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AI CARTE, AI CU CE SĂ TE ŞTERGI LA FUND! 

Românii sunt campionii mondiali ai bancurilor. 
Folclor umoristic internetist (XI), 

cules, selectat şi prelucrat 
de 

Florentin Smarandache, 

comparat cu volumele anterioare 
pentru eliminarea  

dublurilor sau variantelor 
cu ajutorul unor soft-uri create  

de Ing. Mihai Liviu Smarandache 

şi Ing. Swapan Das. 



mailto:fsmarandache@gmail.com
mailto:ad.sumus@laposte.net


 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

3 

 

Ai carte, ai cu ce 
să te ştergi la fund! 

 
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR. 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST (XI) 
 

 

 

cules, selectat, prelucrat  

de  

Florentin Smarandache 

 

 

 

 

Editura Anotimp 

Oradea, 2014 

 



 

 
4 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

 Textele şi fotografiile din seria antologiilor de folclor umoristic 

au fost primite de la cunoscuţi şi necunoscuţi prin e-mail sau 

culese din reţele de socializare.  

 Selecţia, prelucrarea, ordonarea şi titlurile capitolelor ne 

aparţin.  

 Dacă vreunul dintre textele sau vreuna dintre fotografiile din 

acest volum încalcă drepturi de autor, aceasta nu se produce cu 

bună ştiinţă. La orice sesizare întemeiată, editorul va proceda la 

eliminarea eventualelor piese.  

 Materialele prezentate în acest volum sunt, pe de o parte, oferite 

spre divertisment personal, pe de altă parte, sunt doar o bucată 

a unei cercetări sistematice a fenomenului umoristic la români 

(aşa cum se exprimă acesta prin bancuri).  

 Nu putem fi socotiţi răspunzători pentru vreun prejudiciu 

moral, direct sau indirect, care ar avea legătură cu conţinutul 

volumului. Bancurile prezentate nu exprimă opinia cule-

gătorului. Acestea sunt pamflete şi trebuie tratate ca atare. 

 Acest volum conţine limbaj obscen şi apropouri sexuale. Nu se 

recomandă lectura lui de către copii. 

 Volumul nu este destinat comercializării.  

 Prezenta ediţie s-a realizat prin compararea volumelor de 

folclor umoristic internetist editate până acum, cu ajutorul unor 

soft-uri de identificare a dublurilor şi variantelor realizate de 

Ing. Mihai Liviu Smarandache şi Ing. Swapan Das.  

 Programul de comparare s-a realizat în .NET Framework 3.5, 

folosind Visual Studio 2008. Programul rulează pe computere 

care au instalate .NET Framework 3.5 sau o versiune ulterioară. 

Programul foloseşte "itextsharp" ca third party library pentru 

citirea fişierelor pdf şi "Microsoft.Office.Interop.excel" ca .Net 

library, fiind  o aplicaţie de tip gui. 
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Oamenii trebuie iubiţi şi lucrurile folosite. 

Haosul lumii de azi e din cauză că iubim lucrurile şi 

folosim oamenii.    – Dalai Lama 

 

  

Gândiți-vă la un număr din două cifre între 

40 şi 80. Înmulţiţi-l la 3. Scădeți 11. Adunaţi 17, 

împărțiți-l la 2 și închideți ochii.  

E întuneric, nu-i așa? 

 

  

Cartea care mi-a schimbat viaţa  

– codul penal! 
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Curiozitatea a ucis pisica 
 

 
 

Când eşti mort, nu ştii asta – dar îi afectează pe 

ceilalţi. La fel şi când eşti prost. 
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Ciudatul corp uman 
 

 

 Strănutul are o viteză de 160 kilometri pe 

oră. 

 Limba este cel mai puternic organ din corpul 

uman. 

 Acidul din stomac este suficient de puternic 

încât poate dizolva lame de ras. 

 O persoană poate supravieţui fără stomac, 

splină, 75% din ficat, 80% din intestine, un 

rinichi, un plămân. 

 Cea mai mare celula din corpul uman este 

ovulul, iar cea mai mică este spermatozoidul. 

 De-a lungul vieţii, o persona produce 

suficientă salivă pentru a umple două bazine 

de înot. 

 Piciorul are 52 de oase, reprezentând un 

sfert din totalitatea oaselor corpului uman. 

 Un plămân are 300.000 de milioane de vase 

capilare. Dacă acestea s-ar pune cap la cap, 

ele s-ar întinde pe o distanţă de 2.400 de 

kilometri. 

 Corpul uman degajă suficientă căldură 

pentru a putea aduce la nivelul de fierbere 

3,5 litri de apă în 30 de minute. 

 Corpul uman conţine suficient fier pentru a 

realiza un cui de 3 centimetri. 

 Fiecare persoană are un miros unic. Excepţie 

fac gemenii identici care au acelaşi miros. 
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 Dinţii încep să crească cu şase luni înainte de 

naştere. De aceea unul din 2000 de copii are 

deja un dinte în momentul în care vine pe 

lume. 

 Ceara produsă de urechi ajută la sănătatea 

urechii. Protejează urechea de bacterii, 

ciuperci şi insecte. 

 Bebeluşii se nasc cu 300 de oase. La 

maturitate, mai rămân doar 206. 

 Doi din trei oameni nu văd perfect. 

 Nasul uman poate percepe până la 50.000 de 

mirosuri diferite. Femeile pot detecta mai 

multe mirosuri decât bărbaţii. 

 Corpul uman are aproximativ 100.000 de 

kilometri de vase de sânge. 

 Cele mai frecvente lucruri pe care le visează 

o gravidă la începutul sarcinii sunt broaşte, 

viermi şi plante în ghiveci. 

 Durata de viaţă a unui fir de păr uman este 

între 3-7 ani. În fiecare zi, omul pierde în 

medie 60-100 de fire de păr. 

 Celulele creierului uman pot stoca de cinci 

ori mai multe informaţii decât o enciclopedie. 

 Dintele este singura parte din corpul uman 

care nu se poate regenera singură. 

 Ochii au aceeaşi dimensiune din momentul în 

care te naşti până mori. Nasul şi urechile sunt 

cele care cresc. 
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Calul şi porcul 
 

 
 

Un cal deprimat se tolăneşte pe jos şi nu mai vrea 

pentru nimic în lume să se ridice. Stăpânul, disperat, 

nereuşind să-l convingă să se ridice, cheamă veterinarul. 

Acesta sosi imediat, examinează animalul şi zice: 

– Ah, e foarte grav, singura soluţie sunt aceste 

pastile pe care i le vei da de câteva ori; dacă nu 

reacţionează, trebuie eutanasiat. 

Porcul a auzit totul şi fuge la cal:  

– Ridică-te, altfel se sfârşeşte rău! 
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Dar calul nu reacţionează şi dă încăpăţânat din cap. 

A doua zi, veterinarul vine din nou să vadă efectul 

pilulelor: 

 – Nu reacţionează, mai aşteptăm o zi, dar cred că 

nu sunt speranţe!  

Porcul auzind tot, fuge din nou la cal:  

– Trebuie să te scoli, altfel vei păţi mari necazuri! 

Dar calul, nimic. A treia zi, constatând lipsa 

progreselor, veterinarul îi cere stăpânului: 

– Du-te după carabină, a venit timpul să-l scăpăm 

pe bietul animal de chinuri!  

Porcul fuge disperat la cal:  

– Trebuie să reacţionezi, e ultima ocazie, te rog, 

ăştia sunt gata să te omoare! 

Calul se ridică, se scutură, face câteva mişcări de 

dans, o ia la fugă în galop şi sare câteva obstacole. 

Stăpânul, care ţinea mult la calul său, foarte fericit, îi spune 

veterinarului: 

– Mulţumesc mult, eşti un medic minunat, ai făcut 

un miracol! Trebuie neapărat să sărbătorim evenimentul! 

Haide să tăiem porcul şi să facem o masă mare! 

 

Morala: Vezi-ţi de treburile tale! 
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Orgasmul porcin 
 

 

 
 

La porci, orgasmul durează 30 de minute. 

(În viaţa viitoare aş vrea să fiu porc.) 
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Dacă ţipi timp de 8 ani, 7 luni şi 6 zile, o să produci 

suficientă energie pentru a fierbe o ceaşcă de cafea. (E 

greu de crezut că merită să faci asta.) 

 

  

Când te dai cu capul de pereţi, utilizezi cam 150 de 

calorii pe oră. (Încă nu pot să-mi iau gândul de la chestia cu 

porcul.) 

 

  

Oamenii şi delfinii sunt singurele specii care fac 

sex de plăcere. (Oare de asta zâmbeşte Flipper mereu?... Şi 

porcii au 30 de minute de orgasm. Nu pare corect...) 

 

  

Puricele poate sări peşte de 350 de ori lungimea 

trupului său. Este ca şi cum un om ar sări peste un teren 

de fotbal. (30 de minute... poţi să-ţi imaginezi? Şi de ce 

tocmai porcii?) 

 

  

Furnica poate ridica de 50 de ori propria greutate, 

poate trage de 30 de ori propria greutate şi întotdeauna 

cade pe partea dreaptă când se îmbată. (Au plătit oare 

contribuabilii pentru această cercetare?) 

 

  

Dracii-de-mare au peste 27,000 papile gustative. 

(Oare ce poate fi atât de gustos pe fundul apei?) 



 

 
18 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

  

Persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu nouă ani 

mai mult decât cei stângaci. (Dacă eşti ambidextru se 

împarte diferenţa?) 

 

  

Un gândac de bucătărie trăieşte nouă zile fără cap, 

după care moare de foame. (Groaznic... Începi să te 

minunezi de cât de sadici şi bolnavi trebuie să fi fost cei care 

au urmărit asta.) 

 

  

Masculul de călugăriţă nu se poate împerechea cât 

timp are capul ataşat de corp. Femela iniţiază sexul prin 

tăierea capului masculului. (Iubito, sunt acasă. Ce zici de... 

Ei bine, cel puţin porcii sar peste acest aspect...) 

 

  

Unii lei se împerechează de peste 50 de ori pe zi. 

(În viaţa mea viitoare încă îmi doresc să fiu porc... calitatea 

înaintea cantităţii) 

 

  

Fluturii gustă cu ajutorul picioarelor. (La ăştia este 

mai rău decât la dracii-de-mare.) 

 

  

Ochiul struţului este mai mare decât creierul său. 

(Cunosc astfel de persoane.) Steaua de mare nu are creier. 

(Cunosc şi astfel de persoane.) Porci Norocoşi!... 
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Misterele cifrei 9 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590827030987330&set=a.246759602060743.58106.246755835394453&type=1&relevant_count=1
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Semne bizare şi interpretarea lor ştiinţifică 
 

 

 
 

 

 S-a vărsat sarea – o să te cerţi. 

 S-a vărsat zahărul – o să te împaci. 

 S-a vărsat cocaina – o să ai halucinaţii şi vedenii 

fantasmagorice. 

 Vi se zbate ochiul – vrea să scape. 

 V-a căzut săpunul – se va întâmpla ceva neaşteptat. 

 Rândunelele zboară foarte jos – va fi ploaie. 

 Văcuţele zboară foarte jos – s-a vărsat cocaina. 

 A plesnit oglinda – O să vi se întâmple ceva rău. 

 A plesnit elasticul de la chiloţi – o să vi se întâmple o 

ruşine mare sau o ruşine mică. 

 A plesnit prezervativul – mai bine plesnea oglinda. 

 A căzut o stea – până şi stelele se împiedică, puneţi o 

dorinţă. 
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 A trecut pisica neagră prin faţă – aşteptaţi să vă 

plesnească prezervativul, dorindu-vă ca mai bine să 

fi plesnit oglinda. 

 Vă mănâncă palma stângă – o să primiţi bani, şi o să 

vă mănânce nasul. 

 Vă mănâncă palma dreaptă – vedeţi un dermatolog, 

aveţi râie. 

 Vă mănâncă nasul – veţi da chef, dacă v-a mâncat 

palma stângă. 

 Vă mănâncă fundul – o să vi se întâmple o aventură. 

 Vă mănâncă organul sexual – veţi căuta doctorul. 

 Nu vi s-a deschis paraşuta – v-a mâncat în fund, mai 

ales că v-a crăpat şi oglinda. 

 Vă întâlniţi cu coşarul – aţi băut la crâşmă până la 3 

dimineaţa. 

 Vă întâlniţi cu o gravidă – te bucuri că nu ţi-a plesnit 

prezervativul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

Call center 
 

 
 

Oricine a lucrat la un call center ştie cât 

de proşti pot să fie oamenii. 

  

Client: Sun de două zile la 0700 2300 şi nu pot 

prinde deloc. Mă puteţi ajuta? 

Operator: De unde aveţi acel număr, domnule? 

Client: Era pe uşă companiei. 

Operator: Domnule, acela este programul nostru... 

 

  

Client: Asigurarea europeană a maşinii acoperă 

defecţiunile dacă călătoresc în Australia? 

Operator: Numele asigurării nu vă spune nimic? 
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Client englez (întrebând despre cerinţele legale 

dacă călătoreşti în Franţa): Dacă îmi înregistrez maşina în 

Franţa, trebuie să îmi schimb volanul pe partea cealaltă a 

maşinii? 

 

  

Client: Aş dori numărul Argoed Fish Bar din 

Cardiff, vă rog. 

Operator: Îmi pare rău, dar nu există acest bar. Mi 

l-aţi dictat corect? 

Client: Păi, înainte se numea Bargoed Fish Bar, 

însă a căzut litera B de pe firma barului... 

 

  

Operator: În partea dreaptă a ecranului, jos, 

vedeţi butonul pe care scrie OK? 

Client: Wow! Cum puteţi să-mi vedeţi ecranul de 

acolo? 
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Operator: Ridge Hall, asistentă cu clientul; cu ce 

vă pot ajuta? 

Client: Da, păi, am probleme cu WordPerfect. 

Operator: Ce fel de probleme? 

Client: Păi, în timp ce scriam, dintr-o dată mi-au 

fugit cuvintele. 

Operator: Au fugit? 

Client: Da, au dispărut. 

Operator: Acum ce vă apare pe ecran? 

Client: Nimic. 

Operator: Nimic?! 

Client: Este gol; nu acceptă nimic din ce scriu. 

Operator: Mai sunteţi pe WordPerfect, sau aţi ieşit 

din program? 

Client: Cum să-mi dau seama? 

Operator: Vedeţi fereastra programului pe ecran? 

Client: Ce-i aia fereastră? 

Operator: Nu contează. Puteţi să mişcaţi cursorul 

pe ecran? 

Client: Păi, nu există nici un cursor: V-am zis, nu 

acceptă nimic din ce tastez. 

Operator: Monitorul are un beculeţ care să vă 

indice dacă e deschis? 

Client: Ce e aia monitor? 

Operator: Este chestia aia cu ecran care arată ca 

un televizor pe care vă arată ce scrieţi. Sau aveţi câteva 

iconiţe pe el. Are jos o lumină micuţă care să vă arate dacă 

este deschis?  

Client: Nu ştiu. 
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Operator: Atunci, uitaţi-vă în spatele monitorului 

şi vedeţi unde duce cablul de alimentare. Îl puteţi vedea? 

Client: Da, da, cred că da. 

Operator: Perfect. Urmăriţi cablul şi vedeţi dacă 

este în priză. 

Client: Da, este. 

Operator: Când eraţi în spatele monitorului, aţi 

văzut că acolo erau două cabluri în spate, nu doar unul? 

Client: Nu. 

Operator: Păi, sunt două. Vă rog să vă uitaţi din 

nou în spate şi să găsiţi cel de-al doilea cablu. 

Client: L-am găsit. 

Operator: Urmaţi-l şi vedeţi dacă capătul celălalt 

este introdus corect în spatele computerului. 

Client: Nu ajung. 

Operator: Bine. Dar măcar puteţi vedea dacă este 

introdus bine? 

Client: Nu. 

Operator: Chiar dacă încercaţi să vă aplecaţi mai 

mult, tot nu vedeţi? 

Client: Nu văd nu pentru că nu ajung la el, ci 

pentru că e întuneric. 

Operator: Întuneric?! 

Client: Da, lumina din birou e stinsă şi singura 

lumină pe care o am vine de pe fereastră, dar nu e de 

ajuns. 

Operator: Păi, vă rog să deschideţi lumina pentru 

câteva minute. 

Client: Nu pot. 

Operator: Nu puteţi? De ce?! 
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Client: Pentru că e pană de curent. 

Operator: Pană... pană de curent?!?! Aha, mda, 

bine, am înţeles acum care e problema. Mai aveţi cutia în 

care a venit computerul şi manualele de funcţionare? 

Client: Da, le ţin în dulap. 

Operator: Foarte bine. Luaţi-le, scoate computerul 

din priză, împachetaţi-l în cutie aşa cum era când l-aţi 

cumpărat. Apoi, duceţi-l la magazinul de unde l-aţi luat 

Client: Chiar? Este chiar atât de grav? 

Operator: Da, mă tem că da. 

Client: Bine, atunci. Ce să le spun? 

Operator: Spuneţi-le că sunteţi prea tâmpit pentru 

a avea un computer! 

 

  

Un client respiră extrem de greu în timp ce vorbea 

cu operatorul aşa că acesta l-a întrebat îngrijorat dacă se 

simte bine. Omul a răspuns: Nu am pix la mine aşa că suflu 

pe geamul cabinei telefonice ca să pot scrie numărul pe el. 
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De 800 de ani 
  

Pe o placa de ceramică, care datează de acum 800 

de ani şi care a fost descoperită în Toledo, societatea era 

descrisă astfel :  

 

 Săracul munceşte. 

 Bogatul îl exploatează. 

 Militarul îi apără pe cei doi. 

 Contribuabilul plăteşte pentru toţi trei. 

 Leneşul se odihneşte pentru toţi patru. 

 Beţivul bea pentru toţi cinci. 

 Bancherul îi lasă fără bani pe toţi şase. 

 Avocatul îi minte pe toţi şapte. 

 Medicul îi omoară pe toţi opt. 

 Groparul îi îngroapă pe toţi nouă. 

 Politicianul trăiește pe spinarea celor zece. 

 

Să îmi spună şi mie cineva dacă lucrurile s-au 

schimbat cu ceva în ultimii 800 de ani! 
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Einsteinisme 
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Legile ingineriei 
 

 
 

 Maşinile ar trebui să lucreze, iar oamenii să 

gândească. 

 

 Când ai încercat totul şi nimic nu a mers, citeşte 

instrucţiunile de folosire. 

 

 Ca să funcţioneze, trebuie să introduci ştecherul în 

priză. 

 

 Nu forţa. Foloseşte un ciocan mai mare. 

 

 Experienţa variază direct proporţional cu echipa-

mentul distrus. 
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 Fiabilitatea unei maşini este invers proporţională cu 

numărul persoanelor care privesc la asamblarea ei. 

 

 Mai devreme sau mai târziu pot să apară cele mai 

defavorabile condiţii de exploatare. Deci toate 

sistemele trebuie proiectate astfel încât să reziste la 

cele mai defavorabile condiţii de exploatare. 

 

 Echipamente identice testate cu bine în mod identic 

se vor comporta în mod diferit în industrie. 

 

 Maşinile care se defectează pornesc de cele mai 

multe ori când apare personalul de reparaţie. 

 

 Părţile interschimbabile ale unui echipament nu vor 

putea fi schimbate între ele fiindcă nu se potrivesc. 

 

 Orice schimbare de proiect va fi solicitată după ce 

echipamentul a intrat deja în construcţie. 

 

 Dacă instalaţia pilot funcţionează perfect instalaţiile 

industriale corespunzătoare vor funcţiona prost. 

 

 În orice proiect ingineresc dacă se pot strecura erori 

atunci ele se vor produce. 

 

 Orice eroare în calcul ingineresc se va produce astfel 

încât să afecteze cel mai mult rezultatul final. 

 

 Maşinile nu sunt decât nişte amplificatoare. 
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 După ce toate piesele au fost asamblate pe bancul de 

lucru au mai rămas câteva piese. 

 

 În orice formulă, constantele din manualul ingi-

nerului se vor considera ca variabile. 

 

 Fisurile în material nu apar decât înaintea inspecţiei 

finale. 

 

 Un circuit electric cu autoprotecţie va distruge în 

mod sigur alte circuite. 

 

 Dacă realizarea unui agregat necesită n componente 

numai n-1 componente vor fi disponibile în stoc. 

 

 După ce au fost desfăcute toate şuruburile de la 

componentă care trebuia reparată se va constata că 

s-a greşit componentă. 

 

 Toleranţele se vor cumula astfel încât să facă 

imposibilă asamblarea pieselor. 

 

 Orice cablu tăiat prea lung se dovedeşte a fi prea 

scurt. 

 

 Un gram de practică valorează cât un kilogram de 

teorie. 

 

 Măsoară cu micrometrul. Fă semn cu cretă. Taie cu 

toporul. 
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 Nu poţi repara ceva dacă nu-i stricat. 

 

 Găurile date sunt de două feluri: unele cu diametrul 

diferit de cel proiectat iar celelalte cu diametrul bun 

dar poziţionate greşit. 

 

 Dacă este mai ieftin să cumperi un agregat nou 

compania va insista să-l repari pe cel vechi. 

 

 Cea mai importantă funcţie a inginerului proiectant 

este să facă lucrurile cât mai dificile pentru 

constructor şi aproape imposibile pentru reparaţii. 

 

 Fiecare proiect al unei instalaţii conţine cel puţin o 

parte care este depăşită moral două părţi care nu se 

pot procura şi trei părţi care sunt încă în faza de 

asimilare. 
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Crema de ras  
 

...este mai mult decât un simplu produs cosmetic. O 

poţi folosi pentru a scoate pete dificile sau pentru a 

"reduce la tăcere" balamalele care scârţâie. 

 

 
 

Înainte de a citi mai departe, ia în considerare 

faptul că ciudatele întrebuinţări listate mai jos sunt pentru 

cremă, nu pentru spuma de ras.  
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Dacă vrei ca oglinda de baie să nu se înceţoşeze 

atunci când faci duş, nu trebuie decât să o "ungi" cu cremă 

de ras înainte să intri în cabină.  

 

Îndepărtează petele: atunci când ai o pată pe 

covor, umezeşte întâi zona pătată cu un burete, iar apoi 

aplică cremă de ras. Freacă bine cu un burete şi lasă să se 

usuce. Funcţionează foarte bine şi pentru petele de pe 

haine.  

 

Curăţă mâinile de vopsea: ai vopsit întreaga zi şi 

ţi-au rămas pete de vopsea pe piele. Pune cremă de ras în 

palme şi freacă bine mâinile. Apoi, curăţă bine cu săpun şi 

apă.  

 

O baie strălucitoare: curăţă bateria de la baie şi 

alte obiecte cromate cu cremă de ras. Foloseşte un burete 

umed pentru a freca.  

 

Curăţă bijuteriile vechi: se curăţă bine bijuteriile 

vechi cu cremă de ras şi o periuţă de dinţi.  

 

Soluţie pentru balamalele care scârţâie: pune 

cremă de ras direct pe balamalele cu "probleme". 
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Copiii spun lucruri... divine 
 

 

  

„Călugării şi-au făcut meserie din rugat pentru că 

ei au văzut că nu poate să existe meserie mai frumoasă 

decât să vorbeşti tot timpul cu Dumnezeu.” (9 ani) 

 

  

„Călugării nu sunt aşa de vorbăreţi pentru că dacă 

îl lăsa pe Dumnezeu să le vorbească toată ziua, ei s-au 

obişnuit să tacă mult, ca să-L asculte – că nu pot să-L 

întrerupă tocmai pe Dumnezeu.” (8 ani) 

 

  

„Biserica e sfântă şi rămâne sfântă chiar dacă intră 

în ea mulţi păcătoşi, că biserica de aia e făcută, că păcătoşii 

care intră să-şi facă acolo antene pentru Dumnezeu.” (12 

ani) 

 

  

„Dumnezeu se înţelege mai uşor cu copiii mici, că 

cei mici au suflet mai încăpător. La oamenii mari e o 

înghesuială de rele că nici n-ai unde să stai.” (10 ani) 

 

  

„Biserica nu iubeşte plăcerea, că plăcerea îţi aduce 

să spui mereu că mai vrei, pe când mulţumirea îţi aduce să 

spui că-ţi ajunge.” (9 ani) 
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„Îngerii nu ne spun cum e în Rai, de unde sunt ei, 

că atunci când mori e ca un fel de ziua ta şi primeşti cadou 

Raiul şi ei nu pot spune dinainte cum arată cadoul pe care 

îl primeşti pentru că strică toată ziua.” (10 ani) 

 

  

„Nu e bine să stai cu păcatul în tine, trebuie să fugi 

la spovedit, că păcatul din tine să nu facă pui de păcaţi.” 

(10 ani) 

 

  

„Preoţii vin în casele oamenilor înainte de paşte şi 

Crăciun ca să sfinţească toate camerele, că le curăţă cu 

aghiazmă care e un foarte bun detergent împotriva 

dracilor.” (11 ani) 

 

  

„Postim ca să nu ne mai gândim numai la gusturi 

de mâncare şi aşa o să ne mai gândim şi la gustul de 

Dumnezeu.” (11 ani) 

 

  

„Cei care nu-l găsesc pe Dumnezeu sunt cei care îl 

căută din interes.” (12 ani) 

 

  

„Milostivul e rar pe pământ în zilele noastre fiindcă 

mila n-o găseşti pe toate drumurile deoarece ea trebuie 

cultivată.” (14 ani) 
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„Altarul este partea din biserica unde preotul 

vorbeşte între patru ochi cu Dumnezeu.” (10 ani) 

 

  

„Unii oameni nu putrezesc după ce mor, pentru că 

trupurile lor au fost băgate în pământ cu cerul în ei.” (13 

ani) 

 

  

„Sfinţii au aureolă rotundă şi nu pătrată ca să nu 

facă vreun rău nici măcar din greşeală – că poate cine ştie, 

când se ridică la cer, să nu înţepe cu vreun colţ o pasăre în 

zbor.” (13 ani) 

 

  

„Oamenii care cred în Dumnezeu se dezvoltă mai 

repede decât ceilalţi oameni, pentru că ei ajung să-şi 

dezvolte esenţialul.” (15 ani) 

 

  

„Ne dăm seama că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi 

oamenii la fel, că dacă te desparţi de El şi mai târziu te 

întorci la El, nu ţine supărare şi te ajută la fel ca şi pe cei 

care au fost tot timpul cu El.” (11 ani) 

 

  

„Inima bate, bate până se stinge, că inima este ca 

lumânarea şi dacă tu crezi în Dumnezeu, el ţi-o aprinde din 

nou în Cer.” (9 ani) 
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„Dacă cineva ar insista la uşa mea să-mi schimb 

religia, aş zice că nu pot, pentru că ar fi ca şi când mi-ar 

cere să-mi schimb părinţii.” (9 ani) 

 

  

„Dacă îi ascultam atent pe oameni, auzim mai tot 

timpul cum se laudă, pentru că acestora care o fac nu le 

este gata capul.” (11 ani) 
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100+ chestii despre cărţi şi scriitori 
  

1) Alexandre Dumas a deschis, în Paris, primul local 

în care se găteau frigărui. I-a venit această idee 

după ce-a călătorit prin   Caucaz. 

2) Alexandru Odobescu s-a sinucis după ce s-a 

îndrăgostit de o femeie cu treizeci de ani mai 

tânără decât el. 

3) Alfabetul cambodgian are 74 de litere. 

4) Aproape două milioane de oameni au luat parte la 

ceremonia de înmormântare a lui Victor Hugo, în 

1885. 

5) Arthur Conan Doyle, autorul celebrelor povestiri 

cu Sherlock Holmes, era de profesie oftalmolog. S-a 

apucat de scris pentru că nu-i ajungeau banii. 

6) Jack Kerouac a scris faimoasa sa lucrare "Pe drum", 

pe rolă continuă, sub influenţa unui cocktail de 

substanţe care afectează creierul, printre care 

marijuana, benzedrine,  amfetamină şi, evident, 

alcool. 

7) Autorul romanului "Robinson Crusoe" şi-a 

schimbat în 1703 numele din Foe în Defoe. În 1896 

J.M. Coetzee a scris un roman intitulat Foe în care 

continua acţiunea din Robinson Crusoe. 

8) Autorul trilogiei "Stăpânul inelelor", J. R. R. 

Tolkien, era un şofer foarte nepriceput, sforăia 

într-atât de tare încât era nevoit să înnopteze în 

baie pentru a nu o deranja pe soţie şi de asemenea, 

era un francofob înverşunat – ura francezii 

începând de la Wilhelm Cuceritorul. 
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9) Balzac considera că ejacularea era un consum de 

energie artistică, deoarece sperma era percepută 

drept un lichid cerebral. Odată, discutând cu o 

amică, scriitorul a exclamat cu amărăciune: Azi 

dimineaţă am pierdut un roman! 

10)  Biblia (în varianta King James) conţine 810.697 de 

cuvinte.  

11)  Bogdan Petriceicu Haşdeu a fost atât de îndurerat 

de moartea fiicei lui, încât s-a îndreptat spre 

spritism. Se spune că planul palatului pe care i l-a 

ridicat mai apoi fiicei, i-ar fi fost dictat în timpul 

şedinţelor de spiritism de către Iulia. 

12)  Bogdan Petriceicu Haşdeu şi-a început carieră 

literară scriind în limba rusă. 

13)  Camil Petrescu s-a oferit voluntar să plece pe front 

şi a fost respins în repetate rânduri din cauza 

constituţiei sale astenice. 

14)  Casanova a scris 42 de cărţi. Printre acestea se 

numără o traducere a Iliadei în italiană, câteva 

cărţi de istorie, una de science fiction în care 

anticipează avionul, televizorul şi maşina şi 12 

volume de memorii. 

15)  Cea mai scumpă carte vânduta vreodată a fost un 

exemplar din "Canterbury Tales" de Chaucer din 

1477. Aceasta a fost scoasă la licitaţie în 1998 şi 

vânduta cu peste 4,6 milioane de lire sterline. 

16)  Cel mai bătrân laureat al Premiului Nobel pentru 

Literatură a fost Doris Lessing, la 88 de ani. 

17)  Cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru 

Literatură este Rudyard Kipling, la 42 de ani. 
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18)  Charles Dickens dormea şi scria întotdeauna cu 

faţa spre nord. 

19) Cu excepţia lui William, toţi membrii familiei 

Shakespeare au fost analfabeţi. 

20)  Cum pe vremea aceea nu existau nici maşini de 

scris şi nici calculatoare, soţia lui Tolstoi a trebui 

să copieze de mâna tot romanul "Război şi Pace". 

De 7 ori! 

21)  Doi laureaţi ai Premiului Nobel pentru Literatură 

au refuzat să-l ridice: Boris Pasternak şi J.P. Sarte. 

Primul sub presiunea autorităţilor sovietice, iar cel 

din urmă pentru că nu dorea să-i fie asociat 

numele cu o instituţie. Interesant este şi fapt că 

premiul respectiv constă în câteva sute de mii de 

dolari. 

22)  Don Quixote este cel mai bine vândut roman din 

lume. Până în prezent, au fost comercializate peste 

500 de milioane de exemplare. Al doilea pe listă ar 

fi "Povestea a două oraşe", de Charles Dickens. 

23)  E.A. Poe s-a căsătorit cu o verişoară de-a sa, care 

avea doar 13 ani. 

24)  Emily Dickinson, cea mai mare  poetă a Statelor 

Unite, nu a publicat decât 7 poeme de-a lungul 

vieţii ei. Ieşea arareori din casă, iar majoritatea 

membrilor familiei sale nu ştiau că ea scrie. 

25) Honoré de Balzac adora cafeaua – în decursul unei 

zile el consumă circa 50 de ceşti de cafea tare, 

turcească. Dacă nu avea posibilitatea să fiarbă 

cafeaua, scriitorul sfărâma nişte boabe şi le 

mesteca. 
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26)  Ernest Hemingway s-a sinucis la 61 de ani. Nu a 

fost însa singurul din familia sa care a recurs la 

acest gest. Atât tatăl cât şi fratele său şi sora sa s-

au sinucis.  

27)  F. Scott Fitzgerald era înnebunit după picioarele 

femeilor. Deşi nu permitea nimănui să-i vadă 

picioarele, atunci când el le zărea pe cele ale altora 

se excita imediat. 

28)  Fantomele apar în patru piese de teatru 

shakespeariene: Iulius Cezar, Hamlet, Richard al 

III-lea şi Macbeth.  

29)  "Ferma Animalelor" de George Orwell a fost 

cenzurată în U.R.S.S. şi refuzată iniţial în Marea 

Britanie la sfatul unui ofiţer care s-a dovedit mai 

târziu a fi spion sovietic.  

30) În fiecare an în Statele Unite se publică peste 

50.000 de titluri noi. 
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31)  Franz Kafka era veşnic nemulţumit de cum arăta, 

aşa că se dezbrăca complet foarte rar – de 

exemplu, deşi credea că spa-urile nudiste îi vor 

face bine la sănătate, nu îşi dădea niciodată 

pantalonii jos. 

32)  Gabriel Garcia Marquez a refuzat în repetate 

rânduri ca magistralul său roman "Un veac de 

singurătate" să fie ecranizat. 

33)  Hans Christian Andersen, cunoscut pentru 

basmele sale, era homesexual. 

34) Ian Fleming, pasionat de ornitologie, şi-a numit 

personajul James Bond după ornitologul american 

cu acelaşi nume. 

35)  În 1939 scriitorul american Ernest Vincent a scris 

un roman de peste 51.000 de cuvinte, niciunul 

conţinând litera e. 

36) În întreaga sa carieră de pilot, Saint-Exupéry a 

suferit 15 accidente aviatice. 

37)  În «Mizerabilii», Victor Hugo foloseşte o frază 

lungă de 823 de cuvinte. 

38)  În poemul sau "Paradisul Pierdut", John Milton 

foloseşte peste 8.000 de cuvinte diferite. 

39)  În S.U.A., în fiecare secundă sunt cumpărate 57 de 

cărţi. 

40)  În Spania se publică anual mai multe cărţi decât au 

fost traduse în toate ţările arabe în ultimii 500 de 

ani. 

41) Manuscrisul original al romanului lui Steinbeck 

"Despre şoareci şi oameni" a fost mâncat de un 

câine. 
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42)  În timpurile în care G.G. Marquez abia îşi începea 

cariera de scriitor, de multe ori nu avea bani 

pentru chirie şi nu de puţine ori a fost nevoit să 

înnopteze în bordeluri. 

43)  În ultimii 12 ani din viaţă, Casanova a lucrat ca 

bibliotecar. 

44)  Iulia Haşdeu, fiica lui Bogdan Petriceicu Haşdeu, a 

fost un copil-minune care la 11 ani absolvit 

Colegiul Naţional Sfântul Sava şi, în paralel, 

Conservatorul de muzică din Bucureşti, iar apoi a 

studiat la Sorbona. La 17 ani a reuşit să publice un 

volum de poezii în franceză. 

45)  Jack London este considerat ca fiind primul 

scriitor care a devenit bogat exclusiv de pe urma 

cărţilor sale. Asta după ce a fost refuzat de nu mai 

puţin de 600 de ori şi era să se lase de scris după 

ce a primit doar 5 dolari pentru prima sa povestire 

acceptată. 

46)  James Joyce a suferit de kinofobie, keraunofobie şi 

hidrofobie, adică îi era frică de câini, fulgere şi apă. 

47)  James Joyce era interesat de actul sexual extrem 

de mult, până la obsesie. Şi-a început viaţa sexuală 

foarte devreme, alături de o prostituată. Până după 

căsătoria cu Nora, a continuat să se culce cu 

prostituate, dezgustat de act, dar convins că 

experienţele îi vor folosi. 

48)  James Joyce şi-a petrecut şapte ani din viaţa 

scriind romanul "Ulisse". 

49)  John Keats avea doar 1,50 metri înălţime, la fel ca 

şi William Blake. 
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50) La fiecare două săptămâni o limbă dispare pentru 

totdeauna. 

51) Lui Joseph Heller i-au trebuit 8 ani să termine 

romanul "Catch 22". 

52)  La sfârşitul lunii februarie din 1974, scriitorul de 

ficţiune şi consumator de amfetamină, Philip K. 

Dick, în timp ce se odihnea în casa lui, a avut o 

serie de viziuni puternice. Acestea au continuat şi 

pe tot parcursul lunii următoare, o combinaţie de 

modele geometrice vii cu imagini ecleziastice, cu 

scopul de a crea interpretări noi şi profunde a 

istoriei religioase şi literare. 

53)  Lev Tolstoi a suferit de cazuri grave şi frecvente 

de depresie şi, în cele din urmă, a devenit un ascet 

rătăcitor în cursul vieţii sale octogenare. Tragic, el 

a murit după ce s-a îmbolnăvit de pneumonie, 

plecând în miezul nopţii şi în mijlocul iernii spre 

gară. 

54)  Lev Tolstoi era un Don Juan în timpurile sale. A 

rămas celebru pentru ceea ce a făcut în noaptea 

nunţii sale cu Sophia Behrs (în vârsta de 18 ani): a 

obligat-o să-i citească jurnalele întreaga seară 

pentru a o pregăti cu obiceiurile lui sexuale şi a-şi 

mărturisi toate aventurile amoroase pe care le 

avuse până atunci. 

55)  Liviu Rebreanu a creat personajul lui Apostol 

Bologa din "Pădurea Spânzuraţilor" inspirându-se 

din viaţa familiei sale. Personajul principal este, de 

fapt, o copie destul de fidelă a fratelui său, Emil, 

spânzurat la Ghimeş în 1917. 
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56)  Lui Edgar Allan Poe îi era frică de întuneric. 

Posibil, una din cauzele care a dus la această fobie 

a fost faptul că în copilărie viitorul scriitor a 

învăţat în cimitir. 

57)  Marin Preda nu scria niciodată cu pixul, sau 

creionul. Scria cu un stilou cu peniţă de aur, care 

după moartea lui nu a mai funcţionat niciodată. 

Peniţa era tocită mai mult într-o parte şi pentru a 

scrie cu el trebuia să ştii cum să îl ţii şi în ce poziţie 

să îl apleci, dar nimeni nu a reuşit să îl facă să scrie. 

58)  Mark Twain adora pisicile şi ura copiii (a vrut să-i 

facă o statuie regelui Irod). 

59)  Marquizul de Sade a avut o viaţă excentrică. 

Credinţele sale culturale stăteau la confluenţa 

ideilor revoluţionare legate de libertatea sexuală şi 

morală, narate, de altfel, în multe lucrări de ale sale 

şi de unde noi am moştenit termenul de sadism. În 

1803, nu mult după încarcerarea sa, el a fost 

declarat nebun şi plasat într-un azil. Dar nici în 

azilul respectiv, de Sade nu a renunţat la relaţiile 

sale sexuale ilicite, până la moartea sa din 1814. 

60)  Mircea Eliade, autorul unor capodopere precum 

"Maitreyi" sau "Romanul adolescentului miop" (o 

lectură recomandată tuturor adolescenţilor), a 

fost, probabil, legionar. 

61)  Monstrul din romanul "Frankestein" scris Mary 

Shelly nu are nume, deşi scriitoarea obişnuia să-i 

spună Adam. 

62)  Numele celor trei muşchetari din romanul lui 

Dumas sunt: Porthos, Athos şi Aramis.  
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63)  Până în prezent, s-au scris mai bine de 20.000 de 

cărţi despre şah. 

64)  Pe vremea lui Shakespeare nu existau femei 

actori, aşa că toate rolurile erau interpretate de 

bărbaţi. 

65)  Prima Biblie în limbă eschimoşilor a apărut la 

Copenhaga în 1744. 

66)  Prima carte scrisă de L. Frank Baum avea ca 

subiect creşterea găinilor. 

67)  Prima povestire poliţistă scrisă vreodată i-a 

aparţinut lui E.A. Poe. În "Crimele din Rue 

Morgue", acesta îl introduce pe detectivul Auguste 

C. Dupin. 

68)  Primul dicţionar în engleză a fost scris de Noah 

Webster. I-au trebuit 36 de ani ca să-l termine. 

69)  Primul roman american din care s-au vândut mai 

mult de 1 milion de copii a fost "Coliba unchiului 

Tom" de Harriet Beecher Stowe. Aceasta stătea la o 

casă depărtare de Mark Twain. 
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70)  Primul scriitor care a terminat (l-a dictat, de fapt) 

un roman la o maşină de scris a fost Mark Twain. 

71)  Prizonierii din Brazilia îşi pot reduce sentinţă dacă 

se apucă de citit cărţi. Pentru fiecare carte citită li 

se scad 4 zile din sentinţă. Din păcate nu li se pot 

scădea mai mult de 48 de zile într-un an. 

72)  Romanul Anna Karenina are peste 800 de pagini, 

dar a fost publicat iniţial sub forma unui foileton. 

73)  Romanul lui Marcel Proust, «În căutarea timpului 

pierdut», conţine aproximativ 1,7 milioane de 

cuvinte. 

74)  Romanul "Mândrie şi prejudecată" de Jane Austen 

s-a numit iniţial "Primele impresii". 

75)  "Să ucizi o pasăre cântătoare" este singurul roman 

scris de Harper Lee. Cu toate acestea a câştigat 

premiul Pulitzer şi a stat timp de 88 de săptămâni 

pe lista best seller-urilor. 

76)  Samuel Beckett a jucat o vreme crichet pentru 

Universitatea din Dublin. 

77) Scriitorul belgian Georges Simenon este unul 

dintre cei mai prolifici autori. Timp de mai multe 

zeci de ani, obişnuia să termine o carte la fiecare 

11 zile. A publicat peste 530 de cărţi, majoritatea 

sub pseudonim. 

78)  Scriitorul science – fiction şi horror H.P. Lovecraft 

a avut o stare mintală condiţionată atât de 

influenţe interne, cât şi externe. El a suferit de 

tulburări de somn. 

79)  Scriitorul şi omul politic român Ion Ghica a fost 

guvernator al insulei Samos (unde a trăit Pitagora). 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

57 

80)  Se estimează că 14 cuvinte noi sunt înglobate în 

limba engleză zilnic. 

81)  "Şi vremea e ca să ucizi", romanul de debut al lui 

John Grisham, a fost refuzat de 28 de ori înainte 

de-a fi publicat. 

82)  Somerset Maugham era bisexual practicant. 

83)  Toţi banii obţinuţi de James M. Barri de pe urma 

cărţii "Peter Pan" au fost donaţi unui spital. 

84)  Vârsta medie a laureaţilor Premiului Nobel pentru 

Literatură este de 64 de ani. 

85)  Vocabularul unei persoane normale este format 

din 5 – 6.000 de cuvinte. 

86)  Voltaire leşina ori de câte ori mirosea trandafiri. 

87)  Walt Whitman, Edgar Allen Poe, Henry David 

Thoreau, Rudyard Kipling, Mark Twain şi Beatrix 

Potter şi-au publicat singuri cărţile. 

88)  William Faulkner a muncit câţiva ani ca poştaş, 

până când s-a descoperit că el aruncă scrisorile 

nelivrate în coşul cu gunoi. 

89)  William Shakespeare a inventat peste 1.700 de 

cuvinte. 

90)  William Shakespeare s-a căsătorit la 18 ani cu 

Anne Hathaway, care avea 26 de ani şi era 

însărcinată în trei luni. 

91)  Cea mai bine vânduta carte din sec. al XV-lea este 

un roman erotic numit "Povestea a doi iubiţi", scris 

de Papa Pius al II-lea. 

92)  Edgar Allan Poe a intrat la Universitatea din 

Virginia la vârsta de 17 ani. În primul an, însa, şi-a 

pierdut toată bursă la pariuri şi a fost dat afară. 
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93)  Poetul englez Byron (1788-1824) era într-atât de 

îndrăgostit de civilizaţia elenă încât s-a dus în 

Grecia să lupte împotriva turcilor în războiul grec 

pentru independenţă. Acolo s-a procopsit cu o 

răceală care i-a fost fatală. Grecii îl consideră un 

erou naţional. 

94)  Monumente ridicate în cinstea poetului ucrainian 

Taras Şevcenko se găsesc în peste 1.200 de locuri 

din lume. Majoritatea, bineînţeles, se află în 

Ucraina. 

95)  Există o serie de scriitori care obişnuiau să scrie 

stând în picioare. Printre aceştia se numără: Ernest 

Hemingway, Thomas Wolfe, Lewis Carroll, 

Vladimir Nabokov şi Philip Roth. 

96)  Până să ajungă unul dintre cei mai bogaţi scriitori 

ai vremii, Jack London a trăit în sărăcie, schimbând 

mai multe slujbe: fermier, vânzător de ziare, 

marinar, pirat, căutător de aur ş.a.m.d. Din pricina 

vagabondajului a ajuns de mai multe ori la 

închisoare. 

97)  Feodor  Dostoevski era un cartofor împătimit şi 

adeseori scria pentru a-şi putea plăti datoriile. 

98)  Gorky înseamnă în rusă "amar". 

99)  Cel mai mare creier din lume (al unei  persoane 

normale) i-a aparţinut scriitorului rus Ivan 

Turgheniev. Creierul acestuia cântarea aproape 

două kilograme. 

100)  Byron suferea de "nebunie afectivă". În timpul 

şederii în Veneţia se zvoneşte că ar fi avut în jur de 

250 de amante. Într-un an. 
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101)  Tolstoi avea mai bine de 2 metri înălţime şi iubea 

să joace cărţi. Pe bani. Odată, după un joc care-a 

durat trei zile şi două nopţi, a reuşit să-şi piardă 

casa. 

102)  Lermontov, celebru pentru poemul său "Demonul" 

a murit la doar 27 de ani în urmă unui duel. 

103)  La 8 ani după ce-a câştigat National Book Award, 

scriitorul Jerzy Kosinski şi-a retrimis cartea sub un 

alt nume şi titlul mai multor edituri, pentru a testa 

editorii. Nu mică i-a fost supriza când a fost refuzat 

de toţi (27 în total), inclusiv de editura care-l 

publicase în prealabil. 

104)  Ernest Hemingway suferea de peirafobie – teama 

patologică de-a vorbi în public. 

105)  Charles Dickens avea ca hobby hipnoza. Nu de 

puţine ori a încercat s-o adoarmă astfel pe soţia sa. 

106)  Oscar Wilde şi-a petrecut doi ani în închisoare 

pentru sodomie. 

107)  Lewis Carroll suferea de vreo 20 de boli diferite. 

Există printre exegeţi suspiciunea că el ar fi fost de 

fapt Jack Spintecătorul. 
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Revoluţie în fizică 
               

 

Cercetătorii ardeleni au inventat 

încetinitorul de particule! 

Ardelenii vor să studieze particulele pe 

îndelete, ca nu cumva să tragă concluzii pripite. 

   „Am fi ajuns departe cu ştiinţa dacă particulele 

astea elementare nu se mişcau aşa iute”, spune dr. ing. 

Petre Pavăză, coordonatorul proiectului. „No, îi forte clar 

că viteza nu îi o soluţie! Dacă vrei să cunoşti o particulă, 

păi trebuie să stai frumos de vorbă cu ea, să bei o palincă 

cu familia ei, fără grabă! Nu vedeţi că până şi secolul 

vitezei a trecut? E clar că viteza asta nu era făcută să ţină!”, 

spune cercetătorul. 

   Cercetătorii ardeleni se plâng deja că timpul de 

execuţie pentru încetinitorul de particule este foarte scurt, 

respectiv 120 de ani. Noul dispozitiv urmează să fie 

construit din titaniu masiv şi din lemn de paltin, scobit 

încetişor cu o brişcă foarte ascuţită.  

http://a1.a4w.ro/assets/audvoci/2013/11/26/image_galleries/1463/revolutie-in-domeniul-fizicii-cercetatorii-ardeleni-au-inventat-incetinitorul-de-particule_size6.jpg


 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

61 

Radio Erevan 
 

 
 

– Alo, Radio Erevan? 

– Da. 

– Ce știți, în România s-a legalizat prostituția? 

– Nu, acolo s-a prostituat legea! 

 

 

  

La Radio Erevan, un tânăr ascultător întreabă: 

– Azi mă însor. Puteţi să-mi dați un sfat?  

Radio Erevan răspunde: 

– Deja este prea târziu! 

 



 

 
62 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

  

La Radio Erevan, un tânăr ascultător întreabă: 

– Este bine să rămâi celibatar?  

Radio Erevan răspunde: 

– Depinde de ce vrei să faci în viitor, tinere: preferi 

să coşi ciorapi sau să speli vase? 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– De ce fetele lasă ochii în jos când bărbaţii le fac 

declaraţii de dragoste? 

Radio Erevan răspunde: 

– Vor să vadă dacă declaraţiile sunt susţinute de 

ceva concret! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Sunt pasionat de istorie. După părerea dumnea-

voastră, care istorici din secolul XVII au ceva în comun? 

 Radio Erevan răspunde: 

– Toți au în comun un lucru foarte important: sunt 

morţi! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Este adevărat că în viață trebuie să-ți învingi 

inamicul cu propriile lui arme? 

Radio Erevan răspunde: 

– Sunteţi un copil, stimate domn! Aţi încercat să 

purtaţi vreodată sutien sau port-jartier? 
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La Radio Erevan, un viitor ginere întreabă: 

– Ce este luna de miere? 

Radio Erevan răspunde: 

– Este un concediu pe care îl capătă bărbatul 

înainte de a lucra pentru noul şef. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător fidel întreabă: 

– Cum este viaţa unui bărbat fără nevastă? 

Radio Erevan răspunde: 

– Mai ieftină. 

 

  

La Radio Erevan, un grup masiv, revoltat, de 

ascultători întreabă: 

– De ce în Turcia și în alte țări arabe, bărbații au 

voie să aibă mai multe neveste și noi nu avem voie? 

Radio Erevan răspunde: 

– Ca să se deosebească de celelalte popoare, unde o 

femeie are mai mulţi bărbaţi. 

 

  

La Radio Erevan, o ascultătoare foarte tânără 

întreabă: 

– Sunt tânără și frumoasă. Multă lume mă 

asemuieşte cu o gutuie. De ce? 

Radio Erevan răspunde: 

– Deoarece, tânără şi frumoasă fecioară, fata e 

bună când îi dă puful, iar gutuia când îi cade. 
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La Radio Erevan, un grup masiv de ascultători din 

România întreabă: 

– Se trăieşte foarte rău în România. Se poate şi mai 

rău? 

Radio Erevan răspunde: 

– Dar nu trebuie să vă plângeţi, dragi ascultători 

din România! Culmea sărăciei o veţi atinge numai atunci 

când veţi începe să vă duceţi prezervativele la vulcanizare! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Ce poţi face când doctorul îţi interzice să te 

apropii de votcă? 

Radio Erevan răspunde: 

– Bei votcă de la distanţă, cu paiul. 

 

  

La Radio Erevan, un copilaş întreabă: 

– De ce ies puii din ou? 

Radio Erevan răspunde: 

– De frică să nu fiarbă. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– La ce vârsta bărbatul poate fi major şi poate face 

ce vrea? 

Radio Erevan răspunde: 

– Nu ştim ce să vă răspundem. Nimeni nu a apucat 

această vârstă. 
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La Radio Erevan, o ascultătoare întreabă: 

– Ce este un corp transparent? 

Radio Erevan răspunde: 

– Ceva prin care se poate vedea. Exemplificăm: 

gaura cheii! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Care a fost cel mai nefericit şi ghinionist om de pe 

Glob? 

Radio Erevan răspunde: 

– Iuri Gagarin, pentru că, după ce a înconjurat 

globul pământesc de şapte ori, tot în URSS a căzut. 

 

  

La Radio Erevan, un şofer din România întreabă: 

– O Dacie poate lua o curbă de 90 de grade cu o 

viteză de 120 de kilometri pe oră? 

Radio Erevan răspunde: 

– Bineînţeles că poate, dar numai o singură dată... 

 

  

La Radio Erevan, un copil tare amărât întreabă: 

– Ce strigă acum Moş Crăciun, când trece pe străzi? 

Eu nu l-am mai auzit să strige „Am adus jucării pentru 

copiii cuminţi.” 

Radio Erevan răspunde: 

– Ai dreptate, copilaş! Acum Moş Crăciun strigă: 

„Cumpăr dolari, cumpăr acţiuni!”. 
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La Radio Erevan, un tânăr soţ întreabă: 

– Este bine să fii gelos pe soţia ta?  

Radio Erevan răspunde: 

– Este cea mai mare prostie! Îi faci reclamă şi atragi 

atenţia asupra ei, fără ca ea să cheltuiască vreun efort 

pentru asta. 

 

  

La Radio Erevan, un bătrânel întreabă: 

– Cum este bine să mergi, în faţă sau în lateralul 

sicriului? 

Radio Erevan răspunde: 

– Oricum, numai să nu mergi în el! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător din Rusia întreabă: 

– Cum se clasifică femeile?  

Radio Erevan răspunde: 

– Pe meleagurile dumneavoastră astfel: 10 la sută 

mame, 10 la sută doamne, 10 la sută curve. Iar restul de 70 

la sută, mamă, Doamne, ce mai curve! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă, sub 

anonimat: 

– Ce e mai avantajos să fii: prost său chel? 

Radio Erevan răspunde: 

– Prost, desigur, domnule senator din România! Nu 

se vede chiar atât de tare! 



 

 
68 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Când poţi să ştii dacă un guvern este bun sau 

rău? 

Radio Erevan răspunde: 

– Numai după ce a picat! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător din România 

întreabă: 

– Ce va face leul românesc în viitor?  

Radio Erevan răspunde: 

– Va mieuna! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Pentru ce se uită fetele cu atâta plăcere la 

soldaţi? 

Radio Erevan răspunde: 

– Pentru că şi zeul Amorului se zugrăveşte tot cu 

armă!  

 

  

La Radio Erevan, un ascultător glumeţ intervine: 

– Am să vă spun o ghicitoare, să văd dacă puteţi să-

mi răspundeţi. Iată ghicitoarea mea: Într-o încăpere sunt 

patru inşi, din care numai unul lucrează. Ghici, ce e? 

Radio Erevan răspunde: 

– Grea ghicitoarea dumneavoastră, dar noi putem 

să vă răspundem: trei funcţionari şi un ventilator! 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Care este diferenţa între un stăpân şi servitorul 

său? 

Radio Erevan răspunde: 

– Amândoi mănâncă aceeaşi mâncare, dar de plătit 

o plăteşte doar primul. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Care e diferenţa dintre viața de dinainte de '89 și 

cea de azi?  

Radio Erevan răspunde: 

– Înainte eram tovarăşi, iar azi suntem domni! 

 

  

La Radio Erevan, un tânăr ascultător întreabă: 

– Ce este anatomia? 

Radio Erevan răspunde: 

– Este ceea ce avem cu toţii, dar se vede mai bine la 

femei. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Mai poţi, în ziua de astăzi, când tot mai mulţi 

jurnalişti sunt condamnaţi pentru calomnie, să publici o 

satiră caustică? 

Radio Erevan răspunde: 

– Se poate, stimate jurnalist din România. Cu o 

condiţie: să o semnezi „Traducere din limba engleză”. 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– De ce mulţi, foarte mulţi şoferi intră cu maşinile 

lor în copaci? 

Radio Erevan răspunde: 

– Din superstiţie: sunt convinşi că dacă ating 

lemnul le poartă noroc! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Este adevărat că şi directorii comit greşeli? 

Radio Erevan răspunde: 

– Da, este adevărat! Dar directorii comit greşeli 

geniale! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Este corect să se spună că numai proştii calcă în 

gropi? 

Radio Erevan răspunde: 

– Da, este drept! Pentru deştepţi sunt făcute 

prăpăstiile. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Există vreo diferenţă între un mort care a fumat 

și unul care nu a fumat? 

Radio Erevan răspunde: 

– Da, există! Mortul care nu a fumat este mult mai 

sănătos. 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– De ce numărul oamenilor este mai mare decât cel 

al maimuţelor? 

Radio Erevan răspunde: 

– Pentru că în pat e mai comod decât în copac. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Care este cea mai gustoasă colivă?  

Radio Erevan răspunde:  

– Cea a duşmanului. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător fidel întreabă: 

– Este adevărat că cine cere nu piere?  

Radio Erevan răspunde: 

– Perfect adevărat! Numai să primească ceva. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Ce este acela un egiptolog?  

Radio Erevan răspunde: 

– Un egiptean care conduce vapoare pe Nil.  

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Ce este aceea o colonadă? 

Radio Erevan răspunde: 

– Un complot organizat de colonei. 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Este adevărat că în luna februarie oamenii fac 

mai puţine greşeli? Oare motivul să fie frigul de afară? 

– Nu. Oamenii fac mai puţine greşeli, deoarece luna 

februarie este mai scurtă, răspunde Radio Erevan. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Şi ce este, totuşi, un alcoolic?  

Radio Erevan răspunde: 

– O persoană care bea mai mult decât medicul său 

de familie! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Când se opreşte o româncă din vorbit?  

Radio Erevan răspunde: 

– La două ore după deces. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător decepţionat 

întreabă: 

– Oare de ce, în zilele noastre, nu se mai publică 

materiale umoristice? 

Radio Erevan răspunde: 

– Nu suntem de acord cu dumneavoastră, stimate 

ascultător din România. Se publică materiale umoristice de 

o reală valoare. Acelea în care guvernul vorbeşte de 

creşterea nivelului de trai. Citiți-le cu atenție! 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Care este asemănarea între un trandafir sălbatic 

şi o fată? 

Radio Erevan răspunde: 

– Totală... Plus ghimpii! 

 

  

La Radio Erevan, ascultătoarea din Marea Britanie 

întreabă: 

– Există vreo diferenţa între un englez potent şi un 

italian impotent? 

Radio Erevan răspunde: 

– Niciuna! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă, sub 

anonimat: 

– Este adevărat că proştii au mintea neantrenată? 

Radio Erevan răspunde: 

– Este perfect adevărat, domnule senator din 

România! În schimb, ea este bine odihnită. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător din România 

întreabă: 

– Ce este un elveţian?  

Radio Erevan răspunde: 

– Un cetăţean respectabil ce-şi vizitează zilnic 

banca din Cişmigiu. 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Este plăcut să fii al doilea soţ al unei văduve? 

Radio Erevan răspunde: 

– Bineînţeles că nu! Dar şi mai groaznic e să fii 

primul. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Care este lucrul cel mai atrăgător la fotbalul 

feminin?  

Radio Erevan răspunde: 

– Schimbarea tricourilor după meci! 

 

  

La Radio Erevan, un tânăr logodnic întreabă: 

– Care poate fi cea mai mare decepţie a unui 

logodnic? 

Radio Erevan răspunde: 

– Să ceară mâna fetei şi să primească piciorul 

tatălui. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător anonim întreabă: 

– Exista vreo diferenţă între o femeie frumoasă şi o 

femeie urâtă? 

Radio Erevan răspunde: 

– Desigur, domnule senator din România! O femeie 

frumoasă este a tuturor. Femeia urâta este numai a 

dumneavoastră. 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Este adevărat că niciodată nu este bine să râzi de 

prostia altora? 

Radio Erevan răspunde: 

– Da, este adevărat, domnule preşedinte al 

Senatului din România, nu se știe niciodată când vă vine 

rândul. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Cine a inventat expresia „înjură ca un birjar”? 

Radio Erevan răspunde: 

– Unul care nu a auzit niciodată cum înjură un 

şofer! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Ce ne puteţi spune despre biografia femeii? 

Radio Erevan răspunde: 

– Până la 30 de ani – cronologie; după 30 de ani – 

mitologie. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– După evenimentele din decembrie '89, românii 

au obţinut vreo libertate importantă? 

Radio Erevan răspunde: 

– Da, au obţinut libertatea limbii... după căderea 

dinţilor. 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Care este cel mai eficient tratament împotriva 

căderii părului? 

Radio Erevan răspunde: 

– Ghilotina. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– De ce firul de ciorap de damă se destramă atât de 

repede şi, întotdeauna, de jos în sus? 

– Din curiozitate, răspunde Radio Erevan. 

 

  

La Radio Erevan, o ascultătoare întreabă: 

– Exista menaj ideal?  

Radio Erevan răspunde: 

– Da, există. Între o femeie mută şi un bărbat orb. 

 

  

La Radio Erevan, o ascultătoare întreabă: 

– Poţi avea dansul în sânge?  

Radio Erevan răspunde: 

– Bineînţeles! Când stai prost cu circulația. 

  

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Când îşi schimbă un bărbat sexul? 

Radio Erevan răspunde: 

– Atunci când nu-i mai ajung banii... 
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Un ascultător întreabă la Radio Erevan: 

– Care este diferenţa majoră dintre totalitarism și 

democraţie? 

Radio Erevan răspunde: 

– În totalitarism, cine deţine puterea are de partea 

sa şi dreptatea şi banii. În democraţie e la fel, dar ordinea 

este inversă. 

 

  

La Radio Erevan, o ascultătoare întreabă: 

– Cum este zebra? Albă cu dungi negre sau neagră 

cu dungi albe? 

Radio Erevan răspunde: 

– Da. 

 

  

– Ce deosebire este între un roman vechi de 

dragoste şi unul modern?, se întreabă la Radio Erevan. 

Radio Erevan răspunde: 

– În romanele vechi, tinerii se sărutau după circa 

150 de pagini, pe când în cele moderne, chiar din pagina a 

doua, tinerii, ajung în pat. 

 

  

La Radio Erevan, un copil întreabă: 

– Când e timpul cel mai potrivit pentru culegerea 

merelor? 

Radio Erevan răspunde: 

– Când doarme paznicul. 
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La Radio Erevan, o ascultătoare întreabă: 

– Ce poate face un om când simte că îi arde focul 

sacru? 

Radio Erevan răspunde: 

– Să cheme pompierii. 

 

  

La Radio Erevan, un grup masiv de ascultători 

întreabă: 

– Ingratitudinea poate fi caracterizată în vreun fel? 

Radio Erevan răspunde: 

– Desigur! Este una dintre cele mai răspândite 

forme de amnezie. 

 
  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Este adevărat că orice om trebuie să aibă o 

activitate? 

Radio Erevan răspunde: 

– Desigur, tovarăşe membru de partid, dar asta nu 

trebuie să degenereze în muncă. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Există vreo deosebire dintre coarnele unui cerb 

şi bărbat? 

Radio Erevan răspunde: 

– Desigur! Cerbul îşi schimbă coarnele o dată pe an. 

Bărbatul mai des! 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Există vreo asemănare între supă şi femeie?  

Radio Erevan răspunde: 

– Bineînţeles! Nici una nu trebuie lăsată să se 

răcească. 

 

  

La Radio Erevan, o ascultătoare întreabă: 

– Ce spune o gazdă perfectă când pleacă musafirii? 

Radio Erevan răspunde: 

– În sfârşit!... 

 

  

La Radio Erevan, un parlamentar român întreabă: 

– Este adevărat că funcţiile înalte sunt ca stâncile 

mari? 

Radio Erevan răspunde: 

– Perfect adevărat! Ajung la ele vulturii, dar şi 

reptilele. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Cine este cel mai îngrijorat de creşterea ratei 

criminalităţii în România, după evenimentele din 

decembrie 1989? 

Radio Erevan răspunde: 

– Porcii, domnule preşedinte al României. Mai ales 

în luna decembrie, atunci când rata criminalităţii atinge 

punctul maxim... 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Oare în timpurile noastre, Julieta se mai simte 

atrasă de Romeo? 

Radio Erevan răspunde: 

– Cu certitudine, de Romeo... Alfa! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Ce ne puteţi spune despre oul lui Columb? 

Radio Erevan răspunde: 

– Oul lui Columb a fost organul suprem ales de 

indieni pentru a impulsiona procesul de formare a 

poporului american... 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– De ce în perioada comunistă existau atâtea 

probleme cu aprovizionarea cu carne a magazinelor? 

Radio Erevan răspunde: 

– Pentru că ne îndreptam cu atâta viteză spre 

comunism, încât vitele nu mai reuşeau să ţină pasul cu noi. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Există otrăvuri mai puternice decât „Verdele de 

Paris”? 

Radio Erevan răspunde: 

– Desigur! „Roşu de Moscova” şi „Galbenul de 

Pekin”... 
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 – Ce este onania?, se întreabă la Radio Erevan. 

Radio Erevan răspunde: 

– Onania este un lucru folositor bărbatului, 

câteodată. Este tot un fel de a-ţi lua fericirea în propriile 

mâini. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Ce a însemnat Perestroika? 

Radio Erevan răspunde: 

– Perioada în care oricine putea deschide gura, dar 

nu avea nimic de pus în ea. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Când vor ajunge oamenii să fie egali? 

Radio Erevan răspunde: 

– Când o să ne arunce americanii bomba cu 

neutroni... 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– De ce o serviciile secrete americane o păzesc cu 

atâta străşnicie pe Hillary Clinton? 

Radio Erevan răspunde: 

– Pentru că dacă, doamne fereşte, s-ar întâmpla 

ceva cu ea, Bill ar trebui să preia în mâinile lui preşedinţia 

cu toate obligaţiile ce decurg de aici. Şi Bill ştie că nu va 

putea să facă faţă... 
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La Radio Erevan, o ascultătoare întreabă: 

– Poate ieşi ceva din relaţia între o femeie 

deşteaptă şi un bărbat prost? 

Radio Erevan răspunde: 

– Desigur! O pensie alimentară. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– De ce s-a suspendat în România ziua de 1 mai 

după evenimentele din decembrie '89? 

Radio Erevan răspunde: 

– Pentru că numărul şomerilor a devenit mai mare 

decât cel al muncitorilor. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– De ce se bat toţi ziariştii ca să fie acreditaţi la 

Casa Albă? 

Radio Erevan răspunde: 

– Pentru că este tentant să se scrie despre liderul 

Lumii Noi şi despre... soţul acesteia. 

 

  

La Radio Erevan, o ascultătoare întreabă: 

– Ce au scris ziarele americane după atentatul de la 

Centrul Comercial din Manhattan? 

Radio Erevan răspunde: 

– Toate ziarele americane au scris: „Preşedintele a 

luat în mâna sa investigaţiile de la soţul său, Bill”. 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Prostia este ereditară? Eu aşa cred. 

Radio Erevan răspunde: 

– Nu-i frumos, tinere, să vorbeşti urât despre 

părinţii tăi. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Se poate spune că domnul Văcăroiu a câştigat 

pariul cu agricultură? 

Radio Erevan răspunde: 

– Da, dar ce folos dacă a băut toți banii... 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Este adevărat că România are cea mai modernă 

reformă în mediul spitalicesc? 

Radio Erevan răspunde: 

– Da, este adevărat! De acum înainte, pentru a fi 

admis într-un spital, trebuie să-ţi rezervi patul cu un an 

înainte. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Ce pot să fac pentru a scăpa de câinii care mă 

simt de la o distanţă de un kilometru când vreau să sparg o 

casă? 

Radio Erevan răspunde: 

– O baie... 
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La Radio Erevan, un alegător din România 

întreabă: 

– Care este sfatul cel mai înţelept care se poate da 

ministrului de finanţe? 

Radio Erevan răspunde: 

– Ce v-ar costa să vă daţi demisia?... 

 

  

La Radio Erevan, o ascultătoare întreabă: 

– Este adevărat că 80% dintre bărbaţi își înşeală 

nevestele în America? 

Radio Erevan răspunde: 

– Da, este adevărat! Restul şi le înşeală în Europa. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– O femeia poate naşte de două ori pe an? 

Radio Erevan răspunde: 

– Da, desigur. 

– Dar de trei ori? 

– Nu, tovarăşe Ceauşescu. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– De ce au crescut preţurile atât de mult în 

România după evenimentele din decembrie '89? 

Radio Erevan răspunde: 

– Ca să învețe și românii să numere de la un milion 

în sus... 



 

 
88 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Se poate da vreo definiţie cheliei?  

Radio Erevan răspunde: 

– Desigur! Se poate spune că chelia este o cărare 

multilateral dezvoltată... 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător din România 

întreabă: 

– Este posibil ca actualul guvern să-i prindă şi să-i 

bage la puşcărie pe toţi hoţii şi corupţii? 

Radio Erevan răspunde: 

– Nu, este posibil! Atunci, cine să mai investească 

în România? 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Este adevărat că tot mai mulţi români vor să-şi 

schimbe sexul? 

Radio Erevan răspunde: 

– Da, este adevărat! Motivul: vor să iasă mai repede 

la pensie. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Cum va intra România în NATO? 

Radio Erevan răspunde: 

– Tot aşa cum intră tatăl în casă când ia salariul și 

vine fără nici un ban... 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– S-a intrat în post! Ce recomandaţi? 

Radio Erevan răspunde: 

– Recomandăm postul negru: bani negri, vin negru, 

icre negre, cafea neagră, pâine neagră... Se dă voie şi la 

mulatre. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– De ce nu a pătruns SIDA şi în lumea arabă? 

Radio Erevan răspunde: 

– Fiindcă femeile poartă voal pe faţă. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Câţi protestatari sunt cu adevărat în Piaţa 

Universităţii? 

Radio Erevan răspunde: 

– Ambii protestatari prezenţi în piaţă au fost de 

acord că în piaţă se află câteva zeci de mii de protestatari. 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător din România 

întreabă: 

– Dacă exploatarea de la Roşia Montană se va face 

la suprafaţă, minerii ăia de ce s-au băgat în subteran să 

protesteze? 

Radio Erevan răspunde: 

– Pentru că în mină semnalul wi-fi e mai bun. 
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La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Pentru ce protestează, de fapt, cei care 

protestează împotriva exploatării de la Roşia Montană? 

Radio Erevan răspunde: 

– Păi, aşa cum bine rezultă şi din întrebare, nu 

protestează pentru, ci împotrivă. Mai exact: împotriva 

eutanasierii maidanezilor, împotriva ne-eutanasierii  

maidanezilor, împotriva exploatării gazelor de şist, 

împotriva lui Băsescu, împotriva lui Ponta, împotriva 

noului Cod rutier, împotriva RMGC, împotriva romanilor 

(care i-au asuprit pe daci), împotriva... Împotriva! 

 

  

La Radio Erevan, acelaşi ascultător: 

– Dacă nu se ducea Ponta la ei, până când mai 

stăteau în mină protestarii de la Roşia Montană? 

Radio Erevan răspunde: 

– Până începea noul sezon din “Suleiman 

Magnificul”. 

 

  

La Radio Erevan, acelaşi ascultător: 

– Ce a fost în capul lui Ponta când a promis că 

aduce el comisiile parlamentare să îşi desfăşoare lucrările 

în mină? 

Radio Erevan răspunde: 

– Vorbim totuşi despre premierul României! Puţin 

respect! Evident că n-a avut nimic în cap, indiferent ce ar 

spune rău intenţionaţii. 
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La Radio Erevan, un ascultător din România 

întreabă: 

– Câţi bani au primit ăştia ca să susţină proiectul 

RMGC? 

Radio Erevan răspunde: 

– Evident că n-a fost vorba de bani! Banii sunt 

subdiviziunea leului. 

  

  

La Radio Erevan, un alt ascultător din România 

întreabă: 

– Se poate exploata aurul şi fără cianuri? 

Radio Erevan răspunde: 

– S-a încercat. Cu gaze lacrimogene, cu gloanţe de 

cauciuc. Tot cu cianură merge mai bine. 

  

  

La Radio Erevan, un ascultător continuă: 

– De ce nu exploatează statul român aurul de 

acolo? 

Radio Erevan răspunde: 

– Pentru că statul român nu e un exploatator şi 

lasă ruşinea asta în seama străinilor! 

  

  

La Radio Erevan, acelaşi ascultător: 

– Fierul vechi de ce nu se exploatează cu cianuri? 

Radio Erevan răspunde: 

– Fiindcă ne protejăm minorităţile. 
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La Radio Erevan, un ascultător revoltat continuă 

seria de întrebări privitoare la Roşia Montană: 

– De ce îşi vâră Soros nasul în toată afacerea asta? 

Radio Erevan răspunde: 

– Dar ce-aţi vrea să-şi vâre? 

 

  

Alt ascultător:  

– Blocarea afacerii nu înseamnă pierderea de 

locuri de muncă? 

Radio Erevan răspunde: 

– Şi închiderea investiţiei de la Auschwitz a însem-

nat pierderea unor locuri de muncă. E drept, acolo aurul 

era în dantură, iar în loc de cianuri se folosea Cyclon B. 

Ascultătorul, uimit:  

– Ăsta nu e un subiect prea serios pentru a fi tratat 

în băşcălie? 

Radio Erevan răspunde: 

– Ba da! Şi?! 

 

  

Se ştie că Ceauşescu a hotărât să schimbe numele 

unor localităţi. Radio Erevan a fost întrebat cum se va 

numi Bucureştiul în japoneză. 

– Ceauşhima. 

– Dar în germană? 

– Ceauschvitz! 

– Dar în rusă? 

– Ceaubâl! 
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În ciuda afirmaţiei pripite şi eronate a Radio Radio 

Erevan, Ponta a avut ceva în cap (mult mai corect şi mai 

exact, PE CAP) când a vorbit despre exploatarea de la 

Roşia Montană. O cască RMGC! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător din România vrea 

să ştie dacă votul va schimba ceva în ţara lui. 

Radio Erevan răspunde: 

– Dacă prin vot aţi putea schimba ceva, nimeni nu 

v-ar mai lăsa să votaţi. 

 

  

Acelaşi ascultător, consternat, vrea să ştie de ce 

conaţionalii lui votează mereu doar corupţi, impostori şi 

hoţi. Radio Erevan îl ajută să înţeleagă: 

 – Un popor care votează corupți, impostori, hoți și 

trădători nu este victimă! Este complice! 

 

  

La Radio Erevan, un ascultător întreabă: 

– Câţi romani vor intra în Schengen?  

Radio Erevan răspunde: 

– Câţi vor mai rămâne... 
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Femei şi arme 
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10 motive pentru care armele sunt mai bune 

decât femeile 
 

10. Poţi să schimbi un .44 vechi pe două 22. noi. 

9. Poţi să ai o armă acasă şi o alta când eşti plecat. 

8. Dacă admiri arma unui prieten şi i-o spui, el va fi 

încântat şi te va lăsa să o foloseşti. 

7. Arma ta principală nu se supără dacă ai o armă de 

rezervă. 

6. Arma ta rămâne lângă tine şi dacă nu mai ai chef să o 

foloseşti. 

5. O armă nu ocupă mult loc într-un dulap. 

4. Armele funcţionează normal în orice zi a anului. 

3. O armă nu întreabă niciodată: „Chestiile astea mă fac 

grasă?”. 

2. O armă nu se supără dacă mergi la culcare după ce o 

foloseşti. 

 

Dar, mai ales: 

 

1. Unei arme îi poţi ataşa un amortizor de sunet. 
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Comunismoide 
 

 

Q1 Ce a fost ieri comunismul? 

A2 O ideologie revoluţionară! 

Q2 Dar azi ce e? 

A2 Vineri. 
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Odiosul şi Sinistra sosesc în vizită în China. Pe 

ultima treaptă a avionului, Sinistra se împiedică şi cade în 

nas. Comentariul de la TVR: Tovarăşa Elena Ceauşescu a 

îmbrăţişat pământul poporului prieten, iar tovarăşul 

Nicolae Ceauşescu a rostit primele cuvinte în limba chineză: 

„Ho toan to”. 

 

  

Pe timpul Odiosului. În piaţa Matache Măcelarul, o 

bătrână cu câteva ciolane într-o pungă, pe care reuşise să 

le cumpere după lungi ore de stat la coadă, îşi făcea cruce 

zicând: 

– Mulţumescu-Ţi, Doamne, că am reuşit să cumpăr 

ciolanele astea! 

– Nu se zice aşa, mătuşă!, o corectă un băiat cu 

ochii albaştri. 

– Dar cum se zice? 

– Mulţumesc, tovarăşe Nicolae Ceauşescu! 

– Da? Şi după ce n-o să mai fie tovarăşu'? 

– Abia atunci să mulţumim lui Dumnezeu! 

 

  

Pe vremea lui Ceaşcă, un grup de ziarişti americani 

vin în România. O ziaristă explică: 

– Eu studiat limba şi literatura română este vara la 

Cincinnati University. Eu vorbit bine românească. Dar este 

anumite expresii care eu nu înţelege. For exemplu, nu 

cunosc diferenţa dintre expresiile: „Am ieşit la pepeni” şi 

„Am ieşit la cartofi”… 
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Pe vremea iubitului cârmaci. La şcoală: 

– Elev Bulă, unde este cota ta de fier vechi? 

– Aici, tovarăşa profesoară! 

– Dar aici este spanac! 

– Exact! Spanacul conţine fier! 

  

  

Al treilea război mondial izbucneşte pe timpul 

comunismului. Armata română luptă cu vitejie. Câmpul 

este plin de victime. Un reporter de război îl întreabă pe 

comandatul unităţii româneşti:  

– Văd că luptaţi excelent! Câţi inamici au fost scoşi 

din luptă? 

– Nu ştiu. Noi am fost scoşi din producţie. 

 

  

Doi alpinişti români ajung pe culmile Himalaiei. De 

fericire, unul dintre ei începe să urle: 

– Ura! Am ajuns pe cele mai înalte culmi ale capi... 

Celălalt alpinist îi pune mâna la gură şi-i şopteşte: 

– Ai înnebunit?! Închide gura aia păcătoasă! Nu 

poţi şti ce microfoane ascunse sunt pe aici! 

 

  

Anul 1985. An de bunăstare şi fericire pentru 

poporul român. Coadă mare la carne. Doi oameni stau de 

vorbă. 

– Ți-aduci aminte de foametea din ’46? 

– Da. Parcă a fost ieri! 
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Coadă mare la pâine, pe vremea împuşcatului. 

– Bunicule, întreabă un şcolar, acum 50 de ani când 

voi făceaţi demonstraţii, ce text aveaţi înscris pe pancarte? 

– Vrem pâine! 

 

  

După ce s-a terminat vizita de lucru a genialului 

cârmaci, doi români stau de vorbă: 

– Oare unde se duc alimentele, fructele şi legumele 

din Piaţa Amzei, după vizita de lucru?, întreabă unul dintre 

ei în şoaptă. 

– Cum, nu ştii? Sunt transportate în Piaţa Matache, 

unde se continuă vizita, după care sunt duse în Piaţa 

Berceni, iar de acolo în Piaţa Centrală din Militari! 

  

  

Masă de revelion, în timpul Epocii de Aur. Apare, 

într-un târziu, şi Bulă mascat în arab. Gazda îi zice: 

– Ai înnebunit, Bulă? Noi aici sărbătorim Anul Nou, 

nu facem Bal Mascat! 

– Nu am înnebunit. A trebuit să mă maschez în 

arab, altfel nu oprea nici un taxi! 

 

  

Un român medita în faţa tablourilor cu chipurile lui 

Marx şi Lenin. 

– Exact cum aţi prevăzut voi, gânditorilor: crema 

claselor exploatatoare a dispărut acum 70 de ani, iar 

crema de ras, acum doi ani. 
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Un om slab şi prăpădit la dentist. 

– Ţi-am pus o plombă. Trei ore să nu mănânci! 

– Păi, asta fac de 45 de ani! 

 

  

Un salariat este chemat la şef, care este şi 

secretarul de partid al întreprinderii. 

– Tovarăşe, te-am chemat ca să mă consult cu tine. 

Uite, pentru postul scos la concurs s-au prezentat doi: unul 

– un excelent specialist, cu lucrări publicate chiar şi în 

străinătate, dar este divorţat, iar taică-su este popă. 

Celălalt candidat este un dobitoc, dar are un dosar curat şi 

se poate califica la locul de muncă. 

– Părerea mea este că v-aţi orientat just! 

 

  

La o întreprindere socialistă, şedinţă de partid. 

Tovarăşul Bulă este propus să facă parte din organizaţia 

de partid a întreprinderii. Toţi sunt de acord cu primirea 

în partid a tovarăşului Bulă, cu excepţia tov. Ianoş baci. 

– Eu nu sunt de acord cu primirea tov. Bulă în 

organizaţia de partid. 

 – De ce, tovarăşe Ianoş baci? 

– Tov. Bulă, de trei luni... la nevasta mea! 

– Adică, vrei să spui că de trei luni tovarăşul Bulă 

trăieşte cu nevasta dumitale?, întreabă secretarul 

organizaţiei de bază PCR. 

– Nu, nu, tovarăşe secretar, cu nevasta dumitale 

trăieşte de doi ani, cu a mea trăieşte numai de trei luni. 
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– Ce este cel mai bine să fii în comunism? 

– Cap de locuitor. 

– De ce? 

– Pentru că ai 100 kg de zahăr, 2 tone de cereale, 

100 kg de carne, 50 kg de brânza, o tonă de metale 

neferoase pe cap de locuitor! 

 

  

– Măi, copile, ce ai vrea să te faci când vei fi mare? 

– Leneş. 

– De ce leneş? 

– Aşa spune Internaţionala: „Cei leneşi plece unde 

vor!”. 

 

  

Prin poziţiile albilor trece o căruţă în care se află o 

femeie. Căruţa ajunge în sat şi trage în faţa Statului major 

al armatei roşii. 

– Drace! zise comandantul roşu, când vede că 

femeia era, de fapt, ordonanţa lui Ceapaev. 

– Ooo, asta nu-i nimic! Răspunde cu modestie 

ordonanţa. Deshămaţi-l pe tov. Ceapaev! 

 

  

– Cine l-a ucis pe Sadat? 

– Unul de-ai lui, egiptean. 

– Dar pe Indira Gandhi? 

– Tot nişte compatrioţi indieni. 

– Înseamnă că se poate! Da, da! Se poate! 
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Ceapaev şi ordonanţa pleacă în recunoaştere, în 

tabăra albilor. Pentru a nu fi recunoscuţi, intră amândoi 

într-o piele de vacă, ordonanţa în faţă, iar Ceapaev în 

spate. Albii, văzând vaca atât de slabă, îi aduc o legătură de 

fân. Ordonanţa începe să mănânce, dar se opreşte. Din 

spate, Ceapaev îl înghionteşte: 

– Mănâncă, mănâncă! Trebuie să scăpăm vii de aici. 

Albii aduc o găleată de apă. 

– Bea, bea, dacă vrei să scăpăm vii de aici!, îl 

îndeamnă Ceapaev. 

După un timp, ordonanţa începe să râdă în hohote.

 – De ce râzi, mă? Au mai adus fân? 

– Nu, tov. Ceapaev. Au adus taurul. Pregătiţi-vă 

fundulețul! Trebuie să scăpăm vii de aici! 
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Comunism înfloritor, şedinţă de partid. 

– Dragi tovarăşi, în societatea noastră socialistă, pe 

primul plan este omul! După aceea carnea, laptele, brânza! 

 

  

Bulă, comunist și activist conştiincios, primeşte, în 

sfârşit, în epoca de aur, un apartament cu trei camere. 

După o vreme, şefii lui vin în vizită. Le arată primele două 

camere mobilate decent, dar într-a treia nu-i duce. 

– Acolo?, arată unul dintre şefi spre uşa camerei. 

– Acolo este altarul! 

– Cum asta? Ce fel de altar?  Altar la comunişti? 

– Uitaţi-vă!, zice Bulă, deschizând uşa. Pe peretele 

din faţă era un portret al lui Gh. Gheorghiu-Dej, pe cel din 

dreapta o femeie goală, iar pe cel din stânga un portret al 

lui Nicolae Ceauşescu. 

– Cum vine asta?, întreabă acelaşi şef. 

– Păi, simplu. Tatăl nostru, care eşti în ceruri, nu ne 

duce pe noi în ispită şi ne fereşte de cel viclean!  

 

  

La un spectacol, în comunism, evreul şi românul 

stau alături. Cântă încântător un mare violonist. 

– Este evreu!, zice cu mândrie vecinul românului. 

Apare o balerină extraordinar de talentată. 

– Este evreică!, zice tipul.  

Enervat, românul zice: 

– O, Iisuse Hristoase! 

– Tot un evreu! 
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Pe vremea genialului cârmaci, Bulă fluieră în 

biserică şi urgent primeşte cinci ani de puşcărie. Vine 

mama lui în vizită, la vorbitor: 

– Cum e, Bulă? E rău de tot?  

– Nu, mamă, merge.  

– Mâncarea cum este?     

– Avem trei feluri de mâncare de două ori pe 

săptămână. 

– Ce bine! Fraţii tăi nu au mai mâncat carne de 

două luni. Dar căldura? 

– Merge... Noi venim la muncă, ne spălam repede şi 

intrăm în pat. Căldura este! 

– Ce bine! Fraţii tăi dorm lângă calorifere reci. 

– Noaptea se stinge, însă e avantajul că lasă lumina 

până la zece seara, putem citi și scrie scrisori. 

– Ce bine! La noi la bloc se stinge lumina de la ora 

opt. Bulişor, mama, o duci bine aici! O meriți! 

 

  

Pe vremea Uniunii Sovietice, un armean în vârstă 

zăcea pe patul de moarte. În jurul lui s-a adunat întreaga 

familie. 

– Tată, dă-ne un ultim sfat! Ne va fi de mare folos!, 

se roagă de muribund fiul mai mare. 

– Dragii mei, aveţi grijă de evrei!, şopti bătrânul. 

Familia e uimită: 

– De ce de evrei, tată? 

– Pentru că după ce o să-i termine pe ăştia, pe 

evrei, o să vă ia pe voi, armenii! 
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Un călător dă buzna în cabina de comandă a unui 

avion sovietic şi ameninţă cu pistolul:  

– Pilot, să nu faci vreo prostie, că te împușc ca pe 

un câine! Îndrepţi imediat aeronava spre Madrid! 

 – Nu pot!, zice pilotul. Chiar dacă aş vrea să văd şi 

eu Madridul, nu pot. 

– Cum nu poţi? De ce? 

– În salonul trei al avionului, o bătrânică cu o 

grenadă adevărată a comandat deja Parisul! 

 

  

În vremurile când Vadim era doar redactor la 

„Săptămâna”, când toţi oamenii trăiau „fericiţi”, doctorii le 

spuneau bolnavilor, aşa cum li s-a ordonat: 

– Ca să slăbeşti şi să trăieşti trebuie să devii 

vegetarian! În caz contrar vei muri urgent!  

– Bine, bine!, zice Bulă, dar dacă devin vegetarian 

sunt în mare pericol. 

– Ce pericol?, întreabă doctorul. 

– Să fiu devorat de ceilalţi! 

 

  

Recepţie mare la un activist de partid. Lume bună, 

mâncăruri alese, sofisticate, băuturi fine. Unei alte soţii de 

activist i se serveşte mâncare preparată din limbă de vită. 

Soţia activistului de partid îi zice gazdei: 

 – Mă iertaţi, dar eu nu mănânc niciodată, nimic ce 

iese pe gura animalelor! 

– Atunci, tovarăşă, poate luaţi un ou! 
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Câteva pubele de gunoi, înşirate lângă un bloc. Un 

gunoier caută în gunoi şi, vesel nevoie mare, cântă din toţi 

rărunchii: 

– „Mulţumim din inimă partidului...” 

 

  

Iarnă extrem de friguroasă pe întinderile nesfârşite 

ale URSS. Trenul opreşte în mijlocul întinderii siberiene. 

Trece o oră, trec două, trec trei şi trenul nu mai porneşte. 

întrebat fiind de ce durează atât de mult, mecanicul 

explică: 

– Se schimbă locomotiva! O schimbăm pe vodcă! 

 

  

Într-o şedinţă, de partid, pe vremea gloriosului 

conducător, secretarul îşi îmbrăţişează membrii: 

– Tovarăşi, e drept că am stat degeaba, dar alţii nu 

au făcut nici atât! 

 

  

Gorbaciov vizitează Stavropolul. Bucuroşi de 

oaspeţi, localnicii îi dau lui Mișa să bea o băutură de-a lor, 

tare şi gustoasă. După al cincilea pahar, Mişa constată că i-

a dispărut pata pe care o avea din naştere pe frunte. 

– Hei, mujicilor, ce aţi făcut de a dispărut pata de 

pe frunte? 

–Mişenka, tu călătoreşti mereu prin străinătate şi 

bei cele mai bune băuturi. Noi însă, de şase ani încoace 

bem numai concentratul ăsta pentru curăţat petele... 
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Japonezii au pus-la punct o maşină automată de 

curăţat cartofi, mare cât o tigaie. Introduci cartoful şi 

acesta iese curăţat, spălat şi tăiat, la dorinţă. Americanii au 

făcut şi ei o maşină automată, de curăţat cartofi, mare însă 

cât un dulap. Auzind de aceste minuni, genialul conducător 

a dat ordin cercetătorilor români să facă şi ei o asemenea 

maşină. Cercetătorii români au fabricat o maşină de 

curăţat cartofi automată, o bijuterie, mare cât o clădire cu 

trei etaje. Introduci un cartof, iese curăţat şi spălat. 

Introduci zece cartofi, dinăuntru se aude o voce: 

– Nu supraîncărcaţi mâna de lucru! 

 

  

Pe vremea iubitului cârmaci, Bulă vizitează 

Moscova. La întoarcere, iubita lui soţie îl ia la rost: 

– De ce nu mi-ai adus cadoul pe care ţi l-am cerut la 

plecare? De când nu mai execuţi ordinele primite? 

– Pretutindeni erau cozi interminabile. La un 

moment dat, m-am aşezat la o coadă nesfârşită, lângă 

Kremlin. Am aşteptat toată după-amiaza, deoarece vroiam 

să execut ordinul tău. Când am ajuns în dreptul 

negustorului, acela murise deja! 

 

  

– De ce atunci când merge la teatru sau la alte 

spectacole, tovarăşul Ceauşescu şi tovarăşa se aşază 

întotdeauna în primul rând? 

– Este singura modalitate de a simţi şi ei că totuşi 

poporul îi urmează! 
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Odată, Vladimir Ilici îşi cumpără de la magazin o 

găină friptă, o aduse acasă şi începu s-o mănânce. Pe 

neaşteptate, i-au venit în vizită nişte copii de la grădiniţă. 

Vladimir Ilici acoperi repede găina cu un ziar. Copiii 

pleacă. Vladimir Ilici vru la început să termine găina, apoi 

se gândi mai profund şi mâncă numai jumătate. Cealaltă 

jumătate o lăsă pentru cincinalul următor. 

 

  

După multă cheltuială şi imense eforturi, Bulă 

reuşeşte să fugă în America. După câţiva ani, reuşeşte să o 

sune pe mama sa, la Bucureşti: 

– Mamă, sunt foarte bine, am găsit şi de lucru, 

foarte aproape, la o jumătate de oră doar... 

– Cu metroul, fiule? 

– Nu, cu liftul. 
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Pe vremea lui Ceaşcă, un miliţian surprinde o 

tânără superbă care se scaldă în pielea goală. Cu ochii ieşiţi 

din orbite şi mâna tremurând, vajnicul apărător al ordinii 

publice scoate carnetul de contravenţii şi începe să scrie: 

„Proces-verbal pentru activităţi contra-revoluţionare. 

Această persoană stârneşte o parte a populaţiei împotriva 

celeilalte”. 

 

  

– Contrar aparenţelor, în URSS toate lucrurile merg 

excelent. În curând, toţi oamenii Uniunii Sovietice vor avea 

elicopter!, zice un deputat al Sovietului Suprem al URSS. 

– Şi la ce o să le folosească?, întreabă alt deputat.

 – Cum la ce? Ce întrebare neroadă! Afli că se dau 

cârnaţi, să zicem, la Kiev, îţi iei elicopterul şi hop! O oră 

mai târziu eşti deja la coadă!  

 

  

Pentru a obţine un super banc, umoriştii sovietici 

au introdus în memoria unui calculator peste zece mii de 

bancuri. La sfârşit a rezultat următorul super banc: „O 

femeie cu amantul ei stau în pat. Se aude soneria la uşă. 

Șiliț deschide. În prag, doi evrei: Ceapaev şi ordonanţa lui.” 

 

  

În România genialului cârmaci (dar şi după=: 

– Doctore, nu pot să vorbesc, am o afecţiune 

laringiană! 

– Avem noi mijloace să te facem să vorbeşti! 
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La cursurile Tratatului de la Varşovia, soldaţii 

sovietici trimit o delegaţie la comandantul lor: 

– Tovarăşe General, dorim să avem privilegiul de a 

ne schimba chiloţii de două ori pe săptămână. Aşa cum 

este la soldaţii din RDG. 

– Bine, vă înţeleg!, zice bravul general sovietic. Să 

fie numit un responsabil care să fixeze grupe de câte doi, 

urmând ca aceştia să-şi schimbe săptămânal chiloţii între 

ei... 

 

  

Vremuri pline de fericire în timpul cârmaciului. 

Seara, la culcare, românul îşi spune: 

– Şi ce dacă nu e nimic de mâncare? Am să mănânc 

mâine dimineaţă. 

La trezire, văzând că nu are nimic de mâncare, 

românul se consolează: 

– Vezi ce deștept am fost! Bine că am mâncat 

aseară! 

 

  

Nişte terorişti l-au răpit pe Jirinovski. Drept 

răscumpărare, i-au cerut lui Boris Elţin cinci milioane de 

dolari. 

– De unde să iau atâţia bani?, întreabă Boris. 

– Nu ne interesează! Dacă nu găseşti banii ăştia în 

două zile, îl eliberăm viu şi nevătămat pe Jirinovski. 

La auzul aceste ameninţări, Elţin a găsit cele cinci 

milioane în două ore! 
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Genialul cârmaci şi umbra lui se află în vizită în 

RDG. Amândoi privesc dispreţuitori statuia lui Goethe. 

Ceauşescu se adresează lui Pacepa, care îl însoţea: 

– Pacepa, nu înţeleg de ce i-au făcut statuie lui ăsta. 

Nu e nici rege, nici preşedinte, nici general! 

– Pentru că a scris „Hoţii”, intervine şi Coana 

Lenuţa, atotştiutoare. 

– Dar, tovarăşa, „Hoţii” a fost scrisă de Schiller, nu 

de Goethe. 

– Ei vezi, Pacepa?, zice genialul conducător. Nici 

măcar „Hoţii” nu a fost în stare să scrie Goethe ăsta şi are 

statuie!  

 

  

Ceapaev vede prin fereastră, în timp ce vopsea un 

scaun, că ordonanţa lui, Petika, se apropie. Se gândeşte să 

glumească pe seama mujicului. Petika intră repede. 

– Aşază-te!, îi ordonă scurt Ceapaev, cu asprime, şi 

după ce vede că a luat loc pe scaun, îi zice cu satisfacţie: 

– Hai, mujicule, acum să te aud ce aveai să-mi spui! 

– Vasili Ivanovici, pur şi simplu vroiam să vă spun 

că m-am îmbrăcat cu pantalonii dumneavoastră! 

 

  

În 1945, doi aviatori din Armata americană, 

debarcaţi la Atena, vizitează Acropole. În faţa Panteonului, 

unul dintre ei, cu un aer vinovat, îl întreabă pe ghid: 

– Spuneţi-mi, vă rog, este vorba de uzura timpului 

sau de bombele noastre? 
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Bulă îşi întâmpină mama la aeroportul Otopeni. 

Aceasta se întorcea din America după douăzeci de ani. 

– Mamă!, zice Bulă, nu ştiu cum să-ţi spun, dar când 

ai coborât din avion între oamenii aceia, eu te-am 

recunoscut. Nicio fibră din mine n-a tresărit, glasul 

sângelui n-a zis nici el nimic. Tu care plecând m-ai lăsat 

mititel, cum de m-ai recunoscut după 20 de ani? 

– După paltonaş, Bulă! 

 

  

Acasă, la activistul de partid sună telefonul. Copilul 

ridică receptorul. 

– Alo! ÎI vreţi pe tata? Cine întreabă? 

– Şeful lui tata! 

– Care, „Măgar mare” sau „Idiot desăvârşit”? 

  

  

– În ultimii ani de domnie, Ceauşescu a avut un 

guvern tare şi închegat. A dat agricultura lui Verdeţ, 

internele lui Pacoste, comerţul interior lui Cioară, 

sănătatea lui Gâdea, cultura lui Găinuşe, energia lui Pană. 

– Şi ce s-a făcut în final? 

– Cum ce? TOTU’... 

 

  

– Ce ai făcut, nenorocitule, de te-au arestat? 

– M-am uitat la Ceauşescu. 

– Toţi ne-am uitat la el. 

– Da, dar eu m-am uitat prin lunetă. 
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În perioada Congresului al XlV-lea al PCR, la ora de 

muzică, Bulă deschide cutia viorii şi găseşte înăuntru o 

armă automată. Speriată, profesoara îl întreabă: 

– Ce vrei să faci cu arma aia aici, nenorocitule? 

– Eu, nimic, tovarăşa profesoară! Dar sunt curios ce 

o să facă tata la congres cu vioara mea. 

 

  

În faţa statuii „Ostaşului Rus”: 

Ostaş Rus, Ostaş Rus,  

De ce te-au pus aşa de sus?  

Te-au preaslăvit popoarele,  

Ori îţi put picioarele? 

 

  

Genialul cârmaci urma să fie executat după cap-

turarea lui la Târgovişte. Înainte să fie executat, i se dă 

dreptul la ultimele trei dorinţe. 

– Prima dorinţă: vreau capitala României la 

Scorniceşti! 

– Bine! Se acceptă! Se îndeplineşte dorinţa! 

– A doua dorinţă: vreau ca F.C. Scorniceşti să 

câştige campionatul de fotbal al României! 

– Bine! Se acceptă! Se îndeplineşte dorinţa! 

– A treia dorinţă: vreau să fiu înmormântat la 

Ierusalim! 

– Nu, asta nu se poate! Nu se acceptă!, sare de pe 

scaun Gelu Voican Voiculescu. A mai fost unul îngropat la 

Ierusalim şi a înviat. Vai de capul nostru! 
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Ceapaev şi ordonanţa sa s-au rătăcit în deşert. 

După o săptămână, s-a întors acasă numai ordonanţa. 

Poliţia l-a întrebat unde este Ceapav. 

– A murit. 

– Nu-i adevărat! Tu l-ai mâncat. De ce-ai făcut-o? 

– Unul dintre noi trebuia să supravieţuiască, iar el 

era vegetarian... 

 

  

Dis de dimineaţă, Postelnicu este trezit din somn 

de unul dintre subordonaţii săi: 

 – Ce s-a întâmplat, mă, de mă scoli aşa devreme?, 

urlă Postelnicu. 

– În faţa CC-ului s-a adunat un grup de 

demonstranţi, care urlă prostii împotriva tovarăşului şi 

tovarăşei. 

– Şi câţi sunt, mă? 

– Păi, aproximativ trei încărcătoare! 

 

  

Brejnev întâlneşte pe stradă un băiat, şi-i zice: 

– Ce bicicletă frumoasă ai! 

– Da, este adevărat! Dar la noi totul este frumos: şi 

apartamentul, şi automobilul, şi vila. 

– Dar ştii tu, copile, că eu i-am dat tatălui tău şi 

apartamentul, şi automobilul şi vila? 

Copilul e extaziat: 

– Ura! Ura! Bine ai venit din America, unchiule 

Sam!  



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

133 

  

După ce a devenit celebru, Gagarin, care era şi un 

pilot de clasa întâi, se întâlneşte cu artiştii de la operă. 

După ce discută cu ei, Gagarin le zice: 

 – Sunteţi nişte oameni fericiţi, spre deosebire de 

mine! 

– Cum aşa?, întreabă o balerină sovietică. 

– Dumneavoastră nu aveţi de ce să vă temeţi! În cel 

mai rău caz, puteţi să cădeţi peste orchestră! 

 

  

Pe vremea genialului cârmaci, un copil s-a rătăcit. 

Miliţianul îl aduce la secţie şi încearcă să-l liniştească: 

– Uite, acum vom anunţa prin radio despre tine. 

Mama şi tatăl tău vor afla unde eşti şi vor veni să te ia! 

– Dacă vreţi ca ei să audă, zice copilul, trebuie să 

daţi anunţul prin „Vocea Americii” sau „Europa Liberă”. 

 

  

După ce au prins un ofiţer alb, Ceapaev şi ordo-

nanţa lui, Petika, se tot gândeau cum să-i facă de 

petrecanie. 

– Să-l împuşcăm!, propune Petika. 

– E prea puţin!, zice Ceapaev. 

– Să-l spânzurăm! 

– Tot e puţin! Moarte uşoară. 

– Atunci să-l legăm de un copac şi să bem vodcă în 

faţa lui fără să-i dăm şi lui nicio picătură! 

– Sadic mai eşti, Petika! Într-adevăr, cea mai grea 

pedeapsă! 
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Ceauşescu pleacă în ţară pentru nepreţuitele lui 

şedinţe de lucru. Urma să poposească și într-un oraș în 

care se afla o unitate militară. Generalul vine în faţa 

ostaşilor şi vrea să arate că el este democrat, că nu 

forţează pe nimeni să meargă să-l întâmpine pe tovarăşul. 

Aşa că le zice soldaţilor: 

 – Cine vrea să meargă mâine să-l întâmpine pe 

tovarăşul Ceauşescu? 

Tăcere de mormânt. Niciun amator. Atunci, gene-

ralul trece prin faţa soldaţilor, arătându-l pe fiecare cu 

degetul: 

– Tu vrei... şi tu... şi tu...  

În clipa următoare, răcneşte comanda: 

– Doritorii, un pas înainte! Marş! 
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Genialul cârmaci vizitează Grecia. La întoarcere, 

povesteşte tovarăşilor din Biroul Politic: 

– M-au dus tovarăşii în Grecia peste tot şi am văzut 

lucruri admirabile. Am fost şi acolo, cum îi spune... 

– Acropole!, îi şopteşte Pacepa. 

– Fie şi aşa, Acropole! Nu ştiu ce au văzut oamenii 

acolo ca să fie impresionaţi. Acropole?! Păi, acolo totul e în 

ruine, tovarăşilor, nu ca la noi! 

 

  

Pe vremea odiosului, în Centrul Civic a apărut 

primul BORDEL. Mirat şi neîncrezător, intră în local un 

muncitor: 

– Este chiar adevărat ce scrie pe firmă? 

– Desigur!, răspunde tovarăşa responsabilă. 

– Cât costă? 

– Depinde de situaţia socială. Ce ocupaţie ai? 

– Eu sunt strungar la „23 August”. 

– Deci, muncitor. În acest caz aveţi reducere, vă 

costă numai 88 de lei. 

– Foarte bine! Poftiţi 100 de lei şi daţi-mi blondina 

mişto, care se vede pe perete în poza. 

– Mai întâi treci mata pe la CEC şi achită cei 88 de 

iei. Muncitorul aleargă iute şi vesel, achită la CEC cei 88 de 

lei, ia chitanţa şi o prezintă femeii responsabile cu listele 

pentru prostituate. 

– Foarte bine!, zice aceasta. Mata ai numărul 

231.757. Vei fi anunţat prin telegramă când preferata 

dumitale va fi liberă! 
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Bulă şi-a procurat „Le Monde” pe şestache și 

citeşte din el. La un moment dat, îi zice Bubulinei, scumpa 

şi adorata lui soţie: 

– Nu înţeleg, Bubulina, de ce capitaliştii ăştia fac 

numai lucruri de calitate? 

– Din cauza concurenţei, Bulă! 

– Ce concurenţă? Nu văd nicio chemare la întrecere 

în acest ziar! 

 

  

Genialul cârmaci se întoarce dintr-o vizită de lucru 

în America şi ordonă: 

– Veţi introduce şi în România plată la WC-urile 

publice aşa cum am văzut în America. Acum înţeleg eu de 

unde au americanii ăştia atâţia bani! 

Zis şi făcut: Ordinele înţelepte nu se discută, se 

execută. După un timp, un reporter de la „Scânteia” ia un 

interviu unei femei care vindea bilete de intrare la un WC 

socialist. 

– Cum merg treburile?, întreabă reporterul. 

– Binişor! Făcând eforturi mari, pe trimestrul ăsta 

am reuşit să realizez planul la încasări. Dar se putea şi mai 

bine! Eu am propus, la ultima şedinţă de partid, nişte 

măsuri de îmbunătăţire, care să aducă bani mai mulţi la 

bugetul ţării, aşa cum ne cere scumpul nostru conducător. 

Dar, secretarul de partid care a condus şedinţa le-a respins 

pe toate: 

– De ce?, întreabă reporterul mirat. 

– Fiindcă este un tip... constipat! 
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Urmare uimitoarelor indicaţii date de genialul 

cârmaci, funcţionarii, muncitorii şi copiii recoltează 

ştiuleţii de porumb. Veselie mare, muncă entuziastă. Peste 

tot pe ogor sunt plăcuţe cu menţiunea: „Trăiască harnica 

noastră ţărănime muncitoare!”. 

 

  

Horia, Cloşca şi Crişan sunt traşi pe roată. Un 

spectator din mulţimea curioşilor îi spune unui vecin: 

– Ştii cum se va numi asta peste 175 de ani, în 

epoca socialismului iluminat?     

– Cum? 

– Rotaţia cadrelor. 

 

  

Interviu cu directorul Televiziunii Bulgare: 

– În încheiere, ce aţi dori să transmiteţi telespec-

tatorilor români? întreabă reporterul de la „Scânteia”. 

– Vom transmite Campionatul mondial de fotbal. 

 

  

Doi alpinişti au ajuns în vârf de munte. Sunt tare 

fericiţi. Pot striga în gura mare „dragostea” pe care o au 

faţă de nepreţuitul cârmaci. La un moment dat, unul dintre 

ei se opreşte din încurcat şi zice: 

– Este foarte nasoală situaţia la noi! 

– De ce?, întreabă celălalt. 

– Da, mult mai grav decât ne închipuim noi! Uite, 

nici ecoul nu se mai întoarce! 
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Pe vremea gloriosului cârmaci, trecătorii vor să 

traverseze strada pe zebră. În aer apare elicopterul oficial. 

Miliţianul îi opreşte pe trecători: 

– Nu traversaţi! Rămâneţi pe trotuar! 

După ce elicopterul cu cârmaciul şi cu umbra sa 

dispar în zare, bravul miliţian zice: 

– Puteţi traversa! 

 

  

Un reporter străin se întâlneşte cu două schelete: 

– Tot Cernobâl?, întreabă reporterul. 

– Cernobâl?! Da’ de unde! Zvonuri! 

  

  

– Eram anul trecut la Tokio, povesteşte un favo-

rizat al sorții pe vremea iluminatului cârmaci. La ora zece 

dimineaţa nu era nimeni pe stradă. 

– Erau la lucru! Nu-i aşa? 

– Desigur! Iar la noi, la ora zece „Magheru” este 

plin de lume. 

– Or fi în pauză de masă... 

– Da’ de unde! La ora unu e la fel! 

– Românul mănâncă mult! 

 

  

Pe o stâncă, mii de oameni, cu o piatră agăţată de 

gât, se aruncă în hău. Apare o doamnă şi se bagă în faţă. 

Toţi se reped la ea să o sfâşie. Calmă, femeia zice: 

– Eu mi-am lăsat rând de trei zile! 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

139 

 
 

  

Pe vremea iluminatului conducător, toate ziarele 

aveau articolele imense: „Ţara e-n sărbătoare!”. Un român 

citeşte și comentează cu prietenul lui: 

– Au perfectă dreptate! Nu mint ziarele. În afară de 

şampanie, nu găseşti nimic în alimentare. 

 

  

Doi francezi stăteau la coadă la Mausoleul lui 

Lenin. Îi văd doi americani, şi-i întreabă: 

– Ce faceţi aici? 

– Stăm la coadă pentru că vrem să-l vedem pe 

Lenin! 

– Nu vă mai pierdeţi timpul, care este aşa de 

preţios! Nouă, pentru zece dolari, ni l-au adus la hotel! 
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Anul 1960. Mao, înţeleptul conducător al Chinei 

socialiste, hotărăşte să ocupe Uniunea Sovietică. Pentru a 

mobiliza poporul şi armata, Mao declară la radio şi 

televizor: 

– Dincolo de fluviul Amur se găseşte un pământ 

întins, plin de sălbatici. În mijlocul acestui pământ întins şi 

bogat se înalţă un munte, numit Ural. Pe vârful acestui 

munte se află o cutie. În cutie este marinată de ştiucă. Cine 

apucă primul cutia, a lui să fie! Promit! 

 

  

La K.G.B: 

– Numele? 

– Saharov. 

– Mai exact? 

– Saharovici. 

– Şi mai exact? 

– Zuckermann. 

 

  

Pe vremea gloriosului cârmaci trecea un convoi cu 

un mort pe stradă. O româncă și copilul ei urmăreau de la 

balcon sinistrul spectacol de bocete şi fanfare. 

 – Toneleee! De ce-ai plecat măăă?! De ce te duci 

acolo unde-i frig şi întuneric? 

La care copilul care urmărea spectacolul îi zice 

speriat mamei lui: 

– Mamă, mamă, fugi repede şi-nchide uşa, că ne 

bagă ăştia mortu-n casă! 
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Anul 1990. Discută la telefon doi ţărani, unul 

stabilit în Suedia, celălalt rămas acasă. 

– Mă, frate, zice omul din Suedia, plecat în bejenie 

de vreo zece ani, voi, acum, de Crăciun, tăiaţi porcul? 

– Nu! Noi l-am împuşcat! 

 

  

La Securitate, pe vremea împuşcatului: 

– Tovarăşe Bulovici, este adevărat că ai un frate în 

străinătate? 

– Nu, eu sunt în străinătate! El este acasă. 

 

  

Tovarăşul Ceauşescu intră în camera conjugală în 

costumul lui Adam. Elena, surprinsă exclamă: 

– Doamne Dumnezeule! 

– Când suntem între noi, Lenuţo, poţi să-mi spui şi 

Nicolae, precizează preşedintele. 

 

  

Un securist îşi ia un papagal. Din nefericire pentru 

el, chiar când primea vizita şefului său direct, papagalul 

din colivie se dezlănţui şi începu să urle: 

– Aici e Radio Europa Liberă! 

Şeful plecă foarte nervos. Stăpânul, furios, închide 

papagalul în coteţul găinilor. Acestea, văzând penajul viu 

colorat, încep să-i facă curte. Flatat, papagalul le zice: 

– Staţi deoparte, fetelor, să n-aveţi probleme! Eu 

sunt deţinut politic. 
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Tovarăşul Ceauşescu, în vizită de lucru în China. 

Noaptea îi alunecă pătura, lăsându-l descoperit. Un căţel, 

primit cadou din partea şefului statului chinez, îi linge 

tălpile. Ceauşescu, cam adormit, întreabă: 

– Ce-i, Păunescule, eşti şi tu aici? 

 

  

– Tovarăşe director, mi s-a desfăcut contractul de 

muncă, dar eu vreau să muncesc, sunt tânăr şi puternic, 

pot muta munţii din loc. 

Directorul adjunct, care asista la discuţie, iese afară 

din birou şi sună la Securitate. 

– Veniţi repede! Este unul aici care vrea să mute 

munţii noştri! 

 

  

Studentul, după examenul de economie politică: 

– Ura!, am scăpat. 

– Cât ai luat? 

– Patru. 

– Atunci de ce te bucuri? 

– Bine că nu m-au arestat! 

 

  

Pe vremea cârmaciului, un bărbat se întoarce acasă 

din delegaţie, dar, cum soseşte neanunţat, îşi găseşte soţia 

în pat cu cel mai bun prieten. Supărat, omul îl ceartă: 

– Ce fel de prieten îmi eşti tu? Voi vă ţineţi de 

prostii şi la Alimentara din colţ s-au adus oase a-ntâia! 
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 – Copii, azi v-am învăţat regula de trei simplă. Ca să 

înţelegeţi mai bine, am să vă dau o problemă şi voi s-o 

rezolvaţi. Dacă anul 1986 este anul cu cea mai mare 

recoltă de grâu din istoria ţării, iar un locuitor are dreptul 

la raţia zilnică de 300 g pâine, care este recolta în tone? 

 

  

La Moscova, pe vremea lui Brejnev, organele de 

partid au luat hotărârea să deschidă un bordel pentru 

străini, în scopul spionării mai eficiente a acestora. După 

câteva luni – surpriză! Mai nimeni nu trecuse pragul 

stabilimentului. Se convoacă o şedinţă de analiză: 

– Tovarăşi!, zice şeful. E de neînţeles: avem lumini 

ascunse, avem băuturi alese, fine, cât despre personal, ce 

să mai vorbim. Toate tovărăşelele au cel puţin douăzeci de 

ani experienţă în munca politică şi pot purta oricând o 

conversaţie îngrijită pe tema cuvântărilor de la ultimul 

congres al PCUS... 
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– Servus, directore!, zice femeia de serviciu. 

– De când suntem noi servus?, întreabă directorul 

iritat. 

– De când am dormit împreună, tovarăşe director. 

– Când am dormit noi împreună? 

– La şedinţa de partid. 

 

  

Americanii şi ruşii se hotărăsc să încheie Războiul 

Rece printr-o luptă între doi câini. Americanii aduc un 

câine cât vaca. Ruşii aduc un câine mic, turtit, urât şi lung. 

Începe lupta şi imediat câinele american este devorat de 

micul monstru al ruşilor. Americanii, supăraţi: 

– Cum, Doamne, cât ne-am chinuit să facem mutaţii 

genetice raselor de câini... Un miliard de dolari am cheltuit 

să obţinem specimenul acesta! 

– Hehei... Dacă aţi şti voi cum am fost noi obligaţi 

să-i facem operaţii estetice unui crocodil! 

 

  

La o şedinţă de partid, muncitorul Bulă este dat 

exemplu pentru faptul că are zece copii. 

 – Tovarăşe Bulă, cum reuşeşti să-ţi creşti copii cu 

un singur salariu şi indemnizaţiile atât de mici? 

– Simplu! Dimineaţa îi adun pe toţi zece la mine, le 

dau câte 20 de lei şi le zic: descurcaţi-vă! Şi se descurcă. Iar 

seara, după ce nevastă-mea face o ciorbă lungă de cartofi, 

îi chem pe copii şi le spun: 

– Cine are 20 de lei, capătă o farfurie de ciorbă! 
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Într-un hotel la Moscova, pe vremea URSS. Un 

turist opreşte un hamal care ducea două geamantane mari 

şi grele, cerându-i să-i spună cât e ceasul. Hamalul pune 

geamantanele jos, se uită la ceas şi spune: 

– E ora două, douăzeci de minute şi zece secunde, 

temperatura 15°, soarele răsare la 7 dimineaţa, apune la... 

– Formidabil!, se miră turistul american, şi toate 

astea de la un ceas de mână. 

– Da. Ceasul este mic, dar bateriile care îl ali-

mentează sunt ceva mai mari şi mai grele. Le am aici în 

cele două geamantane. 

 

  

Coana Leana și cu Nicu se relaxau într-unul din 

multele lor palate, după o vizită de lucru, prelungită. 

Leana, cuprinsă de revelaţie, întreabă: 

– Auzi, Nicule, te-ai gândit tu, când erai mic şi 

prăpădit, şi pingeleai ghete în coliba lui tac-tu, că o să dea 

norocul ăsta chior peste tine... 

– Care noroc, Lenuţo? 

– Să te însori cu aşa o femeie, academician-doctor-

inginer?! 

 

  

– Stai, Nataşa!  

Nataşa fuge, se împiedică, se prăbuşeşte, fustiţa de 

stambă i se ridică sus de tot. Pe dedesubt, chiloţeii „niet"! 

Serioja se aruncă asupra ei, şi spune gâfâind: 

– Nataşa, davai kotizaţia?! 
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În faţa unui CAP, o mulţime de oameni îşi smulg 

părul din cap şi râd ca nebunii. La un moment dat, apare 

secretarul organizaţiei de bază PCR: 

– Ce faceţi măi, oameni buni, aici? De ce procedaţi 

așa curios? 

– Păi, aşa cum ne-aţi ordonat dumneavoastră, nu 

ne-am făcut planul la lână şi brigadierul ne-a pus să ne 

smulgem lâna din cap! 

– O măsură înţeleaptă. Planul trebuie îndeplinit 

prin orice măsură, mai ales că am raportat deja la 

regională. Dar nu înţeleg, de ce râdeţi aşa în hohote? 

– Cum să nu râdem? Cei din satul vecin nu şi-au 

făcut planul la ouă! 
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Americanii trimit un spion în URSS. La instructaj i 

se spune să se ferească de Siberia ca dracu’ de tămâie. 

Sosit la Moscova şi fiind o persoană de înaltă calificare, un 

savant cu trei facultăţi terminate este angajat imediat la un 

important institut de cercetări nucleare. Exact ce trebuia 

pentru munca lui de spion. Într-o sâmbătă, vine secretarul 

de partid şi anunţă: 

– Mâine, duminică, toată lumea îşi va deplasa 

fizicul la sortat de cartofi. 

Neînţelegând despre ce este vorba, spionul 

american îl întreabă pe un coleg de serviciu ce este aia 

„sortat de cartofi”! 

– E mai rău decât în Siberia!, zice colegul. 

Speriat de moarte, spionul american se ridică şi-i 

zice secretarului de partid că este american. 

– Marş afară, escrocule!, urlă secretarul de partid. 

Fir-aţi ai dracului de leneşi, nu mai știți ce să mai născociţi 

numai să nu sortaţi cartofi! 

 

  

Examen la o şcoală din România socialistă: 

– Elev Bulă, care este deosebirea dintre capitalism 

şi socialism? 

– Capitalismul este o eroare socială, tovarăşe 

profesor! 

– Excelent răspuns, elev Bulă. Dar socialismul? 

Bulă se împiedică în definiţii: 

– Socialismul este o eroare capitală, tovarăşe 

profesor!  
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Suntem în vremurile de bunăstare sub conducerea 

cârmaciului. La o şcoală, se face o anchetă socială: 

– Elev Bulă, ce e tac-tu, mă? 

– Activist! 

– Dar mă-ta, mă? 

– Nici ea nu lucrează! 

 

  
Vizită de lucru a nepreţuitului conducător. Un 

securist îi zice unui bucureştean: 

– Auzi, mă, ia imediat bicicleta de acolo! Soseşte 

tovarăşul Ceauşescu, imediat! 

– Nu-i nimic! Am legat-o şi i-am pus şi lacăt! 

 

  

Fiul unui milionar american, venit să-şi petreacă 

vacanţa într-o tabără de odihnă, scrie părinţilor săi: „Aici e 

foarte bine. Atâta doar că toţi pleacă la plimbare în 

excursii cu autobuzul, numai eu cu taxi-ul.” După un timp, 

fiul capitalist primeşte o scrisoare de la tatăl lui: „Nu-i 

bine, fiule, să te deosebeşti de alţii! Cumpără-ţi urgent și tu 

un autobuz!”. 

 

  

Andropov mărturiseşte unuia dintre consilierii săi: 

– Încep să nu mai am noţiunea timpului. I-am 

telefonat Papei pentru a-l felicita că a scăpat cu viaţă din 

atentat. Ca să mi se raporteze apoi că atentatul nu fusese 

încă executat! 
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Ajuns pe lumea cealaltă, Stalin a venit în faţa lui 

Dumnezeu, care îi spune: 

– Tătucule, vezi drumul acela fără sfârşit? Îl mături, 

te odihneşti, mănânci şi iar mături şi tot aşa... 

A început tătucul să măture. S-a odihnit, a mâncat 

şi din nou la mătură. La un moment dat, îl zăreşte pe Hitler 

la un birou citind şi scriind ceva. Revoltat, tătucul aruncă 

mătura şi se duce la Dumnezeu. 

– Doamne, eu sunt un ticălos şi trebuie să mătur, 

dar nu înţeleg de ce Hitler, un ticălos mai mare decât mine, 

a fost repartizat la activităţi ştiinţifice! 

– Greşeşti, tătucule!, zice Domnul calm. Ia-ţi 

mătura şi treci la treabă! Crezi că lui Hitler îi vine uşor să 

traducă „Capitalul” în ebraică? 

 

  

Albanezii au construit, în timpurile glorioase ale 

socialismului iluminat, o rachetă cosmică. Cu o zi înaintea 

lansării, în toate ziarele a apărut următorul text: „Cine se 

simte cetăţean al Albaniei şi este mândru de marea 

noastră realizare, racheta cosmică, să vină mâine pe 

«Câmpia mare» să întindă elasticurile pentru lansare!”. 

 

  

Sosit la Bucureşti, cosmonautul Prunariu este 

chemat de genialul cârmaci. 

– Ei, plimbăreţule! Ia spune cum facem cu zilele 

pierdute aiurea acolo sus? Le recuperezi duminica, sau ţi 

le scădem din zilele aferente concediul de odihnă? 
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– Aici Radio Phenian! Bună dimineaţa, tovarăşi! 

Este ora 6, tovarăşul Kim se trezeşte. Să ne trezim şi noi! ... 

Este ora 6 şi 15, tovarăşul Kim se înviorează. Să ne 

înviorăm şi noi! ...  Este ora 6:30, tovarăşul Kim se spală. Să 

ne spălăm şi noi! ... Este ora 6:45, tovarăşul Kim mănâncă. 

Să-i urăm poftă bună! 

 

  

După întoarcerea din Cosmos a primului echipaj 

româno-sovietic, Brejnev l-a chemat la Kremlin pe coman-

dantul sovietic şi l-a întrebat: 

– Spune-mi, cum vrei să te răsplătesc? Cu bani sau 

cu o medalie? 

– Cu o medalie, tovarăşe secretar! Ce să fac eu cu 

banii în socialism? 
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O superbă spioană sovietică se întoarce din SUA cu 

misiunea îndeplinită şi îi prezintă raportul său direct 

tovarăşului Andropov. 

– Am reuşit să fotografiez din toate poziţiile câteva 

aeroporturi militare americane ultra-secrete. Mai mult 

chiar, am reuşit să-l răpesc pe fiul preşedintelui american! 

– Excepţional!, zice Andropov uimit. Să fie adus 

imediat la mine. 

– Trebuie să aveţi puţină răbdare, tovarăşe 

Andropov!, răspunse frumoasa spioană. Nu va fi posibil 

decât peste nouă luni! 

 

  

Nicolae Ceauşescu îi propune Elenei să facă sport, 

aşa cum fac toţi preşedinţii, soţiile preşedinţilor, regii, 

reginele etc. 

– De exemplu, preşedintele Americii, Ronald 

Regan, cu soţia sa, fac schi nautic în fiecare săptămână. 

– Păi, la ei e simplu, Nicule, că au lacurile în pantă!, 

răspunde savanta Elena. 

 

  

Activistul de partid vine la spital. Asistenta 

prezintă fericitului tată copilul nou-născut. Activistul de 

partid se uită cu încredere la copil, îl întoarce pe toate 

părţile, apoi o întreabă pe asistentă: 

– Băiat sau fată? Mie să-mi răspunzi scurt și precis! 

– Fată!, preciză asistenta. 

– Încă?, întrebă activistul neîncrezător. 



 

 
152 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

  

Trei generali, un american, un sovietic şi un român, 

se certau de zor care are cea mai bună armată. Neînţe-

legându-se, au trecut la probe practice. Generalul ame-

rican se apropie de un infanterist american şi-i trage un 

glonţ în picior. Acesta răcni din răsputeri: 

– Sunt mândru că slujesc America! 

Generalul sovietic se apropie de un paraşutist rus 

și-i trage un pumn groaznic în gură. Dinţii au plecat la 

plimbare. Plin de sânge, soldatul sovietic zice: 

– Sunt mândru că slujesc Uniunea Sovietică! 

Generalul român se apropie de un soldat şi-i înfige 

un cuţit în bocancul drept. Acesta, fără să schiţeze vreun 

semn de durere, zice: 

– Sunt mândru că slujesc Republica Socialistă 

România! 

– Bravo, soldat român! Acum să explici, ca să audă 

şi înfumuraţii ăştia, de ce nu ai scos niciun răcnet de 

durere când ţi-am înfipt cuţitul în bocanc.  

– Pentru că, tovarăşe general, eu port la picior 37 şi 

la magazie nu mai aveau decât numărul 45. 

 

  

Trupele sovietice părăsesc Afganistanul. Soldaţii 

sunt fericiţi ca se întorc acasă, numai caporalul Ivan 

Ivanovici făcu cerere să rămână în continuare la Kabul. 

 – Bravo, caporal!, zice generalul. Voi cere să fii 

decorat şi avansat pentru devotamentul tău pentru patria 

mamă. De unde eşti de loc, caporale? 

– Din Cernobâl, tovarăşe general. 
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Autorităţile chineze au decis să diversifice progra-

mele naţionale de televiziune, prin înfiinţarea unui al 

doilea canal de televiziune. La inaugurare, telespectatorii 

doritori să urmărească programul canalului II au fost 

întâmpinaţi de o figură zâmbitoare a unui crainic care-i 

ameninţa cu o armă automată: 

– De ce vrei, mă, să schimbi canalul? 

 

  

Într-uri colhoz se convoacă o adunare generală, cu 

două puncte pe ordinea de zi: construirea unui grajd 

pentru tineretul taurin şi unele probleme privind constru-

irea socialismului. Deschizând şedinţa, secretarul de 

partid, spune colhoznicilor: 

– Tovarăşi, întrucât în raion nu există nici urmă de 

cărămidă sau scândură şi nici vorbă să ni se dea în viitorul 

apropiat, să trecem direct la construirea comunismului. 

 

  

După vizita lui Ceauşescu la o fermă de porci, 

redactorul-şef de la „Scânteia” discută textul de sub 

fotografia ce urma să apară pe prima pagină. 

– Să zicem „Tov. Ceauşescu printre porci”. 

– Nu merge!, zice securistul responsabil cu cultura. 

– Atunci, „Porcii în jurul tov. Ceauşescu”. 

– Nu merge!, zice din nou deşteptul de securist. 

În cele din urmă, fotografia a apărut cu următorul 

text: „Al treilea din stânga este tovarăşul Ceauşescu”. 
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Diferenţe ideologice 
 

 
Comunism   Capitalism 

 

 

 

 
 

„Capitalismul e când omul îl exploatează pe om. 

Comunismul e când e invers”  

(John F. Kennedy) 
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Românismoide 
 

 

 
 

Gospodarul român: vara face sanie, 

iar iarna o pune pe foc! 
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Produsele tradiţionale româneşti propuse pentru a 

fi înregistrate ca marcă autohtonă: 

 zaibărul de Băilești 

 brânza de Sibiu 

 pălinca de Bihor 

 cartofii de Prejmer 

 varza de Lunguleţu 

 pepenii de Dăbuleni 

 cârnaţii de Pleşcoi 

 virşli de Brad 

 voturile de Teleorman 

 bătaia de Vaslui 

Lista este încă deschisă. 

 

  

– Unde e câinele, Ioane ? 

– Păi, l-am găsit în grădină făcând politică şi l-am 

împuşcat. 

– Da, cum ţi-ai dat seama că făcea politică ? 

– Mânca rahat, Mărie!... 

 

  

Programare telefonică la medicul de familie. 

– Bună ziua, mă simt foarte rău, am febră, amețeli... 

Vă rog, o programare! 

– De astăzi în trei săptămâni, la ora 12. 

– Se poate, vă rog, mai devreme? Mă simt foarte 

rău. 

– De acord, v-am notat la ora 11.  
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Incredibil: o americancă a devenit mireasă la 100 

de ani! La noi, Oana Roman a devenit mireasă la 100 de 

kilograme și Adi Minune a devenit mire la 100 de 

centimetri. Ce ți-e și cu suta asta...  

 

  

Două  babe, la coadă la moaşte: 

– Decât să stăm la coada asta, mai bine ne pupăm 

între noi şi plecăm acasă! 

   

  

Q Ce au facut moldovenii cand au văzut prima oara 

o locomotiva? 

A I-au adus un braţ de coceni să mănânce!  

   

  

Mulţi părinţi refuză să-şi înscrie copiii în clasa 

pregătitoare. Probabil de frică ca aceştia să nu fie colegi de 

clasă cu poliţiştii.  

   

  

Barmanul către un client:  

– Ce bei? 

– Alocaţia copiilor! 

 

  

Victor Piţurcă, după meciul cu Albania: "Nu ne-am 

calificat la Mondial tocmai pentru a putea trata cu maximă 

seriozitate amicalele cruciale ce vor urma în această vară!" 
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Sunt curios, când o să moară Stela şi Arşinel, o să 

mai aibă cineva încredere în Farmacia Catena? 

   

  

Maria: Ioane, cum se zice corect? Funicular sau 

furnicular?  

Ion: La ce, fă?  

 

  

– Domnule doctor, cum a murit Ion?  

– Nu ştim încă... Tot ce ştim este că la autopsie s-a 

zbătut mult. 

 

  

La Sibiu, se deschide primul magazin cu produse 

tradiţionale ţigăneşti. Va conţine produsele care au 

dispărut din magazinele vecine cu produse tradiţionale 

româneşti. 

 

  

Tot timpul ne lăudăm cu câte maşini am vândut în 

Europa, dar câte am furat nu zice nimeni... 

 

  

Conform statisticilor, cuplurile din Romania fac sex 

în medie de 2-3 ori pe săptămână, în timp ce cuplurile 

japoneze de 2-3 ori pe lună. E destul de frustrant pentru 

mine să aflu asta, deoarece nici măcar n-am ştiut până 

acum că sunt japonez... 
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Cică în Caracal în faţa unui bloc cu 10 etaje, un 

ţăran cosea liniştit iarba: Hrrrşşt... Hrrrşt... Deodată, apare 

în zbor un deltaplan, care, purtat de o pală de vânt, se 

izbeşte de bloc pe la etajul 6-7 şi se prăbuşeşte în faţa 

ţăranului.  

Ţăranul: – Ţară de căcat, atentate de căcat! 

 

  

Nişte moldoveni, spectatori la jocurile olimpice. 

Proba de caiac-canoe. Sunt aşezaţi aproape de apă. Trece  

echipajul de pe locul 1, moment în care moldovenii încep 

să strige:   

– Muie, bă! Aia a  mă-tii! 

Niciun raspuns.Trece echipajul de pe locul 2. 

Moldovenii iar:  

– Să vă dăm în gură! Muie, bă! 

Niciun raspuns. Trece  echipajul de pe locul 3. 

Moldovenii strigă: 

– Muie, bă! Vă dăm în gură! Futu-vă-n zbang de 

căcănari! Aia a  mă-tii! 

 Echipajul de pe locul 3 ripostează:  

– Ba pe-a mă-tii, bă! 

 La care moldovenii exclamă extaziaţi:  

– Aştia sunt!  HAI ROMÂNIA! 

 

  

Aflux de clienţi la prostituatele de pe centura 

capitalei, după ce Poliția a demarat campania “Centura 

salvează vieți”. 
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Moş Ion, în trenul de Constanţa, în compartiment 

cu un grup de tineri. Dsitracţie, gălăgie, tinerii n-au treabă, 

doar moşul picoteşte. 

– Mergeţi la mare, copii? 

– Da, bade. 

– Păi, vă rog şi eu ceva, că sunt cam bătrân şi 

obosit. Dacă adorm, mă treziţi şi pe mine, să cobor la 

Brăila? 

– Da tataie, dormi liniştit. 

Adoarme moşul, tinerii se apucă de cântat, de jucat 

cărţi, trece timpul şi... când se uită pe geam, la un moment 

dat, trenul era deja oprit la Brăila. Îl trezesc pe moş: 

– Hai tataie, sus, am ajuns la Brăila! 

Trenul se pune în mişcare. 

– Păi, cum să fac? Îmi rup gâtul dacă cobor! 

– Moşule, să faci cum îţi spun eu, îl învaţă unul, 

după ce sari din tren, o iei la fugă pe peron odată cu trenul, 

aşa nu o să-ţi pierzi echilibrul, după aceea încetineşti şi te 

opreşti. 

Zis şi făcut,  sare moşul , o ia la fugă pe lângă tren şi 

nu păţeşte nimic. Tinerii răsuflă uşuraţi că l-au ajutat. 

După cinci minute, apare moşul în compartiment. Toţi 

rămân înmărmuriţi: 

– Ce s-a întâmplat, tataie? 

Moşul răsuflă greu: 

– Măi copii, am făcut cum m-aţi învăţat, am luat-o 

la fugă pe lângă tren şi, când să încetinesc, pe la ultimul 

vagon, o namilă de om m-a luat de subsioară: Hai, tataie, că 

te ajut eu, hopa sus! 
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Avionul din Malaezia e dat dispărut deasupra 

Vietnamului. Pădurarii din Apuseni au fost deja contactaţi 

pentru ajutor! 

 

  

Oana Roman intră într-un bar şi strigă: 

– Dacă ghiceşte cineva câte kilograme am, o să fac 

sex cu el! 

Un tip din spatele barului: 

– 140, umflato! 

– Eşti pe-aproape, ’te-n gură de norocos!  

 

  

Proprietarul unei firme de construcţii vorbeşte cu 

primarul oraşului: 

– Am la firmă un Mercedes nou, de care nimeni nu 

se foloseşte, mă gândeam să vi-l fac cadou. 

– Nu, nici într-un caz! Nu primesc aşa cadouri... 

– Aş putea să vi-l vând cu 100 de euro. 

– E... Atunci aş vrea să cumăr două! 

Diferenţa dintre americani şi romani 
 Morții americanilor se întorc de Halloween, ca să-i 

bântuie. Ai noștri vin în noiembrie, să voteze. 
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România, în prag de război 
 

 
  

 Banana din Mamaia a fost reconfigurată ca să 

transporte două baterii de rachete şi un fochist. 

 Soldaţii români primesc colac, aripioare, elefănţel cu 

apă şi cască de baie. 

 Vaporaşul din Herăstrău solicită ajutorul cetăţenilor 

pentru a reuşi să iasă cumva la râul Argeş. 

 O flotilă de hidrobiciclete de război efectuează deja 

manevre în portul Jupiter. 

 Epava de la Costineşti e în stare de alertă. 

 Ultimele 7 MIG-uri din dotarea armatei române au 

picat în apropiere de Bacău. 

 Regimentul Special „Boboteaza”, trupele de elită ale 

Marinei Româneşti, vor înota până în Crimeea: “Ne 

mai trebuie doar un tun capabil să arunce crucea la 

1200 km distanţă”. 
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 Amiralul Flotei, Ivan Paţaichin, a trecut în revistă 

trupele româneşti de canotcă. 

 Suportul aerian va fi asigurat de avioanele Vlaicu I şi 

Vlaicu II, imediat ce va fi găsit un pilot capabil să 

descifreze instrucţiunile scrise cu rune scandinave. 

 Emoţionant! Vânătorii de munte din Piatra Neamţ, 

autointitulaţi Brotăceii, au coborât cu camere de 

tractor plutitoare şi se apropie de Canalul Dunăre-

Marea Neagră, să ajute Marina. 

 Deşi suntem încrezători în victorie, lucrăm 

preventiv la o variantă de constituţie în care 

România devine stat sovietic. 

 Lucian Mîndruţă şi-a găsit AKM-ul la unitatea 

militară 1849 din Ploieşti (unde şi-a satisfăcut 

stagiul militar), dar, când a apăsat pe trăgaci, a ieşit 

doar un steguleţ pe care scria “Poc!”. 

 Intervin primele rechiziţionări de război: 

"Persoanele care deţin biciclete Pegas au 24 de ore 

să le depună la cea mai apropiată primărie, pentru a 

sprijini infanteria." 

 Submarinul Delfinul pleacă spre Japonia, pentru a 

salva inestimabila colecţie românească de carpete. 

 Avem cea mai avansată armată, ca grade: 75% din 

efective sunt generali. Restul sunt colonei. 

 Pe tancuri şi tunuri sunt mobilizaţi numai rezerviştii 

asistaţi din contigentele 1964-1965. 
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Iarna la români 
 

 
 

 Antena 1 a comunicat la ştirile de ieri seară că 

circulaţia autovehiculelor a fost blocată pe şosele de 

stratul gros de 5 cm de zăpadă, motiv pentru care a 

recomandat navetiştilor din Buzău să utilizeze 

bicicletele. Au fost propuse rute ocolitoare. (Oare 

cam ce ar fi bine de ocolit?) 
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 Cocalarii curăţă parbrizul cu unghia de la degetul 

mic. 

 IGSU recomanda cetăţenilor ca în zonele calamitate 

să se utilizeze mijloacele de transport în comun, de 

preferat: telegondole, telecabine, telescaun sau chiar 

teleschi. 

 Un gospodar din Buzău e terorizat de animalele 

sălbatice: „Au venit urşii polari şi mi-au prăpădit 

focile!”  

 Unii buzoieni nu sunt deloc speriaţi de zăpadă: au 

pornit cu săniile cu câini să vâneze bizoni. 

 Secuii crapă de invidie: „Buzăul e complet rupt de 

România, la ei de ce se poate şi la noi nu?” 

 Sinistraţii din Buzău au primit de la primărie untură 

de balenă pentru opaiţe şi harpoane noi. 

 Prefectul a cerut panouri cu numele localităţilor 

mult mai înalte: „Să nu fie acoperite complet de 

zăpadă, să ştim măcar cum se numesc localităţile 

acoperite de zăpadă”. 

 Locuitorii din Mizil răsuflă uşuraţi: „Suntem la 1 km 

de judeţul Buzău, ne-a trecut glonţul pe la ureche!” 

 Situaţie dramatică la Pleşcoi, unde cârnaţii atârnaţi 

s-au transformat în ţurţuri imenşi, picanţi. 

 Prefectul de Buzău a cerut ca judeţul său să fie mutat 

în Sălaj, că acolo oricum nu locuieşte nimeni. 

 Buzoienii nu dezarmează: au intervenit cu un 

mamut lânos pentru a scoate un tanc al MApN blocat 

în nămeţi. 

 Pensiunile de gheaţă din Buzău sunt catalogate în 

funcţie de confort, de la 2 la 5 ţurţuri. 



 

 
166 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

 O comisie de geografi a reîncadrat Buzăul: din zona 

temperat continentală a trecut în zona de taiga 

siberiană. 

 Şi de parcă toate acestea nu sunt de ajuns, buzoienii, 

deşi nu vor să recunoască, rămân în continuare 

moldoveni. 

 Crin Antonescu a rămas blocat la Iași din cauza 

condițiilor meteo nefavorabile. Sătenii din Apuseni 

sunt rugați să stea liniștiți la casele lor. 

 Victor Ponta: „Suntem pregătiți cu utilajele de 

deszăpezire, dar deocamdată nu am reușit să 

localizăm zăpada. Am trimis niște țărani din Apuseni 

s-o caute.” 

 Datorită căderilor masive de zăpadă, CFR călători a 

decis să suspende circulaţia tuturor celor trei 

trenuri ce le deţine. 

 Toţi cei care s-au plâns de lipsa zăpezii sunt invitaţi 

să iasă la plimbare şi să se bucure de vremea de 

afară. 

 Autostrăzile şi mai multe drumuri naţionale sunt 

blocate de echipajele de ştiri care transmit de la faţa 

locului! 

 Mai sunt 11 luni până la Crăciun şi deja ninge!  

 Victor Ponta: „Știm ce avem de făcut și dacă apare 

codul roșu. Pictăm pe el trei trandafiri și literele PSD 

și gata. Noi suntem cine suntem!” 

 C.N.A.D.N.R face înscrieri pentru deszăpezire, coada 

e până în judeţele afectate. 

 Mișcarea Ecologistă mulțumește drumarilor pentru 

economisirea resurselor: nisip, sare și carburanți! 
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 Situație dramatică în Teleorman: milioane de 

alegători USL din circumscripția “Eternitatea” sunt 

blocați de câteva zile în morminte, iar autoritățile 

întârzie să intervină. 

 Farsă sinistră! Câţiva vasluieni au fost păcăliţi să 

deszăpezească o casă: „Ni s-a spus că acolo e 

cârciuma”. 

 Statisticile arată că suntem ţara cu cele mai puţine 

autostrăzi închise din cauza zăpezii... şi anume toate 

trei! 

 Expresia “La ce te gândeşti, iubitule?” a fost interzisă 

iarna în România. Măsura a fost luată la cererea 

M...UE, pentru a scădea rata despărţirilor şi 

divorţurilor şi implicit pentru creşterea natalităţii. 

 

 
Cum se încălzesc românii 
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Demisia! 
Nu învăţăm nimic, din nicio dramă 

Ne indignăm, aprindem lumânări, 

Facem orice să fim băgaţi în seamă 

Toţi acuzăm şi punem întrebări. 

 

Epidemie grea, de neamuri proaste 

Ca drojdia pe fundul de pahar 

Ne bucurăm în taină de năpaste 

Ca la cutremur Domnii din Fanar. 

 

A mai căzut un avion? Ce bine! 

Prilej de certuri la televizor. 

Iar defilează clovni şi paţachine, 

Ţin predici, vai, unui întreg popor! 

 

Ni se deşartă tone de palavre 

În casele cu frigider pustiu, 

Ne zgîrie pe creier nişte javre 

Chiar morţii îşi fac cruce în sicriu. 

 

Dar ce e oare ţara noastră dragă 

Decât un avion, căzut în munţi? 

Nu îi mai căutaţi cutia neagră – 

Au luat-o hoţii şi o vând la nunţi. 

 

Nu e de vină, nimeni, niciodată, 

Arareori, câte-un Acar Păun. 

Batista pe ţambal s-a pus îndată 

Şi plângem cu baloane de săpun. 
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Avem un nou Drapel: e Muşamaua 

Ce-nlocuieşte steagul Tricolor. 

Ni s-a schimbat şi Imnul: e Maneaua 

Şi uite-aşa dispare un popor… 

 

Această ţară zilnic pică Bac-ul. 

Harababură! Haos! Aoleu! 

De-un sfert de veac dăm îndărăt ca racul 

Şi nu ne mai suportă Dumnezeu. 

 

Pe cei plătiţi să-şi facă datoria 

Îi doare-n cot, sunt nesimţiţi şi proşti, 

Nu-i poţi schimba – îi apără Mafia, 

După maşini şi vile-i recunoşti. 

 

Încrengături de rude şi amante 

Sufocă-ntregul Aparat de Stat, 

Blindaţi cu grade şi hârtii savante 

Toţi impostorii au un doctorat. 

 

La prima criză, au căzut grămadă, 

Ca şobolanii fug, sunt panicaţi, 

O fată degerată în zăpadă 

I-a ruşinat pe cei mai mari bărbaţi. 

 

Azi, Dumnezeu le-a pus oglinda-n faţă 

Ei nu sunt nimeni, doar nişte yes-meni, 

Acum se rupe pojghiţa de ghiaţă 

Ei au murit, de fapt, în Apuseni! 
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ROMATSA, SMURDUL, STS şi ISU, 

Ventuze de bani publici, scoşi din bir. 

Ce faliment! Le-a înghiţit abisu’! 

S-au dus, în marş forţat, la cimitir! 

 

A trebuit să cadă o rugină 

În locul unde Horea a fost prins 

Şi-n putregaiul ăsta, o lumină 

Fulgerător, în ţară s-a aprins. 

 

Aceste 7 ore blestemate 

I-au deşteptat, în fine, pe români 

În gardă, toţi! Aşa nu se mai poate! 

La puşcărie cu aceşti păgâni! 

 

Demisia! Căraţi-vă, cu toţii! 

Demisia! Cât mai puteţi s-o daţi! 

Un simplu pădurar a dat cu hoţii 

De toţi pereţii Munţilor Carpaţi. 

 

Nişte netrebnici, puşi pe jaf şi chefuri, 

Minţind că-s „frecventabili”, „democraţi”, 

Ne-au amputat din pensii şi din lefuri, 

Dar ei trăiau ca nişte îmbuibaţi. 

 

Teroarea nepăsării şi-a prostiei 

A luat sfârşit, nu mai putem răbda. 

Începe primăvara României 

Şi-a răsărit, pe locul tragediei, 

Un ghiocel, sub mantia de nea! 
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Autostrăzile româneşti 
 

 
 

 De ce bucățile de autostradă care se inaugurează în 

România au limitare de viteză la 80 km/h? Ca să 

pară mai lungi. 

 De ce inaugurează Victor Ponta autostrăzi cu o 

singură bandă? Pentru că cealaltă bandă a fost 

furată de cealaltă bandă. 

 De-acum, nu mai trebuie să ne îngrijorăm când 

vedem în România autostrăzi cu un singur sens de 

mers. Celălalt sens va fi făcut rapid, prin plagiat. 

 Avem atât de puține autostrăzi că le poate număra 

și Marian Vanghelie. 

 Singura șansă ca România să aibă mai multe 

autostrăzi ar fi să le numere Roberta Anastase. 

 În caz că vom introduce plata pe autostrăzi, vom fi 

prima țară care va taxa la metru. 
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 12 turiști germani s-au rătăcit pe Autostarda 

Soarelui. Deși au pornit căutările de 3 zile, 

salvatorii n-au reușit nici până acum s-o găsească. 

 Câinele moare de drum lung și românul de 

autostradă scurtă. 

 Să luăm și partea bună. În caz de război și de 

bombardament, autostrăzile noastre nu pot fi 

detectate din satelit. 

 La cît de scumpe vor ieși autostrăzile noastre 

atunci cînd vor fi gata, mai avantajos era să 

închiriem cîteva de afară. 

 Unii constructori au invocat că se fură materialele, 

dar vin și vă întreb: atunci de ce nu avem 

autostrăzi măcar în curțile țăranilor? 

 Ar trebui pus acest mesaj pe marginea drumului: 

Circulați cu grijă! Autostrada Soarelui e mai 

scumpă ca viața! 

 Dacă muncitorii înaintează atât de anevoios pe 

Autostrada Soarelui, vă dați seama ce haos va fi 

când vom face Autostrada Alpha Centauri, între 

Brănești și Priboiu? 

 Cu ocazia tentativei de a construi niște autostrăzi, 

românii le-au arătat americanilor cum se face o 

schemă Ponzi fără cusur, la care iei de 4 ori fără să 

pui nimic. 

 Nu o dată am mers pe autostradă și 10 ore, 

continuu, pe un singur sens, cu viteză maximă. 

(Viorel P. – șofer pe cilindru compactor) 

 Într-o țară plină de turnători nu suntem în stare să 

turnăm niște asfalt. Rușine! 
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 Autostrăzile din România sunt mai late decât lungi. 

 La cîtă benzină îmi permit, autostrăzile românești 

mi se par exagerat de mari. 

 Savanții români au început deja să lucreze la 

metode de furat materialele care vor fi folosite la 

autostrăzile pentru teleportare. 

 Ștefan cel Mare trăgea cu arcul și ctitorea biserica 

acolo unde cădea săgeata. Principiul era bun, drept 

dovadă că se folosește și în prezent în construcții. 

Azi, autostrăzile se construiesc exact acolo unde-și 

trag niște șmecheri loturi. 

 Legat de autostradă, guvernul se plânge că e prea 

scump Kilometrul. Dar Litrul cum i se pare? 

 La câte autostrăzi avem, vânzătorii de pepeni de pe 

margine riscă să falimenteze. 

 Nu fumați iarbă când conduceți pe autostradă. O să 

vi se pară că ați mers o veșnicie! 

 Autostrăzile scurte au farmecul lor.  

 Mai țineți minte micii de la Drajna? Nu peste mult 

timp o să uităm și parfumul piersicilor de 

Medgidia. Import Turcia. 

 În România sunt atât de puține autostrăzi, încât n-

ai nici o șansă să adormi numărându-le. 

 Taxa autostrăzii din Teleorman va fi încasată de 

popi şi se va numi ort. 

 Veste bună pentru şoferii de tir: cică parcările de 

pe autostrada din Teleorman vor fi pline de 

secretare. 

 Indicatoarele de pe autostrada din Teleorman vor 

arăta distanţa până la următoarea cabină de vot. 
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 Autostrada din Teleorman trebuie să facă neapărat 

legătura cu domiciliile lui Dragnea, aşa că va trece 

ori pe la Jilava, ori pe la Poarta Albă. 

 Liviu Dragnea a propus ca denumirea autostrazii 

din Teleorman sa fie Ultimul Drum. 

 Cetăţenii cu buletine expirate mai devreme de 

1850 vor avea reducere la taxa de autostradă. 

 Autostrada asta e un pas mic, dar insuficient: este 

nevoie și de un aeroport modern la Alexandria, 

dacă Teleormanul vrea să intre în circuitul 

turismului electoral internațional. 

 Pe autostrada din Teleorman vor avea voie sa 

mearga doar dricuri. 
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O nouă campanie electorală 
 

 
 

 Campanie acum, campanie în primăvară, campanie 

acum doi ani… Nu vi se pare că românii au început 

să mănânce cam mult ulei? 

 
-

. 

 
-

. 

 J

. 
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-

. 

 Compania Apple e grav afectată de începerea 

campaniei electorale în România: toți chinezii 

asamblează acum găleți, șepci și pungi. 

 

. 

 Corneliu Vadim Tudor își vinde mașina ca să aibă 

BANI de campanie. Nu-i plângeți de milă, 

ambulanța încă nu și-o vinde. 

 Înainte de primul tur se estimează că Victor Ponta 

mizează pe un număr de morți mai mare decât cel 

din Primul Război Mondial. 

 Vadim i-a recomandat lui Kelemen 

meciului România-Ungaria, chiar în mijlocul 

galeriei Stelei. 

 
-

. 

 Campania electorală a lui Klaus Iohannis, în care 

candidatul ACL o să tacă devastator, a început cu 

un moment de reculegere. 
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Victor Ponta, pe drumuri  
 

 
 

La Viena 

, 

! 

, 

În caz - - ! 
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La Catania 

, 

! 

- , 

! 

 

Acasă 

Aicia-i Daciana mea, 

! 

, 

bele… ! 

 

La Jina 

Aicea este brânza mea, 

! 

- , 

- ! 

 

La Antena 3 

Aicea este lumea mea, 

! 

, 

Mai ! 

 

 

La baschet 

Acolo este sala mea, 

! 

, 

Sub - . 
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Acasă la Panait 

Aicea e cariera mea 

Şi rolul meu cel Năstăsesc 

Aici să-l sinucid aş vrea 

Şi-apoi pe scară s-o tulesc. 

 

La Bruxelles 

Acolo este țara mea, 

Și neamul meu cel românesc! 

Aicea-s munți de euroi, 

Pentru baronii mei plini de nevoi! 

 

 

Partidul, Poporul, Galaxia 
 

Ode închinate conducătorului iubit, Victor Viorel Ponta, 

calea noastră lactee 

 

Mărit conducător, tăticu’ care ești, 

La noi în Ferentari și caii te iubește, 

Cu viitor de aur te rog să ne coclești, 

Trăiască România, trăiască care este! 

 

Victor, o galaxie română în devenire, 

Răsare în universul zidit pe răstigniri, 

Pe temelie veche, de piatră și jertfire, 

El reînalță o țară a vechilor români! 

(Victor Ponta președinte!) 
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De la Mircea Badea: 

Pe Felix grațiază, iubit conducător, 

Ne-ndreaptă legea și bagă la răcoare 

Pe ciumpalacii cu geacă de motor, 

Că dacă-i bat, ei după-aia zic că-i doare! 

 

De la Marean Vanghelie: 

Mărit conducător, tăticu’ care ești, 

La noi în Ferentari și caii te iubește, 

Cu viitor de aur te rog să ne coclești, 

Trăiască România, trăiască care este! 

 

Din partea Jandarmeriei Române:  

Noi, să vă fie bine, oriunde-am fi, veghem, 

De la Pungești la Bellu băgăm babe-n morminte. 

Pulanul, de-unul singur, v-a scris acest poem. 

Să-l dăm la doctorat, mărite președinte? 

 

De la Ion Iliescu: 

Făi, dragă Viorele, la nen-tu ia aminte, 

Când n-oi mai fi, ca să te trag de sfori, 

Să stai mai mult ca mine președinte: 

Câte-un mandat de șase-șapte ori! 

 

De la Mircea Cosma: 

Tu, soare între stele, planetă, galaxie, 

Se-nvârte Universul în jurul tău, savante, 

Să nu mă uiți, cometă, când merg la pușcărie, 

Pe-acuze-nchipuite, false, aberante. 
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De la doctorița Plușica: 

Iubite brav erou, privirile-ți pline de grații 

Îmi dau puteri să vindec plastic, câlți și lemn. 

De vrei, te voi vota și eu, și Jack, chiar și pirații, 

Și Mickey, Minnie, Goofy, tu dă-ne doar un semn. 

 

De la Liviu Dragnea: 

Tu, ne-nfricat bărbat, al nostru roș tezaur, 

Care ne ții isonul pe orișiunde apuci, 

Poporul te votează și litere de aur 

Ar merita gravate pe toate-ale lor cruci. 

 

De la Traian Băsescu: 

Victor, un doctoraș român în devenire, 

Răsare în universul zidit pe plagieri, 

Pe cărțulie veche, pe xerox, copiere 

El compilează o lucrare a vechilor români! 

 

De la Florin Salam: 

Cine e jupânu’, cine e stăpânu’ 

Cine este șmecherul numărul unu? 

Victor Viorel, candidat de valoare 

Care nicio țară din lume nu îl are 

A fost șmecher la Parchet 

Și nambăr uan la baschet 

Merge cu barca prin țară 

Dușmanii lui ca să moară 

Și acasă e bazat 

Cel mai tare bărbat. 
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De la Valeriu Zgonea: 

Toți muncitorii care-a clădit cu trudă țara 

Și-acuma a ajuns la rândul lor conducători 

Îți mulțumește că le-ai adus în suflet vara 

Și vrea să nu mai fie urmăriți de procurori. 

 

De la Mickey Mouse: 

Plesnește-n mine inima de-atâta bucurie 

Că am un frate cu urechiușele la fel, 

Ne știe-o lume, ne știe-o Românie 

Noi suntem Mickey Mouse și Victor Viorel! 
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Sentinţa 
 

La un semn se dă sentinţa şi ciocanul bate tare 

Se rostesc pedepse grele, toate cu executare 

S-a lăsat tăcere-n sală şi pe hol-forfotă multă 

Iar suporterii pe-afară fac mătănii şi exultă. 

– Tu eşti Victor? – Da domniţă! – Nu ţi-e dor de vărul tău? 

Nu ţi-e dor să stai cu dânsul la o tablă la bulău? 

– Orice gând aveţi domniţă şi oricum împărţiţi anii, 

Să nu-l luaţi de lângă mine pe fratele meu Giovanni! 

– Nu-l iau, Victore, am grijă, şezi frumos şi fii pe pace 

Patru ani am să-ţi dau ţie, iară frac-tu şase face. 

Mai sunt nişte luni acolo însă astea sunt detalii. 

Cad pe gânduri dintr-o dată amândoi fraţii Becali, 

Cum o să-i primească lumea şi băieţii de acolo? 

Oare vor putea să-i scuipe şi pe ei ca pe Manolo? 

Vor putea să-i mai înjure, vor putea să-i mai jignească 

Cum făceau fiind afară şi cu ţara românească? 

Următorul la „tribună” în papucii lui cu Steaua 

Vine arogantul Meme fredonând în gând maneaua. 

Dar acum doar două versuri el aminte îşi aduce: 

„Urcă mamă sus la cruce să vezi duba cum mă duce”. 

– Tu eşti Stoica? – Eu îs, doamnă, să mă duc lângă patron? 

– Du-te, dar să-ţi iei cu tine şi cutia de carton 

Şi să ştii că-n puşcărie n-o să poţi lovi suporteri 

Nici nu vei putea cu vorba să-i jigneşti ca pe reporteri, 

Că acolo nu ai pază să te apere ca-n lojă 

Şi te-or tăvăli băieţii după ce te-or da cu ojă. 

Se vor bucura de tine, toţi voinici unul şi unul, 

Aşadar ai mare grijă dacă vei scăpa săpunul. 



 

 
184 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

Dă să urce Pădureanul, dar se mişcă mai greu moşul 

Şi-nainte urcă Borcea în sacoul lui cel roşu, 

Se căzneşte să stea ţeapăn şi să nu îşi piardă firea, 

Dar îi tremură tot corpul de chiar zici că e Shakira. 

– Tu eşti Borcea? – Eu îs, doamnă! – Şase ani îţi dau şi ţie 

Că te-aşteaptă în celulă naşul tău de cununie. 

– Daţi-mi, doamnă, zise Borcea grav, cu toată importanţa 

Că oricum mi-am făcut viză de flotant lângă Constanţa. 

Însă vestea îl dărâmă mai ceva ca un tsunami, 

Ştie că la Poarta Alba nu e chiar ca la Miami. 

Parc-ar lua nişte pastile, ar mai bea nişte mercur, 

Fiindcă ştie ce-l aşteaptă şi va fi iubit în... 

– Copos George. E în sală? Trei ani şi opt luni. Primeşti? 

– Da, primesc, răspunse Copos! – Doamne tare darnic eşti! 

Azi e pentru prima dată după mult, foarte mult timp 

Când primesc ceva degeaba şi nu dau nimic la schimb 

Şi nu vreau să par ironic, nici să fiu fără obraz, 

Însă mă oftic că Borcea a primit cel mai mult azi.. 

Doamnelor judecătoare dacă spuneţi că vă pasă, 

Fie-mi cu îngăduinţa să opresc căldură-n casă! 

Deşi atmosfera-i tristă, acum râde toată sala. 

– Nu fiţi răi, ştiţi cât consumă pe aşa vreme centrala? 

Şi mai am o bucurie, de mă daţi lângă Callatis, 

Patru ani de-acu-nainte o să am trei mese gratis. 

Pleacă spre băncuţe Copos, dă să urce Pădureanul, 

Dar Popescu îi ia faţa mai ceva ca lui Burleanu. 

Dar e abătut şi palid, resemnat mai rău că Iona, 

Consolându-se cu gândul c-a jucat la Barcelona. 

– Onorată asistenţă, sincer să vă spun mă doare 

Că voiam să-l pun pe Naşul preşedinte de onoare! 
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Se-mbunează doamna Strâmbu, privindu-l tandru: 

– Fiţi pe pace domn Popescu, vi-l aducem şi pe Sandu, 

E şi Copos, e şi Borcea, Becali – varul şi fraţii, 

Puneţi bazele acolo unei alte federaţii. 

Vei putea juca şi-acolo tot fundaş. Că erai tare 

Şi-o să simţi destul de multe intrări prin alunecare. 

Pleacă abătut Popescu, plin de gânduri de tot soiul, 

După el urca în boxă securistul de Neţoiu. 

– Onorată asistenţă, am greşit. Sunt vinovat, 

Dar staţi numai să îl aflu p-ăla care m-a turnat, 

Nu mă sperie pedeapsa, însă e umilitor, 

Un mic turnător să-l toarne pe un mare turnător. 

Dar îl dibuiesc eu p-ăla care-a vrut să-mi facă felul 

Şi o să-l urăsc o viaţă, ca Sandu pe Mititelu. 

După ce m-a votat lumea prin Prejoi şi prin Sadova, 

Să ajung să-mi râde-n faţă securiştii din Craiova. 

Nu mă sperie pedeapsa, că mă ştiu un tip corect 

Cel mai mult mă deranjează lipsa asta de respect. 

Astfel pleacă şi Neţoiu, îndelung privind în van, 

Şi cu ajutor din sală urcă-n boxa tata Jean. 

– Luaţi loc, domnul Pădureanul, dvs. sunteţi Lordul? 

– Eu eram, însă acuma nu mă mai ajută cordul, 

Am îmbătrânit domniţă, vremurile s-au schimbat, 

Nu mai sunt oameni de bază, n-ai cu cine face-un blat 

Şi mi-e rău distinsă doamnă, îmi e rău, vă spun pe bune, 

Nici la blaturi cu Ceahlăul n-aveam asta tensiune. 

Iar şedinţa se încheie, plină-i sala de reporteri 

Sărbătoare naţională este azi pentru suporterii. 

Însă văd că sunt mulţi oameni cărora le pare rău 

Ca de mâine inculpaţii vor ajunge la bulău. 
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La Jilava, la Craiova, la Ploieşti sau chiar la Poartă 

Dragi români, în cazul ăsta, sincer ne merităm soarta. 

Bine că-i vedeţi pe ăştia nişte sfinţi fără de vină 

Şi-l băgaţi în puşcărie pe-al de fura o găină, 

Bine că-i susţineţi p-ăştia care fură milioane 

Şi îi condamnaţi pe unii pentr-un pumn pe stadioane. 

Pe cei ce le plângeţi soarta şi tot spuneţi că vă pasă 

V-a-ntrebat cândva Giovanni dac-aveţi pâine pe masă? 

Iar pe cei care susţineţi că e greu în puşcărie 

V-a-ntrebat Victor Becali dac-aveţi bani de chirie? 

Pe cei cărora pe Copos îl deplâng că şi-a luat plata 

V-a-ntrebat vreodată George de-aveţi cu ce plăti rata? 

Pe cei ce-l susţin pe Meme care tot băga fitile 

V-a-ntrebat vreodată Stoica dac-aveţi bani de pastile? 

Mai lăsaţi televizorul şi nu mai susţineţi hoţii 

Să înfunde puşcăria că o merită cu toţii. 

Şi nu vreau să semăn teama, nici nu vreau să te-nspaimânt, 

Astăzi i-au închis doar p-ăştia, dar afară câţi mai sunt? 

Prin partide, prin comisii, prin poliţie, prin ţară, 

Sunt destui hoţi din păcate şi-aştia încă sunt afară, 

Nu le plângeţi voi de milă. Nici ei nouă nu ne plâng. 

Ori o să muriţi de grijă cum mor câinii de drum lung. 

Vă mai scriu ultima strofă. S-o reţineţi pe de rost: 

Cine îi susţine p-ăştia ori e hoţ, ori este prost. 

Gata. Asta-i poezia. Dar mai am un vers şi-nchei: 

Cui îi pare rău de ăştia să se ducă după ei! 
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Stenogramele unor discuţii cu Dumnezeu 
 

  

Marean Vanghelie: Tatăl nostru care este… 

Dumnezeu: Care este? 

Marean Vanghelie: Care este în ceruri! 

Dumnezeu: Corect! Mareane, tu cât ai luat la Bac? 

Marean Vanghelie: 500 de euro de la bancomat. 

Dumnezeu: Nu, boule, ce notă! 

Marean Vanghelie: Zece, că n-a avut profesorii să-

mi dea rest până la opt. 
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Dumnezeu: Adică n-ai vrut să iei zece? 

Marean Vanghelie: Eu decât de opt aveam BANI 

pentru la Bac, că restu’ îmi trebuia la facultate. Mi-a dat 

țeapă, Doamne! M-a păcălit profesorii ca taximetriștii ăia 

care te minte că acum a intrat în tură și n-are rest. 

Dumnezeu: Mareane, nebunule, tu ai făcut și 

facultate? 

Marean Vanghelie: De la distanță, Doamne, prin 

Western Bulion. 

Dumnezeu: Union. 

Marean Vanghelie: Da, Onion. 

Dumnezeu: Mareane, da’ nu ți se pare aiurea să iei 

examenele cu BANI? 

Marean Vanghelie: Doamne, io am încercat și cu 

ghiocei și mărțișoare, da’ doamna dirigintă m-a lăsat 

repetent. 

Dumnezeu: Nu ți-a fost teamă că o să te aresteze? 

Marean Vanghelie: Doamne, nu mi-e mie frică că 

mă arestează când iau BANI și o să-mi fie frică când dau? 

Dumnezeu: Mareane, tu știi să numeri până la zece? 

Marean Vanghelie: Decât până la zece milioane de 

euro. Dacă îmi dai lei, mă încurci. 

Dumnezeu: Da’ cât face șase ori opt știi? 

Marean Vanghelie: 1989! 

Dumnezeu: 48, idiotule! 

Marean Vanghelie: A, da, pa’ș’opt! Mereu încurc 

între ele revoluțiile astea care e. 

Dumnezeu: Ești genial, Mareane! Vezi că tocmai ți-

am pus o mie de euro pe card. Mergi și ia-ți și-un doctorat, 

fac eu cinste. 
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Nina Iliescu: Doamne, m-am plictisit! 

Dumnezeu: De cine, femeie? 

Nina Iliescu: De Nelu, cum de cine? 

Dumnezeu: Mai schimbați și voi poziția. 

Nina Iliescu: Ce poziție? Tu nu știi, te pomenești? 

Dumnezeu: Eu știu tot, dar poate am scăpat ceva… 

Hai, zi-mi. 

Nina Iliescu: Sunt virgină. 

Dumnezeu: Fugi de-aici! 

Nina Iliescu: Uite, vezi? De aia nu ți-am spus pân-

acum, știam c-o să râzi. 

Dumnezeu: Nu pot să cred, tânărul revoluționar n-a 

avut niciodată libido? 

Nina Iliescu: Chef a avut mereu, are și acum, dar de 

62 de ani suntem blocați la aceeași fantezie sexuală. 

Dumnezeu: Care fantezie? 

Nina Iliescu: La ora 18,30 eu trebuie să vin 

îmbrăcată în salopetă de la uzină. Apoi intru la el în 

cameră și-i zic: „Tovarășe secretar general, cer permi-

siunea să mă dezbrac”. La care el îmi zice invariabil să fac 

o cerere scrisă. După câteva zile, uneori săptămâni, 

depinde de situația din țară, îmi vine și răspunsul, tot 

scris: „Se aprobă, tovarășa”. Și-atunci vin iar la el, îmi dau 

salopeta jos și rămân cum m-a făcut mama. 

Dumnezeu: Nebunatico! Dezbrăcată? 

Nina Iliescu: Nu, comunistă. Și nu chiar dezbrăcată, 

dar îmbrăcată într-o salopetă sexy, ceva mai mulată și 

găurită în locul esențial. 

Dumnezeu: Acolo jos? 
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Nina Iliescu: Nici vorbă, la spate, de la umeri la 

șolduri. Pentru că imediat după ce fac asta el mă înjură, mă 

face element provocator cu mintea rătăcită și cheamă 

minerii să mă ciomăgească. 

Dumnezeu: Sfinte Sisoe! Și chiar vin minerii să te 

bată? 

Nina Iliescu: Ei, nici măcar parte de acțiunea asta 

nu mai am, Doamne. Minerii nu mai vin din ’90, iar când el 

își dă seama că nu-l mai ascultă, începe să plângă și să 

spună că i-e rușine că nu mai poate. 
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Dumnezeu: Și eu ce vrei să fac? 

Nina Iliescu: Nu știu, mă gândeam că poate trimiți 

pe cineva. 

Dumnezeu: Nina, nu ți-e rușine? Ești femeie 

bătrână, cum poți să-mi ceri să-ți trimit un gigolo? 

Nina Iliescu: Nu, n-ai înțeles. Să trimiți pe cineva 

să-l ia pe Ion. Ăsta ar fi în stare să nu moară niciodată, cine 

știe cât mai am de suportat? 

Dumnezeu: Ei, Nino, crezi că eu nu l-aș fi luat de 

mult dac-aș fi putut? Dar din păcate e în afara jurisdicției 

mele. 

Nina Iliescu: Și unde trebuie să sun? 

Dumnezeu: În partea cealaltă. 

Nina Iliescu: Aoleu, stai că aud pași… Dacă mă 

prinde că vorbesc cu tine, sigur mă… 

Dumnezeu: Te ce?… Alo!… Alo, Nina, mai ești?… 

Nina, ești bine? Răspunde-mi! 

Ion Iliescu: Alo! Cine e la telefon? 

Dumnezeu: Dumnezeu sunt, Ioane. 

Ion Iliescu: Ahaaa, crezi că mă poți păcăli, Jugaru 

Shukaru?! 

 

  

Simona Gherghe: Doamne! 

Dumnezeu: Da, Simona. De ce plângi? 

Simona Gherghe: Că nu vii la mine în emisiune. 

Dumnezeu: Cine mai vine?  

Simona Gherghe: Salam, Paula Iacob, Cruduța și un 

simplu cetățean din Ghencea care nu s-a mai spălat pe cap 

de doi ani, o minune de om! 
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Dumnezeu: S-a întors nebunu’ din pușcărie? 

Simona Gherghe: Da’ n-a fost, Doamne, în în 

pușcărie, noi l-am găsit în tramvaiul 8, pretindea că e nici 

nu mai știu unde, oricum nu în pușcărie, ci într-un loc mai 

de căcat. 

Dumnezeu: Cumva în Paradis? 

Simona Gherghe: Exact! Doamne, ce le știi, se vede 

că ești umblat. 

Dumnezeu: Deci nu e vorba de Gigi Becali.. 

Simona Gherghe: Nu, că doar nu chem toți nebunii 

în emisiune. 

Dumnezeu: Păcat. Uite, cu el în emisiune chiar aș fi 

venit, că aș fi vrut să-l întreb cu cât se mai vinde pământul. 

Mă bate gândul să mai fac unul și nu știu dacă se merită. 

Simona Gherghe: Hai, Doamne, că te așez lângă 

omul ăla nespălat pe cap de doi ani, o să fie interesant și o 

să ieși din emisiune și mai respectat decât ești acum. 

Dumnezeu: Și de ce să mă așezi tocmai lângă el? 

Simona Gherghe: Ca să vadă lumea cum arată 

cineva care nu s-a mai spălat pe cap de doi ani și cineva 

care nu s-a mai bărbierit de la începutul timpurilor. La 

barba ta, presupun că de atunci n-ai mai dat cu lama prin 

ea. 

Dumnezeu: Simona, chiar nu pot veni, dar cheamă-l 

pe angajatul meu Ciobotea, îți pun eu o vorbă bună la el. 

Simona Gherghe: Dar n-are barba ta… 

Dumnezeu: Așa e, dar ai văzut că are hainele pline 

de ceară? 
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Rumunskaia Politickaka  
 

 
 

  

Politicienii români, când strănută, nu îşi mai spun 

sănătate, ci imunitate, că-i mai bună decât toate! 

 

  

Problemele Ucrainei pot fi rezolvate doar dacă pun 

la conducere politicieni români. Fură ăștia tot în 2-3 ani. 

Nu mai au de ce veni rușii. 

 

  

– De curând, comuna Flămânzi a înaintat o cerere 

la guvern ca să i se permită schimbarea denumirii 

localităţii... 

– Şi care o să fie numele cel nou? 

– SĂTUI PÂNĂ ÎN GÂT. 
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Prognoză economică încurajatoare: în 2016, se va 

dubla consumul de zahăr, peşte, ulei şi găleţi la nivel 

naţional, iar asta pentru că vor fi iarăşi alegeri. 

 

  

Politicienii români au facut o sesizare scrisă către 

Patriarhia Română pentru a introduce în Calendarul 

Creştin Ortodox Sfântul Aşteaptă, ocrotitor al promi-

siunilor electorale. 

 

  

 „E inadmisibil ca nişte cetăţeni ai României să nu 

aibă acces la studiile superioare doar din cauză că nu ştiu 

să scrie sau să citească”, a spus Vanghelie. „Vrem 

învăţământ şi manuale universitare într-o limbă pe care şi 

analfabeţii să o poată înţelege. Nu e vina lor că sunt 

analfabeţi, aşa s-au născut, nu au ales să fie în felul acesta”. 

Complet depăşit, Nenea Iancu... N-a fost în măsură 

să ne lase o asemenea replică... 

 

  

Victor Ponta: "Criza din USL e minoră." 

Radu Mazăre: "Dacă e minoră, o rezolv eu." 

 

  

Între doi parlamentari români: 

– Ce mai faci? 

– Lucrez... 

– Pe cine? 
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La propunerea lui Ion Iliescu, oraşul Băicoi se va 

numi Măidragă! 

 

  

– Ioane, te-am văzut. Nu e frumos să-ţi baţi copilul. 

– Păi, cum să nu-l altoiesc, Gheorghe, dacă merită? 

Vezi şi tu cât e de obraznic... 

– Nu e bine, Ioane, nu e bine... Ar trebui să faci ca 

mine. 

– Cum, Gheorghe?! 

– Uite, pe mine când mă supără, aştept şi, înainte 

de a pleca la şcoală, îl îmbrac cu un tricou pe care scrie 

UDREA - preşedinte... Şi îl bat colegii! 

 

  

Corbul şedea liniştit pe o cracă, cu o bucată de 

caşcaval în plisc, când trece în fugă pe acolo lupul:   

– Corbule, votezi cu Băsescu? 

Corbul tace. Trece în fugă pe lângă copac ursul: 

– Corbule, votezi cu Băsescu? 

Corbul tace. Trece, în fugă, vulpea:  

– Corbule, ai să votezi cu Băsescu?  

– Da! 

Cade caşcavalul, vulpea îl umflă şi se uşcheşte cu el. 

Corbul, resemnat:  

– Şi dacă aş fi spus nu, s-ar fi schimbat ceva?!... 

 

  

Basescu tace... A devenit SMURDomut! 
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Beneficiarii noii prevederi legale a "arestului la 

domiciliu" se declară mulţumiţi de condiţiile create. 

Programul e de voie, mâncarea ca acasă, fereastra oferă 

privelişte spre BMW-ul din curte. Vorba lui Ponta, ce ar 

câştiga Statul dacă ei ar sta în arest şi apoi în puşcărie? 

Amintindu-ne de promisiunea aducerii lui Băsescu în faţa 

Justiţiei după terminarea mandatului, unde credeţi că îşi 

va petrece acesta arestul: în Mihăileanu sau în Vila Dante? 

 

  

– Ce ne mai pregăteşte scumpul nostru guvern 

pentru vara aceasta? 

– Ceva deosebit: ca să ne apere de insolaţie, vor 

îngheţa salariile! 

 

  

Un respondent la un sondaj de opinie: 

– Da, şi la alegerile viitoare, chiar dacă vor fi 

anticipate, voi vota cu PSD-ul, pentru că ei ne pot îndeplini 

cel mai bine visurile... 

– Vă mulţumim, domnule, să fiţi sănătos și vă urăm 

somn uşor în continuare. 

 

  

– Ei, zice preşedintele Băsescu către şeful lui de 

protocol, cum a fost aseară la televizor? 

– Domnule preşedinte, imaginea a fost destul de 

bună, dar sonorul a fost dereglat rău, mai ales când 

râdeați... 
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O organizaţie teroristă, intitulată "Cine a tras în 

noi?", anunţă: „L-am răpit pe primul ministru. Dacă 

revendicările noastre nu vor fi soluţionate în timpul cel 

mai scurt, ne vom răzbuna groaznic: ÎI VOM DA DRUMUL". 

 

  

– Mamă, nu mai vreau să mă duc la serviciu. Toate 

funcţionarele râd de mine, nici un şef nu mă poate suferi... 

Ba până şi portarii îşi bat joc de mine... 

– Trebuie să rezişti, dragul meu, mai ales acum 

când ai noştri sunt la putere. Aminteşte-ţi că sunt aproape 

doi ani de când ai fost ales primar al municipiului nostru... 

 

  

În timpul unei vizite de lucru, premierul Tăriceanu 

se adresează celor prezenţi: 

– Am să vă dau două vesti: una rea şi una bună. 

Vestea cea bună e că avem deja o parte din banii cu care să 

reducem deficitul bugetar. Vestea rea e că aceşti bani sunt 

în buzunarele dumneavoastră. 

 

  

– La alegerile viitoare, conform noilor prevederi 

ale Legii Electorale, în ziua alegerilor, toate barurile, 

restaurantele, bufetele, vor trebui să fie obligatoriu 

deschise… 

– De ce? 

– Pentru că, anul acesta, într-un oraş, patru candi-

daţi la alegeri au rămas încuiaţi înăuntru! 
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– Guvernul Tăriceanu a anunţat că are în vedere un 

nou program de protecţie socială... 

– Da, şi în cadrul noului program s-a decis ca sa se 

împartă în aşa fel sărăcia, încât să ajungă la toţi! 

 

  

Remaniere guvernamentală în perspectivă. 

– De când lucrezi la acest minister? 

– De când am auzit că s-ar putea să fiu înlocuit! 

 

  

– Tache, ai văzut cât a ajuns să coste o înmor-

mântare? 

– Da, şi eu care sunt un tip prudent, am început de 

pe acum să-mi caut sponsori! 

 

  

– Domnule Năstase, cum puteţi să afirmaţi că 

actualul guvern e responsabil de criza politică prin care 

trecem? 

– Aveţi dreptate... Este iresponsabil! 

 

  

La Cotroceni, la o întâlnire a şefilor de partide: 

 – Strămoşii noştri au venit în Ardeal, se lăuda 

Marko Bela, odată cu Attila! 

– Ei da, i-a replicat Gheorghe Funar, mulţumim lui 

Dumnezeu că legile de emigrare de acum sunt mult mai 

restrictive! 
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Preşedintele Băsescu la Constanţa:  

– Dragii mei concetăţeni, înainte de alegeri v-am 

promis marea cu sarea... IAT-O! 

 

  

– Domnule Tăriceanu, ce scrie în "Evenimentul" 

despre şedinţa de guvern? 

– Numai prostii... 

– Se vede că au tipărit o ediţie specială pentru 

dumneavoastră! 

 

  

Preşedintele Băsescu, aflat în vizită de lucru în 

judeţul Suceava, este întâmpinat cu pâine şi sare de către 

un primar din PD, foarte emoţionat, care-i declară: 

– Domnule preşedinte, acum, dacă v-am văzut în 

carne şi oase, puteţi muri liniştit! 
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– Guvernul a declarat război sărăciei... 

– Da, ştiu, chiar ieri am întâlnit doi săraci care 

întrebau unde trebuie să se prezinte ca să se predea! 

 

  

– La Cotroceni prin 1989: 

– Alo, poarta? Aveţi un cetăţean acolo pe care-l 

cheamă Iedu? 

– Nu, nu avem... E numai unul de-i zicem Ţapu'... 

– Ăsta trebuie să fie, că nu l-am văzut de vreo 20 de 

ani! 

 

  

La Cotroceni, de ziua preşedintelui Băsescu, era 

multă lume care discuta în grupuri, arătând că se distrează 

de minune. La un moment dat, şeful de protocol zice: 

– Domnule preşedinte, ce părere aveţi, îi mai lăsăm 

să se distreze puţin sau vreţi să ţineţi discursul chiar 

acum? 

 

  

Declaraţia lui Gyorgy Frunda, senator UDMR: 

– Noi, maghiarii, suntem apreciaţi de femeile din 

România pentru că suntem cel puţin bilingvi! 

  

  

 Nicolae Văcăroiu, senator PSD: 

– Nu pot să dau niciun pronostic, dar cred că vom 

bate sigur! 
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– Știi de ce au fost retrase din circulaţie mărcile 

poştale cu chipuri de politicieni? 

– De ce? 

– Pentru că populaţia era dezorientată. Nu mai ştia 

pe care parte să scuipe! 

 

  

Într-un birou, la guvern, după terminarea progra-

mului de lucru, sună telefonul. Femeia de serviciu ridică 

telefonul: 

– Nu mai sunaţi! Au plecat cu toţii... Aici acum se 

lucrează! 

  

  

Între doi parlamentari: 

– Ce s-a discutat ieri la şedinţă? 

– Nu ştiu, că eu eram în prezidiu! 

  

  

Camera Deputaţilor. Adrian Năstase, la o şedinţă: 

– Dacă domnii senatori care iau cuvântul n-ar mai 

striga atât de tare la microfon, atunci domnii senatori care 

dorm nu ar fi deranjaţi de domnii senatori care vor să 

asculte şi nu pot de sforăitul lor! 

 

  

Ce ziceau pesimiştii din opoziţie, că traiul nu poate 

ajunge mai rău decât este? Ba se poate! I-au contrazis 

optimiştii din guvern. 
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– Domnule Băsescu, am auzit că veţi participa la 

Cluj-Napoca la o mare întrunire electorală. Cu ce 

promisiuni electorale încercaţi să obţineţi voturi le 

locuitorilor de sub dealul Feleacului? 

– Păi, dacă voi ajunge președinte, peste tot va fi 

varză à la Cluj! 

 

  

La o întrunire electorală, un şomer se văita: 

– E foarte greu să trăieşti azi fără slujbă! 

– Da, domnilor, sare candidatul liberal, dar noi nu 

ne temem de greutăţi! 

 

  

– Am auzit că parlamentarii noştri sunt nişte 

oameni tare modeşti. 

– Pe ce bază s-a făcut afirmaţia asta? 

– Ei stau în numai două... camere! 

 

  

 Şedinţă de guvern cu subiectul: ce să facem pentru 

ca leul greu să aibă mai mare valoare? 

– Să facem o gaură în el şi să turnăm acolo aur! 

– Ei, ai zis-o! De unde atâta aur? 

– Să facem două găuri în el şi să le umplem cu 

argint! 

– Crezi că avem atâta argint în tezaur? 

– Ştiţi ce, zice Vosganian, să facem 4 găuri în el şi 

să-l vindem ca nasture, cu 10 RON bucata! 
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– De ce aţi ales avocatura, domnule senator 

Antonie Iorgovan? 

– Păi, m-am gândit că dacă aleg magistratura, aş fi 

fost obligat să trimit niscaiva neamuri sau prieteni la 

puşcărie, pe când ca avocat am măcar posibilitatea să-i 

apăr! 

 

  

– Ce ai în sticlă, colega?, îl întreabă Văcăroiu pe 

unul din colegi. 

– Apă... 

– Aha... Credeam că ai ceva de băut! 

 

  

– Soldat, ce vrei să devii în viață? 

– Politician... 

– Eşti nebun, soldat? 

– Asta este o condiţie necesară! 

 

  

Q De ce n-au voie salariaţii care lucrează în 

ministere să se uite pe fereastră dimineaţa? 

A Pentru că altfel n-ar mai avea ce să facă după-

masa! 

 

  

Se întâlneşte Clinton cu Snegur. 

– Măi, Mircea, tu ţii cu Iliescu? 

– Cu El... tzin! 
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Iliescu şi Năstase se plimbau prin cartierul 

Primăverii. Deodată, apare un hoţ care-i smulge geanta din 

mână lui Năstase şi o tuleşte. Acesta scoate repede pistolul 

ca să tragă după el, dar Iliescu îl opreşte: 

– Lasă-l, Adriene, că şi noi am început de undeva! 

 

  

După remanierea guvernamentală. 

– Să ştii că noul ministru al Mediului devine din ce 

în ce mai prietenos... 

– De unde știi? 

– La şedinţele de guvern, după câteva zile, a 

început să caşte la fel ca noi! 

 

  

 Când a predat Funar Primăria Clujului lui Emil 

Boc, i-a predat şi trei plicuri numerotate, ca să le deschidă 

în situaţii deosebite. După primul an, apare o problemă şi 

Boc deschide primul plic. Pe coală scria: "Dă vina pe 

predecesorul tău". Zis şi făcut. După al doilea an, altă 

problemă, alt plic desfăcut: "Da vina pe consilieri". În al 

treilea an, al treilea plic: "Pregăteşte trei plicuri!". 

 

  

Adrian Năstase întreabă o vrăjitoare: 

– Un bărbat poate să aibă mai mult de două ouă? 

 – În mod normal nu, dar dacă totuşi te apleci în 

faţă şi numeri exact patru, atunci să ştii că Opoziţia a venit 

puternic din urmă! 
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Băsescu în faţa naţiunii, după alegeri: 

– Să trăiţi bine! 

A doua săptămână: 

– Să trăiţi! 

A treia săptămână: 

– Mai trăiţi? 

 

  

– Un membru al Camerei Deputaţilor devine 

subiectul unei anchete. Respectivul pusese deoparte, în 

numai trei ani, peste 2 milioane de dolari... 

– Şi? 

– Şi ceilalţi deputaţi erau curioşi să știe de ce a 

durat atâta! 
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Un candidat la preşedinţia României i se adresează 

unui cetăţean la o întrunire electorală: 

– Aş dori să votezi pentru mine! Îţi promit solemn 

că, dacă voi fi ales preşedinte, lucrurile vor merge mai bine 

în ţara asta.  

– I-am promis votul meu celuilalt candidat... 

– Bine, bine, dar să ştii că există o diferenţă între a 

promite şi a te ţine de cuvânt... 

– În acest caz, puteţi fi sigur că nu voi vota pentru 

dumneavoastră! 

 

  

Q De ce Adrian Năstase a avut mereu atât de mult 

noroc?  

A Pentru că Fortuna s-a temut să îi întoarcă 

spatele. 

 

  

Extras dintr-un articol de ziar 

Domnul senator a sosit la ceremonia 

de inaugurare în haine sport. Purta adidaşi, o 

cămaşa deschisă la doi nasturi şi pantaloni la 

fel.  

 

  

Manifestanţii din întreaga ţară strigă că monarhia 

e singura soluţie pentru ieşirea din criză. Băsescu le-a 

răspuns că e dispus să se lase încoronat, dacă ei cred că 

asta rezolvă ceva. 
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Într-o zi, istoricul Adrian Cioroianu se plimba prin 

parcul IOR. La un moment dat, vede un om mâncând iarbă. 

Oripilat, îl întreabă: 

– De ce faci asta? 

– Pentru că nu am bani să-mi cumpăr de mâncare, 

răspunde omul. 

– Poftim 1.000.000 de lei, du-te și mănâncă ceva!, îi 

răspunde istoricul, dându-i banii. 

Apare şi Adrian Năstase, îl întreabă de ce face asta 

şi primeşte acelaşi răspuns: "N-am bani". La care Năstase 

scoate 15.000 de lei din buzunar, îi dă omului şi-i spune: 

– Ține banii, ia metroul și du-te în Herăstrău. Acolo 

iarba e mai bună! 

 

  

Adrian Năstase întâlneşte un grup de studenţi, 

cărora le spune: 

– Măi băieţi, am auzit că majoritatea bancurilor voi 

le faceţi! Uite, faceţi unul acuma scurt, dar nu cu mine. 

– OK!, zice unul: "Dana Năstase are trei copii" 

– Bă, dar parcă v-am zis: "NU CU MINEEEEE". 

– Bineînţeles că nu cu tine. 

 

  

Iliescu ajunge la Londra, sună la "room-service" şi 

spune: TU TI TU TU TU TIT. Nimeni nu înţelege şi cere 

ajutor de la ambasada română. În cele din urmă vine un 

traducător oficial şi, în sfârşit, le spune ce dorea Iliescu: 

"două ceaiuri la 222". 
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– Politica este ca şi sexul!, spune Bulă. 

– Cum adică? 

– Nu trebuie să te pricepi la ea ca să-ţi placă! 

 

  

Vizită prezidenţială la un sanatoriu. Iliescu se 

apropie de un nebun mai retras şi îl întreabă: 

– Știi cine sunt?, întreabă Iliescu. 

– Nu!, răspunde sincer nebunul. 

– Sunt fostul preşedinte al acestei ţări. 

– Lasă, te vindecă ăştia. Când am venit eu, credeam 

că sunt împăratul Japoniei! 

 

  

Văcăroiu – incognito – ia un taxi. Când coboară îi 

dă un bacşiş gras taximetristului.  

– Să trăiţi, domnu' Văcăroiu. 

– Bă, tu pari deştept, de ce  te-ai făcut taximetrist? 

– Ştiţi, am fost şi eu inginer, dar m-am lăsat, acu' 

câştig mai bine. 

Ajunge la frizerie, se tunde şi lasă un bacșiș. 

– Să trăiţi domnu' Văcăroiu. 

– Bă, tu pari deştept, de ce te-ai făcut frizer? 

– Ştiţi, am fost şi eu inginer... 

Se înfurie şi o ia pe jos. Un cerşetor strigă la el: 

– Domnu' Văcăroiu, dacă mă puteţi ajuta cu ceva... 

Văcăroiu furios: 

– Să nu-mi spui că şi tu ai fost inginer... 

– Nu, eu sunt profesor, dar acum am o fereastră... 
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Q De ce are cupolă acoperişul clădirii Parla-

mentului? 

A Păi, aţi mai văzut circ cu acoperiş normal? 

  

  

– Domnule Marian Vanghelie, sunteţi pesimist? 

– Nu, domnule, am fost, sunt şi voi rămâne pentru 

totdeauna pesedist. 

 

  

În Parlament, după o şedinţă plictisitoare a lui 

Ciorbea, acesta întreabă dacă mai are cineva ceva de 

menţionat. Băsescu ridică și el mâna! Ciorbea îl vede şi 

spune: "Văd acolo, în fund la Băsescu, două degeţele". 

 

  

Accident cumplit pe şosea. Un autocar în care se 

aflau membrii unui partid politic ce se întorceau de la o 

întrunire s-a răsturnat într-o curbă. Poliţia ajunge cam 

după o oră şi găseşte la locul accidentului un cioban care 

stătea liniştit la marginea drumului trăgând din ţigară. 

– Bade, unde sunt cei care s-au răsturnat cu 

autocarul? 

 Ciobanul nu zice nimic şi arată spre marginea 

drumului nişte moviliţe de pământ. 

– Cuuum!? Toți erau morţi și dumneata i-ai 

îngropat? Şi chiar n-a mai mişcat nici unul, n-a mai spus 

nici unul nimic? 

– Apoi... cine să stea s-asculte ce spun politicienii... 
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– Dle Marian Vanghelie, de ce beţi apă minerală din 

tăviţă, şi nu direct din sticlă? 

– Doctorul mi-a recomandat să consum numai apă 

plată, domnişoară! 

 

  

Delegaţii PSD s-au strâns la Sala Palatului ca la 

Vatican, aşteptând să vadă ce culoare are fumul care iese 

pe coş. Dacă fumul este roşu, Iliescu a ieşit preşedinte, 

dacă este negru, a venit DNA-ul. Dacă e alb – s-a stricat 

cuptorul. 

 

  

– Ce asemănare e între Parlamentul României şi 

braţul Sfântu Gheorghe din Deltă?  

– În ambele locuri se prinde un somn... nemai-

pomenit! 
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La emisiunea TV "100%", a lui Robert Turcescu: 

– Deci, dle Marian Vanghelie, dacă zic: "Mi-am luat 

umbrela", ce timp este? 

– Ploios, dle Turcescu! 

 

  

Băsescu se scoală dis-de-dimineață la vila de la 

Scroviștea.  

Afară ninsese, totul era feeric. Iese în prag, se 

întinde, când, deodată, încremeneşte: pe zăpada imaculată, 

cineva scrisese cu urină: "Mâine vei muri!".  

Agitaţie, Poliţie, SRI, SIE, DIA etc. Cercetări, probe, 

analize, specialişti. A doua zi vine şeful SRI la raport: 

– Au venit rezultatele probelor de la laborator şi 

am o veste proastă şi una foarte proastă pentru dumnea-

voastră. 

– Zi-o mai întâi pe aia proastă. 

– Conform analizelor de urină, urina e a lui Boc. 

– Cuuum!?! Oamenii mei! Oamenii mei de bază au 

trădat! Ce veste poate fi mai proastă decât asta? 

– Păi... după testul grafologic... scrisul e al lui 

Tăriceanu... 

 

  

– Ce mai face bunul nostru coleg de partid, X? 

– A deschis o bancă! 

– Ia uite, şi mereu se plângea că n-are bani! Cu ce a 

deschis-o? 

– Cu un şperaclu! 
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În avionul prezidenţial pornit pe ruta de întoarcere 

la Bucureşti se află Băsescu, Tăriceanu, Mona Muscă şi 

pilotul. Deodată motoarele se opresc subit, iar avionul 

începe să cadă. Dar în avion se află doar o singură 

paraşută.  

După un moment de maximă de nervozitate, 

Tăriceanu spune cu un calm englezesc: 

– Propun să dăm dovadă de echilibru şi să 

organizăm un vot secret. Cine câştigă, acela va lua 

paraşuta. 

Buun. Se face turul de scrutin și câştigă... Traiaaan 

Băsescuuuu! Ăsta ia paraşuta, le spune la toţi "Adio!" şi, cu 

un ultim "Hî, hî,hî!", sare dracului din avion.  

Mona Muscă remarcă: 

– Ei, poate nu s-a comportat el ca un gentleman 

până la sfârşit, dar, ţinând cont că nu a refuzat scrutinul, 

deşi putea să se prevaleze de drepturile lui constitu-

ţionale... Ce mai, sunt mândră de el. În România, 

democraţia este democraţie. 

La care Tăriceanu: 

– Ai dreptate, Mona... Numai un lucru nu pot 

înţelege, cum naiba a reuşit să ne întreacă el pe toţi cu 18 

voturi? 

 

  

Intră Gigi Becali într-o discotecă. O tipă super se 

apropie de el şi îl întreabă dulce: 

– Dansaţi? 

– Nu fă, aşa merg eu! 
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În urmă cu câteva zile, consilierii maghiari de la 

primăria Belgravistan au propus să amplaseze statuia unei 

personalităţi de-a lor undeva în oraş. Consilieri români au 

fost de acord, cu două condiţii: 

1. Să amplaseze şi românii o statuie a unei 

personalităţi autohtone; şi 

2. Cele două personalităţi reprezentative fiecărei 

etnii să aparţină aceleiaşi periode istorice.  

Consilierii maghiari au fost total de acord. 

Consilierii români au spus, ca urmare, că vor sa amplaseze 

o statuie de-a lui Decebal. Şedinţa s-a suspendat. 

 

  

La un an de la Revoluţie, Bulă se prezentă în Piaţa 

Universităţii cu un steag tricolor găurit la mijloc şi începu 

să urle: 

– Revoluţie! Revoluţie! 

Lumea trecea pe lângă el, se uita cu milă, iar unul îi 

zise: 

– Nu-ţi mai răci gura de pomană. Gata, vremurile 

alea s-au dus! 

Bulă îl ascultă, căzu pe gânduri şi pe urmă începu 

din nou să strige: 

– Menstruaţie! Menstruatieee! 

– Ce te-a apucat, domnule? Nu ţi-e ruşine?!, îi zise o 

bătrână. 

La care Bulă, foarte furios: 

– Revoluţie, menstruaţie, fie ce-o fi numai sânge să 

curgă! 
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La înmormântarea lui Coposu, Petre Roman era şi 

el prezent la ceremonia funerară. La un moment dat îi 

spuse unui apropiat de-al său: 

– Foarte cheltuitori, ţărăniştii ăştia. Cu banii pe 

care i-au prăpădit la înmormântarea asta, puteau să 

îngroape tot partidul. 

 

  

După restructurarea unei mari întreprinderi, un 

muncitor se minuna: 

– Eu acţionar, eu producător! Pentru ce m-am dat 

afară? 

 

  

Declaraţia unui candidat la funcţia de primar:  

Avertizez locuitorii urbei noastre să nu-l voteze pe 

adversarul meu, domnul Vasile Amare, deoarece a fost 

informator al Securităţii, pe vremea odiosului! Ştiu sigur 

acest lucru, deoarece îl cunosc de pe vremea când îi 

puneam rapoartele în dosar. 

 

  

– Copii, întreabă diriginta, ce vă lipseşte acasă? 

– Nu ne lipseşte nimic, dna dirigintă, zise Bulă! 

– Cum vine minunea asta? 

– Păi, tata a citit un sondaj de opinie în care se 

dădea pronosticul că Iliescu are șanse să devină, după 

alegeri, preşedintele României, şi atunci l-am auzit pe tata 

strigând: Numai asta ne mai lipsea! 
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Q Care este diferenţa dintre un membru al parti-

dului comunist din trecut şi un membru al partidului 

ţărănist sau liberal azi? 

A Comunistul se bătea cu pumnii în piept, pe când 

ăştia te fac să te baţi cu pumnii în cap. 

 

  

– Ai auzit că d-na Zoe Petre, consilier prezidenţial, 

va fi numită amiral? 

 – Pentru ce merite? 

– Doar a condus atâta timp cel mai mare distru-

gător român! 

 

  

Bulă mergea pe stradă, când se auzi strigat de 

Trulă: 

– Măi Bulă, am auzit că ai intrat în PRM.  

Bulă se sperie, îşi ridică un picior şi îşi examină cu 

atenţie încălţămintea. 

– În ce dracu' zici că am intrat? 

 

  

– Măi Bulă, zise Trulă, te rog să-mi împrumuţi 

100.000 de lei să am şi eu ce mânca până iau salariul! 

– Nu, zise zgârcitul de Bulă. 

– Aşa, nu vrei să-mi împrumuţi banii? N-am să mai 

vin niciodată pe la tine. Să vină cine m-a adus aici! 

 – Cine te-a adus? 

– Sărăcia. 
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– Măi Bulă, să știi că Emil Constantinescu e tot aşa 

de tare ca şi Gari Kasparov... 

– De ce zici asta? 

– Pentru că mulţi au încercat să-i bată și nu au 

reuşit! 

 

  

– Am un necaz, zise Bulă, dacă mă mai văd şi 

vecinii tot cu paltonul ăsta jerpelit pe care l-am purtat şi 

anul trecut, vor crede că am dat faliment. 

– Păi, cumpără-ţi altul!, îl îndeamnă Trulă. 

– Păi, dacă îmi cumpăr altul, atunci chiar că dau 

faliment! 

 

  

– Închipuie-ţi, Bulă, că s-au ieftinit preparatele din 

carne. 

– Chiar s-au ieftinit? 

– Nu, dar închipuie-ţi! 

 

  

Bulă şi Trulă se întâlniră la 10 ani de la Revoluţie: 

– Ei, cum îţi merge, prietene drag?, se interesă 

sincer Trulă. 

– Relativ bine. Îi ştii pe feciorii mei? Acum sunt toţi 

la casa lor. Unul e profesor de română, altul lucrează la 

secţia financiară, al treilea la un patron, iar cel mai deştept 

a ajuns în cercetare. Iar eu am un magazin de haine vechi 

din care îi întreţin şi pe ei şi pe familiile lor. 
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Pe vremea lui Iliescu, un fost comunist român 

întreabă o vrăjitoare: 

– Cum poate fi distrus imperialismul american? 

– Făcând schimb de preşedinţi! 

 

  

– Jumătate din profitul obţinut, se plângea Iţic, mi-l 

ia statul sub formă de impozite şi taxe. 

– Da, zise Ștrul, dar e bine că restul de opt zecimi îţi 

rămâne ţie! 

 

  

– Domnule ministru de finanţe, am văzut că daţi 

bani la toţi cerşetorii de pe stradă, dar aţi refuzat să măriţi 

fondurile destinate cercetării. De ce?  

– Pentru că mă gândesc că om de ştiinţă nu voi 

putea fi, dar cerşetor, oricând. 

 

  

Familia urmăreşte discursul primului ministru. 

 – Avem în program creşterea pensiilor mici şi 

mijlocii, mărirea salariilor la bugetari, ieftinirea benzinei... 

– Măi nevastă, zise Bulă, ia du-te şi culcă copii, că 

de la ăştia se învaţă mincinoşi! 

 

  

– Ai auzit, Bubulino, ce a zis la telejurnal, că nu mai 

avem datorii externe? Zise Bulă. 

– Vai de capul nostru! Nici de alea nu mai avem?! 
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– Am auzit că pe lângă plăcinte cu brânză, hot-dog, 

croasante, a apărut şi o noutate: sandvişul tranziţiei? 

– Da, degetul cel gros de la mână, băgat între 

arătător şi mijlociu. 

 

  

La vrăjitoare: 

– Este adevărat că orice ministru trebuie să 

desfăşoare în guvern o activitate specifică ministerului pe 

care îl conduce? 

 – Da, dar această activitate nu trebuie să 

degenereze în muncă! 

 

  

După instalarea noului prim-ministru Isărescu, doi 

alegători schimbă noutăţi: 

– Am auzit că actualul guvern are un program de 

eliminare a impozitului pe venit care ne vizează direct. În 

prima etapă se elimină venitul...  

 

  

Primul-ministru cu suita se plimbă pe Calea 

Victoriei.  

– Nu înţeleg de ce se plânge atâta lume! Ia uite ce 

preţuri are afişate în vitrină magazinul acesta: o cămaşă – 

5.000, un pantalon – 10.000, iar un costum – 25.000 lei... 

– Da, domnule prim-ministru, dar permiteţi-mi să 

vă atrag atenţia că aici nu e magazin de confecţii, ci 

spălătorie chimică... 
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– Câte persoane lucrează la voi în minister?, îl 

întreabă Adrian Năstase pe un subaltern. 

– Cu ministrul, două sute unu. 

– Adică dacă îl scădem pe ministru, lucrează 200 

de persoane. 

– Nu, dacă ministrul lipseşte, nu mai lucrează 

nimeni! 

 

  

– Ieri i-am spus lui Diaconescu, şeful meu de 

partid: ori mă numeşte ministru, ori plec din partid! 

 – Şi la ce concluzie aţi ajuns? 

– Am făcut un târg: el nu mă promovează, iar eu nu 

plec nicăieri... 
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– Ştii, zise M. Ionescu-Quintus către un amic, am 

început să strâng antichităţi... 

– Ştiu! Am văzut noua conducere a PNL-ului aleasă 

la ultimul congres. 

 

  

– S-a scris că în România a fost efectuată cu succes 

prima operaţie de schimbare a sexului... 

– Da, şi acum la clinica respectivă e o îmbulzeală 

foarte mare... Tot mai mulţi bărbaţi vor să-şi schimbe 

sexul... 

– Oare de ce vor acest lucru? 

– Ca să iasă mai repede la pensie! 

 

  

L-am văzut pe senatorul Bulă la Sexy Club, 

povestea deputatul Trulă. Eram sigur că era el, iar el era 

sigur că eram eu. Dar când m-am dus către masa lui, mi-

am dat seama că m-am înşelat: nu eram nici unul dintre 

noi... 

 

  

Soţiile a doi oameni importanţi de afaceri se 

întâlniră pe stradă: 

– Ce zici, dragă, de criza asta economică în care ne 

zbatem? 

– Ce să zic? Soţul meu a avut un an foarte prost, aşa 

că vom fi nevoiţi să umblăm tot cu Mercedesul de anul 

trecut... 
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– Domnule senator Cerveni, Parchetul cere relaţii 

despre fostul nostru angajat, avocatul Bulă... 

– Răspunde că tipul este un escroc de rând, un 

leneş, un demagog, un gangster de drumul mare şi că tot 

ce ştie a învăţat de la firma noastră... 

 

  

– Măi Bulă, în partidul ăla al tău nu sunteţi normali. 

Cum aţi putut să-l trimiteţi în Parlament pe Trulă? 

– Dar ce ai cu el? 

– Cum, ce am cu el? Voi aţi fost chiori şi surzi, n-aţi 

văzut că e bâlbâit? 

– Da, dar s-a luat în considerare că se bâlbâie 

numai când vorbeşte... 

 

  

La cină, doi parlamentari bârfeau: 

– Tipul ăla de la ţărănişti e prost crescut şi n-are 

maniere... 

– De unde ştii? 

– Păi, tu nu vezi cum se scobeşte în ureche cu un 

băţ de chibrit, când sunt atâtea scobitori pe masă?! 

 

  

Bulă îşi rezemă bicicleta de zidul sediului guver-

nului. Imediat apăru un poliţist care îi zise: 

 – Ia-ţi bicicleta de acolo! În câteva minute va veni 

domnul prim-ministru... 

– Poate să vină! Am pus lacătul pe ea. 
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La ProTV i se ia un interviu unui bătrân. 

– Bade Ioane, ia spune ceva, ca să te audă şi să te 

vadă toată lumea. 

– Şi americanii? 

– Şi americanii, dacă vrei! Ei, ne spui ceva? 

– Da. Ajutooor!  

 

  

Q Se poate spune că Văcăroiu a câştigat pariul cu 

agricultura? 

A Da, dar ce folos dacă a băut toţi banii?! 

 

  

– Cum se joacă jocul de societate Baba Oarba? 

– Nu ştiu. 

– Se ia un senator în vârstă, o secretară tânără şi 

sexy, un şofer discret şi un week-end. 

– Şi care-i Baba Oarba? 

– Soţia senatorului... 

 

  

La o recepţie, un senator luă o lămâie şi o stoarse 

peste rasolul de şalău. Apoi zise: 

– Aţi văzut ce putere am? Ce bine am stors lămâia!  

Şi mai stoarse din ea o cantitate de zeamă egală cu 

cea stoarsă prima dată. 

– Extraordinar!, se minună deputatul. Cum de ați 

reuşit minunea asta? 

– Păi nu sunt eu Ministrul de Finanţe? 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

223 

  

Aflând că tânărul spărgător care îi jefuise casa a 

fost prins, Petre Ţuţea ar fi zis: 

– Mi-e milă de aceşti borfaşi mărunţi. Dacă nu vor 

înceta să mai fure, mai devreme sau mai târziu, vor fi aleşi 

în Parlament... 

 

  

– Oana, cum o mai duci, dragă? 

– M-am măritat acum trei ani cu un senator bogat. 

El avea bani şi eu aveam experienţă amoroasă. 

– Şi? 

– Acum el are experienţă şi eu bani! 

 

  

– De ce ai lipsit de la şedinţa în plen? îl întreabă pe 

un deputat liderul grupului său parlamentar. 

– Am fost bolnav. 

– Ce-ai avut? 

– Certificat medical... 

 

  

Ministrul învăţământului inspecta o şcoală dintr-

un sat de munte. Copiii gălăgioşi erau în curtea şcolii. 

– Ce-i cu dezordinea asta, domnule învăţător? 

– Vă rugăm să ne iertaţi, domnule ministru, dar 

tocmai am terminat ora de zoologie. După ce le-am predat 

lecţia despre cornute, acum mergeam la grajduri ca să 

vadă boul, dar, dacă ați venit dumneavoastră, o să ne 

întoarcem înapoi în clasă. 
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Q Care este diferenţa între un prost, un deştept, un 

politician şi un diplomat? 

A Prostul spune ce ştie, deşteptul ştie ce spune, 

politicianul nu ştie ce spune, iar diplomatul nu spune ce 

ştie... 

 

  

Într-o pauză a lucrărilor senatului, Vasile Lupu îi 

strigă unui adversar politic de-al său, care era tare 

pirpiriu: 

– Aş putea să te înghit cu totul, fără să-mi dau 

seama că am înghiţit ceva... 

– E posibil. În cazul acesta vei avea mai mult creier 

în stomac decât în cap! 

 

  

Senatorul Bulă, la o recepţie, îi spuse consilierului 

prezidenţial Zoe Petre: 

– După mine, în ultima vreme v-aţi cam îngrăşat. 

– Vai domnule, se ofensă Zoe, dar astfel de lucruri 

nu se spun unei doamne! 

Bulă încercă disperat să dreagă gafa: 

– Am crezut că sunteţi la o vârstă când silueta nu 

vă mai interesează... 

  

  

– Eu ador natura, se confesă odată ministrul 

Băsescu unui prieten. 

– Chiar şi după ce te-a făcut să arăţi cum arăţi?! 
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În urma unor discuţii aprinse între Vasile Blaga şi 

Elena Udrea, preşedintele Băsescu se hotărî să-i împace. 

Aşa că îi invită la Cotroceni, le servi câte un pahar de 

băutură bună şi îi îndemnă: 

– Dragii mei, a sosit momentul să încetaţi atacurile 

reciproce şi să vă daţi mâna în semn de pace! 

Cei doi se conformară. Preşedintele continuă: 

– Şi cum primul pas a fost făcut, vreau să vă aud ce 

vă toastaţi unul altuia! 

Primul ridică paharul Vasile Blaga: 

– În aceste clipe de împăcare, eu îţi doresc din 

suflet tot ce îmi doreşti și tu mie! 

Auzind toastul, Elena Udrea se înfurie: 

– Pentru numele lui Dumnezeu, iar începi? 
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Directorul azilului de nebuni se întâlneşte prin 

curte cu un glumeţ. 

– De ce spui la toată lumea că eşti Iliescu, iar mie că 

eşti Constantinescu? 

– Păi pe dumneavoastră, dle director, cum aş putea 

să vă mint? 

 

  

– Domnule preşedinte Diaconescu, acum că Ion 

Raţiu a decedat, aş vrea să-i iau locul... Sunteţi de acord? 

întreabă un ţărănist din eşalonul doi. 

– Sigur că da, dar ar fi mai bine să aranjaţi treaba 

asta cu antreprenorul de pompe funebre...  

 

  

Se întâlnesc pe stradă doi directori de bancă. Unul 

dintre ei era sub escortă. 

– Încotro? 

– La vânătoare... 

– Și cu ăla din spatele tău ce-i? 

– Îmi duce puşca... 

 

  

După numirea ca prim-ministru a lui Mugur Isă-

rescu, nevastă-sa stătea de vorbă cu o prietenă: 

– Cred că eşti mândră, soţul tău a devenit omul 

zilei! 

– Mândră, mândră, dar dacă ar fi devenit omul 

nopţii, aş fi fost mai fericită... 
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Preşedintele Senatului, Petre Roman, observă un 

senator care dormea în timp ce el ţinea o cuvântare. 

– Domnule senator, vă rog să-l treziţi pe colegul 

dumneavoastră, care, pe lângă că doarme, a început să şi 

sforăie... 

– Domnule preşedinte, nu e corect! Dumneavoastră 

l-aţi adormit, dumneavoastră să-l treziţi!  

 

  

Directorul unei companii teatrale, înainte de 

începerea spectacolului ieşi înaintea cortinei: 

– În piesa noastră trebuie să fie împuşcat un 

ministru, dar azi nu se va putea deoarece actorul care juca 

rolul ministrului s-a îmbolnăvit pe neaşteptate... Drept 

compensaţie, mâine, o să împuşcăm doi miniştri.. 

– Şi putem să facem propuneri?, se auzi o voce. 

 

  

Un american venit în vizită la noi discuta cu o 

cunoştinţă de a lui: 

– Eu câştig în America 3.000 de dolari pe lună, din 

care 2.000 mă costă casa și masa. Ce fac cu restul de 1.000 

de dolari nu interesează pe nimeni, deoarece la noi e 

democraţie... 

– Eu câştig în România 600.000 de lei pe lună. 

Mâncarea şi întreţinerea de bloc mă costă 900.000. De 

unde să iau eu diferenţa de 300.000 de lei nu interesează 

pe nimeni. Şi toată ziua mi se spune că aceasta e adevărata 

democraţie... 
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Într-un spital de psihiatrie, doi nebuni susţineau că 

ei sunt preşedintele Constantinescu. 

– Ia pune-i pe amândoi în aceeaşi rezervă!, îi 

ordonă doctorul infirmierului. Poate se vor lămuri unul pe 

altul în ceea ce priveşte adevărata lor identitate... 

A doua zi când deschise doctorul uşa rezervei, unul 

dintre nebuni era bine, iar al doilea, bătut ca vai de el. 

– Tu cine eşti?, îl întrebă doctorul pe primul dintre 

nebuni. 

– Eu sunt preşedintele Constantinescu!, declară 

acesta mândru. 

– Și tu? 

– Eu sunt... România! 

 

  

Înainte de a pleca în cadrul unei delegaţii parla-

mentare în Anglia, un deputat se laudă: 

– Să ştii că am luat deja trei lecţii de engleză...      

– Şi cum merge? 

– Foarte bine! Pot să conversez cu un englez care a 

luat lecţii de limba română! 

  

  

Bulă şi Trulă discutau despre indexarea salariilor. 

– Dacă nu-i spun nevestei că mi-a mărit pensia, o să 

spună că prost am fost, prost am rămas, zise Trulă. 

– Şi de ce nu-i spui? 

– Pentru că e mai bine să mă creadă prost, decât 

tâmpit! 
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Doamna ministru Smaranda Dobrescu, venind spre 

acasă, îşi surprinse soţul uitându-se într-o revistă care 

prezenta nişte costume de baie foarte sumare. 

– E o ruşine! Nu aş putea ieşi în văzul lumii dacă ar 

fi să port aşa ceva... 

– La drept vorbind, zise soţul, nici eu n-aş putea 

ieşi cu tine în văzul lumii dacă ai purta așa ceva! 

 

  

În economia de piaţă: . 

– Bulişor, întreabă învăţătoarea, cu ce se ocupă 

părinţii tăi? 

– Mama e gladiatoare şi tata procuror. 

– Cum vine asta? 

– Mama vinde gladiole şi tata le procură! 

 

  

– De unde aveţi ochiul acela vânăt, domnule 

senator? 

– I-am spus senatorului CV Tudor că mai bine să 

mă lovească decât să mă mai insulte.. 

– Și? 

– Şi nu m-a mai insultat! 

 

  

Inflaţie şi scumpiri de preţuri. 

– Ce puteţi să-mi daţi de 1.000 lei?, întreabă la 

Alimentara Bulă. 

– Vă putem da Bună ziua... 
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Deputatul Bulă se trezi de dimineaţă, mâncă şi-şi 

aprinse o ţigară, după care începu să citească ziarul. 

– Nu ai şedinţă la Parlament? îl întreabă Bubulina. 

– Drace!, sări Bulă de pe scaun. Credeam că sunt 

deja acolo! 

 

  

La magazinul de marochinărie: 

– În ultima lună am vândut foarte multe curele de 

ceas, zise patronul. 

– Oare pentru că s-au cumpărat mai multe ceasuri? 

– Nu, oamenii nu cumpără curele pentru ceasuri, ci 

pentru pantaloni... 

 

  

Un cerşetor este certat de o doamnă: 

– Nu ţi-am spus să nu te mai văd pe aici? 

– Vă rog să mă scuzaţi, doamnă! Este vina secre-

tarului meu că a uitat să vă şteargă numele ele pe lista 

celor pe care trebuie să-i vizitez…  

 

  

La şcoală, Bulişor e pus să enumere care sunt ţările 

socialiste surori. 

– Sora noastră Ungaria, sora noastră Bulgaria, sora 

noastră Iugoslavia, cumnatul URSS... 

– Cum vine asta? Ce cumnat? 

– Foarte bine, tovarăşa profesoară, nu a luat URSS-

ul pe sora noastră Basarabia?! 
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Un bandit, înarmat până în dinţi, pătrunse într-o 

bancă. Văzându-l, casierul de serviciu răsuflă uşurat: 

–Dumneata erai? Am crezut că e Garda Financiară! 

 

  

Bulă candidează pentru postul de purtător de 

cuvânt al preşedinţiei. După o săptămână primeşte prin 

poştă următorul răspuns: 

Acel curriculum vitae pe care ni l-aţi trimis este 

plin de exagerări, de distorsiuni, de jumătăţi de adevăr 

şi de minciuni. Puteţi să începeţi lucrul de luni?... 

 

  

La un minister. 

– Domnule director, spuse secretara, acest om 

reclamă ceva, dar n-am putut să-i descifrăm adresa. 

– Atunci nu pierde timpul, răspunde-i că n-am 

putut să-i descifrăm adresa. 

 

  

Doi parlamentari stăteau la taifas în pauză: 

– Ai auzit că omul, oricât ar fi de inteligent, nu 

foloseşte decât o treime din capacitatea creierului său? 

– Și cu cealaltă treime ce face?! 

 

  

– Prietenul dvs., directorul de bancă, mai locuieşte 

în vila aceea superbă cu vedere spre închisoare? 

– Nu, acum are vedere spre vilă! 
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– Mi-am schimbat secretara!, se plânse un senator 

către un coleg. 

– De ce? Nu era bună? 

– De bună, era ea... Dar nu ştia să dactilografieze... 

Îi dictam ceva şi ea mereu întreba: Dar cum se scrie 

cuvântul ăsta? 

– Şi? 

– Şi nu ştii ce obositor e să cauţi mereu în DEX! 

 

  

Un deputat se întoarse târziu noaptea de la o 

şedinţă care se prelungise. 

– Mitică, îl luă la zor nevastă-sa, toată noaptea am 

stat şi te-am aşteptat ca o idioată... 

– Bine, şi ce sunt eu vinovat că ăsta e singurul mod 

al tău de a mă aştepta să vin acasă?! 
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– Domnule Tabără, ca fost ministru al agriculturii, 

ce afaceri învârtiţi? 

– Am înfiinţat o crescătorie de porci. 

– Şi merge bine? 

– Foarte bine! Apropo, dacă ai nevoie de un porc, 

nu te sfii, vino la mine! 

 

  

– Eu, zise un ardelean, decât să lucrez pentru 

Funar, mai bine aş lucra pentru UDMR. 

– Dar ce meserie ai mata? 

– Gropar! 

 
  

Badea Gheorghe sosi în Bucureşti, trăgând după el 

măgarul încărcat cu lapte, brânză şi smântână. În faţa 

sediului guvernului, măgarul,  poate uluit de cele văzute,  

n-a mai vrut să mai meargă. L-a rugat badea Gheorghe, a 

tras de el, dar tot nu vroia să se mişte. Atunci l-a luat la 

bătaie. Văzând acestea, un grup de miniştri, care tocmai 

ieşeau de la şedinţa de guvern, n-au mai putut să rabde să 

vadă cum măgarul era maltratat, aşa că i-au tras, ca să-l 

potolească, şi lui badea Gheorghe, câteva palme bune. 

Ajuns într-un târziu acasă, amintindu-şi de palmele 

încasate, badea Gheorghe a luat din nou măgarul la 

cafteală. Un vecin milos l-a întrebat: 

– Ce ţi-a făcut bietul măgar de-l baţi în halul ăsta? 

– Măi vecine, dac-ai şti ce gaşcă are măgarul asta la 

Bucureşti, n-ai mai vorbi așa! 
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Vizita Ministrului de Interne la închisoarea de la 

Gherla. 

– Deţinuţi, întrebă ministrul, e bună mâncarea? 

– Da, domnule ministru, răspunseră în cor toţi deţi-

nuţii, aşa cum fuseseră instruiţi în prealabil. 

– Vă ajunge? 

– Daaa, să trăiţi! 

– Şi vă mai şi rămâne? 

– Daaa, să trăiţi! 

– Şi cu mâncarea care vă rămâne ce faceţi? 

– O mâncăm şi pe aia, să trăiţi! 

 

  

– Îţi dai seama, tâmpitul ăla de la ţărănişti, se 

plânse un senator, m-a făcut imbecil bătrân. 

– N-are dreptate, eşti încă tânăr! 

 

  

– Unde aţi lucrat înainte de Revoluţia din 

decembrie '89? 

– Eu? Nu-i adevărat! 

 

  

– Domnule senator, având în vedere starea 

sistemului dumneavoastră cardiovascular, va trebui să 

renunţaţi la fumat, la băutură şi la femei... 

– Dar bine, domnule doctor, sunt încă bărbat! 

– Da, aveţi dreptate! Veţi putea să vă bărbieriţi în 

continuare! 
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La ora de Geografie, profesorul îl întreabă pe 

Bulişor: 

– Care este cel mai vechi stat din lume? 

– Statul pe fund. 

– Şi care este cel mai nou stat?  

 – Statul la coadă, la cupoane... 

– Dar cel mai mic stat? 

– Statul de plată! 

 

  

– Domnule prim-ministru, reuşiţi să paraţi destul 

de bine atacurile mass-mediei. 

– Ce vrei? După 25 de ani de căsnicie... 

 

  

Un politician vorbea la o întrunire electorală: 

– Adversarul meu v-a furat pe rupte timp de 4 ani... 

Dați-mi și mie o şansă! 

 

  

Doi parlamentari comentau şedinţa parlamentară 

din ziua trecută. 

– Ia te uită aici în Adevărul, ce mai instantaneu! Te-

a prins cu gura închisă! 

 

  

Scade continuu puterea de cumpărare a populaţiei. 

– Ce faci, Bulă, tot mai strângi bani la ciorap? 

– Nu, acum strâng bani pentru ciorapi! 
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– Ce te tot uiţi, vecine, la sacoşă şi la portofel? 

– Nu mai ţin minte dacă merg sau vin de la piaţă!  

 

  

Doi parlamentari în plină dispută: 

– De altfel, spuse unui din ei ca să pună capăt 

discuţiei, eu nu discut cu un idiot! 

– Minţi! Chiar ieri te-am văzut pe stradă cum 

vorbeai de unul singur. 

 

  

– Soţia mea este în stare să vorbească două ore 

întregi despre un obiect! 

– A mea, de când a ajuns deputată, nici nu mai are 

nevoie de obiect! 

 

  

– Senatorul CV. Tudor m-a jignit de moarte, zise un 

ministru. 

– Ți-a aruncat mănuşa... în obraz? 

– Da, dar înainte de asta a uitat să şi-o scoată din 

mână! 

 

  

În cursul unei vizite în străinătate, preşedintele 

Constantinescu ajunse şi la vamă. 

– Aveţi ceva de declarat, domnule preşedinte?, 

întrebă respectuos vameşul. 

– Da, desigur! Unde e microfonul? 
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Doi amici: 

– Oare cum se pronunţă corect: handicapaţi sau 

handicapaţi? 

– Ne pare rău, dar noi nu facem politică. 

 

  

– Ce-aţi păţit la deget, domnule senator? 

– Mi-a intrat o aşchie de lemn. 

– Păi, vedeţi dacă v-aţi scărpinat în cap! 

 

  

Unul dintre miniştri întârzia repetat la şedinţele de 

guvern. 

– Am să cer sancţionarea dumitale! 

– Dar bine, domnule prim-ministru, n-am întârziat 

mai des decât dumneavoastră... 

– Dumneata eşti prim-ministru?  

– Nu. 

– Atunci, de ce gândeşti ca un idiot? 

 

  

– Ia uite, zice unul, pe peretele ăsta ai o ploşniţă! 

– Ce-ai fi vrut să am? Portretul lui Băsescu? 

 

  

– Ce crezi despre ministrul Remeş?, întrebă unul 

dintre parlamentari. 

– E un escroc şi jumătate şi te-aş sfătui ca după ce 

dai mâna cu el, să-ţi numeri bine degetele! 
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– Deşteptul ăla de Băsescu spune peste tot despre 

mine că sunt un idiot, zise Emil Boc. 

– Ei, nu i-o lua şi tu în nume de rău. Tipul e ca un 

papagal care repetă tot ce-aude. 

 

  

Un senator era membrul unui club foarte select și 

exclusivist din Bucureşti. Într-o seară, îl întrebă pe 

managerul clubului: 

– În clubul nostru au acces și femeile? 

– O dată pe lună, fiecare membru al clubului poate 

să vină cu soţia. 

– Eu nu sunt căsătorit. Nu s-ar putea să vin cu o 

prietenă? 

– Ba da, dar cu condiţia ca ea să fie soţia unuia 

dintre membrii clubului nostru! 
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Doi parlamentari intrară într-o frizerie să se băr-

bierească: 

– Să nu mă dai cu cine ştie ce parfum ieftin, cum 

aveţi prin frizerii, zise unul dintre ei, că nevastă-mea o să 

creadă că am fost în cine ştie ce bordel! 

 – Ba pe mine poţi să mă dai, spuse celălalt, că 

nevastă-mea n-a fost niciodată într-un bordel! 

 

  

– Băutura, le spuse noilor deputaţi liderul grupului 

parlamentar, este cel mai mare blestem pe capul nostru. 

Ea vă face irascibili, ea vă face să vă certaţi cu colegii din 

alte partide, ea vă face să vreţi să-i împuşcaţi şi tot ea va 

face să nu-i nimeriţi. 

 

  

– Cum apreciaţi prestaţia în parlament a 

deputatului Bulă? 

– E cam dificil de spus. Dar în general face parte 

din acel tip de oameni care atunci când trebuie cărat un 

pian, ei duc scăunelul... 

 

  

Un deputat independent hotărăşte să se alipească 

unui alt grup parlamentar. 

– Bine aţi venit la noi! Aveţi de gând să rămâneţi 

mult? 

– Atât timp cât veţi avea nevoie de mine... 

– Vai ce păcat! Atât de puţin?! 
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La un vernisaj, un politician, uitându-se cu un aer 

de snob la o pictură înfăţişând trei mere, îl interpelează pe 

pictor: 

– Frumos tablou! Ce reprezintă? 

– Mâncarea mea pe o lună! 

 

  

– Domnule senator Iliescu, vă rog să ne spuneţi, 

care e secretul? Faţă de ceilalţi colegi din Senat, dum-

neavoastră afişaţi mereu o mină zâmbitoare! 

– Da, asta pentru că e singura metodă cu care 

reuşesc să-mi ţin ochelarii pe nas! 

 

  

Soţul îi spune soţiei: 

– Draga mea, în sfârşit ţi s-a împlinit visul să 

trăieşti şi tu într-un apartament scump. 

– Cum asta, dragul meu? 

– Guvernul a anunţat că se vor mări chiriile cu 

100%! 

 

  

– Domnule primar Lis, întreabă reporterul, v-aţi 

anunţat candidatura pentru postul de primar al Capitalei. 

Credeţi că veţi fi reales? 

– Sigur că voi fi reales! Sunt acelaşi om ca în urmă 

cu patru ani. Fireşte, cu unele schimbări de accent. Atunci 

eram un om foarte cinstit, dar fără pic de experienţă. Acum 

am foarte multă experienţă, mânca-ţi-aş. 
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– Domnule prim-ministru, sper că n-aţi uitat că 

mâine se împlineşte un an de când, la insistenţele mele, m-

ați luat alături de dumneavoastră în guvern! 

– Nu, n-am uitat, dar te-am iertat! 

 

  

La o recepţie la Cotroceni, un senator mai în vârstă 

calcă, din greşeală, pe trena rochiei unei doamne. Aceasta 

se întoarse furioasă, gata să-l facă de trei parale, dar 

văzându-l deveni foarte amabilă. 

– Pardon, credeam că sunteţi împiedicatul de 

bărbatu-meu! 

 

  

La Fondul Proprietăţii de Stat. 

– Va să zică, dumneata vrei să te căsătoreşti cu fiica 

mea? 

– Da, domnule director, cu orice preţ! 

– Bine! Atunci să auzim prima ofertă! 

 

  

Doi oameni de afaceri români îşi petreceau vacanţa 

în insulele Canare. 

– Eu mă aflu aici cu banii de asigurare. Am luat 500 

milioane de lei prima de incendiu. 

– Şi eu la fel, zise celălalt. Dar eu am luat două 

miliarde pentru pagube provocate de inundaţii... 

– Spune-mi şi mie, zise primul, gelos, cum se 

provoacă o inundaţie? 
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Ca să mai destindă atmosfera din şedinţa de 

guvern, primul-ministru se apucă să spună bancuri. Toţi 

miniştrii se prăpădeau de râs, în afară de ministrul Marga. 

– Dumneata de ce nu te amuzi? 

– N-are niciun rost, mâine am de gând să-mi dau 

demisia! 

 

  

Într-un minister. 

– Să ştii că noul nostru director devine, din zi în zi, 

mai prietenos... 

– De unde știi? 

– De câteva zile a început să caşte împreună cu noi! 

 

  

Ministrul de Interne îi dictează secretarei o 

scrisoare către Ministrul de Finanţe: 

 – Cum să încep?, zise secretara. Să scriu: Stimate 

domnule ministru? 

– De ce stimate, când toată lumea ştie că e un 

escroc notoriu? Nu, mai bine să folosim o formulă mai 

neprotocolară. Scrie aşa: Dragă colega!... 

 

  

Gheorghe Păunescu se întâlni cu Mugur Isărescu. 

– Cum dracu’ faceţi voi bancherii că ne luaţi toţi 

banii pe care-i câştigăm? 

– Dar cum faceţi voi, care nu sunteţi bancheri, să 

câştigaţi toţi banii pe care vi-i luăm? 
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Regele unei insule îşi numi calul prim-ministru şi 

îşi angaja un om ca să-l călărească. Observând că această 

orânduire nouă aduce prosperitate regatului, un sfetnic îl 

sfătui pe rege să pună un bou pe tron. 

– Nu, zise monarhul cu un aer gânditor. Un 

principiu bun, împins la extrem, poate deveni nefast. O 

reformă adevărată nu trebuie să ducă la revoluţie.  

 

  

La un hotel de lux din Mamaia, la bar, stăteau de 

vorbă doi indivizi. 

– Eu, zise unul dintre ei, cam afumat, trebuie să 

recurg la tot felul de trucuri și şmecherii, ca să-mi permit 

să trăiesc pe picior mare când vin în concediu pe litoral. 

Dar dumneata nu ai neplăceri cu cei de la Fisc? 

– Nu! Eu sunt inspector la Garda Financiară. 

 

  

Bulă şi cu Trulă. 

– Ia uită-te, iar plouă! zise Trulă. 

– Ia măi dă-i, mă, dracului! 

 

  

La alegerile din '96. 

– Vecine, te rog să votezi cu domnul Iliescu! Moare 

dacă nu va fi ales! 

La alegerile din 2000. 

– Sper că şi de data asta ai să votezi tot cu Iliescu! 

– Nu vecine! Eu mi-am ţinut cuvântul, el nu! 
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– Cum e mai corect să se spună: "istoria alegerilor 

locale se repetă"! sau "istoria se repetă de fiecare dată"? 

– Cel mai corect este: "istoria alegerilor locale se 

repetă de fiecare dată"! 

 

  

– Faceţi-vă milă şi pomană!, se rugă un cerşetor. 

– Ia de aici 100 de lei, moşule, că și eu trăiesc din 

ajutorul de şomaj. 

– Leneșule, nu ţi-e ruşine?! Ar trebui să-ţi găseşti 

un serviciu! 

 

  

– Eu sunt un om foarte optimist în privinţa 

aplicării reformei în ţara noastră! declară preşedintele 

Constantinescu în faţa camerelor de luat vederi. 

 – Şi atunci de ce aveţi un aer aşa de preocupat? 

– Nu ştiu dacă optimismul meu este justificat... 
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Sondaj electoral 
 

 
 

Pentru că în această noapte începe oficial 

campania electorală, va rugăm să răspundeți numai cu DA 

sau NU sau pe bune la următorul sondaj de opinie realizat 

de prestigiosul institut “Naic, Riboc & Gabana. Plus ulei”: 

1. Cu care dintre cei doi candidați maghiari veți 

vota? 

2. Cu câte milioane de voturi credeți că va fi 

fraudat Corneliu Vadim Tudor? 

3. La cât timp va elimina Republica Moldova vizele 

pentru cetățenii români, după Marea Unire? 

4. Care candidat considerați că va realiza cele mai 

multe din promisiunile electorale, Mirel Mircea Amariței, 

Constantin Rotaru sau William Brânză? ( aici aveți voie să 

răspundeți cu da, nu sau cine kilu meu sunt ăștia). 

5. Când sunt alegerile prezidențiale și în cât timp 

veți depune actele pentru Canada dacă iese nasol? 
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Teroare în PSD 
 

 Cică automatul de cafea de pe holurile DNA 

are, începând de luni, un nou buton: „Membri 

PSD“.  

 În cazul lui Dan Șova, procedura a fost 

încălcată: înainte de DNA, el trebuia citat la 

Evidența Populației, să se verifice dacă există 

cu adevărat. 

 PSD a ajuns să aibă majoritate mai mare la 

Jilava decât în Parlament. 

 La următorul congres național al PSD vor fi 

alegeri și pentru funcția de șef de celulă. 

 Pesediștii cu patru-șase case sunt debusolați: 

cine stabilește, la o adică, în care casă își vor 

ispăși arestul la domiciliu? 

 Duicu a fost trimis în arest la domiciliu ca să-i 

elibereze patul lui Hrebenciuc. 

 Bine că nu s-a căsătorit EBA cu Hrebenciuc Jr., 

că acum Băsescu avea și cuscrul în pușcărie! 

 Ca să aibă loc pentru toți pesediștii anchetați 

de DNA, Jilava se va muta cât de curând în 

Catedrala Mântuirii Neamului. 

 Cică la Jilava au apărut deja afișe electorale ale 

lui Ponta cu „Marea unire a tuturor 

pesediștilor“. 

 Ponta ia în calcul să ofere posturi guverna-

mentale oricui are alături de el un grup 

semnificativ de parlamentari. Mai mulți 

deținuți de la Jilava și-au trimis deja CV-urile. 
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Ordonanţă de urgenţă 
 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, 

republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta  

Ordonanţă de urgenţă. 

 

 
 

Art. 1. – În urma rapoartelor primite de la Serviciul 

Roman de Informaţii s-a constatat că cei aproape 6 

milioane de pensionari din România deţin (fără a fi trecute 

în declaraţiile de avere) cantităţi mari de metale preţioase 

(aur, argint), pietre preţioase, etc, şi se sustrag de 20 de 

ani de la contribuţia lor în domeniul energiei (gaze, etc) 

aducând grave prejudicii bugetului de stat. S-a estimat ca 

aceste averi nedeclarate ale pensionarilor reprezintă cam 

80% din economia subterană, producând statului român 

pagube anuale estimate la 65 miliarde de euro. 
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  Art. 2 – Prezenta Ordonanţă a Guvernului se va 

aplica astfel: 

Începând cu data de 1 iunie, toţi pensionarii din 

România vor avea obligativitatea să depună până la data 

de 30 iunie declaraţiile de avere, pentru a fi impozitate 

toate bunurile stipulate la Art 1, după cum urmează: 

– Aurul din gură 

– Argintul din păr 

– Pietrele de la rinichi 

– Plumbul din picioare 

– Fierul din încheieturi 

– Zahărul din sânge 

– Gazele emanate pe ascuns, întrucât s-a constat că 

pensionarii au un uriaş potenţial energetic, neutilizat până 

acum, şi reprezintă o soluţie ideală pentru reducerea 

importului de gaze din Rusia, aducând mari economii la 

bugetul ţării.La gaze se vor aplica accize în cuantum de 2,5 

euro/mc de producţie, estimată de către specialiştii 

Guvernului pe bază de teste şi măsurători individuale 

foarte exacte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

249 

Perle politice 
   

Cum le spui dumneata, bobocule...  

mai rar cineva! 

 

  

 Manelele sunt un fel de mamele cu silicon; arată 

bine, dar sunt false. 

Mădălin Voicu 

 

  

Lumea are voie să aibă două conturi: un cont în lei, 

un cont în valută și un cont de investiţii. Mai mult nu. 

Florin Georgescu 

 

  

Când democraţia taie picioarele scaunului pe care 

stau eu, nu mai e democraţie, ci dictatură. 

Dan Iosif 

 

  

Eu aş putea să fiu preşedinte pentru o zi, dar o zi 

polară de șase luni. 

Corneliu Vadim Tudor 

 

  

Suntem și noi oamenii, ca toţi oamenii, părăsim 

şedinţele. 

Oliviu Gherman 
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Domnule preşedinte, în România natalitatea începe 

să crească din acest moment. 

Iulian Mincu 

 

  

Cele publicate este o minciună, şi chiar un nea-

devăr inexact. 

Ilie Verdeţ 

 

  

Sunt aicea printre noi, în această sală, tineri care 

au murit în revoluţia din decembrie 1989. 

Viorel Cataramă 

 

  

Sunt rudă cu Andrei Raţiu precum e rudă Petre 

Roman cu autocamioanele Roman. 

Ion Raţiu 

 

  

Asta-i o minciună frustrată! 

Anton Lingu 

 

  

Dar ce, este neapărată nevoie să citeşti legea ca să 

votezi? 

Acestea sunt întrebări care trebuiesc puse celui 

întrebat. 

Sergiu Nicolaescu 
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Ceea ce este dramatic pentru un om ca mine este 

că semnează mai mult decât citeşte. 

Primul rezultat notabil al acestor doi ani este acela 

că încă mai guvernăm. 

Decesul i se poate întâmpla oricui. 

Adrian Năstase 

 

  

Nu facem privatizare de dragul privatizării, ci din 

contra... 

Domnule senator, nu aţi fost atent la cele ce 

urmează să spun. 

Toată lumea crede că urmărim ceva prin chestia 

asta. De fapt, nu urmărim nimic. 

Nicolae Văcăroiu 

 

  

Problema homosexualilor trebuie privită bărbă-

teşte, în faţă. 

Radu Berceanu 

 

  

Suntem învăţaţi cu aceste atacuri precum sosul cu 

alimentele. 

Ion Solcanu 

 

  

Eu prin presupuneri deduc. 

Gheorghe Ştefan 
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Două liste la nivel naţional înseamnă, indiscutabil, 

mai mult decât o singură listă! 

Paul Păcuraru 

 

  

Domnule preşedinte, noi n-am făcut nimic, cartela 

e acolo, în bancă, votează de una singură. Uitaţi-vă! Noi nu 

avem nicio vină aici. 

Attila Verestoy 

 

  

Alegerile, dacă sunt simultane, sunt oricum oare-

cum decalate! 

Dan Marţian 

 

  

Limba maghiară e diferită de limba română, da' 

nici chiar aşa, dom'le. Sensurile sunt unice! 

Ioan Gavra 

 

  

«Restitutio in integrum» înseamnă, pentru cei care 

nu înţeleg româneşte, restituirea în totalitate. 

Emil Constantinescu 

 

  

Nu ţi-l dădea pe ăla, ţi-l dădea pe altu', la etaju' 5, la 

4, la pizda mă-sii, undeva, acolo, da' ăştia îs căcănari. 

Horia Georgescu 
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Deci hotărâm că e foarte urgent şi, prin urmare, 

amânăm. 

Valentin Gabrielescu 

 

  

S-au verificat toate actele pe foştii trei ani pe care 

am fost primar. 

Acel tânăr care s-a transformat în trei sute este 

vorba de unul singur.  

Marian Vanghelie 

 

  

A garanta proprietatea înseamnă a limita dreptul 

omului asupra proprietăţii lui.  

Ion Iliescu 

 

  

Domnul Ion Cristoiu a spus despre mine că sunt 

corupt pe vremea când nu eram, în 1993.  

Viorel Hrebenciuc 

 

  

M-am certat cu Mitică Dragomir, dar fără jigniri. El 

m-a făcut oligofren, eu l-am făcut zdreanţă, dar nu ne-am 

insultat. În schimb, Marian Iancu e obraznic şi umblă cu tot 

felul de jargoane care nu e bine să le dai la presă. 

Gigi Becali 
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Deşteaptă-te, române! 

Prefer să ţin o lună post 

Cu apă, că mai mult ramâne, 

Decât la capul unui prost 

Să cânt: „Deşteaptă-te, române!”. 

 

  

Mulţumesc din inimă partidului 

Şoim al Patriei ţi-am fost 

Şi te pup cu mult alean, 

Că mi-ai dat arìpi şi-un rost 

… Ca să zbor peste Ocean! 

  

  

Paradox românesc 
Când românii sunt pe-afară, 

Se topesc din dor de ţară, 

Iar ’năuntru se usucă: 

Se topesc din dor de ducă! 

  

  

Tineret, viitorul ţării 
Se-aşteaptă de la tineret 

Să schimbe ţara-n mod concret, 

Iar tineretul, ca urmări, 

O schimbă, dar pe alte ţări. 
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Divorţ amiabil 

Să divorţăm civilizat 

Că doar niciunul nu-i mai breaz: 

Tu nu mă suferi când sunt beat, 

Eu nu te sufăr când sunt treaz! 

  

  

Epi-fabulă mioritică 

Ţara noastră, de-o cutreieri, 

Nu-i nici mare, nu-i nici mică, 

Dar conţine-atâţia greieri 

Că de-a dreptul te furnică! 

  

  

Gastronomie geopolitică 
Românul nostru, plin de zel, 

Se-ntoarce astăzi spre Apus: 

Mai bine Varză de Bruxelles 

Decât Salată à la Russe! 

  

  

Sfat părintesc 
De-ai să-nveţi, copile, carte, 

Ai s-ajungi şi tu departe 

Şi-o să ai atunci de toate… 

În Canada sau în State! 
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Ne pleacă doctorii 
Ne pleacă doctorii din ţară 

Iar statul are ca pretenţii 

Să ia, urgent, cu ei, afară, 

Şi bolile, şi pacienţii!… 

  

  

Iarba verde de acasă 

Iarba verde de acasă 

Oare ţi-o mai da fiori 

Când alergi cu limba scoasă 

După nişte… verzişori? 

 

Jurnalul unui emigrant: prima iarnă în Canada! 

 

12 August. Ne-am cumpărat o casă nouă în Canada. 

Sunt foarte emoţionat. 

Aici e atât de frumos. Munţii sunt de o splendoare 

de nedescris. Abia aştept să îi văd acoperiţi de zăpadă. 

14 Octombrie. Canada e cea mai frumoasă ţară de 

pe Pământ. 

Frunzele au primit toate acele minunate nuanţe de 

culoare galbenă şi portocalie. M-am plimbat cu maşina 

prin natură şi am văzut câţiva cerbi. 

Sunt atât de graţioşi! Cerbi sunt cele mai frumoase 

animale! 

Cred că am ajuns în paradis. Iubesc Canada! 
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11 Noiembrie. Ziua naţională a Canadei. În curând 

începe vânătoarea cerbilor. Nu îmi vine să cred că cineva 

poate să ucidă un animal atât de frumos. 

Sper că va ninge în curând. E atât de frumos aici. 

2 Decembrie. Azi noapte a nins pentru prima oară. 

M-am sculat şi am văzut că este alb peste tot ca în cele mai 

frumoase vederi.  

Am ieşit afară, am curăţat în faţa casei şi apoi ne-

am bătut cu bulgări de zăpadă (eu am câştigat). 

Când a trecut maşina de curăţat zăpada, am curăţat 

din nou în faţa curţii. Ţara deosebită. Iubesc Canada! 

12 Decembrie. Azi noapte a nins iarăşi. Maşina a 

curăţat zăpada din nou. Ne-a blocat intrarea în curte. Aici e 

splendid. 

19 Decembrie. Azi noapte a nins iarăşi. N-am putut 

să scot maşina să merg la lucru. Aici e într-adevăr foarte 

frumos, doar că sunt obosit de curăţat zăpada (lopătărie). 

Din nou maşina aia blestemată. 

22 Decembrie. Căcatul ăsta alb nu s-a oprit toată 

noaptea. Am bătături la mâini de la lopată şi mă doare 

spatele. Această maimuţă cu maşina parcă se ascunde 

după colţ şi numai aşteaptă să termin de curăţat în faţa 

curţii. La naiba. 

25 Decembrie. Crăciun Fericit pe naiba. A nins din 

nou zăpada asta nenorocită. Dacă îl prind pe homosexualul 

ăla cu maşina, îl omor. Futu-i, că nu aruncă mai multă sare 

(pentru topit zăpada) pe şosele! 
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27 Decembrie. Azi noapte, iarăşi zăpada. Nu ies de 

trei zile din casă, doar că dau cu lopata într-una după ce 

trece maşina. Nu pot pleca nicăieri, drumul auto este 

blocat sub un deal de zăpadă şi mai e şi foarte frig pe 

deasupra.  

Au spus că la noapte va mai cădea încă 30 cm de 

căcatul ăsta de zăpadă. 

28 Decembrie. Prognoza a fost proastă. S-au mai 

depus 50 cm, nu 30 cm. Dacă se continua aşa nu se va topi 

până la vară.  

Maşina de curăţat a rămas blocată şi maimuţoiul a 

venit la mine să îmi ceară lopata. I-am spus că am rupt 

deja şase curăţând rahatul ce mi l-a aruncat în faţa curţii. 

Era cât pe ce să îi dau în cap cu lopata. 

4 Ianuarie. Am ieşit din casă, în sfârşit. M-am dus 

până la alimentară să cumpăr de mâncare şi la întoarcere 

am lovit un cerb.  

Auto avariat în valoare de $3000.  

Bestiile de cerbi trebuie omorâte! Sunt peste tot. 

De ce oare nu i-au omorât vânătorii toamna trecută? 

3 Mai. Am dus maşina la mecanic. Incredibil cât de 

mult a ruginit de la sarea aia nenorocită care se aruncă 

peste tot, tot timpul iernii, ca să topească zăpada, şi tot 

degeaba. 

10 Mai. Mă mut în Florida. Nu îmi pot imagina cum  

cineva normal poate trăi în Canada asta! 
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Ihtioide 
 

 

 
 

Femeia este un peşte care se prinde 

numai cu râmă mare. 
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Q De ce o femeie spune că se duce la cumpărături, 

când de fapt nu cumpără nimic? 

A Din acelaşi motiv pentru care un bărbat spune că 

se duce la pescuit şi nu prinde nimic. 

 

  

Un pescar pescuia răbdător de câteva ore bune, 

când un puşti apăru în spatele lui. 

– Nene, nu prea ai noroc! 

– Hai, pleacă şi lasă-mă-n pace! 

– Nene, nu te supăra! Am vrut să-ţi spun că tata 

ţine un magazin de pescărie, imediat după colţ, pe uliţa 

mare... 

 

  

– Nu vă supăraţi, îl întreabă un novice pe un pescar 

povestitor, e uşor să prinzi un somn? 

– Dacă ai un somnifer la îndemână, nu! 

 

  

La Pescărie: 

– Cât costă un păstrăv? 

– 10.000 de lei. 

– Şi ăla micuț, tot 10.000? 

– Tot! Nici ăla n-a fost mai uşor de prins ca ceilalţi. 

 

  

– De ce pescuiești cu mucuri de ţigară în cârlig? 

– Vreau să prind un peşte... afumat. 
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Un băieţel, întorcându-se acasă duminică pe la 

prânz cu un număr considerabil de peşti înşiraţi pe o 

nuieluşă, se întâlni cu preotul satului. Ştiind că va fi certat 

de preot pentru că nu a fost la slujbă, îi spuse preotului: 

– Ia uitaţi-vă părinte, cum au fost pedepsiţi peştii 

aceştia fiindcă au mâncat râme duminica... 

 

  

Dezamăgit că nu prinsese nimic în ziua aceea, un 

pescar vâslea către debarcader. Când trecu pe lângă o 

barcă în care erau doi tineri, le strigă: 

– Dumneavoastră v-aţi ales cu ceva? 

– Nu!, răspunse morocănos tânărul din barcă. 

– Ce fel de momeală ai folosit? 

– Păi, să vedeţi, noi n-am venit la pescuit... 

 

  

Un pescar ghinionist, în drum către casă, trecu pe 

lângă hala de peşte. 

– Ia aruncă-mi şi mie vreo trei crapi, aşa, mai 

frumuşei!, îi ceru vânzătorului. 

– Să vi-i arunc? Pentru ce, domnule? 

– Ca să-i pot spune nevestei că i-am prins. N-oi fi eu 

mare pescar, dar mincinos nu vreau să fiu... 

 

  

– Nu ştiai, întrebă paznicul, că în acest lac pescuitul 

este interzis? 

– Cine pescuieşte? Învăţam pe râma asta să înoate... 
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– Am observat, zice soţia, că vorbind despre unul şi 

acelaşi peşte, pe care l-ai prins vara trecută, dimensiunile 

lui variază de la un ascultător la altul. 

– Păi, chiar aşa şi este! Mă uit totdeauna în ochii 

conlocutorului. Niciodată nu-i spun unui om mai mult 

decât este el capabil să creadă... 

 

  

– Astă vară, văd pe unul cu loz în plic, povestea un 

pescar, bag mâna în borcan şi trag: 5.000 de lei. Mai trag: 

10.000 de lei. Trag iarăşi: 50.000 de lei. Trag din nou... 

– Ce doriţi să comandaţi, domnilor?, îl întrerupse 

ospătarul. 

– Păi, câte cinci mici de căciulă şi două butelii de 

Murfatlar. 

Ospătarul plecă să aducă ce i se comandase şi 

pescarul nostru reluă: 

– Ei, și unde rămăseserăm? 

– Ai tras din nou și... 

– Da, am tras din nou... şi ce credeţi? Un ditamai 

balaur de crap de vreo 12 kg. 

– Cum?! Din borcan? 

– Care borcan? 

– Cum care borcan?... De la loz în plic. 

– Care loz în plic, măi fraţilor? 

– Lozul cu noroc! De 5.000 lei, de 10.000 lei, de 

50.000 lei. 

– Care noroc, care lei? Ei uite, vezi? Asta vă strică 

pe voi. Sunteți invidioşi și vă place să şi exageraţi... 
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Pescarul scoase cu greu cârligul din gura peştelui. 

Era un peşte mare şi frumos. 

– Cum ai reuşit să te prinzi? îl întrebă pescarul 

compătimitor. 

– M-am sinucis, deşteptule! 

 

  

– Continuaţi cum v-am recomandat! Mergeţi cât 

mai des la pescuit! Nu-i aşa că acum nu mai sunteţi atât de 

nervos?, întrebă medicul. 

– Ba din contră, acum sunt și mai nervos. 

– Este ciudat, celorlalţi pacienţi ai mei, cu acelaşi 

diagnostic, le-am făcut aceleaşi recomandări şi se simt 

foarte bine. 

– Tot ce se poate. Probabil că ei au... permise de 

pescuit. 
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– Gheorghe-al meu, zice o vecină, a plecat cu 

noaptea-n cap la pescuit şi diseară îl aştept să-mi vină cu 

un kil-două de peşte. 

– Şi al meu a plecat la pescuit, dar n-am nicio 

speranţă să-mi vină cu ceva. 

– De ce? Şi-a uitat momeala? 

– Nu, momeala şi-a luat-o! Şi-a uitat banii... 

 

  

– Nu vă supăraţi că vă întreb, întreabă un curios pe 

un pescar, câţi peşti aţi prins? 

– Păi, răspunde pescarul după un moment de 

meditaţie, dacă-l prind pe ăsta care muşcă acum şi încă 

doi, înseamnă că am prins trei peşti... 

 

  

– Să știi că soţia mea mă înșeală! 

– De unde știi? 

– A venit aseară acasă şi mi-a spus că a fost la 

pescuit pe baltă la Dragomireşti. 

– Și n-a fost? 

– Nu, pentru că pe baltă la Dragomireşti am fost eu 

la pescuit. 

 

  

– Tăticule, care este cel mai mare peşte pe care l-ai 

prins? 

– Întreab-o mai bine pe maică-ta. Am cam uitat ce 

i-am spus. 
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Făcându-şi rondul, paznicul prinse un puşti care 

pescuia în perioada prohibită. 

– Mă, tu nu ştii că în aceasta perioadă a anului n-ai 

voie să pescuiești? 

 – Ba ştiu, nene! Dar când începe sezonul de pescuit 

nu-s peşti, iar când e sezon de pescuit, se găsesc peşti cu 

toptanul. Atunci de ce să respect nişte reguli pe care peştii 

nu le respectă? 

 

  

Doi pescari scoţieni pescuiau la malul mării. La un 

moment dat, unul dintre ei scoate din apă o sirenă 

superbă. Se uită la ea, o admiră, apoi o aruncă în valuri. 

– De ce?, îl întrebă laconic celălalt pescar. 

– Cum?!, ridică din umeri ghinionistul. 

 

  

Un beţiv, bine aghezmuit, intră să viziteze un 

muzeu ihtiologic. Într-una dintre vitrine, vede un rechin 

enorm, împăiat, desigur. Se uită, se minunează şi pe urmă 

zise: 

– Ăla de-o zice... că a prins peştele ăsta... e un 

mincinos ordinar... 

 

  

Un chibiţ stătea în spatele unui pescar și îi dădea 

sfaturi. La un moment dat, pescarul se înfurie: 

– Cine prinde peşti aici, eu sau dumneata? 

– Nici eu, nici dumneata... 
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– Ce i-a apucat pe peştii din baltă că au sărit aşa, 

deodată, în toate părţile? 

– N-ai văzut?! A trecut directorul uzinei chimice... 

 

  

– Pescuitul, spuse unul dintre pescari, nu mai e ce-

a fost. Mi-aduc aminte că acum 10 ani, taman în locul 

acesta, am prins 15 crapi într-un ceas. 

– Cea mai interesantă captură a mea, zise celălalt 

pescar, nu a fost un peşte, ci un felinar ruginit. 

– Şi unde-i partea interesantă? 

– Felinarul încă ardea... 

– Ştii ce, zise primul, hai să ne înţelegem! Eu reduc 

numărul de crapi la 5, iar tu fă bine şi stinge felinarul! 

 

  

Un client obişnuit al bufetului din comună, după ce 

ascultase toată seara povestiri pescăreşti şi după ce-şi 

luase porţia de băutură pentru seara aceia, se îndrepta 

către casă. Într-un lan din apropiere, zări o sperietoare cu 

braţele larg desfăcute. Sub impresia basmelor povestite de 

pescari, îi spuse sperietoarei printre sughiţuri: 

– Scumpul meu domn... hîc... Nu pot să te cred... 

hîc... Cine dracu’ a mai văzut un crap atât de mare?... 

 

  

Seara, pe malul lacului, doi pescari: 

– Cum muşcă în seara asta? 

– Mai ales de gât şi de glezne... 
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– Şi zici că ai prins un crap de peste 11 kilograme, 

fără exagerare? 

– Fără. 

– Şi cu exagerare? 

– Nu ştiu, că nu l-am cântărit... 

 

  

– Costele, zice mama, dacă ai vrut să te duci la 

pescuit, de ce n-ai venit la mine să-mi ceri voie? 

– Fiindcă am vrut să mă duc la pescuit! 

 

  

– La pescuit, la pescuit?, ţipă soţia în culmea 

enervării. Să ştii că o să mă pălească damblaua şi o să cad 

jos moartă când o să te văd că stai şi tu o duminică acasă. 

 – N-are rost să vorbeşti aşa, draga mea! N-ai să mă 

poţi mitui... 

 

  

– Ia spune, Costele, zise profesoara, peştii cresc 

repede? 

– Da, doamna profesoară. Tata a prins un peşte 

săptămâna trecută şi a crescut cam cu o şchioapă de câte 

ori a povestit despre el... 

 

  

– Ce mai fac fraţii tăi? 

– Unul s-a căsătorit, dar celălalt o duce destul de 

bine. S-a apucat de pescuit... 
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Un pescar amator, după ce a încercat vreo patru 

feluri de momeli fără să prindă niciun peşte, scârbit la 

culme că şi-a pierdut ziua degeaba, îşi strânse calabalâcul 

şi, la plecare, aruncă nişte bani în apă: 

– Na!, strigă el. Duceţi-vă şi cumpăraţi-vă ce vă 

place! 

  

Se relatează că, odată, când străbunica noastră Eva 

se scălda într-un râu din Rai, o scrumbie mai zglobie i-a 

intrat în păsărică. A întins mâna, a apucat-o de coadă și a 

tras-o afară. De atunci, în fiecare an, se organizează 

congrese şi simpozioane ale pescarilor amatori sau 

profesionişti, ca să stabilească, odată pentru totdeauna, în 

mod clar: Păsărica miroase a scrumbie sau scrumbia 

miroase a păsărică? 
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Dialog între doi pescari: 

– Ai auzit că Mitică, colegul nostru de pescuit, care 

mai mult trăgea din glajă decât la peşte, se spune că s-a 

lăsat de băut? 

– Da?! Și când îl înmormântează? 

 

  

– Domnule, zise paznicul fermei piscicole către 

Mitică, prins în flagrant delict, te prind cu undiţa în apă şi 

dumneata susţii că nu pescuiești? Mă crezi aşa de prost? 

– Nu, ferit-a Dumnezeu, dar omul se mai înșeală 

uneori... 

 

  

– De ce dai la motan mâncarea peştişorilor? 

– Pentru că peştişorii sunt deja în motan. 

 

  

Întorcându-se acasă după o zi infructuoasă de 

pescuit, Mitică se abătu pe la magazinul pescăresc, fiindcă-

i era ruşine să se prezinte acasă cu mâna goală. 

– Ia cântăreşte-mi nişte crapi, aşa mai mărişori!, 

ceru el vânzătorului. 

– Domnule, zise indiferent vânzătorul, azi v-aş 

propune să luaţi mai bine şalău. 

– De ce? E mai proaspăt? 

– Nu, dar a trecut pe aici soţia dumneavoastră şi 

mi-a spus: când vine Mitică spune-i să ia un şalău ca să fac 

un rasol... 
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– Ce credeţi, câte feluri de pescari există? 

– Trei feluri! Unii care învaţă să pescuiască singuri, 

alţii care învaţă să pescuiască de la pescarii consacraţi şi 

cea de-a treia categorie, sunt aceia care nu învaţă nici 

singuri, nici de la alţii. 

 

  

– Alo! Poliţia? Veniţi repede! Pisica vecinilor s-a 

urcat la noi pe masă. 

– Nu vă supăraţi, noi nu rezolvăm astfel de cazuri. 

– Trebuie să le rezolvaţi! Vorbeşte peştişorul Cleo... 

 

  

La spitalul de nebuni, un glumeţ pescuia de zor cu 

un băț și o sfoară într-un lighean cu apă. La un moment 

dat, văzându-l, un doctor îl întreabă: 

– Merge pescuitul? Ai prins ceva? 

– Da, tu eşti primul, doctore! 

 

  

– De ce eşti supărată, vecină? 

– Bărbatu-meu a devenit insuportabil! De când s-a 

apucat de pescuit, ascultă numai de sfaturile unor tâmpiţi. 

Te rog frumos, draga mea prietenă, vorbeşte tu cu el! 

 

  

– Unii pescuiesc fiindcă le place acest sport, alţii 

din plictiseală, eu din cauza nervilor. Şi dumneavoastră? 

– Eu, pentru că vreau să prind peşte! 
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– După divorţ, nevastă-mea a oprit casa şi maşina, 

iar eu undiţele. 

 – Şi banii cum i-aţi împărţit? 

– Banii i-au împărţit avocaţii. 

 

  

Mitică se pregăteşte să meargă la pescuit, îşi 

strânge calabalâcul şi coboară pe scări 9 etaje, căci liftul 

era stricat. Ajuns în stradă, văzu că începuse să plouă. 

– Mărioară! Mărioară!, începu el să urle. 

– Ce-i, dragă?, îi răspunse din balcon nevastă-sa. 

Ce-ai uitat? 

– A început să plouă. 

– Și ce vrei să-ţi arunc: umbrela sau Lăstunul? 

 

  

Q De ce pescarul ia cu el în cadă şi o undiţă? 

A Ca să nu se ude pe mâini când scoate dopul. 

 

  

– Soţul meu, de când s-a apucat de pescuit, lipseşte 

foarte mult de acasă. Stau foarte mult singură. În plus, cum 

nu prinde mai nimic, ca să nu se facă de ruşine, prăpădeşte 

de fiecare dată o mulţime de bani la Piscicola, ca să se 

laude cu ce a prins. 

– Şi dacă o să se lase de pescuit, cum crezi că va fi 

viaţa voastră? 

– Mai ieftină! 
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Mitică stătea relaxat pe malul lacului şi pescuia. La 

un moment dat, pe malul celălalt apăru un bărbat şi o 

femeie, care se grăbiseră să se ascundă în spatele unor 

tufe. 

– Băi, ce m-am speriat, povesti a doua zi Mitică la 

birou. Dar şi ce noroc am avut! Nu m-a văzut nici şeful, nici 

nevasta... 

 

  

– Să ştii că omul ăla care a zis că peştii nu sunt 

inteligenţi, e un tâmpit! 

– Dar tu de unde știi?, întreabă un confrate. 

– Păi tu n-ai observat că peştii îşi iau concediu în 

acelaşi timp cu pescarii? 
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– Costeluş, întreabă tatăl, ce zici tu, unde să 

mergem la pescuit? 

– Unde n-am mai fost, tăticule! 

– Atunci, tu te duci la frizer! 

 

  

– Eu, cu talentul meu la pescuit, pot să prind orice!, 

se laudă un pescar către nevastă-sa. 

– Atunci prinde şi tu un post mai ca lumea, că 

acum, cu cât câştigi, murim de foame. 

 

  

Nevasta fiind plecată în concediu, Mitică rămase 

singur acasă. După o săptămână, îşi aduce aminte că a uitat 

să hrănească peştişorul din acvariu. Peştişorul se apropie 

de perete căscând ritmic gura şi scoţând, din când în când, 

câte un balonaş de aer, după cum îi era obiceiul.  După  ce-l  

observă puţin, Mitică se înfurie: 

– Ba pe-a mă-tii! 

 

  

– Ai prins ieri ceva?, se interesează un pescar. 

– Un singur peşte, dar şi acela cu defect. 

– Cum. cu defect? 

– Da, cu defect! Avea capul prea aproape de coadă... 

 

  

Q Oare un pescar spune vreodată adevărul? 

A Când afirmă despre alt pescar că este mincinos. 
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Exasperat de rugăminţile fetei, un tată decide să o 

ia şi pe ea la pescuit. Pe malul apei, o învaţă cum să pună 

momeala în cârlig, cum să arunce undiţa, cum să o scoată 

când simte că s-a prins peştele. Încep amândoi să 

pescuiască şi să vezi minunăţie! Fata scotea peşte după 

peşte, iar taică-său nu scotea nimic. La întoarcere acasă, 

tatăl fetei căra plasa doldora de peşte. Un vecin, vădit 

impresionat, îl întrebă: 

– Ce momeală ai folosit, vecine? 

– Pe fata mea... 

 

  

Un învăţător, ca să-şi ocupe timpul liber, se apucă 

de pescuit. Ajunge la râu, aruncă undiţa şi după vreo patru 

ore de aşteptare, reuşeşte să prindă un peşte mic. Îl scoate 

cu greu din cârlig şi-l aruncă în apă, zicând: 

– Du-te acasă şi mâine să vii cu părinţii! 

 

  

– De fiecare dată când mă duc la pescuit, o iau şi pe 

nevastă-mea. 

– Treaba ta! Eu rămân la părerea mea: cu râme se 

pescuieşte cel mai bine. 

 

  

Un pescar îşi strânge grăbit sculele şi se pregăteşte 

să iasă pe uşă. Nevasta îl opreşte, grijulie: 

– Mitică, mamă, ţi-ai luat toate marafeturile de 

pescuit? Şi tablele, şi cărţile de şeptică, şi ţuica?!... 
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De câte ori Mitică îi povestea vecinului său despre 

isprăvile sale pescăreşti, acesta îi replica zeflemitor: 

– Iluzii, măi Mitică, iluzii! 

Într-o zi, Mitică soseşte acasă, trage maşina în 

curte, deschide portbagajul plin cu peşte şi-l cheamă pe 

vecin: 

– Vecine, nu mă ajuţi să car în casă iluziile astea? 

 

  

Doi prieteni, pescari, obişnuiau să meargă 

împreună la baltă. Acolo însă, unul scotea peşte după 

peşte, iar celălalt, nimic. Într-o dimineaţă, ghinionistul se 

sculă cu noaptea-n cap, sosi primul pe malul bălţii şi 

începu să pescuiască. Şi stă el ce stă şi nu prinde nimic, 

când deodată, un peştişor scoase capul din apă: 

– Psst, nu vă supăraţi, domnule dragă, prietenul 

dumneavoastră nu vine astăzi? 
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– În Cuba am fost invitat la pescuit pe mare. Am 

prins un peşte extraordinar de mare. Ca să fiu crezut, uite, 

l-am şi fotografiat. 

– Da, într-adevăr, e colosal. Şi râma aia de lângă el, 

ce-i cu ea? 

– Nu-i râmă, dom'le. Ăla sunt eu... 

 

  

– Domnule, dumneata nu ştii să citeşti? Pe tablă 

scrie clar: aici e domeniu privat şi străinii nu au voie să 

pescuiască. 

– Ştiu, dar eu sunt român! 

 

  

Doi pescari, la baltă, la prins peşte. Unul înzestrat 

cu scule ultramoderne, de ultimă oră şi care nu prindea 

nimic, celălalt, înarmat numai cu o bâtă, prinsese o 

mulţime. 

– Măi vecine, zise ghinionistul!, cum Dumnezeu 

prinzi atâţia peşti? Învaţă-mă, te rog şi pe mine! 

– Dezbracă-te de la brâu în jos şi intră în apă până 

la buric. 

Învăţăcelul se execută. 

– Fii atent! Când peştele se apropie şi ia momeala 

gură, îi tragi una cu bâta cap! 

– L-am văzut! S-a apropiat! Să-l trăsnesc? 

– Nu încă, lasă-l să prindă mai bine momeala în 

gură... Aşa... Acum! 

– Nu, nu acum, să-l mai lăsăm puţin... 
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Un pescar, văzând un confrate care stătea foarte 

concentrat asupra plutei, se simţi dator să-l întrebe: 

– Măi frate, cum e apa astăzi? 

– E atât de minunată, încât nici blestematului ăsta 

de peşte nu-i mai vine să iasă din ea... 

 

  

– Timp de doi ani, în fiecare duminică, mergeaţi 

împreună la pescuit, spuse judecătorul celor doi 

împricinaţi. Şi, deodată, v-aţi luat la bătaie pentru un 

nenorocit de peşte. Ce v-a apucat? 

– Să vedeţi, domnule judecător, a fost primul peşte 

pe care l-am pescuit amândoi... 

 

  

– Să presupunem că ai pescui un peştişor de aur, 

care ţi-ar spune că dacă îl arunci în apă, îţi va îndeplini o 

dorinţă. Ce i-ai cere? 

– Să ia Steaua campionatul. 

– Nu e prea puţin? 

– Bine, atunci să ia şi Cupa... 

 

  

Un chibiţ îl întreabă pe un pescar: 

– Ai avut noroc azi? 

– Cam 50%... Stau de trei ore şi n-am prins nimic. 

– Şi asta numeşti dumneata noroc? 

– Da, pentru că vecinul meu de colo stă de şase 

ceasuri şi n-a prins nimic... 
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– Copii, care este cel mai mare peşte?, întrebă 

profesoara. 

– Rechinul. 

– Și altul, mai mare? 

– Balena. 

– Balena nu-i peşte, e mamifer. Altul? 

– Nemţoaica. 

– Cum nemţoaica, Mitică? 

– Da, doamna profesoară, l-am auzit pe tata, care e 

pescar amator, că le spunea la nişte vecini: "Am pescuit 

astă-vară, la mare, o nemţoaică. Două săptămâni am prăjit 

la ea şi tot n-am terminat-o!". 

 

  

– Spuneţi-mi, se adresează un pescar novice unui 

trecător, se poate pescui prin locurile astea? 

– Da, se poate. 

– Şi dacă voi prinde vreun peşte, sper că nu va fi cu 

supărare?! 

– Ba din contră, va constitui un mare eveniment... 

 

  

– De unde ai bicicleta, Tache, că tu nu umblai cu 

bicicleta? 

– Stai să vezi! Aseară, când mă întorceam de la 

pescuit, am dat peste o domnişoară căreia i se dezumflase 

un cauciuc. I l-am umflat şi, după aia, domnişoara şi-a dat 

jos chiloţii şi mi-a spus: "Ia ce vrei!". Şi eu am luat 

bicicleta... 
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O pescăriţă, pe malul lacului, avea în acea zi un 

succes deosebit la pescuit. Chibiţii se îngrămădeau în 

spatele ei. 

– Ce faci, domnule, zise ea la un moment dat, vrei 

să te sui pe mine? 

– Nu, vai de mine!, se disculpă interpelatul. 

– Atunci, dă-te la o parte, poate vrea dumnealui... 

Sau dumnealui... 

 

  

– Mie-mi place, spune unul dintre pescari, să prind 

numai peşti mari, numai cei mai mari... 

– Poate balene! 

– Nu, balenele le folosesc numai ca momeală... 

 

  

– Am fost invitat la pescuit de către un prieten care 

are o vilă pe malul lacului. 

– Trebuie să fie foarte bogat prietenul ăsta al tău. 

– După Revoluţie a devenit dezgustător de bogat. 

– Și înainte? 

– Era doar dezgustător. 

 

   

– Închipuie-ţi ce-am visat: eram în drum spre 

pescuit cu Sophia Loren... 

– Și? 

– Şi am prins un crap de şapte kilograme. 
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– Soţia mea, zise un pescar, a invitat musafiri 

duminică la prânz, dar eu am uitat şi m-am dus la pescuit. 

– Şi te-ai ales cu ceva? 

– Numai când m-am întors acasă. 

 
  

– Azi dimineaţă am dat cu banul dacă să mă duc cu 

prietenii la pescuit sau cu nevasta la biserică. 

– Chiar așa? 

– Da! Şi a trebuit să dau de şapte ori până când mi-

a căzut să mă duc cu prietenii la pescuit... 
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– Domnule doctor, se plânse un pescar bătrân, nu 

mai pot să fac dragoste cu nevasta. 

– Îți recomand să consumi cât mai mult peşte, că 

are mult fosfor! 

– Dar, bine, domnule doctor, eu vreau să regulez, 

nu să luminez... 

 

  

– E ceva în râul ăsta? 

– Colegii m-au asigurat că da. Eu stau aici de la 

începutul concediului şi până acum n-am prins nici unul... 

 

  

– Domnule doctor, ce să mă fac, soţul meu, care 

este pescar amator, de la o vreme se crede peşte? 

– Și dumnealui unde e? 

– Acasă, i-am cumpărat un acvariu şi-l țin acolo... 

 

  

Mitică, gelos pe vecinul care venea în fiecare seară 

de la pescuit de pe lacurile din perimetrul oraşului, îşi 

cumpără şi el scule de pescuit, momeală, se sculă cu 

noaptea-n cap şi merse până dădu de o suprafaţă 

îngheţată. Acolo, tăie o copcă şi aruncă undiţa. Cum stătea 

şi aştepta, auzi o voce: 

– Aici nu e peşte. 

Mitică se uită în jur şi întrebă: 

– Dar cine vorbeşte? 

– Administratorul patinoarului... 
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– Noi, se laudă Costel în clasă, în fiecare vineri 

mâncăm ciorbă de peşte. 

– Păi da, vă convine, dacă tăticul tău este pescar. 

– Nu, nu este pescar, dar noi în fiecare joi schim-

băm apa din acvariu... 

 

  

Chibiţul către pescar: 

– Trebuie că e tare plictisitor să stai ore întregi... 

– Ba, deloc. Aproape regulat apar în spatele meu 

tâmpiţi care mă distrează. 

 

  

– Ce-ai făcut duminică? 

– Am fost plecat la pescuit bibani. 

– Şi ai pescuit mulţi? 

– Niciunul. 

– Și atunci, de unde ştiai că erau bibani? 

 

  

– Aveţi o carte cu pescari? 

– Scuzați-ne, noi nu ţinem cărţi cu poveşti. 

 

  

– Eu, se lăudă odată un pescar, am prins un peşte 

care avea 50 de centimetri. 

– Să fii tu sănătos, eu am prins peşti care aveau mai 

mult de 50 de centimetri. 

– Da, dar peştele meu îi avea între ochi... 
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– Mitică, ţie îţi place cu adevărat să pescuiești? 

– Bineînţeles! Crezi că altfel aș sta acolo de nebun 

să mă plictisesc în halul ăla?! 

 



 

 
286 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

  

– Nici nu vă închipuiţi, zise pescarul către 

comeseni, cât m-am luptat să-l prind pe acest peşte pe 

care-l mâncaţi acum. 

– Să ştiţi că vă credem, răspunse Bulă, și noi acasă 

avem necazuri când vrem să deschidem conservele cu 

peşte... 

 

  

– Copii, mâine avem inspecţie la şcoală. Să veniţi 

curaţi, cu uniformă călcată şi cu sandviciuri pentru 

gustarea de ora 11. A doua zi, la gustarea din pauza mare, 

Bulă mânca icre negre. 

– Bulişor, nu-mi faci şi mie rost de o porţie de icre 

negre?, îl rugă învăţătoarea. 

– Dar ce credeţi? Că sunt nebun? Toată noaptea am 

stat şi am scos cu acul ochii la peştişorii pe care i-a prins 

tata... 

 

  

– Sunt îngrijorată. Soţul meu a spus acum o 

săptămână că pleacă la pescuit și nu s-a întors. Tare mi-e 

teamă că și-a găsit o altă femeie. 

– Taci tu! De ce gândeşti la ce-i mai rău? Poate s-a 

înecat... 

  

  

La restaurantul cu profil pescăresc: 

– Serviţi și caracatiţe? 

– Da, doamnă. Noi servim pe oricine... 
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La pescuit: 

– Mușcă? 

– Mușcă. Al dracului mușcă. 

–  Știuca? 

– Nu, ţânţarii... 

 

  

– Nevastă, pregăteşte-mi ceva de mâncare, că mă 

duc la pescuit. 

– Măi Bulă, nu ne-am înţeles noi că nu te vei duce la 

pescuit decât în zilele care încep cu R? Azi ce zi e? 

– Râmbătă... 

 

  

– Dragă, îi spune Bulă nevestei sale, ia intră tu în 

apă şi dezleagă-mi cârligul de la undiţă, că s-a prins în 

ceva! 

– Brrr, ce rece e apa! 

– Vezi cum nu mă asculţi? Şi doar ţi-am să spus să-

ţi cumperi un costum de baie mai gros. 

 

  

La unul din magazinele pescăreşti scria pe firmă: 

PEPEŞTE. Un cetăţean sesizează greşeala: 

– N-ați observat că firma dumneavoastră este 

scrisă greşit? 

– Ba da, dar n-are rost s-o modificăm, deoarece 

vine lumea să ne spună şi dacă tot intră în magazin, atunci 

mai şi cumpără câte ceva... 
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– Domnule director, v-am spus că şeful contabil 

fura şi, în loc să-l daţi afară, m-aţi concediat pe mine. Nu 

ştiţi că "Peştele de la cap se împute"? 

– Da, dar de la coadă se curăţă... 

 

  

Q De ce proxeneţii nu se angajează vânzători la 

Piscicola? 

A Pentru că nu le place întrebarea: "Peştele ăsta 

este proaspăt?" 

 

  

Un pescar îşi povestea isprăvile. La un moment dat, 

se întrerupse: 

– Domnule, nu-ţi permit să mă jigneşti. Am auzit cu 

urechile mele cum ai zis despre mine că sunt mitoman... 

Eu, care toată viaţa mea am fost pescar... 

 

  

– În 10 ani de când e pescar, bărbatul meu m-a luat 

o singură dată cu el la pescuit. 

– Când? 

– Când am dezinfectat casa. 

 

  

– Pescarii nenorocoşi, care prind cel mai puţin 

peşte, au nevestele cele mai frumoase, zise un pescar. 

– Ai dreptate, fură de acord ceilalţi, nevastă-ta e 

chiar frumoasă...  
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– Cât costă un kilogram de crap? 

– 20.000 de lei. 

– Şi unul de păstrăv? 

– 60.000 de lei. 

– 60.000 de lei? În preţul ăsta cred că puteţi s-o 

includeţi şi pe casieriţă... 

 

  

Ion era un pescar beţiv notoriu. Maria, una şi bună, 

se supără pe el şi mere la mamă-sa. Trec vreo două 

săptămâni după care se întoarce iar acasă. Intră în hol, 

casa goală. 

– Mă Ioane, da’ unde-i cuierul, unde-s papucii, 

unde-s…? 

– Lasă tu, Mărie, că am vândut tot şi am pus banii 

în pungi. 

– No bine, dacă ai pus banii în pungi, nu-i bai. 

Intră în bucătărie: nici mobilă, veselă… nimic. 

– Mă Ioane, da’ unde-i mobila, vesela, chiuveta?… 

– Lasă tu, Mărie, că am vândut tot şi am pus banii 

în pungi. 

– No bine dacă ai pus banii în pungi, nu-i bai. 

Intră în dormitor, nici-o mobilă, pat, nimic. 

– Mă Ioane, da unde-i mobila, unde-i patu’, unde-s? 

– Lasă tu, Mărie, că am vândut tot şi am pus banii 

în pungi. 

– No bine, da’ unde-s pungile să le văd şi io? 

Ion, ţinându-se de sub ochi: 

– Ia aci-s tu! 
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– Domnule, îi atrase atenţia paznicul, în locul 

acesta pescuitul e interzis. 

– Şi de ce nu mi-ai spus asta când ai văzut că arunc 

momeala în apă ca să momesc peştii? 

– Aruncatul momelii la peşti nu e interzis. 

 

  

Trei bărbaţi mergeau la fiecare sfârşit de 

săptămână la pescuit, fie soare, fie ploaie. Într-o zi, soţia 

unuia dintre cei trei bărbaţi îi spune soţului său: 

– Să faci bine să-ţi anunţi prietenii că în sâmbăta 

asta nu pleci cu ei la nici un pescuit, ci stai acasă cu mine. 

M-am săturat până peste cap de pescuitul tău. Dacă nu-ţi 

con-vine, mai bine divorţăm. 

Ce să mai facă bietul om. Îşi anunţă în ziua de 

vineri cu regret cei doi tovarăşi de pescuit că trebuie să 

renunţe la pescuit în favoarea nevesti-sii. Se duc cei doi 

tovarăşi sâmbăta dimineaţa la pescuit fără prietenul lor şi 

ce să vadă la balta de pescuit. Colegul lor era acolo: 

– Băi, ce-ai făcut, n-ai zis că stai cu nevastă-ta 

acasă? 

– N-o să vă vină să credeţi ce-am păţit acasă! 

– Ce-ai păţit mă? 

– Aseară, când am venit de la serviciu, nevastă-mea 

mă aştepta dezbrăcată în dormitor şi mi-a spus că acum 

pot să fac ce vreau eu! 

– Şi tu ce-ai făcut? 

– Am luat sculele şi am plecat la pescuit. 
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Ciudăţenii în formă de peşte 
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Magistratura glumeaţă 
 

  

 
 

Bulă e mereu arestat pe motiv că are 

prostul obicei de-a găsi tot felul de 

obiecte cu mult înainte de a le pierde 

proprietarii... 
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– Acuzat, de ce ai spart magazinul de băuturi 

spirtoase? 

– Mi se făcuse sete, domnule judecător, şi am vrut 

să-mi cumpăr o sticlă de vodcă... 

– Şi, atunci, seiful de ce l-ai deschis? 

– Păi, trebuia să fac de undeva rost de bani, ca să 

nu fiu acuzat de furtul sticlei de vodcă! 

 

  

– Eşti acuzat că ai furat de la raionul de lenjerie o 

jumătate de duzină de chiloţi de damă. E adevărat? 

– E adevărat, domnule preşedinte, dar am 

circumstanţe atenuante... Chiloţii nu încăpeau pe nevastă-

mea... 

 

  

– Reclamant, ai declarat că dumnealui te-a făcut 

tâmpit? 

– Recunosc, aşa este, domnule judecător! 

– Păi, dacă dumneata însuţi recunoşti că-i aşa, de 

ce te mai plângi? 

 

  

– Te rog să-mi explici, îi cere judecătorul incul-

patului, cum se face că după ce ai intrat în locuinţa 

reclamantului, ai furat banii de pe masă, neglijând cartea 

rară care se afla alături?! 

– Domnule judecător, eu aveam nevoie de bani, nu 

de lecturi suplimentare... 
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– De ce vagabondezi dintr-un loc în altul? De ce nu-

ți găseşti o ocupaţie, să poţi trăi cum se cuvine? 

– Ce să fac, domnule judecător, eu am o ocupaţie 

cât se poate de profitabilă, numai că poliţia mă împiedică 

s-o practic... 

  

  

– Aţi mai fost căsătorită?, întreabă judecătorul. 

– Da, de două ori... 

– Şi ce vârstă aveţi? 

– 25 de ani! 

– Tot de două ori? 

 

  

– Îţi citez din cazierul dumitale: până în prezent, ai 

suferit 11 condamnări pentru furt, falsificări, trafic de 

influenţă, escrocherii. 

– Domnule judecător, nu s-ar putea să nu le mai 

trecem în revistă?... Nu de alta, dar în sală se află şi 

viitoarea mea nevastă... 

 

  

Fiind puţin derutat de aspectul de om respectabil 

pe care-l prezenta inculpatul, judecătorul rosti cu 

deferenţa cuvenită: 

– Deci, suntem acuzaţi de furt... Şi ce am putea avea 

de spus în apărarea noastră, stimate domn? 

– Mă rog, în ceea ce vă priveşte, nu am nimic de 

spus. Dar eu, unul, sunt complet nevinovat. 



 

 
304 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

  

– De ce v-aţi angajat un avocat atât de tânăr? 

– Ştiţi, domnule judecător, mă tem că procesul meu 

s-ar putea să mai dureze... 

 

  

– Inculpată, mărturisiţi măcar acum, în faţa 

instanţei de judecată, n-aţi avut nici un fel de remuşcări 

după ce i-aţi pus otravă în mâncare soţului? 

– Ca să spun drept, domnule judecător... într-un fel, 

remuşcări am avut... Pentru că eu îi pusesem otravă numai 

în felul doi... 

 

  

– Inculpat, trebuie să-ţi spun că m-am plictisit să te 

văd mereu adus în faţa mea! 

– Ce să-i faci? Riscurile meseriei, domnule jude-

cător. Credeţi că mie îmi face plăcere?! 

 

  

– Martor, nu vă înţeleg declaraţiile, sunt prea 

confuze şi contradictorii. Şi mi-aţi părut de la început un 

om inteligent. 

– Domnule preşedinte, vă rog să mă credeţi că, 

dacă n-aş fi sub prestare de jurământ... v-aş întoarce 

complimentul! 

 

  

– Inculpat, ai mai fost condamnat? 

– Eu, nu, domnule judecător. Dar dumneavoastră?  
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– Domnilor juraţi, îşi continuă avocatul apărării 

pledoaria, vă rog să nu uitaţi nobilul caracter al acuzatului. 

E un om cu suflet, un adevărat sprijin pentru cei săraci, un 

om al datoriei și un soț devotat... 

– Domnule avocat, îi şopti acuzatul, sunteţi sigur că 

despre mine e vorba?! 

 

  

– Relatează cum s-au desfăşurat evenimentele, 

ceru judecătorul martorului. 

– Domnule judecător, ca martor ocular pot să vă 

relatez că înjurăturile au fost reciproce, dar loviturile le-a 

primit în exclusivitate reclamantul... 

 

  

– Domnule judecător, nu ştiu de ce nevastă-mea s-a 

supărat în halul acesta pe mine, pe motiv că i-am spart 

capul... Doar mă cunoştea că la beţie fac tot felul de 

prostii... Nu-şi aduce aminte ce beat eram atunci când ne-

am căsătorit? 

  

  

– Ce ne puteţi relata despre vecinii dumnea-

voastră? întreabă judecătorul pe martor. 

– Domnule judecător, el, drept să vă spun, de băut... 

cam bea... De bătut... o cam bătea... Nu pot să închid ochii şi 

să zic că nu. Dar și când venea beat acasă şi avea nenorocul 

s-o găsească cu făcăleţul în mână... era vai şi-amar de capul 

lui! 
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– Domnule judecător, să ştiţi că am săvârşit furtul 

la recomandarea medicului... 

– Vrei să spui că ai acţionat sub influenţa unui 

tratament cu tranchilizante? 

– Nu, dar medicul mi-a recomandat ca, de fiecare 

dată, înainte de a mă culca, să nu uit să iau câte ceva! 

 

  

– La început, n-am vrut să deschid uşa, domnule 

judecător, dar apoi n-am mai avut încotro şi am deschis-o, 

ca să văd cât de umflată era partea vătămată. 

– Şi cât de umflată era? 

– Păi, nu de aia v-am spus că n-am mai avut încotro 

şi-a trebuit să deschid uşa? Era aşa de umflată, că nu 

încăpea în vizor... 

 

  

– Nu, domnule judecător, eu nu pot să declar că 

inculpatul a intrat în casa reclamantului! 

– Cum aşa?! 

– Păi, eu nu l-am văzut decât atunci când a ieşit! 

 

  

 – Cum ai ajuns în închisoare?, îl întreabă un 

deţinut pe un altul. 

– Din cauza lipsei de experienţă. 

– Din cauza lipsei de experienţă?! Păi, te văd om în 

vârstă! Câţi ani ai? 

– Eu am 67, dar avocatul avea numai 25... 
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Un inculpat care furase o maşină încerca să 

găsească circumstanţe atenuante. 

– Onorată curte, în momentul în care am comis 

această faptă reprobabilă, eram aşa de beat încât, pur şi 

simplu, mi-a fost frică să mă urc la volanul maşinii mele... 

 

  

Dialog între doi colegi de celulă.  

– Tu ce-ai „învârtit"? 

– N-am învârtit nimica! N-am avut noroc... Plănu-

isem să-mi răpesc logodnica... dar, din cauza grabei, am 

luat cu mine numai zestrea ... 

 

  

Doi avocaţi se iau la ceartă în plin proces. 

– Eşti un escroc, domnule, asta eşti! Cel mai mare 

din câţi au existat vreodată! strigă unul dintre ei.  

– Domnilor, interveni judecătorul, trebuie să vă 

reamintesc că mai sunt şi eu pe aici! 

 

  

– Sunteţi căsătorită?, o întreabă judecătorul pe 

martoră. 

Aceasta oftă din rărunchi. 

– Scrie, zise judecătorul către grefier, necăsătorită! 

– Dumneata eşti căsătorit?, veni şi rândul mar-

torului să fie întrebat.  

Acesta, în loc de răspuns, gemu cu obidă. 

– Scrie! Martorul este căsătorit! 
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– Îl vezi pe directorul de bancă? A fost victima unei 

erori judiciare. 

– Cum așa? 

– A fost achitat! 

 

  

– Domnule judecător, daţi-mi voie să protestez: 

domnul procuror mă hărţuieşte! zise inculpatul. 

– Nu te hărţuieşte, vrea doar să te facă să spui 

adevărul! 

– Dar în interesul cui, domnule judecător?! 

 

  

– Să-ţi fie ruşine, măi ţigane, îi spuse judecătorul. 

Se poate să baţi un om în halul ăsta, pentru 10.000 de lei 

nenorociţi? 

– D-apoi, don' giudecător, cine-i de vină dacă 

prăpăditul ăla n-a avut mai mult la el?  

  

  

– Acuzat, îți recomand să fii scurt și concis atunci 

când spui adevărul!  

– Aşa voi face, domnule judecător! 

– Restul, lasă-l pe seama apărătorului dumitale... 

  

  

– Tată, întreabă Costel, copiii pot fi condamnaţi? 

– Da' ce-ţi veni să mă întrebi? 

– Păi, uite ce scrie în ziar: „Condamnat la 11 ani". 
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– Deţinut Bulă, începând de astăzi eşti pus în 

libertate. 

– Cum, domnule director, mă daţi afară din locul 

unde am fost cazat, hrănit, încălzit... din locuinţa pe care 

am plătit-a cu preţul libertăţii mele?! Niciodată! 

 

  

– Spuneţi-mi maestre, zise inculpata, hermina de 

pe umerii magistraţilor este veritabilă sau e artificială? 

– Ce importanţă are?, se miră avocatul. 

– Demnitatea mea nu-mi permite să fiu judecată de 

o instanţă îmbrăcată în nişte piei nenorocite de iepure... 

 

  

– Cum? O sută de mii de lei pentru câteva minute 

de muncă la reparatul televizorului? Nici eu, care sunt 

avocat, nu câştig atâta. 

– Ştiu, nu trebuie să mi-o spuneţi! Nici eu, când 

eram avocat, nu câştigam atâta! 

 

  

– Dumneata pretinzi că ai aruncat în capul recla-

mantei numai cu roşii, şi nu cu obiecte contondente, aşa 

cum scrie aici? 

– Întocmai, domnule judecător, am aruncat cu 

roşii! 

– Şi atunci, cum îţi explici cucuiele pe care le are 

reclamanta? 

– Păi, să vedeţi... Roşiile erau în cutii de conserve... 
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Ţiganca ajunsese mare lider politic în unul dintre 

numeroasele partide ţigăneşti şi acum vroia să divorţeze 

de bărbatu-său. 

– De ce vrei să divorţezi? o întreabă judecătorul. 

– Marin nu mai e de rangul meu, dom'judecător! 

– Da, sări ca ars ţiganul, dar nici ea nu mai e de 

ranga mea!  

 

  

– Eşti acuzat că ai furat de la reclamant un cocoş!

 – Vai ce acuzaţie nedreaptă şi insultătoare... Eu, 

care sunt un meloman! Mi-a plăcut atât de mult cântecul 

lui, încât m-am hotărât să-l invit la mine acasă... unde 

speram să-l pot asculta în voie... 

 

  

– Recunoaşteţi că biletul a fost găsit de soţie, recla-

manta în procesul de faţă, în buzunarul dvs.? 

– Da… 

– Cine l-a pus? 

– Eu însumi. Vroiam să-l adresez chiar nevesti-mi... 

– E scrisul dvs.? 

– Nu. Eram prea emoţionat şi l-am dictat cuiva... 

 

  

– În timp ce se scălda, i-aţi furat reclamantului 

hainele. De ce aţi procedat astfel? 

– Am vrut să-l pedepsesc pentru că făcea baie într-

un loc în care scăldatul era interzis! 
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– Domnule judecător, atunci când veţi da sentinţa, 

vă rog să luaţi în considerare că inculpatul este o victimă 

nefericită a modului în care a fost educat de părinţii lui. 

– Cum vine asta? 

– În copilărie a fost foarte răsfăţat de ei. Îi 

împlineau imediat cea mai mică dorinţă. Dacă, de exemplu, 

spunea: „Tată dă-mi 10.000 lei ca să-mi cumpăr 

îngheţată", imediat tatăl lui cobora în pivniţa casei, la 

tipografia instalată acolo, ca să-i tipărească suma 

solicitată... 

 

  

După ce a jurat cu mâna pe Biblie că va spune 

adevărul şi numai adevărul, meteorologul care compărea 

ca martor la proces, fu întrebat de judecător: 

– Ne puteţi spune cum va fi vremea în zilele 

următoare? 

– Asta nu pot să vă spun, domnule judecător. Am 

jurat că voi spune adevărul şi numai adevărul! 

 

  

La un proces care dura de mai mult timp: 

– Ce vârstă aveţi, doamnă? 

– Treizeci de ani, domnule judecător. 

– Bine, dar şi anul trecut mi-aţi spus că aveţi tot 30 

de ani! 

– Îmi cer iertare că vă reamintesc, dar şi atunci, ca 

şi acum, mă aflu sub prestare de jurământ şi nu am voie 

să-mi schimb depoziţia... 
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– Câţi ani ai, domnişoară?, întreabă judecătorul pe 

tânăra delicventă.  

– Dumneavoastră cât îmi daţi? 

– Cel puţin doisprezece ani! 

 

  

– Inculpat, prin sentinţa de astăzi eşti achitat! 

– Adică, cum vine asta, să iertaţi, domnule 

judecător? 

– Adică acuzaţia de furt, de care ai fost învinuit, nu 

a putut fi dovedită, aşa că eşti liber. 

– Vai, cât mă bucur!... Dar, banii... banii pot să-i 

păstrez, domnule judecător? 

 

  

Declaraţie: 

Individul, pe care am aflat că-l cheamă Rădulescu, 

duce o viaţă parazitară, în sensul că merge prin mai multe 

localuri şi promite la diverşi consumatori, că le face 

cunoştinţă cu fete tinere, în schimbul unei sume de bani. 

Cer să fie condamnat exemplar, acest parazit, care şi pe 

mine m-a amăgit, cu toate că-i plătisem o masă și 50.000 

de lei... 

 

  

– Ce-aţi avut de împărţit cu vecinul? 

– Onorată instanţă, dacă l-am văzut că mă bate şi la 

table, şi la şah, şi la şeptică, şi la 66, ce era să fac? L-am 

bătut și eu o dată, de să mă ţină minte... 
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Avocatul acuzării: 

– Apărarea formulată de inculpat în timpul cerce-

tărilor, conform căreia, cei doi cocoşi și iepurele, se aflau 

pe stradă şi nu în curtea părţii vătămate, nu poate fi 

reţinută de instanţă, având în vedere ora înaintată la care 

a fost săvârşită fapta şi care ar fi făcut imposibilă prezenţa 

animalelor pe stradă... 

 

  

– Cum ţi-ai permis să conduci autoturismul în stare 

de ebrietate? 

– Domnule judecător, adevărul este că eu n-am 

ştiut că sunt beat, până când poliţia nu m-a pus să suflu în 

băşică... 

 

  

– Inculpat, recunoşti că ai spart capul reclamantei? 

– Recunosc, dar solicit în orice caz să facem o 

reconstituire. 

– Dacă recunoşti, ce rost mai are? 

– Vreau să văd dacă mai are curajul să mă mai 

înjure o dată! 

  

  

– De ce l-aţi reclamat pe domnul Ionescu? 

– Pentru că m-a insultat... M-a făcut „porc"! 

– Şi ce pretindeţi?  

– Să mă plătească aşa cum ar plăti pentru un porc 

cu 60.000 lei/kg de carne vie. 
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– Inculpat, te invit ca, în faţa instanţei de judecată, 

să spui adevărul. Eşti om adult, eşti normal din punct de 

vedere psihic, poţi face deosebirea între ce-i al tău şi ce 

nu-i al tău. Şi atunci, cum de susţii că nu ţi-ai dat seama? 

– Ăsta e purul adevăr, dom' judecător. Cum era să 

fac deosebirea, când eu am spart magazinul în timpul 

nopţii... 

 

  

– Eşti acuzat de vagabondaj şi de cerşetorie, spuse 

judecătorul. Şi, pe deasupra, eşti şi nerecunoscător. 

Doamna aici de faţă ţi-a dat o prăjitură şi tu, drept 

mulţumire îi spargi geamul cu o piatră? 

– Nu era o piatră, dom'judecător, era chiar 

prăjitura! 

 

  

– Eu, eram băut?! Nu băusem în ziua aceea nici o 

picătură. 

– Da, dar martorii susţin că nici nu te puteai ţine 

bine pe picioare. 

– Da... dar asta din cauza... emoţiei, domnule 

judecător. 

 

  

 – Măi femeie, când ai furat acea rochie de la 

magazinul de confecţii, nu te-ai gândit la viitorul dumitale? 

– Ba m-am gândit, domnule judecător, de aia am şi 

luat-o cu o măsură mai mare... 
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– Inculpat, ai jurat că ai să spui adevărul şi numai 

adevărul, aşa că îţi atrag atenţia că, dacă te vei face vinovat 

de mărturie falsă, vei căpăta 1 până la 3 ani închisoare, 

spuse judecătorul. 

– Da, domnule judecător, dar dacă voi spune 

adevărul, pot să capăt 10 ani... 

 

  

– Inculpat, explică modul cum ai reuşit să furi 

portofelul fără ca proprietarul să simtă ceva! 

– Cu tot respectul faţă de Onorata Curte, refuz să 

fac lucrul acesta. Nici eu, la vremea mea, n-am fost instruit 

pe gratis... 

 

  

– Ia spune cum ai săvârşit cele 9 furturi?, întreabă 

judecătorul. 

– Domnule judecător, pesemne ca am fost de 

fiecare dată foarte beat şi nu-mi mai aduceam, aminte că 

n-am voie să fac aşa ceva. 

 

  

– Eşti acuzat că ai delapidat de la firma la care 

lucrai, „prin mijloace ingenioase", după cum scrie în 

rechizitoriu, suma de 2 miliarde de lei. 

– Îmi recunosc fapta, domnule judecător, dar vă 

rog să se scoată din actul de acuzare expresia „prin 

mijloace ingenioase". Dacă erau cu adevărat ingenioase, n-

aş mai fi fost prins... 
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– Faptul că s-au furat acei bani nu poate fi negat, 

spuse avocatul. Cum să te apăr? 

– Spune că i-ai furat dumneata! 

 

  

– Adevăratul motiv pentru care vecinii mei 

divorţează, spuse martorul, este acela că ea nu prea gătea 

şi, din această cauză, el îşi petrecea cea mai mare parte a 

timpului prin tot felul de localuri dubioase. 

– De unde ştiţi cu-atâta precizie acest lucru? 

– Păi, doar mergeam împreună, domnule judecător. 

 

  

– Acum relatează Curţii, unde te-a sărutat? 

– Pe gură, Onorată Curte. 

– Nu, nu, trebuie să precizezi locul unde te aflai... 

– În braţele lui, domnule judecător. 

 

  

– De ce aţi venit în sală la proces cu ranga aceea de 

fier? 

– Mi s-a spus că, având un avocat din oficiu, e 

foarte posibil să trebuiască să mă apăr singur! 

 

  

– Acuzat, unde ţi-a fost capul când ai violat-o pe 

reclamantă? 

– Dacă trebuie neapărat să vă spun, o fac cu toată 

sinceritatea, domnule judecător: între picioarele ei! 
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– Pentru stabilirea pensiei de întreţinere, pârâtul, 

să aibă la termenul următor, veniturile pe care le-a avut pe 

ultimele 6 luni. 

– Le-aş aduce eu, dar neştiind ce vrea reclamanta, 

le-am cheltuit până la ultimul leu. 

 

  

– După ce v-am ascultat peroraţia, zise judecătorul, 

vă rog să-mi răspundeţi: vă declaraţi vinovat sau 

nevinovat? 

– Asta trebuie s-o stabiliţi dumneavoastră, doar 

pentru asta luaţi salariu, nu? 

 

  

– Reclamant, susţineţi că ceasul care a fost recu-

perat de la acuzat, vă aparţine? 

– Da, domnule judecător. 

– Uită-te bine la el, este un ceas ieftin, de duzină, 

care se fabrică cu miile... Uite, chiar şi grefierul are unul la 

fel. 

– E foarte posibil, pentru că, de fapt, mi-au fost 

furate două ceasuri... 

 

  

 Un avocat se confesa unui prieten. 

– Când eram mic, cea mai mare dorinţă a mea era 

ca atunci când voi fi mare să mă fac mafiot... 

– Ferice de tine că ţi-ai putut îndeplini visul din 

copilărie... 
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– Domnule avocat, vă rog să vă convingeţi clientul 

să nu mai plângă! Nu pot fi înduioşat prin asemenea 

trucuri ieftine. 

– Mă gândeam eu, domnule judecător, spuse 

inculpatul. Dar nu ştiu de unde ştia nevastă-mea că, dacă 

mă smiorcăi un pic, obţin tot ce vreau de la dum-

neavoastră! 

  

  

La închisoare, discuţie între doi gardieni: 

– Deţinutul din celula nr. 5 mă pune pe gânduri. Nu 

ştiu dacă ai observat, dar aceasta este deja a treia noapte 

de când nu mai doarme în celula lui! 

 

  

– Ai aflat că unul dintre ai noştri, Fane Linguraru, e 

internat la spital? 

– La spital?! Dar nu mai departe de sâmbătă seara 

l-am văzut la discotecă. Dansa foarte languros cu o blondă 

planturoasă. 

– Da, nimic de zis. L-ai văzut tu, da' chestia mai 

nasoală e că l-a văzut şi nevastă-sa. 

 

  

– Mi-aţi trimis note de plată pentru două vizite, ori 

eu am fost la dvs. o singură dată... 

– Da', dar când te-ai întors ca să-ţi iei pălăria pe 

care o uitaseşi, n-ai intrat pentru a doua oară în biroul 

meu să mă întrebi unde se află? 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

319 

  

– Inculpat, de ce nu-ţi mai recunoşti acum, la 

proces, declaraţia dată la poliţie?, se miră judecătorul.  

– Păi, să vedeţi, domnule judecător, între timp, 

avocatul meu a izbutit să mă convingă că sunt nevinovat... 

  

  

Un gangster, vizibil nervos, sună la cimitir. 

– Puteţi să-mi spuneţi la ce oră are loc înmor-

mântarea lui domnului Brown? 

– Domnule, regret, dar trebuie să vă aduc la 

cunoştinţă că azi nu avem de oficiat servicii funebre 

pentru nici un Brown. 

– Fir-ar să fie! Cred că iar am uitat să-l omor! 

 

  

– Calmaţi-vă, doamnă, şi nu mai strigaţi! Pentru un 

divorţ trebuiesc nişte motive întemeiate, de ce fapte îl 

învinuiţi pe soţul dvs.? 

– Bestia m-a bătut! 

– Cu vreun motiv anume? 

– Cu nici un motiv, dom' judecător. Cu o bâtă cât 

toate zilele! 

 

  

– Uită-te bine şi spune-mi, zise judecătorul, 

recunoşti în acuzat pe cel care ţi-a furat maşina? 

– Domnule judecător, după ce l-am ascultat pe 

avocatul care-l apără, am început să mă îndoiesc că am 

avut maşină... 
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– Aţi mai suferit vreo condamnare penală? 

– Da, domnule judecător, acum 10 ani, pentru că 

am făcut baie într-un loc nepermis. 

– Şi după aceea? 

– După aceea... nu mi s-a mai permis să mă duc să 

fac baie decât în coloană. 

  

  

– Inculpat, aici scrie că eşti surdo-mut. E adevărat? 

– Da, domnule judecător şi vă anunţ că nu voi vorbi 

decât în prezenţa avocatului meu... 

 

  

– Care este starea dumitale civilă: căsătorit sau 

necăsătorit? 

– Căsătorit, domnule judecător, dar dacă aveţi o 

partidă bună, divorţez imediat de actuala mea nevastă... 

 

  

– Domnule avocat, în procesul meu, sunteţi sigur că 

veţi câştiga? 

– Sunt foarte sigur! Eu sunt întotdeauna în câştig 

de cauză, doar v-am cerut onorariul dinainte! 

  

  

– Ce părere aveţi, domnule avocat, despre un om 

care este prins în flagrant delict de adulter? 

– Cred că este un tâmpit, neglijent şi, pe deasupra, 

prea leneş ca s-o rupă la fugă atunci când e cazul! 
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– În actul de acuzare scrie că, pe lângă bani, ai furat 

şi băuturi alcoolice. 

– Ce să fac domnule judecător... dacă mi-a plăcut să 

beau! 

– Să ştii că numai băutura e de vină că ai ajuns aici! 

– Vă mulţumesc că măcar dvs. găsiţi o vorbă bună 

pentru mine, că foţi ceilalţi spun că numai eu port toată 

vina! 

  

  

– Cum ai reuşit să câştigi procesul?, îl întreabă un 

avocat pe un coleg. 

– Am reuşit să trec principalele acuzaţii ce planau 

asupra clientului meu asupra unui alt suspect. 

– Şi acum?  

– Acum îl apăr pe acesta din urmă! 

 

  

– Vai, domnule avocat, cât sunt de fericit că am 

câştigat procesul! Cum să vă arăt mulţumirea şi 

recunoştinţa mea? 

– Dragă domnule, din fericire, de când s-au in-

ventat banii, acest lucru nu mai constituie nici o greutate. 

 

  

La barou: 

– Pentru o singură întrebare îmi veţi cere să vă 

plătesc onorariul? 

– Nu, numai pentru răspuns! 
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– Vă rog, domnule judecător, să pronunţaţi divorţul 

în favoarea mea, pe motiv că soţul mă torturează olfactiv 

cu capra, pe care insistă să o cazeze în dormitorul nostru... 

şi eu nu mai pot să-i suport mirosul. 

– Dacă nu puteţi să suportaţi mirosul, de ce nu 

aerisiţi camera sau de ce nu ţineţi fereastra deschisă? 

– Neh, nu se poate! Ce? Vreţi să-mi zboare toţi 

porumbeii? 

 

  

– Acum două luni de zile, când stăteam la gard, 

numai ce-o văd pe ea, pe trotuarul celălalt cu drăguţul ei, 

se ţineau pe după gât şi ea îi şoptea la ureche că îl iubeşte. 

– Şi dumneata, de la gard, ai auzit ce-i şuşotea 

dânsa la ureche? 

– Poftim? 

– Uite, repet întrebarea: ai auzit dumneata ce 

vorbeau în şoaptă pe trotuarul de peste drum? 

– Ei, da, înţeleg. Sigur c-am auzit! Eu îmi iubesc 

nepotul şi vreau să-l ajut... 

 

  

– Inculpat, eşti acuzat de tâlhărie! Recunoşti? 

– Ce tâlhărie, onorată instanţă? Eu doar i-am arătat 

cuţitul, gândindu-mă că poate vroia să-l cumpere, 

încercam o afacere. Şi atunci el m-a lovit peste mână cu 

ceasul, portmoneul cu banii şi cu inelele. După treaba asta, 

a luat-o aşa de iute la fugă, încât n-am mai avut timp să-i 

dau restul şi cuţitul! 
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– Pe dumneata se vede de la o poştă că eşti un hoţ 

perseverent. De trei ori ai intrat prin efracţie în magazinul 

de confecţii! 

–  N-am furat decât o bluză, domnule judecător, dar 

n-am nimerit măsura şi m-a trimis nevastă-mea de două 

ori să o schimb... 

   

  

– Asta-i culmea!, se enervă judecătorul. Cum poţi 

să susţii că n-ai furat, când ai fost prins în flagrant delict! 

– Da, dar atunci eram beat... 

– Aceasta nu e o scuză. 

– Ba e, că dacă nu eram beat nu mă prindeau cât îi 

hăul! 

 

  

– Iar ai ajuns în faţa instanţei, inculpat? Ştii că după 

ce ai fost pus în libertate ultima oară, puţinul timp 

petrecut în afara închisorii l-ai folosit ca să comiţi 11 

delicte? 

– Comiteam eu mai puţine, domnule judecător, dar 

ce-s eu de vină dacă nu m-au prins mai devreme?! 

  

  

– Inculpat, îi spuse judecătorul braconierului, eşti 

condamnat la trei luni de închisoare! Mai ai ceva de 

adăugat? 

– Vă implor, domnule judecător, nu s-ar putea ca 

pedeapsa s-o execut în timpul în care vânătoarea e oprită? 
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– Dumneata eşti o femeie curajoasă. Fără ajutorul 

nimănui, l-ai bătut bine pe hoţ şi l-ai azvârlit afară din 

casă, unde l-a prins poliţia. 

– Să vedeţi, domnule judecător, era întuneric şi eu 

am crezut că hoţul e nenorocitul de bărbatu-meu, întor-

cându-se de la bufet... 

 

  

– Acuzat, relatează faptele!, îi ceru judecătorul. 

– Mă aflam cu un prieten la bar, când a intrat recla-

mantul şi a început să ne strige cuvinte insultătoare. 

– Ce fel de cuvinte? 

– Hoţilor, porcilor, ticăloşilor! 

– Nu, nu! Nu aşa! Te rog să te adresezi onoraţilor 

juraţi, atunci când spui aceste lucruri! 

 

  

– E de necrezut, se miră judecătorul. Ai furat un 

ditamai sac cu alimente şi băuturi spirtoase, iar banii din 

sertarul de la casă i-ai lăsat neatinşi?! 

– Vai, domnule judecător, şi dumneavoastră? 

– Cum adică „şi eu”? 

– Păi, nu mi-a fost de ajuns cât m-a înjurat nevastă-

mea pentru treaba asta, începeţi şi dvs. cu reproşurile... 

 

  

– Mai şi negi? Poliţistul te-a surprins cu amândouă 

mâinile în buzunarul reclamantului. 

– Mi-era frig, domnule judecător! 
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– Acuzat; ştii carte? 

– Nu ştiu, domnule judecător. 

– Şi ce ocupaţie ai? 

– Citesc în palmă, domnule! 

 

  

– Ce motiv de divorţ aveţi? 

– Se împlinesc trei luni de când soţia mea nu mi-a 

mai adresat niciun cuvânt! 

– V-aş mai da un termen să vă mai gândiţi; astfel de 

femei se întâlnesc foarte rar... 

 

  

– Dumneata ai fost adus în faţa instanţei pentru 

vagabondaj. 

– E numai o chestie de interpretare, domnule 

judecător... Unui turist fără bani îi spunem vagabond, iar 

unui vagabond cu bani, îi spunem turist... 

  

  

– Numitul Ion Zgârci, e adevărat că aţi numit-o pe 

reclamantă, scroafă ordinară? 

– E adevărat, dar numai după ce ea m-a făcut albie 

de porci... 

 

  

– Ce-ai căutat în coteţul de găini al reclamantului? 

– N-am căutat nimic, eram în stare de ebrietate şi 

am avut convingerea că sunt în coteţ la mama... 
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– Inculpat, eşti acuzat că ai furat o gâscă, se 

pronunţă judecătorul. 

– Era o gâscă sălbatică, domnule judecător. 

– De unde ştii asta cu atâta precizie? 

– Păi, dacă aţi fi văzut numai cât m-am chinuit până 

am prins-o!... 

 

  

Un avocat mai în vârstă şi cu o experienţă bogată îl 

instruia pe un coleg debutant. 

– La proces, totdeauna să te străduieşti să vorbeşti 

cât mai mult... 

– Ca să plictisesc instanţa, maestre? 

– Nu, nu ăsta e scopul! Trebuie să-ţi fie clar că, cu 

cât vei vorbi mai mult, cu atât mai mult timp va rămâne 

clientul tău în libertate... 

 

  

– Inculpat, ce puteţi să mai adăugaţi în apărarea 

dvs.? 

– Aproape nimic, domnule judecător! Ce-am mai 

vrut eu să spun, a spus avocatul şi... ce nu am vrut să spun, 

a spus procurorul! 

 

  

– Inculpat, ai săvârşit violul aşa cum l-a descris 

domnul procuror? 

– N-aş putea spune că descrierea a corespuns 

întocmai, dar şi metoda dumnealui merită atenţie. 
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– Domnule judecător, ţin să vă reamintesc că acum 

o lună am scăpat-o pe soacra dumneavoastră din casa care 

luase foc! 

– Bine, bine, în afară de asta, spune ce alte 

fărădelegi ai mai comis? 

 

  

– Ce motiv ai avut să furi vioara vecinului, mai ales 

că nu ştii să cânţi la acest instrument? 

– E adevărat, nu ştiu să cânt, domnule judecător, 

dar ce, vecinul meu ştie?! 

  

  

– Mai aveţi ceva de adăugat, domnule avocat? 

– Onorată instanţă, ne vom întâlni din nou peste 

două săptămâni, când din nou vom plimba mortul la 

groapă, pentru a pune la punct pe acei care nu au ţinut 

cont cu cine au de-a face! 

 

  

– Aţi ajuns din nou pe banca acuzării! De vină este 

tot alcoolul? 

– Da' de unde, domnule judecător! Credeţi că eu nu 

ştiu că la închisoare nu e cârciumă?! 

 

  

– De ce l-ai ultragiat pe poliţist? 

– Nu l-am ultragiat! În realitate m-am sprijinit de 

el, pentru a nu cădea, deoarece eram băut... 
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La închisoare: 

– Domnule director, nu s-ar putea să capăt o per-

misie de două săptămâni? Se mărită o verişoară. 

– Deţinut, cred că nu ești în toate minţile! 

– V-aş ruga să spuneţi asta şi la proces, domnule! 

 

  

Judecătorul către ţiganul inculpat: 

– Ce căutai în grădina reclamantului? 

– Eu nu facem acolo nimic, mâncaţi-aş, vântul m-a 

aruncat acolo.  

– Reclamantul te-a văzut cum smulgeai ceapă!  

– Ba nu, eu numai m-am apucat de ea ca să nu mă 

ia vântul! 

 

  

– Nu mă simt vinovat de faptele pentru care am 

fost trimis în judecată. 

– Cum, nu e adevărat că aţi sculat din somn partea 

vătămată, sunând cu insistenţă la uşă, că întrebându-vă 

„cine este?”, aţi răspuns: „om bun”, iar când a deschis uşa i-

aţi aplicat un pumn în ochi? E adevărat că v-aţi năpustit în 

apartament? 

– Da, dar eu căutam etajul IX scara A şi am nimerit 

la etajul IX, scara B. 

– Atunci, cum de nu vă recunoaşteţi vinovat de 

violare de domiciliu? 

– Păi, la ora două noaptea, mai poţi nimeri, la sigur, 

o adresă?! 
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– Cum s-au petrecut lucrurile? 

– I-am luat 300.000 lei şi i-am promis un casetofon, 

considerând afacerea încheiată. Drept să vă spun, m-am şi 

mirat că a avut atâta încredere în mine, pentru că, dacă e 

să fiu sincer, eu unul nu mi-aş fi dat pe mână 300.000 lei. 

 

  

Între vecini la tribunal: 

– Ce faci pe aici? 

– Ce să fac? Iar mi-a picat vecinul în mână. El mă dă 

în judecată pentru insulte, iar eu îl dau pentru denunţ 

calomnios... 

 

  

Drepturi conjugale. 

– Domnule judecător, un bărbat are dreptul să 

deschidă scrisorile soţiei? 

– Drept are, dar curaj, ba! 

 

  

– Soţul dvs. susţine că l-aţi jignit. 

– Da, domnule judecător. I-am zis: „Orbule” ca să 

schimbe dioptriile și să poată să-mi vadă mai bine profilul 

moral... 

 

  

– Ce-i reproşaţi soţiei, ca motiv de divorţ? 

– Ea are un bioritm zdruncinat, ori insomnie ori 

somn prelungit, ea fiind nocturnă şi eu diurn. 
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– Agentul de circulaţie, spuse judecătorul, susţine 

că vă deplasaţi cu 110 km/h, pe sens interzis şi cu farurile 

stinse! Ce aveţi de spus? 

– Vă rog să mă credeţi, domnule judecător, că n-

aveam încotro. Maşina era furată. 

 

  

– E drept că te-au arestat pentru speculă? 

– Nu, nu e drept. E drept că am cumpărat 20 de 

bilete pentru meciul de fotbal cu 4.000 de lei şi le-am 

vândut cu 8.000 lei, dar n-am avut intenţii de speculă. Am 

urmărit ca la meci să poată asista adevăraţii suporteri, 

care erau hotărâţi să-şi procure un bilet cu orice preţ, nu 

oricine. Mă mir că organele de urmărire penală n-au 

reţinut acest aspect, deşi era vorba de meciul Steaua-

Rapid! 

 

  

– Va să zică, spuse judecătorul, declaraţi că aţi fost 

deoparte, în timp ce acuzatul îşi bătea fără milă, nevasta? 

De ce nu i-aţi sărit în ajutor? 

– N-a fost nevoie, domnule judecător! Vecinul meu, 

se descurca foarte bine şi singur... 

 

  

– De ce ai furat balotul de pânză?  

– E drept că am sărit gardul cu balotul în braţe, dar 

nu pentru ca să mi-l însuşesc, ci pentru a mă duce la 

bufetul de vizavi să-mi cumpăr ţigări... 
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– Știți că vă faceţi vinovat de tâlhărie? 

– Cum aşa, domnule judecător? În realitate, ne-am 

contrazis şi am pus pariu între noi, că partea vătămată nu 

va avea curaj să ne dea în păstrare banii şi ceasul, dar a 

avut, de vreme ce ele s-au găsit la noi... 

 

  

 – Este adevărat că l-ai opărit pe reclamant? 

– Nu este adevărat, domnule judecător. Nu am 

putut arunca prin geamul bucătăriei oala cu apă fiartă, în 

capul părţii vătămate, deoarece fereastra bucătăriei are 

gratii şi oala nu încape printre zăbrele. În plus, lunea după 

amiază, apa caldă este oprită. 

 

  

– Dumneata ce reclami? 

– Eu şi prietenul meu de la nuntă, după ce-am băut 

mai multe sticle de apă minerală, ne-am simţit foarte 

obosiţi şi ne-am culcat sub un pom. Când ne-am trezit şi 

am vrut să ne încălţăm, nu ne-am mai găsit ceasurile de 

mână. 

 

  

 – Cum s-au petrecut faptele? 

– Onorată instanţă, ţin să arăt, că nu ştiu prea 

multe cu privire la cele întâmplate, întrucât în acea seară 

aveam intenţia să zugrăvesc şi chiar l-am rugat pe inculpat 

să mă ajute, după ce terminaserăm de băut cele 3 sticle de 

ţuică şi 5 de vin... 
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– De ce i-ai vândut reclamantului un inel de tini-

chea, spunându-i că-i de aur? 

– Eu am fost de bună credinţă, onorată instanţă, 

deoarece îl cumpărasem de la piaţă şi chiar dădusem pe el 

5000 lei... 

 

  

Trei inculpaţi au compărut în instanţă. Judecătorul 

care era saşiu, privi la primul dintre inculpaţi şi-l întreabă. 

– Cum te numeşti? 

Al doilea inculpat se ridică în picioare şi spune: 

– Vasile Peştemort, domnule judecător. 

 Judecătorul se uită furios la al doilea inculpat şi-i 

spuse răstit. 

– Nu pe dumneata te-am întrebat! 

– Dar eu n-am scos niciun cuvânt, se scuză cel de-al 

treilea. 

 

  

– Ce ne poţi spune despre vecina dumitale?  

– Excursiile pe care le făcea vecina mea, domnule 

judecător, erau doar un pretext sub care ea vroia să-şi 

ascundă obiceiurile urâte. Dar cu mine nu i-a mers, că și eu 

am fost femeie. 

 

  

– Domnilor juraţi, observaţi, vă rog, fizionomia 

acuzatului este ca o oglindă, în care oricine dintre dum-

neavoastră poate zări chipul unui criminal fioros... 
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În celulă, la închisoare: 

– Tu cât stai aici? 

– Cincisprezece zile. 

– Doar atât? 

– Da! Pe urmă, mă spânzură! 

 

  

Un deţinut îşi întreabă vecinul de celulă: 

– Pentru ce te afli aici? 

– M-a păscut rău ghinionul. Am vrut să-mi răpesc 

logodnica, dar din cauza grabei, am luat doar zestrea. 

 

  

Din certificatul eliberat de Medicina Legală:  

Victima a fost lovită cu o furcă şi un ciomag, 

căpătând leziuni pentru care a fost nevoie de îngrijiri 

medicale, fără niciun motiv... 

  

  

– Mai ai ceva de adăugat în apărarea dumitale?, 

întreabă judecătorul. 

– Da, răspunse acuzatul. Am mai fost condamnat de 

10 ori şi n-a folosit la nimic. 

 

  

– Ai auzit că Ionescu a fost acuzat pentru că a 

încercat să-şi omoare soacra? 

– Da, dar judecătorul a dispus eliberarea lui 

condiţionată. A vrut să-i mai dea o şansă!  
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– Nu înţeleg! 

– Ce nu înţelegi? 

– Să ajungă el să ne dea în judecată! Pe noi, cei 5 

fraţi originali şi pe cei 11 fraţi proveniţi din diferite alte 

grade de rudenie?! 

 

  

– Cum s-au petrecut faptele? 

– De la moartea tatălui şi până la înmormântarea 

lui, s-a servit la discreţie: lichior, coniac, salam de Sibiu, 

miel la tavă diverse fripturi şi ţigări Kent. Ba chiar au fost 

aduse cu taxiul și 12 călugăriţe, ca să participe la 

înmormântare... 

 

  

– Recunoşti aceste probe? 

– Nu le recunosc, domnule judecător. Pozele pre-

zentate de pârâtă sunt false şi neadevărate. Eu nu am fost 

în mijlocul naturii cu acea domnişoară, ci numai la Foto-

Studio,unde aveau picturi cu copaci şi capre... 

 

  

– Adevărul este dovedit, domnule judecător, iar 

acest martor face din ţânţar, armăsar! 

– Şi care este adevărul, domnule avocat? 

– E că acest client al meu munceşte şi câte 25 de 

ore pe zi... 

– Chiar atât? 

– Ba uneori şi mai mult! 
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– Clientul dumneavoastră, îl întreabă judecătorul 

pe avocat, este o persoană în al cărui cuvânt se poate avea 

încredere? 

– Da, domnule judecător. L-am văzut întorcându-se 

acasă după o zi de pescuit şi spunând tuturor că n-a 

pescuit nimic! 

 

  

Un tânăr soț este adus în faţa instanţei de judecată 

şi acuzat că şi-a bătut crunt nevasta. Judecătorul îl 

condamnă pe agresor la o lună de închisoare.  

– Cred că vă daţi seama, domnule judecător, spuse 

inculpatul, că treaba asta o să ne strice luna de miere. 

 

  

– Recunoşti că i-ai fracturat mâna persoanei 

vătămate? 

– Recunosc, domnule judecător, dar nu sunt 

vinovat, chiar el a ridicat mâna.  

– Şi dumneata ce făceai? 

– Eu nu vroiam să-i rup mâna. Vroiam să-i trag una 

în cap... 

 

  

– Domnule judecător, crezi că inculpatul este un 

ticălos înrăit? 

– Da, domnule judecător! Gândiţi-vă că a fost în 

stare să-şi ascută cuţitul pe piatra de mormânt a tatălui 

său, ca să-i taie beregata maică-si. 
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– Vreţi să divorţaţi?, întreabă judecătorul. 

– Da, răspunde soţul. 

– Şi dumneavoastră, doamnă? 

– Şi eu, răspunde soţia. 

– Atunci de ce spuneţi că nu vă înţelegeţi? 

 

  

– Locuiam vis-a-vis de părţile în cauză. De multe 

ori am văzut că reclamanta striga după ajutor, apoi sărea 

pe fereastră, declară martorul. 

– Priviţi talia reclamantei şi precizaţi, încăpea chiar 

aşa uşor pe fereastră?, ceru judecătorul. 

– Păi... o lărgise! 

 

  

– Spuneţi-mi, vă rog, domnule gardian, de ce sunt 

aici peste tot gratii la ferestre? 

– Pentru mai multă siguranţă. 

– Ei zău, dar cine credeţi că va da lovitura chiar aici 

la penitenciar? 

 

  

Judecătorul: 

– Eşti acuzat de violare de domiciliu. Recunoşti? 

Inculpatul: 

– Nu recunosc! Când am intrat peste dumneaei, 

pentru ca să-i cer 20.000 lei, a început să zbiere şi au 

apărut vecinii, iar eu am luat-o la fugă de bună voie şi 

nesilit de nimeni. 
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– Pârâta V.A. a venit bine pregătita, pentru a mă 

bate, având asupra ei un cleşte de perforat abonamente. 

– Unde a avut loc altercaţia? 

– În tren. 

– Cunoaşteţi ce meserie are pârâta? 

– Da ... E controloare! 

  

  

– Martor, juri că vei spune adevărul? 

– Jur că voi spune adevărul şi nu voi ascunde nimic 

din cele ce m-a învăţat reclamantul să spun la proces... 

  

  

– Dacă nu erai prins, cât timp ai mai fi continuat să 

furi? 

– Cam două zile, că pe urmă plecam la mare... 

 

  

– Ce ne puteţi spune despre comportamentul dum-

neavoastră social, domnule procuror? 

– Noi am dus o viaţă modestă şi retrasă. În afară de 

câteva excursii în străinătate, nu am mers nicăieri în altă 

parte, nici măcar până în comuna vecină... 

  

  

– Cum de te-ai apucat de furat? 

– Păi, într-o noapte, după ce-am adormit, am avut 

un vis că umblam prin coteţ după găini. Şi cum eu cred în 

vise, m-am sculat şi am pus visul în aplicare. 
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– Ce motiv de divorţ ai? 

– Domnule judecător, zadarnic pun eu mâna şi 

încerc să fac ordine prin casă, ea îşi aduce prietenele ei, 

beau, fumează, întorc toată casa pe dos şi vorbesc la 

telefon de 300.000 de lei lunar... 

  

  

– Ocupaţia? 

– N-am. 

– Aţi mai fost condamnat? 

– Da... de două ori. 

– Aţi lucrat vreodată undeva? 

– Nu, că n-am prea avut timp. 

 

  

La divorţ: . 

– De ce aţi dat de pomană unui om oarecare, 

tocmai haina de piele şi căciula de astrahan ale soţului 

dumneavoastră? 

– Pentru că erau cele mai valoroase... 
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Culminoide 
 

 

 
 

Care este culmea paternităţii? 

Să-ţi recunoşti copilul de la o... poştă! 
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Ce este culmea abilităţii chirurgicale? 

Să operezi un calcul... integral! 

 

  

Care este culmea tăieturii? 

Să tai mofturi! 

 

  

Care este culmea dărniciei? 

Să dai... colţul! 

 

  

Care este culmea avariției? 

Să nu dai o palmă! 

 

  

Care este culmea inteligenţei? 

Dacă nu-ţi place brânza albă să-ţi pui ochelari 

verzi! 

 

  

Care este culmea vitezei? 

Să alergi în jurul unui bloc şi să-ți vezi fundul... la 

colțul din fața ta! 

 

  

Care este culmea artei culinare? 

Să mănânci fript un pui... de lele. 
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Care este culmea beţiei? 

Să treci pe lângă cârciumă şi să-ţi lase gura... apă. 

 

  

Care este culmea lăcomiei? 

Să mănânci... dintr-o farfurie zburătoare! 

 

  

Care este culmea profesiei de mănușar? 

Să facă o mănuşă pentru o mână de oameni! 

 

  

Care este culmea cubismului? 

Să ceri la restaurant şvaițer cu găuri pătrate! 

  

  

Care este culmea beţiei? 

Să bei vin gol şi la plată să-ţi vină cu sifon! 

 

  

Care este culmea obedienței feminine? 

Să fii balerină: trebuie să dansezi cum îți cântă 

bărbatul! 

 

  

Care este culmea răbdării? 

Musafirul care aşteaptă răbdător să treacă vremea 

ca să coincidă cu programul său. 
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Care este culmea milităriei?  

Să stai concentrat până... te diluezi! 

 

  

Care este culmea lecturii?  

Să citeşti nişte... cărţi de joc! 

 

  

Care este culmea mecanicii?  

Să pui la uşă o broască... vie! 

 

  

Care este culmea agriculturii?  

Să faci irigaţii cu pompe... funebre! 

 

  

Care este culmea astronomiei? 

Să cercetezi cu telescopul cerul... gurii! 

  

  

Care este culmea prevederii? 

Să-ţi pui vată în urechi, ca să nu auzi cum se crapă 

de ziuă. 

 

  

Care este culmea abilităţii dirijorale? 

Să sincronizezi perfect mişcările baghetei cu ritmul 

orchestrei. 
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Care este culmea zootehniei? 

Să mulgi o vacă… încălțată! 

 

  

Care este culmea incendiilor? 

Să stingi focul sacru al unui artist! 

 

  

 Care este culmea virtuozităţii instrumentale? 

Un pian care dă din coadă! 

 

  

Care este culmea navigaţiei? 

Să înfrunţi furtunile... casnice! 

 

  

Care este culmea prostiei? 

Să paşti fericit până la Crăciun! 
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Care este culmea impotenţei? 

Să nu mai poţi mişca degetul cu care vrei să scoţi 

limba! 

 

  

Care este culmea înotului? 

Cu o mână să înoţi și cu cealaltă să dai din picioare. 

 

  

Care este culmea veseliei? 

Să râzi de un banc de peşti! 

 

  

Care este culmea abilităţii unui dentist? 

Să extragă o rădăcină pătrată! 

 

  

Care este culmea perfecţiunii unui croitor? 

Să pună petice găurilor... şvaiţerului! 

 

  

Care este culmea scepticismului? 

Să cauţi viermi în mărul lui Adam! 

 

  

Care este culmea dinamicii? 

Să bagi cheia maşinii în broasca uşii de la apar-

tament şi să se mişte blocul. 
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Care este culmea nepoliteţii? 

Patru valeţi care bat trei dame! 

 

  

Care este culmea profesiei de pălărier? 

Să facă o pălărie pentru Capul... Bunei Speranţe! 

 

  

Care este culmea lipsei de haz?  

Bancul de nisip. 

 

  

Care este culmea lipsei de tact? 

Să ceri un autograf autorului unei anonime. 

 

  

Care este culmea neatenţiei? 

Când îți bate inima, să răspunzi: Intră! 

 

  

Care este culmea răbdării? 

Să-ţi numeri firele de păr cu mănuşile de box în 

mâini. 

 

  

Care este culmea prostiei? 

Să stingi lampa şi să scaperi un chibrit să vezi dacă 

s-a stins. 
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Care este culmea canibalismului? 

Să mănânci şapte cai... putere. 

 

  

Care este culmea ingineriei? 

Să faci un pod peste apa... Sâmbetei. 

 

  

Care este culmea milităriei? 

Să instruieşti un boboc... pe varză. 

 

  

Care este culmea linguşelii? 

Să te cațeri cu... limba. 

 

  

Care este culmea bigamiei? 

Să ai o nevastă care să te chinuie cât trei. 

 

  

Care este culmea virtuozităţii artistice a unui 

rapsod popular? 

Să cânte la fluierul piciorului. 

 

  

Care este culmea performanţei economice în 

industria grea? 

Să mănânci sârmă ghimpată şi să iasă cale ferată. 
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Care este culmea îndemânării?  

Să deznozi un nod de cale ferată. 

 

  

Care este culmea deshidratării? 

Să ejaculezi praf. 

 

  

Care este culmea îndemânării pescăreşti? 

Să omori un peşte... înecându-l. 

 

  

Care e culmea pedepsei pentru leneşi și beţivi? 

Munca. 

 

  

Care este culmea indiferenței? 

Să dormi cu soţia și să te culci cu amanta. 

 

  

Care este culmea culmilor? 

Să sperii un tip chel atât de tare, încât să i se facă 

părul măciucă. 

 

  

Care este culmea lipsei de chef? 

Să stai pe marginea patului şi să nu ai chef să te 

culci. 
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Care  este  culmea ipocriziei şcolare? 

Să vezi copiii venind la şcoală cu zâmbetul pe buze. 

 

  

Care este culmea talentului unei coafeze? 

Să-ţi pună creierii pe moaţe. 

 

  

Care este culmea diplomaţiei feminine? 

Să fii însărcinată cu afaceri externe. 

 

  

Care este culmea profesiei de halterofil? 

Să te plângi că ai greutăţi în muncă! 

 

  

Care este culmea ciudăţeniei? 

Un pom cu rădăcini pătrate. 

 

  

Care este culmea ghinionului?  

Să mănânci piept de pui şi să-ţi rămână sutienul 

între dinţi. 

 

  

Care este culmea aglomeraţiei? 

Să fie atât de aglomerat autobuzul încât chiar şi 

şoferul să circule pe scări. 
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Care este culmea abilităţii chirurgicale? 

Să te opereze un hoţ de buzunare. 

 

  

Care este culmea durerii? 

Să-ţi crească un penis în talpă! 

 

  

Care este culmea exagerării? 

O furnică să pretindă că i-a intrat praf în ochi. 

 

  

Care este culmea şansei meteorologice? 

Să plouă cu bani. 

 

  

Care este culmea încăpăţânării? 

Să mergi la fotograf şi să aştepţi să vezi o păsărică. 

 

  

Care este culmea matematicii? 

Să te culci cu o necunoscută, să-i desfaci   

acoladele, parantezele mari şi pe cele mici, săi introduci 

întregul, să regulezi toate funcţiile neregulate şi să aştepţi 

9 luni rezultatul! 

  

  

Care este culmea culmilor? 

Să tratezi de bătrâneţe Babele din munţii Bucegi. 
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Care este culmea stomatologiei? 

Să plombezi dinţii unui pieptene. 

 

  

Care este culmea meteorologului? 

Să fie plătit vara cu bani lichizi şi iarna cu bani 

gheaţă! 

 

  

Care este culmea notarului? 

 Să legalizeze un act sexual! 

 

  

Care este culmea şovăielii? 

Să ezit, să nu ezit... 
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Care este culmea somnului? 

Să visezi că dormi! 

 

  

Care este culmea electricităţii? 

Să îţi vină la priză curenţi submarini sau literari! 

 

  

Care este culmea auzului? 

Poftim?! 

 

  

Care este culmea oftalmologiei? 

Să vezi dublu cu un singuri ochi! 

 

  

Care este culmea beţiei? 

Să treci pe lângă cârciumă şi să-ţi lase gura... apă. 

 

  

Care este culmea geneticii? 

Să încrucişezi o capră de tăiat lemne cu un ţap... de 

bere! 

 

  

Care este culmea zgârceniei? 

Să te uiţi pe deasupra ochelarilor de teamă să nu-i 

uzezi! 
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Care este culmea impotenţei?  

Să nu mai poţi mişca degetul cu care vrei să scoţi 

limba! 

 

  

Care este culmea tehnologiei? 

Să alungi o muscă de pe ecranul calculatorului cu 

cursorul de la mouse! 

 

  

Care este culmea lecturii? 

Să citeşti nişte... cărţi de joc! 

 

  

Care este culmea vampirului? 

Să bea nectar de usturoi! 

  

  

Care este culmea răzbunării? 

Să-l croieşti pe croitorul care ţi-a croit greşit haina. 

 

  

Care este culmea prostiei? 

Să zici un banc şi să te prinzi ultimul! 

 

  

Care este culmea păstoritului?  

Să mulgi capra de la trăsură. 
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Care este culmea vulgarităţii? 

Cu vorbele nu-i poţi veni de hac unui om vulgar, 

pentru că nu poţi săi fii naş dacă el nu e fin. 

 

  

Care este culmea promovării? 

Să pui oaia lângă lup, ba s-o mai faci și șefa lui de 

cabinet. 

 

  

Care este culmea eleganţei vestimentare? 

Să ajustezi costumul lui Adam. 

 

  

Care este culmea recuperării? 

Să torni asfaltul şi să recuperezi groapa! 

 

  

Care este culmea moralităţii?  

Să ții morală unui cerc vicios. 

 

  

Care este culmea bigamiei? 

Să ai o nevastă care să te chinuie cât trei. 

 

  

Care este culmea indiferenţei? 

Afară ninge, iar tu să te faci că plouă. 
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Care este culmea tandreţii? 

Să mângâi cutia cu lapte praf şi să crezi că e un sân. 

 

  

Care este culmea culmilor? 

Să împlineşti 18 primăveri în toiul iernii.  

 

  

Care este culmea acuităţii auditive? 

Să auzi vocea sângelui. 

 

  

Care este culmea asemănării?  

Să compari o femeie cu o bicicletă, fiindcă dacă nu 

ai o cameră stai şi te uiţi la ele. 

 

  

Care este culmea prostiei? 

Să faci pe prostul toată viaţa. 

 

  

Care este culmea ghinionului? 

Să cazi dintr-un avion care se prăbuşeşte pe un 

vapor care se scufundă! 

 

  

Care este culmea perfecţiunii fotbalistice? 

Să dai gol şi să ratezi în reluare. 
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Care este culmea răbdării? 

Barometrul, care aşteaptă răbdător ca vremea să 

coincidă cu prognoza. 

 

  

Care este culmea zgârceniei? 

Să-ţi pui ceasul cu trei ore în urmă, ca să faci 

economie de... timp. 

 

  

Care este culmea zborului? 

Să te arunci de pe blocul de desen! 

 

  

Care este culmea conştiinciozităţii canine?   

Să te latre un căţel... de usturoi. 

 

  

Care este culmea somnolenţei? 

Să visezi că mănânci un pui de somn prăjit. 

 

  

Care este culmea durerii? 

Să-ţi crească un penis în talpă! 

 

  

Care este culmea exagerării? 

O furnică să pretindă că i-a intrat praf în ochi. 
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Care este culmea inconştienţei? 

O râmă care se duce la pescuit. 

 

  

Care este culmea zgârceniei? 

Să-ţi laşi toată averea prin testament ție însuţi. 

 

  

Care este culmea răbdării? 

Să asişti la o partidă de şah între doi ardeleni. 

 

  

Care este culmea paradoxului în geometrie? 

Să pui pe cineva la colţ într-o cameră rotundă. 

 

  

Care este culmea frustrării sexuale? 

Să te masturbezi de zor și să îți dai seama că nu 

eşti genul tău. 

 

  

Care este culmea pedagogiei? 

Un profesor de fizică, începându-şi lecţia cu: „Au 

fost odată ca niciodată 220 de volţi.” 

 

  

Care este culmea încăpăţânării? 

Să mergi la fotograf şi să aştepţi să vezi păsărică. 
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Care este culmea şansei meteo? 

Să plouă cu bani. 

 

  

Care este culmea prostituţiei? 

Să fii târfă în Insulele Virgine. 

 

  

Care este culmea politeţii? 

Să stai în picioare într-un autobuz gol. 

 

  

Care este culmea poluării sonore? 

Să auzi cum fac dragoste două schelete pe un 

acoperiş de tablă. 

 

  

Care este culmea pasiunii pentru nicotină? 

Să fii îndrăgostit lulea. 

 

  

Care este culmea inteligenţei unui pompier? 

Să fie deştept foc. 

 

  

Care este culmea bârfei? 

Mutul îi povesteşte surdului că orbul l-a văzut pe 

olog fugind. 
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Care este culmea răutăţii? 

Să sperii un struţ pe un drum asfaltat. 

 

  

Care este culmea regretelor? 

Să îți vezi soacra la volanul maşinii tale noi cum se 

îndreaptă spre prăpastie... 

 

  

Care este culmea calităţilor de gazdă perfectă? 

Să ai la masă cuţite atât de ascuţite, încât să taie 

pofta de mâncare a musafirilor. 

 

  

Care este culmea astrologiei? 

Să cercetezi cu luneta stelele de cinema. 

 

  

Care este culmea talentului de vânător? 

Să vânezi într-un codru... de pâine. 

 

  

Care este culmea alpinismului? 

Să cucereşti vârful unui ac. 

 

  

Care  este  culmea performanţei unui înotător? 

Să înoţi în bani! 
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Care este culmea inutilităţii? 

Să pui în Sahara plăcuţe cu „Nu călcaţi iarba!” 

 

  

Care este culmea abilităţii pe mare? 

Să navighezi în apele unui diamant. 

 

  

Care este culmea dorinţei? 

Să râvneşti la nevasta altui celibatar convins! 

 

  

Care este culmea ghinionului? 

Când plouă cu ciorbă să ai numai furculiţă, iar când 

plouă cu cârnaţi să ai numai coada de la tigaie. 

 

  

Care este culmea răbdării? 

Să iei apă în gură, să te aşezi cu fundul pe plită şi să 

aştepţi să fiarbă apa. 

 

  

Care este culmea abilităţii? 

Să intri la un spectacol de circ cu un leu. 

 

  

Care este culmea inteligenţei? 

Să joci şah cu Şahul Persiei. 

 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

363 

  

Care este culmea pacifismului? 

Să fumezi pipa păcii la Războieni. 

 

  

Care este culmea talentului unui jocheu? 

Să câştige o cursă de galop cu Calul Troian. 

 

  

Care este culmea disimulării? 

Să ascunzi ceva la Piteşti. 

 

  

Ce este culmea unui somn liniștitor? 

Să-l întrebi pe medicul care ţi-a recomandat să 

dormi o oră după-masă, dacă n-ar fi mai bine să dormi în 

pat. 

 

  

Care este culmea geometriei? 

Să înveţi geometrie în Triunghiul Bermudelor. 

 

  

Care este culmea pietăţii? 

Să aprinzi o lumânare pentru Marea Moartă. 

 

  

Care este culmea schiului nautic? 

Să faci slalom pe Tataia şi Mamaia. 
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Care este culmea cruzimii?  

Să-ţi omori timpul. 

 

  

Care este culmea curăţeniei? 

Să speli putina. 

 

  

Care este culmea bunătăţii? 

Să consolezi o salcie plângătoare. 

 

  

Care este culmea daltonismului? 

Să ai părul negru, sprâncenele roşii, ochii albaştri 

și să vezi stele verzi. 

 

  

Care este culmea abundenţei? 

Să ai pete de ulei pe haină. 

 

  

Care este culmea muzicii?  

Să cânţi la gura sobei. 

 

  

Care este culmea snobismului? 

Să iei de astăzi SIDA la greu, că mâine va avea toată 

lumea. 
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Care este culmea antigravitaţiei? 

Să fii impotent şi să-ţi atârne organul în sus. 

 

  

Care este culmea stomatologiei? 

Să tratezi un soare cu dinţi. 

 

  

Care este culmea pompierilor rurali? 

Să pună paie pe foc. 

 

  

Care este culmea economiei? 

Să pui blacheuri la săpun să nu se consume prea 

repede! 

 

  

Care este culmea contrastului? 

Un negru care a petrecut o noapte albă. 

 

  

Care este culmea ghinionului?   

Un chior care are parte de un noroc orb. 

 

  

Care este culmea zgârceniei?  

Să faci doar un apel scurt la pompieri când îţi arde 

casa. 
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Care este culmea bătăii? 

Să snopeşti un snop. 

 

  

Care este culmea curselor de cai? 

Să câştigi o cursă de galop cu calul de la şah. 

 

  

Care este culmea notarilor? 

Să legalizeze un act sexual. 

 

  

Care este culmea justiţiei?  

Să condamni o prostituată la locul de muncă. 

 

  

Care este culmea melcului?  

Să fugă de acasă. 

 

  

Care este culmea interfonului? 

Să suni şi să primeşti ton de fax. 

 

  

Care este culmea tramvaiului?  

Să-l tragă poliţia pe dreapta. 
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Dominoide 
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Animaloide 
 

 

 

Pisicile, spre deosebire de oameni, 

îşi ling numai propriul fund! 
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Cei trei purceluşi, Nif-Nif, Naf-Naf şi Nuf-Nuf, 

veseli, se jucau, zburdau, cântau. Brusc, se deschide uşa şi-

n cameră intră lupul. Toţi încremenesc. 

Lupul salută: 

– Salam Aleikum! 

Toţi răsuflă uşuraţi: 

– Slavă Domnului, e musulman! 

 

  

Un cal galopa liber prin pădure, uitându-se după 

smocuri de iarba verde și grasă. Cum era el neatent, 

deodată este încolțit de un lup fioros și flămând. 

– Lupule, te rog, de data asta să nu te atingi de 

mine, că am un mesaj important pentru administrația 

locală. Toata lumea va putea beneficia de pe urma lui, 

chiar și tu! 

– Unde-i mesajul?, întreabă lupul, curios. 

– Este scris pe copita piciorului drept din spate, 

spuse calul.  

Lupul se apleacă și calul îi trage o copita zdravănă 

de leșină lupul. Calul o ia vesel la sănătoasa, fericit ca a 

scăpat. După doua ore, își revine lupul și, scuturându-și 

capul umflat, spune:  

– Așa îmi trebuie! De ce dracu’ mă prefac, când eu 

nici nu știu sa citesc? 

 

  

Q Cum faci o VACĂ să urle? 

A Vii seara beat acasă!  
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Un om însetat dă peste o fântână în deşert, care nu 

avea nici cumpănă, nici lanț cu găleată. Se apleacă 

deasupra ei, dar nu se vedea dacă este secată sau nu şi cât 

e de adâncă. Caută în jur şi nu găseşte nicio piatră pe care 

să o arunce în fântână. Mai caută prin jur şi ceva mai 

departe vede o bară lungă de fier pe care o cară cu greu 

până la fântână și o aruncă înăuntru. Nu se aude nimic. 

Pleacă tot însetat mai departe. Peste puțin timp, apare în 

fuga mare o cămilă care trece pe lângă el și se aruncă  

direct în fântână. Nevenindu-i să creadă ce vede, se tot 

întreba ce o fi păţit cămila. După vreo două minute, apare 

un arab căutând ceva. Văzându-l pe omul de lângă fântână, 

îl întreabă: 

– N-ai văzut cumva vreo cămilă? 

– Ba da. Tocmai a sărit în fântână. 

– Cum să sară în fântână când eu am lăsat-o aici, 

legată de o bară grea  de fier? 

 

  

Doi berbeci stăteau în staul şi priveau cum se 

pregăteşte ciobanul să tundă oile. La care unul dintre ei 

zice: 

– Mamă, să vezi ce striptease se încinge acum! 

 

  

Q Există vreo diferenţă dacă îți urinează un pitbull 

sau un pekinez pe picior? 

A Păi, da... pe pitbull ar fi mai bine să-l laşi să 

urineze până la capăt... 
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Un elefant și o cămilă în deșert. 

Elefantul spune: 

– Vai, nu am mai văzut femeie cu țâțele la spate! 

Camila răspunde ofticată:  

– Nici eu un bărbat cu puţa între ochi... 

 

  

Q Ce îi spune un şoricel mamei sale când vede 

pentru prima oară un liliac?  

A Mami, mami, uite un îngeraş! 

 

  

Q Ştii cum se pot prinde două muşte dintr-o 

singură mişcare? 

A Prinzi trei și eliberezi una! 

 

  

Un urs intră într-o farmacie:  
–  50 de prezervative, vă rog! 

Auzind ce cumpără ursul, în spatele lui, doi iepuri 

încep să râdă de se prăpădesc. La care ursul se întoarce 

supărat, se uită încruntat spre ei, iar apoi se întoarce către 

farmacist: 

 – De fapt... 52! 

 

  

Q Ce îi spune miriapodiţa soţului său?  

A Strânge-mă-n braţe, strânge-mă-n braţe, strânge-

mă-n braţe!... 
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Un poliţist găseşte un pinguin pe stradă şi vine cu 

el la secţie. 

Când îl vede cu pinguinul prin sediu, şeful se ia de 

el și-i zice: 

– Ce faci, măi idiotule, cu pinguinul prin secţie?! 

Mai bine ia-l şi du-l la grădina zoologică. 

Zis şi făcut. Se ia poliţistul şi pleacă cu pinguinul. 

După o vreme, şeful de secţie iese și el să ia masa în oraș. 

Pe drum, ce să vezi? îl întâlneşte pe poliţist, plimbându-se 

cu pinguinul pe trotuar. 

– Ce faci, măi idiotule, cu pinguinul pe trotuar? Ţi-

am spus doar să îl duci la grădina zoologică! 

– Să trăiţi, dom' sef! Am fost deja cu el la grădina 

zoologică. Acum îl duc la cinematograf! 

 

  

Se întâlnesc un urs, un leu și o găină. 

Ursul zice: 

– Când eu mormăi, se teme toată pădurea! 

Leul spune: 

– Când eu rag, se teme toată jungla! Găina 

cotcodăcește și ea: 

– Când eu tuşesc, se teme toată planeta! 

 

  

Se întâlnesc doi arici. Unul dintre ei îi zice celuilalt: 

– Divorţez de nevastă-mea.  

– De ce? 

– M-am săturat de înţepăturile ei! 
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Ai avut vreodată sentimentul cum că eşti urmărit? 

 

 

  

Un misionar creştin fugea cât îl ţineau picioarele, 

urmărit de un leu prin savana africană. Ajuns la capătul 

puterilor, misionarul cade la pământ şi începe să se roage: 

– Doamne, o Doamne, fă o minune! Creştinează-l pe 

leul acesta! 

La care leul îngenunchează brusc, ia o figură 

smerită şi, făcându-şi semnul crucii, îngaimă încetişor: 

 – Binecuvântează, Sfinte Doamne Dumnezeule, 

masa robului Tău! 
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Porcuşorul furios urcă într-un autobuz, își face loc 

cu coatele și se aşează mulţumit la geam. O bătrânică îi 

spune: 

– Nu vă supăraţi, domnule porcuşor, închideţi, vă 

rog, geamul că e frig afară! 

Porcuşorul se face că nu aude. Bătrânica tace cât 

tace, apoi îl roagă din nou: 

– Nu vă supăraţi, domnule porcuşor, închideţi, vă 

rog, geamul, că e frig afară! 

Porcuşorul se face iar că nu aude. Bătrânica mai 

tace ea cât tace, apoi îl roagă încă o dată: 

– Nu vă supăraţi, domnule porcuşor, închideţi, vă 

rog, geamul, că e frig afară! 

Exasperat, porcuşorul se ridică şi trânteşte geamul: 

– Na, tu, babă proastă, acum e mai cald afară?!? 

 

  

Un om avea un papagal care înjura mereu. Într-o zi, 

exasperat, omul îl închide în şifonier. Niciun rezultat, 

numai porcării debita papagalul. Îl închide în cămară. Şi 

mai rău. Ajuns la capătul răbdării, omul închide pasărea în 

congelator. După nici un minut, aceasta, surprinzător, tace. 

Mirat, deschide omul uşa congelatorului. Papagalul zice: 

– Vă rog să acceptaţi scuzele mele pentru neplă-

cerile provocate, vă asigur că nu se vor mai repeta. 

Omul să cadă pe spate, nu-i venea să creadă. Scoate 

papagalul afară şi îl aşază grijuliu în colivie. Când să 

închidă uşiţa, papagalul întreabă: 

– Apropo, din curiozitate... găina cu ce-a greşit? 
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Doi vânători se laudă cu câinii lor. La un moment 

dat, din depărtare apare câinele unuia dintre ei, lătrând şi 

dând fericit din coadă. La care stăpânul câinelui, cu un aer 

mulţumit, îi spune celuilalt: 

– Ai văzut, mă? Ai văzut? Mă miroase şi de la doi 

kilometri! Ce zici? 

La care celălalt vânător: 

– Mda... Ce să zic? Cred că ar fi cazul să faci și tu o 

baie. 

 

  

Q Ce zice un papagal când îl bagi în cuşcă? 

A Vreau un avocat! 

  

  

Profesoara îi cere lui Bulă să înşire mai multe 

nume de animale. Bulă se conformează: 

– Iepuraş, vulpiţă, mieluşel, vrăbiuţă, purceluş... 

– Foarte bine, Bulă, foarte bine... Dar nu mai spune 

atâtea diminutive, îl întrerupe profesoara. 

La care Bulă se opreşte un pic dezorientat, după 

care continuă: 

– Veveră, licure, bufnă... 

 

  

Bulișor, aflat în vizită la Grădina Zoologică, vede un 

elefant şi îi spune mamei sale: 

– Mămico, acuma să nu-mi spui că şi pe ăsta tot 

barza l-a adus! 
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Porcuşorul cel furios se plimbă bombănind prin 

pădurea fermecată. La un moment dat, îi iese în cale Zâna 

cea bună. Văzându-l supărat, zâna îi zâmbeşte şi îi spune: 

– Bună, porcuşorule! Azi e ziua ta norocoasă! Uite, 

eu sunt Zâna cea bună și îți pot îndeplini trei dorinţe! 

– Lasă-mă naibii în pace! N-am nici o dorinţă! Cară-

te dracului de aici! 

– Vai, porcuşorule, nu se poate să-mi vorbeşti așa! 

Hai, fii și tu mai vesel. Uite, ţi-am zis doar, îţi împlinesc trei 

dorinţe. Spune-mi-le! 

– Tu nu auzi că n-am nici o dorinţă?! Cară-te dra-

cului de-aici! Lasă-mă în pace! 

– Ei, hai, porcuşorule, pe cine vrei tu să păcăleşti? 

Cum să nu ai nicio dorinţă? Toată lumea are...  Hai, spune-

mi-le! Gândeşte-te! Numai trei dorinţe... 

La care porcuşorul, izbucnind: 

– Bine... Mori! Moori! Mooori! 

 

  

 Iepurele îl bătea sistematic pe lup la şah, aşa că 

lupul se înfurie și îl întreabă: 

– Băi, iepuraş, cum se face că mă bați de fiecare 

dată la șah? 

– Lupule, secretul este că eu fac întotdeauna o 

partidă de sex înainte. 

A doua zi, lupul merge în bucătărie la nevastă-sa şi 

o ia de talie, hotărât s-o ducă în dormitor. Simţindu-l în 

spatele ei, lupoaica exclamă: 

– Oh, oh, iar mergi la şah, iepuraşule?  
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Se trezeşte ursul într-o primăvară după ce a 

hibernat toată iarna, cu o poftă nebună de sex. Caută el în 

pădure o zi întreagă o ursoaică pentru a-şi rezolva 

problema, dar nimic. Super disperat, îşi zice în gândul lui: 

„De-acum nu mai contează... indiferent ce animal îmi iese 

primul în cale... i-am tras-o!” Merge el în continuare prin 

pădure, când deodată îi apare în faţă un arici. Pune ursul 

repede laba pe arici, să nu scape. Ariciul, speriat, se face 

ghem. Ursul, disperat, îl tot întoarce de pe o parte pe alta... 

Văzând că nu se poate descurca, strigă enervat: 

– Unde ai, mă, gaura? Unde ai gaura?  

La care ariciul, cu o voce foarte speriată: 

– Lasă-mă în pace, ursule, că nu am nicio gaură! 

La care ursul, luminându-se brusc la față: 

– Aha... ai vorbit! Pe unde ai vorbit, mă? Pe unde? 

 

  

– Bulișor, tu niciodată nu ești cuminte, eşti mereu 

neascultător, îi baţi pe colegii tai mai mici, aşa că îţi scad 

tot timpul nota la purtare şi te pedepsesc... Şi cu toate 

astea, în fiecare dimineaţă îmi aduci dulciuri. De ce? 

– Pentru că atrag viespile... 

 

  

Un negru în Gara de Nord se plimba cu un papagal 

pe umăr. Un şmecher îl vede şi întreabă: 

– Vorbeşte? 

La care papagalul: 

– Nu ştiu, că abia ieri l-am primit din Africa. 
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Iepuraşul tropăie pe lângă porcuşorul furios: 

– O să cazi, porcuşorule, să vezi că o să cazi! 

Porcuşorul, furios: 

– Dispari de-aici, iepuraşule, lasă-mă în boii mei! 

Iepuraşul – nimic, tot pe lângă purceluș: 

– O să cazi, porcuşorule, ce o să mai cazi, să vezi că 

o să cazi!  

Porcuşorul, și mai furios: 

– Dispari de-aici, măi iepuraşule! Tu n-auzi?! Lasă-

mă-n pace! 

Iepuraşul nici nu-l bagă în seamă, ţopăie de ici-

colo, repetând întruna: 

– O să cazi, porcuşorule, ce o să mai cazi, să vezi că 

o să cazi! 

Porcuşorul cade. La care iepurașul, satisfăcut: 

– Ai văzut? Ai văzut?! Ai căzut! Ai căzut! 

– Mai ţine-ţi gura, parchez unde și cum vreau! 

 

  

Q Unde găseşti un câine fără picioare? 

A Unde îl lași! 

 

  

Porcuşorul furios stătea în piersic şi mânca de zor 

ceva. Trece pe-acolo vulpea şi-l întreabă: 

– Ce faci tu acolo, porcuşorule? 

– Mănânc cireşe! Mănânc cireşe! 

– Bine, dar ăsta e un piersic! Cum mănânci cireşe? 

– Mi-am adus de-acasă, proasta naibii!  
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– Să mori tu că mă placi?! 

 

 

  

Două vecine stau de vorbă: 

– Sunt foarte îngrijorată, spune una dintre ele. 

Soţul meu s-a dus la râu să înece pisoiul... 

– Ei, şi de ce eşti aşa de îngrijorată? 

– Pisoiul s-a întors acum o oră... 

 

  

Un tip îşi cumpără un papagal, primind de la 

vânzător toate asigurările că acesta poate fi învăţat să 

vorbească. Peste o lună, însă, revine la magazin nemul-

ţumit, şi returnează papagalul. 

– Ce s-a întâmplat, domnule, întreabă vânzătorul, 

nu vorbeşte? 

– Bbbba-dda, dddar se bbbâl-bâl-bâ-ie ccaca nnnai-

bbba! 
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Un tip intră în redacţia unui cotidian: 

– As dori să dau un anunţ care să sune astfel: 

"Pierdut pisică siameză, în vârsta de doi ani. Ofer o 

recompensa de un milion de lei". 

– Domnule, se minunează redactorul, nu credeţi că 

exageraţi cu recompensa? 

– Nu, nici vorbă. Pisica aceea e singura bucurie a 

nevestei mele pe lumea asta. Şi-apoi, am îngropat-o într-

un loc sigur. 

 

  

Un copil se uită curioşi la cimpanzeii din grădina 

zoologică. 

– Mamă, strigă micuţul, maimuţa asta arată exact 

ca nenea ăla care ne-a rupt biletele la poartă! 

– Ei, dragule, îi zice maică-sa, nu-i frumos să 

vorbeşti aşa! 

– De ce? Cimpanzeul oricum nu înţelege ce 

vorbim... 

 

  

Un pui de arici se rătăceşte noaptea în Grădina 

Botanică. La un moment dat, se izbeşte de un cactus şi 

spune speriat: 

– Tu eşti, mămico? 

 

  

Q Cum se spânzură un peşte? 

A Îşi leagă un balon de gât! 
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Din cugetările unui medic veterinar: Mă întreb dacă 

o girafă care are dureri în gât suferă mai mult decât un 

miriapod cu reumatism... 

  

  

Porcuşorul furios dă buzna într-o încăpere nemo-

bilată şi începe să se învârtă pe acolo, mirosind pe la 

pereţi... La un moment dat, se opreşte în dreptul prizei şi, 

după o clipă de tăcere, strigă şocat: 

– Să moară mama! Pe-ăsta l-au zidit! 

 

  

Intră porcuşorul furios într-o măcelărie, pe vremea 

împuşcatului, şi zice: 

– Un kilogram de carne de porc! 

– N-avem, porcuşorule! 

– Morţii mă-tii! Da' io ce-s? 

 

  

Doi şerpi, un mascul şi o femelă, în noaptea nunţii. 

Atmosferă romantică, lumânări, şampanie, aşternuturi de 

mătase. Şerpoiul se urcă lângă şerpoaică în pat: 

– Hai, dragă, vorbeşşşte-mi urât!  

Şerpoaica: 

– Ssssulă!  

– Nuuu, draga mea, nu aşşşa... Şşştttii, mai murdar! 

– Ssssucă!  

– Sssspune-mi cu "P"!  

– Ssssupă! 



 

 
400 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

  

Doi vânători, unul experimentat, celălalt – novice, 

discută în timp ce stăteau la o pândă la urşi. 

– Ei, maestre cred că nimic nu se compară cu o 

vânătoare de urşi: să vezi fiara, să duci puşca la ochi, să 

tragi şi s-o răpui... Ce ţi-ar putea da mai mulţi fiori decât 

aceasta?, zice începătorul. 

La care, vânătorul cel bătrân: 

– Păi... să vezi fiara, să duci puşca la ochi, să tragi 

şi... să ratezi... 

 

  

Porcuşorul furios se plimbă prin pădure şi, cum 

merge el aşa, îi iese în cale Zâna cea bună, care îi spune: 

– Astăzi sunt în toane bune, aşa că am să-ţi înde-

plinesc trei dorinţe. 

– Bine, zise purceluşul. Prima mea dorinţă e să am 

un fund mare, mare cât un dulap! 

Zâna cea bună îl atinge cu bagheta magică şi 

dorinţa purceluşului se îndeplineşte. 

– Aşa, aşa!, strigă porcuşorul satisfăcut. Acum 

vreau ca fundul meu să fie plin cu rahat! 

Zâna cea bună îl atinge cu bagheta magică şi 

dorinţa purceluşului se îndeplineşte.. 

– Yesss! Yesss!, se bucură isterizat porcuşorul. Și 

acum, a treia mea dorinţă: Ce-ar fi să mi-l lingi? 

 

  

Q De ce se ling câinii între picioare?  

A Pentru că pot! 
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Dacă trebuie să-l pupi în fund, îl pupi în fund... 

 

  

Q Ce poate face un biet căţel când are numai trei 

picioare? 

A Pipi!  

 

  

O fată se opreşte în faţa cuştii goale în care 

trebuiau să fie maimuţele şi-i spune îngrijitorului: 

– Ştiţi, mie îmi plac mult maimuţele, dar văd că 

acum cuşca este goală. Unde sunt? 

 – Domnişoară, sunt înăuntru, dar vedeţi... Sunt în 

perioada de reproducere!, îi răspunde omul. 

– Dacă le arunc câteva alune, credeţi că vor ieşi? 

– De ce, domnişoară, dumneavoastră ați face-o? 
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Un tip, în Africa, prinde într-un râu un crocodil de 

aur. 

– Dacă îmi dai drumul, îi spune crocodilul, îţi voi 

îndeplini o dorinţă. 

– Ce să zic? Dacă o să te vând voi lua mulţi bani pe 

tine, dar hai, treacă de la mine! Dorinţa mea e să am un 

penis până la pământ. 

– Nimic mai simplu, zise crocodilul şi-i mâncă 

omului picioarele. 

 

  

Un miel şi un purceluş se jucau pe o păşune. La un 

moment dat, purceluşul se opreşte din alergat şi întreabă: 

– Oare ce e dincolo de Crăciun?  

La care mieluşelul: 

– Ce să fie? Paștele! 

 

  

Doi purici jucau fotbal într-o cană. La un moment 

dat, unul dintre ei zice: 

 – Auzi, vezi că mâine avem meci în cupă! 

 

  

Doi elefănței, un elefănțel şi o elefănţică, se joacă 

de-a v-aţi ascunselea. Elefănţica se gândeşte ce se gân-

deşte unde să se ascundă, apoi se duce şi se întinde pe 

spate acolo unde este iarba mai înaltă.  

Q Cum o găseşte elefănţelul? 

A Atrăgătoare! 
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Din cămară dispar două kilograme de unt. Gospo-

dina o bănuieşte pe pisică, aşa că o prinde, o pune pe 

cântar şi vede că are două kilograme. 

– Ei bine, untul l-am găsit, dar unde-o fi pisica? 

  

  

Q Care e deosebirea dintre un câine în călduri şi un 

hot-dog? 

A Mușcă și-ai să vezi! 

 

  

Fragment bucolic. 

Pe malul unui lac stătea o fată şi mulgea o vacă. În 

lac se vedea invers... 

 

  

Bulişor pleacă într-o excursie şi vede, pentru prima 

dată în viaţă, un şarpe. Când se întoarce acasă, îi spune 

încântat mamei lui: 

– Am văzut un animal care se mişca la fel ca și 

coada căţeluşei noastre, numai că de el nu era legat niciun 

câine... 

  

  

Un american povesteşte: 

– Nevasta mea, Lilian, a crescut la o fermă de vite 

din Texas. Eu, în schimb sunt din California. Toată viața am 

înotat şi am făcut surf. Credeţi-mă, până n-am cunoscut-o 

pe nevastă-mea, nici măcar nu ştiam cum arată o vacă. 
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– Ce are motanul tău, dragă?, întreabă o vecină. 

Toată după-masa a alergat de pe un acoperiş pe altul. Doar 

n-a înnebunit?  

– Nu, draga mea, dar azi-dimineaţă l-am castrat, iar 

acum umblă să-şi contramandeze întâlnirile. 

 

  

– Să-ţi fie ruşine! Mi-ai spus că vii cu mine la 

cinema şi eu te-am aşteptat aiurea vreme de trei ceasuri. 

Parcă spuneai că nimeni şi nimic nu te va putea opri sa vii 

la întâlnire!, îi reproşează o omidă alteia. 

– Te rog să mă scuzi... Am turnat gogoşi... 

 

  

Porcuşorul, furios rău de tot, se apropie de o pur-

celuşă, în discotecă: 

– Auzi, micuţo, ce-ar fi să ne-o punem? 

– Nu ţi-e ruşine, animalule?!, face purceluşa, jignită. 

La care porcuşorul: 

– Ei, că tu îi fi fiind vreo plantă! 

 

  

Q Știi cum se uită o rață în beci?  

A Iei rața, o duci în beci și o uiți acolo! 

 

  

– Mihăiţă, tu ai învăţat papagalul să înjure? 

 – Nu, mămico! Eu i-am spus doar ce nu are voie să 

repete! 
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Pe stradă se plimbă o tipă învelită în blănuri din 

cap până-n picioare. Lângă ea se opreşte un ecologist, 

care-i zice indignat: 

– Domnişoară, îți dai seama câte animale au trebuit 

să fie ucise pentru haina asta? 

– Nu zău? Dar tu știi cu câte animale a trebuit să 

mă culc eu ca să mi-o pot cumpăra? 

 

  

La o şcoală de echitație, un începător îl întreabă pe 

un altul care a învăţat deja primele noţiuni: 

– Care a fost cel mai greu lucru când ai urcat prima 

oară pe cal? 

– Să-l conving să rămână sub mine. 

 

  

În podul casei părăsite sălăşluiesc mai mulţi lilieci. 

Toţi stau cu capul în jos, numai unul dintre ei stă invers. 

Un liliac nou-sosit îi întreabă pe ceilalţi: 

– Cu ăsta ce s-a-ntâmplat? 

– A leşinat. 

 

  

Un stol de rândunele călătoreşte spre ţările calde. 

La un moment dat, un avion cu reacţie le depăşeşte. 

– Asta ce naiba-i aşa grăbit?, întreabă una dintre 

rândunele. 

O alta îi răspunde: 

– Nu vezi, tu, că-i arde fundul? 
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– Mai sunt şi gesturi frumoase pe lume! Uite, Bulă 

şi-a salvat ogarul de la moarte! 

– Cum așa? 

– A decis să se lase de vânătoare. 

 

  

Porcuşorul furios dă buzna într-o cofetărie: 

– Primiţi comenzi? 

– Da, bineînţeles. 

– Culcaaaat! 

 

  

Anunţ la Grădina Zoologică: 

Vă rugăm să nu speriaţi struţul! Podeaua este 

cimentată! 
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Un copil merge să viziteze Grădina Zoologică 

împreună cu mama sa. La un moment dat, observă un 

păun desfăşurându-şi coada și exclamă: 

– Mămico, mămico, uite... găina aia a înflorit! 

 

  

Se plimbă iepuraşul fără nicio treabă prin pădure 

şi, la un moment dat, găseşte două pistoale. Le ia el 

mulţumit și ce își spune-n gândul lui?! Ia să mă răzbun 

puţin pentru toate persecuţiile la care am fost supus! Mai 

merge el ce merge şi, lângă un tufiş, se întâlneşte cu 

vulpea: 

– Vulpeo, pac! pac! (trage două focuri în aer), în 

această pădure, pac! pac! (alte două focuri), este un munte 

de rahat, pac! pac!, pe care, dacă nu o să-l mănânci 

numaidecât... pac! pac!... 

Vulpea, speriată, mănâncă rahatul şi pleacă repede 

cu coada între picioare. Mai merge iepuraşul ce merge şi se 

întâlneşte cu lupul. 

– Lupule, pac! pac! în această pădure, pac! pac!, 

este un munte de rahat, pac! pac!, pe care, dacă nu o să-l 

mănânci numaidecât... pac! pac!... 

Lupul înfulecă rahatul pe nerăsuflate şi o ia la 

goană, mâncând pământul. Superfericit, iepuraşul îşi 

continuă tacticos plimbarea. Şi la un moment dat se 

întâlneşte el cu ursul. 

– Ha, ursule, pac! pac!, în această pădure, pac! pac!, 

este un munte de rahat, pac! pac!, pe care, dacă nu o să-l 

mănânci numaidecât, clic! clic!, ă, o să-l mănânc chiar eu! 
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Iepuraşul intră val-vârtej într-o cofetărie şi se duce 

aţă la tejghea: 

– Tanti, tanti, aveţi Fanta roz?  

La care vânzătoarea: 

– Da, iepuraşule, toate avem fantă roz... 

 

  

Q Cum se cheamă un câine surd?  

A Cum vrei tu, că tot nu te aude! 

 

  

Q Ce-i zice buburuzul buburuzei când o prinde cu 

alt buburuz pe aceeaşi frunză? 

A Iubi, ai îmbulinat-o! 

 

  

– Vai, doamnă, ce câine mare și frumos aveţi! 

– Da, şi dacă aţi şti... De fapt nici nu e câine... e 

fostul meu soț… reîncarnat! 

– O, chiar aşa?! Dar atunci de ce îl ţineţi cu botniţă, 

în lesă? Doar nu vă e frică de el? 

– A, nu... Puterea obişnuinţei! 

 

  

Nevasta lui Bulă, proaspăt căsătorit: 

– Bulă, aşa nu se mai poate! 

De câte ori mă vede intrând în casă, papagalul tău 

strigă după mine "curvo"!  

– Ei, iartă-l şi tu, încă nu a aflat că ne-am căsătorit!  
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Un măgar trăgând la o căruţă, trece pe lângă un 

Trabant care se chinuia şi el pe o serpentină: 

 – Bună ziua, doamnă maşină...  

Trabantul: 

– Salut, măgarule, salut!  

La care măgarul: 

– 'Tu-ţi gura mă-tii, io ţi-am zis Trabant!?! 

 

  

Ascunsă în scorbura unui copac, o veveriţă şi-o 

trăgea de zor cu o nucă. La un moment dat o vede altă 

veveriţă, care vine și îi zice: 

– What are you doing here? Are you fucking crazy? 

La care veveriţa răspunde: 

– No! I am fucking nuts! 

 

  

Q Știi care-i cel mai scurt banc cu animale? 

A Cică era odată un banc de peşti... 

 

  

Un câine îşi priveşte stăpânul în timp ce-și citea 

ziarul întins comod într-un fotoliu și meditează: 

 "Îmi dai de mâncare, mă îngrijeşti, mă iubeşti... 

înseamnă că ești un zeu!" 

O pisică îşi priveşte stăpânul în timp ce-şi citea 

ziarul întins comod într-un fotoliu și meditează: 

"Îmi dai de mâncare, mă îngrijeşti, mă iubeşti... 

înseamnă că sunt un zeu!" 
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Un şarpe mergea cu fiul său prin pădure. La un 

moment dat, se întâlnesc cu un vecin şi cel bătrân începe 

să discute cu acesta, așa, ca între bărbaţi. După o vreme, 

puiul şarpelui începe să se agite şi spune: 

– Tăticule, noi sssuntem veninoșșși? 

 Tatăl, supărat că îl întrerupe şi că dă dovadă de 

proastă creştere, îl ia deoparte, îi arde una după cap şi îi 

face morală. Apoi, se întoarce să vorbească iar cu vecinul. 

Dar, după câteva clipe, fiul îi deranjează iar: 

– Tăticule, noi sssuntem veninoșșși? 

Taică-său, exasperat, îi răspunde: 

 – Da, mă, da!... Da' de ce mă tot întrebi? 

La care, cel mic îi răspunde speriat: 

– Păi, sssă vezi, tăticule... mi-am muşcat limba!... 

 

  

Cică se plimba agale leul prin pădure. La un 

moment dat, primeşte o lovitură groaznică în cap. Rage 

furios, se întoarce brusc şi ce să vezi? De jur împrejur 

nimic, nici ţipenie, numai cer senin şi iarbă verde. Pleacă 

leul mai departe, nu merge mult şi iar, poc! Încă o lovitură 

groaznică în moalele capului. Se uită iar leul furios de jur 

împrejur, în sus, în jos, iar nimic, numai cer senin şi iarbă 

verde. Merge leul mai departe cu un răget furios, nu face 

bine doi-trei paşi şi iar poc! O lovitură îngrozitoare în cap. 

Se uită leul înnebunit de durere şi furie de jur împrejur, în 

sus, în jos, iar nimic, numai cer senin și iarbă verde... 

Speriat de moarte, o ia leul la fugă mâncând pământul. Și 

uite-așa a mâncat leul bătaie din senin, din iarbă verde! 
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Nişte cai de curse stau în grajd la o palavră. Unul 

zice: 

– Din ultimele 14 curse la care am participat, eu am 

câştigat 7! 

– Din ultimele 19 curse la care am participat, eu am 

câştigat 17, zice altul. 

– Din ultimele 36 de curse la care am participat, eu 

am câştigat 35, zice altul. 

 La care un câine care se oploşise pe-acolo se bagă 

şi el în vorbă: 

– Nu vreau să mă laud, dar din ultimele 89 de curse 

la care am participat, eu le-am câştigat pe toate! 

Caii fac ochii mari de uimire și în grajd se lasă o 

tăcere mormântală. După o vreme, unul din cai se dezme-

ticeşte și zice scuturând din cap: 

– Să-mi bag picioarele! Un câine vorbitor! 

 

  

Gigi Becali la pescuit. Undiţă de aur, fir de mătase, 

momeală de diamant. Prinde peştişorul de aur. 

– Domnu’ Jiji, domnu’ Jiji, dă-mi drumul, mânca-ţi-

aş, că eu sunt peştişorul de aur, ăla cu cele trei dorinţe. 

La care Gigi, făcând un efort intelectual extrem: 

 – Mmmm... Peştişorul de aur... trei dorinţe... Aşa, 

bine, mă... hai spune ce-ţi doreşti! 

 

  

Q Care este cea mai mare dilemă a unei capre? 

A Mă, eu sunt poziţie, dispozitiv sau animal?! 
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– În fiecare noapte mă culc târziu şi în fiecare 

dimineaţă realizez că a fost o idee proastă! 

 

  

O tânără de la ţară, cam neştiutoare, ajunge la oraş 

şi merge să se angajeze fată în casă la gospodăria unor 

oameni înstăriţi. Stăpâna casei, mare iubitoare de animale, 

o întreabă, ca să se asigure că nu vor exista probleme: 

– Ia ascultă, drăguţă, dar pisicile, câinii, papagalii, 

îţi plac? 

La care tânăra stă un pic, se gândeşte concentrat şi 

apoi răspunde sfios: 

– D-apoi nu vă faceţi griji, cucoană, că io nu mi-s 

mofturoasă, gătesc orice, mănânc orice! 
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Se întâlnesc două muşte pe tavanul unui hol. 

– De unde vii, tu? 

– Din birou, de la director. 

– Şi ai rezolvat treaba pentru care te-ai dus la el? 

– Pe dracu. Era aşa de nervos, că m-a dat afară! 

 

  

– Gigele, nu mai trage, mamă, pisica de coadă! 

– Dar eu numai o țin, mămico. Ea trage! 

  

  

– De ce papagalii din copacul ăsta au pene galbene 

şi roşii şi numai ăla de pe craca aia le are verzi? 

– Păi bine, mă prostule, atâta lucru nu ştii?! Pentru 

că ăla încă nu s-a copt 

 

  

– Copii, ştiţi cum face lupul?, întrebă învăţătoarea. 

– Doamna învăţătoare, zise Bulișor văzând că 

nimeni nu știe, nici eu nu știu cum face lupul, dar bunica 

mea, care e femeie cu multă experienţă, cred că ştie... 

– Ia adu-o mâine la şcoală! 

A doua zi, Bulișor intră în clasă cu bunica de mână. 

– Ia spune, bunico, spune tare să te audă toţi copiii, 

cum face lupul? 

Bunica lasă capul în jos ruşinată. 

– Lăsați-mă s-o întreb eu, doamna învățătoare.Ia 

spune, bunico, de cât timp nu te-ai mai culcat cu bunicu? 

– Auuuuuuuuuu!, făcu bunica. 
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Joaca 
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Ciudăţenii din junglă şi din pădure 
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Naţiuni şi consecinţe 
 

 

La Marele Canion.  

Englezul I love you!   

Ecoul I love you!  

Chinezul Hoang ting tong to ho!   

Ecoul Ce-ai spus, bă?! 
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La un muzeu de antropologie în China erau 10.000 

de cranii. Ghidul explică: 

– Au mâncat ciuperci otrăvite şi au murit.  

– Dar unele cranii au găuri!, observă un turist. 

– Unii nu au vrut să mănânce... 

 

  

Când mă uit la proba de 100 de metri, mă simt de 

parcă aş fi martor la o crimă. Se aude un foc de armă şi 

apoi nişte negri o iau la fugă... 

 

  

Ambasadorul irakian la Naţiunile Unite tocmai a 

terminat un discurs şi iese pe hol, unde se întâlneşte cu 

preşedintele Bush. Îşi strâng mâinile şi irakianul zice: 

– Am şi eu o întrebare apropo de cultura Americii... 

– Excelenţă, dacă pot să vă ajut, o sa o fac cu mare 

plăcere, răspunde Bush.  

– Fiul meu se uită la filmul ăsta, Star Trek, şi acolo 

sunt şi ruşi, şi negri, şi asiatici, dar niciodată arabi. 

Preşedintele Bush râde, se apleacă uşor la urechea 

irakianului şi-i şopteşte:  

– Asta e din cauză că acţiunea se petrece în viitor... 

 

  

  Iranul a făcut publice primele imagini cu drona 

americană pe care a doborât-o. Specialiştii iranieni spun 

că încă nu au reuşit să găsească şi pilotul, dar e doar o 

chestiune de timp.  
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Cartea de aprecieri şi plângeri a unui hotel de pe 

plaja spaniolă. 

Americanii: Mizerabil hotel, în toate lifturile, doar 

mucuri de țigară. 

Românii: Straniu hotel. În lift nu se știe de ce, nu ai 

voie în smoking, așa și scrie: ”No Smoking”, dar bine măcar 

că nu se interzice fumatul. 

 

  

Zicală românească: câinele care latră nu muşcă. 

Zicală chinezească: câinele care latră nu e destul de 

bine prăjit. 

 

  

Lordul se întoarce seara târziu acasă. Valetul îi 

deschide uşa: 

– Ce, băi bătrân căcăcios, iar ai fost la băute şi la 

curve? 

Lordul, calm, răspunde: 

– Nu, John, am fost să-mi cumpăr un aparat auditiv! 

 

  

Preşedintele SUA efectuează o vizită în China. 

La sfârşitul întâlnirii care viza, printre altele, şi 

tema drepturilor omului, preşedintele SUA îi adresează o 

întrebare omologului său: 

– Do you have regular elections?  

Răspuns: 

– Yes, every morning!  



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

433 

  

În perioada războiului rece, la o întâlnire dintre 

preşedintele URSS şi cel al Statelor Unite, aceştia s-au 

gândit să se amuze şi ei un pic, aducând o ghicitoare să le 

prezică viitorul naţiunilor lor. Bătrâna vrăjitoare i-a ghicit 

prima dată rusului: 

– Aoleu, văd puzderie de capitale: Moscova, 

Chişinău, Kiev, Minsk, Vilnius, Taşkent, Erevan şi altele, de 

nu mai încap în globul de cristal, vai, ţara asta se va face 

praf! 

Auzind una ca asta, zâmbetul rusului îngheaţă. 

Americanul, neliniştit, o întreabă şi el repede pe 

ghicitoare: 

– Dar în SUA, în SUA câte capitale vezi?  

Se uită ghicitoarea o dată, se uită iar, apoi după o 

pauză lungă spune într-un târziu: 

– Una singură, Washington! 

Americanul începe să râdă fericit. 

– Of, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Dar de ce 

naiba ai citit aşa de greu? 

– Păi, era scris în arabă. 

 

  

Când au trimis primii oameni în spaţiu, americanii 

au constatat că stilourile nu scriu în condiţii de 

imponderabilitate. Frustraţi de acest lucru, ei au investit 

18 miliarde de dolari şi 10 ani de cercetări, reuşind în cele 

din urmă să facă un pix care scrie în orice condiţii, chiar şi 

în imponderabilitate. 

Ce au făcut ruşii?!... Ruşii au scris cu un creion. 
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Dumnezeu era cu Cornul Abundenţei în braţe, iar 

Sfântul Petru cu globul pământesc în mână. 

– Ăstora, întinse Dumnezeu mâna către arabi, ce să 

le dau Petre? 

– Dă-le, Doamne, petrol, că uite ce de nisip au şi 

sunt tare săraci. 

– Dar la ruşi? 

– Dă-le, Doamne, secară, să poată să-şi facă votcă şi 

să mai uite de foame. 

Veni şi rândul românilor. Făcând o mişcare greşită, 

Dumnezeu se împiedică şi scăpă bogăţiile rămase pe 

teritoriul ţării. Se înfurie şi zise: 

– N-aţi avea parte de ele! 

 

  

La un dineu organizat de Casa Albă în cinstea 

premierului Marii Britanii, sosit în vizită în SUA, G.W. Bush 

îşi încheie speech-ul cu o frază fulminantă: 

– Din păcate, estimăm că în lupta noastră împo-

triva terorismului îşi vor mai pierde viaţa aproximativ un 

milion de musulmani şi o blondă cu sânii mari, dar vă 

asigur că aceasta este în interesul securităţii mondiale. 

În liniştea care se aşterne după ropotul de aplauze, 

una din persoanele de față se ridică și întreabă: 

– Domnule Preşedinte, cu tot respectul, dar de ce o 

blondă cu sânii mari? 

George se apleacă spre urechea lui Tony Blair: 

– Ei, vezi, ţi-am spus eu că nici dracu' n-o să ne 

întrebe ceva despre arabi? 
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Iată o situaţie imaginară, în care trebuie să iei o 

hotărâre. Există o singură întrebare, dar una foarte-foarte 

importantă! Nu răspunde în grabă sau la nimereală! 

Răspunde cinstit şi astfel vei putea afla ce fel de om eşti cu 

adevărat. Deci: 

Te afli în Florida... Ești în mijlocul unui haos total, o 

inundaţie după un taifun... Valuri uriaşe... Nemăsurate 

cantităţi de apă... Eşti fotoreporter pentru CNN... Situaţia 

este la limita disperării, încerci să surprinzi clişeele cele 

mai impresionante. În jurul tău casele sunt luate de ape, 

oamenii sunt luaţi de valuri... Natura e dezlănţuită... 

Deodată, vezi un bărbat la volanul unei maşini de teren 

luptând disperat să nu fie luat de ape şi noroaie... Te 

apropii... Eşti impresionat... Și, brusc, îl recunoşti: este 

chiar G. W. Bush! Acum realizezi că furia apelor îl poate 

înghiţi pentru totdeauna... Ai două posibilităţi: să îl salvezi, 

ori să "prinzi" instantaneul vieţii tale! Să îi salvezi viața, ori 

să faci o poză ce îţi va aduce premiul Pulitzer! O poză 

arătând moartea celui mai puternic om din lume... 

Şi acum întrebarea care te va ajuta să afli adevărul 

despre tine însuţi. Răspunde sincer:  

Poza aia o faci alb-negru sau color? 

 

  

Două bunicuţe povestesc. 

– Mâine se însoară nepotul meu! 

– Felicitări! Şi de unde este mireasa? 

– De pe Facebook, dar nu mă întreba şi tu pe ce 

continent este ţara asta... 
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Răspunsuri primite la un sondaj de opinie în 

diverse ţări ale lumii, cu întrebarea:  

Ce părere aveţi de lipsa de alimente din celelalte 

ţări ale lumii? 

SUA: Care sunt celelalte ţări ale lumii? 

SOMALIA: Ce sunt alea alimente? 

GERMANIA: Ce este aceea lipsă? 

ROMÂNIA: Ce este aceea părere? 

 

  

Bin Laden îl sună pe preşedintele american şi zice: 

– Am două veşti: una bună, alta rea. Pe care vrei s-o 

afli mai întâi?  

– Pe cea bună. 

– Mă predau! 

– Excelent! Restul mai că nici nu mă interesează, și 

totuşi, aia rea care e? 

– Vin cu avionul! 

 

  

Regulile pentru negri pe trecerea de pietoni în 

Texas: pe Verde - mergi, pe roşu - fugi! 

 

  

Astăzi am văzut pe youporn.com un link către un 

video care se numea „curve penale într-o cameră”. Am 

azitat puţin, dar de curiozitate am dat click. Speram să nu 

fie un virus. Am avut noroc, nu a fost. M-a redirecționat 

către Camera Reprezentanţilor. 
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Reclamă în Rusia. 

Pentru o viaţă sănătoasă, consumaţi zilnic minim 

doi litri de lichide: unul de vodkă şi unul de rachiu. 

 

  

La o maternitate se naşte un copil din flori. Mama 

disperată începe să plângă că n-are cu ce-l creşte. În 

acelaşi spital, un călugăr operat de apendicită este pe cale 

de a-şi reveni din anestezie. O soră medicală mai cu suflet 

ia copilul şi-l pune în patul călugărului. Când acesta se 

trezeşte, sora îi explică că la operaţie i s-a găsit copilul în 

burtă. Călugărul nu zice nimic, ia copilul şi îl creşte. La 

vârsta de 14 ani îl cheamă la el şi îi zice: 

– Fiule, eu am ceva important să-ţi mărturisesc: Nu 

sunt tatăl tău, ci mama ta. 

Copilul e descumpănit: 

– Şi cine e tatăl? 

– Episcopul de Kent! 

 

  

Câteva certitudini cu Chuck Norris. 

 Când cade Chuck Norris, stelele îşi pun 

în gând o dorinţă. 

 Chuck Norris a primit de ziua lui un 

iPad pe care era un măr întreg. 

 Chuck Norris ştie salariul Andreei Esca. 

 Chuck Norris înţelege femeile. 

 Fantomele spun poveşti cu Chuck 

Norris noapte în jurul focului. 
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Un preot catolic, un pastor reformat și un rabin vor 

să afle care e cel mai bun în meseria sa. Se duc în pădure, 

își aleg câte un urs și încearcă să-l convertească. 

Ulterior, catolicul povestește: 

– Ursului meu i-am citit Catehismul și l-am stropit 

cu agheasmă. Săptămâna viitoare îl aștept la împărtășanie. 

– Ursului meu i-am ținut o predică din învățăturile 

Domnului. M-a lăsat şi să-l botez, zice şi pastorul. 

Cei doi privesc apoi spre rabin, care zăcea pe o 

targă, înfășurat în bandaje. 

– Poate că nu ar fi trebuit să încep cu circumcizia, 

zice acesta. 

 

  

Un tânăr african se înscrie la Universitatea din 

Oradea. Secretara îl întreabă: 

– Ce ramură vă alegeți? 

Tânărul african, nemulțumit profund: 

– Dar nu pot să am și eu o bancă, ca toți ceilalți? 

 

  

Coadă la bancomat. La aparat e un ţigan, care se 

uită nelămurit de vreo zece minute. Nu mai am răbdare şi 

mă duc în faţă: 

– Ce faci dom'le aici, ai păţit ceva? 

– Nu nene, zice ţiganul, vreau să scot neşte bani şi 

nu ştiu cum să scrie suma! 

– Şi câţi bani vrei să retragi? 

– Fără număr! 
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Ce faci atunci cand ninge? 
Hm, depinde de naţie!... 

 

 

 
 

Dacă eşti: 

 american, stai la televizor, beleşti ochii la 

reality show-uri şi razi câteva găletuşe de 

aripioare de pui; dar musai bei cola 

dietetică, să nu te îngraşi.  

 scandinav, scoţi schiurile şi te antrenezi 

pentru Cupa Mondială.  

 austriac, te bucuri că le iei banii fraierilor 

care vin să se dea uţa prin zapadă.                                                     
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 eschimoş, profiţi că ai material de 

construcţie proaspăt şi repari tencuiala de 

la iglu.  

 rus, faci o plajă, razi o vodcă şi bagi o băiţă 

la copcă.  

 sudanez, îi chemi pe ăia de la National 

Geographic să vadă minunea.  

 englez, bei un ceai şi dai vina pe emigranţii 

din est.  

 japonez, te înghesui cu ceilalţi conaţionali 

să faci poze la greu.     

 chinez, aduni zăpada, o topeşti şi exporţi 

apa rezultată drept medicament tradiţional 

chinezesc.  

 turc, ridici preţul la kebab şi îi mulţumeşti 

lui Allah că ţi-ai adus nevasta şi familia la 

Berlin.  

 canadian, râzi de americani.  

 italian, suni neamurile rămase la Napoli să 

le povesteşti ce porcării fac ăştia din Nord.  

 român, stai ca prostul, îngheţi în zăpadă şi 

îi înjuri pe nesimţiţii din guvern, că iar au 

uitat că iarna nu-i ca vara.   
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Australia, văzută de potenţiali turişti 
 

Următoarele întrebări despre Australia provin de 

la potenţiali vizitatori. Au fost postate pe website-ul unei 

agenţii de turism australiene, iar răspunsurile sunt cele 

oferite în realitate de către oficialii site-ului care au, în 

mod evident, simţul umorului.  

  

 
 

  

Q Bate vreodată vântul în Australia? Nu am văzut 

niciodată la televizor că ar ploua, deci cum cresc plantele? 

(Întrebare venită de la cineva din UK.)  

A Importăm toate plantele gata crescute, iar după 

aceea doar stăm prin preajmă privindu-le cum mor.  
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Q Voi putea vedea canguri pe stradă? (Întrebare 

venită din USA.)  

A Depinde cât de mult alcool veţi bea.  

 

  

Q Aş vrea să merg pe jos de la Perth la Sydney – 

pot urma şinele de cale ferată? (Întrebare venită din Rusia.)  

A Sigur, sunt numai trei mii de mile, luaţi multă 

apă cu dvs.  

 

  

Q Este periculos să umbli prin tufişuri în Australia? 

(Întrebare venită din Norvegia.)  

A Deci e adevărat ce se spune despre norvegieni...  

 

  

Q Există ATM-uri în Australia? Îmi puteţi trimite o 

listă a locurilor unde se află acestea în Brisbane, Cairns, 

Townsville şi Hervey Bay? (Întrebare venită din UK.)  

A Cumva ultimul dvs. sclav a murit?  

 

  

Q Îmi puteţi da câteva informaţii despre cursele de 

hipopotami în Australia? (Întrebare venită din USA.)   

A Africa este continentul acela în formă de triunghi 

la sud de Europa. AUSTRALIA este insula aceea mare din 

mijlocul Pacificului care nu are... Sau mai bine nu! Sigur, 

hipopotamii se întrec în fiecare marţi noapte în Kings 

Cross. Veniţi dezbrăcat.  
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Q În care direcţie este nordul în Australia? (Între-

bare venită din USA.)  

A Staţi cu faţa la sud, apoi răsuciţi-vă cu 180 grade. 

Contactaţi-ne când sosiţi şi vă vom da şi restul detaliilor.  

 

  

Q Pot aduce cu mine tacâmuri în Australia? (Între-

bare venită din UK.)   

A De ce? Folosiţi-vă degetele cum facem şi noi.  

 

  

Q Pot purta tocuri înalte în Australia? (Întrebare 

venită din UK.)   

A Sunteţi politician britanic, nu-i aşa?  

 

  

Q Exista supermarket in Sidney si laptele se 

gaseste pe tot parcursul anului? ( Germania )  

A Nu, noi suntem o civilizatie pasnica de 

vanatori/taietori de lemne. Laptele este ilegal.  

 

  

Q Vă rog trimiteţi o listă a tuturor medicilor din 

Australia care pot distribui ser împotriva veninului de 

şarpe cu clopoţei. (Întrebare venită din USA.)   

A Şerpii cu clopoţei trăiesc în America, care este 

locul de unde veniţi dvs. Toţi şerpii australieni sunt perfect 

inofensivi, pot fi prinşi în siguranţă şi tranformaţi în 

animale de casă.  
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Q Am o întrebare despre un animal faimos în 

Australia, dar i-am uitat numele. Este un fel de urs şi 

trăieşte în copaci. (Întrebare venită din USA.)   

A Se numeşte urs căzător (Drop Bear). Se numeşte 

astfel pentru că pica din arborii de cauciuc şi mănâncă 

creierul oricui trece pe sub aceştia. Îi puteţi speria 

stropindu-vă cu urina umană înainte de a ieşi la plimbare. 

 

Germania - Brazilia 
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Prima slujbă 
 

Un tânăr preot trebuia să ţină prima lui slujbă, 

drept pentru care era extrem de emoţionat, chiar simţea 

panică. Atunci, superiorul lui, Episcopul, văzându-l atât de 

stresat, l-a sfătuit ca înainte să se urce în amvon pentru 

predică, să pună un păhărel de vodcă în paharul cu apă, ca 

să se relaxeze şi să aibă curaj. Preotului i-a mers 

nemaipomenit în prima lui slujbă, dar când a ajuns acasă a 

găsit pe masă o mică scrisoare din partea Episcopului în 

care zicea: 

 

„Dragă Părinte, Fiule, 

Mă bucur foarte mult că ţi-a mers atât de bine în 

prima ta slujbă şi că ai ţinut cont de sfatul pe care ţi l-am 

dat, dar trebuie să-ţi fac anumite observaţii: 

01. Din acel pahar cu apă trebuie să iei mici 

sorbituri nu să-l dai pe gât dintr-o dată. 

02. În acel pahar cu apă nu se pune nici gheaţă, nici 

felii de lămâie. În plus, eu ţi-am spus să pui puţină vodcă în 

paharul cu apă, nu invers... 

03. Nu se foloseşte Biblia ca suport pentru pahar. 

04. Nu te poţi şterge la gură cu sutana. 

05. Poruncile lui Dumnezeu sunt 10 nu 12. 

06. Iar apostolii sunt 12 nu 10. 

07. Când vorbeşti despre cruce nu poţi să spui că e 

acel T mare de deasupra altarului. 

08. Când vorbeşti despre Iisus şi apostoli, nu poţi 

spune că e „Fiul şi banda lui”. 
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09. David l-a învins pe Goliat cu o praştie şi o 

piatră, nu poţi să spui că „i-a zburat curul cu dinamită”... 

10. Când vorbeşti despre Iuda, nu poţi să-l numeşti 

„bulangiu”. 

11. Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh nu sunt Bătrânul, 

Juniorul şi Stafia... 

12. Nu e frumos să-l numeşti pe Papa - „Naşul”. 

13. Faraonul i-a trimis pe evrei în pribegie, nu în 

aia a mă-sii. 

14. Eva i-a dat lui Adam un măr, nu i-a cedat... 

15. Magdalena a fost o păcătoasă, nu o curvă. 

16. Iniţiativa de a invita publicul să aplaude a fost 

bună, dar a fost exagerat să-i inviţi să danseze Macarena, 

să facă trenuleţul şi să o inviţi pe Sora Daniela să facă 

striptease. 

17. Apă sfinţită se foloseşte pentru a binecuvânta, 

nu pentru a-ţi răcori ceafa. 

18. „Căsuţa” aia este confesionalul, nu toaleta. 

19. Pasticul se distribuie creştinilor fără Nutella. 

20. Cel de pe cruce este Isus Hristos şi nu Che 

Guevara. 

21. Păcătoşii, când mor, se duc în Infern, nu în aia a 

mă-sii. 

22. Vezi să ai mereu chiloţii pe tine şi, când e cald, 

evita să-ţi faci vânt cu sutana. 

23. Îmi amintesc ca slujba trebuia să dureze circa 1 

ora şi nu două reprize de câte 45 de minute fiecare, iar cel 

care era aşezat lângă tine şi pe care l-ai numit „travestit cu 

fustă roşie” eram eu. 

... În rest a fost bine” 
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Un, doi, trei       
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Femei uşoare, la trup şi la suflet 

 

O femeie uşoară: Spui despre mine 

că sunt o curvă ca şi cum asta ar fi 

un lucru rău! 
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Trei bărbaţi se lăudau cu cadourile cumpărate de 

Crăciun pentru soţiile lor. Zice primul: 

– Eu i-am cumpărat ceva care ajunge de la 0 la 100 

în 6 secunde. 

– Wow, zic ceilalţi, înseamnă că e o maşina tare! 

– Da, un Porsche negru, fiindcă soţiei mele îi place 

negrul şi se potriveşte cu ţinutele ei. 

Al doilea zice: 

– Eu i-am luat ceva ce ajunge de la 0 la 100 în 4 

secunde. 

– Nu se poate, zic ceilalţi, precis e un Ferrari! 

– Da, răspunde tipul, e un Ferrari roşu, pentru că se 

potriveşte cu ţinuta soţiei mele. 

Al treilea nu zicea nimic, dar pentru că tot insistau 

ceilalţi doi, zise şi el: 

– Şi eu i-am luat ceva ce i se potriveşte perfect la 

ţinută şi ajunge de la 0 la 100, doar că în mai puţin de o 

secundă... 

Ăştialalţi, foarte miraţi: 

– Nu se poate, dar ce maşină poate face asta?! 

– Nu e o maşină. I-am cumpărat un cântar... 

 

  

Un beţiv vine acasă foarte târziu şi, pentru a scăpa 

de cearta soţiei, încercând o compensaţie pentru isprava 

lui, se bagă direct sub plapumă şi-i face soţiei un sex oral 

pe cinste. După aceea, merge la baie, dar din baie iese, spre 

surprinderea lui, soţia pe care o lăsase în pat şi care-i zice: 

– Şşşt, încet, că mama s-a culcat la noi în cameră! 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

455 

  

La trei dimineaţa, se aude o bătaie în uşă. Se scoală 

soţul, iar când deschide uşa, stă unul în prag zâmbind. 

– Ce vrei, mă, e ora trei dimineaţa?! 

– Scuze, n-aţi putea să mă împingeţi?! 

– Du-te, bă, de aici, la trei dimineaţa?!, şi îi închide 

uşa în nas şi se duce înapoi în pat lângă soţie. 

Soţia îl întreabă: 

– Cine a fost la ora asta? 

– Păi, unu’, cică vrea să-l împing, auzi tupeu!...  

Soţia se ridică într-un cot: 

– Ţi-aduci aminte când ai avut pană la motor şi nu 

te-a împins nimeni şi ai stat patru ore pe autostradă? Ţi-

era greu, mă, să dai o mână de ajutor? 

– Bine, zise soţul, reevaluând situaţia, trăgându-şi 

repede o pereche de pantaloni şi ieşind pe uşă.  

Afară, cam ceaţă, aşa că începe să strige: 

– Bă, unde eşti?  

Se aude un glas: 

– Aici! 

– Unde aici?! 

– Aici, în leagăn! 

 

  

Vânzătorul, zâmbind, o întreabă pe clientă: 

– Ce doreşte domniţa? 

– Domniţa doreşte o sticlă de Martini, un bărbat 

adevărat şi sex sălbatic. 

Vânzătorul e debusolat. Clienta completează: 

– Dar domniţa a venit după pâine. 
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La un curs de sexologie, profesorul: 

– În timpul actului sexual la oameni, temperatura 

corpului creşte cu un grad!  

Apoi, se adresă unui student care moţăia după o 

noapte nedormită: 

– Repetaţi! Ce am spus eu? 

Studentul, în totală derută, se ridică. Colegii, cu 

mâinile, cu pantomima, cu şoapte, reuşesc să îi sufle 

răspunsul: 

– În timpul actului sexual la oameni, temperatura 

corpului creşte cu un grad!  

– Corect! Staţi jos! 

Studentul se aşează şi imediat aţipeşte. 

– În timpul actului sexual la păsări, temperatura 

corpului creşte cu două grade. 

Şi, din nou, se adresează aceluiaşi student: 

– Repetaţi, vă rog! 

Studentul sare în picioare şi asteaptă disperat să i 

se sufle răspunsul. Întreaga aulă imită actul sexual, cu 

mâinile sugerează mişcarea aripilor, cu degetele arată 

cifra doi. Convins că şi de data asta a înţeles ce i se sufla, cu 

faţa luminată de un rânjet, studentul nostru spune: 

– Iar ca temperatura corpului să se ridice cu două 

grade, trebuie să se reguleze de să le meargă fulgii! 

 

  

Doi miriapozi, el şi ea, se giugiuleau. După vreo trei 

ore de oftaturi, zice el, rugător: 

– Hai, nu fi rea, spune-mi între care picioare o ai? 
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Soţia: E bună ciorba?  

Soţul: Ai chef de ceartă? 

 

  

Ieri l-am speriat rău de tot pe poştaşul meu când 

am apărut la uşă dezbrăcată. Nu ştiu ce l-a speriat mai 

tare, faptul că am apărut dezbrăcată la uşă sau că ştiam 

unde locuieşte. 

 

  

Nimic nu spune mai clar sunt grasă! decât profilul 

tău de Facebook cu trei poze în care ţi se vede doar capul. 

 

  

Q În ce se transformă un arici care ia viagra?  

A În buzdugan. 

 

  

O blondă găseşte maşina în parcare cu portiera 

înfundată. Vine un trecator binevoitor şi o sfătuieşte să 

sufle pe ţeava de eşapament dacă vrea ca uşa să ajungă la 

forma iniţială. Fata se apucă de treabă. Trece întâmplător 

o altă blondă prin parcare. Fetele se cunosc aşa că nu e 

greu să intre în vorbă: 

– Ce faci, fată, acolo? 

Prima îi explică ce şi cum. 

– Păi, fă, aşa nu o să reuşeşti niciodată! 

– De ce? 

– Păi, dragă, nu vezi că ai uitat geamurile deschise? 
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Soţia se pregăteşte să prăjească un ou ochi, când 

tocmai se întoarce soţul acasă şi începe să ţipe: 

– Atenţie! Atenţie! Mai mult ulei! Avem nevoie de 

mai mult ulei! O să se ardă! Atenţie! Întoarce-l, întoarce-l, 

întoarce-l! Hai! Atenţie! Ai înnebunit? Uleiul o să se 

termine! O, Doamne, Dumnezeule, sarea! Nu uita sarea! 

Soţia, deja enervată la culme de ţipetele soţului, îl 

întreabă: 

– De ce ţipi aşa? Crezi că nu sunt în stare să prăjesc 

un ou? Ce te-a apucat?! 

Bărbatul se opreşte din ţipat, o priveşte în ochi şi îi 

răspunde foarte calm: 

– Asta, ca să-ţi faci o idee de cum mă simt eu când 

conduc maşina şi tu stai lângă mine… 
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Un cuplu celebra 50 de ani de căsnicie. Armonia şi 

liniştea din familia lor erau celebre în tot orăşelul, aşa că 

un reporter se hotărăşte să realizeze un interviu cu soţul. 

– Cum se face că, de 50 de ani, nu v-a văzut nimeni 

certându-vă sau măcar ridicând tonul unul la altul? 

– Secretul este la începutul casniciei, în luna de 

miere. Ne-am hotărât să o petrecem la o cabană superbă 

pe creasta munţilor şi am închiriat doi măgăruşi pentru a 

ajunge acolo împreuna cu bagajele noastre. La un moment 

dat, măgăruşul soţiei mele s-a împiedicat şi au căzut 

amandoi. Soţia mea, deşi se lovise, i-a spus animalului pe 

un ton calm: Prima dată. Măgarul s-a ridicat şi am 

continuat drumul. După un timp, s-a împiedicat din nou. 

Soţia mea i-a spus, cu aceeaşi voce egală: A doua oară. Ne-

am continuat călătoria, măgarul s-a împiedicat şi a treia 

oară. Atunci, soţia mea a scos un revolver şi a împuşcat 

măgarul în cap. Am făcut o criză de isterie. I-am spus că e 

nebună să procedeze aşa de crud cu bietul animal şi că 

trebuie să consulte un psihiatru. Soţia mea s-a întors către 

mine, m-a privit în ochi şi mi-a spus calm: Prima dată. A 

fost prima şi ultima dată când ne-am certat. 

 

  

Când el a sunat-o şi a cerut-o de soţie, ea a căzut de 

pe scaun de surpriză, după care a sărit pe pat câteva 

minute, apoi a alergat 15 minute prin casă ţipând de 

bucurie. 

Apoi l-a sunat şi pe un ton rece i-a spus:  

– Am să mă mai gândesc! 
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În sat, la discotecă la căminul cultural: 

- Domnişoară, dansezi? 

- Nu. 

- Atunci hai să ne ajuţi să împingem un tractor. 

 

  

Q Care e diferenţa dintre a face dragoste şi a te 

masturba? 

A Dragostea se poate face şi cu limba, şi cu degetul, 

şi cu nasul, dar pentru o labă, îţi trebuie sculă. 

 

  

La piaţă, Ion vinde un cocoş frumos. Un potenţial 

cumpărător îl acostează:  

– Cât ceri pe el ? 

– Trei sute de mii. 

– Dar găinile, le calcă?  

– Calcă găini, raţe, gâşte, curci, chiar şi pisica, şi 

câinele, şi porcul!...  

– I-auzi! Păi, atunci de ce îl vinzi? 

– De la o vreme încoace se uită lung şi la mine... 

 

  

– Parinte, eu am păcătuit... 

– Ştiu, fiica mea, ce-ai făcut, că suntem prieteni pe 

Facebook, am vazut poze, am citit ce ai scris... Mi-a fost 

îndeajuns! 

– Şi ce trebuie să fac ca să fiu iertată, părinte? 

– Să dai like la 10 mănăstiri... 
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Discuţie pe internet. 

Ea: – Bună! 

El: – Bună! 

Ea: – Ai văzut? Scriem şi gândim la fel! Ar trebui să 

ne căsătorim! 

 

  

Se dă textul: “Dacă bărbatul ar şti realmente 

valoarea pe care o are femeia ar merge în patru labe”. 

Întrebare: unde se pune virgula în acest text?  

Bărbaţii au pus virgula după are.  

Femeile au pus virgula după femeia. 

 

  

– Tot timpul eşti aşa scorpie? 

– Nu, cinci zile pe lună sunt şi mai rea! 

 

  

– Nevastă, facem sex oral în seara asta? 

– Fă şi tu într-o cană, oi bea mâine! 

 

  

Cerere în căsătorie: Draga mea, vrei să fii soţia 

mea pâna ce moartea te va lua? 

 

  

O blondă îi scrie lui Moş Crăciun: Moşule, te rog 

să-mi aduci un vibrator nou, pentru că cel de anul trecut 

mi-a rămas mic. 
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  O femeie merge la slujbă cu o fustă strâmtă şi cu o 

tăietură pe o parte de se vedea piciorul de jos până sus. 

Preotul, când o vede, uită de slujba ce avea să o ţină, dar 

dascălul îl ajută.  

Şi începe aşa:  

Dă-i, Doamne, un ac cu aţă 

ca să-şi coasă fusta-n faţă! 

Că se vede goliciunea 

  Şi se scoală spurcăciunea, 

Nu-mi pot spune rugăciunea! 

 

  

– Soţia mea cântă la pian, ştie engleza şi franceza, 

ştie tot pe calculator, mi se tot lăuda un amic. 

I-am tăiat-o scurt: 

– Bine, mă, şi a mea e urâtă, lasă... 

 

  

Soţul vede în programul TV că va fi finala la 

categoria supergrea la box profesionist, etichetată ca 

meciul secolului. A hotărât să se pregătească să vadă 

meciul: cumpără bere, cumpără alune, pune berea la rece, 

curăţă şi prăjeşte alunele, se aşează comod în fotoliu gata 

să privească meciul. Doar ce a început şi în secunda 7, K.O. 

şi lupta a luat sfârşit! Omul nostru n-apucase nici măcar o 

gură de bere să înghită!  

În acest moment soţia apare din bucătărie şi, cu 

sarcasm, spune: 

– Ei! Acum mă înţelegi şi pe mine? 
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Scufiţa Roşie, beată moarta, la marginea pădurii, 

într-un şanţ, într-o splendidă dimineţă de vară, după o 

petrecere la casa piticilor. O vacă o vede şi se gândeşte că 

poate i-ar prinde bine un pic de lapte bun şi proaspăt 

direct de la sursă, să se mai dreagă. Se apropie cu ugerul 

de Scufiţa Roşie şi o îndeamnă să sugă. Scufiţa Roşie 

deschide pe jumătate ochii, vede ugerul şi spune: 

– O. K., băieţi, dar, vă rog, pe rând... 

 

  

Scris şi oral 

Tânără, emancipată 

Şi cu farmec personal, 

Foarte bine azi notată 

Şi la SCRIS şi la… ORAL! 
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Q1 De ce pisicile sunt mai bune ca bărbaţii?  

A1 Pentru ele nu contează cum arăţi; poţi să le 

loveşti fără se le faci să se gândească la sex; şi: nu te 

enervezi când încep să umble după păsărici. 

Q2 De ce câinii sunt mai buni ca femeile?  

A2 Te ascultă când ţipi la ei; nu fac cumpărături; şi: 

orice tip poate avea un câine care arată bine. 

 

  

Q1 Cum trebuie să fie o femeie serioasă? 

A1 O femeie serioasă trebuie să aibă soţ şi amant. 

Q2 Aceea nu este o femeie adultera? 

A2 Nu, femeia adulteră are soţ şi mai mulţi amanţi. 

Q3 Aceea nu este o femeie uşoară? 

A3 Nu, femeia uşoară are doar amanţi. 

Q4 Aceea nu este o femeie pierdută? 

A4 Nu, femeia pierdută nu are nici soţ, nici amant. 

Q5 Aceea nu este o femeie singură? 

A5 Nu, femeia singură este aceea care are doar soţ. 

 

  

– Domnule judecător, spune soţia la divorţ, eu şi 

soţul meu nu am mai avut relaţii intime de mult timp. 

– Este adevărat? De ce?, îl întreabă judecătorul pe 

soţ. 

– Este adevărat, domnule judecător, pentru că nu 

mai pot, recunoaşte soţul umilit. 

– Auzi la el, spune soţia, tot oraşul poate, numai el 

cu grefierul nu mai poate! 
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Criza 
Vii de la serviciu. Sau de la magazinul din colţ. Sau, 

pur şi simplu, de la baie. Nevastă-ta/prietena ta e întinsă 

pe pat şi plânge de se zguduie pereţii. Rămâi perplex.  

– Ce s-a întâmplat? 

Răspunde printre sughiţuri:  

– Nu s-a întâmplat nimic.  

– Dar ce ai?  

– N-am nimic.  

– Atunci, de ce plângi? 

– Nu plâng. 

Iată o situaţie banală, din viaţă. Cum procedăm? 

În primul rând, nu se părăseşte sub niciun motiv 

încăperea. Dacă te scapă la baie, rabzi. Dacă sună telefonul, 

îl laşi să sune. Dacă e cutremur, măcar o să ai şi tu un 

motiv să plângi.  

Dar nu părăseşti încăperea.  

Dacă o faci, o să aibă extrem de des ocazia să-ţi 

amintească faptul că ai lăsat-o singură şi că nu ţi-a păsat 

deloc de suferinţa ei. 

Nu-ţi faci de lucru prin cameră. Ştii că n-o ajuţi 

niciodată la curăţenie. Ce, acuma te-a apucat hărnicia? 

Nu bei, nu fumezi. Ar însemna că te plictiseşti şi că 

abia aştepţi să termine cu bocitul. N-o respecţi deloc. 

Nici să nu te gândeşti să deschizi vreo carte. Ar fi 

cea mai clară dovadă a nesimţirii tale să-i întorci spatele şi 

să citeşti. 

Nu deschizi televizorul. Dacă ai şansa să fie deja 

deschis, nu schimbi canalul. Te uiţi discret, că dacă se 

prinde, s-ar putea să-l stingă. 
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Stai întins pe spate, cu privirea în tavan, ca un 

gândac. Nu te poţi întoarce. N-ai voie să adormi. După ce 

nevastă-ta/prietena ta a terminat cu bocitul şi, în fine, se 

ridică, mai rămâi cel puţin zece minute în aceeaşi poziţie. 

Ai grijă să se vadă pe faţa ta că suferi. 

În următoarele ore, vorbeşti doar dacă trebuie. Şi, 

oricum, cu voce scăzută.  

Nu uita că în casa aia s-a suferit recent. 

 

  

Scrierea japoneza arata intelegerea profunda a 

realității 

 
  

Intru în casă azi şi ce gasesc? Soţia mea pe canapea, 

alături de amanta mea. 

– Ce se întâmpla aici?, întreb, cu sânge rece. 

– Tu să-mi spui!, urlă nevasta-mea. 

– Ce să spun, stai pe canapea cu o necunoscută. 

– O necunoscută, ha?, strigă amanta mea. Eu nu 

sunt nicio  necunoscută, facem sex de şase luni! 

Atunci m-am uitat uluit la soţie şi am întrebat-o: 

– Este adevărat?! 
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Un soldat aflat în Irak primeşte o scrisoare de 

despărţire de la iubita sa de acasă. 

În scrisoare erau înşirate următoarele: 

"Dragă John, nu mai pot continua 

relaţia cu tine. Distanţa dintre noi este mult 

prea mare. 

Trebuie să recunosc că te-am înşelat de 

două ori, de când ai plecat, aşa că nu e corect 

faţă de nici unul dintre noi să continuăm. Îmi 

pare rău. Te rog, înapoiază-mi fotografia pe 

care ţi-am trimis-o. 

Cu drag, Betty". 

Soldatul, rănit profund de cele spuse de fată în 

scrisoare, le cere camarazilor săi din armată să-i dea orice 

fotografie cu vreo fată pe care o au la ei, fie că sunt surori, 

iubite sau foste iubite. 

Şi, pe lângă fotografia cu Betty, John îi trimite 

acesteia toate fotografiile strânse de la amicii săi. 

În plic erau 57 de fotografii. 

Lângă ele, o scrisoare, care suna cam aşa: 

"Dragă Betty, îmi pare rău, însă nu îmi 

amintesc prea bine cine eşti. Te rog să-ţi alegi 

fotografia dintre cele pe care ţi le-am trimis, 

apoi trimite-mi restul înapoi. 

Ai grijă de tine, John". 

 

  

Q Ce ar spune soacra ajunsă pe Lună? 

A Exact cum mă aşteptam, e praful de o palmă! 
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– Dragule, ce mă sfătuieşti să-mi cumpăr pentru ca 

atunci când voi  apărea pe plajă să-ntoarcă toţi bărbaţii 

capul după  mine? 

 – Nişte clăpari şi-o pereche de schiuri! 

 

  

Gogu se plânge unui amic: 

– Imaginează-ţi, ieri mă sună un tip şi-mi spune că-

mi rupe capul dacă mai merg la nevastă-sa... 

– Păi, nu te mai du! 

– Da, dar nu mi-a spus cine e nevastă-sa! 

 

  

Într-o mănăstire pentru măicuţe de la marginea 

pădurii intră trei infractori şi spun: 

– Iar acum, vă vom viola pe toate la rând! 

O nou-sosită călugăriţa iese în faţa şi spune: 

– Vă implor, luaţi-mă toţi trei pe mine, dar nu vă 

atingeţi de altcineva! 

Maica stareţă: 

– Sora Maria, egoismul este tot un păcat! 

 

  

Un tip se aşază în faţa oglinzii, deschide o conservă 

de sardele în ulei și desface o sticlă de apă minerală. Apoi, 

mănâncă cu înghiţituri mici, bea câte puţin, după care îşi 

oferă o mică plăcere solitară şi exclamă printre dinţi: 

 – N-ai ce zice! Nimic nu e mai grozav decât 

caviarul, şampania şi femeile! 
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– Ce practică femeie este Mimi... 

 – De ce? 

– Păi, se îmbracă pe credit şi se dezbracă pe bani 

gheaţă... 

 

  

– Sunteţi căsătorită, doamnă? 

– Nu, domnule doctor. 

– Aveţi un amant? 

– Oh, nu! 

– Sunteţi cumva, însărcinată? 

– Nu ştiu… 
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Tatăl către fiică: 

– Să nu te mai prind că te arăţi în lume cu tânărul 

acela, care nu-i de tine. 

– Am înţeles, tată. Ne vom ascunde cât putem. 

 

  

Doi tineri se întorceau cu maşina după o duminică 

petrecută la iarbă verde, când el întreabă curios: 

– Tu nu-i spui mamei tale chiar toate, nu-i așa? 

– A nu, răspunse ea. Mama puţin se sinchiseşte. 

Bărbatu-meu e cu întrebările. 

  

  

Tatăl către juna sa fiică: 

 – Uite ce e, domnişoară. Încerc pe cât pot să nu fiu 

încuiat. N-am nimic împotrivă ca prietenul tău să stea cât 

pofteşte, când te sărută de „Noapte bună". Dar insist foarte 

tare să nu-mi ia ziarul de dimineaţă cu el. 

 

  

Întorcându-se acasă, tatăl îşi găseşte fiica goală 

puşcă, jucând cărţi cu un tânăr dezbrăcat și întreabă: 

– Ce faceţi aici? întreabă tatăl furios. 

– Fii liniştit, tată! Jucăm poker, dar nu pe bani. 

 

  

Tatăl îşi sfătuieşte fiica înaintea primei întâlniri. 

– Şi dacă el vrea să te sărute, spune-i ce părere ai. 

– Bine, tăticule. Părerea mea sau a ta? 
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În lift, un tip loveşte cu cotul bustul apetisant al 

unei doamne şi, jenat, îşi cere scuze: 

– Dacă inima dumneavoastră e la fel de gingaşă 

precum sânii, atunci cu siguranţă mă veţi ierta. 

– Dacă peste tot sunteţi precum cotul, atunci vă 

aştept în camera mea. 

 

  

El şi ea la momentul adevărului: 

– Dragul meu, trebuie să-ţi fac o mărturisire. Eu nu 

sunt artistă, aşa cum ţi-am spus la primele noastre 

întâlniri. 

– Să ştii că şi eu mă simt dator să-ţi spun că nici eu 

nu sunt necăsătorit. 

 

  

Mama către fiică: 

– Ţi-am spus de atâtea ori să nu mai primeşti 

străini în apartament. Ştii cât poate să mă frământe acest 

lucru. 

– Fii liniştit, mamă! De data asta am fost eu la el în 

apartament. Acum lasă să se frământe maică-sa! 

 

  

– Am impresia că am depăşit viteza legală sau cine 

ştie ce-o fi făcut, deoarece văd că ne urmăreşte o patrulă a 

poliţiei. Sper să nu fie ceva grav.  

– A, nu-i ce crezi, iubitule! E maşina condusă de 

soţul meu. Am uitat să-ţi spun că e agent de poliţie. 
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– Sunt sătulă de gelozia ta, spuse soţia. Crezi că n-

am observat că ai pus să mă urmărească un detectiv înalt, 

blond, cu ochii verzi, foarte drăguţ, deşi puţin cam timid la 

început? 

 

  

– La noi e atât de strâmt încât, adeseori, mama este 

nevoită să se culce la domnul de vizavi. 

 

  

– Vreau să fii nevasta mea! Mâine vin la tatăl tău și 

te cer în căsătorie. 

– Sigur, iubitule! Dar prima dată cred că ar trebui 

să-l întrebi şi pe soţul meu dacă e de acord. 

 

  

– N-am să uit niciodată noaptea în care soţul mi-a 

descoperit iubirea. 

– Ce s-a întâmplat? 

– L-a bătut de l-a snopit! 

 

  

– Nevastă-ta are doi amanţi și tu rabzi una ca asta? 

– Ce să fac? Sunt în minoritate. 

 

  

– Dar, iubito, ce fel de mic dejun e ăsta? întreabă el 

după prima noapte. Nimic în afară de salata de morcovi? 

– Cine mă iubeşte ca un iepure, să mănânce la fel. 
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– Ascultă, tinere, îţi plac femeile proaste? 

– Nu, domnule. 

– Dar cele beţive? 

– Nu. 

– Cele demodate? 

– Nu. 

– Cele care nu ştiu să gătească? 

– În nici un caz. 

– Atunci spune-mi ce cauţi la nevastă-mea? 

 

  

O femeie de serviciu a născut un copil din flori. 

Întrebată fiind cine e tatăl, ea răspunse: 

– Habar n-am! Credeţi că de fiecare dată când spăl 

scările întorc capul? 

 

  

Un beţiv vine la camera de gardă cu bărbăţia grav 

afectată. 

– Cum s-a întâmplat?, întreabă doctorul de gardă. 

– Dacă l-aş descoperi pe imbecilul care a pictat pe 

zid o femeie goală... 

 

  

A doua zi după noaptea nunţii, o tânără îşi întreabă 

mirele: 

– Sunt prima femeie cu care te-ai culcat? 

– Da. 

– Mi-am dat seama. 
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Un individ îşi găseşte nevasta în pat cu un bărbat. 

– Bravo! zise el. Parcă văd că mâine-poimâine te 

apuci şi de fumat! 

 

  

– Ce-i cu tine, draga mea? De ce eşti atât tristă?  

– Am fost înşelată. 

– Şi pentru un amant te plângi? 

– Nenorocirea e că m-au înşelat toți trei. 

 

  

Pe patul de moarte, un milionar îi spuse nevestei: 

– Iubito, trebuie să-ţi mărturisesc că te-am înşelat 

cu secretara mea. 

– Ştiu, dragule, de asta te-am şi otrăvit... 

 

  

Doi bărbaţi vorbesc cu voce tare în metrou: 

– Nu știu ce să mă fac cu a mea. A devenit foarte 

mică şi nu mă mai pot folosi de ea. 

O doamnă interveni cu o indignare ipocrită: 

– Nu vă e ruşine, oameni bătrâni să vorbiţi prostii! 

– Dar noi discutăm despre flacăra aragazului, 

doamnă! 

 

  

– Azi-noapte am pus coarne la trei bărbaţi. 

– Cum așa? 

– M-am culcat cu propria-mi soţie. 
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– N-am avut noroc în viaţă. Am început prin a fi un 

copil găsit şi am ajuns o femeie pierdută. 

 

  

– Bunicul meu a trăit până la 90 de ani fiind mereu 

vesel. 

– 90 de ani? Şi de ce a murit în final? 

– Băutura şi femeile l-au dat gata! 

 

  

– Cum îi merge cu sănătatea soţului tău? 

– O, e un chin! Trebuie să-l supraveghez zi şi 

noapte! Sunt extenuată! 

– De ce nu angajezi o infirmieră? 

– Păi, tocmai... am angajat! 

 

  

Din salonul de spital se aude: 

– Sărută-mă, dragă... 

– Nu se poate! 

– Te rog mult surioară, sărută-mă! 

– Nu se poate! Chiar şi faptul că mă aflu sub 

dumneavoastră este împotriva regulamentului! 

 

  

Directorul unui studio din Hollywood spune unei 

celebre vedete: 

– Trebuie să duci o viaţă absolut exemplară. .. 

– Nu s-ar putea să facă asta dublura mea?  
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Băiatul vrea să se însoare cu secretara tatălui său. 

– Nu se poate, fiule, îi spuse discret tatăl. Ea este 

fiica mea nelegitimă, aşa că, de fapt, ți-e soră! 

Deznădăjduit, băiatul îi povesteşte totul mamei. 

– Dragul meu, îi spuse, mama. Căsătoreşte-te fără 

nicio grijă. Tu nu eşti copilul celui căruia îi porţi numele. 

 

  

Un tânăr arătos, chinuit de o teribilă durere de cap, 

se duce la miezul nopţii şi sună la ușa unui doctor. 

– Ce doriţi?, întreabă soţia acestuia, îmbrăcată 

destul de sumar. 

– Este acasă domnul doctor? 

– Nu, răspunse soţia medicului, poftiţi repede în 

casă. 
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– Iubito, m-am săturat să tot fiu vioara a doua pe 

lângă tine! 

– Bucură-te că mai faci parte din orchestră, 

răspunse ea. 

 

  

În cabina unei celebre actriţe, dau buzna 12 

marinari. Ea îi priveşte de sus în jos şi le spune: 

– Astăzi sunt obosită. Şase dintre va trebui să 

rămână la noapte, iar ceilalţi să vină mâine dimineaţă! 

 

  

Doi prieteni discută despre neveste: 

– Nevasta mea închide ochii când o sărut! 

– Ciudat, cu mine nu face asta! 

 

  

 Servitoarea îşi dă demisia fiindcă se mărită. 

– Crezi că în căsnicie o să fie mai bine decât la noi?, 

întreabă stăpâna. 

– Mai bine nu, dar mai des. 

 

  

Ea era furioasă, deoarece, deși căsătorită de o lună, 

era încă neatinsă. Aşa că îi reproşa soţului: 

– Dacă nu faci imediat dragoste cu mine ies în 

stradă şi îl aduc pe primul tip care îmi iese în cale. 

– O.K., dar te rog să fii drăguţă să îmi aduci și mie 

unul! 
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Doi beţivi în noapte: 

– Auzi ce frumos cântă ciocârlia! 

– Nu e ciocârlie, e păstrăv! 

– Imposibil! Păstrăvul nu cântă noaptea! 

 

  

Draga mea, băutura te face aşa de frumoasă! 

– Dar n-am băut nimic! 

– Nu tu, eu am băut! 

 

  

Femeia îi reproşează: 

– De câte ori te întâlnesc ești cu sticla în mână! 

– Doar n-oi fi vrând să stau cu ea tot timpul la 

gură? 

 

  

– Și nu bănuiaţi nimic atunci când inculpatul v-a 

condus în acel parc întunecat? 

– Fireşte că bănuiam, dar nu mi-a trecut prin cap 

că o să-mi ia poşeta şi o să fugă! 

 

  

La ceremonia religioasă, preotul se adresează 

miresei: 

– Că sunteţi credincioasă, asta doar Dumnezeu o 

poate şti. Care sunt speranţele de viitor, asta numai 

dumneavoastră știți. Că sunteţi bună la dragoste, asta ştim 

noi cu toţii! 
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O cunoscută actriţă porno a avut o zi grea de 

filmări. În faţa hotelului era aşteptată de o gloată de 

admiratori. 

– Hei, băieţi, azi am avut o zi grea. Sunt terminată. 

Unul dintre voi trebuie să plece. 

 

  

Un copilaş plângea abitir pe plajă. 

– Ce s-a întâmplat, copilaş? 

– M-am pierdut! 

– De ce nu te-ai ţinut de costumul de baie al 

mamei? 

– Eu am încercat, dar era prea sus. 

 

  

Soţul se întoarce cherchelit acasă și îi reproşează 

soţiei: 

– Adică eu vin civilizat şi îţi spun „Bună seara!", iar 

tu îmi răspunzi cu „Bună dimineaţa"! 

 

  

– Draga mea, ies şi eu cu băieţii la o bere. 

– Dacă mergi tot în cârciuma aia infectă, spune-le 

să spele bine halbele ca să nu mai vii mânjit cu ruj. 

 

  

– Dacă vrei să mă înşeli într-o zi, iubito, te rog să 

mă previi!  

– Vai, dragule, de ce nu mi-ai spus mai demult? 
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Înainte de a pleca la Revelion, soţia îi spune: 

– Poți să bei si să te distrezi cât vrei, dar să nu mai 

faci ca anul trecut și să mă recomanzi la domnişoare drept 

soră-ta! 

 

  

– Să-ţi fie ruşine! Am găsit un pachet de ţigări în 

buzunarul tău! Ce faci cu ele?, îl întreabă mama pe fiu. 

– Le păstrez pentru când voi fi mare. 

 

  

Un ţăran zdravăn, beat bine, stătea prăbuşit lângă 

un gard, zâmbind cu blândeţe bahică. 

Un trecător se opreşte şi-l întreabă îngrijorat: 

– Ți-e rău, bade? 

– Nu astăzi. Mâine. 

 

  

La psihiatru, medicul spune: 

– Cred că v-am putea înlătura această apatie 

introducând noi stimuli în viaţa dumneavoastră. Apropo, 

cel fel de relaţii sociale întreţineţi? 

– Foarte puţine. Stau degeaba tot timpul. 

– Nu ieșiți cu fete în oraș? 

– Din păcate, nu. 

– Dar v-ar plăcea? 

– Ba bine că nu. 

– Și atunci de ce n-o faceţi? 

– Nu mă lasă nevastă-mea. 
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Toamnă, ploi, gripă. La farmacie e o coadă nesfâr-

şită. Un bărbat grăbit şi transpirat se îndreaptă direct spre 

ghişeu, scuzându-se: Vă rog, am pe cineva la pat! Ajuns în 

dreptul farmacistei, spune acelaşi lucru, apoi şopteşte: 

– Cinci prezervative, vă rog! 

 

  

Fiica vine acasă dimineaţa devreme. Tatăl, revoltat, 

o admonestează. 

– Sper că nu ţi-a petrecut noaptea în patul vreunui 

bărbat! 

– Nu. 

– Și atunci, de ce vii la ora asta? 

– Am aşteptat să se lumineze ca să-mi strâng 

lucrurile din parc. 
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Domnul colonel vine târziu acasă şi îi spune 

ordonanţei: 

– Ce faci, băiete? Încă nu te-ai culcat? Nevastă-mea 

cred că e de mult în braţele lui Morfeu. 

– Nu ştiu cum îl cheamă, dar e de la artilerie. 

 

  

Soţul răspunde la telefon şi o voce masculină îi 

şopteşte în receptor: 

– Tu eşti, iepşoara mea? 

– Nu, la telefon e armăsarul! 

 

  

– Draga mea, nu sunt frumos ca Apollo, nici voinic 

ca Hercule, dar te iubesc şi te rog să-mi fii soţie! 

– Înainte de a-ţi răspunde aş vrea să-mi prezinţi pe 

cei doi prieteni de care mi-ai vorbit!  

 

  

– Ospătar, repede o halbă de bere că mă aşteaptă 

logodnica! 

– Blondă sau brună? 

– Asta nu te priveşte pe dumneata! 

 

  

Soţul îşi surprinde soţia în braţele amantului. 

– Domnule, spune el nervos, unul dintre noi este în 

plus! 

– Eu nu găsesc, zice soţia! 
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– Crezi că eu nu ştiam, când ieşeai, că te duci la 

amanta ta? 

– Zău, ştiai? Dacă aflam asta, mergeam mai des! 

  

  

Soţul se întoarce acasă mai târziu ca de obicei. 

– Ce, cârciuma e mai departe acum?, întreabă soţia. 

– Nu, drumul e mai lat. 

 

  

Mama a convocat un consiliu de familie. 

– Ia spune, fiule, ce făcea tăticul cu tanti aia când 

am fost la mare? Spune tot, să audă și bunicii, şi unchii, şi 

mătuşile. Să audă toți, să știe toți. 

– Păi, ce să facă? Exact ce-ţi făcea nenea ăla când 

am fost anul trecut la munte. 

 

  

– Te previn că în cel mult o oră soţul meu va fi 

acasă. 

– Draga mea, dar n-am făcut nimic nepermis. 

– Așa e! Însă dacă ai intenţia să o faci, trebuie să te 

grăbeşti! 

 

  

Un îndrăgostit îi spune frăţiorului iubitei sale: 

– Dacă îmi aduci o buclă din minunatul ei păr 

auriu, îţi dau zece mii de lei. 

– Şi dacă-ţi aduc toată peruca, cât îmi dai? 
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O tânăra apare pe plajă într-un bikini. Cum dom-

nişoara e foarte, foarte tânără, un bărbat în etate o 

întreabă cu reproş. 

– Ce-ar zice mama dumitale dacă te-ar vedea cu 

costumul ăsta? 

– S-ar supăra groaznic, deoarece e al ei. 

 

  

În largul mării pluteşte o barcă. El încearcă să o 

îmbrăţişeze. Ea îi spune: 

– Aşteaptă puţin. Vreau să văd dacă nu iese la 

suprafaţă soţul meu! 

 

  

Vasile deschide şifonierul, vede înăuntru un bărbat 

gol şi-i spune soţiei: 

– De câte ori trebuie să-ţi spun să nu-ţi mai lași 

lucrurile tale în şifonierul meu? 

 

  

Un paznic de noapte îşi întreabă colegul: 

– Ce-i cu panica asta în campus? De ce fuge toată 

lumea? 

– O femeie a venit să-şi caute soţul... 

 

  

– Ştii, Marioara e pe trei sferturi măritată cu Vasile. 

– Cum așa? 

– Ea e de acord, părinţii ei de asemenea... 
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La o recepţie, lordul se închină ceremonios în faţa 

distinsei lady Juliane. 

– Astăzi sunteţi nespus de fermecătoare. Nu ați 

vrea să ne cunoaştem mai bine? 

Roşie de furie, lady Juliane îi reproşa sever: 

– Cum vă permiteţi? 

– Iertaţi-mă, dar frumuseţea dumneavoastră e de 

vină. Nu vi s-a mai întâmplat să primiţi astfel de 

complimente? 

– Ba da, domnule, dar niciodată imediat după supă! 

 

  

–Maria, ce caută pompierul ăsta la tine în cameră? 

– Asta-i bună, coniță. Zilele trecute îmi tot spuneţi 

că vă temeţi de foc şi acum, că am luat măsuri de 

prevedere, vă supăraţi? 

 

  

– Ce palidă sunteţi, doamnă!  

– Spuneți-mi ceva ca să roşesc!  

 

  

– Am început să cred în spiritism...  

– Cum aşa? 

– Ieri am fost la Nuţi cu Eva şi Nely. Am pus mâinile 

pe masă, iar când aceasta a început să se mişte am strigat 

după ajutor. 

– Și a ieșit cineva? 

– Cum să nu? Vreo trei bărbați! 
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Tânăra soţie îi arată cu mândrie unei prietene 

bebeluşul său:  

– Ochii de la taică-său, iar urechile de la soţul meu! 

 

  

Nevasta, profund indignată, către soţ: 

– Nu ţi-e ruşine să săruţi camerista hotelului? 

– Iubito, dar ăsta a fost doar un bacşiş! N-ai spus tu 

să nu mai cheltuim bani? 

 

  

– Ieri mi-ai spus că aseară ai fost la Petre. Astăzi m-

am întâlnit cu el și mi-a zis că aţi fost la „Trocadero”. De ce 

m-ai minţit? 

– Dragă, noaptea trecută nu eram în stare să 

pronunţ „Trocadero”. 

 

  

Pentru afecţiunea de care suferea, medicul i-a 

recomandat unui bărbat să bea lapte de mamă. După ce a 

găsit o lăuză, acesta a început să o viziteze zilnic. Odată, 

după ce i-a dat să sugă, excitată, ea l-a întrebat: 

– Acum n-ai vrea şi altceva? 

– Da, parcă era şi o chiflă pe-aici... 

 

  

Bunica admiră costumul de baie al nepoatei sale: 

 – Ehei, dacă aş fi avut eu un asemenea costum 

când eram tânără, ce bunic ai fi avut! 
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– Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat? 

– Nu știu ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc 

mâine la nuntă? 

– Dar cine se însoară? 

– Eu! 
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Intră soţia în casă. 

– Dragul meu, uite, aici, o bere pentru tine... 

Mai trece ceva timp: 

– Dragul meu, de ce nu te uiţi la fotbal? Ia zi, vrei 

ceva de mâncare mai special, mai bun ? 

Soţul, cu o privire îngândurată: 

– Ia zi, cât de tare... 

– Un pic, farul din dreapta, capota şi parbrizul... 

 

  

– Doctore, de cinci ani căsătorită şi nu am copii… 

– Dezbrăcaţi-vă, doamnă! 

– Oh, cel puţin pe primul vreau să-l fac cu soţul! 

 

  

– Poate trecem la per tu? 

– Nu credeţi că vă permiteţi cam mult?! Mai bine 

m-aţi ajuta să mă închei la sutien! 

 

  

– Vă căsătoriţi cu fiica mea? 

– M-aş căsători, însă trecutul ei... 

– Trecutul ei e ireproşabil! 

– Da, însă e foarte lung! 

 

  

Maria îi răspunde lui Ion la telefon: 

– Mă, ți-am zis că voi fi acolo în cinci minute, deci 

nu mă mai suna din jumate-n juma de oră! 
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Un tânăr călugăr se trezeşte dis-de-dimineaţă şi se 

îndreaptă spre sala de mese. Pe drum, o  călugariţă în 

vârstă se uită la el, apoi îi spune discret: 

– Fiule, te-ai dat jos pe cealaltă parte a patului. 

Mirat, călugărul îşi continuă drumul. După câţiva 

paşi, întâlneşte un alt călugăr care îi spune: 

– Frate, cred că te-ai dat jos pe cealaltă parte a 

patului. 

Fără să înţeleagă ce se întâmplă, călugărul îşi 

continuă drumul. În faţa lui apare starețul, care îl privește 

lung. 

– Ştiu, zice călugărul, m-am dat jos pe cealaltă 

parte a patului. 

– Cum?, întreabă mirat starețul. 

– Am crezut că asta doreaţi să îmi spuneţi, spune 

călugărul. 

Starețul îl priveşte şi îi spune: 

– Voiam să te întreb de ce porţi papucii călugariţei 

Magdalena... 

 

  

Soţul vine acasă beat mort. Soţia strigă la el: 

– Beţivule, porcule, parazitule, mai ai de gând să 

bei? 

El tace. Ea din nou: 

–Mai ai de gând să beeeiii? 

El iarăşi tace. 

– Hei, nu mai auzi bine, mai ai de gând să bei? 

– No bine, hai, toarnă-mi un pahar, dacă insişti... 
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Copilul, pârâcios: 

– Mamă, nenea care a venit la noi în vizită a 

sărutat-o pe sora mea! 

– Are voie, râse mama, în două luni se căsătoresc. 

– Şi atunci, când se căsătoreşte tata cu vecina 

noastră? 

 

  

Nevastă-mea a găsit caseta cu filmarea de la nunta 

noastră în coșul de gunoi: 

– Ce naiba-i asta, mă? 

– Ce să fie, i-am zis. E un documentar despre un 

tânăr care și-a ruinat viața. 

 

  

– Nuţi, vrei să facem dragoste? 

– Vai, dar eu niciodată n-am... . 

– Vrei să spui că nu te-ai culcat până acum cu nici 

un bărbat? 

– Vreau să spun că n-am avut niciodată ceva 

împotrivă. 

 

  

În ascensor.  

– Măgarule, nu ţi-e ruşine să îmi ciupeşti nevasta în 

halul ăsta? 

– Domnule... 

– Nici un „domnule”. Dacă ai astfel de apucături 

mai întâi să-ţi tai unghiile. Nu vezi că îi rupi rochia? 
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– Scumpa mea soţie, nu sunt gelos, dar am 

impresia că, totuşi, dansezi cam mult cu tânărul acela. 

– Să ştii că are intenţii serioase. Mi-a spus că, dacă 

rămân văduvă, mă ia de nevastă. 

 

  

– Nu am noroc cu bărbaţii. 

– De ce? 

– De câte ori vreau să mă mărit din dragoste aflu că 

acesta nu are bani. 

 

  

O franţuzoaică se căsătoreşte cu un japonez. În 

noaptea nunţii când îl vede pe acesta dezbrăcat complet, 

femeia exclamă: 

 – Trebuie să recunosc faptul că sunteţi de neîn-

trecut în ceea ce priveşte miniaturizarea. 

 

  

Soţul îşi surprinde soţia în pat cu un prieten de 

familie. Hotărât să facă scandal, începu: 

– Eu să ştii că sunt un om răbdător, dar...  

La care prietenul îl întrerupe: 

– Atunci, te rog să mai aştepţi puţin la ușă! 

 

  

– Mi-a jurat că are intenţiile cele mai serioase. 

– Voia să te ceară în căsătorie? 

– Nu ştiu, că tocmai atunci a apărut nevastă-sa. 
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Două fete bătrâne stăteau de vorbă pe veranda 

unei case de la ţară. Văzură o găină fugind de un cocoş. 

Găina fugi în stradă şi nimeri sub roţile unei maşini. 

– Ai văzut?, spuse una. A preferat să moară... 

 

  

– Cum îl găseşti pe noul doctor?, o întrebă o dom-

nişoară pe prietena ei. 

– Scump, îmi cere două vizite pentru o vizită a lui. 

 

  

O grăsuță josuță, după un accident, e transportată 

la spital. Completând fișa, doctorul o întreabă: 

– Înălțimea, greutatea? 

– 175 cm, 60 kg. 

– Hei drăguță, aici ești la spital, nu pe facebook. 

 

  

– Dragule, astăzi în pauza de masă am fost la tine la 

oficiu și am luat din sacoul tău 300 de euro, spuse soţia. 

– Nicio problemă iubire, eu deja de 2 săptămâni nu 

mai lucrez acolo, răspunse soţul. 

 

  

Dilemă feminină. Ieri am fost la hipism și am călărit 

vreo două ore. Azi mâna îmi este roasă din cauza 

căpăstrului, iar picioarele nu le pot apropia unul de altul. 

Întrebare: Cine de la serviciu mă va crede că ieri am fost la 

hipism? 
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Specific feminin 
 

Un preot şi un episcop călătoreau în acelaşi vagon.  

Episcopul l-a ignorat însă cu desăvârşire pe preot 

şi tot drumul a făcut integrame. Dupa o vreme, preotul 

văzând că episcopul clatină enervat din cap, se foloseşte de 

împrejurare să intre în vorbă:  

– Vă pot ajuta cu ceva, domnule?  

– Poate... Un singur cuvânt mă împiedică să rezolv 

acest careu. Ce are cinci litere, începe cu "piz" şi se termina 

cu "ă"? Definiţia cuvântului sună aşa: "specific feminin"...  

– Vai domnule, e simplu: pizmă! 

– Ai dreptate, ai dreptate! Ascultă tinere, ai cumva 

o radiera? 
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Femeile au de ce să  fie îngrijorate  
 

 
 

E fabricată  în Suedia, din silicon de cea mai bună 

calitate. Înălţime între 1m50 şi 1m75.   

Textura pielii 99.8% asemănătoare cu pielea 

umană.  

Fiabilitate – folosită zilnic (chiar de  mai multe ori 

pe zi), are o durată de viaţă de 2 ani.   
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E auto-adaptabila: doar o pui în poziţia dorită şi se 

adaptează automat.  

Are 100 senzori prin  tot corpul, din care 30 doar 

în zonele erogene.   

Stimulul oricărui senzor o face să se mişte într-un 

 anumit fel, sunt posibile 20 mişcări compuse simultane.   

Când e penetrată emite gemete plăcute, vocea 

putând fi aleasă. Acceptă comenzi vocale în 7  limbi străine 

(română nu e inclusă).  

Se lubrifiază automat, doar la stimulul uşor al 

unuia dintre senzori.  

Are  parolă şi user.  

Caracteristici tehnice:   

Are 3 intrări operaţionale – anal, vaginal şi oral.   

Se poate schimba capul – alege între 7 variante.   

Există 7 mărimi diferite. 

Se pot customiza culoarea părului, pielii, a ochilor, 

mărimea fundului şi a sânilor.  

Wireless, mare autonomie (o săptămână în stand-

by, 5 ore în modul dinamic, fără să aibă nevoie de re-

incarcarea bateriei).  

Are numai  avantaje!  

Nu vorbeşte tot timpul!  

Nu-i vine  ciclul!  

Nu rămâne gravidă!  

Nu vorbeşte aiurea la telefon cu prietenele!  

Nu-i trebuie haine şi nici pantofi!  

Nu zice nimic dacă ne uităm la fotbal sau  la orice 

alt sport la TV!  

Nu are MAMĂ (foarte  important)! 
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Nu o doare capul!  

Nu sună după tine dacă întârzii de la servici!  

Nu e geloasă!  

Nu  merge la coafor şi nici la cumpărături!  

Nu se îngraşă!  

Nu face celulită!  

Nu îmbătrâneşte!   

Unicul dezavantaj e preţul – costa în  jur de 5.000 

€, dar niciodată nu trebuie să-i plăteşti pensie alimentară, 

deci nici nu e aşa de scumpă! 
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Costumul de samba 
 

La Carnavalul de la Rio, dansatoarele  dansează 

samba defilează şi poartă de cele mai multe ori o loinclotha 

mică sau shell (scoică).  

Cum sunt fixate aceste costume sumare?  
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Femeia, când... 
 

  

Când nu are bani, mănâncă legume sălbatice acasă; 

Când are bani, mănâncă aceleaşi legume sălbatice 

într-un restaurant pretenţios. 

 

  

Când nu are bani, merge pe bicicletă; 

Când are bani, merge pe bicicleta de cameră. 

 

  

Când nu are bani, aleargă ca să-şi câştige pâinea; 

Când are bani, aleargă ca să ardă grăsimile. 

 

  

Când nu are bani, îşi doreşte să se căsătorească; 

Când are bani, îşi doreşte să divorţeze. 

 

  

Când nu are bani, soţia devine secretară; 

Când are bani, secretara devine soţie.            
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Cugetări (a)sexuate 
 

 
 

Fericirea este ca o minge: alergăm dupa ea și cum 

am prins-o îi dăm cu piciorul. 
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De ani de zile, femeile îşi doresc egalitate  

între sexe, dar, din păcate, nu toţi bărbaţii  

au sexul la fel de mare. 
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Cine a zis că dragostea trece prin stomac e prost! A 

fost vreo unul din voi la amantă ca să mănânce ciorbă?! 



 

 
506 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

 
 

Exemplu de devalorizare: atunci când soţia 

schimbă inima de aur a soţului cu organul de fier  

al vecinului! 
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Femeile au nevoie de un motiv ca să facă sex. 

Bărbaţii au nevoie numai de un loc unde s-o facă. 
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Clinton a minţit. Un bărbat poate uita unde 

parchează sau chiar unde locuieşte, dar nu uită niciodată o  

partidă de sex oral, indiferent  

cât de nereuşită a fost. 
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Dacă băiatul cu care ai ieşit la prima întâlnire  

a memorat culoarea ochilor tăi, înseamnă  

că ai fundul cam mic! 
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:  

 

Dacă Dumnezeu nu ar fi dorit ca noi să ne 

masturbăm, ne-ar fi făcut braţele mai scurte. 
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Marea diferenţă dintre sexul plătit şi sexul gratis 

este ca sexul plătit costă mai puţin. 
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Prietena mea râde întotdeauna în timp ce facem 

sex,  indiferent de ceea ce citeşte. 
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S-a demonstrat ştiinţific faptul că atunci când două 

cupluri se întâlnesc faţă în faţă, fetele se uită una la 

îmbrăcamintea celeilalte, iar bărbaţii se uită fiecare le 

partenera celuilalt. 
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  Prezervativul nu oferă siguranţă în sex totdeauna. 

Un prieten de-al meu îl purta  

când a fost înjunghiat de soţul unei femei... 
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Buloide 
 

 
 

Ana: Ce faci? 

Manole: Un zid. Te bagi? 
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– Femeile necredincioase ar trebui arse pe rug, ca 

pe vremea ăleia, cum îi zice? Aha, ca pe vremea Inchiziţiei 

spaniole!, perora Trulă.  

– Ei aș, sări Bulă. De unde vrei să luăm atâtea 

lemne?  

 

  

– Auzi, vecine, ginerele meu Bulă mi-a cerut 

împrumut 5 milioane de lei. 

– Şi ai mai văzut ceva înapoi de la el? 

– Da, pe fiica mea. 

 

  

– Ce ţi-e şi cu tehnologia asta modernă, zise un 

călător din compartiment. Am văzut un documentar italian 

pe Discovery, unde arăta că la şapte dimineaţa intra 

cireada de vite pe poarta abatorului şi la şapte seara, 

ieşeau pe poartă containerele cu conserve... 

– Ehei, dar în Japonia, la şase dimineaţa intră pe 

poartă camionul cu nisip, iar la ora 13, iese vagonul cu 

microprocesoarele pe bază de siliciu. 

– Vai, zice Bulă, uite, în oraşul nostru, cam pe la 9 

au început să toarne fundaţia la fabrica de bere şi spirt, iar 

pe la 10 toţi erau beți morţi! 

 

  

– La trecerea la noul orar de vară, anunţă Bulă la 

microfonul postului de radio local, limbile se vor da cu un 

ceas mai devreme! 
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În timp ce nişte hoţi încercau să deschidă ușa 

locuinţei lui Bulă, unul din ei întreabă în şoaptă: 

– Oare Bulă n-o fi cumva acasă? 

La care se aude dinăuntru o şoaptă precipitată:  

– Nu-i acasă, puteţi intra liniştiţi. 

 

  

Trulă era în poveşti cu Bubulina, când sună 

telefonul. 

– Alo, da, dragă... bine, dragă... Pa, pa! 

– Cine era la telefon?, fu curios Trulă. 

– Bulă. Mi-a spus că mai întârzie la o bere cu tine... 

 

  

– Bunico, întreabă Bulişor, tu ai avut vreodată un 

amant? 

– Doamne Dumnezeule, zbieră bunica, şi se repezi 

în pod, unde descuie un dulap vechi şi prăpădit, din care se 

prăbuşi un schelet... 

 

  

– Alo, Trulă, aici Bulă... Sunt foarte plictisit... Ce-ai 

zice de un sex-party? 

– Şi câţi vom fi? 

– Păi, dacă-ţi aduci nevasta, vom fi trei. 

 

  

– Ia spune, Bulă, unde se varsă Dâmbovița? 

– În metrou, doamna profesoară... 



 

 
518 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

  

Bulă cu Bubulina la operă. La mijlocul actului întâi, 

Bubulina, care până atunci ascultase cuminte, declară: 

– Mă duc acasă. 

– De ce, dragă? 

– Păi, nu-l vezi pe mitocanul ăla ăla în doliu cum 

stă cu fundul la noi şi o tot ameninţă pe doamna aia 

drăguţă şi grasă. 

– Bubulino, ăla nu e mitocan, e dirijorul şi nu e în 

doliu, ci în frac, şi nu o ameninţă pe solistă. 

 – Da, dar atunci ea de ce zbiară aşa? 

 

  

La lecţia de limba germană. 

– Ia spune, Bulă, întrebă profesoara, poţi să-mi spui 

numele a trei savanţi germani? 

– Desigur... Einstein, Zweistein şi Dreistein... 

 

  

Într-un magazin cu produse din carne: 

– Da' ce pui sunt ăştia, se indignă Bulă, fără pulpe, 

fără piept... 

– Domnule, vă rog, se enervă vânzătoarea. Dum-

neata îi iei ca să îi mănânci sau ca să faci sex cu ei? 

 

  

Din cugetările lui Bulă:  

Tramvaiul se aseamănă cu capsulele de ampicilina: 

jumătate roşii, jumătate galbene. Şi le poţi lua numai o 

dată la șase ore... 
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După catastrofa de la Cernobâl, Bulă îl întreabă pe 

un doctor: 

 – Domnule doctor, am auzit că nucile sunt bune în 

caz de iradiere, e adevărat? 

– Sigur că da! Fără nuci, cu ce ţi-ar mai face coliva? 

 

  

În cabinetul doctorului Bulă intră o ţărancă. Bulă 

citea o revistă. 

– Săru-mâna, domnu' doctor, v-am adus o găină, că, 

ştiţi, noi cu banii stăm mai rău. 

– Bine, bine, zise distrat Bulă. Spune-i să se 

dezbrace. 

 

  

– Trebuie să vă iau temperatura, zise doctorul, cum 

preferaţi? Rectal sau bucal? 

– Mi-e totuna, doctore, zise Bulă, la mine nu marca 

e cea care contează, termometru să fie! 

  

  

– Mămico, zise Bubulina, de ce când mă dau în 

leagăn, Bulișor se oferă să mă împingă? 

– De şmecher, vrea să-ți vadă chiloţeii...  

A doua zi, spre seară, Bubulina vine foarte veselă 

acasă: 

– L-am păcălit pe Bulișor. Când m-am dus să mă 

dau în leagăn, n-a mai putut să-mi vadă chiloţeii, că azi nu 

i-am mai luat... 
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Ha, ha, ne întâlnim din nou! 

 

  

Bubulina, vânzătoare de lenjerie intimă: 

– Avem sutiene talia 3 pentru persoanele cu sânii 

mari, talia 2 pentru sâni mijlocii şi talia 1 pentru sânii mici. 

– Dar talia O, nu aveţi? întreabă o tânără slăbuţă. 

– Pentru coşuri avem alifie... 

 

  

La maternitate, viitorii tați stau nervoşi la rând. La 

un moment dat, ușa unui salon se deschide şi o soră 

medicală apare cu un bebeluş în braţe. Unul dintre taţi se 

repezi spre ea. Bulă interveni energic, luă copilul în braţe 

şi spuse: 

– Pardon, eu am fost primul la rând. 
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Bulă și Trulă își bârfeau şeful la bar: 

– E un neisprăvit, declară Trulă. Pot să-l scuip între 

ochi... 

– Şi eu, nu se lasă Bulă mai prejos, pot să fac pipi în 

faţa lui... mă rog, fără să mă deschei la pantaloni... 

 

  

Preşedintele ţării în vizită la o unitate de marină: 

– Soldat Bulă, ia spune, de înotat mai înotaţi? 

– Vai de păcatele noastre, domnule preşedinte, ce 

să mai înotăm, că nici vapoare nu avem. 

 

  

– Repede mai trece timpul, se plânge pensionarul 

Bulă unui amic. Mă culc de două ori cu nevasta şi gata... 

trece anul. 

 

  

– Bulă, ai auzit că salata de ţelină ajută la im-

potenţă? întreabă Trulă. 

– Da, dar dacă unui bărbat îi prepară salata asta 

nevasta, acţiunea-i critică, dacă şi-o prepară singur, 

acţiunea-i autocritică, dacă o prepară amanta e sub orice 

critică... 

 

  

– Bulă, de ce i-a izgonit Dumnezeu pe Adam şi pe 

Eva din Rai? 

– Pentru că i-au mâncat mărul... 



 

 
522 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

  

După introducerea timbrelor pe băuturile spir-

toase, Bulă intră într-un bar şi-i cere barmanului: 

– O vodcă! 

– 10.000 o vodcă timbrată. 

Bulă plăteşte 10.000 de lei, iar barmanul îi dă rest 

5.000 de lei. 

– Vodcă nu avem... 

 

  

Bulă în Ardeal: 

– Bade, unde mergi cu vaca? 

– La doftor... 

– Da-i beteagă? 

– Nu, îi a doftorului... 

 

  

Bulișor îşi surprinde părinţii făcând sex în poziţia 

pe la spate. 

– Bulișor, să știi că noi acum îţi facem un frăţior, 

zise tatăl încurcat. 

– Ce, începu Bulișor să urle, dar eu nu vreau un 

frăţior căţel. 

 

  

La baia comunală, Bulă este surprins în timp ce se 

masturba într-un colţ. 

– Mă, tâmpitule, nu ţi-e ruşine? 

– Ia ascultă, măi! Trăim în democraţie? Trăim. Aşa 

că ce vă pasă cât de repede mă spăl eu... 
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Bulă moare şi ajunge în Iad. Acolo, ca să-l îm-

buneze pe dracul care-l escorta, îi oferi un buchet de flori: 

– Pentru soţia dumneavoastră! 

– Dar eu nu sunt însurat. 

– Atunci de ce aveţi coarnele astea atât de faine? 

 

  

În tramvai, Bulă se uita la decolteul bine garnisit al 

unei blonde. 

– La ce te holbezi, domnule? 

– A, să vă spun drept admiram maşinuţa pe care o 

aveţi prinsă de lănţişorul de la gât. 

– Da! Dar de garaj, ce zici? 

 

  

Bulă şi Bubulina pensionari. Într-o bună zi, 

Bubulina apare cu cu o minijupă exagerată, aşa că Bulă 

protestează: 

– Măi, babo, nu ţie ruşine să apari, aşa în fața mea? 

– Ia vezi-ţi de-ale tale! Cum ţi-am suportat eu o 

viaţă întreagă miniscula, suportă-mi şi tu minijupa!... 

 

  

Bubulina era la ciclu. Cum mergea pe stradă, 

tamponul, care nu avea aripioare, alunecă din chiloţei şi 

cade pe trotuar. 

– Domnişoară, zise un mucalit, v-a căzut 

trandafirul. 

– Nu face nimic, la mine înfloreşte în fiecare lună... 
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Bulă pleacă la vânătoare şi la întoarcere îi aduce 

Bubulinei doi iepuri gata jumuliţi: 

– Ce-i dragă cu iepurii ăştia? N-au avut piele? 

– Ba au avut, dar când i-am împuşcat făceau amor 

şi nu au mai avut timp să se îmbrace... 

 

  

Bulă le predă elevilor la lecţia de biologie: 

– Am să vă prezint acum un craniu de maimuţă 

antropomorfă. În ţară există numai două cranii de acest 

fel: unul îl are muzeul şi pe al doilea îl am eu... 

 

  

Altădată, Trulă le preda elevilor lecţia despre 

bovine. Ca material didactic ajutător, avea pe catedră un 

bou din gips. Ca să capteze atenţia elevilor, le zise: 

– Fiţi atenţi, vă rog, şi priviţi la boul de la catedră! 

 

  

După inundaţii, în mijlocul Clujului, pe o stradă, 

capacul de pe o gură de canal se ridică şi apare un tip, care 

îl întreabă pe un trecător: 

– Nu vă supăraţi, aici este Teiuşul? 

 

  

– De ce plângi, Bulișor?, îl întreabă maică-sa, 

îngrijorată. 

– Pentru că vecinul nostru Trulă nu vrea să se 

joace decât cu tine. 
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Ţi-am zis să nu te iei de gagica mea că ţi-o iei! 

 

  

Bulă se întoarce acasă de la vânătoare, obosit mort 

şi fără nimic în tolbă. Vecinul său, Trulă, care era medic, îl 

întreabă: 

– N-ai împuşcat nimic, vecine? Chiar nimic? 

– N-am ce să fac, vecine. Iepurii mei nu stau aşa de 

cuminţi ca bolnavii dumitale. 

 

  

Deoarece Bubulina era tare urâtă, fetiţele cu care 

era prietenă, de pe strada lor, i-au spus: 

– Ştii tu, Bubulino, ce o să păţeşti când o să fii 

mare? 

– Ce o să păţesc?, întreabă Bubulina curioasă. 

– Nimic... 
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La poarta Raiului, în ziua cu pricina, sosiră zece 

bărbaţi. 

– Cine și-a înşelat măcar o dată nevasta, să rămână 

pe loc şi cine nu, să facă un pas înainte!, zise Sf. Petru. 

Din cei zece, doar Bulă a făcut pasul înainte. 

 – Poţi să pleci, îi zise Sf. Petru. Eşti cinstit, dar şi 

prost, şi în Rai nu avem nevoie de proşti că ne sunt destui 

şi-ai noştri... 

 

  

Bulă, la seral, în clasa a IV-a. 

– Ia spune, Bulă, zise învăţătoarea, cum se fac cele 

patru operaţiuni aritmetice? 

– Păi, adunarea se face cu trompeta, scăderea cu 

popa, împărţirea cu polonicul și înmulţirea cu femeia... 

 

  

Bulă la bar. 

– Domnule, e târziu... e de-ajuns cât aţi băut. 

Haideţi, duceți-vă acasă... soţia vă aşteaptă. 

 – Ei vezi, eu nu știu cum și cu ce mă aşteaptă... De-

aia nu mă prea grăbesc. 

 

  

– Domnule doctor, se plânse Bulă, am impresia că 

pisica mea este gravidă, dar nu ştiu cum s-a putut 

întâmpla, că eu o ţin numai în casă. 

– Dar acela de pe pat ce este? Nu-i un motan? 

– Fii serios, doctore, acela-i frate-său! 
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Pe vremea lui Ceauşescu, când avorturile erau 

interzise, Bulă nu mai acosta femeile cu apelativul 

Singurică, Singurică, ci o schimbase pe Sterilică, Sterilică... 

 

  

– Bulă, ce înseamnă să fii diplomat? 

– Să te gândeşti de două ori înainte și pe urmă să 

nu spui nimic... 

 

  

Bulă şi Trulă. 

– Azi-noapte am visat-o pe nevastă-ta... 

– Şi ce făcea? 

– Nimic... Tăcea chitic. 

– Atunci precis nu era ea. 

 

  

Bulă şi Trulă schimbau impresii de homosexuali. 

– Băi, dar isteţe mai sunt și femeile astea! 

– De ce crezi asta? 

– Păi tu nu vezi că sunt înnebunite după bărbaţi?! 

 

  

Ca să-l incite pe Bulă, care stătea în fiecare noapte 

aşteptând ca Bulă să-şi facă datoria, Bubulina ieşi seara 

din baie în pielea goală. 

– Priveşte, dragule, ce poate fi mai frumos ca o 

femeie dezbrăcată? 

– Altă femeie dezbrăcată... 
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Bulă se duse la bordel. De acolo telefona acasă: 

 – Draga mea, ştiu că ţi-am zis că ajung acasă după 

patru, dar n-am terminat nici două... 

 

  

– Pentru vârsta lui, Bulă, soţul tău, dă impresia 

unui tip destul de viril... 

– Pentru vârsta lui, poate, dar nu şi pentru a mea... 

 

  

Iridiologia este ramura medicinei alternative care 

stabileşte diagnosticul după aspectul irisului. 

– Dumneata, îi zise dr. Bulă pacientului, ai diabet, 

astm şi blenoragie. 

– Domnu' doctor, nu încercaţi să vă uitați și la 

celălalt ochi, că ăsta este de sticlă… 

 

  

Bulă şi Trulă. 

– Ai auzit, măi Trulă, că dacă o femeie îţi spune da, 

asta poate însemna şi poate, iar dacă spune poate, asta 

înseamnă nu... 

– Şi dacă îţi spune nu? 

– Dacă îţi spune nu, înseamnă că nu este femeie... 

 

  

– Bulă, de ce s-a numit Rai locul unde au trăit 

primii oameni? 

– Pentru că acolo era o singură femeie... 
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– Gândiţi-vă, doamnă, soţul dumneavoastră Bulă vă 

iubeşte!, îi spune judecătorul Bubulinei. 

 – După cum îl ştiu eu, domnule judecător, pe omul 

asta îl cred capabil de orice. 

 

  

– Să ştii că eşti insuportabil, Bulă! Cum vezi câte o 

fufă drăguţă, cum uiți că ești însurat... 

– Eu să uit? Ba din contră, abia atunci îmi amintesc 

mai bine! 

 

  

– Dragul meu Bulă, îi spuse cu lacrimi în ochi 

Bubulina în noaptea nunţii, trebuie să-ţi mărturisesc că eu 

am mai avut de-a face cu bărbaţi. 

– Fii pe pace, draga mea, şi eu am mai avut de-a 

face cu ei... 

 

  

Bulă şi Trulă se întorc acasă la Bulă, noaptea târziu. 

– Sssst! Descalţă-te să n-o trezim pe nevastă-mea, 

că ne omoară, și hai intră să-ți arăt apartamentul. Uite, aici 

este holul, dincoace bucătăria, aici e sufrageria şi acolo 

este baia... Asta e dormitorul, ea e nevasta mea şi tipul ăla 

din pat, de lângă ea, sunt eu... 

 

  

– Sunteţi căsătorită, domnişoară Bubulina? 

– Nu, din păcate eu m-am născut într-o zi fără soţ... 
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Bulă vine acasă seara beat şi îl găseşte pe Trulă 

doar în chiloţi, pe balcon la el: 

– Ce faci, mă, aici?! 

– Vecine, scapă-mă! Îţi spun, aşa ca intre bărbaţi... 

eram la vecinica de deasupra când, hop! a picat bărbatu-

său. N-am avut ce face și am coborât în balcon la tine... 

– Măi nevastă, ia adu ceva de îmbrăcat creştinului 

ăstuia să poată pleca şi el acasă! 

Trulă pleacă. Familia Bulă cinează şi se culcă. Pe la 

miezul nopţii, Bulă sare ca ars şi îşi ia nevasta la poceală. 

 – Stai, mă nebunule, de ce dai? Ce te-a apucat 

acuma, în miez de noapte? 

– Curva dracului, mi-am adus aminte că noi stăm la 

ultimul etaj! 

 

  

Bulă şi agentul de asigurări. 

– Nu vreţi să vă asiguraţi bunurile preţioase din 

gospodărie? Cum ar fi blana de șinșilă a soţiei dum-

neavoastră? 

– Nu, nu cred că este nevoie... Chiar aseară am găsit 

în şifonier pe unul pe care îl angajase să i-o păzească... 

 

  

Bulă vine acasă şi când iese pe balcon sa-şi pună 

hainele la aerisit, pe cine vede: Trulă. 

– Ce cauţi, mă, la mine în balcon? 

– Aştept troleul... 

– Ei, mama ta dacă o să te prind o dată fără alibi! 
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Ha, ha, ce tare îţi stă părul! 

 

  

– De ce tot întârzii la ore?, o întreabă profesorul 

Bulă pe o eleva din clasa a XII-a. 

– Din cauza circulaţiei mijloacelor în comun, care 

este tare neregulată . 

– Domnişoară, regulată sau nu, eu te poftesc să nu 

mai întârzii... 
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– Nu-mi dau seama ce face Trulă cu banii, că nici 

alaltăieri nu avea, nici ieri, nici azi se plânge Bulă. 

– De ce spui asta? Ţi-a cerut să-i împrumuţi bani? 

– Nu, da' de unde, i-am cerut eu lui... 

 

  

– Eu, declară Trulă, nu pot să beau băuturi spir-

toase, că mă tem să nu-mi pierd minţile... 

 – Fii pe pace, îl linişteşte Bulă, şi ia o vodcă! 

Nimeni pe lumea asta nu a putut pierde ce n-a avut... 

 

  

Bulă cere la o tonetă: 

– Dați-mi cartea de bancuri cu Bulă! 

– E epuizată! 

– Nu face nimic, o cumpăr şi aşa! 

 

  

– Bulă, spune o ţară tropicală! 

– Micagaura... 

– Nicaragua, vrei să zici. 

– Nu se poate, aia nu e ţară, e o cascadă... 

 

  

La ora de muzică. 

– Îmi pare rău, domnule Bulă, dar băiatul dum-

neavoastră nu are ureche muzicală. 

– Nu are ureche muzicală? El, care aude şi ne spune 

tot ce se întâmplă la vecini? 
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– Ia uite, măi Bulă, zise Trulă, ce scrie pe cuşca 

tigrului: Proaspăt vopsit. 

– Ia uite al dracului! Și eu care credeam că asta e 

culoarea lui naturală... 

 

  

– Bubulina, acuma că ai luat bacalaureatul, ce ai de 

gând să te faci? 

– Eu cred că o să mă fac blondă... Nu vezi câte 

bancuri se fac despre ele? 

 

  

– Bulă, întreabă Trulă, tu ştii de ce poartă fetele 

decolteu? 

– Ca să li se vadă ţâţele... 

– Şi de ce poartă babele fustiţe mini? 

– Din aceleaşi motive! 

 

  

Bulă şi Trulă, vagabonzi, la o razie. 

– Unde locuieşti?, îl întreabă poliţistul pe Trulă. 

– Eu... păi... cam nicăieri... 

– Și tu? 

– Suntem vecini de când ne știm, completă Bulă. 

 

  

– Ia spune-mi, băiete, tu nu eşti, întâmplător, fiul 

lui Bulă? 

– Ba sunt, şi s-ar putea şi întâmplător! 
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– Ieri am găsit-o pe nevastă-mea cu un ungur în 

pat, zise Bulă. 

– Şi ce i-ai spus? 

– Păi ce să-i spun? Eu sunt român, mă, de unde să 

ştiu eu ungureşte? 

 

  

Bulă se duse la un avocat şi îi spuse: 

– Îţi dau zece milioane de lei dacă te vei ocupa de 

toate problemele firmei mele... 

– De acord! De unde iei banii? 

– Asta este chiar prima dintre probleme... 

 

  
Elevilor li se dă o compunere cu tema: Acţiunea să 

se petreacă în înalta societate, să aibă şi o tematică 

religioasă, să cuprindă şi dragoste, dar şi mister. 

Bulă a adus primul o compunere, foarte scurtă: 

Ducesa spuse: „Tu-i ceara mă-sii, iar am rămas gravidă şi 

nu ştiu cu cine!” 

 

  

Bulă se întoarce de la vânătoare foarte deprimat. 

– Măi Bulă, se luă de el nevastă-sa, iar n-ai 

împuşcat nimic? 

– Ba da... am împuşcat... 

– Așa?! Și de ce nu l-ai adus acasă să-l gătesc? 

– Pe cine să aduc, proasto? Pe pădurar? Că doar nu 

suntem canibali.  
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Mi-a promis că sună... 

 

  

Bulă la sexolog. 

– Câţi copii aveţi, d-le Bulă? 

– Cinci: unul de opt ani, unul de şase şi ceilalţi de 

cinci, patru şi trei ani... 

– Şi după aceea? 

– După aceea am băgat TV-cablu. 

 

  

Bulă angaja la societatea lui comercială o tânără 

directoare foarte apetisantă. 

– Credeţi că o să vă placă compania mea?, îl întrebă 

ea cu subînţeles pe Bulă. 

– Posibil, dar de la ce companie spuneaţi că 

sunteţi? 
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– Ai auzit ce a scris Bulă pe piatra de mormânt a 

soţiei sale? 

– Ce a scris? 

– "Lacrimile mele nu o pot învia. De aceea plâng!"... 

 

  

– Cum, măi Bulă, Trulă ţi-a tras una peste bot şi tu 

n-ai reacţionat? 

– Cum n-am reacţionat? Tu eşti orb, nu vezi cum 

m-am umflat? 

 

  

Bubulina sună pe o prietenă: 

– Alo, Mimi, cum îţi merge? 

– Admirabil! Am un prieten care mă iubeşte... 

– Oho!, vai de mine, te rog să mă scuzi. O să te sun 

după ce terminaţi... 

 

  

Bulă soseşte inopinat acasă şi o găseşte pe Bubu-

lina în pat cu Trulă. 

– Domnule Trulă, îi răcni el furios, unul dintre noi 

este de prisos! 

– Eu n-aş fi de aceeaşi părere, sări Bubulina. 

 

  

– De ce vă bateţi copilul, domnule Bulă? 

– Mi-a spus că sunt gras ca un porc... 

– Și dacă-l bateţi, credeţi că slăbiţi? 
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Bulă se angajează ospătar pe litoral. 

– Ospătar, zise un client, faţa asta de masă e numai 

găuri... 

– Imediat vă aduc ac și ață ca să vă distraţi până se 

frige carnea... 

 

  

Bulă şi Bubulina la restaurant. 

– Domnule, de ce aţi tăcut toată seara? 

– Domnişoară, eu am fost învăţat să spun întot-

deauna numai ce gândesc. 

 

  

– Dragă, îi spuse seara Bubulina lui Bulă, pe când 

se aflau în pat, ia uite ce scrie în "Magazin internaţional": 

că un bărbat şi iubita lui au intrat în Cartea Recordurilor 

făcând sex patru zile şi patru nopţi, încontinuu... 

– Da, dar întâi trebuie să văd tipa aia...  

 

  

– Ieri, zise Bubulina, am fost cu Bulă la o licitaţie... 

– Da?! Şi cât ai luat pe el? 

 

  

– Nevastă-mea nu are deloc umor, se plânse Trulă. 

– Ba a mea, se mândri Bulă, e pusă mereu pe 

glume. De exemplu, aseară, când am deschis şifonierul, am 

dat peste un frate de-al ei, pe care nici nu ştia bine cum îl 

cheamă... 
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– Prietena lui Bulă este ca alcoolul... 

– E la fel de îmbătătoare? 

– Nu, la fel de rafinată... 

 

  

– Bubulino, să ştii că Bulă te înşeală! 

– L-am cam mirosit eu şi cam ştiu cu cine, unde şi 

când... Dar nu-mi dau seama, cu ce? 

 

  

Bulă la restaurant. 

– Aş dori un grătar!, îi spuse chelnerului. 

– Cu plăcere... 

– Nu cu plăcere, eu l-aş dori cu cartofi pai! 

 

  

– Duminica asta, zise Bulă, îmi voi sărbători nunta 

de tablă. 

– Nunta de tablă? Ce mai e şi asta? 

– Se împlinesc cinci ani bătuţi pe muchie de când 

mănânc numai conserve.        

 

  

Bulă vine la ceasornicar cu un ceas de pe vremea 

lui Pazvante. Ceasornicarul îl examinează şi îi spune: 

– Domnule, lipsesc două pietre. 

– Care? 

– Una, mare, pe care să pui ceasul şi alta, şi mai 

mare, cu care să dai în el. 
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Şi nici n-am desfăcut încă sticla... 

 

  

Bulă la restaurant. 

– Nu vă supăraţi, dumneavoastră sunteţi patronul 

restaurantului? 

– Da, domnule! 

– Nu mai aveţi nevoie de chelneri? 

– Nu, deocamdată nu. Avem suficienţi... 

– Atunci trimiteţi dracului pe unul din ei şi la masa 

mea să mă servească! Aştept de mai bine de o oră. 



 

 
540 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

  

– Unde te duci, Bubulino?, întrebă Bulă, văzând că 

nevastă-sa se pregăteşte să iasă în oraş. Vezi şi ia-ţi şi 

sutienul, că a plouat şi e noroi pe jos… 

 

  

– Măi Bulă, întreabă Trulă, tu cum îi mai spui lui 

nevastă-ta? 

– Nu-i mai spun nicicum... I-am spus o dată mai 

demult soarele meu şi ea a început să dispară în fiecare 

seară. 

 

  

Bulă intră pe uşă şi începu: 

– Pisicuțo! Comoara mea! 

– Aici sunt, iubitule, în dormitor. 

– Taci dracului din gură! Căutam pisica. 

 

  

– Cu numai 10.000 de lei puteţi scăpa de la moarte 

un nevinovat, spuse Bulă. 

– Da? Și cine-i nevinovatul, dumneata?! 

– Nu, dumneata! 

 

  

Trulă e curios: 

– Bulă, tu ce iei când te doare burta? 

– O vodcă mare. 

– Şi când te dor picioarele? 

– Tramvaiul! 
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Bulă și Bubulina, la teatru. 

– Acum vine marele monolog, zise Bubulina. 

– Sper să nu se aşeze în faţa mea. 

 

  

La mare. 

– Mămico, se plânse Bulişor, nenea ăla mare din 

apă a strigat la mine. 

– Şi ce-a strigat? 

– Ajutor... 

 

  

Bulă veni în vizită la spital, la soţie. 

– Iartă-mă că n-am adus flori, cum se obişnuieşte. 

Dar crede-mă, o să ţi le aduc atunci când va fi cazul. 

 

  

Rezidentul Bulă, după ce a asistat la prima naştere. 

– Da, zise medicul primar, te-ai descurcat destul de 

bine, dar trebuie să-ţi spun ca data viitoare să ţii seama că 

palma la fund se dă copilului, nu mamei. 

 

  

– Domnule doctor, zise Bulă, pun pariu că dum-

neavoastră n-o să ghiciţi ce am. 

– După ce îl învârti şi îl suci de vreo trei ceasuri, 

doctorul renunţă. 

– Mă dau învins. Ce ai, omule? 

– Am o nevastă şi o soacră. 
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– Bulă, dă-mi un exemplu de insectă! 

– Albina, doamna profesoară. 

– Și altul? 

– Altul... albina! 

– Ai mai spus-o o dată. Zi-mi ceva din capul tău. 

– Păduchele. 

 

  

– Am venit cu maşina, anunţa Bulă la serviciu. Îmi 

place tare mult să conduc. 

– De ce îţi place? 

– Pentru că aşa dai peste tot felul de oameni 

interesanţi. 

 

  

Bubulina, intrând pe uşă: 

– Bucură-te, dragul meu, am ieşit prima la 

concursul pe post, aşa că de mâine mă angajează. Poţi să fii 

mândru de mine. 

– N-aș fi fost mai mândru de tine nici dacă erai 

moartă! 

 

  

Două vecine povestesc: 

– Să ştii că unele femei încep să-şi iubească soţul 

numai după ce acesta a decedat. 

– Da, şi un exemplu în acest sens a fost Bubulina, 

care l-a iubit aşa de mult pe Bulă, încât mulţi ani după 

moartea lui a continuat să-i mai facă copii. 
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– Bulă, îi spuse Bubulina, dacă mă uit bine la tine, 

fundul tău are mai mult păr pe el, decât capul tău. 

– Asta pentru că nu e nevoit să se uite la tine, când 

se trezeşte dimineaţa. 

 

  

– ... şi după cum îţi spuneam, am călcat deseori în 

așa ceva, dar de mâncat n-am mâncat niciodată, zise Bulă. 

– La ce te referi?, întrebă prudent Trulă. 

– La lucernă. 

 

  

– Bulă, zise Trulă, ia uite ce scrie la gazetă, că "o 

femeie a fost violată aproape fără să-și dea seama". Halal 

violator! 

– Pesemne că tipul era anestezist. 

 

  

– Ce-i Bulă? De ce ţi-ai tras prezervativul ăla pe 

cap? 

– Ce era să fac? M-am ras în cap şi dacă port şapca, 

îmi tot aluneca. 

 

  

– Am auzit că nevasta lui Bulă, Bubulina, era teribil 

de urâtă. Se zice că se uita în oglindă numai cu ochii închişi 

şi pe întuneric, ca să nu se sperie. 

– Da, şi a murit când Bulă a intrat în baie şi a aprins 

din greşeală lumina. 
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– Domnule doctor, solicită Bulă, vă rog să mă 

îmbolnăviţi de blenoragie. 

– Măi băiete, eşti nebun? Eu vindec oamenii, nu-i 

îmbolnăvesc. Ce te-a apucat? 

– Păi, să vedeţi, dacă eu mă îmbolnăvesc de 

blenoragie, de la mine o ia menajera, de la menajera – tata, 

de la tata – mama şi de la mama – profesorul meu de 

matematică... că eu pe el am ciudă. 

 

  

– Tu ştiai că și boii se sinucid? 

– Nu cred. 

– Ba, aşa e. Unul dintre ei, Bulă, s-a spânzurat când 

a aflat că Bubulina îl înşeală. 

 

  

Bulă cu Trulă: 

– Şi-a cumpărat nevasta mea o lenjerie intimă... jos 

pălăria, zise Bulă. 

– Şi atunci tu ţi-ai cumpărat o pălărie? 

– Nu, m-am gândit că dacă e să dau ceva jos, mai 

bine îmi iau nişte chiloţi. 

 

  

Bulă e ziarist. 

– Ce-i cu Bulă, de ce n-a mai trecut pe la redacţie? 

– I-a spus redactorul-şef să se ferească de cacofonii 

şi cum nu ştia ce-s alea, a fost așa de îngrozit că n-a mai 

ieşit din casă. 
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– Biletele la control, vă rog! Domnule, îi spuse con-

trolorul lui Bulă, biletul dumitale e de Cluj şi trenul acesta 

merge la Constanţa. 

– Ia te uită, se minună Bulă, vrei să spui că tâmpitul 

ăla de mecanic nici acum n-a aflat că a luat-o pe ruta 

greşită?! 
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– Ai auzit de Bulă? Sătul de viaţa asta care o ducea, 

a plecat în lume ca s-o cucerească. 

– Care lume?, zise Trulă. 

– Cealaltă... 

 

  

Seara în pat, Bubulina, ca să-l angreneze pe Bulă în 

niscaiva jocuri erotice, îi spuse:   

– Pui pariu că nu mi-o găseşti? 

– Dar tu pui pariu că nu ţi-o caut? 

 

  

Bulă și  Trulă își ciocnesc autoturismele lor Dacia. 

– Băi tâmpitule, răcni furios Trulă, tu n-ai dat 

examen de conducere? 

– Ba da, nu se lasă Bulă, şi dacă vrei să știi, de mai 

multe ori decât tine! 

 

  

Nevestele lui Bulă și Trulă stăteau de vorbă. 

– Să știi că bărbatul meu are un suflet foarte bun. 

Niciodată nu bate copiii, orice poznă ar face. 

– Al meu are un suflet și mai bun, nu bate nici 

covoarele. 

 

  

– Măi, Trulă, treci pe la mine ca să bem o pălincă? 

– De ce nu. 

– Dacă spui nu, atunci eu zic s-o lăsăm pe altă dată. 
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Când Bulă veni la control după operaţie, după ce îi 

consultă, chirurgul îi zise: 

– Regret, dar va trebui să te redeschid, cineva din 

echipă a uitat în abdomenul dumitale o pereche de mănuşi 

chirurgicale. 

– Vai, domnule doctor, nu face să vă deranjaţi 

pentru atât. Mă duc la magazinul tehnico-medical şi 

cumpăr o duzină în loc. 

 

  

– Ehei, zise Bulă, când văd atâtea fete frumoase pe 

plajă, mi-aş dori să fiu mai bătrân cu încă vreo 10 ani. 

– Poate mai tânăr cu vreo 10 ani, vrei să zici. 

– Nu, nu, cu vreo 10 ani mai bătrân, ca să nu-mi 

mai pese! 

 

  

– Trulă, o vezi pe bruneta aia sexy de la bar? 

– Da, ce-i cu ea? 

– Mă duc să-i ofer 1000 lei ca să se culce cu mine. 

– Să-mi zici şi mie dacă iese. 

– De ce? Vrei să-i dai și tu nişte bani? 

– Nu. Eu vreau să îi iau. Bruneta aia e nevastă-mea. 

 

  

– Eu pot să desfigurez pe oricine cu un deget, se 

lăuda Bulă. 

– Cunoaşteţi tehnicile ninja? 

– Nu, sunt fotograf. 
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Bulă la doctor. 

– Domnule doctor, v-am urmat prescripţia. Ca să 

slăbesc, am urcat şi am coborât zilnic cele 10 etaje ale 

blocului unde stau. 

– Foarte bine ai făcut, dar mai trebuie să continui 

până mai dai jos nişte kilograme. 

– Mă tem că de mâine nu o să mai pot... S-a defectat 

liftul. 

 

  

Bulă, la psihiatrie, plângea pe coridor, lovindu-se 

cu pumnii în cap. 

– De ce plânge acest pacient?, îl întrebă directorul 

clinicii pe medicul de salon. 

– Suferă de un complex de vinovăţie. Susţine că a 

vândut ţara la unguri. 

– Şi de ce îşi trage pumni în cap? 

– Pentru că nu i-au plătit-o. 

 

  

Bulă stă sub fereastra Bubulinei şi zbiară: 

– Bubulinoooo, Bubulinoooo! 

– Ce-i, mă? Ce urli?, zise nervoasă de la geam mama 

Bubulinei.  

– Am nevoie de o femeie.  

– Și ai venit la fiica mea? Marș de-aici, golanule! 

– Staţi, nu e ce vă gândiţi! Mi-a căzut mingea de 

fotbal în WC-ul femeilor şi n-are cine să mi-o scoată de 

acolo. 
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– Să ştii că practic yoga, zise Bulă. În fiecare seară 

mă aşez pe canapea şi privesc într-un loc, timp de 4-5 

ceasuri. 

– În ce loc? 

– În ecranul televizorului. 

 

  

– Aţi mai fost condamnat?, îl întrebă judecătorul pe 

Bulă. 

– Da, domnule judecător... Acum trei ani, pentru că 

m-am scăldat într-un loc interzis. 

– Şi după aceea? 

– După aceea, în general, nu m-am mai scăldat. 

 

  

– Mi-am găsit serviciu, anunţa voios Bulă. De o lună 

cos paraşute. 

– Asta-i treabă serioasă, se cere responsabilitate. 

– Până acum n-a venit nimeni cu vreo reclamaţie... 

 

  

– Doctore, zise Bubulina, după ce fac amor cu Bulă, 

mă ia cu plâns. 

– Ia, hai să vedem cum vine asta! 

Se dezbrăcară amândoi şi începură: o dată... de 

două ori... de trei ori, după care doctorul anunţă: 

 – Gata, nu mai pot! 

– Ah, începu să plângă Bubulina, exact aşa se 

întâmplă şi cu Bulă. 
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Bulă şi cu Trulă se uitau la bătrâni. 

– Aceşti doi bărbaţi seamănă teribil, zise Bulă. 

– Poate că sunt gemeni, răspunse Trulă. 

– Nu se poate! La vârsta asta? 

 

  

Bulă se duse la aniversarea a 30 de ani de la 

terminarea liceului. Cum intră în sala festivă, îi sări un tip 

de gât şi începu să-l pupe. 

– Iartă-mă, zise Bulă, dar nici să mă pici cu ceară, 

nu-mi pot aminti cum te cheamă. 

– Nu fi îngrijorat de treaba ăsta, că nici eu nu-mi 

amintesc de tine, dar m-am bucurat când ai apărut, că 

altfel eu eram cel mai chel dintre toți. 

 

  

Bulă se găsea la o vecină, în pat, când sosi pe neaş-

teptate soţul acesteia. 

– Tu ia-ţi hainele pe tine, că mă descurc eu cu el! 

Îşi ia capotul pe ea, apoi luă coşul de gunoi şi ieşi în 

coridor. 

– Trulă, înainte de a te dezbrăca, ia şi du-te cu 

gunoiul. Trulă plecă şi Bulă iese şi el zicând: 

 – Tipa asta a mea, pe cât e de frumoasă, pe atât e 

de isteaţă! 

Acasă, nevastă-sa, cu găleata cu gunoi în mână: 

– Bulă, deşartă gunoiul şi apoi hai în casă! 

Pe drum spre gunoi, Bulă bodogănea: 

– Pe cât e de nasoală, pe atât e de impertinentă. 
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La cantina studenţească. 

– Cred că se anunţă o iarnă grea şi trebuie să ne 

pregătim în consecinţă, zise Trulă. 

– Aha, se lansă şi Bulă, de data asta ne dă în fiecare 

zi la desert îngheţată. 

 

  

După stingerea incendiului. 

– Unde te uiţi, Trulă? 

– Mă uit cum a ars casa lui Bulă. Numai el nu se 

uită. El e scrum... 

 

  

După un chef monstruos cu prietenii, Bulă sosi a 

doua zi la serviciu. 

– Ce ţi-a spus nevasta când ai sosit acasă? 

– Ehe, mai nimic, fleacuri. Oricum, dinţii din faţă tot 

trebuia să-i scot. 

 

  

– Bulă, du-te şi bagă Trabantul în garaj. 

– Ce te apucă? 

 – Ştii că mâine vin gunoierii să ridice gunoiul şi ai 

văzut ce-ai păţit săptămâna trecută... 

 

  

– Vă place rumba? Dar samba? 

– Aşa și aşa, domnişoară! Sincer, eu prefer să mă 

rezerv pentru friptură… 



 

 
552 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

 
 

  

Bulă călărea pe cal cu faţa spre coada calului. Trulă 

îl văzu, se minună și-l întrebă: 

– Măi Bulă, de ce nu călăreşti și tu ca toți oamenii? 

Ce te-a apucat? 

– Calul a înghiţit odată cu ovăzul și o monedă de 

5000 lei şi sunt atent când iese... 
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Bulă a dat proba pentru a fi angajat la TV România 

şi fu anunţat că a fost respins. 

– De ce, se înfurie el, vreţi să spuneţi că sunt prea 

urât ca să apar la TV? 

– Nu, da de unde, dar să știți că v-ar sta mult mai 

bine la radio... 

 

  

– Ce e tatăl tău, Bulă?, întreabă învăţătoarea. 

– Ambasador. 

– Ambasador?, se sperie învăţătoarea. În ce ţară? 

– Nu ştiu, doamnă învăţătoare, că la el pe şapcă, 

atâta scrie: AMBASADOR. 

 

  

Bulă la drogherie. 

– Aveţi şampon? 

– De ouă. 

– Şi pe cap cu ce mă spăl? 

 

  

– Ştiţi ce-a zis Bulă când a murit?, întrebă un şofer. 

– Ce? 

– Liber din dreapta! 

  

  

– Mamă, zice Bubulina, aseară când mă dezbrăcam, 

Bulă s-a holbat la mine prin fereastră. A fost oribil. 

– Şi el cum a fost? 
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Fiind în vizită, Bulă, primeşte o bucată de prăjitură 

şi spune "mulţumesc". 

– Foarte bine, Bulă, spune gazda, îmi plac copiii 

când spun "mulţumesc". 

– Dacă vreţi să mai auziţi o dată "mulţumesc", mai 

aduceţi-mi și nişte dulceaţă... 

  

  

– Bulă, ia spune-ne, cum a murit Mihai Viteazul?, 

întreabă profesoara de istorie. 

– Mihai Viteazul a murit când i-au tăiat capul. 

– Da, şi cu ce i-au tăiat capul? 

– Păi, i-au tăiat capul cu o secure. 

– Foarte bine. Şi cine i-a tăiat capul? 

– Păi cum cine? Securiştii. 

 

  

– Ce faci Bulă la Ginecologie?, întreabă un prieten. 

– A născut fie-mea cea mare, aia de s-a căsătorit cu 

un negru. 

– Să-ţi trăiască! Şi ce ai nepoţel, nepoţică? 

– Da’ ştie-l dracu, că de când s-a născut a zbughit-o 

în copac şi de-atunci ne chinuim să-l prindem. 

 

  

Bulă, crescut la oras, face o excursie la țară şi vede 

un om care tocmai îşi potcovea calul şi-i spune tatălui său: 

– Ce păcat că n-am venit mai devreme. Am fi fost 

de faţă, în clipa când nenea a început să-şi fabrice calul... 
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– Nevastă, pregăteşte-mi costumul cel negru, că 

mi-a murit un coleg şi mă duc la înmormântare, zise Bulă. 

Când se întoarce acasă: 

– Ce oameni, la înmormântare! Când a cântat fan-

fara, am fost singurul care am invit-o pe văduvă la dans. 

 

  

La restaurant, după ce termină de mâncat, Bulă 

cheamă chelnerul, plăteşte, se duce la cuier, îşi îmbracă 

pardesiul şi pleacă. Pe stradă, în dreptul unei vitrine 

placate cu oglinzi, se opreşte, se uită şi exclamă: 

– Sunt un mare tâmpit! Tot cu pardesiul meu cel 

rupt am plecat! 

  

  

– Ia spune Bulă, ce căpătăm noi de la gâscă? 

– Noi de la gâscă căpătăm… jumări. 

– Da, dar în afară de jumări, ce mai căpătăm? 

– Noi de la gâscă mai căpătăm... jumări. 

– Mă, se înfurie învăţătoarea, voi pe ce dormiţi? 

– Noi, acasă, dormim pe perne. 

– Da, şi perna cu ce-i umplută? 

– Perna-i umplută cu pene. 

– Şi penele de unde provin? 

– Penele provin de la pasări. 

– Da, şi gâsca ce-i? 

– Gâsca e o pasăre. 

– Da, deci ce mai căpătăm noi de la gâscă? 

– Noi de la gâscă căpătăm... jumări! 
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– Ce te grăbeşti aşa?, îl întreabă colegul de joacă pe 

Bulă. 

– Nu vezi că mi-am rupt pantalonii? Mă duc acasă 

şi are să mă bată mama. 

– Şi pentru asta trebuie să te grăbeşti? 

– Da, pentru că dacă mai întârzii, vine tata de la 

serviciu şi el mă bate mai tare... 

 

  

Soţia către Bulă: 

– Bulă, ai grijă de copil că mă duc să-i cumpăr 

lapte. 

Când se întoarce, îl găseşte pe Bulă, legănând 

copilul, cu mişcări foarte ample. Se enervează şi începe să 

strige: 

– Bulă, nu mai da copilul cu capul de pereţi, că-i 

cade boneţica din cap! 

– Nu-i mai cade că am observat şi mai-nainte şi i-

am prins-o cu pioneze! 

 

  

La o petrecere, Bulă, după ce făcuse cunoştiinţă cu 

o prea-frumoasă fată, o roagă discret pe gazdă să-l lase să 

viziteze şi dormitorul. 

– Du-te, zise gazda, dar ce o să zică nevastă-ta? 

– O, nu contează, răspunse Bulă, ea nu va observa 

că am dispărut. 

– Ştiu asta, numai că ea a intrat în dormitor acum 

10 minute... 
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Bulă la Centrul de Pâine. 

– Daţi-mi, vă rog, un litru de pâine. 

– Poate un kilogram de pâine, domnule. 

– Nu, mie să-mi daţi un litru de pâine. 

– Domnule, pâinea este un solid, se măsoară cu 

kilogramul şi dacă crezi că faci mişto de mine, nu te 

servesc! 

A doua zi. 

– Daţi-mi un litru de pâine. 

– Iar ai venit?, zice vânzătorul. Dacă nu ceri corect, 

nu te servesc. 

A treia zi.  

– Daţi-mi, vă rog, un kilogram de pâine. 

– Ei, zice vânzătorul triumfător, vezi că poţi? Ai 

sticlă? 
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Pe vaporul ce naviga spre Israel, Bulă îşi avea locul 

la masă alături de un evreu. Când se aşezau la masă, Bulă, 

bine crescut, îi ura: "Bon apetit!". Evreul, necunoscând 

termenul, se prezenta: "Goldenberg!". Şi tot aşa o zi, două, 

trei, până când, Goldenberg, se confesează unui cunoscut: 

– Ce-o fi cu vecinul meu de masă? De fiecare dată 

când ne aşezăm la masă, se recomandă: "Bon apetit" şi mă 

simt şi eu obligat să mă prezint: "Goldenberg". 

– Măi deşteptule, spuse amicul, omul spune "Poftă 

bună!" şi tu te prezinţi, în loc să-i spui: "Mulţumesc, 

asemenea!". 

Sosit primul la masă, domnul Goldenberg, de-abia 

aşteaptă ca Bulă să se plaseze bine pe scaun şi i-o şi trânti: 

– Bon apetit! 

– Goldenberg!, replică prompt Bulă. 

 

  

– Domnişoară, intră Bulă furios în magazin, am 

cumpărat, ieri, o pereche de mănuşi şi mi-aţi spus că o să 

mă ţină cel puţin un an! 

– Şi ce-aţi păţit? S-au rupt? 

– Nu, mi le-au furat în tramvai! 

 

  

– Aş dori să cumpăr pentru soţia mea, de ziua ei o 

rochie, zise Bulă. 

– Ce mărime să fie, ce model sau ce culoare? 

– N-are nicio importanţă. Mâine divorţez şi încă nu 

ştiu ce preferinţe va avea viitoarea mea soţie... 
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– Alo, doamnă învăţătoare, elevul Bulă nu poate 

veni azi la şcoală, că e bolnav. 

– Cu cine vorbesc? 

– Cu tatăl meu. 

 

  

La nunta de argint, Bulă îi spune Bubulinei: 

– Ştii draga mea, căsnicia noastră a fost rodul unei 

erori. 

– Ce vrei să spui? 

– Atunci, în ziua aceea de demult, nu ţie ţi-am făcut 

semn cu mâna, ci şoferului de taxi. Dar tu ai fost cea care s-

a oprit. 

 

  

Tatăl către Buiişor: 

– Bulişor, treci pe la vecinul şi dacă-l găseşti acasă, 

spune-i să treacă pe la mine. Dacă nu-l găseşti, să nu-i spui 

nimic! 

 

  

Bulă intră la examen. 

– Domnule profesor, primiţi la examinare un stu-

dent beat? 

– Ieşi afară, obraznicule! 

Scena se repetă de mai multe ori până când 

profesorul acceptă. 

– Bine, hai să-l primesc. 

– Băieţi, strigă Bulă, aduceţi-l! 
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– Ce faci Bulă, iar tuşeşti? 

– Da, mamă. 

– Dacă mai tuşeşti o dată, te bat de te-mbolnăvesc! 

 

  

– Mami, la ce oră m-am născut eu?, întreabă Bulă. 

– La 3 dimineaţa. 

– E de necrezut! Pentru mine s-a trezit barza aşa de 

dimineaţă? 

 

  

Bulă, în tramvai, se ţinea cu o mână de bară, iar pe 

cealaltă o ţinea ridicată în sus, în formă de cupă. 

– Ce-ai domnule?, îl interpelează o călătoare. Ce ții 

mâna aia așa?  

– M-a trimis nevastă-mea să-i cumpăr un sutien și 

vreau să nu-i uit măsura... 

 

  

La banchet. 

– Nu pot să mai mănânc nimic, sunt suprasăturat. 

– Bagă crenvurştii în buzunar, tontule! 

– Nu pot, răspunde Bulă, sunt pline cu prăjituri... 

 

  

– De ce nu te-ai căsătorit Bulă, cu fata cu care erai 

prieten? 

– Din cauza deosebirilor religioase, eu sunt sărac și 

ea adoră banii... 
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– Bulă, zice mama, nu mai citi când mănânci. 

– Păi mamă, nu vezi că numai cu un ochi citesc, cu 

unul mănânc. 

 

  

– De ce te-au dat afară din clubul vegetarienilor, 

Bulă? 

– L-am făcut pe preşedinte "porc"! 

 

  

– Ce înseamn,ă Bulă, dragoste la a doua vedere? 

– Când, întâlnindu-se cu tine a doua oară, o fată 

descoperă că eşti în bani. 

 

  

– Ai auzit, măi Bulă, Nicaragua a declarat război 

statului Panama? 

– Cine? Cascada aia? 

 

  

– Bulă, de ce ai adus acasă cioara asta? 

– Ne-a spus profesoara că cioara trăieşte 300 de 

ani şi vreau să văd dacă-i aşa... 

 

  

– Sora mea, zice Bulă, spune la toată lumea că are o 

căsătorie fericită de vreo 5 ani încoace. 

– Nu-i rău de loc, mai ales că este măritată de 25 de 

ani. 
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Mergând pe stradă, Bulă vede o fetiţă cam de 9-10 

ani cu minijup de piele, cizme până peste genunchi, gene 

false, rujată şi pe deasupra şi fuma. 

– Mămica ta știe că fumezi?  

– Dar nevasta ta ştie că acostezi femei pe stradă?! 

 

  

– Bulă, nu te mai juca cu ciocanul, ai să te loveşti! 

– Da de unde mămico, cuiul îl ţine Costel... 

 

  

– Domnule doctor, zice Bulă, nu ştiu ce să mă mai 

fac cu nevastă-mea! Sughiţă întruna. 

– Speri-o!, îl îndeamnă doctorul. 

Peste o săptămână, Bulă se prezintă din nou la 

doctor. Se bâlbâia: 

– Domnuu doc-doctor, vr-vr-vrând s-o spe-sperii 

pe, pe ne-ne-nevastă-mea ca să nu mai su-su-ghită, cum 

mi-aţi spus s-o spe-sperii, am fă-făcut să exp-să explo-

explodeze butelia. De aici au re-re-rezultat trei lucruri bu-

bune: ne-nev-astă-mea a ră-rămas mută, soa-soacră-mea a 

murit, şi pe mine m-au dat afa-afară de la pro-propa-

gandiştii electorali! 

 

  

– Domnişoară, zice Bulă, peţitor improvizat, mă 

pricep la bucătărie, la spălat vasele... 

– Regret. Eu aş vrea un bărbat care să ştie să 

tricoteze... 
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– Bulă, ai 5 mere, două i le dai lui Victor. Ţie câte îți 

mai rămîn? 

– Cinci. 

– Cum se poate? 

– Se poate, pentru că nu-i dau nici unul, că nici el 

nu mi-a dat când a avut... 

 

  

– Care a fost Bulă, cel mai bun sfat pe care l-ai 

primit vreodată în viaţă?, îl întreabă un amic. 

– Să mă însor. 

– Minunat! Și cine ți l-a dat? 

– Actuala mea soţie... 

 

  

Bulă cerşetor. 

– Aveţi sticle goale de vin sau de bere, de care vreţi 

să scăpaţi? 

– Arăt eu, se indignează gospodina, ca o persoană 

care bea vin sau bere? 

– Atuncea daţi-mi nişte sticle goale de oţet! 

 

  

În sala de aşteptare. 

– De ce nu respectaţi ce scrie pe perete? Poftiţi şi 

citiţi, scrie clar: "Fumatul oprit". 

– Da, zice Bulă, dar tot acolo scrie: "Folosiţi ban-

dajele menstruale Always!". Ce credeţi, numai asta mi-ar 

mai lipsi?! 
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Bulă şi Bubulina, lucrau în ture inverse ca să poată 

vedea de copil. 

– Ce s-a mai întâmplat Bulişor?, întreabă Bubulina 

sosind acasă. 

– A venit tanti aia care ne ia banii pentru lumină. 

Tata a ridicat-o pe un scaun ca să citească controlul, a luat-

o în braţe, a coborât, a dus-o la masă ca să scrie chitanţa şi 

pe urmă a dus-o în dormitor, unde a aşezat-o pe pat, cu 

picioarele în sus. 

– Vai, neruşinatul! 

– Nu fi supărată mamă, că nu a ridicat picioarele 

mai sus ca tine, atunci când vine nenea ca să plătim gazul. 

 

  

– Dragul meu Bulă, ne cunoaştem de o săptămână. 

Nu crezi că e cazul să ne căsătorim? 

– Imposibil! Soţia mea n-o să fie de acord. 

 

  

– Ia spune Bulă, îl întreabă profesorul, unde poţi 

găsi aur de câte ori doreşti? 

– În gură la ţigani! 

 

  

– Ce faci puştiule, fumezi?, se minunează Bulă. Așa 

de mic? În ce clasă eşti? 

– Într-a II-a! 

– Şi eu am început să fumez în clasa a II-a, dar 

aveam 14 ani! 
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De ziua lui Bulă: 

– Ce te-a găsit, măi Ştrul, de mi-ai adus de ziua mea 

un ceas deşteptător? 

– Păi, am auzit-o pe o prietenă de a ta că ai pro-

bleme cu sculatul! 

 

  

– Cum ţi-ar place, Bulă, să se poarte nevastă-ta cu 

tine daca-i fi căsătorit? 

– Ca să-ţi spun drept, mi-ar place să duc o viaţă de 

câine: ziua să stau în casă, să mă mângâie, să mă hră-

nească, iar noaptea să-mi dea drumul pe afară. 

 

  

– E adevărat că te-ai încurcat cu poştaşul?, o 

întrebă Bulă pe fiică-sa. 

– Asta a fost de mult, răspunde Bubulina. De o lună 

trăiesc cu Gigel. 

– Care Gigel? 

– Administratorul blocului. Pe mama începuse s-o 

plictisească. 

 

  

– Nenorocitule, se revoltă Bulă-tatăl, ai absolvit 

facultatea cu media 5,01. Să vezi unde o să te repartizeze. 

– Dar asta-i o medie bună, tată. În funcţie de note, 

pe cei cu mediile mari o să-i repartizeze în Bucureşti sau în 

oraşele apropiate. Mie, la media mea, trebuie să-mi dea 

post undeva, pe lângă Berlin... 
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 Bulă, trecând pe lângă strana bisericii, unde cânta 

un dascăl bătrân, începe să lăcrimeze: 

– Dar ce ai?, îl întreabă dascălul. 

– O, dascăle! Am avut un măgar, pe care mi l-au 

furat hoţii. Acum, auzindu-te cântând, mi-am adus aminte 

de el şi m-a apucat plânsul. 
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– Bună treabă, Bulă, n-am ce zice! Tu îi împrumuţi 

300.000 de lei şi el fuge cu nevastă-ta. 

– Doar nu eram atât de prost să-i împrumut banii 

degeaba! 

 

  

– Cum a fost Bulă la recepţie? Cum arătau rochiile 

doamnelor?, îl întreabă soţia. 

– Deasupra mesei, nu aveau niciun fel de îmbră-

căminte, iar sub masă, n-am îndrăznit să mă uit! 

 

  

– Vai, dragul meu, zice Bubulina, nu ştiu ce-am avut 

azi noapte. N-am putut închide un ochi! Practic n-am 

dormit deloc. 

– Cum ai fi vrut să dormi, dacă nici măcar ochii nu 

i-ai închis?! 

 

  

– De ce eşti aşa de tras la faţă, Bulă? 

– Oh, e îngrozitor. Tusea nevesti-mi m-a chinuit 

toată noaptea. N-am închis deloc ochii. 

– Du-te la farmacie și ia-i ceva de tuse! 

– Nicio grabă. Plec pe teren pentru o săptămână... 

 

  

– Dragii mei, se plânge Bulă, colegilor de serviciu, 

de câte ori mănânc, adorm la masă. Ce mă sfătuiţi? 

– Să mănânci în pat... 
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– Vă recomand să achiziţionaţi această vază 

etruscă. Are peste 2500 de ani, spuse grav negustorul de 

antichităţi. 

– Ce, se indignă Bulă, pe mine vrei să mă prosteşti? 

De abia suntem în 1996! 

 

  

– Doamnă profesoară, nu ştiţi cumva, Dumnezeu 

este bolnav? 

– O, Bulă, de unde ai auzit şi prostia asta? 

– Ştiţi, mama a citit aseară în ziar că doctorul 

Ionescu, a fost chemat la Dumnezeu... 

 

  

– Fiul meu, se lăuda un amic, a intrat în afaceri cu o 

pereche de pantofi rupţi şi acum are milioane! 

– Pentru Dumnezeu!, exclamă Bulă. Şi ce face el 

acum cu milioanele de pantofi rupţi!? 

 

  

În prima zi de şcoală, învăţătoarea strigă catalogul. 

– Cum te cheamă? 

– Bulă. 

– Spune, mă, frumos. 

– Frruuumoosss! 

 

  

– Bulă, tu şi soţia aveţi uneori păreri diferite? 

– Da, dar ea nu ştie... 
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Bulă în tramvai vede un negru, pentru prima dată 

în viaţa lui şi începe să strige: 

– Mamă, mamă, uite maimuţa! 

– Băiete, zice negrul, nu sunt maimuţă, sunt om și 

trăiesc în Africa. 

– Mamă, mamă, uite minune: maimuţa vorbeşte! 

 

  

Bulă, care umbla vara în tenişi şi pe deasupra nici 

nu se spăla, fidel principiului că nu-i bărbat acela care nu 

sforăie şi nu-i miros picioarele, soseşte la un bal mascat, 

învelit într-o folie de staniol pe care scrisese "Camembert". 

– Ce faci, Bulă, la bal în costumaţia asta? 

– Ce pot să fac! Mă aşez într-un colţ şi... put! 

 

  

Un trecător îl vede pe Bulă lângă căruţa răsturnată 

şi-l ia la zor: 

– Ce făcuşi Bulă? 

– Ia, răsturnai căruţa! 

– Dar tată-tău ştie? 

– Păi, cum să nu știe, că doar îi sub căruţă! 

 

  

– Ce faci, Bulă, cu sticla aia de vodcă? Aşa te tratezi 

tu la băi?, întreabă un amic. 

– Stai să vezi! Ziua beau ce spune doctorul: ape 

sulfuroase, iar seara beau ce cred eu: ape spirtoase... ca să-

mi dreg gustul! 
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– Tată, oare câţi litri adâncime poate să aibă apa 

asta? 

– Măi Bulă!, zice taică-său, poate c-ai vrut să spui 

câţi metri adîncime? 

– Nici vorbă, azi dimineaţă, profesorul ne-a spus că 

apa se măsoară în litri! 

 

  

– Ce este alfabetul Morse, elev Bulă? 

– Alfabetul Morse este un alfabet al cărui nume a 

fost luat de la animalele care-l foloseau ca mijloc de 

comunicare... 

 

  

– Bulă vrea să mă ia în căsătorie, zice Bubulina. Mi-

a jurat. 

– Pe ce ţi-a jurat? 

– Pe iarba din pădure. 

 

  

– Acuzat Bulă, este adevărat că ai provocat scandal, 

molestându-i pe doi dintre consumatori? 

– Nu-i adevărat! Eu i-am bătut în linişte. Ei au 

provocat scandal, alergând şi ţipând. 

 

  

– Nu ştiu ce să mă fac cu Bulă, se plângea odată 

taică-său. Nu poţi să pui nicio bază pe ce-ţi spune. 

– Bagă-l la serviciul meteorologic. 
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– Du-te la domnul acela care şi-a legat şervetul la 

gât şi spune-i că în restaurantul nostru elegant aşa ceva nu 

se face, îi spune şeful de sală lui Bulă, proaspăt angajat ca 

ospătar. 

– Domnule, se adresează Bulă clientului în culpă, ce 

doriţi: tuns sau ras? 

 

  

– Ai auzit că Bulă s-a angajat că dacă va face parte 

din lotul de sportivi, la Olimpiada de la Atlanta va lua 5 

medalii de aur ! 

– Și? 

– Le-a luat, dar l-au prins. 

 

  

– M-am mutat în casă nouă, se lauda Bulă către un 

prieten, are 5 camere, 2 băi. 

– Are şi bideu? 

– Ca să-ţi spun drept, bideu... aşa şi aşa. 

 

  

– De unde ai colierul acesta superb?, o întreabă 

Bulă pe nevastă-sa. 

– L-am găsit pe bancheta din spate a maşinii... 

 

  

– Cum se formează roua?, întreabă învăţătorul. 

– Pământul se învârteşte mereu în jurul axei sale şi 

din cauza efortului, transpiră, răspunde Bulă. 
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Bulă, de cinci anişori, face schimb de informaţii, în 

domeniul reproducerii la animale, cu Bubulina, de aceeaşi 

vârstă. 

– Cred că pisica vecinilor va avea în curând pisoi. 

– Nu cred, îl contrazice Bubulina. Pisica vecinilor 

este cotoi şi bărbaţii nu clocesc! 

 

  

– Arată splendid găina asta friptă!, o încuraja Bulă 

pe nevastă-sa, aflată în faza primelor ei experienţe 

gastronomice. Cu ce ai umplut-o? 

– S-o umplu?! Doar n-a fost goală... 

 

  

– Cum se face Bulişor că azi ai venit cu o oră mai 

devreme de la școală? 

– Foarte simplu, tăticule, astăzi n-am mai fost 

pedepsit. 

 

  

– Puteţi să ne spuneţi în ce constă activitatea de 

căutător, de descoperitor, a domnului Bulă? 

– Cea mai frecventă activitate a lui este cea în care 

caută să descopere unde şi-a lăsat ochelarii... 

 

  

– Ai auzit că Bulă s-a căsătorit cu o femeie bătrână? 

– Era şi normal. Cu meseria lui de arheolog, cu cât 

numărul ei de ani va creşte, cu atât îl va interesa mai mult. 
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– Mătuşă, zice Bulă, de-mi dai 100 de lei, imit o 

găină. 

– Ia de-aici o mie de lei şi cotcodăceşte! 

– Ce cotcodăcit, eu mănânc o râmă! 

 

  

– Copii, întreabă profesoara, care dintre voi îmi 

poate da un exemplu de adaptabilitate a organismului 

uman? 

– Eu, zice Bulă. Unchiul meu s-a îngrăşat cu 20 kg şi 

încă nu i-a pleznit pielea! 

 

  

– Eu mă zbat pentru tine, gătesc şi coc toată ziua şi 

cu ce mă aleg? 

– Da, recunoscu Bulă, tu nu te alegi cu nimic. Eu fac, 

de fiecare dată, indigestie! 
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Bulă n-a fost niciodată prea frumos, deci a căutat 

să-şi aleagă o mireasă pe măsură. După ce au fost 

cununaţi, Bulă l-a întrebat pe preot cât îi datorează pentru 

ceremonie. 

– Îmi daţi cât socotiţi că merită faptul că aţi luat-o 

pe această domnişoară de soţie.  

Bulă se uită la "frumoasa" lui soţie şi-i dădu 

preotului 10.000 lei. Preotul se mai uită şi el la mireasă și-i 

înapoie lui Bulă 5.000 lei. 

 

  

– Nevastă-mea, se plângea Bulă către un prieten, 

este aşa un antitalent la bucătărie, încât până şi nişte 

nenorociţi de fulgi de cartofi nu ştie să pregătească. 

– De ce? Ți-i serveşte cruzi? 

– Nu, da de unde! Îi fierbe, dar cu pungă cu tot... 

 

  

– Am pregătit un tort pentru petrecerea pe care o 

s-o dăm cu ocazia zilei mele de naştere. Nu eşti de părere, 

dragă Bulă, că dacă aş vrea, aş deveni un bun cofetar? 

– Ba da, sigur, dar numărând lumânările îmi dau 

seama că la aritmetică stai mai prost... 

 

  

Bulă vede pe stradă un om care căra o pendulă 

proaspăt scoasă de la reparat. 

– Ascultă omule, nu ţi-ar fi mai uşor atunci când 

vrei să ştii ce oră e, să-ţi cumperi un ceas de mână?! 
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– Văd că ai necazuri cu inima, îi zice doctorul lui 

Bulă, în timp ce-l consulta. Te supără angina, nu-i aşa? 

– Aveţi dreptate, domnule doctor, numai că n-o 

cheamă chiar așa... 

 

  

– Să ştii tu, Mimi, că noul nostru coleg Bulă este 

burlac. 

– De unde ştii? 

– Păi tu nu vezi că în fiecare dimineaţă vine la 

serviciu din altă direcţie? 

 

  

Bulă şi cu nevastă-sa s-au hotărât ca, de Crăciun, să 

mai schimbe şi ei meniul şi în loc de preparatele clasice 

din porc, să consume şi ei, ca englezii, curcan. 

– Dragă, zise Bulă, eu o să cam ies în oraş să beau şi 

eu o bere cu prietenii. Aşa n-o să te mai încurc la pregătiri. 

– Bine, dragul meu. 

– Şi vezi că mare lucru nu ţi-a mai rămas nici ţie de 

făcut. Am jumulit curcanul şi am băgat umplutura în el. 

Mai trebuie doar să-l tai... 

 

  

Bubulina îl cheamă pe Bulă: 

– Bulă, hai la culcare! 

– Imediat, zise Bulă scufundat în lectura ziarului. 

– Şi mai lasă ziarul ăla şi mai termină odată să zici: 

"Da, dragă" de câte ori latră câinele... 
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– Prietena mea mi-a spus că sunt un tip flegmatic. 

– Poate, zise Bulă, că o cam scuipi când îi vorbeşti... 

  

  

– Bulă, dragule, spuse dulce, proaspăta soţie, tu ai o 

bună memorie vizuală? Ţii minte figurile? 

– Da, de ce mă întrebi? 

– Hai să vezi... n-am vrut... din greşeală ţi-am spart 

oglinda ta de bărbierit din baie... 

 

  

– Hai să facem o baie în lac. 

– Nu putem, apa e prea mică, zise Bubulina. 

– De unde ştii! Te-ai mai scăldat aici? 

– Nu, dar tu nu vezi că apa nu ajunge decât până la 

burta gâştelor ălora... 

 

  

– Dezbrăcaţi-vă domnişoară!, îi spuse doctorul, 

Bubulinei. 

– Vai domnule doctor, dar nu eu sunt bolnavă, ci 

mama... 

– Da, mama dv? Atunci mama să deschidă gura 

mare şi să zică "Aaaa!". 

 

  

– Ştii dumneata cine este tatăl meu? 

– Mă tem că nu vă pot ajuta, răspunde Bulă. Aţi 

încercat s-o întrebaţi pe mama dvs.? 
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– Acum doi ani, povestea Bulă prietenilor săi, am 

avut un accident de circulaţie. Am lovit o femeie care 

traversa strada. 

– Şi ce pedeapsă ai primit? 

– M-am căsătorit cu ea. 

 

  

Bulă și Bubulina rămân blocaţi în lift. Vară. cani-

culă, curgea năduşeala de pe ei. Ca să mai treacă vremea, 

Bubulinei îi vine o idee. 

– Domnule, ce-ar fi să ne facem mai lejeri, pe 

căldura asta! 

Zis şi făcut, ea îşi scoate bluza şi rămâne în cămă-

şuţa transparentă de sub care se întrezăreau sânii, iar el îşi 

scoate haina. Urmează o pauză, urmată de... nimic. Atunci 

ea îşi scoate fusta şi el, cu ezitări, pantalonii. Urmarea, tot 

nimic, deşi transparenţa chiloţilor Bubulinei era deosebit 

de îmbietoare. Văzând lipsa totală de colaborare a lui Bulă, 

ea se hotărăşte să treacă la sugestii verbale: 

– Domnule, oare nu ştii mata pe cineva care să ne 

reguleze pe amândoi?   

 

  

– Vecină, zise Bulă, soţul dumitale a împlinit 40 de 

ani? 

– Da, i-a împlinit şi să ştii că între noi este o 

diferenţă de 10 ani. 

– Zău? Atunci să ştii de la mine că, la 50 de ani, 

arăţi încă bine... 
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– Ei, cum a fost la nuntă la Bulă? 

– Păi n-a mai avut loc. L-a pus dracu să se ducă în 

seara dinaintea nunţii la o petrecere dată de prietenii săi, 

ca să-şi ia adio de la burlăcie. 

– Și? 

– Şi i-a plăcut aşa de mult petrecerea că nu s-a mai 

căsătorit... 

 

  

– Stimată doamnă, îi spuse doctorul Bubulinei, 

pentru sănătatea dvs. aveţi nevoie de multă destindere... 

– Îmi pare rău că n-am să pot să urmez recoman-

darea dvs. Soţul meu este prea gelos. 

 

  

– Bulă, ştii ce spunea şeful despre tine? Că nu eşti 

în stare nici să mâni porcii. Dar eu ţi-am luat apărarea... 

– Și ce i-ai zis? 

– Că ești în stare. 

 

  

– Măi Bulă, de ce râdeai ieri ca nebunul când te-am 

scos din fântâna în care căzuseşi? 

– Păi mă gândeam că dacă aş fi dat drumul la 

frânghie, cum v-aţi fi dus toţi de-a dura... 

 

  

– Măi Bulă, tu ştii cum îşi prezintă onaniştii soţiile? 

– Da! Își dau mâna... 
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– Bulă, hai să luăm ceva de băut! 

– Hai, dar eu zic să luăm numai două sticle. Ai 

văzut aseară că a treia nu s-a băut. 

– Bine! Vă rog să ne daţi cinci sticle de vodcă şi 

două de Pepsi! 

 

  

– Cu cine erai, Bubulino, aseară la bar? 

– Cu cumnatu-meu. 

– Măi, ce bărbat bine! Am să-l rog pe soţul tău să 

mi-l prezinte. 

– Vai tu, să nu faci asta! Părinţii lui Bulă i-au spus 

întotdeauna că el este singurul lor copil... 

 

  

– Bubulino, îi zise Bulă nevestei, imediat după 

nuntă, să stabilim odată pentru totdeauna. Seara după ce 

ne băgăm în pat, dacă vrei să facem sex, mă tragi de 

cocoşel de 2-3 ori. Dacă nu vrei, mă tragi de 100 de ori... 

 

  

– Bulă, tu ştii de ce lucrează stomatologii mai bucu-

roşi pe oameni bărboşi? 

– Ca să n-aibă complexe faţă de ginecologi. 

 

  

Bulă la sediul poliţiei. 

– Nu era nevoie să mă cotonogiţi de două ori, şi 

acolo şi aici. Am înţeles mesajul de prima oară! 



 

 
580 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

 
 

  

– Mămico, întreabă Bulişor, pe Marinică a lui nea 

Marin ţiganul, care e aşa de negru la piele, tot barza l-a 

adus? 

– Nu, dragul mamei, barza era atunci în concediu, 

aşa că pe el l-a adus o cioară... 

 

  

– Tăticule, întreba Bulişor, ce tanti a dormit la noi 

astă noapte? 

– Ce tanti, Bulişor? De unde-ţi veni că la noi a 

dormit o tanti? 

– Păi aseară când s-a stins lumina, am auzit-o pe 

mama zicând: "Asta chiar nu se mai scoală până mâine 

dimineaţă?". 
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– Vai fetelor, se plânse în sala profesorală o pro-

fesoară, îl ştiţi pe nenorocitul ăla de Bulă dintr-a V-a B? 

Numai mă pomenesc cu el că mă întreabă dacă radiul e 

mai greu decât plumbul... 

– Şi tu ce i-ai spus? 

– I-am răspuns ceva evaziv… 

– Cum adică evaziv? 

– I-am zis: azi nu te-a băgat nimeni în mă-ta? 

 

  

Bulă şi cu Trulă în croazieră pe Mediterană. Spre 

seară izbucneşte o furtună puternică. Bulă apare cu nişte 

haine femeieşti şi începe să se echipeze. 

– Ce-i cu tine?, întreabă Trulă. De ce te îmbraci 

femeie? 

– Păi, dacă se scufundă vaporul, nu ştii că întot-

deauna se strigă: "Întâi femeile şi copiii în bărcile de 

salvare!". 

 

  

La cantină: 

– Ia uită-te la Bulă, că mănâncă ca un lup. 

– Ce te miri? De lucrat, nu lucrează ca un bou? 

 

  

– Scoală leneşule!, îi spuse tatăl lui Bulă. Uite, 

Soarele a răsărit! 

– Păi eu sunt de vină de-l apucă şi pe Soarele ăsta 

să răsară până nu se face ziuă? 
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– Bulă, îl apostrofează nevastă-sa, ruşine să-ţi fie că 

vii beat la ora asta. Uite, animalele din jurul nostru nu 

beau decât când le e sete! 

– Şi tu trebuie să iei exemplu de la ele, că nu pălă-

vrăgesc atâta ca tine... 

 

  

– Bulă, care era principala contradicţie pe vremea 

lui Ceauşescu? 

– Contradicţia între sistemul socialist şi cel capi-

talist. 

– Şi acum? 

– Acum avem contradicţia între sistemul capitalist 

şi sistemul nervos... 

 

  

– Bulă, ai călătorit vreodată cu avionul? 

– Da, am călătorit. 

– Și ți-a fost frică? 

– Numai prima dată. 

– Şi pe urmă? 

– Pe urmă n-am mai călătorit. 

 

  

– Câţi ani ai, Bulă? 

– 30 de ani. 

– Cum 30? După certificatul tău de naştere rezultă 

că ai 35 de ani. 

– Da, e drept, dar în ultimii 5 ani am fost însurat! 
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– Pe turnul acela mare eu văd o muscă mititică... 

– Da, chiar, o văd şi eu, răspunde Bulă. Acum când 

a deschis gura, observ că n-are 3 măsele. 

 

  

– Închipuieşte-ţi, dragă, că a murit Bulă... 

– Şi n-ai chemat un doctor? 

– Nu, a murit săracul şi singur. 

 

  

– Bulă, te rog, spune-mi cât e ceasul? Ai un ceas 

care merge bine? 

– Da, te poţi bizui pe el. Când arată două, sună de 

trei şi atunci ştiu că e patru... 

 

  

Doi gemeni în burta mamei lor. Odată, seara, unul 

dintre ei zice: 

– Fratele meu drag, cred că am zbârcit-o. 

– De ce? 

– A venit după noi… 

 

  

 – Fă-i lui Bulă formele de externare, zise doctorul 

către asistentă. 

– Dar cum se poate domnule doctor? Până mai ieri 

susţinea că este preşedintele Senatului. 

– Da, clar, azi dimineaţă a venit ia mine şi mi-a spus 

că îşi dă demisia... 
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Bulă şi Bubulina se giugiuleau. 

– Bulă, zice Bubulina, nu pune mâna acolo, că a zis 

mama că o fată trebuie să-şi păzească cinstea. 

– Bubulino, dar uite ce crăpată e! Hai s-o coasem. 

Trec ei plini de osârdie s-o coase. Pesemne că i-a 

plăcut treaba cu cusutul Bubulinei, că nici nu l-a lăsat bine 

pe Bulă să-şi tragă sufletul după ce a terminat, că i-a şi 

cerut: 

– Bulă , hai s-o mai coasem o dată, ca să fim siguri! 

– Regret, Bubulino, dar mi s-a terminat lâna. 

– Mincinosule, mai ai două gheme... 

 

  

Defilau manechinele. La un moment dat, apare una 

îmbrăcată mai deosebit. 

– Vai ce rochie are!, zise soţia. 

– Vai ce subrochie are!, spuse şi Bulă. 
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Dimineaţa, Bulă iese din bloc să meargă la serviciu, 

se uită în sus şi începe să strige: 

– Mami, mami! 

– Ce-i, zice nevastă-sa, apărând la fereastră. 

– Nu vezi că plouă? 

– Şi ce vrei, să-ţi arunc umbrela sau Trabantul? 

 

  

În tramvai, cineva o întreabă pe Bubulina: 

– Sunteţi din Cluj? 

– Numai pe jumătate. Când m-am mutat aici nu 

aveam nici 50 de kilograme şi acum am cam 100... 

 

  

– Cum o mai duci, vecine? Dar soţia?, întreabă Bulă. 

– Eu binişor, dar nevastă-mea e de o lună în pat cu 

lumbago. 

– Cum? A terminat-o cu Ionescu? 

 

  

– Norocos mai e amicul tău, Bulă! El ceruse mai 

întâi mâna actualei mele neveste şi închipuie-ţi că l-a 

refuzat. 

 

  

– Bubulino, nu vrei să mergem la mine să bem un 

vin? Tare-mi place cum curge în pahare şi de acolo pe gât. 

– Da, dar am mai păţit-o: întâi mi-a curs vinul pe 

gât şi după 9 luni a început să-mi curgă laptele... 
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– Ce-ai, Bulă, de scuipi întruna? 

– Am băgat o fisă în automatul acela "Protex" şi am 

primit cea mai bună gumă de mestecat din viața mea... 

 

  

– Nu ştiu ce să mă mai fac cu nevastă-mea, se 

jeluieşte Bulă unui prieten. Toată ziua mă toacă la cap. 

Nimic din ce fac nu-i bine. 

– Du-o la doctor, o fi bolnavă cu nervii! 

– Degeaba. Mi-a spus doctorul s-o duc la mare. 

– Şi? 

– Tot degeaba. Ştie să înoate mai bine ca mine. 

  

  

– Părinţii mei, povestea Bulă la şcoală, sunt 

abstinenţi în cel mai înalt grad. Nu beau, nu fumează, iar 

noi, copiii lor, suntem adoptaţi... 

 

  

Bulă dansa din obligaţie cu o doamnă corpolentă. 

– Aşa-i că mă mişc foarte uşor? Sper că n-aţi obosit! 

– Nu doamnă, nu vă faceţi griji! Eu lucrez la Vin-

alcool şi toată ziua car butoaie... 

 

  

– Soţul meu e un sfânt, declară o vecină apucată 

subit de o criză mistică. 

– Da, zise Bubulina, nici Bulă al meu nu mai e de 

mult bărbat... 
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– Am auzit că ai divorţat de Bubulina... 

– Da, am scăpat de dracu’ şi am dat de taică-său, 

zise amărât Bulă. Uite ce-mi scrie fosta nevastă: "Tatăl tău 

şi cu mine ne vom căsători. Să ne aştepţi cu drag. Mama." 

 

  

– Aş dori, solicită Bulă, o oală de noapte, care să se 

poată folosi şi ziua. Pentru nepoţelul meu. 

– Mică sau mare? 

– Pentru ambele situaţii... 

 

  

– Unde erai când vecinul dumitale îşi bătea soţia? 

– În şifonier, răspunse dintr-o suflare Bulă. 

– Şi după ce a aruncat-o de la etajul II? 

– Tot în şifonier, dar în faţa blocului... 

 

  

– Şi pe urmă, după ce m-a adus, ce-a făcut barza?, 

întrebă Bubulina pe Bulă, fratele ei mai mare. 

– Păi, ce să facă?! S-a întors înapoi în pantalonii lui 

tata, să doarmă! 

 

  

– Elev Bulă, prin ce a rămas vestit în istorie 

Războiul de 100 de ani? 

– În timpul Războiului de 100 de ani s-a făcut cea 

mai mare vânzare de centuri de castitate şi tot atunci a 

luat o amploare nemaiauzită meseria de lăcătuş. 
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Moralizoide 

Şoimul 

 

 
 

Un împărat a primit doi şoimi. Unul a fost antrenat, 

despre celălalt i s-a spus că refuză să se dezlipească de 

creanga pe care stătea. Unul dintre slujitori trebuia să se 

caţere în fiecare zi în copac să-i ducă de mâncare. 

După ce a încercat în fel şi chip să facă şoimul să 

zboare de pe creanga, împăratul şi-a rugat supuşii să-l 

ajute. Un bătrân înţelept s-a oferit să facă el asta şi, a doua 

zi când s-a trezit, împăratul a văzut şoimul zburând de 

colo-colo. 

– Cum ai făcut? şi-a întrebat supusul 

– A fost foarte simplu. Nu a trebuit decât să îi tai 

craca de sub picioare. 

 

Morala: Uneori Dumnezeu ne taie craca de sub 

picioare ca să ne aducem aminte că putem zbura. 
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Casa celor 1000 de oglinzi 
 

 
 

Cu mult timp în urmă, într-un sătuc, se găsea un loc 

cunoscut drept „Casa celor 1000 de oglinzi”. Un căţeluş 

mititel, vesel din fire, aflând de acest loc, s-a hotărât să-l 

viziteze. Când a ajuns, sărea fericit pe scări şi a intrat în 

casă. S-a uitat pe hol cu urechiuşele ciulite şi dând din 

coadă. 
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Spre marea sa surpriză, s-a trezit privind la alţi 

1000 de căţeluşi fericiţi, care dădeau din coadă ca şi el. A 

zâmbit, şi a primit înapoi 1000 de zâmbete, la fel de calde 

şi prietenoase. Când a plecat, s-a gândit: „Este un loc 

minunat. Mă voi întoarce să-l vizitez!”. 

În acelaşi sat, alt câine, care nu era la fel de fericit 

ca primul, s-a hotărât şi el să viziteze casa. A urcat cu greu 

scările, cu coada între picioare, şi capul lăsat. Când a văzut 

1000 de câini neprietenoşi uitându-se la el, s-a speriat şi s-

a zbârlit pe spate, mârâind. Când ceilalţi 1000 de câini au 

început şi ei să mârâie, a fugit speriat. O dată ieşit afară, s-

a gândit: „E un loc îngrozitor, nu mă mai întorc acolo 

niciodată”. 

 

Morala: Toate chipurile sunt oglinzi. 

 

E clar, dar mai avem timp? 

 

În prima zi de facultate, profesorul ni s-a prezentat 

şi ne-a dat drept sarcină să facem cunoştinţă cu cineva 

necunoscut. M-am ridicat să mă uit în jur şi atunci o mână 

fragilă îmi atinse umărul. 

Când m-am întors, am văzut o bătrânică măruntă, 

cu chipul brăzdat de riduri, care mă privea cu un zâmbet 

ce îi lumina întreaga fiinţă. Spuse:  

– Bună, frumosule. Mă numesc Roşe. Am 86 de ani. 

Pot să te îmbrăţişez? 

Am izbucnit în râs şi, după acceptul meu, mă 

strânse în braţe cu putere. 
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– Ce cauţi la universitate la vârsta asta frageda şi 

inocenţă?, am întrebat. 

– Vreau să găsesc un bărbat bogat, să mă 

căsătoresc, să mă stabilesc la casa mea, să fac nişte copii, 

răspunse ea zâmbind. 

– Hai să lăsăm glumă, am reluat. 

Eram foarte curios să aflu ce o motivase să 

abordeze acest gen de provocare la vârsta ei. 

– Dintotdeauna mi-am dorit să merg la universitate 

şi acuma mi se îndeplineşte visul, îmi spuse. 

După curs ne-am dus la bufetul studenţesc şi am 

băut un milkshake de ciocolată. Ne-am împrietenit pe loc. 

Timp de trei luni, zilnic, după ore, plecam împreună şi 

stăteam de vorbă necontenit. Eram de-a dreptul fascinat 

să îi ascult acestei "maşinării a timpului" confesiunile atât 

de bogate în înţelepciune şi experienţă.  

De-a lungul anului, Roşe a devenit „mascota” 

campusului şi se împrietenea cu uşurinţa cu toată lumea, 

oriunde s-ar fi dus. Îi plăcea să se pună la patru ace şi să se 

lăfăie în atenţia pe care i-o acorda toată lumea în jur. Şi se 

bucura de fiecare clipă.  

La sfârşitul semestrului am invitat-o pe Roşe să 

ţină un discurs la banchetul fotbaliştilor. Îmi vor rămâne 

mereu în minte învăţăturile ei. A fost prezentată şi a pornit 

spre tribună. Când a început discursul ei pregătit de acasă, 

scăpă trei dintre cele cinci cartonaşe pe care îşi notase ce 

voia să spună. Deranjată şi stânjenită, se aplecă spre 

microfon şi spuse pur şi simplu: 

– Îmi pare rău că sunt atât de neîndemânatică. Am 

renunţat la bere în favoarea whisky-ului şi marca asta, 
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Lent, mă bagă în mormânt. N-am să reuşesc să mai pun în 

ordine cartonaşele astea, aşa că am să vă spun ceea ce ştiu. 

Noi am râs şi ea tuşi ca să-şi dreagă glasul. 

Continuă: 

– Nu încetăm să ne jucăm pentru că îmbătrânim. 

Îmbătrânim pentru că încetăm să ne jucăm. 

Există numai patru secrete pentru a te menţine 

tânăr, a fi fericit şi a deveni un om de succes. Trebuie să 

râzi şi să guşti umorul fiecărei zile. Trebuie să ai un vis. 

Atunci când rămâi fără vise, mori. Suntem înconjuraţi de 

oameni morţi şi nici nu ne dăm seama. E o mare diferenţă 

între a îmbătrâni şi a evolua. Dacă ai 19 ani şi stai în pat 

inert timp de un an, fără să faci un lucru productiv, vei 

împlini 20 de ani. Dacă am 87 de ani şi zac în pat timp de 

un an fără să fac nimic voi împlini 88. 

Toată lumea îmbătrâneşte. Ideea e să evoluezi, 

identificând mereu oportunităţile care se ascund în inima 

schimbării. Cei care sunt deja bătrâni nu regretă ceea ce au 

făcut, ci mai degrabă ceea ce nu au făcut. Numai cei care au 

regrete se tem de moarte. Şi-a încheiat discursul cântând 

cu avânt „Trandafirul”. Ne-a încurajat să îi studiem 

versurile şi să le punem în practică în viaţa cotidiană. 

Roşe şi-a luat diploma pe care o dorise atâţia ani. 

La o săptămână după absolvire, Roşe s-a stins pe tăcute în 

somn. Peste 2000 de studenţi au fost alături de cea care le-

a demonstrat că: Nu e niciodată prea târziu să fii ceea 

ce vrei să fii. 

 

Morala: Să-ţi păstrezi simţul umorului este 

reţeta perfectă pentru o bătrâneţe frumoasă. 
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Viaţa ca o oglindă 
 

Factorii care distrug fiinţa umană sunt: politica 

fără principii, plăcerea fără angajament, bogăţia fără 

muncă, inteligenţă fără caracter, afacerile fără de morală, 

ştiinţă fără umanitate şi rugăciunea fără caritate. 

 

Viaţa m-a învăţat că: 

 lumea este amabilă, dacă eu sunt amabil; 

 că persoanele sunt triste, dacă eu sunt trist; 

 că toţi mă iubesc, dacă şi eu îi iubesc; 

 că toţi sunt răi, dacă eu îi urăsc; 

 că există feţe zâmbitoare, dacă eu le 

zâmbesc; 

 că există feţe amărâte, dacă eu sunt amărât; 

 că lumea este fericită, dacă eu sunt fericit; 

 că lumea se supără, dacă eu mă supăr  

 că există persoane recunoscătoare, dacă eu 

sunt recunoscător. 

 

Viaţa este ca o oglindă: dacă zâmbesc, oglinda 

îmi întoarce zâmbetul. Atitudinea pe care o am în faţa 

vieţii este aceeaşi pe care viaţa o va lua faţă de mine. 
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Reţeta bucuriei 
 

 
 

Lasă deoparte toate cifrele care nu sunt indis-

pensabile vieţii tale, adică vârsta, greutatea, talia. Doar 

medicul să fie preocupat de ele. E plătit pentru asta. 

Petrece-ţi timpul cu prieteni veseli. Pesimiştii nu-ţi sunt de 

folos. 

Continuă să înveţi, orice: să lucrezi pe calculator, să 

meştereşti ceva, să grădinăreşti etc. Nu-ţi lăsa creierul 

neocupat. O minte nefolosită este sediul diavolului, iar 

numele lui este Alzheimer. 

Râzi cât de des poţi şi mai ales de tine însuţi! 

Când vin lacrimile, acceptă, suferă şi continuă să 

mergi înainte. 
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Priveşte fiecare zi care vine ca pe o nouă ocazie. Şi, 

pentru asta, îndrăzneşte să acţionezi! 

Debarasează-te de rutină. Preferă noile drumuri, în 

locul cărărilor pe care ai mers de sute de ori. 

Şterge griul din viaţa ta. Aprinde culorile pe care le 

ai în tine. 

Exprimă-ţi sentimentele pentru a un pierde 

niciodata nimic din frumuseţile care te înconjoară. 

Fie ca bucuria din tine să tâşnească asupra 

anturajului tău şi să răpună barierele personale pe care 

trecutul ţi le-a impus. 

Aminteşte-ţi: Singura persoana care te însoţeşte 

toată viaţa, eşti tu însuţi. Fii viu în tot ceea ce faci. 

Înconjoară-te de tot ceea ce iubeşti : familie, 

prieteni, animale, amintiri, muzică, plante, un hobby… tot 

ceea ce vrei 

Casa ta e refugiul tău, dar nu-i deveni prizonier. 

Cel mai de preţ bun al tău e sănătatea. Profită de 

asta. Dacă sănătatea ta e bună, nu o distruge; dacă nu e 

bună, nu o distruge şi mai mult. 

Ieşi pe stradă, vizitează un oraş sau o ţară străină… 

Nu insista prea mult pe amintirile neplăcute, 

încearcă să nu le dai prea multă atenţie. 

Şi spune-ţi mereu că viaţa nu măsoară numărul de 

respiraţii, ci momentele în care inima ta bate foarte 

repede: de râsete, de surpriză, de extaz, de bucurie şi mai 

ales, de iubirea fără calcule meschine. 
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Moşnegii 
 

 
 

O femeie vede trei moşnegi cu barbă albă stând în 

faţa casei lor. Nu-i cunoştea, dar, văzându-i cam necăjiţi, îi 

invită în casă, poate că le este foame. 

– Soţul tău este acasă?, întreabă ei. 

– Nu, a ieşit. 

– Atunci nu putem intra, replică ei. 

Seara, când soţul i se întoarce acasă, femeia îi 

povesteşte despre cei trei. 
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– Du-te, spune-le că am venit şi pofteşte-i înăuntru. 

Femeia îi invită. 

– Nu putem intra toţi în casă, replică ei. 

– Cum aşa?, întreabă ea. 

Unul dintre ei îi explică. 

– Eu mă numesc BUNĂSTARE, el este SUCCES, 

celălalt este IUBIRE. Acum du-te şi întreabă-l pe soţul tău 

care dintre noi să vină în casă. 

Femeia îi spune soţului, care se bucură. 

– În acest caz, invită-l pe BUNĂSTARE să ne umple 

casa cu de toate! 

Soţia medită: 

– De ce să nu-l invităm pe SUCCES? 

– N-ar fi mai bine să-l invităm pe IUBIRE? Casa 

noastră ar fi atunci plină de dragoste!, a sugerat nora. 

– Hai să ascultăm sfatul norei, îi zice soţul soţiei. 

Du-te afară şi invită-l pe IUBIRE să ne fie oaspete. 

Femeia iese afară şi întreabă:  

– Care dintre voi este IUBIRE? Pe el îl invităm să ne 

fie oaspete. 

IUBIRE porneşte spre casă. Dar odată cu el se 

pornesc în urma lui şi ceilalţi doi. 

Surprinsă, femeia întreabă:  

– L-am invitat doar pe IUBIRE. Cum de veniţi şi voi 

cu el? 

Cei trei moşnegi îi explicară: 

– Dacă l-ai fi invitat pe BUNĂSTARE sau pe 

SUCCES, ceilalţi am fi rămas pe loc, dar de vreme ce l-ai 

invitat pe IUBIRE, unde merge el, mergem şi noi. 

Unde este IUBIRE este şi BUNĂSTARE şi SUCCES! 
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Unde este necaz sau durere, să fie pace şi fericire! 

Unde sunt îndoieli personale, să reînnoiască 

încrederea de-a trece peste greutăţi! 

Unde este oboseală sau blazare, să fie înţelegere, 

răbdare şi puteri renăscute! 

Unde este frică, să fie iubire şi curaj! 

 

Târgoveţul cu mere 
 

Într-o dimineaţă, stăpânul unei cetăţi fu trezit de 

nişte strigăte care se auzeau din piaţă: 

– Hai la mere! Mere dulci cum n-aţi mai gustat! 

Ridicându-se indispus din pat şi privind pe 

fereastră, văzu un târgoveţ ce vindea, într-adevăr, mere, 

înconjurat de o mulţime de muşterii. 

– Trebuie să fie tare bune merele alea, îşi spuse 

mai-marele cetăţii şi făcându-i-se poftă, îl chemă pe primul 

său sfetnic şi îi porunci: 

– Ia cinci galbeni şi mergi în piaţă să cumperi mere 

de la târgoveţul acela. 

Primul sfetnic îl chemă pe paharnic şi îi spuse: 

– Uite patru galbeni , du-te şi cumpără mere. 

Paharnicul se adresă, la rândul său, stolnicului: 

– Poftim trei galbeni, de care să cumperi mere de la 

târgoveţul acela. 

 Stolnicul îl chemă pe primul străjer îi dădu doi 

galbeni şi îl trimise în piaţă. 

 Acesta dădu un galben unui străjer din subordine, 

iar acela se duse la târgoveţ şi îi luă la rost: 
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– Hei, ce tot strigi aşa? Ai tulburat somnul mai-

marelui cetăţii, iar drept pedeapsă mi-a poruncit să-ţi 

confisc căruţa asta cu mere.  

Zis şi făcut. Întors la şeful său, străjerul se lăudă: 

– Am făcut un târg nemaipomenit. Cu un galben am 

cumpărat o jumătate din căruţa cu mere a târgoveţului. 

 Primul străjer merse la stolnic: 

– M-am târguit şi, cu cei doi galbeni pe care mi i-ai 

dat, am reuşit să cumpăr un sac cu mere! 

 Stolnicul – repede la paharnic: 

– Cu trei galbeni am luat o tolbă întreagă cu mere. 

Paharnicul dosi jumătate din cantitate şi apoi 

merse la primul sfetnic: 

– Iată, cei patru galbeni mi-au ajuns doar pentru o 

jumătate de tolbă cu mere. 

 Iar primul sfetnic se înfăţişă dinaintea stăpânului 

cetăţii şi glăsui: 

– Măria Ta, iată, am îndeplinit porunca. Numai că 

de acei cinci galbeni n-am reuşit să târguiesc decât cinci 

mere. 

Mai-marele cetăţii muşcă dintr-un măr şi cugetă: 

– Hm! Cinci mere pentru cinci galbeni... Scump, 

foarte scump! Şi, cu toate acestea, târgoveţul acela avea o 

mulţime de cumpărători. Înseamnă că lumea o duce bine, 

are bani. Ia să măresc eu birurile! 
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Metode de fisc 
 

 

La un restaurant, o mamă sta la masă cu copilaşul 

ei de 10 ani. Copilul se joacă prosteşte cu o monedă de 10 

bani, o bagă în gură, şi la un moment dat o înghite din 

greşeală. Începe să tuşească. Se pare că se asfixiază. Mama 

strigă după ajutor, în timp ce copilul începe să se facă 

vânăt. 

De la o masă vecină sare un domn, îi trage copilului 

pantalonii jos şi îl strânge tare de testicule! 

Copilul urlă de durere şi scuipă monedă din gât. 

Mama e uluită, şi după câteva minute, îi 

mulţumeşte domnului: 

– Aţi fost extraordinar, credeam că o să-mi moară 

copilul! Sunteţi medic? 

Domnul îi răspunde: 

– Nu, doamnă, eu lucrez la FISC.  Aşa procedăm noi 

de regulă ca să facem pe oricine să scuipe şi ultimul bănuţ! 
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Oamenii fericiţi 
 

Nu bârfesc 
 

 
 

Singurii oameni care nu bârfesc sunt aceia care în 

adâncul lor simţ că viaţa lor este destul de împlinită. Dacă 

eşti fericit şi împlinit cu viaţa ta, de ce ţi-ar mai păsa ce se 

întâmplă în viaţa altcuiva? Nu e nevoie să ne ocupăm 

vieţile cu un astfel de comportament, căci acesta nu face 

decât să ne portretizeze într-un mod patetic, ne face să 

părem geloşi... 
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Nu îşi bat capul cu problemele altora 
 

 
 

Oamenii care nu reuşesc să îşi vadă de treburile 

lor, se simt, cel mai probabil, „mizerabil”. Caută greşelile 

altora doar ca să se simtă într-un fel, mai bine. Aceşti 

oameni nu prea ştiu să îşi pigmenteze viaţa cu activităţi 

interesante şi atunci îşi consumă timpul „preocupându-se” 

de cele care li se întâmplă celorlalţi. 
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Nu gândesc negativ 
 

 
 

Există oameni care, simţindu-se mereu neîmpliniţi, 

se plâng mereu de orice, iar de cealaltă parte îi avem pe 

oamenii fericiţi care văd mereu, mai degrabă jumătatea 

plină a paharului şi caută în mod constant lucruri din ce în 

ce mai interesante în viaţa lor. Să gândeşti pozitiv este o 

condiţie esenţială în economia unei vieţi fericite. 

Concentrează-te pe aspectele pozitive din viaţa ta şi nu 

asupra celor negative! 
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Nu sunt invidioşi 
 

 
 

Pentru că un om fericit nu are absolut nici un 

motiv să fie invidios pe alţi oameni. Ei recunosc aspectele 

pozitive din viaţa lor, care nu trebuie să fie identice cu ale 

celorlalţi şi le preţuiesc. Ei nu se compară cu ceilalţi, 

pentru că sunt mulţumiţi cu propriul drum în viaţă, cu 

ceea ce au. În loc să se poarte cu invidie, ei se bucură 

sincer pentru succesul celor din jur şi celebrează reuşitele 

alături de ei. 
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Nu au nevoie de confirmările altora 
 

 
 

Oamenii fericiţi nu îşi doresc cu ardoare aprecierea 

şi confirmările celorlalţi. Ei îşi recunosc propria valoare, 

au un autorespect bine definit, valori bine fundamentate şi 

nu trăiesc în funcţie de aşteptările celorlalţi. Ei ştiu că 

trebuie să facă lucruri pentru ei înşişi, lucruri care să îi 

ajute să evolueze în viaţa iar, faptul că nu sunt preocupaţi 

de părerile celorlalţi îi ajută să îşi traseze un drum al 

evoluţiei personale. 
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Nu caută răzbunare 
 

 
 

Asta o fac pentru că nu există nici un motiv pentru 

care ne-am dori să ne răzbunăm pe o altă persoană. E mai 

bine să lăsăm lucrurile aşa cum sunt, în voia legilor 

universale, iar noi să ne continuăm viaţa, fără a ne lăsa 

copleşiţi de gânduri negative şi dorinţa de răzbunare. 

Singura metodă prin care poţi să te desprinzi de dorinţa 

de răzbunare este a renunţa şi a accepta o persoană sau o 

situaţie, exact aşa cum este. 
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Nu au resentimente 
 

 
 

Oamenii fericiţi nu au resentimente... Dacă te tot 

gândeşti la ceva care te-a marcat într-un fel, nu faci decât 

să îţi amplifici suferinţa interioară, iar oamenii pozitivi 

ştiu acest lucru şi în consecinţă preferă să nu se mai 

gândească la ceea ce le-ar putea face rău. Învaţă să 

renunţi! Sentimentul de a renunţa la furie este unul cu 

adevărat eliberator. 
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Nu ţin neapărat să aibă ei dreptate 
 

 
 

Foarte mulţi oameni au tendinţa de a ţine cu dinţii 

de convingerile lor, pentru că nu îşi doresc decât să aibă 

doar ei dreptate. Mulţi nu renunţă la ceea ce cred nici 

măcar atunci când le sunt prezentate argumente solide, 

astfel încât în faţa unor astfel de oameni este mai bine să 

nu deschizi subiecte asupra cărora ştii că nu vor deloc să 

reflecteze, pentru că discuţiile cu ei nu sunt decât o risipă 

de energie. A nu accepta şi alte perspective trădează un 

ego puternic, infatuare. Este mai bine să ne menţinem 

opiniile cu mult calm ştiind să ascultăm argumentele 

celorlalţi. În final, ambele părţi pot fi de acord că pot fi de 

acord. 
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Nu au aşteptări 
 

 
 

Una dintre cele mai mari provocări ale vieţii este 

aceea de a-i accepta pe oameni exact aşa cum sunt. Odată 

ce înveţi că aşteptările pe care le ai tu nu îi vor schimba pe 

ceilalţi, viaţa ta va fi din ce în ce mai bună. Problemele 

apar atunci când aşteptările nu se materializează. 

Aşteptările nerealiste duc de cele mai multe ori către mari 

dezamăgiri în legătură cu ceilalţi. A nu avea aşteptări te 

ajută să trăieşti liber, fără presiunea imensă a 

preconcepţiilor despre ce ar trebui să fie o situaţie, sau 

cum ar trebui să fie ceilalţi. 
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Nu evită problemele pe care le au 
 

 
 

Atunci când se ivesc probleme, cum este de altfel 

normal, în viaţa fiecăruia, unii oameni au tendinţa de „a le 

ascunde sub preş”, în loc să găsească metode pentru a le 

soluţiona. A ignora problemele înseamnă să te îngropi şi 

mai tare în sentimente de anxietate şi stres. 

 

 



 

 

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST, Volumul XI 

Cules, selectat şi prelucrat  de FLORENTIN SMARANDACHE 

 

Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund! 

611 

Caută fericirea în adâncul lor şi nu în exterior 
 

 
 

Astfel, pentru aceşti oameni, fericirea nu depinde 

de felul cum arată, de maşină pe care o deţin, sau geantă 

de firmă pe care şi-au achiziţionat-o. Pentru aceşti oameni, 

fericirea este în interior. Avem puterea de a da noi o 

conotaţie lumii înconjurătoare, ceea ce este crucial pentru 

a rămâne pozitivi. Caută în interiorul tău pentru a găsi 

fericirea. Ea nu depinde de nimeni altcineva, nici de 

partener/a, de nimeni, nici măcar de posesiunile 

materiale, ea depinde doar de tine! Să îşi caute fericirea în 

exterior este o greşeală pe care o fac atât de mulţi oameni 

în viaţa lor! 
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Nu se gândesc atât de mult la probleme 
 

 
 

Să te gândeşti necontenit la ceva care îţi cauzează 

un inconvenient nu este cea mai bună soluţie. De multe 

ori, modul în care supra-exageram o problemă cauzează şi 

dispute, certuri între oameni. Nu prea avem beneficii din 

acest obicei al exagerării unei situaţii. Cu cât analizam mai 

tare, cu atât avem tendinţa de a deveni mai negativi, mai 

anxioşi, iar soluţia va întârzia să apară. Este mai bine să 

tratăm totul cu mai multă detaşare şi încredere în viaţă, că 

totul este şi va fi bine. 
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Nu trăiesc în trecut 
 

 
 

Trecutul este trecut dintr-un bun motiv. Chiar nu 

avem de ce să rămânem acolo, agăţaţi mintal, de vreme ce 

el nu poate fi schimbat. Persoanele fericite au făcut pace cu 

trecutul lor, sau se află pe acest drum, trăind cu intensitate 

tot ceea ce le oferă prezentul şi creindu-şi un viitor aşa 

cum şi-l doresc. În mod activ ei încearcă să obţină tot ce 

este mai frumos în vieţile lor. 
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Nu urmează turma 
 

 

Încrederea în ei înşişi, în tot ceea ce îşi doresc este 

esenţială pentru aceşti oameni. Ei sunt atât de încrezători 

în valorile pe care le au încât nimic nu pare să îi zdruncine. 

Au înclinaţia de a deveni lideri pentru cei din jurul lor. 
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Nu iau totul personal 
 

 
 

Şi, în final, dar nu lipsit de importanţă, este faptul 

că oamenii fericiţi nu iau ceea ce li se spune, personal. Nu 

exagerează o situaţie sau un comentariu la adresa lor. 

Ascultă cu atenţie ce au ceilalţi să le transmită, fie că este 

„de bine”, fie că este o critică. Unii oameni trăiesc chiar 

mici drame neînţelegând un mesaj exact aşa cum a fost 

transmis, ceea ce nu este tocmai bine pentru starea lor 

emoţională. De fapt, noi avem controlul asupra modului 

cum interpretăm lucrurile. Gândeşte-te cât de mult ai de 

câştigat atunci când priveşti o perspectivă nouă asupra 

unei situaţii, decât dacă ai fi privit doar prin propriii ochi. 
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Tânăra şi apetisanta mea soţie stătea dimineaţa în bucătărie, 

pregătindu-ne ca de obicei patru ouă fierte moi, pâine prăjită cu unt şi 

suc de portocale pentru micul dejun, îmbrăcată doar cu un T-shirt 

scurt pe ea, cu care şi dormise. Aşa cum am intrat, aproape adormit, ea 

s-a aplecat misterios spre mine: 

- Ar trebui să faci dragoste cu mine începând din acest 

moment! 

Uau! Ochii mi s-au luminat brusc, sunt oare treaz sau încă 

visez? Atunci nu poate să fie decât ziua mea norocoasă! Am îmbrăţişat-

o şi apoi a fost ceva minunat, chiar acolo, pe masa din bucătărie. 

La final, ea mi-a spus un tandru „Mulţumesc!” şi s-a întors iute 

spre aragaz, cu tricoul încă în jurul gâtului. 

Fericit, dar un pic derutat, am întrebat: 

- Ce a fost asta? 

Şi mi-a explicat: 

- Ştii, s-a stricat cronometrul şi nu ştiam cât timp să fierb 

ouăle... 

 


