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• Eşti liber să crezi că eşti liber.
• Depinde de tine cât de independent vrei să fii.
• A ieşit basma curată, deşi era cu musca pe căciulă.
• Călăii au fost lăsaţi să judece după cum îi taie capul.
• Ortopedului îi plăcea să pună osul la treabă.
• Nituitorul avea cam multă bătaie de cap.
• Era moartă după cel care tocmai decedase.
• După ce moare încrederea şi optimismul, urmează speranţa.
• Stăteau spate-n spate şi făceau feţe, feţe.
• Lui Nazarie i s-a năzărit că zăreşte ceva în zare.
• Eu cu fizica, el cu metafizica şi ea cu fizicul.
• Pe unul îl înşelau speranţele, iar pe celălalt îl înşela soţia.
• L-am amăgit că mă dezamăgeşte.
• Dacă ai fi obligat să numeri până la un miliard, ai ezita să devii
miliardar.
• Erau bucuroşi de oaspeţi... atunci când oaspeţii plecau.
• Impurităţile aveau o puritate incertă.
• Majoritatea majoretelor erau minore.
• Ea era cu gândul la merinde, iar el era cu gândul la amerindiene.
• S-a dus la mare cu familia şi s-a întors cu trenul.
• Ea l-a iubit mulţi ani de zile, iar el a iubit-o tot atâtea nopţi.
• Varza călită se obţine prin decălirea verzei murate.
• Muzicanţii folosesc sacâz, iar muzicienii folosesc colofoniu.
• Aici poţi vedea imagini inimaginabile.
• Te naşti gol şi munceşti o viaţă întreagă pentru a muri îmbrăcat.
• Unul umbla după afrodisiace, iar altul umbla după afroasiatice.
• Unul era cu zâmbetul pe buze, iar celălalt era cu pălăria pe cap.
• Unul se plimba prin ploaie, iar celălalt se plimba prin parc.
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• Nu prea lipsea de la ore, mai ales de la orele mesei.
• Era semianalfabet; cunoştea doar jumătate de litere.
• Deschizătorul de drumuri a fost închis, după ce primise aplauze
la scenă deschisă.
• A ieşit din scenă pe uşa de la intrare.
• S-au alimentat cu produse dintr-un magazin nealimentar.
• Alesul a anticipat că vor avea loc alegeri anticipate.
• S-a luat la întrecere cu cel ce era în trecere.
• Nici un înţelept nu-i atât de prost să creadă că prostul e atât de
înţelept pe cât se crede.
• Poţi îngheţa de frig, chiar dacă eşti primit cu multă căldură.
• Spectatorul a fost televizat când televiza un telespectator.
• Este posibil ca neemancipaţii să nu anticipe posibilitatea de
emnacipare.
• Dacă râzi de toată lumea, o să ajungi de râsul lumii.
• Văzând că afară este cald, a început să bată fierul.
• Imperfecţiunea mică răstoarnă realizarea mare.
• Fumatul este interzis; afumatul nu.
• A fost sprijinit să-i sprijine pe sprijinitori.
• S-a dispus intensificarea controalelor asupra controlorilor.
• S-a lăsat de pahar dar nu se poate lăsa de halbă.
• Şi-a dat seama că fără să-şi dea seama, era băgat în seamă.
• Adam o trata pe Eva cu evanescenţă, iar ea l-a tratat cu un măr
care şi acuma ne stă în gât.
• Sunt lucruri care ai vrea să dispară; cum ar fi capra vecinului.
• Prietena noastră comună, a fost declarată oraş.
• Ţânţarul, ajuns armăsar, l-a înţepat pe mincinos cu copita.
• Ecuaţia era cu două necunoscute, iar eu eram singur.
• Ea avea otită, iar el avea o tipă.
• Când ne va bate Dumnezeu pentru nemerniciile noastre, eu am
să râd de plânsul tău.
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• A fost înhumat prin incinerare, într-un bazin cu acid.
• Fiecare sac avea câteva kilograme în plus, faţă de sacii vecini.
• Ea avea ţinere de minte, iar el avea o ţiitoare.
• Unul strâmba din nas, iar celălalt strâmba din obişnuinţă.
• Când ei i s-a tăiat maioneza, el i-a tăiat macaroana.
• Mi s-a spus să spun că nu mi s-a spus ce să spun.
• Rromul s-a înecat ca ţiganul la mal.
• Avea o dorinţă atât de arzătoare încât a provocat un incendiu
devastator.
• Preşedintele asociaţiei de locatari, era un sihastru ascet.
• Doamna cu impermeabil, era nepermis de permisivă.
• Ceasul meu se opreşte de trei ori pe zi, cu o precizie demnă de
neinvidiat.
• I s-a tras în ochi cu un glonte orb, lăsându-l chior.
• După ce a fost muşcat de şarpe, el şi-a revenit dar şarpele nu.
• S-au luat măsuri coercidive împotriva coerciţiei.
• Şi-a adus aminte că-i uituc.
• Artificierul a avut parte de o respiraţie artificială.
• Se vede cu ochiul liber că nu este liber.
• Pe aici se aude că s-au văzut nişte oameni invizibili.
• În concepţia lui, ea era o excepţie excepţională.
• Unul era brunet, unul incestuos, iar al treilea era de altă naţionalitate.
• Surpriza a fost că a fost surprins în mod surprinzător.
• A reuşit să mai acumuleze o nereuşită.
• Piraţii aspirau să-i inspire pe expiraţi.
• Ea era vioara întâi, iar el era nu mai ştiu al câtelea arcuş.
• Era evitat în mod inevitabil.
• Eu stăteam cu gheaţa-n gheată, el stătea cu gheata-n gheaţă.
• Lăptarul stă-n ger, laptele-n uger şi îngeru-n cer.
• Scriitorul purta pălărie cu pană, pantofi cu toc şi palton cu pix.
• Cizmarul primea lapte de la o vacă încălţată.
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• Era stimulat să nu primească stimulente.
• Pe demagogul care spunea gogomănii, îl chema Gogu.
• Era fixat să meargă înaintea antistătătorului.
• Alergătorul de cursă lungă era un tip de sinestătător.
• Marinarul stătea la pupa, iar nevastă-sa stătea la pupat.
• Credea că prin nimicnicie va scăpa de nimicire.
• Îmi face impresia că nu ţi-ai făcut nicio impresie.
• Îţi spun cu părere de rău că îmi pare bine.
• Simte o atracţie către fenomenul de respingere.
• Din cauza răcelii, a început să-l ia cu călduri.
• Îi era frică să nu devină prea curajos.
• Rotarul era cel mai priceput constructor de sănii.
• Era consecvent ca un bou, taurul.
• El lipsea cu desăvârşire, iar ea era o prezenţă desăvârşită.
• Viţica spera să ajungă vacă încălţată.
• Orientalul era cam dezorientat în orientări.
• Noi suntem prea departe de Orientul Apropiat.
• Era dezinteresat să-i stârnească interesul dezinteresatului.
• Era remunerat de către remunerator, să numere remuneraţia
fiecărui remunerat.
• L-au prins când îl prindeau pe prins.
• I s-a năzărit că nevasta îi face nazuri.
• Se înarma în vederea luptei pentru pace.
• Calul de dar, l-a muşcat; norocul lui că nu avea dinţi.
• Grecul mi-a făcut un dar atât de frumos încât m-a cuprins frica.
• Doctorului i-a reuşit operaţia; pacientului, nu.
• În gară la noi, trenurile au o tendinţă de trenare.
• Unul avea mâncăruri, iar altul avea mâncărimi.
• La ei în echipă, atacanţii erau atacaţi, extremele erau extremişti,
mijlocaşul era luat la mijloc, autiştii aruncau auturile, iar
golchiperul era gol, fiindcă aşa le plăcea la fundaşi.
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• Veneticul venea de la Veneţia şi se ducea la Düsseldorf, translatând,
de-a latul, Transilvania.
• Nu mă ajută cu nimic dacă recunoşti că eşti rău, până nu faci ceva
pentru a deveni bun.
• Murdăria minciunii nu poate birui curăţenia adevărului.
• Platon a murit, dar adevărul trăieşte. Împrieteneşte-te cu el.
• Dacă iubeşti curăţenia, nu poţi urî adevărul.
• Majoritatea ofiţerilor erau recruţi cu state vechi de plată.
• N-au fost niciodată remuneraţi în natură sau în alte locuri.
• Umblau din greu cu femei uşoare.
• Când a auzit că-i câştigător, şi-a pierdut capul.
• S-a supărat pe toţi supărăcioşii.
• Ştirbul era înarmat până-n dinţi... cu o preoteză.
• Se bucura mereu când i se făceau bucurii.
• Aparul apare în obor cu o boare.
• A recunoscut că este de nerecunoscut de către recunoscători.
• Cuceritorii s-au lăsat cuceriţi de către cucernici.
• Îi plăcea să perturbe, în mod impertubabil.
• Totdeauna avea un plus de negativism.
• L-au confundat cu inconfundabilul necunoscut.
• Accesul persoanelor cunoscute este inaccesibil.
• Străinii erau de nerecunoscut între ei.
• A îmbătrânit înainte de vreme, mult mai târziu ca alţii.
• El era cumplit, iar ea era cum plita.
• Nesătulul, sătul să tot flămânzească, a intrat în greva foamei.
• Strada a fost degrevată de greviştii gravori.
• Avea un mod inimitabil de a imita imitatorii.
• Era supărător de supărăcios.
• Se făcea că doarme dar visa cu adevărat.
• Îşi pierdea vremea cu tot felul de ocupaţii profitabile.
• Mă bâzâia la cap să joc bâza.
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• El era oripilat, iar ea era epilată.
• Să vă fie ruşine că nu vă este ruşine.
• Eu cartograf, ea cară sacoşe.
• Duhovnicul nu spunea vorbe de duh, fiind sărac cu duhul.
• Suspusul era un om josnic.
• El era versat, iar ea era inversată.
• Îşi făceau nevoile numai noaptea, fiindcă nu aveau oală de zi.
• Avea o mare slăbiciune pentru grăsimi.
• Am încondeiat câteva creionări, cu pixul din dotare.
• Eu par virgin, ei parchinson.
• Aveau tot felul de feluri felurite.
• Dacă noi cu lupul ne luptăm, cu ursul de ce nu ne ursăm?
• Unul suda, altul suduia.
• Când mierla miorlăia, pisica o mierlea.
• Restabilizatorii au restabilit instabilitatea.
• Populaţia, fiindcă s-a săturat de marii idioţi ai micilor ecrane, au
început să achiziţioneze ecrane din ce în ce mai mari.
• Dacă mănânci moderat, e bine! Dar dacă furi moderat?
• Mediul (de)formează omul.
• Parcă văd că n-au să vadă că-i văd.
• A fost înregimentat într-un pluton din cadrul unei divizii dezafectate
prin demobilizare.
• El vindecat e, ea vinde câţe.
• Ea avea pansele şi zambile, iar el avea puseuri stomacale.
• El a avut o idee, iar ea a avut o idilă.
• Sunt împotriva potrivnicilor care mi se împotrivesc.
• Ninsorile de altădată, vor veni altădată.
• A fost afectat de dezafectare.
• Au realizat că au multe nerealizări.
• Stătea foarte aproape de cel mai îndepărtat loc.
• Practic, totul se poate realiza numai teoretic.
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• În viaţa cea de toate zilele îşi pierdeau nopţile prin baruri.
• El a pierdut trenul, iar ea a pierdut trendul.
• Participanţii la marea adunare, au lipsit cu desăvârşire.
• Partea majorităţii era minoră.
• Voluntarii erau obligaţi să presteze munci silnice bine remunerate.
• Apărătorii n-au avut apă, dar nici vinovaţii n-au avut vin.
• Trăiau într-o relaxare apăsător de benefică.
• Când stăteau, aveau de-a face cu diferite făcături.
• Alergătorii proveneau din rândul celor mai rapizi sinestătători.
• Contingente întregi de oameni solitari, mărşăluiau în mod static,
prin locurile cele mai înţesate de sihaştri.
• Avea o posibilitate imposibil de realizat.
• El umbla cu trenul, ea umbla cu trena.
• El a virat la stânga... fondul de virament.
• Umbla singur cuc, prin mulţimea de rude şi prieteni cu care se
întovărăşise.
• A fost pus de-a dreapta tatălui... socru.
• După ce a semnat angajamentul, s-a resemnat cu ideea de a nu fi angajat.
• Au contestat faptul că au fost testaţi în acest context.
• Doctorul şi-a dat interesul iar pacientul şi-a dat duhul.
• A fost încercuit din patru părţi egale.
• Cu mâna lui dreaptă făcea numai stângăcii.
• Şomerul a fost reîncarnat, dar n-a fost reîncadrat.
• A stat ca angajat la stat, până când a fost contestat.
• Au dedus că aducţiunea le-a adus numai bătăi de cap, din capul locului.
• Farmacia nu fărâma şi nici restaurantul nu restaura.
• Dacă Infernul este pavat cu bune intenţii, Raiul mă îngrijorează.
• Umbla cu halba-n mână şi cu jalba-n proţap.
• Faptul că ea aranja iar el deranja, nu mă deranja.
• Când unul tuna, altul deturna.
• Mâţa blândă zgârie rău; cea sălbatică zgărie mult mai bine.
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• Când i-am spus să nu se mai zgâiască la mine, a început să se
zgâiască la el.
• El răgea la mine, dar eu nu am râs de el ci am râs la ea.
• Secara se căra dar secerea nu se cerea.
• După ce i-a cerut mâna, i-a cerut şi cheile de la maşină.
• A încerca şi a încercui, sunt încercări diferite.
• În loc să-l depaneze, l-a depănat.
• I-am zis că ar fi bine să devină mai bun şi a devenit bunic.
• Arogantul şi-a arogat dreptul de a face derogări.
• Nu este drept că nu este drept.
• Când trebuia să îndrepte ceva, o dădea cotită.
• Prea mult poate fi mai rău decât prea puţin.
• Pentru a nu avea probleme cu fiscul, hoţii au cerut să li se impoziteze
furturile.
• El domnea, ea domina.
• Dumneaei avea în casă un difuzor stricat şi un difuzor voluntar.
• Stânca a fost divizată într-un singur bloc de piatră, cu proprietăţi
indivizibile.
• A asimilat cum să disimuleze asimilarea.
• A ajuns la o convenţie inconvenabilă.
• S-a dovedit că nu-i poate dovedi pe doveditori.
• Duhovnicul este un om de duh, până nu-şi dă duhul.
• Sala în care cânta corul surdomuţilor, avea o acustică perfectă.
• Apropierea dintre cei doi creştea pe măsură ce se îndepărtau.
• Ţăranul îşi saluta concetăţenii, dar orăşeanul nu-şi saluta consătenii.
• În fiecare zi visa că la noapte va dormi bine.
• Aleasa inimii suferea cu stomacul.
• A fost determinat să determine terminarea.
• Convergenţele lor sunt divergente.
• A făcut stupiditatea de a destupa un stup, stupi-l-ar mâţele.
• Triplările au fost dublate.
14
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• Pe ea o mânca limba, iar pe el îl mânca în altă parte.
• Dacă în doi este duel, în trei este triel? Dar între şapte?
• Pe el îl durea că cea dură nu dura.
• Ducatul era ducat, dar educatul nu era educat.
• Maşina salvării suna, dar soneria nu salva.
• Eleva se eleva cu un elev.
• Noi evităm, el evită, ea e vită.
• Un conte conta pe contestaţie.
• Unul venit din altă parte, s-a instalat în locul celui plecat în altă parte.
• Nu poţi ajunge în înaltul cerului dacă nu-ţi ştii lungul nasului.
• Copacul înalt, când este doborât la pământ, devine lung.
• Pretenţia de a urca mai sus, te ajută să cobori mai jos.
• I-am permis mai mult decât trebuia şi acuma vrea mai mult decât merită.
• Jurămintele dese, rar pot fi respectate.
• Penele păunului nu mai sunt aşa frumoase, dacă te gândeşti unde cresc.
• El stă să zică, ea zice să stea.
• Face ce face şi nu face nimic.
• Câinele avea o reacţie în lanţ.
• Lui îi cădea părul, iar ei i se cădea o bătaie.
• Unde frică nu e, ruşine nu e.
• Cine n-are mult, pierde puţin.
• A fugit de o muscă şi a dat peste un urs.
• I s-a spus că i s-a pus o opusă.
• Singura mea avere sunt eu; săracul de mine.
• Îmi pare bine că n-ai păreri de rău.
• Nu i s-a îngăduit să fie îngăduitor.
• Chiar dacă-ţi repari greşelile, nu ţi se uită că ai greşit.
• E greu să dobândeşti o singură iertare pentru mai multe greşeli,
dar poţi primi o singură pedeapsă.
• Artistul şi-a pus sufletul pe tavă şi l-a oferit spectatorilor, care
erau prea mulţi pentru a-l împărţi de aceea au început să apalude.
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• Torţionarii nu fac torţe, fac torturi.
• Dacă aţi fost plătiţi să fiţi răi, fiţi buni şi renunţaţi la plată.
• Scama se ţinea scai de un scamator.
• Este bine că nu mă simt rău.
• Arma nu este femela armăsarului, nici cala, femela calului.
• Sacul era plin de căpăţâni, dar nu era încăpăţânat.
• Tainul îl poţi ţine în tainiţă, dar pe rănit nu-l poţi ţine în raniţă.
• Culmea dobitociei este să îndobitoceşti dobitocul.
• Erbivorul se hrăneşte cu iarbă, dar humanoidul nu se hrăneşte
cu humă.
• Avea cap ca un căpcăun.
• Unul cal are şi altul călare.
• Nu pot să-mi dau seama de ce nu pot să-mi dau seama.
• A învins multe boli, până când a fost învins de o boală multiplă.
• Caută să nu cauţi ce nu-i de găsit.
• Pe măsură ce-i acoperea defectele, îi descoperea noi calităţi.
• M-am luptat cu el, pentru binele său, până l-am lăsat mort.
• Dacă mă îndoiesc de mine, cum să nu mă îndoiesc de tine?
• Călăuza te duce pe unde ştie el, nu pe unde vrei tu.
• Nu-ţi sinucide demnitate cerşind.
• Nu îndrăznesc să spun ce am îndrăznit să spun.
• Îi place să se întreacă dar nu-i place să fie întrecut.
• Inculpatul a primit o caondamnare condamnabilă.
• Combatantul, când s-a văzut combătut, s-a dat bătut.
• Sunt mulţumit de el că este mulţumit de mine.
• M-am angajat să nu-mi iau angajamentul.
• Mă tem să nu devin temut.
• M-am săturat de atâţia nesătui.
• Dacă nu l-aş putea suferi, aş suferi.
• Au acaparat toţi acaparatorii.
• A afânat fânul dar n-a deşirat şira.
16
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• Sculatul s-a răsculat dar culcatul nu s-a răsculcat.
• Se culca îmbrăcat şi se dezbrăca culcat.
• Avea ficatul mărit şi creierul invers.
• Paharnicul turna vin în cănile mesenilor.
• Stânga dreptaciului, nu ştia ce face dreapta stângaciului.
• Oaspeţii nepoftiţi, au fost poftiţi afară.
• Ospătarul inospitalier, a fost spitalizat înafara spitalului.
• Se voia cu doi pantofi într-un picior şi două picioare într-un pantof.
• Câinele crede că luna intră în nor fiindcă o latră el.
• La apus a spus că ţi-a spus ce avea de spus.
• Era o aşa de mare îngrămădeală de asceţi, încât sihaştrii cu greu
îşi mai găseau câte un loc în care să se poată aduna.
• S-a mărginit la a măsura nemărginirea.
• I-a intrat în cap că trebuie să sară garduri multe apoi i-a mai intrat ceva,
undeva.
• Lăudărosul minţea şi mincinosul se lăuda.
• Când greşeşti, se vede; când minţi, se aude.
• Ea trecea cu altcineva, iar el trecea cu vederea.
• Eu vreau să trăiesc pentru el, iar el vrea să moară pentru mine.
• Deşi nu ştia legile, le încălca mereu.
• S-a luptat pentru binele meu, rău de tot.
• Mai bine să ştii una şi bună, decât din toate câte puţin.
• Prezentul se zbate între antichitate şi posteritate.
• Frumuseţea la înrobit dar înrobirea nu l-a înfrumuseţat.
• Am dreptul de a fi judecat şi libertatea de a fi condamnat.
• I s-a propus să devină geniu, dar prostul a refuzat.
• Credea cu tărie în slăbiciunile sale.
• Căuta un loc bun pentru lucruri rele.
• Cerşetorul n-a primit bani, fiindcă avea mâinile murdare.
• Vrei să înveţi de la mine, cu condiţia să mă iau după tine.
• Eu îi voiam binele, iar el îmi voia bunurile.
17
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• Nimicul niciodată nu este pe sfârşite.
• Ce te face să crezi că mă face să cred?
• Unul era necunoscător, iar celălalt era nerecunoscător.
• Omul poate avea tuse măgărească dar măgarul nu poate avea tuse
omenească.
• Vrei, nu vrei, trebuie să vrei.
• Este liber să facă ce vrea; chiar dacă nu vrea.
• Avea tot timpul câte un minus în plus.
• Scaunul era acoperit cu o faţă de masă.
• Când nu avea nimic de mâncare, mânca ce găsea.
• L-a lovit năpasta să i se termine pasta.
• Avea o memorie de elefant şi o trompă de a lui Eustache.
• Musulmanul a jurat cu mâna pe Biblie că nu crede în Coran.
• Este un om respectabil, dar nu este respectat.
• Tot ce nu putea respinge, admitea cu plăcere.
• Ca să se transforme din lut în ceramică, a trebuit să treacă prin foc.
• Bolile, rareori înving. Moartea învinge mereu.
• Ştiinţa ta e moartă, dacă nu o împarţi neştiutorilor.
• Îi era lene să şi trândăvească.
• Cere-i să fie recunoscător şi nu te va mai recunoaşte.
• Vulpea dacă a văzut că nu poate ajunge la struguri, a devenit carnivoră.
• Câinele care nu latră, înseamnă că te cunoaşte.
• Era remarcat, de către toţi cunoscuţii ca fiind un necunoscut notoriu.
• Micul notar, îşi lua notiţe.
• Ziua bună se cunoaşte când începe să se întunece.
• Tot începutul are şi un sfârşit, constată începătorul.
• Hoţul neprins, e deprins cu furatul.
• Temperamentalul a fost temperat mental.
• Ca să te accepte proştii, trebuie să faci pe prostul.
• Când a început să nu i se mai vadă urma, a început să uite de
unde a plecat.
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• A recunoscut că nu vrea să recunoască.
• Una e să fii în gen unchi, şi alta-i să fii în genunchi.
• Ea la sfinţit, el la asfinţit.
• Neruşinatului îi era ruşine că este neruşinat.
• Era mai murdar decât murdăria însăşi.
• Aştepta să i se dea ceva şi i s-a dat ceva la care nu se aştepta.
• Nu-i văd partea bună, deşi cred că nu e rău.
• Era zgârcit până şi cu inteligenţa sa.
• Calul bătut, credea că-i de vină căruţa.
• I-au scos vorbe mutului... că ar fi surd.
• Dacă ai coborât până la nivelul prostului, el nu-i mulţumit; te vrea
sub nivelul lui.
• Ninge mărunt şi se depune masiv.
• E mare minune să crezi în minuni.
• Muncea din greu, pentru a avea o viaţă uşoară.
• Norocul este raiul leneşului.
• Adversarul te preferă laş, nu viteaz.
• Fugea încet şi mergea repede.
• Astuia nici dracul nu-i poate scoate demonii din el.
• Mă tem că se teme de mine.
• El e temător, iar ea e o temă tare.
• Avea posteriorul anterior şi interiorul exterior.
• Deşi ghioceii apar primăvara, lui i-au apărut în păr, în toamna vieţii.
• Şi-a cam făcut de cap... o căciulă şi două pălării.
• Musca a contractat o contracţie musculară.
• Ea nu avea nimic, dar el avea ce avea, cu ea.
• Sfântul nu avea niciun şfanţ.
• Am dreptul să n-am niciun drept.
• Un câine lătra la un câine care lătra la un câine.
• Eu râd, tu râzi, el... rade.
• Din toate florile din lume, am ales numai o floare; din toate femeile
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din lume, te-am ales numai pe tine.
• Cine fură azi un ou, ori îl fierbe, ori îl prăjeşte.
• Spune-mi cu cine te întâlneşti ca să ştiu ce să-i spun despre tine.
• Când lui i-a sărit ţandăra, ei i-a sărit muştarul.
• Unul des face, altul desface.
• Din cauză că ea avea bujori în obrăjori, el nu i-a mai oferit flori.
• Cel care căra bănet, s-a cărăbănit.
• Învingărotul şi-a biruit învinşii cu biruri mari.
• Nebunul este mai independent ca bunul.
• Mi-am schimbat părerea despre cel care-şi schimbă zilnic părerile.
• A văzut că nu este ceea ce-a văzut că este.
• Oamenii l-au închis pe Dumnezeu în biserici, pentru a nu-i stânjeni
prin alte locuri.
• Când răsare soarele, ne sculăm; când răsar alte mii de astre, ne
culcăm.
• La masa vieţii mănâncă toţi şi nimeni nu se satură, cu excepţia
sinucigaşilor.
• Neobrăzatul i-a supărat pe obraznici.
• Prostul şi nebunul nu se înţeleg, deşi amândoi gândesc aiurea.
• Prezicerile apărute peste zi, s-au îndeplinit noaptea... în vis.
• A fost pus responsabil, un iresponsabil.
• Nelămuritul, când a primit mură în gură, a murit.
• I-au explirat aspiraţiile de a se inspira.
• A ajuns atât de sus încât şi-a putut permite să uite cine l-a cocoţat
acolo.
• Alune căta şi alunecat-a.
• Tot căutând ceartă cu lumânarea, a călcat pe bec.
• Nu-şi spăla rufele în maşina de spălat, şi le spăla în familie.
• Fiindcă nu judecă, vrea să se judece cu mine.
• Cu o ureche nu auzea şi cu cealaltă nu înţelegea.
• S-au întâlnit la procesul de divorţ şi de atunci sunt de nedespărţit.
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• A pus la clocit ouă fierte, ca să nu le spargă cloşca.
• Dintre brânza de oi şi cea de vaci, el prefera brânza de burduf.
• Nevastă-sa avea degetele pline cu inele de logodnă.
• Milă a cerut, mile a primit.
• A făcut o faptă bună, rău de tot.
• După ce a domesticit un lup, a vrut să sălbăticească o oaie.
• Omul domină natura care-l subjugă.
• Toată bogăţia lui, sunt anii pe care i-a irosit aiurea.
• A nu mai înapoia împrumutul, este o formă de furt cu autor cunoscut.
• Măgarul nobilului nu rage mai frumos ca cel al săracului.
• Oricât ai fi de hoţ, nu-i poţi fura nimănui inteligenţa, ci doar
învăţăturile.
• În fiecare zi promite că mâine îţi va înapoia ce-ţi datorează.
• Papagalul, în singurătate, ca să nu se plictisească a învăţat mai
multe limbi străine.
• Jignirea este arma celui învins.
• Nu ştia ce să preţuiască mai mult: zestrea femeii sau femeia zestrei.
• Mortul trebuia îngropat, dar nimeni nu voia să sape groapa altuia.
• Astă toamnă mi-am pus întrebarea: Când se numără gâştele?
• În imediata sa apropiere, stătea un amic îndepărtat.
• Şi-a montat interfon la uşa cortului şi lift în interior.
• Fiindcă era hoţ de ouă, nu fura găini.
• Culmea ignoranţei este să-ţi ignori decesul.
• El era foarte erudit, ea – foarte înrudită.
• Dădea impresia că este foarte impresionat.
• Avea o imaginaţie inimaginabilă.
• A intrat într-o lungă efemeritate.
• Avea boala s-o ia la sănătoasa.
• A făcut imprudenţa de a nu fi prudent.
• Vroia, nu vroia, spunea vrute şi nevrute.
• Cu toate că pereţii au urechi, mai sunt şi care ascultă pe la uşi.
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• O mascara spunea măscări la măscărie.
• Aveau mai multe drepturi decât le trebuiau.
• Îl interesau oamenii dezinteresaţi.
• Ironicul era luat în zeflemea.
• Începutul era greu şi sfârşitul imposibil.
• A absentat, întrucât nu-şi putea motiva prezenţa.
• Puţină ambundenţă nu strică nimănui.
• Trăia într-o sărăcie îmbelşugată.
• Era foarte activ în inactivitate.
• În amurg, crepusculul tindea spre asfinţit.
• Apa, văzând că sângele apă nu se face, nu s-a lăsat nici ca mai prejos.
• Toată lumea îi zicea prost, dar când i s-a zis neghiob, i-a sărit ţandăra.
• Omul, cât trăieşte, învaţă, a zis prostul.
• Unul ştia dar nu făcea, altul făcea dar nu ştia.
• Mintea nu-i era sănătoasă, dar minţea sănătos.
• L-a subordonat, dar nu l-a ordonat.
• O găină a făcut ouă de raţă, din care au ieşit pui de curcă.
• Femeia n-ar fi devenit niciodată mamă, dacă nu se întâmpla să
nască un prunc.
• Fiindcă zicea prea multe, se credea prezicător.
• Burlacul îşi spăla rufele în familie.
• Dacă dai cu capul de pragul de sus, înseamnă că ori pragul e prea
jos, ori tu eşti prea înalt.
• Visele nopţii se nasc dintr-o idee concepută ziua.
• Oaia fără stăpân, a dat de un lup sătul.
• Unul avea vederi progresiste, altul avea vedenii.
• Urechea te-nşeală mai mult ca ochiul.
• Şi-a adus aminte că mi-e dator doar când a venit să-l împrumut
din nou.
• Lumânarea se consumă arzând; omul – trăind.
• A dormit bine şi a visat rău.
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• Vorba dulce nu produce diabet zaharat.
• Nu poţi avea casă bună între vecini răi.
• Este util să nu fii inutil.
• Nimeni nu iubeşte morţii; nici măcar cei de la pompe funebre.
• Omul se bucură de cântecul privighetorii deşi ea nu cântă pentru om.
• Şi oamenii fără suflet îşi dau sufletul.
• Dacă moaştele ar fi sfinte, ar fi în Rai, nu pe Pământ; sau aicea e Raiul?
• Însetatul apreciază mai mult o ciuşmea decât o operă de artă.
• Era atât de timid încât se ruşina şi de sine însuşi.
• Nu cel care a început trebuie să termine cearta ci acela care nu
are dreptate.
• Nu tuturora le place lumina ştiinţei; trebuie să admitem că mai
sunt şi lilieci.
• Nu-l ierta tu pe cel care i-a greşit altuia.
• Putea s-o salveze de la înec, dar i-a fost ruşine să o privească
dezbrăcată.
• Cel ce nu-i în stare să lovească, insultă.
• Am lovit în prostie şi a ţipat prostul.
• Melcul nu ştie că unii împung cu coarnele.
• Am visat că nu ştiam ce să visez.
• Irisul a început să-l cam stânjenească.
• Ea umbla lela, iar el la lelea.
• Nu-mi place cum cântă canarul; am impresia că mă înjură fiindcă
îl ţin în colivie.
• Cel pe care l-ai îngenuncheat, speră să te facă să stai în coate.
• El cu vin e, dar nu i se cuvine.
• S-a legat la cap în mod preventiv.
• Boul, când l-a văzut pe cel care astăzi a furat un ou, a luat-o la fugă.
• S-a restabilit instabilitatea.
• Fată bună, mireasă frumoasă... noră rea.
• Cearta oprită la jumătate nu este doar o jumătate de ceartă.
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• A măsurat de zece ori şi a tăiat o dată... din calendat.
• Deşi era lăsat în largul său, se simţea strâmtorat.
• Zicea „Vai de capul meu!” deşi se lovise la picioare.
• Se lovea fizic şi se rănea psihic.
• Noaptea lumina cu o lampă, dar ziua nu avea cu ce să întunece.
• Lupu-şi schimbă părul, dar nu cheleşte.
• Datoria, dacă stă mult în casă, creşte aşa mult încât n-o mai poţi
scoate afară.
• Oaia fără stăpân, era în căutarea unui lup.
• S-a inspirat dintr-o carte şi a scris zece cărţi.
• După ce s-a văzut cu (pru)sacii în căruţă, i s-a defectat o roată.
• Factorul nu factura, aparul nu apărea, avarul nu avaria.
• S-a făcut frate cu codrul... de pâine.
• Oamenii sunt toţi la fel, doar deosebirile fac diferenţa.
• Era îndrăgostit şase zile pe săptămână; a şaptea zi se odihnea.
• Poliglotul lovit, nu ştia în ce limbă să se vaite.
• Unul a degerat; altul a degenerat.
• A apreciat că se depreciase.
• Descendentul era primit cu condescendenţă.
• Unul purta o mască pe faţă, altul îi purta de grijă, prin spate.
• Sper să n-ajung să disper.
• Te-aş sfătui să nu-mi dai sfaturi.
• Am sentimentul că eşti resentimental.
• Şi-a găsit sfârşitul, încă de la început.
• A te complica este cel mai simplu lucru.
• Deşi stătea strâmb, nu putea vorbi drept, mutul.
• Hoţul înarmat, era de o sinceritate dezarmantă.
• Trândăvea cu foarte mare sârguinţă.
• După ce a fost înhumat, i-a murit nevasta, apoi i-a murit şi speranţa.
• Trăgea speranţa că insula va deveni continent însă a fost erodată
24

CONGRUENŢE PARADOXISTE

de valuri, dar speranţa mai trăieşte.
• N-am fost sprijinit să-l sprijin.
• Stăpânirea nu se poate stăpâni de la taxe şi impozite.
• Orbul şi ologul, au promis că au să danseze când v-a cânta mutul.
• Oaia a rămas fără stăpân, deoarece l-a mâncat lupul.
• Deşi era succesor, nu avea nici un succes.
• Era stimulat să primească stimulente.
• Deşi nu se lovise, îl durea sufletul.
• Leru-i ler şi cleru-i cler.
• În timp ce unul purta o discuţie, celălalt purta barbă.
• Când curtea este plină cu omături, o mături.
• Era supărat că nu ştia să se bucure.
• Până să-şi dea seama, şi-a dat duhul.
• Avea neajunsul că putea fi ajuns.
• A luat parte la o mare întrecere unde a concurat de unul singur şi
a luat medalia de bronz.
• N-a remarcat că n-a remarcat.
• Nu depinde de independenţa altora.
• Ţarca nu este femela ţarcului.
• Cred că era bărbat, deşi nu avea barbă.
• Au tras concluzia că se pot trage nişte concluzii.
• Ochiul confirmă ce-a auzit urechea.
• Îşi doarme somnul de veci şi visează că trăieşte.
• Satrapul şi săracul nu se pot despărţi, deşi n-au nimic în comun.
• Dacă ţăranul n-ar scurma în pământ, cel care scurmă după aur,
n-ar avea ce mânca.
• Înfierbântatul vrea umbră; înfriguratul vrea lemne; flămândul
vrea fructe... de la acelaşi pom.
• Umilul e privit rareori cu milă şi deseori cu dispreţ.
• Voia să fie unic şi a rămas singur.
• Dacă iubeşti florile, de ce le rupi?
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• Informatorul deforma informaţiile.
• Dacă trăieşti în întuneric, la ce-ţi trebuie ochi?
• L-au învins iertându-l.
• S-a întâlnit minciuna adevărată cu adevărul mincinos.
• Avea o poftă de mâncare aşa mare că nu-şi mai încăpea în piele.
• Câinele lui ştie şapte limbi străine şi-n toate şapte, latră la fel.
• Măgarul este pomenit atât de des în literatură încât se crede îndreptăţit să primească un premiu literar.
• Dacă întrebi care-i masculul vacii, mulţi îţi vor spune că e boul;
taurul tace şi face.
• Pentru a-l păcăli pe uliu, un stol de vrăbii s-au decis să se deghizeze în lebede.
• Alerga din poziţia culcat, şi dormea din fugă.
• Câinele, dacă ar avea carne pe săturate, n-ar mai roade oase.
• N-aveau nimic în comun; nici în comună.
• Era modest însă nu voia să se afle.
• Unul se ocupa de anunţuri; altul – de denunţuri.
• I-a lăsat milogului moştenire toată sărăcia sa.
• A recunoscut că nu-şi recunoaşte cunoscuţii.
• Unul era nepărtinitor, iar celălalt era cu păr ambundent.
• Câinele, oricât de credincios ar fi, între os şi stăpân, va lege osul.
• Când moare un animal, câştigăm o piele; când moare un om,
pierdem patru scânduri.
• La nunta de aur a celibatarului, nimeni n-a îndrăznit să-i fure
mireasa.
• El nu sufla în iaurt, fiindcă s-a fript cu piftie.
• Eu îi ceream păr de peşte, el îmi dădea păr de şarpe.
• Fiindcă îi frigea inima, a bătut-o de-a stins-o.
• Mă duc să-mi las mustaţă şi revin imediat cu perciuni.
• Are particularitatea de a nu conţine alte particularităţi.
• Ţara n-a făcut nimic pentru tine; tu n-ai făcut nimic pentru ea;
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totuşi este ţara ta; totuşi îi aparţii.
• În satul fără câini, lupul n-a găsit nici o oaie fără stăpân.
• Nu-mi face plăcere să-ţi fac neplăceri.
• Avea pretenţia să nu fiu pretenţios.
• A învăţat de la peşti că nu se poate vorbi cu apa în gură.
• Unul era prevăzător; altul – prezicător.
• I s-a prevestit că va primi o veste şi a primit o vestă.
• Dracul face păcate pentru a ajunge în Iad. Raiul îi repugnă.
• Toată viaţa a pribegit doar la el în sat.
• N-a scăpat ocazia să se folosească de prilej.
• Ea se perpelea, iar el se pripea.
• A demascat faptul că nu ai mască.
• A tot semnat şi a resemnat, până s-a resemnat.
• Avea însuşirea de a-şi însuşi lucrurile altora.
• Trăia cu convingerea că nimeni nu-l poate face să-şi schimbe convingerile.
• La opt m-am sculat, la nouă am mâncat şi la zece m-am culcat.
• A învăţat engleza înainte de a învăţa unde este Anglia.
• Era atât de neglijent încât nu se simţea neglijat.
• Adevăraţii călători, pleacă pentru a avea de unde veni.
• S-au solidarizat împotriva solidarităţii.
• Nimeni nu este împotriva potrivnicilor.
• Nu înţeleg de ce trebuie să existe neînţelegeri.
• Îi plăcea să se folosească de lucruri nefolositoare.
• Formatorul a format o formă diformă.
• Moartea nu este insuportabilă, din moment ce toţi trebuie să o
suportăm.
• Femei, nu vă ascundeţi frumuseţea naturală în spatele machiajelor.
• Nemâncatul s-a săturat să tot fie mâncat.
• El îşi făcea de lucru, iar ea îşi făcea de cap.
• Când căruţa nu mai este folosită, ori a murit calul stăpânului, ori
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a murit stăpânul calului.
• Până acuma m-am descurcat fără dinţi, dar dacă o să-mi pun un
dinte, o să mă descurc şi mai bine, zise ştirbul.
• El îi dădea pace; ea îi dădea plasă.
• Avea o imaginaţie bolnavă, ceva de inimaginat.
• Impostorul era postat în post.
• Individul, în mod cert, avea o individualitate certă.
• A fost influenţat pozitiv să nu mă influenţeze negativ.
• Ne bat toate vânturile, dar nu ne dăm bătuţi.
• Lacrimile stârnesc lacrimi; râsul stârneşte râs.
• Când e pace, place.
• Tâmpitului i-a venit o idee genială, dar a ignorat-o, din ignoranţă.
• Îşi închipuia că are un chip de neînchipuit.
• Nu există imperfecţiune perfectă, nici perfecţiune imperfectă.
• Era constant în inconstanţa sa.
• Am convenit ca inconvenienţele să-i revină neavenitului.
• Indiscretul a fost discreditat.
• Avea tendinţa de a merge, din cauza neputinţei de a sta.
• El era ingenios, iar ea era ingenuă.
• Prostul nu înţelegea de ce trebuie să fie inteligent.
• A consumat două creioane, ca să scrie ceva inconsumabil.
• Interdicţia la mâncare, dezvoltă apetitul.
• Şi-a exteriorizat interiorizarea.
• Speranţa moare ultima, dar nu în urma mea.
• Aştepta să cânte cucul şi a cântat mutul.
• Interpretul făcea interpretări interpretabile.
• Păgubaşul fugea după hoţi, ca să le dea pistolul pe care îl uitaseră la el.
• Găsesc de cuviinţă că ar trebui să fim mai cuviincioşi.
• În curtea prostului, câinele este mai gras decât porcul.
• Hipermetropul vede stelele mai departe ca miopul.
• Ea avea moţ, iar el avea emoţii.
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• Cei care fac răutăţi pe Pământ, ajung în Iad, dar cei care fac răutăţi
în Iad, unde ajung?
• Dacă ai impresia că poţi învinge natura, să n-ai impresia că o poţi minţi.
• A tăiat cocoşul fiindcă îi dădea deşteptarea şi vecinului.
• Am alungat zeii şi ne-am lăsat invadaţi de sfinţi.
• N-ai cum să cazi, dacă n-ai urcat.
• Faimos poate fi şi prostul şi deşteptul; e mai greu cu virtutea.
• Este mai uşor să evaluezi decât să evoluezi.
• Nu tot ceea ce stă pe un suport, este suportabil.
• I s-a îndeplinit visul în timpul somnului... de veci.
• Şeful păcătoşilor nu poate fi un sfânt.
• Iubesc intenţia ta de a mă iubi neintenţionat.
• Disturge-i armele inamicului şi vei avea un supus.
• L-am învins iertându-l.
• Îţi dau dreptate că ai dreptate.
• Nu căuta să mă cauţi, fiindcă găsesc de cuviinţă că nu meriţi să
mă găseşti.
• Hoţul devine cinstit când nu-l poate sărăci pe sărman.
• Dacă nu-i temeinică, nu e temelie.
• Nu poţi face pace, fără arme, dacă nu eşti sfânt.
• Nimeni nu-i îndreptăţit să facă nedreptăţi.
• Trăieşte-ţi viaţa, nu zilele.
• Dă-i copilului ce-i trebuie, nu-i da ce ţi-ar fi trebuit ţie, când erai copil.
• Nu aprinde o lumină pe care ştii că n-o mai poţi stinge.
• Focul urii are flăcări reci.
• Omul bun, era apărat de un câine rău.
• Nu poţi fi tigru, fără a fi considerat grandoman, de către pisicuţă.
• S-au lămurit că n-au nimic de lămurit.
• Adevărul gătit, nu-i mai apetisant decât adevărul crud.
• Vai de peştele săturat cu râma din undiţă.
• Cugeta cum să se însoare cu Geta.
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• A înţeles că la mijloc este o neînţelegere.
• Nedreptatea fuge mai tare, dar dreptatea ajunge mai repede.
• N-am nevoie de nicio nevoie; le am pe toate.
• Evita inevitabil, dicuţiile indiscutabile.
• În loc să-i calce pe urmă, i-a culcat pe umbră.
• Împotriva duşmanului neputincios, foloseşte dispreţul, nu armele.
• Ai grijă ca binefacerea să nu-i facă rău!
• Timpul poate avea şi viitor, dar vechimea are numai trecut.
• Căuta benzi şi a dat peste bande.
• În compartiment a avut un comportament impertinent.
• Era nehotărât în a lua o hotărâre.
• Îi făcea plăcere să-mi facă neplăceri.
• S-a stabilit că-l măcina instabilitatea.
• Fricosul a îndrăznit, cu timiditate, să se lepede de laşitate, devenind curajos.
• Se deplasa în diagonală, ori în sus, ori în jos; ori la dreapta, ori la
stânga; ori înainte, ori înapoi, niciodată altfel.
• Stăpânul era cam nestăpânit în a se stăpâni de la stăpână.
• Unul avea tot ce-i trebuia, iar celălalt nu ave nicio treabă.
• De voie, de nevoie, trăia în nevoi, la fel ca voi.
• De obicei te obişnuieşti cu diferite obiceiuri neobişnuite.
• Toată viaţa a avut noroc numai de ghinioane.
• M-aş schimba, dar mi-e frică să nu pierd la schimb.
• Nouă ni s-a spus o noutate, lui – nouă noutăţi.
• El nu ia nici o nuia de la ea, dar ea ia o nuia la ea.
• Când era vorba de fasonat, făcea fasoane la vorbă.
• După atâta somn, simţea nevoia să se odihnească.
• A observat că este pus sub observaţie.
• Deşi avem necesităţi asemănătoare, simţim necesitatea să ne ascundem de semeni.
• Unul n-avea stare, altul nu era în stare, dar amândoi erau înstăriţi.
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• Ca să grăiască adevăr din gură, a devenit păcătos.
• Mincinosul credea că apa a încheţat din cauza lui.
• În loc de vatelină, i-a pus vaselină.
• Adevărul gol, goluţ, făcea plajă la nudişti.
• I-am urat să aibă parte de duşmani somnoroşi.
• Pe opt iunie, a avut o opţiune.
• Aceeaşi întâmplare, a produs bucurie unora şi tristeţe altora.
• Acţionează cu patimă, dar nu fi pătimaş.
• El cu cosorul, ea cu cusurul.
• Duşmanul nu doarme niciodată dar şi prietenul se mai trezeşte
din când în când.
• La asasin, ce-i în guşă, aşa şi-n căpuşă.
• Porcul, pentru a ajunge din coteţ, pe masa gospodarului, trebuie
să treacă prin moarte.
• Începuse să îngheţe, dar a fost temperat.
• Apatridul s-a jertfit pentru patrie.
• Gelosul este mai nefericit ca încornoratul.
• Pedepsim pe unul, spre a-i speria pe alţii.
• Zgârcitul este mai îngrijorat ca risipitorul.
• El a perceput, dar n-a priceput.
• Nu există imperfecţiune perfectă.
• De frica pericolelor, trăia periculos.
• Nu regret că nu regret.
• Politicienii luptă pentru bunăstarea tuturor, începând cu ei.
• Există şi posibilităţi imposibil de realizat.
• Prevăd că nu vei fi prevăzător.
• Nu-şi făcea datoria dar făcea datorii.
• A fost ultimul căruia i s-a dat întâietate.
• Este de neînţeles cum înţeleg unii să trateze neînţelegerile.
• E o mare prostie să crezi că doar tu eşti deştept.
• E mult mai bine să înveţi mult mai bine, decât mult mai mult.
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• De obicei judecă, dar nu judecă obiceiul.
• A luat jumătatea plină din jumătatea de măsură.
• La crimă, n-a vărsat o lacrimă.
• Dacă te laş’, eşti laş.
• Se lăuda că mereu este dojenit.
• Se căznea să prindă animale, pentru a le pune în libertate.
• Nici nu mai ţin minte câte lucruri am memorat.
• Nu găsesc leacul cu care să-i dau de leac.
• O răutate legitimă, sau o bunătate ilegală?
• Regula regulilor este regularitatea.
• Nu putem gândi o lege mai presus de gândirea noastră.
• Harnicului îi era lene să lenevească.
• Sclavul se vrea stăpânul sărăciei sale.
• Este interesat să-i stârnească interesul dezinteresatului.
• Liniştea profundă îl neliniştea profund.
• A ieşit în lume şi a intrat în bucluc.
• Martorul era mai vinovat decât inculpatul.
• Nici o oră din zi nu era mai plăcută ca ora mesei.
• Minoritarii sunt trataţi cu maturitate.
• Fiecare maximă trebuie să conţină o minimă învăţătură.
• A memorat ceva imemorabil.
• El a luat un hotar; ea – o hotărâre.
• Toată viaţa s-a pregătit pentru moarte şi a murit pe nepregătite.
• Este bine că nu te simţi bine, când simţi că eşti nesimţit.
• Nimicnicia urăşte măreţia.
• A mărturisit că nu a mărturisit nimic.
• S-au luat măsuri nemăsurate.
• Este mult mai indicat să studiezi medicina din punctul de vedere a
omului bolnav, decât a celui care a ajuns medic fără să fi fost suferind.
• Memoria te ajută când vrea ea, nu când vrei tu.
• Meseria îi asigură mesele.
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• Era mândru de mândra sa cea mândră de el.
• Am constatat că nu ştiu să mor, şi am hotărât să nu fac ceea ce
nu ştiu.
• Îmi face plăcere că nu-ţi face plăcere.
• E în natura omului să nu respecte natura.
• Părea un om neobişnuit de obişnuit.
• Unul avea voie; celălalt nu avea nicio nevoie.
• Avea un comportament nefiresc de firesc.
• Unu-i surugiu, altu-i cusurgiu.
• El avea multă minte, iar ea avea doar o rugăminte.
• Avea boala să o ia la sănătoasa.
• Bogătaşul era sărac... cu duhul.
• A apărut o schimbare în modul de înlocuire a schimburilor.
• Avea scopul să-şi atingă ţelul.
• Te rog fă-mi serviciul de a nu-mi face deservicii.
• Limba rusă, era ridicată în slavă.
• Avea slăbiciunea de a se crede mare şi tare.
• Femeilor le place să se sluţească cu tot felul de machiaje.
• Îţi doresc din plin să nu-ţi faci speranţe deşarte.
• Având părul spiralat, se crede spiritual.
• Vizibilitatea era invizibilă.
• O greşeală, oricât de mică, poate afecta o lucrare oricât de mare.
• Nu face greşeala să-ţi ascunzi greşelile.
• Dacă greşeala se plăteşte, am de gând să greşesc mult, pentru a fi
plătit bine.
• N-avea curajul să spună că nu-i este frică.
• Am curiozitatea să aflu cât eşti de curios.
• Săteanul s-a deprins să prindă tot ce era de prins, de prin sat.
• În zilele întunecate, visa nopţi însorite.
• A visat că a murit, şi nu s-a mai trezit din somn.
• Avea visuri onirice.
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• Sportul şi-a pierdut spiritul de joacă, devenind luptă.
• Aici s-a stabilit instabilitatea.
• Trăia într-o inconsecvenţă statornică.
• Suferindul devenise nesuferit.
• Fără studiu de caz, nu fă caz de studiu.
• Era supărător de supărăcios.
• Când vedea că-i scade temperatura, îi creştea inima.
• Ştia când să tacă, dar nu ştia când să vorbească.
• Cu răbdarea, poţi toci lanţurile; cu nerăbdarea, le poţi rupe.
• Stăpânea mari averi dar n-avea stăpânire de sine.
• Unul şi-a pierdut cunoştinţele iar el şi-a pierdut o cunoştinţă.
• Dacă poţi alerga într-un suflet, cum de nu poţi alerga într-un picior.
• A auzit cum vedeniile făceau zgomote vizibile.
• Marea lui ştiinţă, este mai mică decât mica ei neştiinţă.
• Prostul admite ştiinţa; deşteptul admite prostia.
• Nu tăinui ce trebuie spus şi nu spune ce trebuie tăinuit.
• Cu gândul că „de ce ţi-e teamă, nu scapi”, a scăpat de teamă.
• El era temperat, iar ea era temperamentală.
• Subiectul ne-a ţinut o predică despre predicat.
• Avea deprinderea de a prinde tot ce era de prins.
• Obişnuia să se nărăvească la deprinderi neobişnuite.
• Dacă nu omori pericolul când este mic, el creşte şi te omoară.
• El se făcea că minte, eu mă făceam că-l cred.
• Duşmanul este pedepsit să nu doarmă niciodată.
• Era aşa de prost încât cădea prin gropile altora, săpate de el.
• Ai datoria să nu te laşi îngropat în datorii.
• Tristeţea returnării, este dublă, faţă de bucuria primirii.
• Este un om foarte primitor; primeşte tot ce i se dă.
• A văzut moartea cu ochii... închişi.
• Înainte de a cădea pe gheaţă, căzuse pe gânduri.
• El niciodată nu-şi bătea capul; îl băteau alţii.
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• I s-au dus ochii în fundul capului, dar fundul nu i s-a dus nicăieri.
• Nu se enerva cu una, cu două, ci cu trei patru...
• Şi-a asumat răspunderea de a nu răspunde.
• A priceput că este un nepriceput.
• S-a avântat să înfrunte vântul.
• Duşmanii aveau duşmani prietenoşi.
• După o lungă prietenie, a urmat o nesfârşită duşmănie.
• Principesele aveau principi, nu principii.
• Ea prosperă; el, prost, speră.
• Prostia şi trufia sunt surori cu nebunia.
• Dacă-ţi recunoşti prostia, nu înseamnă că te-ai deşteptat.
• Avea slăbiciune la cei puternici.
• Era circunspect de prudent.
• Avea puterea de a ceda în faţa slăbiciunilor.
• Arma lui secretă, era un băţ cu mai multe capete.
• Raţia lui de raţiune, era iraţional de redusă.
• Mulţumeşte-te doar cu nemulţumirile tale.
• Fiindcă n-a fost mulţumit cu răsplata, i s-a ras plata.
• Nimeni nu va putea şti ce-i binele, dacă n-a cunoscut răul.
• A fost sfătuit să stea mai puţin la sfat.
• S-a gândit că este mai bine să se răzgândească.
• Acţionarul a reacţionat.
• Este regretabil faptul că nu-şi regretă fapta.
• Avea tăria de caracter să suporte toate caracterele insuportabile.
• Nu era vrednic să-l cinstească pe cel vrednic de cinste.
• Strângătorul a fost constrâns să strângă conul.
• A fost anunţat că va fi anunţat.
• Avea conştiinaţa încărcată cu cunoştinţe.
• A fost pus la respect, fără niciun pic de respect.
• Este sclavul aptitudinilor sale de stăpân.
• Am rugămintea să nu-mi adresezi rugăminţi.
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• A scăpat de scăpătare.
• Avea remuşcări, fiindcă îl remuşcase un câine.
• Unul a fost pus la masă; altul a fost pus la respect.
• De puţin timp, i-a intrat în obişnuinţă un obicei urât, la care ţinea
de mult timp.
• Şoarecii, de bucurie că pisica nu-i acasă, au ignorat capcana.
• Era nedrept de drept.
• După ce a terminat Dreptul, a intrat într-un partid de stânga.
• Trecea printr-o nelinişte trecătoare.
• A cumpărat o capcană cu care să prindă şoareci pentru pisică.
• Supraveghetorul veghează, dar nu garantează.
• S-a accidentat în mod accidental.
• Împărţea dreptatea în mod nedrept.
• L-au ucis, ca să nu mai ucidă.
• Căra mari greutăţi, cu mare uşurinţă.
• Nu confunda valoarea cu preţul; un lucru valoros nu are preţ.
• Ca ceva să fie veşnic, trebuie să nu se nască fiindcă numai aşa nu poate muri.
• Viaţa îţi aparţine numai atât cât poţi dispune singur de ea.
• Toate viciile sunt rele, chiar dacă le măsurăm diferit.
• Nu ştie să vrea, dar vrea să ştie.
• A fost bătut fiindcă s-a abătut.
• Avea o activitate inactivă.
• A fost acuzat pe drept că acuza pe nedrept.
• Adultul a comis un adulter.
• I s-a arătat o arătare pe care nu o poate arăta.
• A dobândit dobândă la dobândă.
• Are aptitudinea de a fi inapt.
• Şi-a pus în gând să se mai gândească.
• Avea menirea de a ademeni.
• A pătruns adânc, în înaltul cerului.
• La ei, din trei accidentaţi, moare unul; la noi, din doi accidentaţi,
mor trei.
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• El era sub arme, nevastă-sa era sub tensiune, iar amantul era sub pat.
• S-a gândit mult dacă e musai să mediteze puţin.
• Iluzionistul a fost deziluzionat.
• Originalul era făcut după o copie.
• Nu era destul de inteligent ca să-l poată înţelege pe prost.
• Avea o expresie inexpresivă.
• După ce a condus-o acasă, s-a lăsat condus în dormitor.
• Seria câte o pagină pe zi, în fiecare noapte.
• Îşi dădea interesul să-mi stârnească interesul.
• Raiul orbitor nu poate fi frumos colorat.
• Unii apreciau peştii mari; alţii – peştii prinşi.
• A intrat cu musca pe căciula şi a ieşit basma curată.
• Cu toate că îi mergea rău, îi stătea foarte bine.
• Unul mic de stat, conducea un mare stat.
• Eu mă lai, tu te lai, el... mălai.
• Pe la circuri, circulau circa cinci circulare.
• Omul care se respectă, respectă toţi oamenii.
• I-a făcut o cinste pe cinste.
• I s-a comunicat că a fost excomunicat.
• Mai bine cu-n spin în talpă, decât cu un popă la cap.
• Unul avea câştig de bani; celălalt – câştig de cauză.
• Pianistul a fost dus cu cobza.
• A ieşit primul la un concurs... de împrejurări.
• Unii trag concluzii, alţii trag consecinţe.
• A luat în consideraţie că poate fi desconsiderat.
• Stătea cu mâna pe conştiinţă şi cu-n picior în groapă.
• Era convins că nu poate fi convins.
• A ajuns la crepuscul cu noaptea-n cap.
• Roţile trenului călcau ca pe ace.
• El îi ţinea calea, ea îşi lua valea.
• Culmea astronomiei: să-ţi răsară stele-n cerul gurii.
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• Cerbii au fost exacerbaţi.
• Ţăranul, când a aflat că toate drumurile duc la Roma, nu şi-a mai
lăsat copiii să iasă pe uliţă.
• Îl cam călca pe coadă o femeie care-i căzuse pe cap.
• Mai bine surd decât absurd.
• A găsit ac de cojocul lui, dar nu-i găseşte cojocul.
• A luat act de faptul că i s-au luat actele.
• Unul dormea dus, altul dormea întors.
• Avea aerul că simte cum pluteşte ceva în aer.
• Ca să ajungi la ceea ce-ţi trebuie, pleacă de la ceea ce ai.
• Toţi ghinioniştii din timpul luptelor, devin eroi postmortem.
• O privea de sus, deşi jos arăta mult mai bine.
• După ce l-a făcut albie de porci, a început să râdă mânzeşte de cel
care avea tuse măgărească.
• Duşmanii sunt de acord cu discordia.
• Ea avea ceva la activ, el era activ la ceva.
• Poştaşul avea ceva de spus la adresa mea.
• Fără acţiune, mor şi ideile şi sentimentele.
• Defectul educatorului era că nu era educat.
• A transformat cărarea în drum, fiindcă dorea să ajungă la Roma.
• Ceva îl îndemna să spună altceva.
• Avea costum albastru, ochii verzi şi inima neagră.
• Şi-a rezervat dreptul de a judeca strâmb.
• După ce l-a făcut albie de porci, a început să-l împroaşte cu zoi.
• El era la munte, iar ea era la mare... ananghie.
• Pe el nu l-au putut salva de la înec, întrucât au trebuit să salveze
aparenţele.
• Îi lăsa gura apă, după niscaiva lichide.
• Deşi îl trecuseră toate apele, nu se simţea în apele lui.
• Fiindcă nu avea după ce bea apă, o ţinea tot într-o beţie.
• A plecat apostoleşte, cu maşina din dotare.
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• Pompierului nu-i ardea de incendii.
• A făcut din ţânţar armăsar şi acuma vrea să-l castreze.
• După ce s-a fript, a sărit ca ars.
• Era nehotărât dacă să se hotărască sau nu.
• Avea o imaginaţie inimaginabilă.
• Îl interesau oamenii dezinteresaţi.
• Era în asentimentul resentimentalului.
• Face impresia că vrea să impresioneze.
• El îşi controla conduita, iar ea îi controla conturile.
• S-a gândit că n-are rost să se răzgândească, apoi s-a răzgândit.
• Îşi masca prostia cu multă inteligenţă.
• Şi-a luat o grijă de pe cap şi şi-a pus o pălărie.
• A fugit de la şcoală, fiindcă nu era dus la biserică.
• Folosim prea multe litere pentru microorganisme şi prea puţine
pentru neant.
• Avea ce avea cu mine; cu el nu avea nimic.
• Vreau să vă spun că nu vreau să vă spun nimic.
• Pâinea nu era bine coaptă, în schimb nu era sărată.
• Şia-r băga minţile în cap, dar nu-i încap.
• De voie, de nevoie, şi-a făcut nevoile, deşi nu era voie.
• A zis că n-a zis nimic.
• La întâlnirea cu fiii satului, erau numai orăşeni.
• Noua nevastă i-a spălat tot ce era al lui; până şi creierii.
• Asistenţa asista cum pacientul se impacienta.
• Făcea facturi contrafăcute.
• Am responsabilitatea să nu devin iresponsabil.
• Avea însuşirea de a-şi însuşi ce nu-i aparţinea.
• Bipedul cu para, cumpăra, cu-o para, paralelopipedul.
• Pe muribund nu-l ajuţi cu nimic dacă îi spui că au mai murit şi alţii.
• Pentru a obţine lichide, consuma combustibil solid.
• Cuvântul scurtătură, mi se pare cam lung.
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• De ce spui că eşti răcit, când eu văd că ai temperatură?
• Până să-i facă el o copie, ea i-a făcut doi copiii.
• Când mă uitam la el, vedeam prost, cu ambii ochi.
• A intrat cu el în vorbă şi i-a ieşit din cuvânt.
• Avea o avere nemaivăzut de mică.
• Nu toţi rechinii atacă omul, dar omul atacă toţi rechinii.
• Ieri am văzut o lebădă neagră şi una lipsă.
• Cu o ureche nu auzea bine, iar cu cealaltă auzea prost.
• Se pare că vrea să se separe.
• Când s-a văzut singur, a început să se simtă în plus.
• A căştigat cursa în care s-a lăsat atras.
• Avea drept de viaţă şi stângă de moarte.
• Avea în mână pâinea şi cuţitul, dar n-avea nimic în picioare.
• După ce i s-a dat cuvântul, i s-a luat vorba din gură.
• Este un nesimţit cu simţ de răspundere.
• Şi-a luat inima în dinţi şi picioarele la spate.
• Aparatul trebuie reparat, neaparat.
• L-a cuprins un foc la inimă de-i sfârâiau călcâiele.
• S-a stabilit că are o instabilitate stabilă.
• Cine se scoală de dimineaţă, ajunge mai departe de cât ar fi trebuit să ajungă.
• S-a făcut luntre şi punte, ca să treacă pe pod.
• Lenea este rezultatul unei întâmplări de care m-aş putea lipsi,
dacă nu mi-ar fi lene.
• Ştia pe dinafară tot ce era pe dinăuntru.
• Ştirbul avea un dinte împotriva extragerilor dentare.
• Nu există soare cu dinţi, nici lună cu proteză.
• Ea îi cânta în do diez, iar el îi vorbea în dodii.
• S-a făcut că refuză onoarea de a fi făcut cetăţean de onoare.
• Nu pot să-i dau seama cum a putut să-şi dea seama.
• Avea impresia că mă poate impresiona.
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• A început să îmbătrânească încă de când era tânăr.
• Când era în vână, vâna.
• Ambii aveau ambiţii ambientale.
• Are speranţă-n mine c-o să-mi pun spernaţa-n el.
• Voia s-o ia, şi a primit soia.
• Ea îi face ouă fierte; el îi făcea zile fripte.
• Nu toţi românii sunt romancieri şi nu toţi rromii sunt români.
• În faţa legii, ilegalii sunt egali cu egalii.
• Era adus de spate şi dus cu capul.
• La drept vorbind, el a păşit cu stângul.
• I s-a dus buhul că-i sărac cu duhul.
• Credea că se izbăveşte dacă îşi face o izbă.
• Unul n-avea ce face, altul făcea ce n-avea.
• El s-a prins că tu nu te-ai prins.
• A te căsători, vine de la a face casă, nu de la a face apartament.
• Pierdut nopţi albe. Găsitorului îi ofer zile negre.
• Minoritarii sunt mai şovini ca majoritarii şovini.
• Muncea aşa mult încât nu-i rămânea timp de puţine plăceri.
• Nero a fost un roman piroman.
• Romul de Jamaica, este mai dăunător sănătăţii decât rromul de
România.
• A fost condamnat de lege, pentru fărădelegi.
• Şi-a pus ambiţia să-şi facă ambiţia.
• Bătrânul cu sfatul, tânărul cu statul.
• Pentru cel care nu vrea să audă, o ureche îi este prea mult.
• A făcut parte dreaptă: Mie mi-a dat dreptul şi lui i-a dat drepturile.
• Din când în când, se uita cu regularitate la meciuri.
• Eu îi cântam în strună, iar ea îmi cânta în altă parte.
• Stătea până obosea, apoi se culca, pentru a fi odihnit când va
trebui să mănânce.
• Tocmai i se luase o greutate de pe inimă, când i-a căzut ceva greu
la stomac.
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• Mai bine cu ghips în mână, decât cu mâna-n ghips.
• Pentru marea sa trândăvie, a fost recompensat cu multă sărăcie.
• Era inconstant, în mod constant.
• Muribundul se făcea că-i sănătos tun.
• Cine munceşte, greşeşte, iar cine nu munceşte, greşeşte că nu
munceşte.
• Uşurinţele, adunate în timp, au devenit o mare greutate.
• Contaţi pe mine în toate privinţele, dar nu priviţi în toate conturile.
• Banul nerisipit aiurea, este ca şi cum l-ai câştiga a doua oară.
• A alunecat pe scări şi a căzut pe gânduri.
• Au convenit că au convingeri convenabile.
• Era în stare să rezolve orice problemă care nu viza matematica.
• Din punct de vedere gramatical, respecta toate regulile... de circulaţie.
• Nu se apuca de lucru de teamă să nu facă gunoi.
• Era numai gura de el şi invers de ea.
• S-a hotărât să nu mai fie nehotărât.
• Unii îşi risipesc economiile, alţii îşi economisesc risipele.
• Unul avea un cent, iar celălalt avea un euro, fără nouăzeci de cenţi.
• Degeaba ştii să câştigi dacă nu ştii să păstrezi.
• Eu i-am făcut un bine, iar el mi-a făcut bobine.
• Nu-i stătea în fire să intre pe fir.
• La şcoală avea probleme cu matematica.
• Gândea gramatical şi scria invers.
• Fiindcă nu le plăcea căldura, au devenit recidivişti.
• Nu voia să devină de renume internaţional ci externaţional.
• Socot că eşti un nesocotit.
• Când avea, risipea; când n-avea, devenea econom.
• Zece taţi nu pot aduna cât poate risipi un fiu.
• Îşi făcea iluzii că îşi va face vara sanie şi iarna căruţă.
• Fiind tras ca prin inel, arăta ca un deget.
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• Culmea beţiei: să bei bere cu un ţap ispăşitor.
• Toate abstracţiile au fost concretizate.
• Dumnealui este cu un picior în groapă şi cu celelalte pe mal.
• Animalele aleargă mai tare ca omul, deoarece au patru picioare.
• Eu sunt cu ceva mai bogat decât cel care n-are nicio lescaie.
• Modestul a primit premiul de popularitate.
• Majoritatea cântecelor populare, încep cu „foaie verde” chiar dacă
sunt cântate iarna.
• Hoţul de drumul mare, se jura că nu a furat nici măcar o cărare.
• Duhovnicul şi-a dat duhul, cu duhul blândeţii.
• L-a dus cu zăhărelul că o să-i dea miere.
• Lasă ceva după viaţă, căci după moarte le laşi pe toate.
• Au fost toată viaţa nişte oameni aşezaţi; ultima dată au fost aşezaţi
în nişte sicrie.
• Îşi trăia viaţa omorând în strânga şi-n dreapta, fiindcă era ambidextru.
• Nu-i pomeni surdului despre vocea mutului.
• Din izbuc, izbucnea apă, dar din apă nu izbucnea nimic.
• Ar fi vrut miez, dar îi era milă de coajă.
• El a beştelit-o, ea a feştelit-o.
• Când auzea maşina pompierilor, se făcea foc şi pară.
• Pe unu-l mânca pielea, pe altul – lupul.
• Pe stradă se străduia dar pe casă nu se căsătorea.
• Îi place să lenevească, dar nu-i place să flămânzească.
• Când hoţul a intrat în casă, gazda a intrat în panică, iar amantul
a intrat în dulap.
• Când a putut, n-a vrut, iar când a vrut, n-a mai putut.
• El o izgoneşte, ea îl izbăveşte.
• Căldarea, era pentru apă caldă, iar recipientul era pentru apă rece.
• Când ea a intrat pe fir, el şi-a ieşit din fire.
• Fiindcă era în floarea vieţii, i s-a părut că a face copil din flori, e
floare la ureche.
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• Au fost trăsniţi, în timpul unei şedinţe fulger.
• Până să fure meserie, a furat o mamă de bătaie.
• Unul avea ceva de furcă, cu cel care avea ceva de coasă.
• Când pe la ei ploua cu găleata, pe la noi ploua cu grindină.
• El levita, ea-l evita.
• Viteaza a scris o teză despre viteză.
• Cui i-a fiert oala, cuie a mâncat.
• El postea, ea se prostea.
• Eu îi cântam la pian, iar el îi cânta în strună.
• La noi, cine nu munceşte, nu mănâncă, iar cine mănâncă, nu
munceşte.
• Nu se ducea să moară; se ducea la moară.
• A obosit privind cum se munceşte.
• Copacul trândavului, în loc de poame, face foame.
• Aştepta să-i cadă o pară în gură, şi i-a căzut... un par.
• Dacă dormi toate somnurile, nu prinzi toate mesele.
• A lăsat gluma la o parte, şi a trecut în partea cealaltă.
• Nudistelor le plăcea adevărul gol goluţ.
• Fotbalistul s-a dat de gol că nu ştie să dea gol.
• Procurorul era preocupat să-şi procure o procură.
• Era primul om care venea în urma celorlalţi oameni.
• I s-a comunicat sentinţa la moarte, prin viu grai.
• Ascetul era pătruns de spiritul gregar, specific sihaştrilor.
• A câştigat bani grei, prin muncă uşoară.
• De frică să nu cadă, stătea numai culcat.
• O masă este aur curat; două mese – argint curat; a treia masă –
otravă curată.
• La puşcărie, toate spectacolele se joacă cu casa închisă.
• A fost amendat că nu curăţă zăpada, deşi nu o murdărise el.
• Când au văzut câte mile au de parcurs, au început să-şi plângă de
milă.
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• Tata ne împărţea frăţeşte câte o mamă... de bătaie.
• Dacă a văzut că nu-l duce mintea, s-a lăsat dus în ispită.
• În exterior, se deplasa cu un motor cu ardere internă.
• Există doar câmpuri electromagnetice, munţi electromagnetici nu sunt.
• Arborii cotiţi, înfloresc sub forma unor pene de motor.
• Ionul poate fi pozitiv sau negativ; niciodată nu poate fi botezător.
• Gura mică mănâncă averea mare.
• Peştii, de frică să nu sece balta, elimină apa înghiţită pe urechi.
• I-a mers rău de la bun început.
• Ea nu avea pe vino-ncoace, iar el nu avea încotro.
• Îi jucau ochii în cap, că doar nu era să-i joace în altă parte.
• Unul era cumpătat; celălalt era cam pătat.
• Mai puţină mâncare, mai multă bunăstare.
• Când stătea, era conştient că subconştientul îi lucrează.
• Mi se pare că ţi s-a părut că mi se pare.
• Deşi nu fusese niciodată dat cu împrumut, era considerat un înapoiat.
• Când el mânca din ochiuri, ea îl mânca din ochi.
• Multă mâncare bună, mare boală rea.
• Avea lacăt la gură, dopuri în urechi, păianjeni la ochi şi căuta zăvoare pentru picioare.
• Când se lae baba-n baie, ba e laie, ba-i bălaie, ba cu bai e.
• Fiindcă n-aveau funii, se ţineau lanţ.
• Avea inimă mare, gură largă şi pungă mică.
• Unul şi-a mâncat leafa; celălalt şi-a mâncat lefteria.
• Delegatul era nebun de legat.
• Era ocupat cu traiul sub cerul liber.
• El a luat o grapă, ea a luat o gripă.
• Mi-a adresat injurii, dar a greşit adresa.
• Şi-a schimbat impresia despre cei care fac schimb de impresii.
• Un propus a presupus că va fi supus nesupus.
• Apărătorul părea că nu apără părerea apăratului.
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• A înapoiat înainte de-a primi ce-a primit după ce a înapoiat.
• Pensionarilor le-a venit vremea să piardă vremea.
• Amintirea răului face rău ca răul însuşi.
• Era pentru lupta contra contrabandiştilor.
• L-am înjurat fiindcă mi-a adresat injurii.
• Unul era contrabasist, altul – contrabandist.
• Corespondentul voluntar, avea umor involuntar.
• La un moment dat, gânditorului nu i s-a mai dat niciun moment
de gândire.
• Leneşului i s-a interzis să mai facă efortul de a mânca.
• Cât unul a domnit, celălalt a dormit.
• Îmi place să cred că nu-ţi place să crezi.
• După ce a murit rechinul, toţi ştiau să înoate.
• Frica naşte ameninţări înfricoşătoare.
• Suferă de teama suferinţei.
• Culmea ghinionului: să-ţi ardă carabia, în largul oceanului, şi să
nu ai cu ce o stinge.
• Spaima fără sfârşit, este mai rea ca sfârşitul fără spaimă.
• Voia să fie timid, dar nu îndrăznea.
• La vorbă – lup; la faptă – miel.
• Contrabandiştii circulau pe contrasens.
• Ia-l de unde nu-i şi pune-l la locul lui.
• După ce a scos capul în lume, şi-a luat lumea-n cap.
• Ea purta ochelari de soare, iar el îi purta sâmbetele.
• Un membru din bandă, făcea contrabandă cu membre.
• Contestatarii au contestat, în mod incontestabil că le sunt scoase
contestaţiile din context.
• „Ex caetera” poate fi mai cuprinzătoare decât cea mai lungă frază.
• I-am împrumutat bani şi i-am devenit duşman; acuma vrea să-i
împrumut arma.
• El japonez, ea – jap o palmă.
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• El este cu raţe, ele sunt curate, ei sunt cu rate.
• Unul era muritor de rând, iar celălalt era muritor de foame.
• Eu m-am făcut comod, iar ea s-a făcut c-o modă.
• Iapa a priceput de ce bat şeaua, dar şeaua nu a priceput de ce nu
bat iapa.
• Era ţăran, când stătea la ţară; era orăşean, când stătea la oraş şi
prost – când era la o adică.
• Dacă poţi sări peste mânie, căinţa nu-ţi va mai sta în cale.
• Când s-a-ntins să-ntingă, a fost împuns să-mpungă.
• Oile au încălcat pactul de neagresivitate încheiat cu lupii.
• Tot naşul are naş, ba chiar şi naşă.
• Este slabă nădejde să devină om de nădejde.
• Neam de neamul lui n-a fost neam prost.
• Avea neastâmpărul de a se astâmpăra.
• Simţea necesitatea să devină necesar.
• Era considerat pe nedrept ca fiind om nedrept.
• Nu-i era la îndemână să fie îndemânatec.
• Nemâncatul a fost mâncat, pe nepusă masă.
• L-am văzut cum s-a făcut nevăzut.
• A fost informat că a fost dezinformat.
• Merge direct la ţintă, pe căi ocolite.
• Îi învingea pe toţi dar pe el nu se putea învinge.
• Decât iute la mânie, mai bine iute la fugă.
• N-a trecut clasa, dar l-au trecut năduşelile.
•Tu pui de mămăligă, ea pui de năpârcă.
• Neavenitul era nul, dar nulul nu era neavenit.
• Chimistul era nechimuluit.
• Era făcut să facă numai nefăcute.
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În tot răul de-i un bine,
Este bine şi în tine.
A ieşit din criză
Şi-a intrat în priză.
Au promis dreptate
Şi-au dat strâmbătate.
Ori furniza încetarea,
Ori înceta furnizarea.
Nu poţi vinde amintiri
Şi cumpăra prevestiri.
El a afirmat
Un adevăr sfruntat.
Adevăr vindea
Şi iluzii cumpăra.
De-aventuri nu se lăsa
Dar de căsnicie, da.
Caiere n-aveau
Dar se-ncăierau.
Ieşi din harababură
Şi intră-n încurcătură.
Nu confunda, ca tâmpitul,
Înţepatul cu înţepenitul.
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Vicii mici dacă primeşti,
Le creşti şi le înmulţeşti.
Eu voiam prietenie
Iar el voi cârdăşie.
Nu făcea ce trebuia
Dar lucra, lucra, lucra...
De cât un duşman perfect,
Mai bine-un prieten cu-n defect.
Învaţă-l, nu-l critica;
Ajută-l, nu-l abandona.
Păcatul îl suporta
Dar pedeapsa, ba.
Avea-n plus doar nişte ani,
Doctorii şi mulţi duşmani.
După păcat alerga
Iar de virtute fugea.
Unul e-mbrăcat frumos,
Celălalt e virtuos.
Când viciul sporeşte,
Meritul descreşte.
Frumuseţea-i trecătoare;
Bunătatea moarte n-are
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Bunătatea nu te doare,
Ura-i gata să omoare.
Dacă vrei să ai dreptate,
Renunţă la răutate.
Când virtute n-ai,
Cu nobleţe-ai bai.
El mulţi ani avea
Dar virtute, ba.
Binele rău îl făcea
Şi răul aşijderea.
Vede doar ce-i rău, la mine,
Şi doar ce-i bine, la tine.
Bine faci, eşti ignorat;
Rău de faci, eşti remarcat.
Dacă rău-i necesar,
Binele e în zadar.
El, dac-ar putea ploua,
S-ar extinde seceta.
Întâi dăruia
Şi apoi mânca.
El lupta cu inerţia,
Ea lupta cu inepţia.
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Când se deplasa, stătea
Şi la taclale tăcea.
Întreabă-mă cât pofteşti
Să-mi dau seama ce prost eşti.
Ori sădeşti un pom,
Ori ajunţi un om.
Ea se confrunta,
El o înfrunta.
Nu ştiu ce face
De n-are ce face.
Îl auzea că tace
Dar nu-l vedea ce face.
Unii strâng averile,
Alţii strâng curelele.
Când plânge norul,
Râde ogorul.
El se grăbea să se oprească,
Ea se oprea să se grăbească.
Când spiritele se-ncălzesc,
Relaţiile se răcesc.
El nu-şi dă seama
Că nu-şi dă seama.
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La gâşte frunze tăia
Şi pe câini orzul strica.
El face catrenul,
Ea face ca trenul.
Când are când,
N-are de gând.
Liceul n-a terminat
Dar s-a-nscris la masterat.
El o pupa pe inel,
Ea-l pupa pe portofel.
Îmi pare rău
Că îţi pare rău.
Ea e bună rău,
El e uşor greu.
Unul e groaznic de bun,
Celălalt – splendid nebun.
Când văzu că porcul zboară,
A murit a doua oară.
S-a pus pe trai, nea Gheorghiţă
Cu peşte de la undiţă şi mălai de la râşniţă.
Lăcomia şi prostia
Ucid deontologia.
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Ca să uite, el beia
Însă nu uita să bea.
Nu-i de datoria mea
Să uit de datoria ta.
Ieri avea iţari de lână,
Azi laptop şi ceas la mână.
Aduna voturi, mai ieri,
Acum adună averi.
Cerşetoru-i mai bogat
Decât cel care i-a dat.
Eu nu doresc răul tău,
Ci doresc binele meu.
Îţi doresc să ai
Ca să poţi să-mi dai.
Nu se poate repara
Dar se mai poate strica.
A avut noroc, Ion,
Că n-a avut ghinion.
El gândea cum să nu stea,
Ea stătea dar nu gândea.
Musafir mergea,
Oaspeţi nu primea.
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Eu i-arăt bucatele,
El mi-arată spatele.
Chiar dacă vei sărăci,
Tot prieten îmi vei fi.
Eu nu te iubesc
Dar te preţuiesc.
Pe altul când jigneşti,
Pe tine te-njoseşti.
Lovitul te-a iertat;
Jignitul n-a uitat.
Mica lipsă-a boului,
Mândria taurului.
Vita, obraz de-ar avea,
Poate că s-ar ruşina.
El nimic nu zice
Dar mă contrazice.
Tatăl economisea
Iar copilul risipea.
Cel ce nimic nu-şi doreşte,
Omul cel mai bogat este.
Dopuri nu avea
Însă se dopa.
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Bătălii n-a câştigat
Dar se visa împărat.
Borhot nu avea
Dar ţuică făcea.
Pe cloşcă-o bătea
Că nu se oua.
Prostul nu se deştepta
Dar deşteptul se prostea.
Porcul, de la lături,
Nu se da-n lături.
Frumos nu era
Însă se credea.
Nimic nu mânca
Dar se sătura.
Dureri nu avea
Dar se văicărea.
Munca nu-i plăcea,
Dar alcoolul, da.
Norocu-şi forţa,
Însă mintea, ba.
Avere n-avea
Dar o risipea.
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El nu prea vorbea
Dar nici nu tăcea.
Coroană dentară are
Şi se vrea Ştefan cel Mare.
Becul, mult de vrei să ţină,
Nu-l pune să dea lumină.
Când ploua, se lăuda;
Pe secetă se căina.
El zicea că leu era
Însă cam schelălăia.
Orice muribund ar vrea
Să trăiască drama ta.
Cei din casă, vor să iasă;
Cei de-afară, vor în casă.
Scrierea lui e frumoasă
Dar cerneala-i cam apoasă.
El deştept era
Dar nu se vedea.
Muncă nu voia
Dar drepturi cerea.
Fapta exista
Dar făptaşul, ba.
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De pedeapsă-i ruşinat,
Nu şi de păcat.
Cu strămoşii se mândrea
Dar nu-i imita.
Diplomat era
Dar diplomă n-avea.
Pielea nu-l mânca
Dar se scărpina.
Cerea vin la fermacie
Şi salam la brutărie.
Alegea ce îi plăcea,
Nu ce-i trebuia.
Merite n-avea
Însă se mândrea.
Nu prea ştie să muncească,
Dar ştie să cheltuiască.
A făcut tot ce nu poate
Şi-a stricat tot ce se poate.
Îţi dau prietenia mea,
De-mi dai dobândă pe ea.
Pipă nu avea
Însă pipăia.
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De nu-ţi iubeşti patria,
Străinul te va taxa.
Ţările se duşmăneau,
Popoarele se iubeau.
Când fură, zâmbeşte;
Când e prins, se-mbolnăveşte.
Aşa prost era
Că nici nu ştia.
Ruj şi ojă-avea,
Dar de muncă, ba!
De săltat nu se sălta,
Dar peste prânzuri sărea.
Cântă-o melodie
Pe care n-o ştie.
Soacra când vedea
Nora, se-nnora.
Bec întunecos
Şi urât frumos.
Popa i-a unit,
Notarul i-a despărţit.
În ilegalitate,
N-o să ai dreptate.
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El una spunea
Şi alta se auzea.
El la Domnul s-a rugat
Să-l ajute la furat.
Apa-n piuă, el bătea
Căci invers nu se putea.
N-avea ce mânca
Dar mofturi făcea.
Cusurgiu-n supa sa,
Păr de la peşte găsea.
Decât înjosit,
Mai bine hulit.
Sunt buni oratori
Dar n-au ascultători.
Vreme multă-avea,
Vradnicie, ba.
La oi le-a pus botniţe,
La câini le-a pus clopote.
Cotoare n-avea
Dar se descotorosea.
Fără luptă s-a predat
Fiindcă daruri a luat.
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Peste masă el dădea
Şi pe sub masă lua.
Bumbac nu avea
Însă bumbăcea.
Mereu îi dădea
Ce nu-i trebuia.
Deşi afară ningea,
El tuna şi fulgera.
El era cu reparatul
Iar dumnealui cu stricatul.
El se consuma arzând,
Ea se încălzea râzând.
Unul devotat,
Celălalt, interesat.
Când nu mai dăruia,
Duşmani îşi făcea.
Tu, pentru tine însuţi;
Ea, pentru sine însăşi.
El doar pe el se iubea
Şi foarte gelos era.
Via n-o lucra
Dar vinu-i plăcea.
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Nimic nu-ţi iau ţie
Da-mi dai totul mie.
Dacă mie-mi prinde bine,
Aş putea să ţin la tine.
Măgarul paie mânca
Deşi-n saci ovăz căra.
Averea zgârcitului,
Risipa urmaşului.
A trăit în sărăcie
Ca să lase bogăţie.
Uită că ai dat;
Aminteşte-ţi c-ai luat.
După ce s-a vindecat,
La sfinţi nu s-a mai rugat.
Dacă vrei ca să dormi bine,
Nu da cinstea pe ruşine.
Sfânt e ce ai câştigat
Prin muncă, nu prin păcat.
Ruşine n-avea,
Cinste nu îi trebuia.
Te grăbeşti la bogăţie,
Întârzii la omenie.
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La prânz m-a-nşelat,
La cină a sucombat.
Furi un bou sau doar o aţă,
Hoţ vei fi întreaga viaţă.
Ţinea ce nu-i de ţinut
Şi acuma-i deţinut.
Recunoaşte-ţi măgăria
Şi-ai să opreşti calomnia.
El de vină că minţea,
Ea de vină că-l credea.
Cu gura îl lăuda
Şi cu inima-l ura.
După ce că ne minţea,
Se jura că e aşa.
Cel puternic şi cinstit,
De viclean fu biruit.
Taina de-ai dezvăluit
Ori eşti prost, ori eşti tâmpit.
Jurământul de-ai călcat,
Devii un om blestemat.
Taina de nu-mi vei afla,
Nu mă vei putea trăda.
65

Gheorghe Niculescu

Florentin Smarandache

Secretul să ste în tine
Cum îţi stă sângele-n vine.
Musafirul cel grăbit
E cel mai bine primit.
Avea avere de ţinut
Însă era deţinut.
Ea rar înfunda,
El des desfunda.
Tot ce-i ilegal
Poate fi letal.
O duduie duduia
Dar invers nu se-ntâmpla.
Unul se dopa,
Atul se-ndopa.
Mică osteneală,
Mică procopseală.
Nimica nu producea
Dar de vânzare avea.
Când măgaru-i călărit,
Calul este fericit.
Nepoftitul, loc găseşte
Dar poftitul nu-ndrăzneşte.
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Nu-ţi ştii lungul nasului
Şi grosul obrazului.
Vinul nu-l omora
Dar des îl dobora.
Valoarea săracului
În mâna bogatului.
Şi-a petrecut viaţa-ntreagă
Vrând să facă şi să dreagă.
Vinul şi cu vina
Îi aduc pricina.
Zestrea îi plăcea,
Dar mireasa, ba.
El să moară nu putea
Fiindcă sicriu n-avea.
Nu pot trăi împreună
Gândul rău cu fapta bună.
Unul cumpătat,
Altul cam pătat.
Suferi învăţând,
Te bucuri ştiind.
Doar cu hărnicia
Alungi sărăcia.
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Pentru omul puturos,
Harnicul e urâcios.
Asculta dar nu înţelegea;
Pescuia dar nu prindea.
Ea orfană de cultură,
El orfan de-nvăţătură.
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POEZII
PARADOXISTE
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FOLCLOR FOARTE NOU
Hai mândro să ne iubim;
Pe munte să ne suim,
Să ne telegondolim
Şi să ne teleschiim,
Iar dacă ne plictisim
Ne telecărăbănim
Ca să mai sopingărim.
ANCHETA
- Aş vrea să ştie poporul
Cum de s-a ciocnit vaporul
Cu un tren şi o rachetă?!
- O să facem o anchetă!
POVESTE
Cic-un împărat, odată,
N-avea ţară, nici armată,
Nici coroană încrustată
Dar, în schimb, avea o fată
Ce-ar fi dat-o de soţie
Şi juma de-mpărăţie,
Doar pentru o pălărie
Şi un post la porcărie.
CÂINELE DE MARE
Câinele de mare, nu ştie să înoate
Dar face şi el ce poate:
Se strecoară ca un şarpe
Prin vidul dintre miazăzi şi miazănoapte,
Călcând cu labele-i murdare, peste şoapte.
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Fiecare
Care n-are
Un astfel de câine, sare
Să îl scoată la vânzare
Pentru a face parale
Să-şi cumpere un câine mai mare
Şi mai prost,
Dar fără rost.
Asta-i tot ce-a fost!
METEOROLOGICA
Astă vară, când ningea,
Zăpada nu fulguia
Dar până jos se topea
Şi aşa mă troienea.
DECRET
Există un drecret
Ţinut secret,
Prin care nu se spune că putem
Să vrem să nu mai putem.
ONIRICĂ
Într-o noapte, eu visam
Că visam, dar nu dormeam
Iar când m-am trezit credeam
Că nu dorm, însă visam.
MATRIMONIALA
Cu-n sărăntoc foarte-nstărit
Sau cu-n bogat sărăcit
Nu-ş’ cum să fac, dar vreau să zic
Eu tare-aş vrea să mă mărit.
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SIMŢURI
O zgârcită generoasă,
Vindea lumină gustoasă,
Auzea liniştea-n casă
Şi ninsoarea zgomotoasă.
POSESII
Calicul parte-a avut
De o lipsă de-nceput,
De-un prezent necunoscut
Şi un viitor trecut.
PUTINŢE
Să nu ştie, n-a ştiut;
Să nu vadă, n-a văzut;
Să nu vrea, mereu a vrut
Şi să nu poată-a putut.
AIUREA
Se lovea dar nu-l durea,
Se veselea dar nu râdea,
Lăcrima dar nu plângea,
Era viu dar nu trăia.
ŞOMERUL
Ocupaţie n-avea
Dar de lucru îşi găsea:
Mai întâi se odihnea
După care se oprea.
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POLIŢIENEASCĂ
Poliţistu-ncătuşat,
A fost demobilizat
Fiindcă s-a arestat,
Pe el, fără de mandat.
PASTORALĂ
Pe imaşul ce lipsea,
Dumnealui, vite păştea;
Iarbă n-avea, dar cosea
Şi în clăi o aduna.
DECES
Mortul decedat, se pare
C-o mierli din întâmplare;
Bolnav de încinerare
Şi-ngropat prin înhumare.
SCHIMBARE
Dânsa-n anul ce-a trecut,
A avut ce nu a avut
Dar în anul care vine,
Va avea ce nu-i convine.
DRACONICĂ
Un drac, fără de păcate,
A făcut ce nu se poate,
Prin noroaiele curate
De la ploile uscate.
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CADA, CEPUL ŞI CEAPA
O cadă, într-o ogradă,
A stârnit o mare sfadă
Căci, deşi ea vrea să cadă,
Cepul nu vrea să priceapă
Că femela lui nu-i ceapă.
MORALA:
Când nu ştii gramatica,
E grea matematica.
MIORITICĂ
Nevastă-sa tot zicea:
„Nu mai bea, bă, nu mai bea!”
Însă oaia tot zbiera:
„Bea, bea, bea!”...
Fiind cioban adevărat,
De oaie a ascultat.
MORALA:
E bun spiritul gregar
Dar nu la om, ci la măgar.
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DIALOGURI
HAZLII
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- Tăticule, este adevărat că bunicul este putred de bogat?
- Este numai pe jumătate adevărat!
- Cum aşa?!
- Este numai putred.
- Dragul meu, vrei să-ţi pun un vals Vienez?
- Dar şniţel Vienez n-ai?
- Dumneavoastră vindeţi pâine?
- Da. Sunt vânzătoare calificată!
- La revedere!
- Păi nu cumpăraţi pâine?
- Nu, că nu sunt cumpărător calificat.
- Cine locuieşte aici?
- Un migrator nomad.
- De unde provine?
- Provine dintr-un localnic şi o sinestătătoare.
- Daţi-mi şi mie o pătlăgică roşie că vreau să fac bulion!
- Faceţi bulion doar dintr-o roşie?
- Bineînţeles; doar n-o să fac bulion dintr-un castravete.
- Unde vreţi să ajungeţi, domnilor politiceni?
- Vrem să ajungem mult mai sus!
- Mai sus de atâta nu se poate! Trebuie să vă întoarceţi!
- Nici să ne mai întoarcem nu se poate, fiindcă am uitat de unde
am plecat.
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- Domnule director, îmi angajaţi câinele la circ?
- Dar ce ştie să facă?
- Vorbeşte limba engleză!
- Nu-l pot angaja deoarece nu avem translator de limba engleză.
- Astăzi, soarele răsare la şapte şi apune la opt!
- De ce şi-o fi ales el orele astea?!
- Răposatului, de frică, i s-a oprit inima!
- Şi eu am păţit chestia asta, de câteva ori.
- Alo, Costele, ce mai faci, măi?
- Fac pârtii!
- Păi ce, pe la voi a nins?
- N-a nins dar le fac preventiv.
- Ce cărţi ai mai citit?
- „Idiotul” de Tolstoi, „Contele” de Monte Cristo şi „Honore”, de
Balzac.
- Domnule poliţist, aţi citit ceva de Eminescu?
- Da!
- Şi ce-aţi reţinut?
- Am reţinut doi infractori periculoşi.
- De ce nu le împarţi hrana echitabil, atât la copilul meu, cât şi la
al tău?
- Aşa am făcut; la al tău i-am dat cartofi cu carne, iar la al meu i-am
dat carne de cartofi!
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- Dacă mă muşti, am s-o muşc şi eu pe stăpâna ta, zise domnul, către
căţelul doamnei.
- Muşcă-l, muşcă-l, zise doamna.
- De la cine cumperi lapte? De la Elena sau de la Maria.
- Şi de la una şi de la cealaltă!
- Iei lapte de la două vaci?
- Ce-ţi place la blonda asta?
- Îmi place cum este îmbrăcată!
- Mie îmi place mai mult fără ambalaj.
- Am auzit că mor femeile după tine!
- Cele mai tinere, că cele bătrâne au murit înaintea mea.
- Dragule, am găsit escremente de şoareci, prin casă!
- Trebuie să ne luăm o pisică!
- Crezi că escrementele de pisică sunt mai suportabile?
- Astăzi o să avem oaspeţi!
- De unde ştii?
- Au telefonat Popeştii.
- Dar eu nu-i cunosc!
- Eu nici atât, dar sper să facem cunoştinţă.
- Câte zile are săptămâna, Gigel?
- În mod normal, şapte, dar în anii bisecţi are o zi în plus.
- Nevastă, mi-e dor de luna de miere.
- Şi ce propui?
- Propun să mă recăsătoresc.
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- Dumneavoastră sunteţi domnul Ionescu?
- Nu, dar n-are nicio importanţă.
- Pentru mine are!
- Atunci căutaţi-l pe dumnealui.
- Ştiţi bancul cu soacra?
- Nu, dar îmi place să-l ascult.
- Dragule, m-a sunat mama şi a zis că vine la noi!
- Sun-o şi spune-i că a greşit numărul.
- Cum să fac să-i intru în graţii acestei femei?
- Dă-i un telefon!
- Nu, că telefon are; mă gândesc să-i dau o întâlnire.
- Păi ce, întâlnire n-are?
- Eu trăiesc cu speranţa!
- Interesant; şi pe soţia mea o cheamă Speranţa.
-Bă, ţie îţi lipseşte o femeie frumoasă!
- E adevărat că lipseşte dar pretinde că o reţin problemele de serviciu.
- Nu ştii la ce oră soseşte în staţie acceleratul de cinci treizeci?
- Cel care are doar şapte vagoane, trage la linia doi şi pleacă în direcţia Craiova?
- Da!
- Nu ştiu.
- După cercetări îndelungate, noi am obţinut un soi de castraveţi
fără sâmburi!
- Noi am descoperit floarea-soarelui, fără sâmburi.
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- Care este limba ta maternă?
- Eu n-am avut mamă; m-a crescut o bunică.
- Atunci, care este limba ta buniternă?
- Ce piesă se joacă astăzi la teatru?
- Astăzi, la teatru este relaş.
- Şi cine joacă în rolul principal?
- Ce zici, se îndreaptă timpul?
- Da. Se îndreaptă către iarnă.
- Ai morcovit-o!
- Nu-i nici o problemă; mai întâi o sfeclisem.
- Ce-a avut ceasul de o lua înainte?
- Avea o rotiţă în plus.
- Şi nu o va mai lua înainte?
- Nu. Acuma va rămâne în urmă.
- Deschide gura şi spune A!
- N-aş putea spune B, domnule doctor?
- Ba da, dar eu vreau să spui A!
- Hai să cădem la un compromis. Voi spune C.
- Te-ai lăsat de băut?
- Da, fiindcă atunci când beam, deveneam bigam.
- Cum aşa?
- Vedeam dublu.
- Şi de asta te-ai lăsat de băut?
- Nu. S-a mutat soacra la noi.
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- Domnule, a murit soacră-mea. Dumneata ştii ce înseamnă asta?
- Nu ştiu, domnule, fiindcă soacră-mea n-a murit niciodată.
- Când ţi-ai dat seama că mă iubeşti?
- Când am aflat că eşti bogată.
- Eşti materialist?
- Nu. Sunt băiat sărac.
- După ce-ai terminat patru clase, ce-ai mai făcut?
- Am făcut o pauză de câţiva ani, după care n-am mai făcut nimic.
- De ce ţii vacile în ţarc?
- Fiindcă sunt înţărcate.
- Deşi juca şah, de la începutul partidei, fără o piesă pe tablă, nimeni
nu-l putea da mat.
- Era aşa tare la şah?
- Nu, dar juca fără rege.
- Medicamentul acesta, are efecte secundare?
- Nu. Are efecte minutare.
- Aş vrea să fac o operaţie estetică.
- Şi cum aţi vrea să arătaţi?
- Ca un om normal.
- Dar acuma cum sunteţi?
- Ca un avion. Oriunde apar, sunt întrebat: „Tu de unde ai aterizat
aici?”.
- Te-ai culcat cu vr-un băiat?
- Nu, că mie îmi place din picioare.
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- Domnule, de ce umbli singur prin pădure?
- Dar nu umblu singur; sunt cu câinele meu.
- Eu nu văd niciun câine!
- N-ai cum. El există doar în imaginaţia mea!
- Şi nu mă muşcă?
- Nu, dacă ţi-l imaginezi cu botniţă.
- Ce ciorbă este asta dragă?
- Ciorbă de fasole!
- Păi n-am dat de nicio fasolă!
- Cred că am uitat să le pun. Ce ţie nu ţi se întâmplă niciodată să uiţi?
- Al cui este copilul care urlă?
- Al lui Orlando.
- Ferice de Mutu!
- N-ai venit la nunta mea!
- Îmi pare rău. Promit că n-o să se mai întâmple.
- Domnule poliţist, amendaţi acest individ întrucât l-am prins cum
mă cotrobăia prin buzunare!
- Şi aveţi bani în buzunare?
- Nu. Banii îi am acasă.
- Nu-l pot amenda pentru motivul că nu ştia unde ţineţi dumneavoastră banii.
- Ce ştii despre Dreptul Roman?
- Nu ştiu nimic. Eu nu sunt din Roman, sunt din Caracal.
- Ce-ţi mai aminteşti din cele învăţate?
- Îmi amintesc cum am uitat tot ce ştiam.
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- Doamnă profesoară, eu ce am greşit în teză?
- Ai scris Shachespeare, în loc de Şexpir.
- Ioane, este adevărat că trăieşti cu Maria?
- Este adevărat, numai că ea trăieşte mult mai intens.
-Unde ai fost?
- Să tăiem porcul.
- Şi l-aţi tăiat?
- Nu, că era scroafă.
- Şi era a făta?
- Nu era a făta, era prea mică.
- Ce meserie are tatăl tău?
- Înghite săbii, la circ.
- Tu-i vei urma profesia?
- Da. Eu, deocamdată, înghit ace.
- Ai auzit de „Metamorfozele” lui Ovidiu?
- Cine-i acest Ovidiu, un broscoi?
- Am auzit că te-ai însurat!
- Cine ţi-a spus?
- Nevastă-ta.
- Dar ea de unde o fi aflat?
- Eu, când eram ca tine, fiule, învăţam foarte bine!
- Când o să fiu ca tine, şi eu am să fac la fel, tăticule.
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- Ai pierdut cumva banii?
- De ce mă-ntrebi? I-ai găsit tu?
- Nu, dar tare-aş mai fi vrut.
- Mâine cred că o să ningă!
- Ce te face să crezi asta?
- Păi tu nu vezi că nimeni nu-i pregătit de iarnă.
- Dragă, de un timp mă cam dor picioarele!
- Aşa-ţi trebuie, dacă fumezi!
- Nu văd nici o legătură.
- Aha! Ai început şi să nu mai vezi!
- Asta tot din cauza tutunului?
- Nu. Din cauza picioarelor.
- De ce unele femei poartă tocuri înalte?
- Fiindcă minciuna are picioare scurte.
- Bade, de ce mănânci slănina goală?
- Ce, tu n-ai auzit că pâinea îngraşă?
- Ce să mă fac atunci când nevastă-mea-i foc şi pară?
- Fă-te pompier.
- Unde te duci?
- Mă duc să mă sinucid, dar revin imediat.
- Nu te grăbi; fă-ţi treaba temeinic!
- După ce ai pescuit toată ziua, seara cu ce te-ai întors acasă?
- Cu bicicleta.
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- Tu de ce nu-ţi ţii ziua de naştere?
- Fiindcă m-am născut noaptea.
- Dacă o iubeşti pe Maria, de ce nu o ceri de nevastă?
- Nu cred că ar fi de acord... soţul ei.
- Cum te numeşti?
- De ce?
- Dece şi mai cum?
- Te-a chestionat procurorul?
- Nu, bă, dar mi-a pus tot felul de întrebări.
- Mâncaţi ardei iute?
- Mănânc ardei dar foarte încet.
- Ce mai faci?
- Bine; mă însor cu Maria; dar tu?
- Şi eu.
- Mâine, temperatura va fi tot de zero grade Celsius?
- Nu. Mâine se va dubla.
- Faceţi parte dintr-o familie de nomazi?
- Da.
- Şi este grea viaţa de nomad?
- Nu ştiu, fiindcă eu sunt bulibaşa.
- Bade, astăzi ai muls oile?
- Nu, că astăzi este vineri!
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- Şi vinerea nu le mulgi?
- Nu, că sunt sterpe.
- Oaia cea albă, este a matale?
- A mea-i!
- Şi de ce nu o tunzi?
- În ziua de astăzi, nu se mai caută nici lâna de oaie, cea de câine,
nici atât!
- Nu vă supăraţi, sunt proaspete ouăle?
- Nu mă supăr. Dar de ce întrebaţi?
- Aş vrea să cumpăr zece ouă!
- Cum doriţi! Dumneavoastră decideţi!
- Eu v-am întrebat altceva!
- Altceva nu vindem, decât ouă!
- Pe la voi, ninge?
- Cum o să ningă, dacă-i vară?!
- Păi ce, pe acolo este vară tot timpul?
- Care a fost cea mai frumoasă zi din viaţa ta?
- Când am făcut nunta!
- Dar cea mai urâtă zi?
- Când mi-am dat seama ce-am făcut.
- Dragă bărbate, eu plec la mama!
- Şi te mai întorci?
- Da. Vin cu mama.
- Crezi că astăzi va ploua?
- Nu ştiu! Întreabă-mă mâine.
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- Fiule, nu crezi că ar fi cazul să te însori?
- Cazul ar fi, dacă ar fi şi o mireasă!
- Te-ai certat cu prietena?
- Nu, dar cred că ar fi cazul!
- Zici c-ai avut accident de maşină?
- Da. Mă uitam după o maşină şi am dat într-o groapă.
- Bine că nu te-ai uitat după o femeie, că ai fi dat în gropi.
- Stai la bloc, sau la casă?
- Stau la vilă!
- Cu jacuzzi?
- Nu, cu părinţii.
- Fiule, vreau să-ţi văd carnetul de note!
- Tăticule, n-aş vrea să-ţi stric ziua!
- De ce? Ai luat note proaste?
- Nu tăticule; am fost exmatriculat!
- Când vrei să mergi la vânătoare?
- Duminica viitoare.
- Şi ai de gând să împuşti ceva?
- De gând, aş avea dar n-am puşcă.
- Ce duci la moară?
- Nişte făină de grâu, să-mi facă morăriţa plăcinte cu mere!
- Păi ce, ea nu are făină?!
- Făină are, dar n-are mere!
- Şi îi duci tu?
- Păi nici eu nu am mere, am numai făină!
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- Îţi place varza cu carne?
- Îmi place mai mult invers.
- Porcu-i de vânzare?
- Pe mine mă întrebi?
- Nu, pe el.
- Domnule, acesta este drumul spre cabană?
- Da.
- Şi mai avem mult de mers?
- Depinde de dumneavoastră!
- Cum aşa?
- Păi, dacă vreţi, rămâneţi la cabană, dacă nu, continuaţi să mergeţi.
- Ce faci?
- Sap o fântână.
- Unde?
- În baie.
- De ce n-o faci în balcon?
- Acolo sunt slabe şanse să dau de apă.
- Ce-ţi face soţia?
- M-am despărţit de ea.
- Păi ziceai că ai o soţie de aur!
- Aşa este. Am lăsat-o la o casă de amanet.
- Ionele, ce vrei să te faci, când vei fi mare?
- Celibatar, ca tata.
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- Îmi veni pe chelie să-mi las mustaţă!
- Cine a mai văzut chelie cu mustaţă?!
- De când mi-a murit soţul, nu ştiu ce să mă fac!
- Fă-te văduvă.
- Tăticule, canarul nostru cred că a fugit din colivie!
- Şi ce măsuri ai luat?
- Am înlocuit colivia.
- Tată, de ce vrei să te desparţi de mama?
- Fiindcă nu ne mai înţelegem!
- În limba engleză, aţi încercat?
- Fiule, fiindcă ai devenit major, poftim o sută de euro, să-i dai la o
prostituată!
- O sută de euro, nu-i prea mult?
- Nu. Eu, cu maică-ta, am cheltuit o avere.
- Ca să poţi divorţa, este musai să fii însurat?
- Da, fiule.
- Şi ca să te poţi însura, este musai să fii divorţat?
- Nu!
- Nu mai înţeleg nimic!
- Nici eu!
- Pe ce post ai jucat astăzi fotbal?
- Astăzi am fost rezervă.
- Şi ai dat vre-un gol?
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- Bă, tu ştii câţi dinţi are un crocodil?
- Nu ştiu câţi are de toţi, dar ştiu că are unul lipsă, fiindcă i-a rămas
la mine în picior.
- Te miră faptul că ne-am întâlnit aici?
- Nu, că mă grăbesc.
- Ai văzut vreodată scoţian zgârcit?
- Nu, că se zgârcea să se arate.
- Bă Naie, te trezişi?
- Nu, bă, dar de ce mă întrebi?
- Credeam că dormi.
- Cum se numeşte pomul acesta?
- Cred că prun, fiindcă are multe frunze!
- Ceilalţi pomi, nu au multe frunze?
- Ba da, dar au şi mere.
- De câte zile n-aţi mai dormit?
- De zece zile!
- Şi nu vă este somn?
- Nu, că dormim noaptea.
- Ridichi de lună, aveţi?
- Avem, de luna trecută!
- Eu vreau ridichi de lună, nu de luni.
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ABATAJ – Locul pe unde se abat minerii.
ACADEA – A cădea în patima dulciurilor.
ACLAMAT – Ac transformat în lamă.
ASTROLOGIE – Ştiinţa car se ocupă cu studiul aşilor, care ştiu
câte-n lună şi-n stele.
ARCAŞ – Care are o arcă.
ARIERAT – Masculul poligam al arieratelor.
ARTIFICIER – Specialist în respiraţii artificiale explozive.
AUTORITATE – Instituţie în care autorii îşi desfăşoară activitate.
AVARIE – Soţia avarului.
BANCHETĂ – Ban obţinut prin chetă.
BROASCĂ – Una pe care n-o poţi deschide, când cântă şi n-o poţi
mânca, atunci când se deschide.
CAIMACAN – Cel care face caimacul la cafea.
CALĂ – Soţia calului, frumoasă ca o floare.
CARDIOLOG – Falsificator de carduri, de-ţi stă inima-n loc.
CÂNTĂREŢ – Unul care repară cântare.
CERERE – Faptul de a solicita un re major.
CERC – Unul care există, deşi nu are nici început nici sfârşit.
CIOCOI – Unul cu ciocul mare.
COCHILIE – Casă sub formă de chilie, pe care unii o poartă în
spate.
COMBINEZON – Unul implicat în tot felul de combinaţii amoroase.
COMISAR – Un membru al unei comisii care se ocupă de sărituri.
COMPRESOR – Cel care se ocupă cu presarea compreselor.
CONDENS – Un con cu densitate mare.
COSIŢE – Diminutivul de la coase.
DANDANA – Un el şi o ea; adică Dan şi Dana.
DEGRESARE – A scăpa de sare.
DEGREVARE – Încetarea unei greve.
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DESCÂNTEC – Cântec interpretat foarte des.
DESPUIAT – Lăsat fără de pui, adeseori.
DETENTĂ – Mişcarea celor aflaţi în detenţie.
DEŢINUT – Unul care are problme de ţinută.
DEZECHIPARE – Desfiinţarea echipei.
DOSAR – Unul care începe gama de la nota re, sărindu-l pe do.
DREPTATE – Prioritate pe dreapta.
DRESOR – Unul care face şi drege.
ECHITAŢIE – Întrecere hipică, desfăşurată în mod echitabil.
EŞEC – Un „E”, secat de insuccese.
ETATIZARE – Creşterea în etate.
EXCEPŢIONAL – Unul care acceptă excepţiile.
EXPIRAT – Un fost pirat.
FRIGIDĂ – Femela frigiderului.
FRIGIDER – Unul care frige de îngheaţă apele.
FRUCTUOASE – Fructe cu oase.
FURIOASE – Unele care fură oase.
FURTUN – Soţul furtunei.
GAZEL – Masculul gazelei.
GAZON – Recipient pentru ţinerea gazului.
GÂZE – Soţiile gâzilor.
GEAMBAŞ – Cel care pune geamuri la ochelarii de cai.
GENERALITĂŢI – Ordine date de către generali.
GENETICIAN – Care se ocupă cu implantul de gene false.
GERMANIA – Ţară în care oamenii au mania gerului.
GROAPĂ – Una care creşte pe măsură ce iei din ea.
GUVERNANTĂ - Soţia unui guvernat.
IADĂ – Femininul de la Iad.
IMAGINAŢIE – Ceva care trăieşte fără să existe.
IMPOSIBIL – Ceva fără posibilitatea de a fi posibil.
INDIGESTIE – Gestică proprie poporului indian.
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INSECTE – Nişte gâze organizate în secte.
INSPIRAT – Un ins care este pirat.
INSTINCTOARE – Aparate cu care se stinge focul, în mod instinctiv.
INVENTAR – Unul care inventează.
IPOHONDRIE – Una care te îmbolnăveşte, deşi nu este boală.
ÎNTUNERIC – Cu cât e mai mare, se vede mai puţin.
JUGĂNIT – Pus la jug.
JUGASTRU – Jug astral, pus la Carul Mare.
LACHEI – Cei care-i slujesc pe oamenii chei.
LAMPADAR – Lampă primită în dar.
LICENŢIAT – Care a terminat liceul.
LICENŢIOS – Care urmează liceul.
MOBILIZARE – Dotarea cu mobilă a unui automobil care se vede
în zare.
MUSTĂCIOS – Unul care stă tot timpul cu mustul la nas.
NECROLOGIE – Laudă pe care n-o vei auzi în veci.
NEMÂNCAT – Care urmează să fie mâncat de cineva.
OBIECT – Un lucru care n-are nimic să obiecteze.
PARALELE – Trec unele pe lângă altele.
PARALIZARE – Efectuarea plăţilor, în parai.
PARDOSIT – Un par ascuns.
PAŞNIC – Un adept al mersului la pas.
PENSIUNE – Soţia pensionarului.
PERONEU – Unul care stă în picioare, pe peron.
PETRECANIE – Petrecere mortală.
POSTERITATE – Un posterior de genul feminin.
PORTATIV – Unul care poartă tiv.
PRELATĂ – Soţia prelatului.
PRAŞILĂ – Materialul din care se fac prăselele.
PROCESARE – De acord cu tot ce sare.
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PROCESIUNE – Un proces de genul feminin.
PROFITEROL – Prăjitura preferată a profitorilor.
PUŞCULIŢĂ – O puşcă mai mică, adică pistol.
RĂCITURĂ – Piftie făcută din raci.
RECAPITULARE – Acţiunea de a capitula din nou.
RECTILINIE – Linia rectorului.
RECULEGERE – Acţiunea de a culege din nou poamele care au
mai fost culese de câteva ori.
REPORTER – unul care se reportează de la un eveniment la altul,
raportând.
RESTAURANT – Unul care restaurează.
RETRIBUIT – Retrimis la tribul din care face parte.
REVERS – Partea cealaltă a versului.
REVINDECĂRI – Vindecări după vindecări.
RUGINĂ – Cea căreia nu-i place să mănânce din vase inoxidabile.
SATIRĂ – Una făcută de râsul satului.
SECRET – Masculul secreţiei.
SEXAGENAR – Un bărbat sexi, trecut de şaizeci de ani.
SOL – Pământ cu cântec, căruia i s-a dus vestea.
STABILOPOD – Pod stabilit între două maluri.
STÂNJENEL – Un stânjen mai mic, stânjenit de faptul că nu-i mai
mare.
STAR – Soţul stareţei.
STAREŢĂ – Una care este în stare să trăiască în bună stare, fără a
avea o stare bună.
SUBSOL – A patra notă, de pe portativul muzical.
SUDORIPAL – Un sudor pal la faţă.
SUSPENDARE – Unul care stă sus, pe N şi are un D.
SURPRINDERE – Prinderea unui cal sur.
ŞANSONETIST – Unul care are şansa să cânte sonete.
ŞOMAJ – Ce se ocupă de cei fără ocupaţie.
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TABLOID – Ziar de tablă.
TENCUIRE – Acţiunea de a face teancuri.
TERMOPILE – Pile termice.
TRAC – Unul dintre cei mai emotivi membri ai strămoşilor noştri
traci.
TREN – Unul care vine tocmai când vrei să pleci.
TRENĂ – Soţia trenului, care trenează prin gări.
TRUP – Unul care face parte dintr-o trupă.
TRUPĂ – Femela trupului.
UNIC – Un ic este o pană care nu poate fi depanată.
VACARM – O adunătură de vaci.
VAMPĂ – Soţia vampirului.
VESTIAR – Dulapul cu veşti din vest.
VESTIT – Unul care a primit vestea din vest, că va primi veşti.
VIITOROLOG – Unul cu viitorul ologit.
VIZITIU – Unul care merge în vizită numai cu trăsura.
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