă? 

 

  

O mamă îşi duce fiica la ginecolog: 

- Domnule doctor, vreau să văd dacă fiica mea are floarea ruptă. 

- Doamnă, fiica dumneavoastră nu are numai floarea ruptă, are 

şi ghiveciul spart! 

 

  

La închisoare: 

- Tu cum ai ajuns aici? 

- Tinereţe fără experienţă. 

- Cum tinereţe, când ai peste 60 de ani? 

- Da, dar avocatul meu avea doar 25! 
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Era un tip atât de optimist încât şi-a comandat un costum de 

înmormântare cu două perechi de pantaloni... 

 

  

Mohammed intră pentru prima dată în clasă, la noua lui şcoală. 

- Cum te numeşti? întreabă învăţătoarea. 

- Mohammed, răspunde copilul. 

- Eşti în Australia, iar aici nu există Mohammed. Din acest 

moment, numele tău vă fie Bruce. 

După ore, Mohammed se întoarce acasă. 

- Cum a fost în prima zi, Mohammed? întreabă mama sa. 

- Numele meu nu este Mohammed. Eu sunt australian, iar 

numele meu este Bruce. 

- Ah, ţi-e ruşine de numele tău? Încerci să-ţi renegi părinţii, 

moştenirea ta, religia ta? Să-ţi fie ruşine! 

Mama îl bate, apoi l-a chemat pe tatăl său care l-a bătut şi mai 

rău... 

În ziua următoare, Mohammed se întoarce la şcoală. 

Învăţătoarea îl vede plin de vânătăi şi îl întreabă: 

- Ce-ai păţit, Bruce? 

- Doamnă, n-o să credeţi, dar la doar două ore după ce am 

devenit australian, am fost atacat de doi arabi nenorociţi! 

 

  

Ieri m-am ales cu o bătaie zdravănă și 6 luni de interdicție pe 

stadioane. Am uitat de aniversarea căsătoriei noastre… 

 

  

Un om avea doi cai: unul alb şi unul negru. Pentru a-i deosebi, 

unuia i-a tăiat coada. 
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Un electrician îşi găseşte băieţaşul bandajat la un deget. 

- Ce ai păţit? 

- Am prins o albină care avea un capăt neizolat. 

 

 
 

  

Un lord, trecând pe lângă un cerşetor, îi aruncă 5 lire şi îi spune: 

- Ia, omule, şi bea un whisky în sănătatea mea! 

- Sir, dar eu nu obişnuiesc să beau! îi răspunde cerşetorul. 

- În acest caz, poftim 10 lire, să-ţi cumperi ţigări. 

- Sir, dar eu nu sunt fumător! 

- În regulă, am înţeles! Uite 50 de lire, du-te la o casă de 

toleranţă şi alege-ţi cea mai frumoasă femeie! 

- Sir, nu vă supăraţi, dar prefer să nu am de-a face cu asemenea 

femei! 

- Ei, omule, în cazul acesta ia 100 de lire şi du-te la soţia mea, să 

vadă şi ea în ce hal ajunge un bărbat care nu bea, nu fumează şi nu 

merge la femei! 
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Un tip nou angajat la o firmă dă un telefon: 

- Alo, cretinule, adu-mi imediat o cafea că de nu... 

- Bă, tu ştii cine sunt eu? Eu sunt directorul general şi te 

concediez acum! 

- Dar tu ştii cine sunt eu? 

- Nu!? 

- A, OK! 

 

  

Doi poliţişti. 

- Mă, vine Paştele, ţi-am cumpărat un ou Kinder. 

Se întâlnesc şi a doua zi: 

- Ce zici, ţi-a plăcut oul? 

- Ciocolata era excelentă, dar capsula am înghiţit-o cam greu. 

 

  

Într-un sătuc de câmpie, a venit un investitor străin, însoţit de 

asistentul lui.  

A bătut la prima uşă întâlnită şi i-a spus proprietarului: 

- Uite, eu sunt colecţionar de broscuţe. Dacă îmi aduci o 

broscuţă, am să îţi dau pe ea 10 euro. 

Ţăranul a fugit repede în pădurea din spatele casei şi a luat o 

broscuţă.  

I-a dat-o investitorului, a luat cei 10 euro şi le-a spus vecinilor 

despre afacere.  

A doua zi, fiecare ţăran s-a dus la investitor cu câte o broscuţă, 

pe care a vândut-o cu 10 euro. 

După câteva zile, investitorul le-a spus sătenilor: 

- Văd că afacerea merge. De azi, pentru fiecare broscuţă am să 

vă plătesc câte 20 de euro. 
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Ţăranii au dat fuga în pădure, au cules broscuţe şi le-au predat 

pentru 20 de euro/bucată, investitorului.  

După alte câteva zile, acesta s-a întors în ţara sa, presat de 

afaceri, lăsându-l pe asistent cu broscuţele, urmând ca el să se 

întoarcă după cel mult o săptămână. Înainte de a pleca, le-a spus: 

- Dragii mei, sunt nevoit să mă întorc urgent în ţară. Vă promit 

însă că la întoarcere am să cumpăr de la voi broscuţele cu 60 de 

euro bucata.  

A plecat, în uralele sătenilor fericiţi de norocul care a dat peste 

ei. 

A doua zi, asistentul investitorului a adunat sătenii şi le-a spus: 

- Fraţilor, m-am gândit la o afacere pentru voi. Şeful meu se va 

întoarce peste două săptămâni şi vă va plăti câte 60 de euro pentru 

fiecare broscuţă. Dacă vreţi, vi le vând eu înapoi pentru 35 de euro 

bucata, iar voi le veţi vinde cu 60. Profitul vostru va fi frumuşel. Ce 

spuneţi? 

Sătenii, s-au adunat la sfat şi au decis că o aşa afacere nu mai 

prind ei degrabă.  

Au pus mână de la mână, s-au împrumutat pe la cunoscuţi, pe la 

bănci, care pe unde a putut, şi au cumpărat broscuţele înapoi cu 35 

de euro bucata.  

Asistentul investitorului a luat banii, a plecat după şeful său, iar 

pe săteni nu i-a mai căutat nimeni, niciodată. 

 

  

Un cerşetor se aşeza mereu lângă o biserică pentru a cerşi cu o 

pălărie în mână. Într-o zi, vine cu două pălării. Un domn se apropie 

de el şi-l întreabă: 

- Nu vă supăraţi, de ce aveţi două pălării? 

Cerşetorul răspunde: 

- Adevărul este că mi-a mers atât de bine, încât m-am hotărât 

să-mi deschid o sucursală. 
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Q: Cum tratezi o chelie? 

A: Îţi laşi barbă şi întorci capul... 

 

  

- Aţi văzut poliţişti prin apropiere? întreabă un trecător un altul. 

- Nu! 

- Atunci scoateţi ceasul, verigheta şi banii... 

 

  

Oamenii de ştiinţă britanici au stabilit că iepuroaicele niciodată 

nu apucă să spună că le doare capul! 

 

  

Un tip intră într-o librărie şi se adresează vânzătoarei: 

- Fiţi amabilă, aş dori o carte de Eminescu... 

- Care? întreabă vânzătoarea. 

- Mihai, răspunde clientul. 

 

  

Un cuplu vine disperat la doctor: 

- Domnule doctor, plătim oricât, ajutaţi-ne! Nu putem avea 

copii şi asta este marea tragedie a vieţii noastre! 

- Îmi pare rău, dar nu vă pot ajuta. Şi eu sunt impotent! 

 

  

La un notar vine un bătrân înstărit şi zice: 

- Aş vrea să fac un testament care să nu poată fi atacat. 

- Imposibil, domnule, zice notarul. Aşa un testament nu există. 

Uitaţi, chiar bunul Dumnezeu are două testamente şi oamenii se 

mai ceartă chiar şi azi, după atâţia ani, care este cel valabil... 
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O profesoară cu problem de vedere strigă în clasă: 

- Hei tu, cel de acolo din spate de lângă calorifer, recită poezia! 

V-am rugat pe toţi să o învăţaţi! 

- Îmi pare rău, dar nu pot. 

- Pot să te întreb ce ai făcut aseară? întreabă profesoara. 

- Am băut câteva halbe cu colegii mei, am jucat un poker, am 

tras câteva linii de cocaină şi am făcut dragoste cu prietena mea. 

- Incredibil! Încep să mă întreb de ce te-ai mai deranjat să vii azi 

la şcoală! 

- Păi, eu sunt aici ca să vă repar caloriferul... 

 

  

Misionarul german predică unui trib de africani: 

- Şi vă repet: trebuie să vă iubiţi aproapele. 

- Mulagumbi! strigau băştinaşii. 

- Bărbaţii albi şi cei negri trebuie să înveţe să colaboreze. 

- Mulagumbi! repetau oamenii. 

Misionarului i-a plăcut atmosfera şi i-a spus şefului de trib cât 

de încântat este pentru primirea făcută. 

- Şi eu sunt bucuros, om din Germania, a spus şeful, dar până 

ajungem la colibe, fii foarte atent pe unde mergi să nu calci în 

mulagumbi făcut de cireada mea. 

 

  

O turmă de bivoli se deplasează întotdeauna cu viteza celui mai 

încet bivol din turmă. Când turma este vânată, de obicei este ucis 

cel mai slab şi mai din urmă bivol. Aceasta selecţie naturală este 

benefică turmei ca întreg, pentru că astfel, prin eliminarea celor 

mai slabi membri, se îmbunătăţesc viteza şi sănătatea turmei. 

Cam în acelaşi mod, creierul uman poate opera doar atât de 

repede cât îi permite cea mai slabă celulă.  
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Consumul de alcool, după cum se ştie, omoară celulele 

creierului, dar în mod normal prima dată omoară celulele cele mai 

slabe. În acest mod, consumul regulat de bere distruge cele mai 

slabe celule cerebrale, făcând creierul o maşină mult mai rapidă şi 

mai eficientă. 

Acesta este şi motivul pentru care întotdeauna te simţi mai 

deştept după câteva beri. 

 

  

Într-o noapte, un tip ameţit se ușura sub un felinar. Un polițist îi 

atrage atenţia: 

- Doi metri mai încolo, e un WC public. Puteați să ajungeți până 

acolo. 

- Doi metri? Arată ăsta a furtun de pompieri? 

 

  

- Alo! Biroul de consiliere a alcoolicilor anonimi? 

- Da. 

- Puteţi să-mi spuneţi, vă rog, la sarmale de porc cu mămăliguţă, 

ce vin merge, alb sau roşu? 

 

  

Doctorul către pacient: 

- Cum sunt noile supozitoare pentru insomnie? 

- Remarcabile, dle. doctor, nici nu apuc să scot degetul! 

 

  

Doi studenţi:  

-Din ce trăieşti?  

- Scriu.  

- Ce anume scrii?  

- Acasă, să-mi trimită bani! 
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- Doctore, sunt extrem de deprimat, nu mai am nici poftă de 

viaţă. Ce mă sfătuieşti: să mă sinucid ori să-mi înec disperarea în 

băutură. Cum e mai bine? 

- Depinde cum stai cu ficatul... 

 

  

Am ajuns să trăim ca niște sărăntoci: mâncăm cașcaval cu 

mucegai, bem vin învechit, mergem cu mașini fără acoperiș și, mai 

nou, nici butoane la telefon nu ne mai putem permite. 

 

  

Un maniac a stropit banii cu otravă şi i-a donat unui azil de 

bătrâni. Au murit cinci deputaţi, primarul şi asistenta sa. Niciun 

bătrân nu a avut de suferit! 

 

  

Deci, stimaţi colegi, secretara noastră a născut astăzi. Dăm toţi 

câte 100 de lei şi facem testul ADN! 

 

  

- Spuneţi-mi, medicamentul pe care vi l-am prescris, v-a ajutat? 

- Da, foarte mult! Eu mi-am vindecat reumatismul, băiatul nu 

mai tuşeşte, iar cu ce a mai rămas soţia a curăţat şi argintăria! 

 

  

Un şmecher opreşte la o benzinărie şi, în timp ce îşi făcea plinul, 

apare un ochelarist cu dinţi mari pe o bicicletă. Tipul  închide 

geamul şi porneşte cu 100 la oră. Ochelaristul după el. Acesta, 

uimit, măreşte vitezaa, ochelaristul după el. La un moment dat 

opreşte nervos şi ochelaristul spune: 

- Mulţumesc, vere, că ai oprit! Mi-ai prins breteaua în geam! 
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Replică unui student de anul I după primul an: 

- În 5 ani de liceu n-am învăţat cât în sesiunea asta. 

 

  

Un tip era şomer. Vede în ziar că Grădina Zoologică din Băneasa 

caută un îngrijitor. Se prezintă şi directorul îi spune: 

- Uite cum stă treaba. Nouă ne-a murit gorila şi era un punct de 

atracţie pentru copii. Până facem rost de alta, avem nevoie de un 

om să se îmbrace în pielea ei şi să se plimbe prin cuşcă. Ce zici? Te 

plătesc bine. 

Tipul acceptă şi totul e ok. După o săptămână, îl cheamă 

directorul şi-i spune. 

- Dacă te urci pe cuşcă, te caţeri şi sari prin copaci, îţi dublez 

salariul. 

Se apucă tipul şi începe să se agite, să se caţere, să sară prin 

copaci. La un moment dat, se rupe o cracă şi cade în cuşca leului. O 

rupe la fugă, strigând ca disperatul: 

- Ajutor, ajutor! 

Leul după el: 

- Taci şi nu mai zbiera aşa că ne concediază pe amândoi. 

 

  

O balenă înoată toată ziua, mănâncă plancton, bea apă şi e 

grasă. 

Un iepure fuge mereu, ţopăie şi trăieşte doar 15 ani.  

O broască ţestoasă nu fuge, abia se târăşte şi nu face mai nimic 

altceva, cu toate astea trăieşte 150 de ani. 

 

  

Am găsit azi un flyer în cutia poştală: „Dacă eşti alcoholic,  sună 

la numărul acesta...” Am sunat, era un bar deschis non-stop... 
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M-am plimbat prin tot cimitirul, citind inscripţiile de pe 

panglicile coroanelor de flori: de la soacră, de la soţie, de la vecini, 

de la prieteni... De la bere n-a murit nimeni!  

 

 
 

  

Pe o autostradă unui tip i se strică maşina, un Trabant. Trece pe 

lângă el un tip cu un Ferrari. Şoferul Trabantului îl roagă să îl 

remorcheze. Tipul accept şi îi spune şoferului Trabantului să 

claxoneze când vrea să încetinească. 

Pleacă ei şi îi depăşeşte un Porsche. Cel din Porsche îi face semn 

celui din Ferrari să se ia la întrecere. Se iau la întrecere. 

Şoferul Trabantului claxona încontinuu. 

A doua zi, la radio ştirea zilei: „Ieri pe autostrada 66 un Porsche 

şi un Ferrari s-au luat la întrecere, iar din spate îi claxona un 

Trabant să se dea la o parte!” 

 

  

- Şeful nostru a organizat ieri un campionat la Solitaire! 

- Şi? Ce premii au luat participanţii? 

- Cei de pe locul 1, 2 şi 3 au fost daţi afară! 
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Un beţiv ajunge acasă şi, pentru că nu avea cheie, sună la uşă. 

Nevastă-sa, trezită din somn, îi deschide şi îl întreabă: 

- Cât e ceasul? 

- Două. 

La care nevasta îi trage două palme peste ochi. 

- Ce bine că n-am venit la 12, zice beţivul. 

 

  

- De ce ai venit la mine?, îl întreabă dentistul pe un ţigan care 

avea toţi dinţii îmbrăcaţi în aur.  

- Am venit să-mi pui o alarmă! 

 

  

Pe şosea rulează un automobil, când după o curbă apare un 

semn de circulaţie: viteza maximă – 40 km/oră. Şoferul încetineşte 

până la 20 km/oră. Este oprit totuşi de către un poliţist, care-l 

întreabă: 

- De ce te furişezi aşa? 

 

  

Doi zgârciţi au pus pariu, cine va pune mai puţin în cutia milei la 

biserică. Şi iată că se apropie cutia pentru bani. Primul pune o 

monedă de un ban şi priveşte triumfător spre celălalt. Acesta spune 

calm: 

- Pentru amândoi! 

 

  

- Tată, un coleg mi-a spus că semăn cu tine. 

- Şi tu ce i-ai spus? 

- Nimic, că este mai solid decât mine. 
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Fiul către tatăl său: 

- Tati! M-a violat un gay! 

- Dar de ce nu ai fugit de el? 

- Pe tocuri? 

 

  

- Care e diferența dintre copilul tău și soț? 

- Aproape niciuna, doar că pe soț nu poți să-l las singur cu bona! 

 

  

- Hei, tu! strigă un poliţist pe motocicletă, ajungând maşina. N-ai 

auzit că ţi-am spus să te opreşti? 

- Am auzit, dar mi s-a părut că ai spus: „Bună dimineaţa, dle. 

senator!” 

- Nu-i aşa… spune cu un zâmbet poliţistul, că astăzi e o zi 

frumoasă, domnule senator? 
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Fiica îi spune mamei: 

- Mamă, ştii ceva? Eu am făcut dragoste cu toţi vecinii. Acum 

putem să ne mutăm în alt cartier? 

Mama îi trage o palmă şi-i zice: 

- Ai abia 16 ani şi deja ai început să-mi vorbeşti cu „tu”? 

 

  

Şeful, prezentând un nou angajat, le spune celorlalţi: 

- Acesta este noul venit în echipa noastră. Arătaţi-i, vă rog, cu ce 

vă ocupaţi, când aveţi impresia că sunt cu ochii pe voi. 

 

  

- Tăticule, de ce Moş Crăciun e bărbat şi nu femeie? 

- Unde ai văzut tu femeie să poarte aceleaşi haine în fiecare an? 

 

  

Un poliţist încearcă să oprească un automobile, dar ignorând 

semnalele, maşina îşi continuă drumul. Poliţistul trage un foc şi îl 

răneşte pe şofer. După încă o împuşcătură, îl răneşte pe pasagerul 

din dreapta. Apropiindu-se de automobilul oprit, el strigă: 

- Bine că te-ai oprit! A treia oară nu mai trăgeam în aer. 

 

  

Q: Ce semn e triunghiul, în care este desenată o vacă? 

A: În drum se întâlnesc bovine. 

Q: Corect! Unde se pune acest semn? 

A: La 100-200 metri de secţia de poliţie. 

 

  

Нурророtоmоnstrоsеsquiрреdаliорhоbiа = frica patologică de a 

pronunţa cuvinte lungi... 
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Legea lui Florentin: Când lucrurile merg rău, pasează-le altora. 

 

  

Notă într-un spital din România: Data viitoare când mai mergeţi 

la spital, înainte să scoateți un aparat din priză să vă încărcaţi 

telefonul, întrebaţi un doctor sau o asistentă... 

 

  

Cercetătorii au propus o versiune haioasă asupra zâmbetului 

Monei Lisa. Nu este exclus faptul ca ea pur şi simplu să fi fost 

proastă... 

 

  

Un bărbat intră într-un magazin: 

- Daţi-mi şi mie 5 grame de salam. 

- Domnule, faceţi mişto de mine? 

- Dacă voiam să fac mişto de tine, îţi ziceam să-l tai felii... 

 

  

Într-un salon de reanimare, toţi pacienţii conectaţi la aparate de 

menţinere a vieţii. Electricianul bagă capul pe uşă: 

- Băieţi, luaţi o gură mare de aer că schimb o siguranţă! 

 

  

Un mayaş către altul: 

- Ţi-am pregătit o tequila. Vrei să bei? 

- Acum lucrez la calendarul nostru, trebuie să-l termin... 

- Bine, atunci beau singur. 

- Auzi, ştii ce? Ia dă băutura aia încoace ca doar n-o fi sfârşitul 

lumii dacă nu-l termin... 
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Legea lui Slous: Dacă îndeplineşti o sarcină prea bine, vei 

rămâne cu ea pe cap. 

 

  

- Ce faci, bătrâne, cum îţi merge? 

- Ce să fac, încerc şi eu să supravieţuiesc... 

- O să regreţi amarnic... 
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Doi ţigani la poarta Raiului. Îi întâmpină Sfântul Petru.  

- Nu ştiu ce să fac cu voi, să-l întreb pe Dumnezeu!  

- Trimite-i la Dracu, sunt nişte hoţi!  

După câteva minute Sfântul Petru intră iar la Dumnezeu.  

- Au dispărut, Doamne!  

- Cine, ţiganii?  

- Nu, Porţile Raiului! 

 

  

La şcoală: 

- Spuneţi, copii, care e cel mai păros animal? 

- Ursul, spune un elev. 

- Vulpea! 

- Iepurele, pisica, leul... 

- Doamna de muzică!  

- Cum, măi Gigele? Ce ţi-a venit? De unde ai scos prostia asta? 

- L-am auzit pe prof că un an i-a trebuit până a pârlit-o! 

 

  

Petrecere într-un bloc:   

- Deschideţi, poliţia!  

- Noi am chemat nişte gagici nu pe voi! Cine v-a chemat?  

- Vecinii!  

- Păi, vedeţi, mergeţi la ei, nu la noi! 

 

  

Nepoata e în clasa 0. După primul semestru îi spune bunicii: 

- Buni, nu mă mai duc la şcoală! Gata! 

- De ce? 

- Păi, după ce că nu ştiu să scriu, nici să citesc, doamna, nu mă 

lasă nici să vorbesc! 
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Pe o stradă întunecată mergea o tipă. La un moment dat, aude 

paşi în urma ei. Când se uită, vede o arătare apocaliptică cu braţele 

larg desfăcute, ochii holbaţi, mers poticnit, nasul turtit, buzele 

strivite. Îngrozită, tipa ia o piatră şi o aruncă spre monstru, la care 

se aude: 

- Fir-ar să fie de gean, că de o săptămână încerc să ajung cu el 

acasă! 

 

  

Un om bogat ştia că îi va veni timpul să moară şi pentru a păcăli 

moartea, cu o zi înainte, îi spuse slugii sale Ion că pleacă în America 

câteva zile, instruindu-l ce are de făcut în lipsa sa. A doua zi, 

conform programării, apare moartea. 

- Ce faci mai Ioane? 

- Bine. 

- Stăpânul tău ce face? 

- E plecat în America. 

- Acolo trebuia să moară, bine că s-a dus singur, altfel trebuia 

să-l car până acolo. 

 

  

Patru prieteni s-au adunat în jurul unui foc de tabără şi au 

început să-şi istorisească aventurile. 

Unul dintre ei spune: 

- Într-o zi am plecat în munţi să vânez şi seara, când m-am întors 

să dorm, liniştea era atât de profundă, încât zgomotul făcut de 

creşterea bărbii nu mă lăsa să adorm! 

- Asta nu este nimic, spune altul. Am fost cu un prieten să 

vânăm şi era o zi atât de geroasă încât pur şi simplu ne îngheţau 

cuvintele! Pentru a auzi ce spuneam trebuia să le dezgheţăm la foc! 
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- Asta nu-i nimic, pe lângă ce am păţit eu, spune şi cel de-al 

treilea. Luna trecută am fost operat datorită vieţii mele sexuale! 

- Vieţii sexuale?! exclamă ceilalţi. 

- Da, vedeţi voi, ani la rândul am bucurat atât de multe femei, 

încât mi s-a adunat în stomac o grămadă de păr! 

După câteva momente de tăcere, al patrulea le spune: 

- Ei bine, experienţele voastre sunt complet nesemnificative, pe 

lângă ce mi s-a întâmplat mie! În urmă cu câţiva ani, împreună cu 

câţiva prieteni, am traversat Canada. În acea perioadă era o ţară 

neexplorată şi am fost atacaţi de indienii sălbatici care trăiau acolo. 

Prietenii mei au fost ucişi unul după altul şi doar eu am rămas în 

viaţă. Apoi după o bătălie sângeroasă... 

- Ce s-a întâmplat? întreabă ceilalţi nerăbdători. 

- Ceea ce era şi normal: am fost omorât. Şi acum iată-mă, 

spiritul meu stă de vorbă cu voi. 

 

  

Doi elevi aveau examen. Intră primul şi după ce iese, al doilea îl 

întreabă: 

- Spune-mi şi mie răspunsurile că sunt praf... 

- Păi, la prima întrebare răspunzi Mihai Eminescu, la a doua 

motoare şi tractoare, iar la a treia spui că ştiinţa n-a descoperit încă 

şi la ultima răspunsul e Adrian Păunescu. 

Intră cel de-al doilea. Îl întreabă profesoara:  

- Cum te cheamă? 

- Mihai Eminescu. 

- Ce ai tu în capul ăla? 

- Motoare şi tractoare! 

- Mă, tu eşti tâmpit? 

- Ştiinţa n-a descoprit încă! 

- Cine Dumnezeu te-a adus aici? 

- Adrian Păunescu! 
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La un conac foarte vechi, despre care se spune că e bântuit, 

ghidul o întreabă pe o femeie care tremura toată: 

- De ce tremuraţi doamnă? 

- Păi, am auzit că aici sunt fantome. 

- Staţi liniştită doamnă, eu stau aici de 500 de ani şi n-am văzut 

nicio fantomă. 

 

  

Un poliţist opreşte la miezul nopţii o maşină. Se apropie de 

şofer şi vede că la volan este un vampir, plin de sânge. 

- Auzi, mă, zice poliţistul, nu cumva eşti băut? 

 

  

Doi vampiri semnau un contract: 

- Hei, amice, zise unul dintre ei, nu poţi să-mi împrumuţi vena 

ta, că a mea a rămas fără sânge... 

 

  

- Ai venit să-mi sugi sângele?, îl întrebă femeia îngrozită pe 

vampirul flămând. 

- Da, dar numai dacă ai analizele la zi! 

 

  

În fiecare dimineaţă, merge vampirul la magazin şi cere cinci litri 

de sânge. Într-o bună zi, merge la magazin şi spune: 

- Daţi-mi, vă rog, un kilogram de pâine! 

- Dar de ce ai nevoie de pâine? 

- Păi, la intersecţie a avut loc un accident şi acum merg să înmoi 

pâinea! 
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- Unde ţi-e calu', Maria Ta?, e întrebat Ștefan cel Mare. 

- L-au mâncat englezii! 

 

  

La magazinele de carne din Marea Britanie: 

 - Are you sure this is British beef?  

- Of horse it is! 

 

  

La teatru de obicei (cel puțin așa-i la noi), textele care pot fi 

citite direct pe scenă, actorii nu le învață pe de rost, fac cunoștință 

cu textul doar la repetiții pentru a-și identifica rolul, iar pe scenă 

pur și simplu le citesc. Nu mai țin minte ce spectacol se juca, dar 

lucrurile s-au desfășurat cam așa: pe scenă apare un sol și-i 

transmite regelui o scrisoare cu replica: 

- Măria Ta, o gramotă (scrisoare) de la răsărit sosiră. Regele 

scoate sigiliul de pe sul, îl desface și… acolo nimic nu e scris (colegii 

i-au făcut o farsă). Dar fiind actor cu experiență, întinde sulul solului 

și cu glas poruncitor: 

- Citește-l tu, mesagerule! Actorul ce juca rolul solului, nu era 

nici el un novice. Întinde hrisovul înapoi regelui: 

- Nu știu citi, Măria Ta! 

 

  

Pe când eram la universitate, aveam un profesor de matematică 

foarte inteligent, darși un mare gurmand. Într-o zi se duce la 

cantina universitățiiși cumpăra două porții de ciorbă și două porții 

de felul doi. Ajunge la casă. Casierița socoate la calculatorși spune: 

”29 lei 17 bani”. 

El îi răspunde: ”Nu-i corect mai socotiți odată”. 

Casierița iarăși socoate: ”Mă scuzați, 29 leiși 47 de bani”. 
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El iarăși: ”Nu e corect”. 

Casierița, o domnișoară tânără, deja se înroșise, dar mai socoate 

o dată: ”29 lei 11 bani”, 

la care profesorul : ”Iarăși nu este corect”. 

Fata, deja disperată: ”Dar cât trebuie să fie atunci?”.  

Profesorul, liniștit: ”Nici cea mai mică idee nu am cât costă 

toate astea, dar pentru două porții identice, trebuie să se fie 

neaparat un număr par.” 

 

  

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

colegii de serviciu. Colegii săi, dorind să facă mișto de el, înainte de 

înapoierea acasă i-au aruncat în valiză o cutie de prezervative. 

Ajuns acasă, soția a început să-i despacheteze lucrurile și... găsește 

prezervativele. La întrebarea nerostită, ce se citea în ochii soției, 

prietenul meu a improvizat pe loc: ”La sosire toți am primit câte o 

cutie de prezervative, eu pe ale mele nu le-am folosit.” 

Colegii de serviciu, o săptămână întreagă n-au vorbit cu el, 

neavând explicații pentru soțiile lor, de cum au folosit 

prezervativele! 

 

  

Senzaţional! Înfrăţire istorică între două cârciumi europene. 

Una dintre ele se află în comuna doljeană Leu, în vreme ce sor-sa în 

Franţa, la Lyon.  

“Era normală această înfrăţire, întrucât denumirile noastre sunt 

aproximativ identice. De-abia aşteptăm să ne cunoaştem fraţii de 

băutură. Astăzi eliminăm o mare barieră între noi şi restul Europei”, 

a declarat primarul comunei Leu.  

Beţivul: Alo, unde mă aflu ?  

Răspunsul: Jos pe trotuar, str. Batiştei.  

Bețivul: Lasă, detaliile, în ce oraş ? 
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Proprietarul unui circ a dat un anunţ la ziar, în căutarea unui 

dresor de lei. S-au prezentat două persoane: un domn aspectuos, 

pensionar, în vârstă de 75 de ani şi o tânără, foarte atrăgătoare, în 

vârstă de 25 de ani. Proprietarul circului le spune celor doi 

candidaţi: 

- Vorbesc direct, la obiect. Leul meu este extrem de fioros şi a 

ucis până în prezent două dresoare. Dacă sunteți cu adevărat buni 

sau nu, aveţi timp un minut, fiecare, să demonstraţi curaj şi 

măiestrie! Aici este echipamentul - un scaun, un bici şi un pistol! 

Cine doreşte să intre în cuşcă primul?  

Tânăra spune: 

- Mă duc eu!  

 

 
 

Ea ignoră scaunul, biciul şi pistolul şi intră rapid în cușca leului. 

Cum o vede, leul răcneşte şi porneşte în direcţia ei. Înainte ca leul 

să o atingă, blonda deschide rochia și o aruncă, rămânând goală, 

arătându-și toată frumusețea corpului ei.  
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Leul parcă ar fi fost lovit de un fulger! Dintr-o dată, se lasă jos în 

faţa blondei şi începe să-i lingă picioarele! Încetul cu încetul, se 

duce ... mai sus şi ... linge întreg corpul blondei timp de câteva 

minute. În cele din urmă, leul se culcă la picioarele blondei. 

Proprietarul circului, cu bărbia căzută, spune: 

- N-am văzut așa ceva în toată viaţa mea! Se întoarce către 

bărbatul în vârsta și-l întreabă: 

- Poţi să faci ceva de genul asta?  

Bătrânul raspunde: 

- La varsta mea, categoric da! Dar te rog sa scoţi leul din cuşcă! 

 

  

Doua românce: 

– Auzi fato, ai auzit de Porsche-le ăla care ajunge de la 0 la 100 

de km în 4 secunde? 

– Cum vine asta fato, adică dacă e drumul drept și liber pot să 

ajung de la Galați la București în 8 secunde?  

 

  

Din propria experiență. Dacă ați pus mâncarea pe aragaz și ați 

venit la calculator pentru 5 minute, luați cu voi o lingură. Astfel o să 

vă aduceți aminte și de bucatele de pe foc. 
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Băutura rezolvă toate problemele 
 

 

 
 

 

  

EA: Trebuie neapărat să te întorci în fiecare seară atât de târziu 

din cârciumă? 

EL: Nu, dragă, o fac de bună voie... 

 

  

Un tip beat ajunge noaptea în cimitir. Se împiedică şi cade într-o 

groapă de mormânt proaspăt săpată, unde şi adoarme. Când se 

trezeşte, îngheţat de frig, exclamă: 

- Brrrr... ce frig e aici! 

Paznicul cimitirului, care era în apropiere, îi răspunde: 

- Păi şi matale dacă i-ai lăsat să-ţi fure coşciugul... 
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Un beţiv ciocănea de mama focului într-un stâlp, răcnind: 

- Deschideţi, deschideţi! 

Niciun răspuns. Beţivul strigă iar: 

- Dar deschideţi odată! 

Iar nimic. Cu ultimele puteri urlă: 

- Deschideţi imediat! 

Din nou, nimic. În final exclamă: 

- Iar m-au încuiat aici! 

 

  

Un tip beat la volan este oprit de un poliţist: 

- Nu aţi văzut semnul de reducere a vitezei?  

La care şoferul beat răspunde: 

- La viteza asta!? 

 

  

Un beţiv vede o uşă cu un bec roşu deasupra. Intră înăuntru şi 

cere ceva mai special. Şi i se dă! A doua zi, dimineaţa se trezeşte şi 

se uită mirat la tipă şi întreabă: 

- Păi, azi noapte am supt din cel de-al treilea sân, unde a 

dispărut? 

- Îmi pare rău, dar cel din mijloc era un furuncul... 

 

  

Intră un tip într-un bar, afumat rău, se trânteşte pe un scaun şi 

comandă un whisky. Barmanul zice, politicos, că nu-i dă, că e cam 

băut, şi îi e de ajuns. Înjură omul un pic şi pleacă. Nu trec cinci 

minute, că intră iarăşi omul, se aruncă pe scaun şi comandă un 

whisky. Îi explică barmanul mai ferm că nu-i mai dă, că a băut 

destul. Bodogăne şi înjura omul, dar pleacă. 
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După încă vreo cinci minute, iar năvăleşte în bar, iar se 

priponeşte într-un scaun şi comandă un whisky. Barmanul îi zice iar 

că nu îl serveşte, la care beţivanul izbucneşte în plâns: 

- Domnule, nu mai pot... pentru numele lui Dumnezeu, dar tu în 

câte baruri mai lucrezi? 

 

  

Cică se urcă un tip beat mort în tramvai. Stă în picioare şi se ţine 

de bara de sus şi... stânga-dreapta şi tot aşa până i se face rău. La 

un moment dat, vomează pe un tip care stătea pe scaun. Tipul 

începe să strige: 

- Nesimţitule, beţivule, porcule...  

Beţivul răspunde nervos: 

- Eu porc? Uită-te la tine cum arăţi! 

 

  

La telefon: 

- Alo! Hâc! Societatea pentru ajutorul alcoolicilor? 

- Da. Aveţi probleme? 

- Da. Aş dori să ştiu cum se face lichiorul de ciocolată... 

 

  

Doi beţivi merg pe calea ferată. 

- N-am văzut în viaţa mea atâtea trepte! zice unul. 

- Dar ce mă îngrijorează e că balustrada e foarte jos! 

 

  

Nevasta unui tip e curioasă de ce bărbatul ei îşi petrecea nopţile 

în crâşmă şi vrea neapărat să vină cu el să vadă ce motiv are de îi 

place atât de mult acolo. 

- Ce bei? o întreabă el. 

- Ce bei şi tu, zice ea. 
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El îşi comandă trei pahare de whisky şi le bea dintr-o înghiţitură 

pe toate. Ea încearcă să bea la fel de repede, dar se îneacă şi scuipă 

whisky-ul din gură: 

- Cum poţi să bei aşa un căcat? zice ea. 

- Vezi, şi tu zici că mă distrez în fiecare seară!... 

 

  

Un ţăran negustor, cam bâlbâit de felul lui, vine în târg cu 

căruţa: 

- Mememere dedede vânzzzzare! 

Se apropie un trecător, se uită în căruţă, când colo, în căruţă 

erau prune. 

- Păi bine, domnule, dacă ai prune de ce strigi, mere? 

- Apăi, dacă sssstrig prrrrrrprrrrrprrrrrprune, mi se opreşte calul! 

 

  

Un tip le zice prietenilor: 

- Din partea mea, pot să arunce tot alcoolul din oraş în lacul din 

apropiere! 

- De ce? Ai devenit antialcoolic? 

- Nu! Scafandru... 

 

  

Un bâlbâit îl convinge pe prietenul său să îl ia la vânătoare cu el. 

Stau ei ce stau la pândă şi la un moment dat bâlbâitul: 

- Uuuuuiiite uuuuuuuuuunnnn cccecececerb! 

- Unde? 

- Sssss-aaaaa ddddus. 

Mai încolo: 

- Uuuuuiiite uuuuuuuuuunnnn iiiiiiiepure! 

- Unde? 

- Sssss-aaaaa ddddus. 
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- Ştii ce! Aşa nu merge! Spune-mi şi tu ceva mai repede. 

După un timp iar bâlbâitul: 

- Uuuuuiiite uuuuuuuuuunnnn mmmmmiiiiissstreţ! 

- Unde mă? 

- Vvvvine immmmmediat! 

 

  

- Mamă, la uşă sunt doi oameni beţi care cântă. 

- Dă-le câte 10 lei şi spune-le să plece. 

- Bine, dar nu ştiu dacă o să plece. Unul dintre ei este tata. 

 

 
 

  

Doi beţivi scot un om pe jumătate înecat dintr-un lac: 

- Vezi ce-a păţit dacă a băut apă! 
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Un beţiv iese dintr-un bar şi lovindu-se de un stâlp începe a se 

învârti în jurul lui. După vreo cinci minute, extenuat, se aşează în 

fund şi începe să strige: 

- Bă, care m-aţi zidit aici? 

 

  

Vine un tip mort de beat, intră într-o biserică catolică, discută 

puţin cu statuile, după care intră în confesional şi se aşează pe 

scaun. Stă preotul ce stă, tuşeşte puţin, tipul nimic. Mai stă o 

vreme, apoi bate în perete, doar i-o atrage atenţia, iar tipul strigă: 

- Nu mai bate, băi fraiere, că nici aici nu e hârtie igienică! 

 

  

Stă un tip într-un bar cu un pahar în faţă, iar după o oră intră în 

bar un biker gras şi îi bea paharul. Tipul când vede începe să plângă 

în hohote, la care bikerul îi spune: 

- A fost doar o glumă, dacă te-a deranjat îţi cumpăr altă băutură 

dar te rog nu mai plânge că nu suport aşa ceva!  

Tipul începe să-i explice printre sughiţuri: 

- Astăzi a fost cea mai nasoală zi din viaţa mea şi totul a început 

de dimineaţă când nu m-am trezit şi am întârziat la o şedinţă 

importantă după care şeful m-a concediat. Am plecat apoi spre casă 

şi după ce am plătit taxiul şi acesta a plecat mi-am dat seama că am 

uitat portofelul în taxi. După asta, intru în casă şi o găsesc pe soţia 

mea în pat cu cel mai bun prieten, iar acum vin aici să-mi pun capăt 

zilelor şi te găseşti tu să-mi bei otrava... 

 

  

- Nnnnuuuu vvvvvă suppppăraţi, uuuunde e şcoalllla de 

bâbâbâbâlbâiţi? 

- La ce vă trebuie? Vă bâlbâiţi aşa de bine! 
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- Nu mi-am putut închipui că whisky-ul te poate înfrumuseţa aşa 

de mult! 

- Dar nici n-am pus gura pe băutură! 

- Ştiu, eu însă sunt la al treilea pahar. 

 

  

Un beţiv iese împleticindu-se dintr-o crâşmă şi se ciocneşte de o 

prostituată. 

- Ce faci aici? 

- Fac trotuarul, nu se vede? 

- Păi atunci fă-l... mai lat! 

 

  

John este adus în fața tribunalului, sub acuzaţia de contrabandă 

cu băuturi alcoolice. 

- Priviţi la acest om, spune avocatul apărării, adresându-se 

juraţilor. Priviţi ce figură de beţiv împătimit are. Credeţi domniile 

voastre că unul ca el ar vinde o sticlă de whisky, dacă ar avea-o? 

 

  

Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în faţă, plângea de 

rupea pământul. Văzându-l aşa de supărat, barmanul îl întreabă: 

- Dar ce s-a întâmplat? 

- Păi, acum trei luni, a murit mama şi mi-a lăsat 10.000 de 

dolari... 

- Condoleanţele mele... 

- Acum două luni, a murit tata şi mi-a lăsat 25.000 de dolari... 

- Îmi pare rău, domnule, foarte rău... 

- Luna trecută a murit frate-meu şi mi-a lăsat 50.000 de dolari... 

- Vai, trei persoane dragi, în aşa scurt timp... 

- Şi luna asta nu mai pică nimic... nimic... fir-ar să fie... 
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Doi beţivi se întâlnesc. Unul zice: 

- Care e luna din alea trei?  

Celălalt îi răspunde: 

- De pe care rând? 

 

  

Un tip cu un microfon întreabă un pieton: 

- Dimineaţa beţi? 

- Faceţi un sondaj de opinie sau vreţi mă trataţi cu un whisky? 

 

  

- Chelner, două sandvişuri şi o sticlă de vodcă! 

- Scuzaţi, domnule, nu credeţi că-i prea mult? 

- Ai dreptate, adu-mi doar un sandviş! 

 

  

Soţul vine beat criţă acasă, intră în dormitor şi începe să se 

dezbrace, când deodată îşi vede imaginea în oglindă. 

- Ce caută acest bărbat gol în dormitorul nostru? răcneşte el. 

Pleacă de aici până nu te pocnesc!  

Zicând acestea, trase un pumn zdravăn în oglindă, făcând-o 

ţăndări. 

- Scuzaţi-mă, domnule. Trebuia să vă scoateţi şi dumneavoastră 

ochelarii... 

 

  

După miezul nopţii, soţia aude soneria. Se duce la uşă, deschide 

şi vede patru bărbaţi beţi morţi. 

- Stimată doamnă, noi am venit să-l conducem pe bărbatul dvs. 

acasă, dar nu mai ştim care din noi e. 
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Beat, un bărbat se urcă într-un taxi şi-i spune şoferului: 

- Du-mă pe strada Eminescu. 

- Dar suntem pe strada Eminescu. 

Beţivul plăteşte, spunând: 

- Poftim banii, iar altădată să nu mai conduci aşa de repede. 

 

  

Doi beţivi se plimbă. La un moment dat, ajung lângă un râu. 

Unul dintre ei zice: 

- Bă, sari tu primul. 

Al doilea beţiv sare. Cade pe o şosea şi zice: 

- Bă, râul ăsta e îngheţat... 

 

  

- Mă las de băutură, zice un tip unui prieten. 

- Cum aşa? 

- Păi, azi noapte am fost atât de beat încât abia m-am târât pe 

treptele casei până în dormitor... 

- Şi ce-i aşa de rău în asta? 

- Păi nici nu am deschis uşa dormitorului, că eram deja în pat şi 

i-o trăgeam nevestei mele! 

 

  

Abia s-a deschis barul şi apare un bărbat slab, neras, cu o figură 

mahmură şi hainele mototolite şi se adresează barmanului: 

- Spune-mi, te rog, m-ai văzut astă-noapte pe aici? 

- Bineînţeles. 

- Şi am consumat de vreun milion? 

- Cam aşa ceva. 

- Bine, gata, m-am liniştit. Credeam că am pierdut banii. 
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Un tip îi spune soţiei într-o seară că se duce să cumpere ţigări. 

La magazin se închisese, aşa că se duce la bar. Acolo, bea câteva 

beri şi începe să vorbească cu o tipă. Mai beau împreună nişte beri, 

apoi se duc la tipă acasă şi petrec o noapte foarte plăcută. Când se 

trezeşte, îşi dă seama că era 3 dimineaţa. 

- Nevastă-mea o să mă omoare! Dă-mi repede nişte pudră de 

talc! 

Ia pudra de talc şi îşi dă pe mâini. Ajuns acasă, îşi găseşte soţia 

aşteptându-l, furioasă: 

- Unde ai fost până la ora asta? 

- Uite, îţi voi spune adevărul. Am fost într-un bar, am băut nişte 

beri, m-am îmbătat, am fost acasă la o blondă şi m-am culcat cu ea. 

- Arată mâinile! zise soţia şi el îi arată mâinile pline de pudră de 

talc. 

- Mincinos nenorocit, iar ai fost la bowling! 

 

  

Cică erau trei tipi rupţi de beţi la o masă şi povesteau: 

- Bă, eu sunt trimisul lui Dumnezeu pe pământ! 

La care altul: 

- Taci, mă, că eu sunt trimisul lui Dumnezeu pe pământ!  

La care cel de-al treilea zice: 

- Tăceţi, bă, că n-am trimis pe nimeni! 

 

  

Un beţiv intră în bar şi spune barmanului: 

- O votcă mie, o votcă la toată lumea şi o votcă ţie. 

Barmanul se execută, dar când cere plata, beţivul nu are bani. 

Barmanul îl bate şi îl dă afară... Seara următoare vine beţivul: 

- O votcă mie, o votcă la toată lumea şi o votcă ţie. 

Barmanul toarnă, dar la plată beţivul iar nu are bani. 
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Povestea se repetă de câteva ori. După câteva zile vine iar 

beţivul şi zice: 

- O votcă mie şi o votcă la toată lumea.  

Barmanul întreabă jignit: 

- Şi pentru mine nu? 

- Nu! zice beţivul. Tu cum bei un păhărel devii violent. 

 

 
 

  

Un tip intră într-un bar şi vede un afiş mare „Bere pe gratis!”. Se 

aşează omul la bar şi îl întreabă pe barman cum este cu berea aia 

gratuită. Barmanul răspunde: 

- Ca să bei bere gratis, trebuie să îndeplineşti trei sarcini. Prima - 

să bei un litru de tequila, a doua - afară este un crocodil de 15 metri 

care are un dinte stricat şi tu trebuie să i-l scoţi, a treia - la etaj se 

afla o femeie care nu este niciodată satisfăcută sexual şi tu trebuie 

să o satisfaci. Odată toate astea făcute vei primi câtă bere vrei pe 

gratis.  
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Bea tipul vreo şapte-opt beri până se turmentează niţel, îşi face 

curaj şi îi spune barmanului că este gata să ducă la îndeplinire cele 

trei sarcini.  

Pentru început, barmanul îi dă o sticlă de un litru cu tequila. 

Fără să stea prea mult pe gânduri, tipul trage aer în piept şi dă 

toată sticla pe gât. Vădit ameţit, iese afară la crocodil şi trage uşa 

după el. De afară se aud zbierete, răgete, pocnituri, urlete. După 

zece minute, intră tipul în bar plin de sânge, cu cămaşa sfâşiată, la 

fel de beat cum plecase şi spune: 

- Ei, acum - hâc - să mă duci - hâc - la femeia aia - hâc - care are 

dintele stricat. 

 

  

Un beţiv care abia mai mergea vede o groapă destul de adâncă. 

Se apleacă şi strigă: 

- Du-te naibii! şi aşteaptă să audă ecoul, dar nimic. 

A doua zi, la fel. A treia zi, când vrea să se aplece să strige, pică 

în groapă şi începe să strige: 

- Ajutor! Ajutor!  

Şi ecoul răspunde: 

- Du-te naibiiii... 

 

  

Un beţiv dă buzna într-o toaletă publică pentru femei şi încă de 

la intrare începe să-şi desfacă şliţul. Responsabila îl ia la rost: 

- Băi omule, aici este pentru femei! 

- Dar ce am eu în prohab pentru cine crezi că este? 

 

  

Doi beţivi se întâlnesc pe stradă: 

- Bă, faceţi loc să trec printre voi!  

- Da, dar treceţi unu câte unu! 
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Un beţiv merge pe stradă. Se întâlneşte cu o doamnă cu un 

cărucior: 

- O, Doamne, iar văd dublu. 

- Nu, domnule, sunt gemeni. 

- Toţi patru? 

 

  

Cică doi tipi beţi morţi ies din cârciumă şi se duc să se uşureze la 

gard. Stau ei ce stau, până când unul întreabă: 

- Auzi, de ce când faci tu, se aude „piş”, iar când fac eu se aude 

„fâş”? 

- Păi, dacă te pişi pe fâşul meu... 

 

  

Doi beţivi ies dintr-un bar. Unul dintre ei vede un câine care îşi 

lingea coaiele. Atunci beţivul zice: 

- Ce n-aş da şi eu să pot face asta.  

Celălalt beţiv spune: 

- Hâc... hâc.. dacă-i dai un biscuite, cred că te lasă şi pe tine. 

 

  

Căpitanul unei corăbii, bâlbâit de felul lui, urmăreşte în zare cu 

binoclul: 

- Rererepede, oooom la apă! 

Sar marinarii în mare şi îl scot pe un tip în ultimul moment. A 

doua zi: 

- Rererepede, oooom la apă! 

Iar sar toţi marinarii şi scot pe un tip gata să se înece. A treia zi: 

- Rerere... 

Sar toţi marinarii în apă, iar căpitanul spune: 

- Rererechini! 
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Doi beţivi sunt într-un bar. Unul dintre ei zice: 

- Băi, de două săptămâni nevasta mă tot dă afară din casă când 

vin beat. Ce să fac? 

- Când ajungi în faţa uşii, te dezbraci şi ea nu poate să te lase 

afară, că doar vecini ce o să zică? 

- Aşa am să fac! 

Zis şi făcut. După câteva zile, se întâlnesc în bar şi beţivul zice: 

- Bă, am făcut cum ai zis tu... 

- Da, şi? 

- Am ajuns în faţa uşii, m-am dezbrăcat, s-a deschis uşa, am 

intrat şi am auzit „Urmează staţia Piaţa Sudului, cu peronul pe 

partea dreaptă.” 

 

  

Doi prieteni se plimbau beţi într-o noapte pe o stradă 

întunecată. La un moment dat, trece un camion şi-l calcă pe unul 

dintre ei. Prietenul său, aşa cum a putu şi el, l-a dus până acasă pe 

colegul său de pahar. Sună la uşă, iar din interior se auzi o voce 

somnoroasă: 

- Nu mai ai ce căuta în casa mea, beţivule! 

- Nu-i nimic, va intra pe sub uşă! spuse prietenul lui. 

 

  

- Aşa e că azi noapte n-ai auzit niciun zgomot când m-am întors 

de la întrunire? Am păşit cu mare grijă. 

- Tu poate că ai păşit cu mare grijă, dar nu şi cei patru amici care 

te târau. 

 

  

O sărmăluţă ajunge pe fundul stomacului. Apar 200 de vodcă: 

- Cine sunteţi voi, că urâţi mai sunteţi? 
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- Suntem 200 de vodcă şi venim în cinstea lui Gigi. Apar 200 de 

ţuică: 

- Cine sunteţi voi, că urâţi mai sunteţi? 

- Suntem 200 de ţuică şi venim în cinstea lui Gigi. Apar 200 de 

coniac: 

- Cine sunteţi voi, că urâţi mai sunteţi? 

- Suntem 200 de coniac şi venim în cinstea lui Gigi. Apar 700 de 

vin: 

- Cine sunteţi? 

- Suntem 700 de vin şi venim în cinstea lui Gigi.  

Apare un litru de bere: 

- Cine eşti? 

- Sunt un litru de bere şi vin pentru Gigi.  

La care sărmăluţa spune: 

- Hai să ies afară, să-l cunosc şi eu pe Gigi ăsta! 
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Un tip beat în autobuz îi spune taxatoarei: 

- Dă-mi un bilet, urâto!  

Taxatoarea, supărată, răspunde: 

- Du-te naibii că eşti beat. 

- Hâc! Mie-mi trece. 

 

  

Un beţiv la un bar comandă primul pahar. Apoi al doilea, al 

treilea... La al zecelea se hotărăşte să se oprească. Când se ridică de 

pe scaun, cade. 

- Drace, ce m-am îmbătat! Mă târăsc până în stradă, după care 

mă ridic şi... 

Ajunge la uşă, vrea să se ridice şi cade iar. 

- Hai că mă târăsc până acasă, acolo mă ridic şi intru în pat. 

Ajunge la uşă, vrea să se ridice şi cade. Nervos, se târăşte în pat, se 

pune lângă nevastă-sa şi se bucura că aceasta nu-l auzise. 

A doua zi, scandal monstru. 

- Beţivule, te-ai îmbătat şi ai uitat de tine! 

- De unde ştii? 

- M-au sunat cei de la bar şi mi-au spus că ţi-ai uitat iar scaunul 

cu rotile. 

 

  

Un individ beat mort se urcă în autobuz şi când văzu că toate 

locurile sunt ocupate, începu să răcnească: 

- Toţi ăia din partea dreaptă sunteţi nişte curvari, iar cei de pe 

partea stângă sunteţi nişte impotenţi! 

- Domnule, se indignă un călător care stătea pe un scaun din 

partea dreaptă a autobuzului, eu nu mi-am înşelat niciodată soţia... 

Cum îţi permiţi? 

- Atunci... treci repede la cei din partea stângă! 
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Un bâlbâit este repartizat, în cadrul unui C.A.P. la crescătoria de 

pui. După un timp, se duce la şeful de fermă şi cere schimbarea la 

alt loc de muncă. Şeful, ştiind că bâlbâitul este om harnic şi serios îl 

întreabă cu ce l-au supărat puii. Tipul se foieşte, se răsuceşte şi 

începe: 

- Şefffule, nununu mmmmai pot! Dimdimdimineaţa zic „PPPui, 

pppui!” şi ies dddouă mii ddde pupupui şişişi eeee bibinnne. 

Ddddarrrr ssssseara zic la fel şi iiiiiintră cucucucu uuuuunul 

mamamai pupupuţin. ŞŞŞŞi aaatunci strig la eeel „Dududu-tetete în 

pipipi...”. Ppppână ssssă-l înjur, ieieies toţi aaaafară. 

 

  

Q: Ce spun beţivii când se scumpeşte băutura? 

A: Lasă că mâncăm mai puţin! 

 

  

Se întâlnesc doi beţivi: 

- Ce ai în sticla aia? 

- Apă. De ce întrebi? 

- Credeam că ai ceva de băut. 

 

  

Doi beţivi inventează un joc: unul dintre ei trebuie să iasă din 

cameră, iar celălalt trebuie să ghicească cine a ieşit. 

 

  

Doi beţivi se întâlnesc noaptea pe stradă. 

- Băi, lămureşte-mă şi pe mine… Chestia aia albă de pe cer e 

luna? 

- Nu ştiu, nu sunt din cartierul ăsta. 
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Un moş stătea într-un bar cu o sticlă de vodcă în faţă, din care 

mai sorbea din când în când. Intră doi tipi, se aşează lângă moş şi 

beau liniştiţi câte o bere. După un timp, moşul îi zice unuia dintre 

ei: 

- Bă, eu i-am tras-o lui mă-ta! 

Cei doi se uită unul la altul, dar nu zic nimic. După un timp, 

moşul iar spune: 

- Bă, şi i-am tras-o şi în cur!  

Cei doi iar se uită unul la altul, dar nu zic nimic. Îşi beau în 

continuare liniştiţi berea. Mai trece ceva timp şi moşul iar spune: 

- Bă, şi am pus-o să-mi facă sex oral!  

La care cei doi, supăraţi, se ridică de pe scaun, îl iau pe moş 

afară şi îi zic: 

- Hai acasă, tată, că te-ai îmbătat... 

 

  

Stau doi la intrare în berărie. Unul zice: 

- Câte luăm, două sau trei? 

- Ia două, că ieri am luat trei şi a rămas.  

Tipul intră şi comandă: 

- Cinci beri şi două bomboane. 

 

  

Se întâlnesc doi beţivani: 

- Ai servit deja micul dejun? 

- Nu, nicio picătură... 

 

  

Un bâlbâit e întrebat: 

- Întotdeauna te bâlbâi aşa? 

- Nnnnu... Nununumai cccccând vorvorvorbesc! 
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Un om intră într-un bar şi comandă: 

- Barman, un metru de ţuică! 

Acesta îi toarnă un metru de ţuică pe tejghea şi îi cere banii, la 

care omul îi spune: 

- Acum împachetează-l! Îl vreau acasă. 

 

  

La bar unul bea un pahar şi zice la toate lumea: 

- Un Crăciun fericit! 

- Ce Crăciun domnule? zice unul din bar. Suntem în iunie!  

Omul nostru îşi bea paharul şi zice dând din cap: 

- Şi acum ce-i zic la nevastă, că aşa de mult n-am mai întârziat 

niciodată! 

 

 
 

  

Doi beţivi discutau: 

- Cat e ceasul? 

- Joi. 

- Bine. Atunci trebuie să cobor. 
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Doi prieteni se cazează la un hotel la etajul 100. Liftul era defect 

și pornesc ei să urce pe scări. Când ajung pe la etajul 25, unul mai 

bâlbâit spuse: 

- Am, am am.. 

- Lasă, că-mi spui când ajungem sus. 

Ajung la etajul 50, bâlbâitul din nou: 

- Am, am, am... 

- Lasă, că-mi spui când ajungem sus. 

Ajung la etajul 100, bâlbâitul spuse: 

- Am, am, am uuuuiitaat checheile jjjos. 

Încep ei coboare, iar pe la etajul 75, bâlbâitul: 

- Tu, tu, tu.. 

- Lasă, că-mi spui când ajungem jos. 

Ajung la etajul 50, bâlbâitul spuse: 

- Tu, tu, tu nu.... 

- Lasă, că-mi spui când ajungem jos. 

Ajung jos și bâlbâitul spune: 

- Tutututu nnnuu ştii de ggglumă? 

 

  

Unul mort de beat se urcă în taxi să meargă acasă. Taximetristul 

priveşte în oglinda retrovizoare şi vede că omul nostru începe să se 

dezbrace. Strigă la el: 

- Aşteptaţi un moment! Imediat ajungeţi acasă! 

- Ce? Nu am ajuns încă? întreabă tipul turmentat. Trebuia să-mi 

spui mai repede, că deja mi-am pus pantofii în faţa uşii! 

 

  

Un beţiv, în drum spre casă, se împiedică de o scândură şi cade. 

Se ridică cu chiu cu vai şi vrea să pornească. Iar se împiedică şi cade. 

- Dacă ştiam că o să mai cad o dată, mai bine nu mă ridicam... 
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Doi beţivi ies dintr-un bar şi opresc un biciclist. 

- Scuză-mă, drăguţă, îmi spui la ce oră trece următorul tramvai? 

- E abia ora 12. Următorul tramvai trece abia la ora 6. 

- Mulţumesc! Haide, putem trece strada liniştiţi. 

 

  

Doi beţivi stau de vorbă. Zice primul: 

- Ştii, când aveam 30 de ani nu puteam să-mi îndoi penisul în 

erecţie. La 40, am reuşit cu greu să-l îndoi cu vreo 5 grade. La 50, a 

fost destul de uşor să-l îndoi cu 20 de grade... Săptămâna viitoare 

fac 60 de ani şi deja pot s-o îndoi cu o mâna pe jumătate... 

- Şi ce vrei să-mi spui cu toate acestea? 

- Mă întreb cât de puternic o să mă mai fac... 

 

  

O femeie mergea pe stradă şi observa un bătrânel care stătea 

pe un scaun în faţa casei. 

- Mă scuzaţi, nu am putut să nu observ ce fericit arătaţi. Care 

este secretul dvs. pentru o viaţă lungă şi fericită? 

- Fumez trei pachete de ţigări pe zi, beau şase sticle de whisky 

pe săptămână, mănânc numai mâncăruri cu multă grăsime şi nu fac 

niciodată sport. 

- Nemaipomenit, dar câţi ani aveţi? 

- Douăzeci şi şase. 

 

  

Un beţiv ajunge acasă şi încearcă să bage o ţigară pe gaura cheii. 

Un vecin îl vede: 

- Ce faci, băi? Vrei să descui uşa cu ţigara? 

Beţivul răspunde: 

- Se pare că iar mi-am fumat cheia! 
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În faţa unui hotel de lux stă un om în uniformă. Un tip beat turtă 

să apropie de el şi-i zice: 

- Repede, repede. Cheamă-mi un taxi!  

Omul în uniformă răspunde: 

- Ascultă, bă, eu nu sunt portar, eu sunt amiral! 

- Nu-i nimic, zice beţivul, atunci chemaţi-mi un cuirasat... 

 

  

Q: Când un om nu este beat? 

A: Când poate merge pe stradă fără să atingă bordura. 

 

  

- Domnule, se adresează un beţiv către un trecător, fiţi bun şi 

număraţi-mi cucuiele... 

- Unu, doi... patru... şapte...! Ai o colecţie impresionantă... zece, 

unsprezece... 

- Unsprezece? Vă mulţumesc. Mai am doi stâlpi şi un zid... şi am 

ajuns acasă. 
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Un bâlbâit şi un tip, mergeau pe stradă. La un moment dat 

bâlbâitul zice: 

- Uuuuuiiittte ooooo ttttipă mmmmişto!  

Celălalt ofticat răspunde: 

- Bă, până spui tu, trece baba cu colacii! 

- Îmmmi parrrree rrrău!  

Mai merg ei ce merg şi iar începe bâlbâitul: 

- Uiitttte ooo tippă mmmmmişto! 

- Unde? 

- Dddddă acccumm cococolţul. 

- Bă, până spui tu, îmi creşte barbă. Data viitoare să arăţi cu 

degetul.  

Mai merg ei puţin şi bâlbâitul începe iar: 

- Uuuiiitteee... 

- Bine, bine, am văzut! 

- Attututuncici dedede cecece aaai călccacat în el? 

 

  

- Nu pot să înţeleg de ce am fost adus la poliţie! exclamă un 

beţiv, plin de indignare. 

- Pentru băutură! îi răspunde ofiţerul de serviciu. 

- Păi, de ce nu zici aşa? Adu-mi un coniac... 

 

  

Doi beţivi mergeau spre casă. Unu se ţinea de gard, altul prin 

şanţ. 

Cel de la gard spune: 

- Bă, eşti mort de beat. Mergi prin şanţ. 

Celălalt răspunde: 

- Dar tu ce o să faci când se termină gardul? 
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O cârciumă într-un port la Dunăre, cu stuf şi peşti săraţi agăţaţi 

la grindă. E noapte cu lună şi un beţivan iese clătinându-se din 

crâşmă. Deoarece pământul se învârte, se propteşte într-un perete 

şi pleacă cu o scrumbie în mână. Din reflex, o bagă în buzunarul de 

la pantaloni şi pleacă spre casă.  

Pe drum îl taie nevoia şi se opreşte lângă un stâlp. Se chinuie el 

să desfacă pantalonii şi, în final, nimereşte scrumbia, o scoate din 

buzunar şi fericit îi dă drumul. 

După ce termină, uşurat, scutură scrumbia, o priveşte în lumina 

palidă a lunii şi exclamă:  

- Domnule, de 45 de ani mă piş cu tine şi nu ştiam că ai ochi 

albaştri. 

 

  

Iese un beţiv dintr-un bar, face câţiva paşi, dar cade într-un şanţ 

şi adoarme. Vine un poponar, i-o trage, îi lasă 10 dolari în buzunar 

şi pleacă. Se trezeşte beţivul, găseşte banii, se întoarce în bar şi 

comandă: 

- Vodcă! 

Bea de toţi banii, iese afară, cade în şanţ, se repetă istoria. Se 

trezeşte, intră în bar, se aşează pe scaun. Vine barmanul şi-l 

întreabă: 

- Tot vodcă? 

- Auzi băiete, mai bine dă-mi un coniac, că de la vodca mă 

ustură fundul! 

 

  

- Sunt neliniştit, nevastă-mea a umblă prin restaurante. 

- Nasol! Bea mult? 

- Nu bea deloc. Mă caută pe mine. 
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Un bâlbâit şi un cocoşat se duc la fotograf să-şi facă poze de 

buletin. Bâlbâitului îi trebuie o grămadă de timp să-i explice 

fotografului pentru ce, cum, câte poze vrea. Cocoşatul moare de 

râs. Bâlbâitul nervos îi zice: 

- Dedede cecece tototot râzi? Sssssă tetete văd pepepe 

tititinenene cucucum oooo să închichichizi bubububuletinununul. 

 

 
 

  

Trei beţivani stăteau într-un bar dintr-o gară. Trenul suna de 

plecare. Unul din ei zice: 

- Mai avem timp de un rând. 

Mai comandă ei un rând şi până să-şi dea seama, trenul 

porneşte. Cei trei fug după el. Primul se agaţă, îl ajută şi pe al doilea 

să se urce. Al treilea se opreşte, îşi trage răsuflarea şi începe să râdă 

în hohote. Un om care trecea pe acolo îl întreabă: 

- De ce râzi omule? Următorul tren e abia la 4. 

La care omul răspunde: 

- De fapt, cei doi au venit să mă conducă la gară! 



 Folclor umoristic internetist IV, cules, selectat, prelucrat de Florentin Smarandache 

 

 600 

  

Un om trece pe lângă un beţiv şi îl întreabă: 

- De ce bei, măi omule? 

- Ca să-mi înec amarul. 

- Şi, l-ai înecat? 

- Nu, că e al naibii şi ştie să înoate!! 

 

  

Un lepros şi un bâlbâit sunt colegi de celulă. Leprosului îi cade 

un deget. Îl ia şi îl aruncă pe fereastră. După câteva minute îi mai 

cade un deget. Îl aruncă pe fereastră. După alte câteva minute îi 

mai cade un deget. Îl aruncă pe fereastră. 

Bâlbâitul îi spune: 

- Băăăă tutututu ai încececeput săsăsă eeeeevadezi? 

 

  

Trei beţivi erau pe o cale ferată. 

Primul beţiv zice:  

- Băi, ce scară lungă! 

Al doilea continuă:  

- Bă, ţine-te de balustradă, să nu cazi! 

Al treilea, râzând, le spune:  

- Ce proşti sunteţi, nu vedeţi că vine liftul... 

 

  

Un tip cu maşina dărâmă 13 garduri, omoară 5 persoane, 

proiectează un camion în zid şi se opreşte într-un copac... După trei 

zile, se trezeşte la spital: 

- Ei, doctore, cum e? 

- Am rezultatele analizelor. În alcoolul dumneavoastră am găsit 

trei picături de sânge! 
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Într-un bar intră un bâlbâit: 

- Aaaaş dodododori şişişi eeeeu un whissssky! 

Barmanul răspunde: 

- Nnnnn-avem. 

- Dededede cecece îţi bababaţi jjjoc de mimimine? 

- Nununu îîîîmi bababat jojojojoc de titititne... Şi eeeeu 

susususunt bâlbâbâbâiiit. 

- Dadadadar rrrrom aaaai? 

- Dddda. 

- Dădădă-mi uuuun papahar.  

Intră un alt client: 

- Aş dori şi eu un whisky!  

Barmanul răspunde: 

- N-avem. 

- Dar rom ai? 

- Da. 

- Dă-mi un pahar. 

La care bâlbâitul sare: 

- Ţiţiţiţi-am spusss căcăcăcă îîîîţi baţi jojojoc de miiine! 

- Nnnnu dededede tititine mi-ammm bătut jjjjoc, cicicici de 

eeeel! 

 

  

Un beţiv ţipa noaptea pe stradă cu o cheie în mână: 

- Unde e maşina care era înfiptă în cheia asta? 

Se apropie un gardian: 

- Domnule, sunteţi beat şi deranjaţi liniştea publică. 

- Unde e maşina care era înfiptă în cheia asta? 

- Domnule, uitaţi-vă în ce hal sunteţi, aveţi şi şliţul desfăcut... 

Se uită beţivul la şliţ: 

- Unde e Maria? 
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Somnul la beție 
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Un om și câinele său în Rai 
 

 

Un om şi un câine mergeau pe un drum. Omul se bucură de 

frumuseţea zilei, când, deodată, îşi dădu seama că, de fapt, murise. 

Îşi aducea acum clar aminte că murise, iar câinele, care mergea 

lângă el, murise chiar cu mai mulţi ani în urmă... Se întrebă: "Oare 

unde duce drumul ăsta?"... După o vreme, ajunseră amândoi în 

dreptul unui gard înalt de piatră. 

Privindu-l mai îndeaproape, văzu că era făcut dintr-o marmură 

foarte fină. 

Mai sus, pe colină, gardul era întrerupt de o arcadă care 

strălucea în soare. 

Ajunseră acolo şi văzu că era încrustată cu perle, iar aleea care 

ducea spre ea părea pavată cu aur. El şi câinele său se apropiară de 

poartă şi atunci observă, într-o parte, un om şezând la un birou. 

Îl întrebă: 

- Scuzaţi-mă, unde ne aflăm? 

- Aici e raiul, răspunse acesta. 

- Minunat, zise omul, pot să vă rog să ne daţi puţină apă? 

- Bineînţeles, intraţi înăuntru. Am să trimit imediat vorbă să vi 

se aducă nişte apă cu gheaţă. Făcu un gest şi poarta începu să se 

deschidă. 

- Prietenul meu, poate intra şi el?, întrebă călătorul arătând 

înspre câine. 

- Îmi pare rău, dar noi nu acceptăm animale. 

Omul se gândi o clipă, apoi se întoarse şi îşi continua calea pe 

care pornise, împreună cu câinele său. 

După încă o lungă plimbare, pe vârful unei alte coline, pe un 

drum prăpădit de ţară, dădură de o fermă, a cărei poartă părea că 

nu avusese zăvor niciodată.  
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De gard, nici nu mai era vorba. Se apropie şi văzu un bărbat 

şezând rezemat de un copac şi citind o carte.  

- Scuzaţi-mă!, i se adresă el. Aveţi cumva puţină apă? 

- Da, desigur... e o cişmea ceva mai încolo. 

- Şi pentru prietenul meu?, zise, arătând către câine. 

- Trebuie să fie şi o strachină, chiar lângă cişmea. 

Trecură de poartă şi ajunseră la o cişmea veche, cu pompă. 

Omul şi câinele băură pe săturate. După ce terminară, se înapoiară 

la omul de sub copac.  

- Ce loc este acesta?, întrebă călătorul. 

- Acesta este raiul. 

- Sunt total încurcat. Un cetăţean, ceva mai jos, pe drumul ăsta, 

mi-a zis că raiul este acolo unde era el.  

- Te referi la locul acela cu alei de aur şi zid de marmură?... 

Acela e iadul.  

- Şi nu vă deranjează că ei folosesc acelaşi nume ca şi 

dumneavoastră?!...  

- Din contră, suntem fericiţi că ei îi triază mai întâi pe cei care 

sunt gata să-şi lase în urmă prietenii cei mai buni.  

 

 

Deci... uneori ne mirăm de ce prietenii continuă să ne 

retransmită glume, fără a ne scrie un singur cuvânt. Poate asta ar fi 

o explicaţie: 

Când eşti ocupat, dar vrei totuşi să menţii contactul cu prietenii, 

ce faci? 

Retransmiţi mesajele primite şi glumele care le-ar putea aduce 

un zâmbet! 

Nu că nu aş avea ce face, dar mă gândesc şi la alţii, de câte ori 

văd ceva frumos sau interesant. 
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De asemenea, ca să ştii că nu eşti uitat, că ţi se mai acordă încă 

importanţă, că eşti iubit, de ce crezi că ai nevoie? Un mesaj, sau o 

glumă, din partea prietenilor tăi...  

Aşa că, data viitoare, când vei primi un mesaj sau o glumă, nu te 

gândi la ea doar că la "încă o glumă retransmisă", ci la faptul că 

cineva s-a gândit la tine astăzi şi că prietenul tău, de la celălalt 

capăt al reţelei, a vrut să-ţi trimită un zâmbet! 
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Mâța se uită în calendar.  

La radio, descifrăm dintr-un talk-

show: „Emiterea de energie de pe pământ... 

unda reflectată înapoi din ionosferă... arma 

finală, prin manipularea vremii și prin 

influențarea a tot ce e viu pe Terra... 

Americanii nu pierd vremea... Și dacă se 

apucă de treaba asta și chinezii și rușii, nu 

vom mai plăti pe viitor curentul electric... Vor 

merge toate aparatele domestice gratis... Vor 

lipsi numai oamenii care sa le folosească...” 

Mâţa se uită în calendar.  

Probabil numără zilele... 
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