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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
culegătorului. 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.
După realizare, volumul a fost comparat pentru eliminarea
dublurilor cu volumele 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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Nu există o cale spre fericire. Fericirea este calea.
Proverb budist
A-i înţelege pe ceilalţi este inteligență. A te cunoaşte pe tine este
adevărata înţelepciune. A-i dezvolta pe alţii este putere. A te
dezvolta pe tine este puterea adevărată.
Lao Tsu
Prima dată am visat tablourile. Apoi am pictat visurile.
Vicent Van Gogh
Dacă în mod deliberat plănuieşti să fii mai puţin decât ceea ce
eşti capabil să fii, atunci te avertizez că vei fi nefericit pentru tot
restul vieţii tale. Căci ai să scapi ca printre degete propriile tale
capabilităţi şi posibilităţi.
Abraham Maslow
A trăi este lucru rar întâlnit. Majoritatea oamenilor doar există.
Oscar Wilde
Ieri nu este altceva decât un vis. Şi mâine nu este decât un vis.
Dar ziua de azi trăită bine vă face ca fiecare zi de ieri să fie un vis
de fericire. Şi fiecare zi de mâine e un vis de speranţă. Aşa că te
uită bine la ziua de azi.
Proverb indian
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Notă
Acest volum este ilustrat cu imagini primite prin e-mail
sau din reţele de socializare; s-au folosit şi următoarele websiteuri:
www.chilloutpoint.com
www.funnystack.com
www.tt.tenniswarehouse.com
www.pileofphotos.com
www.amusingtime.com
www.funcage.com
www.commentsmeme.com
www.top-tennis-online.com
www.uberhumor.com
www.izismile.com
www.funny-pics.co
www.weirdpalace.com
www.tennisforum.com
www.inspirefusion.com
www.fanpop.com
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Mai dulce decât orice
femeie e prietena sa

Q1 Cum se numeşte ştiinţific fundul bărbaţilor?
A1 Anus.
Q2 Dar al femeilor?
A2 Bonus.
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Doctorul, adresându-se unui bărbat:
– Câte partenere sexuale ai avut în ultimul an?
– Cu tot cu soţia mea? Hm! Niciuna…

Sală de cinema. Întuneric.
– Iubito, hai să ne sărutăm!
– Acum, după ce ţi-am făcut sex oral?!
El sare de fund:
– Cui? Mie?!


Femeia la shopping











Mi-am cumpărat pantofi.
N-am fustă.
Mi-am cumpărat fustă.
N-am cămaşă.
Mi-am cumpărat cămaşă.
N-am sacou.
Mi-am cumpărat sacou.
N-am geantă.
Mi-am cumpărat geantă.
Pantofii nu se potrivesc.


Odată, eram cu nevastă-mea în pat şi mă întrebam şi eu:
– O fi avut, n-o fi avut?!
Până la urmă, am zis să întreb cu voce tare, nu numai în
gând, dar mai pe ocolite, şi i-am zis:
– Auzi, cum se face că nu ştiu niciodată când ai orgasm?
– Păi, n-are rost să te tot sun la serviciu şi să te deranjez
pentru atâta lucru...
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Ion cu Măria, în pat.
– Ioi, Mărie, io nu am loc.
– Nici io.
– Atuncea să plece cine se simte în plus!, zice Ion.
Şi se ridică Vasile, zicând:
– Doamne, Ioane, da’ zgârcit mai eşti!

Q1 De ce se căsătoresc oamenii?
A1 Din lipsă de experienţă.
Q2 De ce divorţează?
A2 Din lipsă de răbdare.
Q3 Şi de ce se căsătoresc din nou?
A3 Din lipsă de memorie.

Nina are 18 batoane de Snikers. Mănâncă opt dintre ele.
Ea oferă cinci la schimb cu batoane de Mars. Şi mai vinde cinci
pentru a putea cumpăra două BigMac.
Întrebarea este: De ce poartă Nina colanţi?

Anunţ: Vă putem ajuta să vă onorați datoriile, inclusiv cea
conjugală.

Doar în Marea Britanie:
Un tip este arestat şi dus la secția de poliţie deoarece
pretindea că vinde oamenilor elixirul nemuririi.
La secţie, poliţiştii afla ca individul mai este şi recidivist,
fiind arestat pentru aceeaşi cauză în 1614, 1794, 1856, 1928,
1966 şi 2002...
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Maria se roagă de Ion să facă sex. Acesta, fiind obosit, îi
explică:
– Tu, Mărie, ştii ce efort presupune o partidă de sex?
– Ce efort?
– Uite, tu, e ca şi cum te-aş lua şi te-aş duce în spate de la
Arad la Timişoara.
– Hai, mă Ioane!
Maria tot insistă, Ion cedează şi, după o patidă sălbatică
de sex, Ion, lat, dă să se culce, dar Maria îl ia la întrebări:
– Auzi, mă, ce dracu’ facem, doar nu mă laşi la Timişoara...

– Dragă, mi-am cumpărat costum de baie din trei piese.
– Trei piese?!
– Da, pălărie, ochelari şi şlapi.

Trei blonde blocate în lift strigau pe rând:
– Ajutooor!... Ajutooor!...
La un moment dat, una dintre ele are o idee:
– Ce-ar fi să strigăm simultan?
Şi încep toate trei:
– Simultaaan!... Simultaaan!...

EA: Dacă eu aş muri, te-ai recăsători?
EL: Nu draga mea, niciodată!
EA: De ce, ai ceva împotriva căsătoriei?
EL: A, nu, nu am nimic împotrivă...
EA: Şi atunci, de ce să nu te recăsătoreşti?!
EL: Bine, m-aş recăsători... asta doar ca să-ţi fac plăcere!
EA (cam tristă): A, deci te-ai recăsători...
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EL: Păi, da...
EA: Şi te-ai culca cu ea în patul nostru?
EL: Păi, unde ai vrea să mă culc?
EA: Şi ai înlocui fotografia mea cu a ei?
EL: Păi, e normal...
EA: Şi ar conduce maşina mea?
EL: Nu, că nu ştie să conducă...

Soţia se duce la Poliţie să-şi declare soţul dispărut.
– Ce mesaj să-i transmitem în cazul în care îl vom găsi?
– Spuneţi-i că mama nu mai vine la noi, s-a răzgândit!

Q De ce 90% dintre femei au sânul stâng mai mare decât
cel drept?
A Pentru că 90% dintre bărbaţi sunt dreptaci.

O femeie căsătorită dispare de acasă trei zile. La
întoarcere, îşi cere iertare soţului.
– Te iert că ai plecat. Dar că te-ai întors, niciodată.

Două blonde conversau:
– Dragă, ai fost aseară la club?
– Nu... M-a cam durut capul şi am mai avut şi 39 cu 1!
– Bravo, fată... Şi eu am avut 69 cu doi!

Două prietene stau de vorbă:
– Viaţa asta e oribilă? Ori de câte ori dau de un bărbat
cumsecade, descopăr că fie el e însurat, fie eu sunt măritată.
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Q De câte tipuri este sexul?
A Până acum, s-au descoperit patru tipuri:
 Tragic – Când ai cu cine şi n-ai cu ce.
 Trist – Când ai cu ce şi n-ai cu cine.
 Studenţesc – Când ai cu cine, ai cu ce şi n-ai unde.
 Filozofic – Când ai cu cine, ai cu ce, ai unde, dar…
de ce?

Cumpărături la Carrefour
Nu ştiu câţi dintre voi îşi fac cumpărăturile la Carrefour,
dar vă este folositor să fiţi preveniţi. E ceva ce mi s-a întâmplat
mie la Carrefour şi vi s-ar putea întâmpla şi vouă. Escrocheria
funcţionează în următorul fel: Două puştoaice bune de 18 ani se
apropie de maşină în timp ce încărcaţi cumpărăturile în
portbagaj. Amândouă încep să şteargă parbrizul de la maşină cu
o cârpă, în timp ce sânii le atârnă afară din tricouri. Este imposibil
să nu te uiţi. Când le mulţumeşti şi le oferi nişte bani, ele te roagă
ca, în loc de asta, să le duci la un alt magazin Carrefour. Accepţi şi
ele suie pe bancheta din spate. Pe drum încep să facă sex una cu
alta. După un timp, una dintre ele trece în faţă şi începe să îţi facă
sex oral. În acest timp, cealaltă îţi fură portofelul!
Vă sfătuiesc să fiţi foarte atenţi, deoarece mie mi s-a
întâmplat lunea trecută, miercuri, de două ori joi, sâmbătă şi din
nou ieri...
Acum mă duc din nou.

Doi clujeni discută pe stradă:
– Băi Gheo, tu ai făcut vreodată sex în trei?!
Gheo se gândeşte un pic, se mai gândeşte un pic, apoi:
– No, nu!
– Atunci, du-te repede acasă, poate mai apuci!
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Soţia se trezeşte dimineaţa transpirată toată şi, printre
gemete, îi relatează soţului:
– Am avut un vis. Un nubian stătea lângă patul nostru şi
ne făcea vânt cu o frunză de palmier. Aşa de bine era, că am avut
un triplu orgasm...
Soţul iese vijelie din casă, cumpăra un evantai mare de la
magazin, apoi caută pe stradă un negru mare, la care îi dă 100 de
lei, şi îl aduce în dormitor. Îi pune evantaiul în braţe şi se pune pe
treabă cu soţia lui.
Negrul dă din greu la evantai, dar tipa nu ajunge defel la
orgasm, aşa că îl roagă pe soţ să schimbe puţin rolurile cu negrul.
După câteva minute, femeia începe să urle de plăcere.
Soţul se apropie de negru şi îi şopteşte la ureche:
– Ai văzut, băi fraiere, cum se ţine evantaiul?

– Ai vrea să fii bărbat, iubito?
– Sigur că aş vrea! Tu, nu?

În Japonia a fost inventat un aparat de fotografiat digital
cu o aşa viteza de lucru, încât sunt şanse de a fotografia femeia cu
gura închisă.

O blondă, într-o maşină, supărată că auzea la radio numai
bancuri cu blonde, opreşte maşina, smulge casetofonul, se dă jos
şi începe să sară pe el.
În acel moment, vede o altă blondă într-un lan de grâu,
vâslind de zor într-o barcă şi începe să strige:
– Din cauza ta se fac bancuri cu blonde! Ai noroc că nu
ştiu să înot, că îţi arătăm eu ţie!...

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

21

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Un bărbat şi o femeie care nu se cunoşteau împărţeau
acelaşi compartiment într-un vagon de dormit. După ce au trecut
peste momentul iniţial de stânjeneală, s-au întins să doarmă, el pe
patul de deasupra, ea pe cel inferior. În mijlocul nopţii, bărbatul
se înclină în lateralul patului, o trezeşte pe femeie şi-i spune:
– Îmi cer scuze că vă deranjez, însă îmi e foarte frig. Aţi
putea să-mi daţi, vă rog, încă o pătură?
Femeie se înclină şi ea în lateralul patului şi, uitându-se
în sus spre el, îi face cu ochiul şi îi spune:
– Am o idee mai bună, ce-aţi zice dacă numai pentru
noaptea asta ne-am considera căsătoriţi?
Bărbatul, încântat, e de acord, după care femeia îi spune:
– Ia-ţi singur o pătură, trântor împuţit ce eşti!

Dacă femeia începe să plângă, pune-o în încurcătură:
plângi şi tu.
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Q Care este diferenţa dintre un preot catolic şi un brad de
Crăciun?
A Niciuna! Amândoi au globuri care nu servesc la nimic!

Doi ştirbi făceau sex.
Ea, super excitată:
– Mufcă-mă de fife!
El rispostează:
– Cu fe, cu fe?!?

Banană şi vibratorul pe noptieră. Banana către vibrator:
– Este pentru prima oară?
VIBRATORUL: Nu!
BANANA: Şi atunci ce morţii mă-tii tremuri aşa?!

Te prezinţi la iubită seara cu o tăviţă pe care se găsesc
două aspirine şi un pahar cu apă. Iubita îţi zice:
– Pentru ce sunt astea, iubitule, că nu mă doare nimic?!
Iar tu concluzionezi: înseamnă că azi faci dragoste!

Bulă, însoţit de alţi doi derbedei, se afla în apartamentul
unei nimfomane, încercând să satisfacă apetitul sexual al gazdei.
La un moment dat, soţul doamnei îşi anunţa sosirea, trântind uşa
de la parter. În panică, doi dintre amanţi apuca să se îmbrace,
strecurându-se unul în baie, altul în bucătărie, numai Bulă, gol
puşcă, se ascunde în şifonier.
Când soţul intra în casă, din baie iese un "mecanic"
spunând:
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– Doamnă, robinetele sunt în ordine, le-am reparat.
Imediat, alt "mecanic" iese din bucătărie, raportând:
– Doamnă, aragazul dvs. e reparat!
Când se minună încă de ciudăţenia tehnicienilor fără
scule şi salopetă, din şifonier îşi face apariţia un handralău în
pielea goală, care văzându-se privit cu ochii cât cepele, exclamă:
– Ce, bă, n-ai mai văzut molie?!

Absolvenții de liceu sunt încântaţi de noul pod peste
Dunăre. Au auzit că nu mai trebuie să ia Bacul!

Când femeia indiană este de acord, punctul roşu de pe
frunte devine verde!

Ai deja patruzeci? Vrei să arăţi în ochii celorlalţi cu
douăzeci de ani mai tânăr? Vrei să-ţi admire toţi tinereţea?
Spune-le că ai 60!

Q Cum se numeşte nevasta taurului?
A Taurul nu are nevastă, numai boii au.

– Nenorocito, îi zice iepurele iepuroaicei de la bordel. De
când am făcut dragoste cu tine m-am umplut de purici.
– Şi, pentru un morcov ofilit, ce-ai fi vrut: viermi de
mătase?

Toţi vreţi fete cuminţi, dar sunteţi leşinaţi după curve.
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Soţul unei blonde se întoarce din deplasare şi găseşte în
pat un tip gol.
Deschide dulapul şi dă de soţie:
– De câte ori să-ţi spun? El trebuie să se ascundă, nu tu!

Doi beţivi se întâlnesc după o noapte de beţie.
– Măi, Gheorghe, dar tu eşti şifonat rău, zice Ion. Ce s-a
întâmplat?
– Aseară mergeam pe mijlocul şoselei, când, deodată, mi
s-a ridicat asfaltul în cap.
– Şi ce-ai făcut? întreabă Ion.
– Ce să fac? Am dormit toată noaptea în picioare.

– Iubitule, cum ar fi să te trezeşti dimineaţa între două
fete, ţi-ar place?
– Poftim?!
– Una să îţi spună “Te iubesc” şi cealaltă “Tati, du-mă la
grădi”…

Discuţie pe chat. Un tip încearcă să facă cunoştinţă cu o
tipă.
Ea: Descrie-te în trei cuvinte!
El: 25 de centimetri…

– Mi-e ruşine de vecinul nostru, se plânge un soţ soţiei.
– De ce ţi-e ruşine?
– I-au murit până acum trei soţii şi m-a chemat la trei
pomeni, iar eu nu l-am chemat la nici una.
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– Ştii cum face sex o tocilară?
– Cum?
– Ca la carte!

EL: Nu trezi animalul din mine!
EA: Nu mi-e frică de măgari!

– Nevastă-mea a aflat că o înşel…
– Nu-i nimic, soţia ta este o femeie puternică.
– Asta mă şi sperie!

Dacă prietenele au uitat de tine, pune-ţi status pe facebook: "M-am îndrăgostit de soţul prietenei mele!"
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În ajun de Paşti, copiii au împrăştiat prin curte ouă
colorate în diferite culori: albastre, roşii, verzi. Cocoşul s-a
apropiat de ouă, le-a privit lung, apoi a spus grav:
– Va trebui să am o discuţie foarte serioasă cu păunul...

Într-un proces de divorţ, judecătorul o întreabă pe
reclamantă:
– Doamnă, sunteţi sigură de ceea ce cereţi? Doriţi
divorţul pentru compatibilitate de caractere? Nu ar putea fi
contrariul?
– Nu, domnule judecător! Este pentru compatibilitate:
mie îmi plac filmele, soţului meu la fel! Îmi place să merg la plajă,
şi lui de asemenea! Îmi place să merg la teatru, el la fel! Mie îmi
plac bărbaţii, şi lui la fel!

A venit primăvara! A început să curgă apa în râuri… nasul
la copii… saliva la bărbați…

Într-o companie de bărbaţi, toţi se veselesc, numai unul
e trist.
– Ioane, de ce eşti trist?
– Am aflat că soţia are SIDA.
O pauză lungă..
– Am glumit, băieţi. Ce v-aţi îngălbenit aşa?

EA: Dacă mai vii încă odată beat, jur că nu îţi mai vorbesc
deloc!
EL: Te rog, iubito, nu mă ispiti!
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Învăţătoarea:
– Bulă, de ce-ai lipsit ieri de la şcoală?
– A născut mama, am un frăţior!
– Felicitări, Bulă, dar să ştii că barza ţi-a adus un frăţior,
da? Ţine minte!
– Da, mi-a adus barza un frăţior atunci...
– Bun! Şi mama ta ce face acum?
– Stă în pat, că o doare barza!

Trei bărbați discutau:
– Amice, soția mea vrea trei copii doar pentru că a văzut
"Cei trei mușchetari".
– A mea vrea şapte din cauza "Albei ca Zăpada".
– Băi, eu tre să plec...
– De ce ?
– Când am plecat, nevasta mea vroia să se uite la "101
Dalmațieni".

– Îți place inelul, iubito ?
– Foarte frumos, dar ce piatră e asta ?
– Diamant.
– Zgârcitule, nu puteai să-mi iei unul cu cristal Svaroţchi
(Swarovsky), că astea-s la modă acu'!

De ziua ei, am dus-o pe nevastă-mea la un restaurant de
fiţe, fără să-mi pese de câţi bani voi cheltui.
Am servit şampanie, homar, caviar, somon şi toate alea.
Apoi, după câteva paharele de coniac, ea îmi zâmbeşte seducător
şi-mi zice:
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– După ce ajungem acasă, am de gând să fac chestia aia
special pentru tine, care ştiu că-ţi place mai mult decât orice pe
lume...
– Las-o naibii! am răspuns. Crezi că după toate bunătăţile
astea o să mai pot mânca cartofi prăjiţi?!

Nu beau, nu fumez, mă scol la 6 în fiecare zi, mă culc la
10, sunt 100% fidel neveste-mii. Dar când oi ieşi de la puşcărie…

În autobuz, o tipă se întoarce indignată spre bărbatul din
spatele ei.
– Băi nesimțitule, de când ai urcat, mă tot împungi cu sula
în spate, nu ţi-e rușine ?
– Doamnă, nu e ce credeți ! Azi am luat salariul şi am
băgat toţi banii în buzunarul din faţă!
– Da' ce, bă' nesimțitule, ţie îţi creşte leafa între stații?

Soțul îi scrie soției blonde, din Ţările Calde:
Iubito, la mine totul e perfect, m-am îndrăgostit complet
de Ping – Pong.
Soția, în criză de isterie:
Eu tot timpul bănuiam că ești prost, dar să mă schimbi tu
pe mine cu un chinez….

– De ce eşti îngândurat, prietene?
– Mă întorc de la înmormântarea soţiei.
– Înţeleg...
– Oh, nu din pricina ei sunt abătut. Pentru a mă alina,
preotul a zis că într-o zi o voi găsi acolo sus în ceruri...
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O surprind pe nevastă-mea într-o zi în pat cu prietenul
meu.
– Ce dracu' se întâmplă aici?... Ce-i de capu' tău, credeam
că ai gusturi mai bune!
– Mă servesc singură, dacă tu nu vrei să faci sex cu mine!,
răspunse ea.
– Tu să taci, îi spun, nu vorbeam cu tine!...

Toată lumea din sat ştie că preotului îi cam sticlesc ochii
după fete, dar îi trece cu vederea acest defect pentru că este
bătrân şi inofensiv. Într-o zi, înainte de Paşti, o tânără zveltă şi
frumoasă vine să se spovedească:
– Părinte, am venit să mă spovedesc şi să mă absolvi de
păcat!
– Bine ai făcut, taică! Ia spune ce păcat ai făcut?
– Păi... duminica trecută, când mama era la biserică eu am
rămas singură acasă şi m-am pomenit cu vecinul nostru şi...
– Ia spune, ce ţi-a făcut?, întreabă popa curios.
– M-a luat în braţe şi a început să mă sărute...
– Zi mai departe, ce s-a întâmplat?
– Păi nu s-a întâmplat nimic, fiindcă atunci s-a deschis
uşa şi a intrat mama.
– Ptiu... A dracului mă-ta asta!

Domnişoară,
Am văzut pozele tale de pe Facebook și m-am hotărât. De
sărbători o să primești niște hăinuțe să pui pe tine și un manual
de gramatică...
Cu drag,
Moș Crăciun.
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Două oltence, colege de bancă, în timpul tezei la fizică.
Una şopteşte, uşor agitată, către cealaltă:
– Auzi , nu mi-e clar la problema asta cu vitezele, cât fu
T1 la tine?
– Păi, cam zece minute, cred!

Soția face integrame, la 3 dimineața, când pe uşă intra
soţul beat.
– Unde ai fost, porcule?
– Din câte?

Două doamne stau în bucătărie în timp ce una dintre ele
pregăteşte prânzul pentru soţul său.
– Wow, spuse cealaltă, de când aţi început voi să mâncaţi
aşa mult usturoi?
– Oh, de când soţul meu are bunăciunea aia de secretară!
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– Cum se cheamă să ai mai multe soţii?
– Poligamie
– Dar doua?
– Bigamie.
– Și dacă ai o singură soţie, ce e?
– Monotonie...

Un om vorbea cu soţia lui:
– Azi mi s-a întâmplat o chestie ciudată. În timp ce mă
aflam în tramvai, un tip mi-a strigat, "Hopa, IMPOTENTULE!".
– Ei, sunt tot felul de nebuni, îi răspunse nevasta. Nu-i mai
băga şi tu în seamă...
A doua zi, în timp ce soţul mergea cu tramvaiul spre
serviciu, acelaşi individ se apropie de el şi îi striga:
– Hopa, PÂRÂCIOSULE…

Iubitule, spune-mi ceva frumos!
– Eşti soarele meu!
– Bine, dar acum e noapte. Nu se potriveşte.
– Bine, bezna mea!

Un cavaler urma să plece în cruciadă. Îşi făcu bagajele,
puse centura de castitate la nevasta şi dădu cheia centurii celui
mai bun prieten:
– Dacă nu mă întorc în trei ani, o poţi avea pe nevasta
mea.
Şi îşi văzu de drum. După o oră de mers, prietenul îl
ajunse din urmă:
– Mi-ai dat altă cheie!
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Cum face baie femeia
Scoate hainele şi le pune în coşul de haine, desparte
hainele albe de cele colorate.
Pune halatul şi se duce la baie.
Se uita-n oglinda să vadă dacă s-a îngrăşat, intră în
cadă.
Caută buretele, se freacă cu el pe faţă, pe spate şi pe
mâini.
Se clăteşte pe cap cu un şampon de miere cu mere
cu 83 de vitamine, şi se clăteşte bine.
Ţipă ca o lupoaică când soţul deschide apa rece la
bucătărie şi presiunea scade la robinetul din baie.
Mai clăbuceşte o dată părul cu un şampon de
piersici cu morcovi, 56 de vitamine, şi se clăteşte
bine.
Pune conditioner de plante şi-l ţine 10 minute.
Spală faţa cu apa de fată pe bază de grapefruit şi
castraveţi timp de 10 minute.
Îşi face masaj cu săpun de nuci cu căpşuni.
Se rade la subraţ, pe picioare, mustaţa şi
sprâncenele.
Iese din baie, se şterge bine şi se acoperă cu un
prosop uriaş.
Curaţă părul căzut cu hârtie igienică, se uita în
oglinda dacă are coşuri şi le înlătura cu grijă.
Se întoarce în dormitor într-un halat lung şi se
îmbracă timp de 3 ore.

















Cum face baie bărbatul



Scoate toate hainele de pe el, şi le lasa pe jos în
dormitor.
Merge în pielea goală până la baie.
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Dacă o întâlneşte pe nevastă-sa în drum, îi arată
scula ca şi când e un mare premiu, făcând ca un
elefant.
Se uită în oglindă, la pectorali şi la cât de mare e
penisul lui.
Se scărpină la ouă şi se miroase la degete.
Intră în cadă, şi din toţi bureţii nu alege nici unul.
Clăbuceşte la locurile intime şi în jur, lăsând păr
pe săpun.
Râde zgomotos de la vântul rupător pe care
tocmai l-a tras.
Face clăbuc în cap cu primul şampon pe care îl
nimereşte.
Face pipi în cadă.
Iese din cadă şi se şterge doar parţial.
Se acoperă la brâu cu un prosop mic.
O ia înspre dormitor şi în drum lasă: preşul din
baie ud, podeaua udă, cadă plină de păr şi jeg,
lumina aprinsă în baie.
În drum spre dormitor, dacă o vede pe nevastăsa, îi arata din nou scula lui, şi intră în cameră.
Aruncă prosopul ud pe pat, acolo rămâne ud
toată ziua, şi se îmbracă cu primele haine pe care
le găseşte.


În timp ce făceam dragoste cu secretara mea într-o
poziţie extraordinară a intrat nevastă-mea în birou:
– Nu poţi să-mi faci aşa ceva!
– Ştiu, i-am replicat, de-asta îi fac ei!

Unele căsnicii se termină cu bine, altele merg toată viaţa.
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Bărbaţii, la mare
Fac azi o baie rapidă, pun ochelarii de înot pentru
impresionarea audienţei, dau puternic de opt ori din braţe, văd
pe sub apă ceva umbre, mă ia panica şi mă întorc. Ajunge să mai
dau de patru ori din braţe şi ajung la apă mică. Pun picioarele pe
nisip, îmi zic că-mi e de ajuns un minut şi 24 de secunde de baie
şi e cazul să ies la soare.
Dar ieşitul din apă nu se face oricum. Pe plajă-i lume
multă, poate se uită cineva la tine. Dacă ţii cât de cât la imaginea
ta, mai îndrepţi una-alta. Tragi de slip, să aranjezi cucu
subacvatic, bagi un pic mâna prin păr (cât mai ai), ridici pieptul,
sugi burta…
Apoi ieşi pe ţărm, calcând hotărât, pentru impresie.
Privind undeva departe, nicăieri, tot pentru impresie. Dar ştii că
măcar trei babe hodoroage tot se uită la tine. Poate una nici nu
vede, nu contează. Ei bine, eu am avut baftă să ies taman lângă
trei fătuci ce se bronzau pe ţâţişoare. M-am gândit că bine am
făcut că m-am primenit. Şi am călcat mai hotărât, fără să privesc
spre ele. Bineînţeles, doar la început....
Când am ajuns cam la un metru de şezlongurile lor, le-am
trăznit o privire de (teoretic!) trebuia să le îngrop sub nisip. Ei
bine, fetişoarele au rămas încremenite. Mă priveau cu ochi mari,
toate trei. Am trecut pe lângă ele mulţumit de trăznetul transmis,
de impresia făcută. Ajung lângă propria soţie, zâmbind mulţumit
de mine. Şi propria soţie îmi spune:
– Şterge-te pe faţă, eşti plin de muci.

Femeia este cel mai bun motor pentru că:
 Se adaptează la orice piston.
 Se lubrifiază singură.
 Se porneşte cu un singur deget.
 Un plin îi ajunge nouă luni.
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Ce răutăți poate spune o femeie unui bărbat gol

















Am “fumat” trabuce mai groase ca asta!
Uaaa, ce dragalaș este!
Hai mai bine să stăm îmbrăţişaţi.
Să ştii că se poate corecta prin chirurgie estetică.
Hopaaa, şi eu care m-am luat după mărimea
picioarelor!
Lasă că găsim noi o poziţie.
Pot să fiu cinstită cu tine?
Ah, acum îmi dau seama de ce ţi-ai luat un
Porsche.
Dacă îl udam poate mai creşte.
Oare de ce mă pedepseşte Dumnezeu?
Tot e bine, scăpăm mai repede.
Nu am mai văzut aşa ceva până acum.
Aha. Dar e totuşi funcţională, nu?
Pare cam nefolosită.
Poate că la lumina naturală arată mai bine.
Ce ar fi să trecem direct la “ţigara de după”?


Pe vremea lui Ceauşescu, burlacii trebuiau să plătească
tribut până la 25 de ani. Un tip era foarte supărat, deoarece era
impotent şi s-a hotărât să îi trimită scrisoare lui Ceauşescu:
– Mă numesc Ion Căciulă, om al muncii fără pulă, de ce să
plătesc tribut, dacă eu nu pot să fut?
După câteva zile, primeşte răspuns la scrisoare:
– Domnule Ion Căciulă, om al muncii fără pulă, cât ai
degete şi limbă, legea ţării nu se schimbă.
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Mersul la biserică nu te face
credincios, cum nici statul
într-un garaj nu te face maşină

Alcoolul ucide, dar nici apa, fie ea şi
sfinţită, nu te face nemuritor.
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– Domnule preşedinte Bush, aveţi dovezi că Irakul are
arme de distrugere în masă?
– Sigur, am păstrat chitanţele!

Un indian şi un polonez mergeau liniştiţi pe un deal. La
un moment dat, zăresc în depărtare un fum gros, intermitent.
Polonezul întreabă:
– Auzi, ce mesaj transmite fumul ăla?
Indianul răspunde:
– A, nimic!... Sunt doar reclame!...

Doi prieteni, manageri a doua întreprinderi falimentare,
discută despre duritatea economiei de piaţă. La un moment dat,
unul îi spune celuilalt:
– Închipuie-ţi, prietene!... De jumătate de an nu le mai dau
salarii lucrătorilor, iar ei tot vin la serviciu!
– Păi, ştii ce?!?... Ia pune-le tu taxă de intrare!...

– Cum, ţi-a fost un prieten atât de bun şi nu te duci la
înmormântarea lui?
– Dar ce, el o să vină la a mea?!

Băsescu, către mulţimea adunată în Piaţa Victoriei:
– Am hotărât ca de acum încolo să muncim doar şi numai
miercurea!
Toată suflarea, impresionată, aplaudă în delir. Se ridică
unul din mulţime pe vârfuri, se scărpină, tuşeşte:
– În fiecare miercuri?
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Albert Einstein moare şi ajunge în Rai, unde afla că încă
nu i s-a pregătit camera în care va sta. Portarul îi spune că va
trebui să aştepte într-un dormitor, pe care va trebui să-l împartă
cu mai multe persoane. Einstein spune că nu este nici o problemă,
aşa că este condus în camera provizorie. Aici Einstein este
prezentat colegilor de cameră.
– El este primul tău coleg. Are un IQ de 180!
– Excelent. Vom discuta matematică, spune Albert.
– Aceasta este cel de-al doilea coleg. Are un IQ de 150.
– Perfect. Vom discuta despre fizică!, spune Albert.
– Acesta este cel de-al treilea coleg. IQ-ul lui este 100.
– Foarte bine. Putem vorbi despre piese de teatru!, spune
Einstein.
În acel moment, o altă persoană vine şi îi strânge mâna
lui Einstein şi îi zice:
– Eu sunt ultimul coleg de cameră. Îmi pare rău, dar IQ-ul
meu este de doar 80.
Einstein îi zâmbeşte şi îi spune:
– Deci, cum crezi că vor evolua dobânzile pe viitor?

– Fii atent, Gigele! În faţa ta e Nordul, la stânga Vestul, la
dreapta Estul. Ce ai în spate?
– Rucsacul!...

Consult.
– Domnule pacient, mă îngrijorează culoarea galbenă a
penisului dvs. Lucraţi cu substanţe toxice?
– Nu lucrez, doctore, sunt şomer.
– Şi ce faceţi toată ziua?
– Păi, mă uit la filme porno... mănânc pufuleţi...
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Incompatibilitate
Stimate Domnule Ministru,
Situaţia mea familială şi familiară, mă determină să
solicit sprijinul Domniei voastre în vederea lăsării la vatră.
Vă rog să analizaţi cu atenţie ce mi s-a întâmplat:
1) Înaintea incorporării, m-am căsătorit cu o văduvă de
44 de ani.
2) După scurt timp fiica soţiei mele, deşi avea doar 25 de
ani, s-a căsătorit cu tatăl meu, pe care l-a îndrăgit la prima vedere
cu prilejul căsătoriei mele. În urma acestei duble căsătorii, tatăl
meu mi-a devenit ginere fiindcă s-a căsătorit cu fiica mea, iar fata
mea vitregă mi-a devenit soacra, ea fiind soţia tatălui meu.
3) De Crăciun, soţia mea a născut un băiat. Băiatul a
devenit astfel fratele soţiei tatălui meu, deci cumnat cu tatăl meu.
Prin urmare băiatul meu, fiind frate cu soacra mea, mi-a devenit
unchi.
4) Culmea face că în ianuarie anul acesta, şi soţia tatălui
meu a născut un băiat, care este pe de-o parte fratele meu (fiind
fiul tatălui meu) şi pe de altă parte nepotul meu (fiindcă este fiul
fiicei soţiei mele). Am devenit astfel fratele nepotului meu, şi cum
soţul unei mame devine tatăl copiilor ei, şi eu am devenit tatăl
soţiei mele şi fratele fiului meu.
Cu alte cuvinte, eu sunt propriul meu bunic?!
Având în vedere că legea interzice ca tatăl, fiul şi nepotul
să fie mobilizaţi în acelaşi timp, vă rog respectuos, stimate
Domnule Ministru, să mă lăsaţi la vatră.
Contând pe amabilul dvs. sprijin şi binevoitoarea dvs.
înţelegere de tată şi adult, vă rog să agreaţi, stimate Domnule
Ministru, salutările mele de Înaltă consideraţie.
Semnătura indescifrabilă
PS: Cererea sa a fost acceptată pentru următorul motiv:
tulburări mintale agravate de un climat familial perturbat.
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Adevăruri genial valabile




























Bărbat inteligent + femeie inteligentă = poveste de
dragoste;
Bărbat inteligent + femeie idioată = sarcină
nedorită;
Bărbat idiot + femeie inteligenta = aventură fără
viitor;
Bărbat idiot + femeie idioată = căsătorie;
Patron inteligent + salariat inteligent = profit;
Patron inteligent + salariat idiot = producţie;
Patron idiot + salariat inteligent = avansare;
Patron idiot + salariat idiot = ore suplimentare;
Vânzător inteligent + client inteligent = dialog;
Vânzător inteligent + client idiot = ţeapă;
Vânzător idiot + client inteligent = discount;
Vânzător idiot + client idiot = produse Microsoft;
Stăpân inteligent + pisica inteligenta = afecţiune;
Stăpân inteligent + pisica idioată = smotoceală;
Stăpân idiot + pisica inteligenta = zgârieturi;
Stăpân idiot + pisica idioată = împărţeala patului;
Bărbat frumos + femeie frumoasă = sex;
Bărbat frumos + femeie nasoală = idiotule!;
Bărbat urât + femeie frumoasă = bani;
Bărbat urât + femeie nasoală = disperare;
Bărbat tânăr + femeie tânără = dragoste;
Bărbat tânăr + femeie în vârstă = mama!
Bărbat în vârstă + femeie tânără = bani;
Bărbat în vârstă + femeie în vârstă = amiciţie;
Bărbat motivat + femeie motivată = insomnie a
vecinilor;
Bărbat motivat + femeie obosită = viol;
Bărbat obosit + femeie motivată = frustrare;
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Bărbat obosit + femeie obosită = sforăit +
insomnie;
Job pasionant + viaţa de familie pasionantă =
dificultăţi de planning + mare oboseală;
Job pasionant + viaţă de familie idioată = ore
suplimentare;
Job cretin + viaţă de familie pasionantă = concedii
medicale şi fără plată;
Job cretin + viaţa de familie idioată = adultere
şi/sau internet;
Femeie inteligentă + amantă inteligentă = viitor
celibatar;
Femeie inteligentă + amantă idioată = amanta
bombă;
Femeie idioată + amantă inteligentă = divorţ la
orizont;
Femeie idioată + amantă idioată = visul oricărui
bărbat;
Elev inteligent + profesor inteligent = pură teorie;
Elev inteligent + profesor idiot = curs de
paranormal;
Elev idiot + profesor inteligent = curs de
matematici;
Elev idiot + profesor idiot = crudul adevăr etc.


Ion merge la piaţa să vândă un cocoş.
Vine un bătrânel care părea interesat şi întreabă:
– E bun cocoşul, taică? Se pricepe la călcat găini?
– Bun tataie! Calcă tot ce prinde: calcă găini, raţe, gâşte,
oi, porci, vaci, a prins odată un vultur şi nu l-a iertat...
– Păi, şi-atunci de ce-l vinzi, omule?!
– Hmm... de la o vreme se uită ciudat la mine.
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Un bărbat întreabă la Radio Erevan:
– Sexul după înmormântare e normal?
– Da, dar atenție, numai dacă e văduva, nu răposata...

Stau pe Facebook. Simt miros de cartofi prăjiţi. Problema
e că am pus cartofi la fiert !
Mai scriu și versuri. E grav ?

Poliţistul vrea să-i pună fiola unui şofer.
– Nu pot să suflu, am astm.
– Atunci hai să-ţi luăm sânge.
– Nu pot, sunt hemofilic.
– Atunci hai să umbli pe dungă albă.
– Nu pot, sunt beat.
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Noul cod al bunelor maniere pentru dascăli
Punctualitatea
Profesorul nu va ajunge la şcoală înainte de a se suna.
Astfel, elevii vor avea timp de o ţigară, până să înceapă orele.

Vestimentaţia
Profesorul va fi adeptul proverbului "Nu haina-l face pe
om". Ca urmare, trebuie să se îmbrace cât mai jerpelit. Elevii
săraci nu se vor simţi stânjeniţi, iar beizadelele nu se vor simţi
eclipsate. În plus, purtând blugi ponosiţi, profesorul va fi
considerat cool.

Accesoriile şi machiajul
Va evita folosirea bijuteriilor clasice, acestea fiind
înlocuite cu piercinguri în buze, în nas sau în bărbie. Nu şi în
buric; acolo au voie doar elevele. Un accesoriu indicat este
cureaua, pe care profesorul o va strânge tot mai mult,
proporţional cu micşorarea salariului. Profesoarele nu se vor
machia mai strident decât elevele.

Salutul. Forme de salut
Ştiind cât de important e exemplul personal, profesorul
va fi primul care va saluta atunci când se va întâlni cu un elev. Un
profesor de gaşcă nu le va pretinde elevilor să salute cu
demodatul "Bună ziua!". Această formulă va fi înlocuită cu altele
mai potrivite, ca de pildă: "Ciao, boss!", "Sal'tare!" sau "Bye, bye!".

Atitudinea în timpul orelor
Se va face că nu-i observă pe elevi când îşi trimit SMS-uri
sau când vorbesc la telefon. Un profesor adevărat se va gândi că
aceste activităţi pot fi mai importante decât lecţiile lui
plictisitoare. Profesorul nu-şi va umili elevii, cerându-le să
răspundă sau să scrie la tablă. În timpul testelor, îşi va face de
lucru, astfel încât elevii să poată copia liniştiţi.
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Tact în conversaţie
Un bun profesor va şti când să vorbească, dar mai ales
când să tacă. Nu va întrerupe niciodată conversaţia dintre elevi,
în timpul orei. Se va adresa, întotdeauna, cu tact, găsind cele mai
potrivite formule, cum ar fi: "Îmi pare foarte rău că ţi-am dat temă
de casă. E mai bine că n-ai făcut-o, am avut toată noaptea mustrări
de conştiinţă, gândindu-mă că ţi-am răpit timpul preţios!".

Aderarea la noile tendinţe
Profesorul secolului XXI va avea pagină de Facebook, va
aprecia fotografiile elevilor, făcute în cluburi, noaptea. Pe
internet, nu va folosi niciodată scrierea corectă, ci va adera la
tendinţele actuale ale gramaticii şi ortografiei. Va şti că elevii îl
vor aprecia dacă în loc de "Să ştii că-ţi stă bine beat!" va scrie "sa
shti k eshti beton asha critza". Dacă va scrie corect va risca să nu
fie înţeles de elevi.

Relaţia cu părinţii
Profesorul va recunoaşte în faţa părinţilor că rezultatele
slabe ale elevilor sunt cauzate de nepriceperea sa, în niciun caz
de moştenirea genetică a acestora. Va ţine cont de sfaturile
părinţilor în ceea ce priveşte desfăşurarea orelor şi metodele
didactice, chiar dacă unii dintre părinţii de azi sunt elevii
repetenţi de ieri. Se ştie că, la predare, ca şi la fotbal, se pricepe
oricine!

În urmă cu opt ani, un cutremur devastator lovea Japonia
şi distrugea instalaţia de apă a oraşului Tokyo. Exasperat că, după
patru zile de eforturi nebune, n-a reuşit să realimenteze oraşul,
responsabilul cu instalaţia s-a sinucis de ruşine.
Nici Banatul n-a fost scutit de reacţii: în toiul inundaţiilor,
şeful pompierilor din Timiş, colonelul Mihai Benga, s-a îmbătat de
supărare.
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Între doi cerşetori:
– Ce, acum eşti ciung?!
– Ce să fac? Când eram orb, primeam doar bani falşi!

– Cine este cel mai fericit om de pe pământ?
– Papa de la Roma.
– De ce?
– În fiecare dimineaţă, când se trezeşte, îşi vede şeful gata
răstignit...

Două colege de liceu se reîntâlnesc după 25 de ani:
– Vai, dragă, porți ochelari?! Dar să știi că-ți șade bine cu
ei. În plus, îți ascund ridurile din jurul ochilor...
– Unde mai pui că mă ajută să le văd mai bine pe ale tale!

Am trecut azi pe lângă noua asistentă, de la urgenţă. Era
atât de frumoasă, încât am şi uitat să mă uit la sânii ei.

– Bulă, cine a făcut oamenii?, întreabă profesoara.
– Şarpele, doamna profesoară...
– Cum aşa, Bulă?!?
– Păi, dacă nu ar fi existat el, cu fructul lui oprit, Eva ar fi
umblat şi acum prin Rai, bezmetica şi virgină...

De ce atunci când cineva vorbeşte cu Dumnezeu se
numeşte rugăciune, dar când Dumnezeu vorbeşte cu cineva se
numeşte schizofrenie?
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Noua politică
În partidul nostru politic, ne respectăm promisiunile
doar imbecilii pot crede că noi nu vom lupta împotriva corupţiei
pentru că, un lucru e sigur pentru noi:
Cinstea şi transparenţa sunt fundamentale pentru
atingerea idealurilor noastre vom demonstra că e o mare
prostie să crezi că mafia va continua să facă parte din guvern
ca în trecut vă asigurăm, fără umbră de îndoială, că dreptatea
socială vă fi scopul principal al mandatului nostru.
Cu toate acestea, exista încă oameni proşti care îşi
imaginează că guvernarea să fie posibilă în continuare, cu
aceleaşi vechi şmecherii politice. Când ne asumăm puterea, facem
totul pentru ca să se termine cu situaţiile privilegiate şi cu traficul
de influenţă. Nu suportăm în nici un fel ideea că poporul vă
flămânzi. Ne vom îndeplini misiunea chiar dacă rezervele
economice vor fi complet epuizate, vom exersa puterea până ce
veţi înţelege că începând de acum partidul nostru reprezintă
noua politică.
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Sfat părintesc
Bulișor îl întreabă pe tatăl său:
– Tati, într-o intersecţie, cine are prioritate?
– În teorie, dreapta. În Bucureşti, țăranul.

Eşti beţiv atunci când…














Ai discuţii în contradictoriu cu obiectele din jur
şi mai şi pierzi.
Trebuie să te ţii de asfalt ca să nu cazi de pe
trotuar.
Serviciul te împiedica să bei destul.
Doctorul tău găseşte sânge în alcool la analize.
Scaunul de la WC se loveşte repetat şi cu
înverşunare de capul tău.
Ajungi să crezi că alcoolul e una dintre grupele
de alimente.
24 de ore pe zi, 24 de beri într-o ladă –
coincidenţă? S-o crezi tu!
Două mâini şi doar o gură – asta chiar că e o
problemă cu băutura.
Vezi mai bine dacă ţii un ochi închis.
Nenorocita aia de parcare s-a mutat mai încolo
când erai tu la cârciuma.
Cazi de pe podea.
Pe băieţii tăi îi cheamă Tuborg şi Heineken.
Auzi, ştii ce, dă-o încolo de masă de seară, 5 beri
fac cât o friptură.


Căsătoria a fost prima formă de leasing: adică iei ceva de
care te bucuri şi plăteşti toată viaţa... rar se mai găseşte cineva
care să îţi preia leasing-ul...
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Doi studenţi de Conservator.
– Ce mă fac? Luni am examen la compoziţie şi n-am scris
nici măcar portativul...
– Ştii ce? Ia o lucrare a profului şi scrie-o de la coada la
cap. N-o să se prindă...
– Am încercat să fac asta, cu mai multe piese d-ale lui... tot
timpul iese Brahms!

La facultatea de drept. Profesorul către student:
– Dă-mi un exemplu de înşelăciune.
– Dacă pic examenul, voi deveni victimă unei înşelăciuni.
– Ha! Interesant... Elaborează, te rog.
– Conform unei definiţii, găsită de mine în Codul Penal,
folosirea lipsei de cunoaştere sau a ignoranţei unei persoane, cu
scopul de a-i cauza acesteia daune morale sau materiale, se
numeşte înşelăciune...

Capcanele scrisului
Ion vine beat-mort acasă şi găseşte un bilet pe masa din
bucătărie: ”Ioane, dacă vii iar beat, du-te de te culca în patul cu
vaca Maria”. Se duce în pat lângă nevastă-sa Maria, iar aceasta
sare cu gura pe el:
– Mă Ioane, tu n-ai citit biletul?
– Ba da!
– N-ai citit bine, acolo scria ”pătul”, nu ”patul”, şi după
”vacă” era un punct!

– Domnişoară, faceţi sex pe bani?
– Nu, bineînţeles.
– Ce bine, că eu tocmai am rămas fără bani!
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Un tip era la frizerie, şi cum stătea el acolo la tuns, a văzut
în oglinda o gagică drăguţă care stătea pe acolo. Se întoarce către
ea şi-i spune:
– Păpuşica, eşti atât de drăguţă, nu vrei să întâlnim mai
târziu?
Femeia:
– Sunt măritată!
– Şi ce dacă? Spune-i soţului tău că te duci la spital să
vizitezi o prietenă.
– Spune-i tu, el e cel care te rade în cap.

Un arab către-o olteancă bunã, bună.
– Căsătoreşte-te cu mine, frumuseţe. Vei avea aur şi
argint şi palatul meu va fi a ta casă. Vei fi a şaptea mea soţie.
– Du-te mă dracului d-acilea! Numa' la pulă nu mai stătui
eu la coadă!

– Aseară, la cinematograf, a fost timp de 10 minute până
de curent.
– Şi nu s-a produs panică?
– Panica s-a produs când a venit din nou lumina.

Soţia se duce la Poliţie să-şi declare soţul dispărut.
– Ce mesaj să-i transmitem în cazul în care îl vom găsi?
– Spuneţi-i că mama nu mai vine la noi, s-a răzgândit!

Doctorul mi-a zis să nu mai beau.
Apoi mi-a zis să nu mai zâmbesc aşa.
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Trăim în epoca în care un hamburger se strică după doi
ani şi un laptop după patru luni.

– Tată, de ce se spune limba maternă şi nu paternă?
– Pentru că mama vorbeşte mai mult decât tata.

Toţi românii ar trebui să se uite la Eurovision din
patriotism. Acum e momentul să fim naţionalişti. Trebuie să
urmărim rezultatele voturilor dintre ţări, să vedem cine nu ne-a
votat deloc, să ţinem minte şi cu prima ocazie să emigrăm întracolo, că nu prea sunt români.

Discută doi oameni de afaceri la o cafea:
– Astăzi am fost să-mi fac o asigurare de viaţă, iar agenta
din colţ m-a refuzat. Nu înţeleg, poate vrea comision, şpagă ceva?
– Fugi repede şi te asigură la altă companie. O cunosc pe
această agentă, este o fostă ghicitoare!

Ghicitoarea:
– Află-ţi viitorul cu 50 de lei!
Prostituata:
– Bucură-te de prezent cu 50 de lei!

– Mamă, ştii câtă pasta de dinţi se afla într-un tub?
– Câtă puişor?
– De la un capăt de canapea până la celălalt capăt şi
înapoi.
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Pentru a păstra liniştea şi pacea în familie, aveţi nevoie
de răbdare, dragoste, înţelegere şi de cel puţin două televizoare.

Un bărbat în celulă, acuzat de viol, îşi mustră penisul:
– Vezi, măi Georgică, unde te-am băgat eu şi unde m-ai
băgat tu !

– Mi s-a furat paşaportul.
– La poliţie ai fost?
– Am fost. Nu sunt ei.

Salamon se duce la psihiatru şi se plânge că are o trilemă
deosebită. Psihiatrul zice:
– Poate o dilemă!
– Nu, domn’ doctor, eu am o trilemă. Să vă explic. Acum
doi ani l-am împrumutat pe Moritz cu un milion de dolari pentru
un an. M-am gândit că ar fi cazul să-mi recuperez banii şi m-am
dus la el. Avea o vilă splendidă şi mă primeşte o blondă năucitoare
care îmi spune că e soţia lul Moritz. Mă invita la o cafea până apare
ăla acasă. Din vorbă în vorbă am ajuns să ne futem. Apare Moritz.
Speriat, nu zic nimic. Ăsta se dezbracă, se bagă cu noi în pat şi mă
fute în cur. Scap de acolo şi fug acasă. Seara mă gândesc că totuşi
vreau să-mi recuperez banii, aşa că a doua zi mă duc iar şi păţesc
acelaşi lucru. Acum, după o lună am o trilemă. Pentru ce oare mă
duc acolo: să-mi iau banii, să fut blonda sau să mă fută în cur?

Semn rău: să te duci noaptea în pădure în portbagajul
unei maşini.
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Un cuplu era în vacanţă în Pakistan.
La un moment dat, fiind la cumpărături, au intrat într-un
mic magazin de sandale. Din interior au auzit pe cineva cu accent
pakistanez zicând:
– Străinilor! Vă rog, intraţi! Poftiţi în umila mea prăvălie!
Cei doi au ascultat îndemnul.
Pakistanezul le spuse:
– Am nişte sandale speciale de care voi doi sunt sigur că
aţi fi interesaţi. Cu ele se poate face sex sălbatic, cum face o mare
cămilă a deşertului.
Soţia era fascinată de relatarea pakistanezului, dar soţul
ei simţea că nu are nevoie neapărată de ele, considerându-se un
maestru al sexului, aşa încât îl întreabă pe vânzător:
– Cum ar putea nişte sandale să îmi mărească potenta?
Pakistanezul a replicat:
De ce nu le încerci şi vezi de unul singur?
– Ei bine, fie, zise soţul, după ce s-a consultat un pic cu
soţia lui, s-a hotărât în cele din urmă să le încerce.
Imediat ce şi le-a pus în picioare, privirea lui a devenit
sălbatică. Era ceva ce soţia lui nu mai văzuse de mulţi ani -putere
sexuală pură. Cât ai clipi din ochi, soţul l-a împins pe pakistanez,
l-a aruncat pe masă şi a început să tragă cu nerăbdare de
pantalonii tipului.
În tot acest timp pakistanezul zbiera, cât îl ţinea gura:
– LE-AI PUS INVERS! LE-AI PUS INVERS!

În Japonia s-a inventat un robot care prinde hoţi.
În Japonia, în 5 minute s-au prins 100 de hoţi.
În SUA, în 5 minute s-au prins 200 de hoţi.
În Franţa, în 5 minute s-au prins 300 de ţigani.
În Romania, în 5 minute s-a furat robotul...
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Un beţiv intra într-o biserică şi se duce direct în cabina
de confesare. Intră în cabină şi nu zice nimic. Popa, nedumerit, îşi
drege vocea încercând să-i atragă atenţia omului. Acesta, nimic.
După un timp, bate popa de trei ori în peretele despărţitor, la care
beţivul răspunde:
– N-are rost să baţi, nici eu nu mai am hârtie...

Noapte de iarnă, furtună. Un brutar tocmai voia să
închidă magazinul, când intră pe uşă un client înfrigurat care voia
să cumpere doua cornuri.
– Sunteţi însurat, domnule?, întreabă brutarul.
– Bineînţeles! Dar ce, credeţi că mama m-ar fi trimis la
cumpărături pe o vreme ca asta?!

Babele mereu se plâng ca tinerii din ziua de azi nu sunt la
fel de politicoşi ca cei de acum 40 de ani. Le răspund: "Asta pentru
că acum nu mai vor să te fută."

Băiatul ciobanului se hotărăşte să îi zică tatălui său că e
gay. Într-o dimineaţă se ambiţionează şi zice:
– Auzi, tata! Sunt GAY...
Ciobanul stă, se gândeşte şi îl întreabă:
– Băiete, ai costum Armani?
– Nu...
– Foloseşti parfum Boss?
– Nu...
– Dar maşina Porsche ai?
– Ştii bine că nu am....
– Măi băiete, tu nu eşti gay, eşti un poponar prăpădit…
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Având în vedere cutremurul din
această dimineață, putem spune
că în România au început
lucrurile să se miște

Când eram copil, îmi era frică de
întuneric. Acum, când văd factura la
curent, mi-e frică de lumină…
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Băsescu, făcând curăţenie la Cotroceni…
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Codul Rutier pentru români
















Înainte de a porni la drum, conducătorul auto are
obligația să-și pupe copiii și să se spovedească.
Serviciul SMURD va fi extins cu un departament de
popi rutieri. Aceștia nu vor avea voie să intervină cu
bărbi și nici cu alte materiale ușor inflamabile.
Se va institui o nouă vinietă reprezentând taxa
obligatorie pentru descarcerări.
Pe lângă centură, șoferii vor fi obligați să poarte, tot
preventiv, o icoană, o lumânare şi multe cruciuliţe la
parbriz, dar nu orice icoane, lumânări şi cruciuliţe, ci
doar cele omologate RAR și BOR.
Se va introduce și proba practică de scos combustibil
de la pompa de benzină pentru aprins grătarul de
mici, precum și proba teoretică „Recunoașteți Sfântul
din iconița de la scrumieră şi oglinda."
Ca să nu fim acuzaţi de discriminare, noul Cod Rutier
va fi tipărit în alfabetul Braille şi în format eBook
pentru toţi posesorii de permise.
Trusa medicală trebuie dotată şi cu prezervative,
pentru cazurile de înţelegere amiabilă.
Şoferii trebuie să respecte nişte reguli de
semnalizare a prezenţei poliţiştilor în zonă pentru ca
cei avertizaţi să ştie la ce se stă: linie continuă, radar
sau şpagă
Victor Ponta a introdus un amendament prin care și
cei care stau în dreapta șoferului să poată conduce.
La înmatricularea autovehiculului, numărul de pe
plăcuţe trebuie să reprezinte IQ-ul conducătorului
auto. Dacă numărul e din două cifre şi nu mai sunt
combinaţii disponibile, asta e, mai aştepţi până
moare-un prost.
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Codul Rutier pentru românce
















Parcarea cu spatele se va face întotdeauna cu
fața.
Autovehiculele care vor fi găsite staționând pe
un singur loc de parcare vor fi ridicate și
parcate corect, de-a curmezișul.
Semnalizarea la schimbarea direcției de mers
se face fie cu luminile de avarie, fie cu
ștergătoarele, fie dând muzica mai tare.
Ordinea corectă a operațiunilor înainte de
pornirea de pe loc: reglarea scaunului, reglarea
oglinzilor, fixarea centurii, îndepărtarea măștii
de ochi din felii de castraveți.
Schimbarea direcţiei de mers se face tăind cât
mai multe benzi pentru a da posibilitatea
participanţilor la trafic să observe cât de
frumoşi sunt fluturaşii de pe maşină.
Prezentarea actelor la controlul poliţistului
rutier este obligatorie şi nu ultima ecografie
făcută la ginecolog.
Accidentul este evenimentul prin care dvoastră aţi obţinut permisul de conducere.
Nu intraţi în depăşire atunci când pe maşina
din faţă scrie “Baby on board”. Nu conduce
copilul.
La intrarea într-un sens giratoriu, asiguraţi-vă
că aveţi destul combustibil pentru a-l putea
parcurge în cele câteva ore până vă opreşte
poliţia.
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… ori e la lucru …
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Nu testa niciodată adâncimea
apei cu ambele picioare

Când te urmăreşte inteligenţa, trebuie să fii iute de
picior, nu cumva să te prindă.
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Un orb intră în bucătărie şi dă de o răzătoare. La care
spune:
– Cine a scris porcăria asta?

Principiul separaţiei puterilor în stat, în România:
puterea e la noi, opoziţia e la fraieri!

O mamă stătea în bucătărie în timp ce fiul ei se juca cu
trenuleţul în living. La un moment dat, mama aude trenul
oprindu-se şi pe fiul ei spunând:
– Toţi pasagerii care coborâţi, duceţi-vă la mama dracului. Toţi ceilalţi care mergeţi mai departe staţi în pizda mamii
voastre liniştiţi pe scaune că pleacă trenul.
Mama, stupefiată, merge în living şi îi spune:
– În casa asta nu se foloseşte asemenea limbaj! Acum,
treci în camera ta şi nu ieşi de acolo două ore. De-abia apoi te poţi
juca cu trenuleţul din nou dar numai dacă nu vei mai folosi
asemenea limbaj.
După două ore, copilul se întoarce din cameră şi începe
să se joace cu trenuleţul. În curând, trenul se opreşte la
următoarea staţie şi maică-sa îl aude spunând:
– Toţi pasagerii care trebuie să coboare, vă rog nu uitaţi
să vă luaţi toate bagajele. Pentru cei care urcaţi, vă rugăm să
aşezaţi bagajele la locurile special destinate. Vă reamintim că nu
se fumează în compartimente. Vă dorim o călătorie plăcută şi
relaxantă alături de noi.
În timp ce mama începe să zâmbească, fiul adăugă:
– Iar cei care v-aţi enervat pentru cele două ore de
întârziere, puteţi s-o trimiteţi în pizda mă-sii pe ăia din
bucătărie...
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Oamenii mari nu s-au considerat niciodată mari, oamenii
mici nu s-au considerat niciodată mici!

Când se întâlnesc doi muncitori, joacă fotbal.
Când se întâlnesc doi ingineri, joacă tenis.
Când se întâlnesc doi directori, joacă golf.
Concluzie: Cu cât sunt mai mari responsabilităţile, cu atât
sunt mai mici "mingiuţele".

Conform condițiilor reality-show-ului, fiecare concurent
putea să-și ia pe insula nelocuită doar câte un singur obiect. Ion
și-a luat o carte, Vasile un casetofon, Costel şi-a luat calculatorul,
iar Bulă şi-a luat o femeie gonflabilă.
Peste o lună Bulă avea și carte, și casetofon, și
calculator…

Când şi-a văzut nepoţelul pentru prima dată, soacra
dezamăgită îi spune norei:
– Nu seamănă deloc cu fiul meu.
Atunci nora şi-a ridicat fusta şi i-a zis:
– Auzi, mamă soacră, asta-i pizdă, nu copiator!

Luaţi o riglă de 15 cm. Vi se pare mică, mică, nu? Iar
acuma puneţi-o alături de penis. Ei bine, iată relativitatea!

Azi noapte, bărbatu-meu a fost sălbatic în dormitor.
M-a prins cu amantul.
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Ţânțar nenorocit
Sunt încă în pat.
Dar nu-mi pot lua nicicum gândul de la tine, de la noaptea
trecută...
Mi-aş dori atât de mult să te strivesc la pieptul meu! În
noaptea caldă, ai venit la mine pe neaşteptate...
Şi ceea ce s-a întâmplat a lăsat în mine senzaţii de neuitat.
Ai apărut de nicăieri şi fără să-ţi fie teamă sau ruşine, te-am
surprins atingând trupul meu gol...
Mi-ai simţit indiferența şi m-ai muşcat fără milă,
înnebunindu-mă... ne-am zvârcolit toată noaptea într-un joc
nebunesc!
În zori am adormit în sfârşit, obosit...
Astăzi, când m-am trezit, te-am căutat îndelung, dar nu
te-am mai găsit...
Cearşafurile căzute de pe pat sunt singurele martore ale
nopţii trecute. În noaptea asta mă voi preface că dorm şi te voi
aştepta să reapari... țânțar nenorocit!

Aseară am ajuns iar torpilat acasă şi nevastă-mea mă
primeşte şi mă întreabă ironic:
– Tu, când erai la bar, te-ai întrebat ce o să îmi spui când
ajungi acasă?
Eu, la fel de ironic îi răspund:
– Na! Dar mă duc înapoi, mă întreb, şi vin acasă gata
întrebat!

Întrebare la Radio Erevan:
– Cum pot să-mi învăţ copilul de cinci ani cât înseamnă
TVA-ul?
– Mâncându-i un sfert din îngheţata.
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Tatăl intră în camera fiicei sale şi găseşte o scrisoare pe
pat. Având deja gânduri negre, desface totuşi scrisoare şi citeşte:
Dragi părinţi,
Cu părere de rău vă anunţ că eu am fugit cu noul meu
prieten. Am aflat ce înseamnă adevărata dragoste şi el este un
drăguţ când gonim goi cu motorul cu toate piercing-urile,
cicatricele, tatuajele care îi acoperă tot corpul! Dar nu e numai
asta. Sunt însărcinată şi Ahmed zice că vom trăi fericiţi în
rulota lui din pădure. Vrea să avem mulţi copii, ceea ce ştiţi că
îmi doresc şi eu. Am învăţat că marijuana nu face rău nimănui,
aşa că o creştem pe lângă casa pentru el şi prietenii lui care ne
aduc toată cocaina pe care ne-o dorim. Între timp ne rugăm să
se găsească leacul pentru SIDA, în aşa fel încât să se facă şi
Ahmed bine. Să ştiţi că merită! Nu vă faceţi griji în ceea ce
priveşte banii. Ahmed a aranjat ca eu să joc într-un film pe care
îl fac prietenii lui Leroy şi Jamal în pivniţă. Deocamdată câştig
50 $ pe scenă, dar pot să iau încă 50$ bonus dacă sunt cu 3
bărbaţi şi un bonus de 100 $ dacă se foloseşte un cal. Ahmed a
zis ceva şi despre nişte câini, aşa că am mai multe posibilităţi.
Mamă, să nu-ţi faci griji pentru mine, de acum am 15 ani şi ştiu
să am grijă de mine. După cum vezi eu şi Ahmed ne-am gândit
la toate! Într-o zi o să trecem în vizită pe la voi să vă cunoaşteţi
nepoţeii. Ahmed chiar se gândea să-şi pună un ataş la motor
ca să putem veni cu toţi o dată!
Vă pup pe amândoi, fiica voastră, Maria
PS. Tată, am glumit... sunt la vecini, mă uit la TV.
Voiam doar să îţi arăt că sunt şi lucruri mai rele în
viaţă, decât să piardă România în minutul 90 din nou!

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

89

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Doi tipi, un american şi un rus, stăteau la un pahar de
vorbă.
Din vorbă-n vorbă au început cei doi să-şi dispute
supremaţia în ale democraţiei. Americanul, mândru de ţara lui, îi
spune rusului:
– La mine în ţară democraţia este maximă. Dacă am o
problemă sau vreau să-mi spun părerea despre cineva sau ceva,
pot să fac lucrul ăsta în gura mare, când vreau şi unde vreau, pot
să merg şi în Congres şi să-i înjur pe toţi şi să le spun în faţă că
sunt nemulţumit.
Rusul, văzându-l pe american că se laudă atâta, nu se lasă
mai prejos şi spune:
– Eu, dacă vreau, pot să mă duc în Piaţa Roşie şi să mă piş
chiar în faţa lui Putin.
Mai stau cei doi ce mai stau, li se mai urcă băutura la cap
şi americanul, la un moment dat, spune cuprins de remuşcări:
– Băi, ştii, am cam exagerat puţin cu democraţia. Nu este
chiar aşa. Dacă vreau să-mi spun părerea, totuşi, trebuie să am pe
cineva puternic în spate care să mă susţină şi nu pot chiar aşa, săi înjur pe toţi. La care rusul:
– Băi, ştii, şi eu am exagerat puţin.
– Cum, nu te pişi în faţa lui Putin când trece prin Piaţa
Roşie?
– A, ba da! Dar ştii, nu mi-o scot.

Un tip se duce să-şi cumpere un papagal de la un
magazin.
Intră el, se uita şi vede un papagal frumos care avea legat
de fiecare picior câte o sforicică. Mirat îl întreabă pe vânzător de
ce are papagalul sforile legate de picioare, la care acesta
răspunde:
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– Dacă trageţi de sfoară de la piciorul drept, papagalul
vorbeşte în engleză, dacă trageţi de sfoară de la stângul, vorbeşte
în franceză.
– Vai ce frumos, spuse omul nostru. Și dacă-l trag de
amândouă odată, ce se întâmplă?
– O să cad în cur, băi prostule, răspunse papagalul...

În avion, după ce s-au oprit motoarele la 10. 000 de metri
altitudine:
– Stimaţi pasageri, vă rugăm să rămâneţi pe locurile
dumneavoastră, pentru a uşura identificarea... Mulţumim!

Doi canibali stau în jurul unui foc. Unul zice:
– Bai, nu-mi place deloc soacră-ta!
– Pune-i muştar.

Două flori de câmp cresc alăturat.
– Te iubesc, îi şopteşte una celeilalte.
– Și eu te iubesc! Eşti de părere să anunţăm o albină?

Q Care este diferenţa dintre un frigider şi un wc?
A În frigider ouăle stau aşezate, în wc stau atârnate!

Măria era fata bătrână a satului şi era foarte mândră de
condiţia ei. Ştiindu-se cu o vârstă înaintată, se duce la pietrar şi îi
spune:
– Când oi muri, să-mi faci o cruce de piatră pe care să
scrie:

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

91

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Sub această pietrişoară
Doarme-a noastră Marioara.
S-a născut fecioară,
A trăit fecioară,
Şi-a murit fecioară.
După câteva luni, moare Măria. Pietrarul nu mai ţinea
minte ce îi spusese femeia să scrie dar cam ţinea minte ce voia să
spună, aşa că a săpat pe cruce:
E Maria dedesubt
Nu are sigiliul rupt.

Se uita Ion peste gard şi îl vede pe Vasile jucând tenis cu
Agassi. Bătea Vasile la Agassi de nu-i venea să creadă.
– Bă, Vasile, domnul ăla nu-i Agassi?
– Ba da, măi Ioane.
– Şi tu ştii tenis, mă?
– Ştiu mă Ioane, mai bine n-aş şti. No ia că iară l-am bătut.
– Apoi cum să face mă, că nu te-am văzut niciodată.
Agassi terminat, îl roagă să mai joace o partidă.
– Du-te în fundul grădinii, acolo-i un broscoi, ăla-ţi
îndeplineşte orice dorinţă, numai vezi de vorbeşte mai tare cu el
că-i cam surd.
Se duce Ion la broască şi îi spune că vrea mult aur. Când
ajunge acasă, în bătătura avea un taur. Se plânge la Vasile:
– Surdă tare broscuţa, am vrut aur şi mi-a dat un taur.
– Şi tu crezi că eu am vrut să fiu tare-n tenis?

Se duce Bulă la o prostituată şi o întreabă:
- Cât îmi iei pentru o labă?
- Zece euroi.
- Mersi. Vroiam doar să ştiu cât economisesc în fiecare zi.
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Se duce un homosexual la doctor:
– Dom' doctor, am SIDA, ce să fac, mă puteţi ajuta?
– Da, băiete... bei 1 litru de lapte, mânaci 2 kile de prune
nespălate împreună cu 3 roşii şi un kilogram de zmeură, o cană
mare de apă rece de la frigider, o porţie de iahnie cu două beri
reci şi, la sfârşit, dai pe gât o cană cu iaurt!
– Şi o să-mi treacă domn doctor?
– Nu flăcău, da' măcar în ultimele clipe ai să înţelegi şi tu
la ce foloseşte curu'!

Un cerşetor în New York:
– Aaaajutați un biet cerşetor!...
– Aaaajutați un biet cerşetor orb!
– Şi am impresia că sunt şi negru...
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Pilotul unui avion către turnul de control:
– Mi s-a terminat combustibilul, cred că o să cad.
TURNUL: OK, mulţumesc, te ştergem din listă.

Dragi femei, nu duceţi bărbaţii până la fierbere. Se pot
evapora!

Doi prieteni stau de vorbă despre ghinionul în viaţă:
– Ce înseamnă mai exact ziua de Vineri, 13, de ce e cu
ghinion?
– Pentru că în această zi se adună toate vrăjitoarele,
ursitoarele și fac anumite ritualuri…
– Amice, ce îmi zici tu e vorba de 8 Martie, nu vineri 13!

În semn de omagiu, un interlop autohton a aruncat azi în
manelişti doar cu bancnote cu chipul lui Eminescu.

Gazda către oaspete:
– Vă servesc cu un pahar de coniac, sau cu o cană de ceai?
– Mai bine cu o cană de coniac.

Şoferii bucureşteni cer lăţirea pistelor pentru biciclişti,
ca să poată parca mai bine.

Partenerii politici se plâng de lipsa de maniere a lui
Ponta: "Când mănâncă căcat, plescăie".
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Dilema
Tăinuiţi în geana nopţii,
ea-l întreabă pe băiat:
– Ce să fac? Îmi scot chiloţii
sau gumă de mestecat?

– Trezeşte-te, dragă, cred că în spatele casei e un hoţ,
încearcă să forţeze geamul de la bucătărie.
– Lasă-l în pace, poate reuşeşte să-l deschidă, eu m-am
chinuit de vreo câteva ori şi nu am reuşit...

Într-un vechi cimitir irlandez se găsesc cinci pietre de
mormânt aproape identice, pe care sunt încrustate, succesiv,
următoarele texte: "Aici odihneşte soţia lui Henry Banks", "Aici
odihneşte cea de-a doua soţie a lui Henry Banks", "Aici odihneşte
cea de-a treia soţie a lui Henry Banks", "Aici odihneşte a patra
soţie a lui Henry Banks. În fine, pe ce-a de-a cincea piatră, aflată
mai la distanţă, scrie: "Aici odihneşte, în sfârşit, Henry Banks!".

– Azi am reuşit să nu întârzii, m-a trezit ceasul
deşteptător.
– Dar de unde ai vânătaia aceea pe frunte?
– De la ceas. Nu m-am ferit la timp. Ştii, nevastă-mea...

Doi prieteni:
– Ştii că George a procedat la un transfer? A divorţat de
nemţoaica aia de 70 de ani şi s-a căsătorit cu o americancă
octogenară...
– Păi, ăsta e un transfer valutar!
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– Suntem împreună de aproape cincisprezece ani. Avem
şi doi copii. Nu crezi că ar trebui să facem ceva?
– Poate că da, dar eu alt copil nu mai vreau.

Două actriţe mai în vârstă stau la o şuetă:
– Când eram mică, era cât pe-aci să mă calce o maşină.
– Poate vrei să spui o diligenţă!

– Sergent Popescu, dumneata ce eşti în viaţa civilă?
– Domnul Popescu.

Există două motive, pentru care femeile au dureri de cap:
1. Vor un bărbat, dar nu-l au.
2. Au un bărbat, dar nu-l vor!

Chelia este transformare înceată a capului în fund.

O femeie căsătorită dispare de acasă trei zile.
La întoarcere, îşi cere iertare soţului.
– Te iert că ai plecat răspunde el. Dar că te-ai întors,
niciodată.

– Dragule, eu de azi încep dieta, am să mănânc numai
homar, caviar și trufe!
– Dar de ce te zgârcești în așa hal, draga mea? Mai bine
începe să mănânci direct bani.
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O tânără blonda este oprită de un poliţist (blond) în
trafic:
– Permisul domnişoara!
– Ce este ăla?
– Cartela care are poza dumneavoastră pe ea!
– Caută în geantă, găseşte oglinda se uita în oglindă şi o
întinde poliţistului.
– Mă scuzaţi, dom’şoară, nu am ştiut că lucraţi la poliţie!

Q Ce creşte şi nu se vede?
A Nivelul de trai.

La ieşirea dintr-o farmacie, un bărbat intervievează
clienţii pentru un sondaj.
– Bună ziua, domnule. Reprezint laboratorul KIGLISS şi
fac un sondaj asupra multiplelor utilizări ale vaselinei. Puteţi sămi acordaţi câteva minute spre a cunoaşte cum folosiţi dvs. acest
produs?
– De acord. Acasă folosim vaselina pentru piele uscată şi
de asemenea când facem dragoste.
– Apropo de ultima întrebuinţare de care aţi vorbit:
puteţi să precizaţi în ce condiţii o folosiţi?
– Sigur. O pun pe clanţa uşii pentru a-i împiedica pe copii
să intre în cameră!

După o lungă absență, fiica sta de vorbă cu mama ei, care
o descoasă cum s-a realizat:
- Evident că m-am realizat. Însă nu mi-am închipuit că
pentru treaba asta îmi vor fi necesari atâţia bărbaţi!
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El vine acasă beat mort, la mijitul zorilor dimineaţa. Ea
începe cu meliţa:
- Câţi bani ai cheltuit boule?
- Vreo şase milioane…
- Animalule, păi cu şase milioane eu pot trăi o lună!
- Normal, tu nu bei, nu fumezi, pizdă ai…

În realitate bărbaţii recunosc prezenţa intuiţiei feminine.
Dar o numesc în alt fel: Ai cobit!

Un tip furios intră într-o farmacie şi cere condica de
reclamaţii. Farmacista, surprinsă, speriată, îl întreabă:
– Care-i problema, care-i necazul? Orice nemulţumire
aveţi o să o rezolvăm fără a scrie în condică, vă rog frumos!
După multe insistenţe şi rugăminţi, tipul nu cedează şi
insistă că vrea să scrie.
– Bine, am să vi-o dau! Şi totuşi… ce vreţi să scrieţi?
– Ştiţi ce vreau să scriu în ea? Vreau să scriu că
prezervativele voastre îs de proastă calitate, îs slabe şi se rup.
La care un moş, care-şi cumpăra sirop de tuse, zice:
– Da, da, aşa este , scrieţi, scrieţi că se şi-ndoaie!

Un tip îşi aştepta nevasta să vină acasă. Se face ora zece
seara, nevastă-sa nu apare. Tipul, enervat:
– Parcă văd, vine acasă şi o întreb unde a fost. Iar ea îmi
răspunde că a fost la vreun film cu o colegă... O bat de o îndoi!
Se face ora unsprezece. Nevastă-sa tot nu apăruse.
– Să vezi ce-mi povesteşte, că a fost la o aniversare cu
colegii, nu şi-a dat seama când a trecut timpul... O calc în picioare!
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Ora douăsprezece. Nevastă-sa tot nu venise.
– Sigur o să-mi toarne o poveste, cum că a fost la o colegă
la o cafea şi nu şi-a dat seama cum a trecut timpul... Doamne, o
omor în bătaie!
Pe la ora unu, noaptea apare şi nevastă-sa.
– Unde ai fost până la ora asta?, urlă soţul furios.
– Unde să fiu, am fost să mă fut!
– Poftim, uite ce-o întreb eu şi ce-mi răspunde ea!

Un puşti vine revoltat de la şcoală şi îi spune tatălui său
că acolo îl pun să înveţe numai inutilităţi. Tatăl îl întreabă uimit:
– Cum adică?
– Păi la istorie ne pune să memorăm nişte ani: 1848/
1877-1878/ 1907/ 1944/ 1989. Cică sunt importanţi!
– Altceva...
– Păi la geografie tot aşa trebuie să reţinem tot felul de
denumiri, ca de exemplu: Carpaţii "Scurburii", Strâmtoarea
"Fosfor" şi Dardanele, de parcă mi-ar folosi la ceva chestiile astea!
Dacă mă întreabă careva, merg repede la un Internet Cafe, dau
search pe Google şi aflu... simplu, nu?
– Da, fiule, dar să zicem că ieşi cu o fată, şi ea te întreabă
ce înălţime are vârful Chomolugma?
– Nu-i problemă! Merg repede la un Internet Cafe, dau
search pe Google, aflu şi mă întorc să-i spun...
– Da, dar până te întorci tu să-i spui că are 8848 metri sar putea să o găseşti ocupată!
– Cu cine?
– Păi, tot cu un prost aşa că tine, da care are laptop!

EA: Cum ai să trăieşti fără mine?
EL: Mai ieftin.
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La Radio Erevan se întreabă:
Q Este adevărat că suntem inferiori americanilor, tehnic,
economic şi militar?
A În principiu da, dar este destul de dificil să le facem clar
acest lucru...

Un preot bătrân îl învăţa pe un novice cum să se comporte în timpul confesiunilor enoriaşilor. După o primă
spovedanie, preotul îl trage deoparte pe tânăr şi îi spune:
– Te-ai descurcat destul de bine, dar ţi-aş sugera că,
atunci când asculţi confesiunile fetelor tinere, să-ţi exprimi
dezacordul mai degrabă prin "Văi, vai, vai" şi nu prin "Uau!".

La medic:
– Şchiopătaţi când e umezeală în atmosferă?
– Nu, când merg.

Q Boii se însoară?
A Da, mai ales boii.

Câteodată înțeleg femeile care au dulapurile pline de
haine și tot n-au cu ce să se îmbrace. Şi eu am agenda telefonului
plină și tot n-am cu cine face sex.

Un român din diaspora întreabă:
– Care mai e situaţia în România?
– Mulţumim Domnului, bine-rău, avem pe cine înjura!
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Un indian navajo stătea lângă un agent de vânzări pe o
bancă în parc. Între ei se afla o pungă mare de hârtie. Indianul fixă
de ceva timp punga de hârtie.
– Vrei să ştii ce e în pungă?, întreabă agentul de vânzări.
Indianul dădu afirmativ din cap.
– E o sticlă de vin, am luat-o pentru nevastă-mea.
Indianul tăcu o vreme, apoi zise, dând afirmativ din cap
de mai multe ori:
– Bun schimb ai făcut...

Un tip își cumpără o mașină super sport și iese cu ea pe
autostradă la o plimbare. Mergea el liniştit cu 130 când trece un
Trabant pe lângă el... În primul refugiu îl vede pe ăla cu Trabantul
cu capota ridicată trebăluind de zor. Își zice: Normal, s-a stricat
deja! Și accelerează până la 160.
Nu trece mult și este din nou depășit de Trabant. Iară, în
prima parcare Trabantul cu capota ridicată și un individ băgat
până la jumate în motor. Se gândește: A avut noroc până acum, dar
precis i-au ieșit supapele! Și mărește viteza la peste 200. Abia dacă
apucă să savureze momentul, că Trabantul trece pe lângă el de
parcă stătea pe loc. Tipul, stupefiat, încearcă să-l ajungă din urmă,
dar nu reușește decât în prima parcare, unde... Trabantul cu
capota ridicată și un tip nervos se învârtea în jurul lui înjurând de
mama focului.
–Trabantul tău merge senzațional!... Sunt uimit!
– O rablă împuțită! Un jeg! Dă o brichetă că-i dau foc!
– Cum așa, merge mult peste 250... Nu înțeleg! M-ai
depășit și uite ce mașină conduc eu!
– Bă, e un rahat! O căruță ruginită! Un rebut al tehnicii!
– Dar ce te supără așa tare?!
– Futu-i mama lui! Nu merge decât într-a treia!
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Dimineaţa, tatăl le spune băieţilor:
– Azi noapte, nu ştiu care bulangiu, ne-a furat vaca...
Băiatul mai mic:
– Dacă-i bulangiu, înseamnă că-i mic de statură.
Băiatul mijlociu:
– Dacă-i mic de statură, trebuie să fie Ţică Slutu din
Ţandărei.
– Hai să mergem la Ţandărei.
Au ajuns la Ţandărei, l-au găsit pe Ţică Slutu şi i-au tras o
cafteală straşnică. Dar acela, nu le dă vaca – zice că n-a furat-o el.
L-au mai caftit o dată, dar tot degeaba. Au ajuns la judecată.
Judecătorul îi întreabă:
– Dar de ce credeţi voi că e mâna lui Ţică Slutu?
– Cum de ce, răspund fraţii, a furat vaca, deci e bulangiu.
E bulangiu, deci e mic de stat. Dacă e mic de stat, e din Ţandărei,
că acolo toţi sunt mici de stat. Iar dacă e din Ţandărei, e clar că e
Ţică Slutu...
– Interesantă logica, zice Judele. Dar ia spuneţi-mi voi (şi
le arata o cutie), ce am eu în cutiuţa asta?
– E o cutie pătrată, observă tatăl.
– Înseamnă că-năuntru e ceva rotund, zice mezinul.
– Dacă e rotund, înseamnă că-i oranj, cugetă mijlociul.
– Dacă-i oranj, e clar că-i o portocală, conclude fratele mai
mare.
Judecătorul scoate din cutie o portocală, uitându-se
gânditor la Ţică:
– Ascultă, Slutule, nu te mai încontra atâta. Dă-le ăstora
vaca-napoi!...

Marea taină a existenţei noastre nu constă în a trăi, ci în
a şti pentru ce trăieşti.
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Un şofer mergând pe drum cu maşina întâlneşte pe
marginea drumului o blondă autostopistă cu o canistră în mână.
Omul se opreşte, o ia în cabină, apoi o întreabă:
– Ce ai în canistră?
– Motorină.
– Pentru ce cari după tine ditamai greutatea?
– Lasă că vă ştiu eu pe voi: cum intrăm în pădure, cum se
termină benzina...

La ora de dirigenţie, profesorul întreabă copiii:
– Copii, spuneţi-mi ce credeţi că excită cel mai mult
imaginaţia omului?
Răspunde Bulă:
– Desigur, o femeie goală într-o poziţie lascivă!
– Bulă, ieşi din clasă şi să nu mai apari la şcoală decât
împreună cu tatăl tău!
A doua zi, dirigintele îl vede pe Bulă la ore, dar aşezat în
ultima bancă...
– Bulă, ce-i cu tine aici? Şi unde este tatăl tău?
– Domnule diriginte, tata a zis că dacă nu vă excită
femeile goale, înseamnă că sunteţi homosexual şi el nu vrea să
discute cu homosexualii. Şi stau aici pentru că mi-a recomandat şi
mie să stau cât mai departe de dvs.!

O echipă de arheologi a descoperit de ce Moise a rătăcit
40 de ani în deşert, împreună cu poporul lui Israel: pentru că era
bărbat şi bărbaţii nu întreabă niciodată care-i drumul.
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Dragostea eternă durează
trei ani

Q Care e asemănarea dintre o femeie şi gumă de
mestecat?
A La început amândouă sunt dulci, dar apoi devin
fără gust şi formă.
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Q Cum face un bărbat curăţenie?
A Împinge cu piciorul mizeria sub pat şi îşi ceartă soţia şi
copiii că nu dau cu aspiratorul.

Doi homosexuali se ceartă:
– Porcule!
– Boule!
– Nenorocitule!
– Pizda mă-tii!
– Tâmpitule!
– Sugi pula!
– Aha, deci vrei să ne-mpăcăm!

Era un fermier: pe nevastă-sa o apucaseră durerile
facerii. Urmaşul lui Esculap, luă un felinar, înhămă calul la
cabrioleta şi o porni în noapte. Cu chiu, cu vai, ajunse la destinaţie.
Fermierul îl conduse pe medic în dormitor, gonindu-i pe
cei mici care se holbau curioşi. Ruşinat, doctorul începu să-şi facă
datoria. După un timp se auzi un orăcăit..
– Felicitări, băiete, ai o fetiţă!
Nu apucă să răspundă, că i se porunci:
– Dă felinarul mai aproape, mai e unul pe ţeavă. Aşaaa!
Gata! Gemene! Bravo fiule, ai fost bun. Dai de băut!
Întunericul din încăpere nu permitea să se distingă
nuanţa spre care viră tenul fermierului.
Iar când recepţiona din nou vocea medicului, încremeni:
– Fă lumină mai mare. Am impresia că vine şi al treilea!
Simţind că face apoplexie, ţăranul şopti:
– Domnu' doctor, să stingem naibii felinarul ăla! Am
impresia că lumina îi atrage!
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Trei sentimente
Viaţa unui bărbat cunoaşte trei sentimente:
 Stres: atunci când soţia este însărcinată;
 Tensiune: atunci când amanta este însărcinată;
 Panică: atunci când amândouă sunt însărcinate.

Poveştile vârstelor
La 8 ani.
O duci în pat şi apoi îi spui o poveste.
La 18 ani.
Îi spui o poveste şi apoi o duci în pat.
La 28 ani.
Nu-i nevoie să-i spui o poveste ca să o duci în pat.
La 38 ani.
Ea îţi spune o poveste şi te duce în pat.
La 48 ani.
Tu îi spui o poveste ca să eviţi să te duci în pat.
La 58 ani.
Stai în pat toată ziua ca să nu-i asculţi povestea.

Un om de afaceri află că va fi vizitat de nişte parteneri
străini şi e nevoit să lipsească o săptămână de acasă. Normal, îşi
anunţă soţia.
– Uite care e treaba, vin posibili parteneri de afaceri şi
trebuie să îi conduc prin ţară. O să lipsesc o săptămână.
– A, dacă tot lipseşti, e o excursie în Grecia, vreau să merg.
Omul de afaceri, ca orice soţ înţelegător, aprobă excursia.
Seara merge să-şi anunţe şi amanta.
– Vezi că trebuie să plec o săptămână din oraş, nu te
speria, nu s-a întâmplat nimic.
– Dragule, am văzut o excursie în Grecia, nu mi-o plăteşti?
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Zis şi făcut, că doar şi amanta îl ajuta la nevoie. După o
săptămână, vine acasă soţul la soţie. Aceasta, foarte fericită.
– Ei, cum a fost?, întreabă soţul.
– Super, fantastic, am fost în foarte multe locuri drăguţe,
vezi că am aici ceva poze.
În poze, vede afaceristul nostru pe amantă şi înghite în
sec. Soţia, normal, observă:
– Ce, o cunoşti?
– Nu... Da’ de unde! Doar mi s-a părut cunoscută... dar nu!
– Ah, să ştii că femeia asta s-a culcat cu toţi bărbaţii din
excursie, şi nu au fost puţini...
Omul nostru înghite în sec şi seara merge la amantă.
– Ei, cum a fost?
– Super, senzaţional, mulţumesc! Hai să îţi arăt ceva poze.
În unele poze, bineînțeles, îşi recunoaşte afaceristul
nostru soţia. Aceeași întrebare de la amantă:
– Ce, o cunoşti?
Răspuns negativ, normal.
– Ah, să ştii că femeia asta a fost ceea mai tâmpită din
excursie, închipuie-ţi că a fost singura femeie care a venit cu soţul.

Ion, proaspăt căsătorit cu Maria, la consilierul familial,
discutând despre aspectele sexuale ale relaţiei.
– Domnule consilier, trebuie să vă anunţ faptul că ieri am
atins perfecta compatibilitate sexuală cu Maria!...
– Da?! Cum aşa?!?...
– Păi, ieri ne-a durut capul pe amândoi!...

Q Care e asemănarea dintre sex şi bărbierit?
A Indiferent cât de bine o faci astăzi, mâine trebuie să o
iei de la capăt.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

108

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Soţul se întoarce pe neaşteptate acasă, găseşte o ţigară de
foi fumegând în scrumieră şi se adresează furios soţiei:
– Spune-mi imediat de unde este ţigara asta!
Soţia tace, speriată. Din şifonier se aude o voce:
– Din Cuba, domnule!

Un om de afaceri intră într-o noapte într-un bar, merge la
tejghea şi comandă o bere bună.
– Cat costă?
– Nimic, domnule, e din partea casei.
– Serios?
– Da, domnule. Uitaţi aici şi un sandwich, tot din partea
casei.
– Nu pot să cred aşa ceva... Atunci am să cumpăr măcar
un pachet de ţigări!
– Nu trebuie, vă dau eu un cartuş... Din partea casei...
– Domnule, eu aşa ceva nu am întâlnit de când sunt! Ce
mod e ăsta de a face afaceri? Din ce câştigaţi voi? Unde este şeful
tău, vreau să îl cunosc personal!
– Momentan este sus, într-o cameră, cu nevasta mea.
– Dar ce face acolo cu nevasta dumitale?
– Cam acelaşi lucru ce fac eu acum cu afacerea lui!

Se duce unu' supărat la tovarăşu' lui cel mai bun şi zice:
– Bai mânca-ţi-aş am să-ţi dau două vesti: una proastă şi
una foarte proastă şi nu ştiu că care să încep.
– Păi dacă tot ne cunoaştem de foarte mult timp şi ştii
cum reacţionez, îmbină-le şi tu astfel încât impactul asupra mea
să fie cât mai mic!
– Bine, mă, mânca-ţi-aş: ne-o fute unu' pe nevastă-ta!
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Bătrâni fiind, Ion și Măria stau la masă:
– Măi, moşnege, când mi-aduc aminte de tinereţile
noastre, mă frige o ţâţă…
– Scoate, fă, țâța din borș!

Statusul unei fete pe Facebook:
”Un tip a venit la mine şi mi-a spus că dacă mă culc cu el
îmi dă un Blackberry. Ce nesimţit!”
Posted 2 hours ago via Blackberry.

– Tinere, deja ai utilizat două şanse. Toţi din sală au
obosit de aşteptare, inclusiv eu. Aşteptam decizia ta, spune în
sfârşit: "Da" sau "Nu".
– Pot să sun şi un prieten?
– Ascultă, tinere, aici nu eşti la "Vrei să fii miliardar".
Suntem la oficiul stării civile!

O femeie a dat în judecată spitalul unde fusese internat
soţul ei, deoarece, în urma tratamentului de care a beneficiat
acolo, el şi-ar fi pierdut complet interesul pentru sex.
– Tot ce am făcut a fost doar să-i corectăm vederea!, a
răspuns doctorul.

Discuţie într-un cuplu. Ea îi reproşează:
– Tu te gândeşti numai la sex, vrei să mi o tragi în toate
poziţiile, oricând, oriunde! Ştii, eu am nevoie şi de puţină atenţie!
A doua zi, bărbatul intră pe uşă şi strigă:
– ATENȚIIIIEEEEEEE! Vin să te fut!
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Dintre toate profesiile din lume, dansatoarele la bară afla
cel mai repede dacă au intrat sau nu banii.

Ionel şi Mărioara, copii de 4 ani, dorm în acelaşi pat. Pe la
miezul nopţii, Mărioara se trezeşte şi începe să strige:
– Ajutor, săriţi, mă violează!
– Taci din gură, proasto, şi nu mai guiţa! Aia dintre
picioarele tale pe care ai pus mâna, e suzeta!

Soţia îşi întreabă soţul:
– De ce iarăşi ciorapii sunt împrăştiaţi prin toată casa?
– Aceasta este o nouă promoţie: strânge 10 perechi şi
primeşti bani pentru rimel!

– Mărie, vino-n cucuruz, că vreau să te regulez!
– Nu vin, Ioane, că tu mă minţi!
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– Ioane, hai în casă, că plouă! strigă Măria.
– Lasă, stau afară, că plouă şi aici!

– Mărie, știi cum se numeşte locul dintre vaginul și anusul
tău? Șnițel!
– De ce, Ioane?
– Pentru că e bătut cu ouă.

Aseară, nevastă-mea a lăsat un bileţel pe frigider: ”Nu
mai merge! Nu mai pot suporta! Plec la mama!”
Am deschis frigiderul. Lumina dinăuntru s-a aprins, iar
berea era rece ca gheaţa. Să mor de înţeleg ce naiba voia nevastămea să spună!
Frigiderul funcţiona excelent!

– Ioane, hai să ne jucăm!
– Și... cum facem, Mărie?
– Păi uite așa, Ioane: eu mă ascund, dacă mă găseşti mă
regulezi, dacă nu, eu sunt după uşă...

Ea şi el mergeau iarna pe stradă.
Deodată, păşind atent, el a apucat-o strâns de mână.
"Vai, ce mult mă iubeşte!", s-a gândit ea...
"Mamă, ce polei e pe jos!", s-a gândit el...

Copiii încep prin a-şi iubi părinţii. După o vreme îi judecă.
Şi, uneori, îi şi iartă.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

112

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Ea şi el, ţinându-se de mână şi plimbându-se agale.
EA (foarte veselă şi sprinţară): Vai, ce frumos este aici, în
mijlocul naturii! Iubitule, ia priveşte culorile frunzelor! Uite,
galbene, roşii, ruginii. Ah, ce varietate cromatică, ce minunat!...
EL (la fel de nepăsător ca înainte, trăgând un fum din
ţigară): Ce vrei, fă, aşa e toamna!


– Mi-am înscris soţia la karate.
– Şi?
– Am învăţat să dau cu aspiratorul, să gătesc, iar la spălat
rufe sunt în extaz!

Cel care se naşte sărac şi urât are mari şanse ca, atunci
când o să crească, să îşi dezvolte ambele calităţi.

Vine fiică-mea de 18 ani acasă bucuroasă şi-mi zice:
– Ura! Am trecut testul de conducere!
– Minunat! i-am răspuns. Pe unde te-a dus?
Fata începe să dea detalii:
– Mai întâi la o băutură în club, apoi în fabrica aia părăsită
de la marginea oraşului.
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Soţul citeşte ziarul.
– Nevastă, se pare că mama ta a ajuns la Istanbul.
– Cum, scrie asta în ziar?
– Da. Uite aici: „În Istanbul a intrat ciuma…”

Soacra la discuţii cu ginerele:
– Costele, tu crezi că există altă viaţă după moarte?
– După a ta, sigur!

Q Cum îi spui soţiei că s-a îngrăşat?
A Când te-am cunoscut erai ca o floare. Acum eşti cât un
buchet!

Doi moşi stăteau pe o bancă:
– Auzi, o vezi pe tinerica aia? Moare după mine!
– Dar de unde ştii?
– Doar n-o să moară înaintea mea...

Azi dimineaţă m-a trezit nevastă-mea:
– Te-ai cam îmbătat aseară.
– Termină cu prostiile, că nu eram beat, abia dacă am
băut trei beri, i-am zis.
– Bine, zice, dacă spui tu. Acum rostogoleşte-te din faţa
garajului că trebuie să ajung la serviciu.

Q De ce are femeia orgasm?
A Motiv să mai ţipe o dată la bărbat!
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– Tata, eu de unde am apărut?
– Problema, fiule, nu este de unde ai apărut tu, ci de ce mam băgat eu acolo!

– Soacră-mea locuia la o aruncătură de băţ, dar s-a mutat.
– Cum aşa?
– O nimeream prea des.

Două tipe:
– Poţi să-ţi închipui dragă, aseară când mă-ntorceam
acasă, m-a atacat un maniac.
– Vai, ce oroare !
– Exact… exact aşa mi-a zis şi el!

Un băiat şi o fată la cinema. Băiatul începe să o sărute, să
o mângâie:
– În primul rând sunt virgină…
– Bine, atunci hai în ultimul rând.

Astăzi fiică-mea a avut prima ei întâlnire cu un băiat.
Când a ajuns înapoi acasă, am întrebat-o, un pic îngrijorat:
– Ei, şi cum a fost?
– Destul de simplu, a răspuns ea. Deja mama m-a învăţat
tot ceea ce trebuie să ştiu despre sex.
– Da?!… Şi, vrei să-mi zici, cam ce ţi-a spus, dacă nu sunt
indiscret?, am întrebat-o, intrigat.
Fata mi-a răspuns inocent:
– Nu pot acum, mă doare capul!
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La Urgenţe, medicul dictează asistentei:
– Scrie: traumă craniană...
– Domnule doctor, nu vă supăraţi, dar e traumă craniocerebrală...
– Care dracu’ cerebrală, dacă avea creier crezi că venea la
ziua de naştere a soţiei cu amanta?

La recensământ:
- Numele d-voastră?
- Adam.
- Numele soţiei?
- Eva.
- Frumoasa coincidenţă. Aveţi cumva şi un şarpe în casă?
- Sigur că da! Mamă-Soacră, hai că te cauta cineva!

Femeile pot face mai multe lucruri deodată; am văzut
chiar eu cu ochii mei una cum cu o mână conducea, cu cealaltă se
aranja în oglinda retrovizoare, iar cu maşina îl lovea pe ăla din
faţă.

ANA: Cum arăt azi, dragă?
MANOLE: Arăţi beton !

Femeia îşi ceartă bărbatul:
– Ai promis că te vei lăsa de băutură şi vei deveni un alt
om!
– Aşa am şi făcut. Numai că şi omului aceluia îi place să
bea.
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Vând trei camere de supraveghere vechi, dar încă în stare
foarte bună!


Soţia îi spune soţului :
– Să ştii că nu mai înţeleg! Înainte erai fericit dacă reuşeai
să mă vezi măcar câteva minute pe zi!
Soţul spune în barbă:
– Şi acum la fel...

Q Ce-i lipseşte unei fete care are 10.000 de like-uri pe
Facebook?
A Hainele.
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Soluţii pentru o căsnicie armonioasă
Un tip merge cu soţia la bar. Barmanul:
– Soţia dumneavoastră e superbă! ce doriţi de băut?
– Dă-mi exact ce-ai băut şi tu!

Bulă se laudă lui Ştrulă:
– După ani de zile, am reuşit să găsesc punctul G al soţiei
mele.
– Şi unde era?
– La soră-sa !

Soţia urca pe cântar. Soţul îi spune:
– Nu eşti grasă deloc! Doar ca păstrând proporţia ar
trebui să fii puţin mai înaltă!
– Şi cam ce înălţime ar corespunde cu greutatea mea?
– Cinci metri şi jumătate!

Q Ce este un ginecolog?
A Unul care caută probleme unde alţii caută fericirea.

Trei colege de serviciu discutau despre şeful lor, în pauza
de cafea, deoarece erau supărate pe el.
Prima spune:
– I-am pus sare în zaharniţă.
A doua spune:
– I-am ascuns hârtia igienică de la baie.
A treia spune:
– I-am înţepat cu un ac toate prezervativele din sertar.
Imediat, primele două leşină!
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De ce sunt bărbaţii mai fericiţi ca femeile?
Păi, să vedem: Îşi păstrează numele de familie. Garajul e
al lor. Ciocolata e doar o altă gustare. Pot deveni preşedinţi de
stat. Nu sunt niciodată gravizi. Pot purta orice tricou la plajă. Pot
să nu poarte nici un tricou la plajă. Mecanicii le spun tot timpul
diagnosticul corect al vehiculului. Nu trebuie să conducă încă 10
km până la toaleta următoarei benzinării. Aceeaşi muncă, bani
mai mulţi. Mai are rost să continui?

Femeia merge în piaţa de animale. Vrea să-i facă o
surpriză soţului.
– Bună ziua, doamnă!
– Bună ziua, aş dori un papagal.
– Din păcate, doar un singur papagal avem. Adevărat că
până acum a trăit la un bordel, dar este foarte drăguţ.
Femeia îl cumpără. Acasă îl acoperă şi îşi aşteaptă soţul
iubit. Soţul ajunge acasă, intră în cameră, soţia ia bucata de cârpa
de pe colivie. Papagalul se uită jur împrejur şi spune:
– Hm... cameră nouă, hm... pat nou, hm... curvă nouă.
Salut, Gheorghe!

Ginerele îi zice soacrei:
– Mamă, lăsaţi-mă să vă ajut, voi împacheta eu paraşuta
dumneavoastră!

În fiecare dimineaţă de când m-a părăsit nevasta, mă
învârt în acelaşi cerc vicios:
Pentru a-mi face o cafea trebuie să mă trezesc, iar pentru
a mă trezi trebuie să-mi fac o cafea...
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– Cat costă rochia aceea albastră?
– 100 de lei, doamnă!
– Vai! Dar cea roşie?
– Vai, vai, vai!

Ce bine de marinar:
gagica îl aşteaptă întotdeauna în port.
Ce bine de şoferul de tir:
gagica îl aşteaptă întotdeauna în parcare.
Ce bine de aviator:
gagica îl aşteaptă întotdeauna în aeroport.
Şi numai gagica e obosită rău:
ba în port, ba în parcare, ba la aeroport!

SOŢUL: Ce să-ţi cumpăr?
SOŢIA: Încă nu ştiu, dar să fie două!

Soţul, aflat în delegaţie, îi scrie soţiei:
– Dragă, nu exista femeie mai grozavă decât tine pe lumea
asta! Aseară m-am convins încă o dată!

O soţie bună nu strigă niciodată la soţul ei, ea dă ordinele
calm, scurt, clar şi cuprinzător!

O colegă a intrat peste mine la baie, dar a zis că n-a văzut
nimic.
Acum mă gândesc dacă asta e de bine sau de rău…
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EL (la telefon): Iubito, eram pe DN1 în drum spre Mihaela
când am avut explozie la cauciucul stanga-față. Maşina a derapat
şi s-a rostogolit. Noroc că m-am oprit într-un copac, altfel nu mai
eram în viaţă. Am reuşit să ies din maşina cu două secunde înainte
să cadă în prăpastie. Acum sunt la spitalul municipal din Braşov.
Am fractura la mâna stânga, piciorul drept amputat, trei coaste
rupte, traumatisme cerebrale deschise şi contuzii severe.
EA: Cine naiba e Mihaela?

Într-un local, doi prieteni îşi beau liniştiţi cafeaua când
sirena maşinii pompierilor a început să sune strident. Brusc, unul
dintre cei doi se ridică şi zice:
– Scuză-mă, dar datoria mă cheamă…
– Bine, dar tu nu eşti pompier voluntar!
– Eu nu, dar soţul Silviei, da!

Fiecare dintre noi ştie câte ceva despre femei. Ca să
împiedice crearea unei baze comune de date, femeile ne dau
foarte rar voie la bere cu băieţii.

– Doctore, se plânge un moş de 80 de ani, deja nu mai pot
să am treabă cu nevastă-mea!
– Păi, tataie, la vârsta matale... Da' mai poţi face un singur
lucru. Să mănânci pâine multă, aşa, vreo 10 pâini pe zi.
A doua zi se duce omul la alimentară şi cere 10 pâini.
Vânzătoarea întreabă uimită:
– Tataie, dar ce faci matale cu atâta pâine într-o zi? Ca
până mâine se întăreşte...
– Chiar? Așa de repede?
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Soţul şi soţia, seara în pat. Soţia:
– Dragul meu, ştii, hai să facem dragoste, aşa că în
internet, ştii site-ul ăla...
Soţul bucuros, nici nu o lasă să mai zică ceva, o ia, o face,
o întoarce, iar şi iar şi cu finalizare şi cu tot tacâmul...
Soţia, şocată:
– Dragul meu, se pare că ne uităm la site-uri diferite...

Aseară, în timp ce dezlegam integrame, o întreb pe
nevastă-mea:
– Partenerul de viaţa al femeii...
– Amant?, răspunse ea.
– Nu... Din trei litere !
– Bou?

Se întâlnesc doi prieteni. Primul îl întreabă:
– Ce mai faci? Cum mai trăieşti?
– Ca în poveşti!
– Adică?
– Soţia e Vrăjitoarea cea Rea, soacra – Muma Pădurii,
socrul – Căpcăun, în schimb vecina e Ileana Cosânzeana şi soţul ei
e Dănilă Prepeleac!

O femeie făcea cumpărături la supermarket-ul din colţ.
Cumpără ea o cutie de lapte 1, 5%, un carton de ouă, o cutie cu
suc de portocale, o cutie cu cafea, o salată şi nişte costiţă afumată.
În timp ce le descărca la casă, vine un tip beat în spatele ei şi se
uită lung la produse. Apoi spune:
– Tu eşti mai mult ca sigur singură.
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Femeia se uita contrariata la produsele de la casă şi nu
înţelege de unde a tras beţivul concluzia.
– Ai dreptate, sunt singură, dar de unde ţi-ai dat seama?
Beţivul răspunde clătinându-se:
– Pentru că eşti urâtă!

Din greşelile tinereţii nu înveţi, cu ele te însori!

Trimite-i soţiei flori fără să ştie de la cine sunt. Dacă se
întoarce acasă fără ele înseamnă că te înşală.

Ion către Maria:
– Fă, tu eşti neam de boomerang? Eu te trimit la mă-ta şi
tu vii înapoi?

SOŢIA: Dacă o să mă enervezi, o să mă duc la cursurile de
pregătire: "Cum să devii scorpie"!
SOŢUL: Ca profesoară?

Aviz pe ușa unui bloc:
”Mult stimate doamne, vă implor să vă găsiți amanți
printre vecini sau din casele de alături, nu de alta, dar noi,
locatarii cu femei cinstite, nu avem unde parcă mașinile”.

Logica feminină:
– Da, ştiu că nu am dreptate, dar ai putea măcar să îţi ceri
scuze!
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– De când v-aţi căsătorit, ţi-a impus să nu mai fumezi, să
nu mai bei, să fii vegetarian, să asculţi numai muzică clasică. Cred
că te-ai săturat, te înţeleg de ce vrei să divorţezi…
– Nu astea ar fi motivele, însă, în felul ăsta, am devenit un
bărbat mult prea bun pentru ea…

Un tip vine la munca şi povesteşte colegilor săi:
– Am fost ieri la o amantă, tare bună….. Dintr-o dată, sună
soţul ei la uşă. Ea îmi spune: "Ia fierul de călcat şi călca hainele".
Am călcat o grămadă de albituri.
Unul din colegi începe să râdă isteric:
– Băi, ai fost pe bd. Muncii 3, apartamentul 10?
– Da.
– Eu alaltăieri am fost acolo şi toată ziua am spălat rufe!

Eu şi soţia mea ne plictisisem de viaţa noastră amoroasă
şi am hotărât să devenim creativi şi să jucăm de-a doctorul şi
pacienta. Ea m-a rugat ca de data asta să dureze măcar o oră, aşa
că am făcut-o să stea în sala de aşteptare 55 de minute!

Intră un tip în biserica pentru a se spovedi. Preotul îl
întreabă:
– Cu ce ai păcătuit fiul meu?
– Părinte, eu sunt foarte lacom.
– Lăcomia este un păcat greu. Pentru a te ierta, trebuie să
dai 50 de euro primului om întâlnit în calea ta.
– 50 de euro, unui necunoscut?
– Fiul meu, dacă vrei să ajungi la calea cea dreaptă,
anume cu asta trebuie să începi.
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Iese tipul din biserică, afară nimeni, merge un pic vede o
femeie, pantofi pe tocuri, fustă mini, câteva straturi de cosmetică,
se apropie de ea, îi întinde 50 de euro şi-i spune:
– Poftim, luaţi-i vă rog.
– Nu, e prea puţin, trebuie minim 100.
– De ce 100? Părintele a zis 50.
– Păi da, dar părintele e client fidel...

Q Care este cauza principală a neînţelegerilor între
femeie şi bărbat?
A Femeia vrea să trăiască suflet la suflet, bărbatul corp
la corp.

O tipă cu o maşină trăznet într-un service auto. Mecanicul
întreabă:
– Ce s-a întâmplat?
– Merge aiurea şi se opreşte motorul.
Mecanicul deschide capota şi găseşte un bileţel: "Este o
proastă, nu ştie să conducă, iar eu n-am de gând să plătesc. Soţul".
Mecanicul închide capota:
– Ne pare rău, nu vă putem ajuta, mergeţi la un alt service.
TIPA, furioasă: La mama dracului, sunteţi al şaptelea
service care mă refuză.

Soția, după cină, intra să-şi facă un duș.
După două-trei minute întreabă din baie:
– Dragule, tu ce faci pentru a obține un bărbierit cât mai
bun în jurul buzelor?
– Proptesc limba sub buză.
– Iubitule.... am nevoie de ajutorul tău!

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

125

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


O femeie apreciază compania unui bărbat, mai ales dacă
acel bărbat este proprietarul companiei.

Bestseller-ul acestei luni este cartea "Cum să găseşti
bărbatul ideal şi ce să faci apoi cu acest ticălos"!

Soţul oboseşte atât de tare la serviciu, încât când vine
acasă nu-şi mai simte nici mâinile, nici picioarele, nici coarnele ...

Dacă o femeie ţi-a dat cheia de la inimă, nu te bucură.
Mâine ea poate schimba lacătul!

Ultima modă printre piţipoance: ca buzele să pară şi mai
mari, îşi fac operaţie de micşorare de cap.

– Soţia mea găteşte excelent, niciodată n-o doare capul,
priveşte fotbal cu mine, mergem împreună la pescuit...
– La voi, la gay, nimic nu e ca la oamenii normali !

Un cocoş vine în fiecare dimineaţă în coteţul celor 10
găini.
Pe nouă dintre ele le săruta, ultimei îi smulge o pană. Şiaşa zi de zi până când ultima se zburleşte la el și-l întreabă:
– Pe celelalte nouă le săruţi, dar mie îmi smulgi mereu o
pană! De ce? Cocoşul o fixează în priviri şi-i răspunde suav:
– Pe tine te vreau goală, baby!
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O femeie merge la hipnoterapeut:
– Domnule doctor, ştiţi, am o problemă, de fiecare dată
când ies în oraş cu vreun bărbat, nu pot să îl refuz şi totul se
termină cu o partidă de sex şi de fiecare dată, a doua zi mă simt
prost de parcă aş fi o prostituată.
– Nicio problemă, facem o hipnoză, o să vă aduc în stare
de transă şi după ce vă veţi trezi o să puteţi să spuneţi ”nu”.
– Dvs. nu m-aţi înţeles, eu nu vreau să spun ”nu”, eu vreau
să nu mă mai simt ca o prostituată!

Q În ce consta diferenţa între un director şi un soţ?
A Directorul ştie cine este adjunctul său, soţul nu.

Rugăciunea unei femei:
Doamne, te rog să-mi dai înţelepciune să înţeleg mintea
încurcată a bărbatului meu; iubire ca să pot să-l iert şi răbdare
pentru toate toanele lui.
Doamne, eu nu-ţi cer putere, pentru că dacă mi-ai da, l-aş
bate de i-ar sări fulgii!
Amin!

Sfat pentru fete cum să economisească bani:
– Dacă purtaţi un decolteu mare, nu mai aveţi nevoie de
ruj şi de machiaj!

La divorţ.
EL: Tu unul ca mine nu mai găseşti!
EA: Eu unu' ca tine nu mai caut!
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Marcela se plânge într-o zi colegelor:
– Fetelor, de câte ori mănânc îngheţata, fac roşu în gât,
fac febră şi răguşesc. Ce îmi recomandaţi?
O colegă:
– Eu de câte ori mănânc îngheţată, îi fac sex oral soţului
meu, şi nu am nimic!
A doua zi, Marcela, radioasă:
– Excelentă reţeta mi-ai dat! Uite, n-am nimic la gât, doar
că nu i-a venit să creadă soţului tău că a fost ideea ta!

Am citit că anul trecut 4.153.237 de oameni s-au
căsătorit.
Nu c-aş fi cârcotaş, dar nu ar trebui să fie un număr par?

Q Ce este bărbatul ideal?
A Un amestec de vibrator şi maşina bancară.
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Trei cupluri vroiau să intre în rândul oamenilor bisericii,
aşa că s-au dus la un preot să îl întrebe ce să facă. Preotul le-a spus
că mai întâi trebuie să încerce să reziste fără sex două săptămâni
şi după aceea să vină să îi spună cum s-au descurcat. Primul cuplu
era de pensionari, al doilea pe la 40 de ani şi cel de-al treilea erau
pe la 25. Se întorc după două săptămâni şi preotul îi întreabă cum
s-au descurcat. Pensionarii spun că n-a fost nici o problemă să se
abţină. Sunt primiţi în rândul bisericii. Cei de 40 de ani spun că a
fost greu prima săptămână, dar după aia a fost floare la ureche.
Sunt primiţi şi ei în rândul bisericii. Când vine rândul celor de 25
de ani, tipul spune:
– Ne-am abţinut cât ne-am abţinut, dar într-o zi, când ea
a scăpat cutia de lapte pe jos şi s-a aplecat după ea... fustiţa i s-a
ridicat... i-am văzut şnuruleţul din fund... oricum, n-am mai putut
să mă abţin! Am simţit că trebuie neapărat să fac sex cu ea acolo,
exact în acel moment, astfel o să explodez... şi atunci am făcut sex
sălbatic, acolo pe jos, am spart şi cutia de lapte, dar nimic nu ne-a
putut opri!...
– Îmi pare rău, zice popa, în acest caz nu va mai putem
primi în rândul Bisericii...
– Asta-i soarta noastră!, zise tipul puţin dezamăgit.
Oricum au zis că nu ne mai primesc nici la Carrefour!...

Paradox: Pentru a dezbrăca o femeie tânără, trebuie să o
îmbraci bine în prealabil.

– În ce luna să mă căsătoresc, octombrie sau noiembrie?
– Noiembrie, evident!
– De ce?
– Mai câştigi o lună.
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Dicţionar explicativ de termeni feminini
Acest dicţionar va cuprinde "traduceri" ale unor termeni
folosiţi de femei în dialogul cotidian. Poate fi utilizat spre iluminare
de orice bărbat care are/va avea o prezenţă feminină în apropiere.

5 minute
Interval de timp între una şi trei ore folosit la aranjarea
părului, pensarea sprâncenelor, datul cu rimel, creionarea
buzelor rujate, aranjatul în oglindă; expresie folosită cu
predilecţie de ea, când tu te grăbeşti la o întâlnire cu ora fixa, pe
care ai fost destul de tăntălău să o divulgi.

Rimel
Un fel de smoală pentru gene, care se aplica cu o ustensilă
tirbușonoidala, prin scărmănarea fiecărui fir de geană în parte; în
caz de ploaie, smoala se prelinge până între dinţi, făcând mimica
ei faciala mult mai interesantă decât în mod normal; dacă este
waterproof, nici atâta bucurie nu ai.

Oglinda
Dispozitiv de belit ochii în el, care reflectă gingăşia şi
frumuseţea ei, şi dacă nu o reflecta e vai şi amar de curu' tău, că îi
scoţi păr alb în cap cu stilul tău de măgar, şi o îmbătrâneşti întrun an cât alții-n zece; porcule!

Discuţie
Bâzâit cu o cadenţă de 10.000 de cuvinte pe oră, numai
pe note acute, ce intervine după ce ţi-ai cumpărat o undiţă, placa
video, faruri noi la maşina sau orice altceva de care ea nu se
foloseşte.
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Lacrima
Unealta diabolică ce implică eliberarea de cantităţi
apreciabile de apă şi sare prin orificiile oculare; debitul constant
este asigurat de o pungă apoasă, cu un volum între 1 şi 2 litri,
amplasată în lobul frontal al craniului; unealta este folosită fără
nici o discriminare, ca argument în orice discuţie contradictorie
sau rugăminte.

Poșetuța
Ditamai tolba de 5 kilograme pe care ea o poartă cu o
lejeritate herculeană, de care nu ai crede-o în stare când îţi spune
pisicoasa " tati, nu mă ajuţi cu pâinea asta, că îmi rupe mâinile…";
în respectivul sac fără fund se găsesc o sumedenie de dispozitive
de neînţeles pentru noi dar deosebit de utile pentru ele
(medicamente pentru toate bolile pământului, oglinda de belit
ochii în ea când deschizi din întâmplare sacul, gloss de buze,
agenda goală, zece perechi de chei, inclusiv de la casa bunicii care
s-a dărâmat în 79', fiecare cu două brelocuri, multe pixuri în caz
că odată şi odată are chef de scris în agenda goală, portofele,
telefoane, crema de mâini de zi şi noapte, crema de picioare de zi
şi noapte, crema de corp de zi şi noapte, o pereche de chiloţi de
schimb, doua sutiene pentru urgenţe, mini-trusa completă de
machiaj, parfum, apă de toaletă şi deodorant, şervetele umede şi
uscate, colecţia de pişpirici primiţi de la colegele de serviciu, o
pisică mică şi un clopoţel argintiu ca să aibă pisică mică cu ce se
juca.

Gheare
Varietate de unghii, tratate cu chimicale sau nu, folosite
pentru scos ochii în situaţii variate cum ar fi lupta pentru unica
poşeta rămasă la reducere sau pentru ultima pereche de pantofi
cu fundiţa de pe stoc.
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Lenjerie intimă
În cazul cel mai fericit – doi sau trei saci cu aţe de diferite
mărimi, unele prevăzute cu volănaşe, danteluţe, floricele, canafi,
bumbi, poze cu tweety sau bambi, imprimeuri cu pantera roz,
negre, albe, roz, culoarea pielii, zebra, tigru, iguana de apă dulce…
una din principalele caracteristici este compresia şi elasticitatea.
Compresia pentru ca cei trei saci de cartofi intra în numai patru
sertăraşe ale dulăpiorului (adică toate) de unde ies, dacă te pune
naiba să-l deschizi mai tare de două degete, ca scaunele ejectate
din avioanele americane, agăţându-se de lustra, de geam, de
clanţa uşii, de nasul tău. Elasticitatea, pentru ca, în acelaşi bikini
de 2 centimetri pe care abia ţi-l poţi imagina pe un top model
somalez, încape şi o zdrahoancă cât dulapul când vrea să îşi
impresioneze soţul cum am văzut ea la acasă tv… se mai numesc
bikini, tanga, șnur, moartea bărbaţilor etc.. – într-un caz mai puţin
fericit, 5 saci plin vârf cu material rezistent de paraşuta
comunistă, de culoarea albă spre gri în funcţie de trecerea
timpului, cu elastic tot de paraşutism, bun pentru praştie de tras
în ciori deasupra depozitului de borcane al Fălticeniului… poartă
denumirea de budigăi, bărci, tafulci etc. – în cel mai rău caz şi se
pare pe cale de dispariţie (slavă domnului), una bucată metal
strălucitor, grea de 5 kile, prevăzută cu lacăt în şapte rotiţe, cu o
singură cheie, ţinută în buzunarul de la spate al tatălui… nume de
legendă – centura de castitate.

Epilat
Procedeu tehnic de defrişare a zonelor cu creştere
rapidă. Ca şi recoltarea mărarului el poate fi efectuat prin metode
variate, care se diferenţiază prin randament, luciu şi cantitate de
durere emanată. Epilatul cu ceară este de departe cel mai brutal
mod de a scăpa de lichenii nedoriţi. Se ia un litru ce ceară, topit în
hăurile iadului, fierbinte de îndoaie aluminiul şi se toarnă peste
biata vegetaţie inocentă.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

133

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Când urletele încetează, înseamnă ca ceară s-a întărit,
cuprinzând tulpiniţele florei în cauza într-un cleşte fără scăpare.
După un moment de respiro se apucă stratul de ceară cu ambele
mâini şi… mi se face rău numai să povestesc despre aşa ceva… şi
se trage cu putere. Acutele realizate în acest moment de
posesoara reliefului fost-vegetal nu sunt periculoase pentru
urechea umană, în schimb pot ucide sau mutila grav peckinezii de
pe o rază de trei kilometri.

Machiaj
Proces complex prin care buzele ei devin de un roşu
sclipitor şi capătă gust de copite de capră (a se vedea prima parte
a dicţionarului), sprâncenele sunt pensate până nu mai rămâne
nimic din ele şi cum trebuie pus ceva în loc se trage o dâră cu un
creion moale şi negru, genele sunt lungite de zici că vor să o apere
de ploaie, ochii sunt puşi în evidenţă prin zugrăvirea zonelor
limitrofe lor în culori de papagal tropical, iar pielii îi mai creşte un
strat de 1 până la 3 centimetri grosime de fond de ten, depinzând
de altitudinea celui mai înalt coş de pe barbă.

Coafor
Loc de întâlnire şi bârfă, compus în mod obligatoriu
dintr-un salon prevăzut cu căşti de uscat părul, cu duşuri la scaun,
pentru spălare, cu un miros înţepător de parfum, şi cu minim 2
bărbaţi care vorbesc cu "ce faci, fato", "vai ce bine îţi stă azi",
"mergem diseară la balet? " şi care merg cu paşi mici, mici, mici,
şi aproape pe vârfuri. Acolo îşi petrec ele câteva ore în cea mai
mare taină, punând următoarele modalităţi de a-şi otrăvi
consorţii, la punct, în timp ce bărbaţii mai sus amintiţi le caută
prin cap, dându-le sugestii de frizură, dătătoare de atac de cord,
sperietură sora cu moartea sau orbire bruscă, bărbaţilor care le
aşteaptă cuminţi acasă..

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

134

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Dieta
Motiv pentru care nici tu nu mai poţi atinge nici un fel de
carne, dulciuri, grăsime, pâine sau produs lactat, şi trebuie să
rumegi cât e ziua de lungă frunze de bananier, iarba de canada,
urzici de colţul blocului, soia, şi alte alimente specifice vacilor –
stare de nervozitate manifestată printr-o privire flămândă şi prin
clănţănitul necontrolat al dinţilor, care dispare doar sub privirea
invidioasă a prietenelor când le anunţă triumfătoare "sunt la
dietă". Noroc că nu ţine prea mult…

Toc
Cui care pleacă din călcâi şi se înfinge în sol, încercând să
ridice femeia cu cel puţin jumătate de cap pentru a vedea mai bine
pe unde merge. Tocul este extrem de util pentru o anumită
categorie de bărbaţi, aşa numiţii pămpălăi, papă-lapte, ouă moi,
gelatini, cărora le face mai mult spaţiu, acolo unde stau ei, sub
papuc.

Unghii
Suport pentru nişte chimicale colorate şi urât
mirositoare care îţi lipesc părul de nas şi fac becurile să fileze de
fiecare dată când ea stă cu degetele de la mâini şi picioare
răschirate în toate părţile şi îţi cere să o scarpini după ureche (nu
mă pot mişca tati că mi se strica unghiile).

Permis de conducere
Bucăţică de plastic trasă în tipla care atestă următoarele
capacităţi feminine:
 de a-şi aranja cu succes părul în retrovizoare, în mers;
 de a apăsa pe frâna şi ambreiaj la pornire (naiba să o
ia de maşină, ce are de nu porneşte?);
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de a face parcarea laterală paralel cu locul liber dintre
două maşini cu 10 metri între ele;
de a deschide portiera în botul unei maşini conduse de
un bărbat (aţi văzut cum era să mă omoare
cremenalu’?) Şi multe altele care atestă sistemul
extraordinar de crunt şi exigent prin care poliţia
română eliberează permise de conducere.

Mecanica
Ştiinţa femeii de a strânge în jurul maşinii stricate
(pentru că nu a schimbat uleiul, nu a pus benzină, a încercat să
pornească cu frâna de mina trasă până au sărit bujiile, a lăsat
farurile aprinse (auzi de ce ţipă maşina de fiecare dată când ies
din ea? când ai plecat tu nu făcea aşa…), sau din varii alte cauze
naturale, vreo duzină de meşteri mecanici şi ingineri nucleari
care mai de care mai experimentat în suptul furtunului de
alimentare.

Curăţenie
Una din obsesiile cele mai violente ale femeii cu
repercusiuni grave asupra psihicului masculin. După atacurile
verbale tocătoare de creieri despre cum îţi arunci şosetele
aburinde pe unde nu e cazul, despre cum nu strângi niciodată
după tine şi alte nimicuri de astea, vine consecinţă cea mai
dureroasă a acestui procedeu: orice lucru de care ai cât de cât
nevoie să îţi fie la îndemâna dispare cu desăvârşire şi trebuie să
aduci câinele de vânătoare al vecinului pentru a-l găsi, evident ea
neştiind unde l-a pus când a făcut ordine.
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Jurnalul unei neveste
Ziua 0
Puturosul este iar înfipt în fotoliu la televizor cu
telecomanda în mâna, aşteptând ca eu să fac totul în casă.

Ziua 1
Azi am sărbătorit 25 de ani de căsătorie… şi nu a fost prea
mult de sărbătorit. Când a venit momentul să retrăim noaptea
nunţii, el s-a închis în baie şi a plâns.

Ziua 2
Azi el mi-a zis că are să-mi zică un secret. Mi-a zis că e
impotent şi doreşte ca eu să fiu prima care află acest lucru.
De fapt nu mi-a zis nimic din ceea ce nu ştiam!
De fapt el crede că nu am remarcat încă acest lucru.

Ziua 3
Căsătoria noastră e pusă în dificultate. O femeie are
dorinţe. Ieri am văzut un film erotic şi am izbucnit în plâns.

Ziua 4
S-a întâmplat o minune! Pe piaţă există un nou
medicament care îi va rezolva “problema”. Se numeşte Viagra.
I-am zis că dacă va lua Viagra, totul va fi ca în noaptea
nunţii. Cred că asta va avea un efect pozitiv.
I-am înlocuit calmantele cu această Viagra, în speranţa că
îi va creşte şi altceva decât pofta de mâncare.

Ziua 5
Ce fericire!
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Ziua 6
Ce fumoasă e viaţa!
Dar e totuşi dificil să scrii când faci asta...

Ziua 7
Cred ca Viagra asta i se ridică la cap.
Ieri am fost la McDonald's şi vânzătorul m-a întrebat
dacă vreau un Big Mac.
El a crezut că e vorba de el.
E totuşi drăguţ.
Nu cred că am fost mai fericită vreodată.

Ziua 8
Cred că a luat prea multe pastile în week-end.
Ieri în loc să tundă gazonul a scos morcovii din grădină,
folosindu-şi noul lui prieten. Pe mine mă doare un pic locul ăla.
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Ziua 9
Nu am vreme să mai scriu.
S-ar putea să mă prindă.

Ziua 10
Bine, trebuie să recunosc: mă ascund de el!
Vreau să spun că nici o femeie nu ar putea mai mult decât
atât. Cred că lucrurile se înrăutăţesc. El îşi ia acum pastilele cu
coniac. Ce să mă mai fac?
Mă simt ca înţepată de cuie pe tot corpul.

Ziua 11
Mă simt de parcă aş fi ameţită. E ca şi cum ai trăi
împreună cu o maşină de găurit.
Azi dimineaţă m-am trezit lipită de pat. Mă dor până şi
subţiorile. El e un porc.

Ziua 12
Azi îmi doresc ca el să fi fost homosexual.
Am încetat să mă mai machiez, să mă mai spăl pe dinţi…
el e tot timpul în urma mea.
Până şi căscatul a devenit periculos…

Ziua 13
De câte ori închid ochii urmează un atac prin
surprindere.
E ca şi cum ai dormi cu un crucişător în pat.
Am probleme la mers şi, dacă el mai încearcă o dată
treaba aia, o să-l ucid cu mâinile mele.
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Ziua 14
Aş face orice să-l pot opri. Nimic nu mai funcţionează.
Am început să mă îmbrac ca o călugăriţă numai spre a-l
opri, dar asta îl aţâţă şi mai tare.
Ajutooor!…

Ziua 15
Cred că totuşi o să-l omor.
Mă înţeapă orice lucru pe care mă aşez.
Pisica şi câinele nu se mai apropie de el. Nici prietenii nu
ne mai vizitează.
Noaptea trecută i-am zis să şi-o facă singur…
Și a făcut-o…!

Ziua 16
Nemernicul a început să se plângă de dureri de cap.
Azi îmi doresc să-i explodeze scula.
Cred că o să-i propun să treacă din nou la calmantele lui.

Ziua 17
A încetat să mai ia Viagra dar nu-şi face efectul.
Doamne! …iar vine înspre mine!…

Ziua 18
A trecut din nou pe calmante.
Puturosul iar stă înfipt în fotoliu la televizor cu
telecomanda în mâna, aşteptând ca eu să fac totul în casă.
Ce fericire absolută!
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Într-o zi soţul vine de la serviciu şi nu poate băga maşina
în garaj deoarece pe aleea spre garaj erau trântite bicicletele
copiilor.
Dă să bage bicicletele în garaj şi găseşte jeep-ul soţiei
deschis şi câinele plin de noroi întins pe banchetă din spate.
Nedumerit, intră în curtea interioară unde vede copiii
într-o baltă de noroi, piscină şi ea murdară, copiii se stropeau cu
furtunul.
Îngrijorat, intră în bucătărie nu fără a observa că geamul
de la uşă era plin cu pălmuţe de ciocolată, clanţa îmbrăcată în felii
de şuncă şi gaura cheii înfundată cu un cârnat.
În bucătărie curgea apa, frigiderul era deschis şi
conţinutul lui vărsat pe podea, farfurii şi pahare murdare peste
tot. Pe masă o baltă de suc, muștele roiau pe masă.
Pe jos nu se putea călca altfel, decât pe mâncarea
căţelului sau în conţinutul borcanelor de murături. Panicat şi alb
la față, începe să îşi caute soţia prin toată casa.
Era un vacarm de nedescris - televizorul şi computerul
erau date la maximum.
Intră în baie unde prosoapele pluteau pe podea într-o
baltă de apă şi sulurile de hârtie igienică erau derulate prin cuier,
prin cadă şi pe mânerul de la uşă .
În sfârşit îşi găseşte soţia în ultimul dormitor relaxată cu
o mască pe faţă, bigudiuri în păr. Citea o revistă şi asculta muzică
cu căştile pe urechi. Cu un ultim efort, o întreabă ce s-a întâmplat.
Ea îi răspunde:
– Îţi aduci aminte când te întorceai acasă şi mă întrebai
ce am făcut toată ziua? Ei bine... azi n-am făcut nimic!

Ochiul vânăt micşorează câmpul vizual, dar creşte
experienţa!
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Ce spun femeile când sunt surprinse asupra
faptului
Acum două zile, am fost invitată de prietenele mele la o
petrecere şi i-am promis soţului că mă întorc acasă la miezul
nopţii. Orele treceau, noi ne simţeam bine, şampania curgea, aşa
că doar pe la 3:00 m-am îndreptat spre casă, beată criţă.
Tocmai când am ajuns la uşă, ceasul cu cuc din holul casei
a început să cânte de trei ori. Dându-mi seama că soţul meu o să
se trezească, am făcut eu “cu-cu” de încă 9 ori. Am fost mândră de
ce idee genială am avut, chiar şi beată fiind, ca să evit un scandal.
A doua zi dimineaţa, soţul meu m-a întrebat la ce oră am
venit şi când i-am spus că la 12, nu a părut foarte surprins. Uuuf,
am scăpat!, mi-am zis. Apoi, mi-a atras atenţia că trebuie să ne
cumpărăm un nou ceas cu cuc.
– De ce?, l-am întrebat.
– Păi, astă-noapte, cucul a cântat de trei ori, apoi a zis
“futu-i”, a mai cântat de patru ori, şi-a dres vocea, a mai cântat de
trei ori, s-a hlizit, a mai cântat de două ori, după care a râs un sfert
de oră...

Unul, la şapte dimineaţa, sub balcoanele unui bloc, zbiera
din toţi bojocii:
– Nuţiii! Nuuţiii!
Nici un răspuns. Iarăşi:
– Nuţiii! Nuuţiii!
Tot nici un răspuns. Iarăşi:
– Nuţiii! Nuuţiii!
Catadicseşte unul să deschidă:
– Ce aia a mă-tii vrei, mă, de zbieri aşa la şapte dimineaţa?
– Nuţi s-a sculat?
– Nu mi s-a sculat!
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Nu te băga în lumea drogurilor,
suntem şi aşa destul de mulţi
acolo

Să nu bei! Dar dacă bei, ai grijă să nu te îmbeţi. Dar
dacă te îmbeţi, ai grijă să nu conduci. Dar dacă
conduci, ai grijă să nu te oprească poliţia. Dar dacă
te opreşte, ai grijă să te dai altcineva.
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Un tip moare şi ajunge în iad. După câteva ore de stat
deoparte bombănind şi înjurând, un drăcuşor se aproprie de el şi
îl întreabă de ce e trist şi supărat. Tipul răspunde:
– Pai de ce aş fi fericit? Sunt în iad!
Drăcuşorul îl contrazice:
– Păi să şti că nu-i aşa de rău aici... Ţie îţi place să bei?
TIPUL: Bineînţeles!
– Atunci lunea şi marţea te vei distra de minune... Avem
open-bar... tequila, gin, rom, vodcă, bere la discreţie şi nu îţi vă
face rău, că doar eşti deja mort!
TIPUL: Ce mişto!
DRĂCUŞORUL: Fumezi?
TIPUL: Da!
DRĂCUŞORUL: Atunci miercurea şi joia o să-ţi placă.
Ţigări din toată lumea, tutun exotic, narghilea, pipe şi ţigări de nu
se mai termină şi n-o să-ţi facă nici un rău, că doar eşti deja mort!
TIPUL: Bineee!
DRĂCUŞORUL: Îţi plac drogurile?
TIPUL: Bineînțeles, altfel nu aş fi ajuns aici!
DRĂCUŞORUL: Perfect, vinerea şi sâmbăta avem party
drug: ecstasy, iarbă, haşiş, heroină, ciuperci halucinogene, tot ce
vrei şi ce nu vrei, de calitate nemaiîntâlnită şi sigur fără riscul de
a muri de supradoza... hihihi!
TIPUL: Wow!
DRĂCUŞORUL: Eşti gay?
TIPUL: Nu!
DRĂCUŞORUL: Păcat, atunci nu cred că duminca o să te
distrezi prea tare!

Cuvântul „vegan” provine din limba dacă, unde însemna
„vânător foarte prost”.
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Într-o zi toridă de vară, o familie numeroasă, încărcată cu
pături, șezlonguri, coșuri pentru mâncare și alte ustensile
folositoare la mare, traversa plajă în direcția parcării. După 10
minute tot alaiul se întoarce înapoi, în frunte cu capul familiei,
care vorbea cu cel mai mic membru al neamului:
– Acum, fiica tatei, arată unde sunt îngropate cheile...

Anunţ într-o benzinărie:
FUMATUL INTERZIS! Poate viaţa voastră nu valorează
mare lucru, dar benzina este a dracului de scumpă!

Dacă lui Gigi Becali îi legi mâinile la spate, îi înjumătăţeşti
vocabularul...

Niță Drăgan:
– Aş mai vrea să plec la Paris !
– Ai mai fost?
– Nu, dar am mai vrut!

Mă sună prietenul meu cel mai bun azi şi-mi zice:
– Tocmai am avut un Turcia-România... Nu ai cumva
vreun pat liber pentru câteva săptămâni, până găsesc un
apartament?
– Mă tem că nu, îi zic. Dar am totuşi o canapea...
– Perfect! îmi zice el, eşti un adevărat prieten.
Și completează:
– În câteva clipe o trimit la tine.
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Dr. Bulă vindecă toate bolile din lume
Bulă ajunge în America şi nu ştia cum să facă rost de bani.
Merge el prin oraş şi vede un cabinet: "Dr. John, vindec toate
bolile din lume".
Mai merge ce mai merge şi vede un alt cabinet: "Dr.
Smith, vindec toate bolile din lume"… Se gândeşte el să-şi
deschidă un cabinet asemănător.
Zis şi făcut: "Dr. Bulă vindec toate bolile din lume". Acum
concurenţii s-au gândit să-l elimine şi trimit la el un om să spună
că nu are gust.
PACIENTUL: Dom' doctor, orice mănânc nu pot să simt
gustul mâncării. Nu ştiu ce să fac!
BULĂ: Se rezolvă. Asistentă, vezi dulapul 6, sertarul 5, 2
linguriţe.
PACIENTUL: Păi, dom' doctor, ăsta-i căcat.
BULĂ: Pacient recăpătat gustul.
A doua zi, pacientul vine din nou.
PACIENTUL: Dom' doctor, am o mare problemă. Nu ţin
minte nimic. Uit de la mână pân' la gură..
BULĂ: Nici o problemă. Se rezolvă. Asistentă, vezi
dulapul 6, sertarul 5, 3 linguriţe.
PACIENTUL: Dom' doctor, dacă-mi daţi iar căcat...
BULĂ: Pacient recăpătat memoria.
A treia zi pacientul vine iar.
PACIENTUL: Ştiţi, dom' doctor, am o mare problemă.
Ştiţi, eu cu femeile nu prea pot, ce mai, nu mi se scoală.
BULĂ: Se rezolvă şi asta. Asistentă, te rog, dezbracă-te.
Se dezbracă asistentă, se mişcă pe lângă pacient, nimic.
BULĂ: Da, e adevărat, dar staţi liniştit, se rezolvă.
Asistentă, dulapul 6, sertarul 5, 2 linguriţe.
PACIENTUL: Dom' doctor, dacă-mi daţi iar căcat, te fut şi
pe tine şi pe asistentă de nu vă vedeţi.
BULĂ: Pacient recăpătat potenţa.
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O familie aşteaptă musafiri. Deodată, soţul începe să
ascundă câteva cărţi la care el ţinea mult. Soţia:
– Dar de ce faci asta? Crezi că musafirii noştri ar putea să
le fure?
– Nu, dar dacă şi le recunosc?

Draga Ariel,
Îţi scriu ca să-ţi spun cât de grozav eşti! Te folosesc de
când m-am măritat, pentru că mama mi-a spus că eşti cel mai bun.
Acum, după ce am împlinit 50 de ani, te găsesc chiar şi
mai bun! Asta pentru că acum o lună, am vărsat puţin vin roşu pe
bluza mea albă cea nouă. Nesimţitul meu de bărbat a şi început să
mă piseze că sunt neîndemânatică şi că sunt o pacoste în general.
Şi uite-aşa, mai una, mai alta, până la urmă m-am trezit şi cu o
groază de sânge de-al lui pe bluză. Am încercat să scot petele cu
un detergent ieftin, dar n-a mers. Am dat o fugă la supermarket,
am cumpărat Ariel cu înălbitor şi, spre surprinderea şi bucuria
mea, toate petele au dispărut! De fapt, au ieşit atât de bine că până
şi poliţiştii care au venit ieri mi-au spus că testele de ADN de pe
bluza mea au fost negative. După aceea a sunat şi procurorul şi
mi-a spus că nu mai figurez pe lista suspecţilor în cazul dispariţiei
soţului meu. Ce uşurare! Să ai de-a face cu menopauza este
suficient, nu ai nevoie să mai fii şi suspectata de crimă. Îţi
mulţumesc din nou că eşti atât de grozav!
Cu bine, am terminat! Trebuie să le mai scriu şi celor care
fac sacii din plastic...

Indiferent de viteză pe care o ai când mergi cu maşina, cei
care merg mai încet – dorm la volan, iar cei care merg mai repede
– sunt sinucigaşi.
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Se duce Făt Frumos să omoare balaurul fioros. Ajunge la
grotă, păşeşte dârz, apare balaurul cu două capete. Făt Frumos
scoate sabia şi i le taie. Imediat cresc alte 4 capete în loc. Făt
Frumos le taie şi pe aceastea şi alte 8 capete răsar imediat. Le taie
pe astea 8, cresc alte 16. Le taie şi pe aceastea şi deodată cresc 32.
Munceşte Făt Frumos să taie toate cele 32 de capete, pac! 64. Taie.
Apoi 128. Taie. Apoi 256. Taie. Apoi brusc balaurul muri. De ce?
Era un balaur pe 8 biţi!

S-a oprit o ciocănitoare pe o creangă şi printre frunze
vede nişte ochi mari:
– Bufniţă, tu eşti?
– Nu, sunt vrăbiuţa!
– Dar de ce ai ochii aşa mari?
– Mă caaaaac!

După două ore cu o femeie la volan, GPS-ul a întrebat:
– Unde suntem, femeie?!
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Am trecut ieri pe stradă pe lângă fosta mea prietenă fără
să o bag în seamă.
Nu a fost ceva intenționat. Pur și simplu, nu am
recunoscut-o cu gura închisă.

Un indian cu capul lipit de pământ pe o autostradă
americană. Turişti curioşi în jurul lui. Indianul:
– Chevrolet... de şapte ani... cu numere de Florida...
culoare albă... aripa dreaptă lovită... patru feţe palide...
La care, turiştii impresionaţi:
– Dumneata auzi atâtea lucruri?
– Da' pe dracu', acu' cinci minute a trecut peste mine.

Preşedintele Bush şi secretarul de stat Colin Powell
stăteau într-un bar. Un tip intră şi îl întreabă pe barman:
– Nu-s aia preşedintele Bush şi Colin Powell acolo la
masă?
– Da, ei sunt, răspunde barmanul.
Aşa că tipul se duce la ei şi le zice:
– Ce onoare, ce faceţi aici?
– Plănuim al treilea război mondial, zice Bush.
– Serios? Şi ce o să se întâmple?
– O să omorâm 140 de milioane de irakieni şi o blondă cu
ţâţe mari, zice Bush.
La care tipul:
– O blondă cu ţâţe mari? De ce s-o omorâţi pe blondă cu
ţâţe mari?
Bush se întoarce spre Powell, îl bate pe umăr şi zice:
– Vezi, bă, deşteptule, ţi-am zis eu că n-o să-i pese
nimănui de 140 de milioane de irakieni!
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Vine Ion acasă. Intră, dar în casă îl vede pe Gheorghe.
– Ce faci aici, Gheorghe?
– Aştept autobuzul.
Ion iese. Dar îi vine în minte un gând: "De unde la mine în
casa autobuz?". Se întoarse, dar Gheorghe nu mai era. "Totuşi a
venit autobuzul", se gândi Ion.

– Doctore, am nevoie de un preparat eficient pentru
slăbit!
– Nici o problemă. Vă prescriu cărbune.
– În praf sau în pastile?
– În saci. O să descărcați vagoane.

– Tu unde te-ai născut?
– La spital.
– Dar ce ai avut?

Azi-dimineaţă, nevastă-mea a început să urle la mine:
– E numai vina ta!
– Dar ce am făcut?
– Lasă-mă un minut să mă gândesc, abia m-am trezit!

Un medic rezident, foarte tânăr şi neexperimentat, asista
prima lui pacientă la naştere. La sfârşit, medicul întreabă pe
profesorul care l-a asistat dacă s-a descurcat bine. Profesorul a
zâmbit şi i-a zis:
– Pentru prima dată, v-aţi descurcat destul de bine, doar
că pe viitor să ţineţi minte: loviţi peste fund copilul, nu mama!
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– Chelner, te-am strigat de zece ori.
– Ştiu domnule.
– Şi de ce n-ai venit?
– De nouă ori n-am auzit…

– Fiica mea, băiatul ăsta este orfan, în plus, este şchiop.
Nu te căsători cu el.
– Eu nu am nevoie de un bărbat chipeş.
– Eu vorbesc despre altceva. Ai milă de el, şi aşa l-a bătut
soarta...

Un poliţist în autobuz. Înghesuială mare, căldură. Cineva
strănută. Poliţistul:
– Cine a strănutat?
Linişte.
– Cine a strănutat?! insistă poliţistul grav.
Lumea nu mai respiră. Poliţistul scoate pistolul şi trage
două focuri pe geam:
– Cine a strănutat!?!
Toţi tremurau. În sfârşit, o băbuţă pe un scaun cu voce
gâtuită:
– Eu am strănutat…
– Sănătate, mamaie!
Apoi cu privirea spre ceilalţi călători speriaţi:
– Ni s-a ordonat să fim politicoşi!

– Mami! Tata iar s-a îmbătat!
– De unde ştii?
– Bărbiereşte oglinda din baie!
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Un poliţist opreşte un motociclist care gonea pe strada
principală.
– Să vă explic... începe motociclistul, dar poliţistul i-o
retează imediat:
– Nu-i nevoie de explicaţii. O să te las să-ţi răcoreşti
călcâiele la poliţie până se întoarce şeful.
– Dar de fapt...
– Nicio vorbă să n-aud! Mergem la secţie şi nu mă
interesează ce ai să-mi spui! Câteva ore mai târziu, poliţistul se
uită să vadă ce face prizonierul său în celula secţiei şi-i spune:
– Ai noroc că şeful e socru mic azi, o să fie în toane bune
când vine.
– Greu de crezut, zice tipul din celulă. Eu sunt mirele.

– Nu vă supăraţi, domnule, că vă spun asta, dar secretara
dumneavoastră a fost foarte nepoliticoasă. A ţipat la mine şi m-a
trimis la dracu'!
– Atunci, de ce aţi venit la mine?

În restaurant, după o lungă aşteptare, clientul foarte
iritat întreabă:
– Nu vă supăraţi, chelnerul care mi-a luat comanda mai
lucrează la dumneavoastră?

Într-un sat, izolat de lume, intră un tip cu căruţa:
– Oameni buni, oameni buni! Am adus cărbune!
Iapa toată în spume, moartă de oboseală, se întoarce şi-i
spune:
– Da, mă, în morţii mă-tii... tu ai adus...
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– Alo, Poliţia, am călcat un curcan pe şosea, ce să fac?
– Jumuliţi-l şi puneţi-l la cuptor la 180 de grade pentru o
oră!, îi răspunde, în zeflemea, poliţistul.
– Bine, dar cu motocicleta lui ce fac?!

Bulă mergea într-o zi pe stradă și un om îl întreabă:
– Bulă, unde te duci?
– Da' de unde știi tu că nu vin?

Doi homosexuali într-un avion:
– Am făcut-o în lift, în parc, în magazin şi în cinematograf
dar în avion niciodată. Hai să ne-o punem!
– Băi, eşti nebun? Aici chiar te poate vedea cineva!
– Stai că-ţi demonstrez: Alo, are cineva un pix? UN PIX,
VĂ ROG!
Nimeni nici o mişcare, nici nu s-au uitat la el.
– Vezi? Hai la treabă!
... Şi-o pun repede-repede, iar după vreo trei minute
apare stewardesa. Se uită să vadă dacă toţi au mâncare, băutura,
iar în coada avionului da peste un bătrânel care vomase pe el.
– Vai domnule! De ce nu m-aţi chemat să-mi cereţi o
pungă, ceva?
– N-am vrut curaj, domniţă, că a cerut unul acum cinci
minute un pix şi ce pulă în cur şi-a luat!

Tupeu este atunci când un bărbat se întoarce acasă la 4
dimineaţa mirosind a parfum de femeie, cu urme de ruj, intră în
casă şi, văzând-o pe nevastă-sa cu o mătură în mâna, îi zice:
– Nu te enerva, că tu urmezi!
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Nu e important cum te văd alţii. E important
cum te vezi tu.


Un om bătrân cu păr alb mânca într-un restaurant de pe
lângă o şosea, pe când deodată intrară trei motociclişti ai iadului.
Primul motociclist s-a apropiat de bătrân şi şi-a aruncat
ţigara în prăjitura acestuia, apoi s-a aşezat la tejghea.
Apoi al doilea motociclist s-a apropiat de bătrân, i-a
aruncat paharul cu lapte al acestuia şi s-a aşezat şi el la tejghea.
În sfârşit, al treilea motociclist i-a aruncat în poala tavă
lui cu mâncare şi s-a dus şi el lângă tovarăşii lui la tejghea.
Fără un cuvânt de protest, bătrânul a ieşit din restaurant.
La scurt timp după aceea, unul din motociclişti s-a
adresat chelneriţei:
– Nu prea e bărbat adevărat moşul ăla, aşa-i?
Chelneriţa i-a răspuns:
– Şi e şi un camionagiu prost. Când a plecat, a trecut peste
trei motociclete şi n-a mai rămas mare lucru din ele…
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Ies doi beţivi din bar. Unul vede un câine care se lingea la
ouă. Primul zice:
– Hâc... ce n-aș da să pot să fac şi eu asta!
La care cel de-al doilea răspunde:
– Hâc... cred că dacă îi dai un biscuite te lasă şi pe tine!

Un beţiv iese dimineaţa la ora cinci din cârciumă. Merge
el ce merge şi vede un bărbat care se ducea la munca şi îl întreabă:
– Domnule, fiţi drăguţ şi spuneţi-mi şi mie la ce oră dă
drumul la tramvaie?
– Du-te domnule, nu vezi că eşti mort de beat? Dacă ar fi
toţi oamenii aşa că tine s-ar duce lumea de râpă.
– Domnu’, fiţi drăguţ şi spuneţi-mi şi mie la ce oră dau
drumul la tramvaie?
– Domne, lasă-mă dracului în pace!
– Domnu’, fiţi drăguţ şi spuneţi-mi şi mie la ce oră dau
drumul la tramvaie?
– La 6!
– Şi de ce au întins șinele aşa devreme?
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Un nebun scria o scrisoare. Un tip vine şi îl întreabă cui îi
scrie scrisoarea. Nebunul zice:
– Mie.
– Şi ce scrie în ea?
– Nu ştiu, că încă nu am primit-o!

Un nebun trăgea o sfoară prin curtea spitalului.
Un vizitator îl întreabă:
– Nu vă supăraţi, de ce trageţi sfoara aceea după dvs?
– Dar ce? Vrei s-o împing?

La spitalul de nebuni:
– Doctore, a venit vremea să mă externaţi. Sunt perfect
normal! Mi-au spus vocile...

Un preot urcă scările.
La etajul 1, miros de grătar, la 2 – miros de chiftele.
– E vineri, băi, păcătoşilor! Arde-i, Doamne!
Mai urca încă unul şi ajunge acasă: ficăţei la cuptor cu
mămăligă.
– Am glumit, Doamne, iartă-i!

Ultima oră: Guvernul a reuşit să vândă CFR Marfă!
Investitorii au venit cu căruţele şi bomfaierele să-şi ia achiziţia.

Singurii câini care au câştigat în seara derby-ului au fost
ăia de la Românii au Talent!
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Ţiganul la Paris.
– Băiatu’, faci şi mie poză cu catedrala?
– Da, dar ăsta-i Turnul Eiffel, catedrala e…
– Catedralo! Fă, vino-ncoa!

Liga antialcoolicilor din Vaslui: ”Luptăm împotriva
băuturii. Cu tărie”.

– Vă atragem atenţia că salariul dumneavoastră este
confidenţial…
– Nu vă faceţi griji, şi mie mi-e ruşine să spun cu cât mă
plătiţi.

Porcuşorul agresiv, aşezat în autobuz, plin ochi. Intră o
bătrânică, tremurând. Porcuşorul agresiv o întreabă:
- Bătrânico, ai vrea să te aşezi?
- Da, ar fi foarte drăguţ.
- Şi totuşi, mă întreb unde...

Pretenţii:
Un domn din Călăraşi a fost dat afară dintr-un club
exclusivist de manele din Mamaia pentru că nu avea ceafa destul
de groasă.

Un ţăran sărac intra într-un bar. Cum intră, cade jos.
Q De ce?
A Era sărac lipit pământului.
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Un tip speriat intră într-un restaurant:
– Al cui este pitbull-ul de la intrare?
Un tip îi răspunde plictisit:
– Este al meu, care-i problema?
– Sunt dezolat, dar caniche-ul meu l-a ucis pe al dv.
– Imposibil, câinele meu să fie omorât de un caniche... Mă
faceţi să râd. Cum se poate că o javră prăpădită să-i facă asta fiarei
mele?
– Cred că pitbull-ul dv. s-a înecat în timp ce îmi mânca
caniche-ul.


Astăzi am avut o zi cumplită. De dimineaţă mi-au furat
maşina, la prânz mi-au spart apartamentul, iar seara mi-au golit
contul bancar. Noroc că singurul lucru pozitiv a fost un test
medical...

Ştiai că în corpul omenesc există un nerv care face
legătura între globul tău ocular şi anus? Se numeşte Nervul Optic
Anal, şi este responsabil de viziunea căcăcioasă despre viaţă. Dacă
nu credeţi, încercaţi să vă smulgeţi un fir de păr din fund, să vedeţi
cum vă dau lacrimile...
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Soţia îşi aştepta soţul acasă să îi zică că vrea să se
despartă de el pentru că e un sărăntoc și vrea o viață mai bună.
Intră soţul pe uşă şi zice bucuros:
– Iubito, am o veste bună pentru tine.
– Eu am o veste rea. Dar, în fine, te las pe tine să zici
primul.
– Vestea bună e că am câştigat la loterie 100.000 de
dolari... Acum, care e vestea rea?
La care soţia:
– S-au ars sarmalele…

La Radio Erevan, un bătrânel întreabă:
– Poate sexul, în ultimele luni de sarcină să provoace
travaliul?
– Doar dacă sexul este între soţul tău şi o altă femeie.
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La un spital de nebuni vine o inspecţie. Uimit inspectorul
constată că spitalul este aproape gol, câteva cadre medicale şi
niciun pacient!
– Dar unde sunt pacienţii, întreabă inspectorul.
După o scurtă tăcere se aude o voce dezamăgită:
– Participă cu toţii la "Românii au talent"!

Q Păsărelele se pupă?
A În general, păsărelele se pupă, numai cucul se suge!

La examenul de admitere pentru medicină, studenții au
rămas siderați datorită întrebării:
„Rearanjaţi literele P_N_E_S_I în așa fel încât să arate o
parte a corpului uman cel mai folositor când este ridicat.”
Cei care au ortografiat SPINE (șira spinării) au devenit
studenți la medicină și poate absolvenți.
Ceilalți sunt acum în Parlament.

Întrebare la Radio Erevan:
– Dacă o să continui să fac sex de 10 ori pe noapte pot
avea probleme mai târziu?
– Sperăm că, da. Aşa ar fi drept!

Am sunat-o pe prietena mea şi i-am zis:
– M-am gândit să luăm cina împreună seara asta, ce zici?
– Minunat, iubitule! răspunse ea. La şapte sunt la tine.
– Vino mai degrabă pe la cinci, zic, cina nu se pregăteşte
singură.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

160

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Întrebare la Radio Erevan:
– Poți să faci baie dacă ai diaree?
– Daca ai destulă… da!

Un reporter merge într-un sat să ia nişte interviuri. Spre
mirarea lui, satul era gol. Doar la o poartă zăreşte o bătrână.
Reporterul se apropie de ea:
− Sărut mâna, mamaie, da’ unde’s femeile din sat?
− La caminu’ cultural, maică, să înveţe limba engleză.
− Da’ bărbaţii?
− La căminu’ cultural, maică, să înveţe limba engleză.
− Şi copiii?
− La căminu’ cultural, maică, să înveţe limba engleză.
− Da’ matale, matale de ce nu te-ai dus?
− Because I already speak English!

– Ioane, ce tot învârți cocoşul ăla pe toate părțile?
– Măi, Mărie, încerc să-l dau cu o oră înainte.

Ion şi Gheorghe stau de vorbă. Ion:
– Mă, Gheorghe, ce porci sunt bărbaţii ăştia!
– Ioane, te rog să faci afirmaţia asta la singular!
– Bine, mă, Gheorghe, ce porc eşti…

– Ai auzit că ăştia au început să vândă boli la farmacie?
– Cum adică, Ioane?
– Păi ziseră adineauri la TV: “Ia-ţi acum din farmacie:
Nurofen, răceală şi gripă”.
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Ioana îi dă un telefon Măriei :
– Auzi, Mărio ! Mi s-a stricat televizorul şi nu ştiu ce să îi
fac! Bărbatul tău îi cumva acasă?
– Îmi pare rău, dar nu-i acasă. Dacă vrei, ţi-l dau pe-al tău.

Maria se mărită. Ion o suceşte pe toate părţile şi zice:
– Bun pământ!
Apoi adoarme fără să-i fi făcut ceva. La un moment dat,
Maria, nemaiputând să reziste, îi zice:
– Ioane, bagă plugul în pământul ăsta, că de nu, îl dau la
americani să facă bază militară!

– Ioane, sunt însărcinată! Copilul e al tău!
–Cum aşa? Păi noi nici măcar nu am făcut dragoste!
– Ştiu, Ioane! Şi eu sunt şocată!

– Draga mea, deseară voi merge la club cu prietenii, o să
jucăm bowling şi cred că o să mă reţină până dimineaţă, te superi?
– Dragul meu, desigur, du-te, eu doar nu te ţin de coarne!

Un puşti suna la familia Buca.
– Alo, familia Buca?
– Da.
– D-nul Buca este?
– Da, la telefon.
– Dar d-na Buca, este?
– Este şi dânsa.
- Înseamnă că tot CURUL e acasă!
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Ion se căsătoreşte cu Maria după doar trei luni de relaţie.
După o săptămână de la nuntă Maria naşte… Iese Ion în sat să facă
o cinste la prieteni, la care ăştia încep:
– Bă, Ioane, ce eşti mă aşa prost?! Nu e, mă, copilul tău, că
voi nu aveţi decât trei luni împreună, mă!
Ion, dezamăgit, merge acasă şi îi spune Mariei:
– Mărie, toată lumea râde de mine că micuţul nu-i al meu,
că noi nu avem decât trei luni împreună!
La care Maria :
– Mă Ioane, ia vino aici lângă mine să-ţi explic, pentru că
prietenii tăi fac mişto de tine! Ioane, ai stat tu trei luni cu mine?
– Da!
– Am stat eu trei luni cu tine?
– Da!
– Am stat noi trei luni împreună?
– Da!
– Ei! Şi-atunci?! Fă şi tu o socoteală şi vezi, ies nouă luni?!
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– Mărie, unde-i fiică-ta, iar a dispărut de-acasă?, o întreb
aseară pe nevastă-mea.
– Deh, trebuie s-o înţelegi şi pe ea, ştii cum sunt tinerii la
vârsta asta, au fluturi în stomac… răspunse ea, făcându-mi cu
ochiul.
– O fi, dar totuşi, e aproape miezul nopţii!
– Păi, ştiu şi io ce să zic? Ai ei or fi de ăia, fluturi de
noapte…

Am devenit superstiţios. Cred în mine.

La școală, copiii învaţă despre cuvântul “probabil”.
ÎNVĂŢĂTOAREA: Alcătuiţi propoziţii cu “probabil”!
ANIȘOARA: De Crăciun probabil primesc o păpuşică!
IONICĂ: Mâine probabil primesc ciocolată!
BULĂ: Mama se duce cu ziarul în grădină!
– Bulă! Asta ce legătură are cu “probabil”?
– Păi probabil se duce să se cace, pentru că nu ştie să
citească!

Mecanicul unui metrou bucureştean are parte de o zi
banală, până când îşi face intrarea în cabina un tip cu un pistol în
mână care comanda scurt:
– La Beirut!
După ce-şi revine din şoc, vatmanul încearcă să-i explice
agresorului:
– Domnule, asta-i metrou, nu avion, merge pe unde are
șine. Doar nu credeţi în realitate că pot să vă duc la Beirut cu
metroul?
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Intrusul, însă, ştie una şi bună:
– La Beirut!
Vatmanul, resemnat, anunţa la microfon:
– Toată lumea în vagoane, se închid uşile, următoarea
staţie: Beirut, cu peronul pe partea dreaptă.
Pe faţa agresorului, înfloreşte un zâmbet:
– Vezi, mă? Are dreptate Băsescu: voi puteţi, mă, da' nu
vreţi.

– Mă, Vasile, azi am fost la bordel, mă!
– Hai lasă-mă!… Şi cum a fost, mă?
– Mare harababură e acolo, mă!
– Cum aşa?
– Toate erau cu fundu-n sus…

Într-un parc din capitală un poliţist şi câinele său jucau
şah. Un trecător mirat din cale-afară de ceea ce vede în faţa lui se
adresează poliţistului:
– Domnule poliţist, ce câine deştept! Ştie să joace şah!…
– Ah, da’ de unde, este 2-1 pentru mine!

Se duce unul la un magazin de lenjerie intimă să îi
cumpere iubitei o pereche de chiloți sexy. Intră în magazin și zice:
– Nu vă supărați, vreau să îi fac iubitei mele un cadou: o
pereche de chiloți sexy...
– Sigur, ce vârstă are ea? Ca să vedem ce mărime i s-ar
potrivi.
– E în clasa a 9-a...
– Și mai exact?!, întreabă vânzătoarea.
– A 9-a C!
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– La mulţi ani, iubito!, i-am zis soţiei mele blonde astăzi
de 1 Iunie.
– Dar ce, ţi se pare că sunt încă un copil?, mă întrebă ea.
– Nu, însă i-am spus aşa, metaforic, copilului din tine... am
răspuns, făcându-i cu ochiul.
– Vai ce mă bucur!, zise ea, sărind în braţele mele. De ce
nu mi-ai spus, hoţomanule, până acum, că sunt însărcinată?

O blondă era măritată cu un fermier. Într-o dimineaţă,
după ce omul nostru termină de verificat vacile, îi spuse soţiei
sale:
– Veterinarul va veni astăzi pentru a însemina artificial
una dintre vacile noastre. Vezi că în grajd am bătut un cui
deasupra staulului unde e vaca ce trebuie însămânţată, mai exact
între staului doi şi staulul patru. Te rog să-i arăţi veterinarului
când o să vină, bine?
Apoi fermierul a plecat la muncă pe câmp. După un timp
a apărut veterinarul, iar soaţa blondă îl conduse aşadar pe tip în
grajd. În timp ce se plimbau de-a lungul grajdului a văzut cuiul cu
pricina, pe care îl bătuse soţul ei şi-i spuse medicului veterinar:
– Aici este vaca!
Veterinarul, bănuind că blonda este cam naivă, ca de
obicei cum sunt toate blondele, o întreabă:
– Doamnă, de unde ştiţi că tocmai asta e vaca? Te rog sămi spui, mor de curiozitate!
– Foarte simplu, îi explică blonda. După cuiul ce e bătut
sus, deasupra staulului.
Veterinarul a izbucnit în hohote de râs şi o întreabă:
– Şi pentru ce, mă rog, e cuiul acesta?
La care blonda se întoarse către el şi-i răspunse:
– Cred că e pentru că a-ţi agăţa pantalonii de el…
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De ce o bere e mai bună decât o femeie















O bere nu va face niciodată accident cu maşina!
O bere nu se va plânge niciodată că o strânge
centura de siguranţă!
O bere nu ar cumpăra niciodată un automobil
automatic!
O bere te aşteaptă răbdătoare în maşină!
O bere nu îşi face griji de felul cum şofezi!
O bere nu ar umple tancul cu benzina proastă
numai pentru a economisi câțiva lei!
O bere nu fumează în maşină!
O bere e tot timpul umedă!
O bere o poţi împărţi cu prietenii!
O bere nu te enervează!
O bere nu are picioarele sau mâinile reci!
Etichetele de bere nu ies din modă nici măcar
odată în an!
O bere nu îţi va recomanda niciodată să nu
mănânci carne!
O bere nu are niciodată dureri de cap!


O blondă, în oglinda :
– Fată, dar ce bine semeni cu mine !

Mi-ar plăcea să câştig la loto ca să ajung să îmi cunosc
rudele.

Monarhia este acel tip de guvernare, în care cea mai
înaltă poziţie din ţară se transmite pe cale sexuală.
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Ai parcat ca un bou!

PROSTIA
NU E
HANDICAP
PARCHEAZĂ
ÎN ALTĂ
PARTE
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Fugi de tentaţii, dar
împiedică-te pe drum

Fetelor, ţineţi minte! Pinguinii sunt rândunicile
care au mâncat seara după ora 18!
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EA: Dragă, tu nu te gândeşti toată ziua decât la sex; nu am
putea discuta puţin despre literatură, artă?!
EL: Bine... Ai citit Balzac?
EA: Nu.
EL: Atunci… hai în pat!

Vecinii lui Bulă au un nou născut. Din nefericire, acesta sa născut fără urechi. Când familia lui Bulă este invitată la vecini
pentru a vedea copilul, tatăl lui Bulă îl ia de o parte şi-i explică:
– Copilul ăsta este marea lor bucurie, îl doresc de mult!
Dacă spui ceva despre urechile lui, te bat de te rup!
– Am înţeles, zice Bulă.
Când ajung în casa vecinilor şi dau cu ochii de copil, Bulă
zice entuziasmat mamei copilului:
– Vai, ce copil frumos!
Mama răsuflă uşurată. Bulă continuă:
– Ce mânuţe drăgălaşe, ce picioruşe frumoase... şi ce ochi
frumoşi! Ce-a zis doctorul, vede bine?
Mama:
– Da, vede bine, de ce întrebi?
– Pentru că, dacă va trebui să poarte ochelari, a belit pula!

E-mail de la soţie către soţ:
"Trimite-mi bani, că altfel încep să calc strâmb!”
E-mail de răspuns de la soţ către soţie:
"Calcă strâmb, şi trimite-mi şi mie nişte bani!"

Femeile pot folosi sexul ca o armă pentru a obţine ceea
ce vor. Bărbaţii nu pot, pentru ca sexul e ceea ce vor.
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Seara târziu, o domnişoară bună de tot mergea pe
trotuar, către casă. Un individ, pus pe agăţat, o interpelează:
– Domnişoară... Singurică, singurică?
După câţiva paşi, iar:
– Domnişoară... Singurică, singurică?
După alţi câţiva paşi, iar:
– Domnişoară... Singurică, singurică?
Într-un târziu, urlă:
– Domnişoarăăăăă... Singurică, singuricăăăă?
La care femeia, agasată şi plictistă total, îi răspunde:
– Da, mă! Singurică... Dar sătulăăăă!

Accident grav de circulaţie. Şoferii: unul rănit grav, unul
rănit uşor. La sosirea ambulanţei, medicul îl vede pe şoferul rănit
uşor că îl fute în cur pe şoferul rănit grav, la care întreabă:
– Ce faci, dom'le, eşti nebun?
– Nu... doar îi acord primul ajutor!
– Păi, primul ajutor se acordă prin "gură la gură"...
– Aşa am început şi noi, dar ne-am înfierbântat...

O pereche tânără joacă golf. La lovitură dată de ea,
mingea de golf sparge geamul unei case alăturate terenului de
golf. Geamul se fărâmiţează în mii de bucăţi.
Tinerii, conştienţi de greşeala lor, se duc imediat să
comunice proprietarului.
Sună la uşă, dar nu răspunde nimeni. Intră în casă prin
uşa deschisă a terasei şi văd lângă geamul spart şi o carafă spartă.
Lângă carafa stă un bărbat bine cu un turban pe cap.
– Dumneavoastră sunteţi proprietarul?, întreabă soţul.
Bărbatul îi priveşte pe tineri şi după un timp răspunde:

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

197

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

– Nu, eu am fost închis 1000 de ani în această carafă, dar
cineva a spart geamul şi carafa, cu o minge de golf şi m-a eliberat.
La aceste cuvinte, soţului i s-a iluminat privirea,
spunând:
– Aşa deci, dumneavoastră sunteţi spiritul din carafă?
– Corect, eu vă îndeplinesc două dorinţe şi a treia pentru
mine.
Se gândeşte soţul şi spune imediat:
– Super, deci eu vreau un salar lunar de $1.000.000,
neimpozabil.
Spiritul răspunde:
– S-a îndeplinit! Care este a doua dorinţă?
– Totdeauna să avem cele mai bune mâncăruri şi băuturi!
– Consideraţi şi această dorinţă îndeplinită.
Şi acum, dorinţa mea, spune spiritul. De 1000 de ani nu
am mai văzut o fiinţă feminină. Deci, doresc să mă culc cu nevasta
ta, care este foarte frumoasă. Tinerii se supun şi după câteva
minute spiritul şi femeia sunt într-o puternică activitate, timp în
care soţul se dedică mai departe golfului.
– Câţi ani are soţul tău?, întreabă spiritul.
– 27, răspunde soţia.
– Ciudat... şi încă mai crede în spirite?

O femeie mai plinuţa rămâne cu fundul blocat în toaletă
şi nu mai poate ieşi. Îşi strigă soţul, acesta vine, încearcă să o
scoată dar nu reuşeşte. Telefonează pompierilor să vină să o
scoată, când realizează că soţia să este dezbrăcată. Ia repede o
pălărie de cowboy ce era la îndemână şi îi acoperă părţile intime.
Vin pompierii, şeful de echipa se uită să evalueze situaţia, se
scarpină în cap şi spune:
– Pe soţia dvs. o s-o scoatem, dar pentru cowboy nu se
mai poate face nimic!
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Puterea vârstei
Am 20 de ani.
Mă trezesc dimineaţa, mă duc la baie, mă spăl. Am penisul
sculat. Încerc să îl îndoi cu o mână, nu pot. Încerc cu două mâini,
nu pot.
Am 30 de ani.
Mă trezesc dimineaţa, mă duc la baie, mă spăl. Am penisul
sculat. Încerc să îl îndoi cu o mână, nu pot. Încerc cu două mâini,
parcă se întâmplă ceva.
Am 40 de ani.
Mă trezesc dimineaţa, mă duc la baie, mă spăl. Am penisul
sculat. Încerc să îl îndoi cu o mână, nu pot. Încerc cu două mâini,
pot.
Am 50 de ani.
Mă trezesc dimineaţa, mă duc la baie, mă spăl. Am penisul
sculat. Încerc să îl îndoi cu o mână, pot. Încerc cu două mâini,
normal, pot.
Sunt din ce în ce mai puternic!

Un domn la mare intră în apa să facă o partidă de înot.
Din lipsă de antrenament oboseşte şi înghite apă. Salvamarul, tip
zdravăn, îl observă, sare în apă, îl trage la ţărm şi începe să-i facă
manevre de resuscitare. Domnul dă afară apa, apoi nişte alge, apoi
iar apa şi iar alge şi apa, şi alge... Trece unul pe acolo şi îi spune
salvamarului:
– Dom'ne, scoate-i fundul din apă că altfel goleşti toată
marea!

Un fotograf către fotomodel :
– Şi acum, dragă, te rog ceva: fața ta trebuie să reflecte
gândirea profundă. Eu te voi ajuta: gândeşte-te, cât face 6 ori 9?
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O dietă echilibrată înseamnă câte o macaroană
în fiecare mână.
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Când am avut 14 ani am vrut să am şi eu o prietenă.
La 16 ani mi-am realizat dorinţa. Am avut o prietenă însă
nu m-am simţit atras fizic de ea. Student fiind, m-am împrietenit
cu o femeie foarte senzuală, însă sensibilă. La cea mai mică
neînţelegere izbucnea în plâns şi ameninţa că se sinucide. Am
înţeles că am nevoie de o femeie echilibrată cu un carater stabil.
La 25 de ani am cunoscut o astfel de femeie. Din păcate,
ea era prea previzibilă şi m-am plictisit repede.
La 28 de ani am cunoscut o femeie foarte
temperamentală. Vorbea mult şi cu patos, sarea de la un subiect
la altul şi era cam certăreaţa de felul ei. Nu am reuşit să ţin pasul
cu ea. Am înţeles că am nevoie de o femeie inteligentă, cu caracter
puternic, care ştie ce vrea şi ştie cum să-şi realizeze dorinţele. Am
avut noroc şi am găsit-o. Ne-am căsătorit.
Chestia e că ea s-a plictisit repede de mine, a cerut divorţ
şi a plecat cu tot ce aveam.
Astăzi, la 40 de ani, caut femei frumoase cu ţâţe mari.

Când dorinţa de a face ceva se confruntă cu imaginaţia,
imaginaţia este cea care câştigă.

– Nu, te rog, nu-mi da sfaturi! Când am nevoie de părerea
unui specialist, vorbesc cu mine însumi!

Întrebare la radio Erevan:
– Ce înseamnă de fapt post negru ?
Răspuns:
– Post negru înseamnă că trebuie să mănânci pâine
neagră, icre negre, să bei vin negru şi să te culci cu o negresă!
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La New York s-a deschis un magazin unde femeile pot
alege şi cumpăra un soţ. La intrare sunt afişate regulile de
funcţionare ale magazinului:
 Poţi vizita magazinul o singură dată!
 Sunt 6 etaje şi caracteristicile bărbaţilor se
îmbunătăţesc pe măsură ce urci la etajul
superior.
 Poţi alege orice bărbat de un etaj, sau poţi urca
la etajul următor.
 Nu te poţi întoarce la etajul inferior!
O femeie decide să viziteze magazinul pentru a găsi un
bărbat care să îi ţină companie. La etajul unu pe uşă este
următorul afiş: „Aceşti bărbaţi au un loc de muncă!”
Femeia decide să meargo la etajul următor.
La etajul al doilea pe uşă este următorul afiş: „Aceşti
bărbaţi au un loc de muncă şi iubesc copiii!”
Femeia hotărăşte să urce la etajul următor.
La etajul al treilea pe uşă este următorul afiş:
„Aceşti bărbaţi au un loc de muncă, iubesc copiii şi sunt
extrem de frumoşi! "Wow", îşi spune femeia, însă hotărăşte să
meargă la etajul următor.
La etajul al patrulea pe uşă este următorul afiş:
„Acești bărbaţi au un loc de muncă, iubesc copiii, sunt
frumoşi de înnebunești şi ajută şi la treburile din casă!”
„Incredibil!”, exclamă femeia. Cu greu poate rezista, însă
totuşi decide să meargă la etajul următor.
La etajul cinci pe uşă este următorul afiş:
„Aceşti bărbaţi au un loc de muncă, iubesc copiii, sunt
frumoşi de înnebunești şi ajuta şi la treburile din casă şi sunt
extrem de romantici!”
Femeia este tentată să rămână şi să aleagă un bărbat, însă
până la urma decide să urce la ultimul nivel.
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La etajul şase se află următorul afiş:
„Eşti vizitatoarea cu nr. 31.456.012 a acestui etaj. Aici nu
sunt bărbaţi, acest etaj există numai pentru a demonstra că este
imposibil să satisfaci o femeie. Mulţumim pentru că aţi ales să
vizitaţi magazinul nostru!”
Vizavi de acest magazin, s-a deschis unul asemănător de
unde bărbaţii îşi pot cumpăra o nevastă.
La primul etaj sunt femei care sunt înnebunite după sex.
La etajul doi sunt femei care sunt înnebunite după sex şi
nu te bat la cap. Etajele de la 3 la 6 nu au fost niciodată vizitate de
bărbaţi!

– Iubitule, azi e ziua îndrăgostiţilor!
– Şi ne-au invitat?

O blondă este oprită din trafic de un poliţist:
– Bună ziua! Aţi depăşit limita de viteză. Vă rog să îmi
prezentaţi permisul dumneavoastră.
– Nu am aşa ceva.
– Nu aveţi?!
– L-am pierdut definitiv pentru conducere repetată în
stare de ebrietate.
– Aha... Vă rog să îmi arătaţi actele maşinii...
– Nu pot.
– De ce?
– Am furat această mașină.
– Ce?!
– Am furat maşina şi am ucis proprietarul.
– Poftim?!
– Dacă nu mă credeţi, cadavrul este în portbagaj. Vreţi să
îl vedeţi?
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În acest moment, poliţistul se retrage încet spre maşina
sa şi cere ajutoare prin staţie. În cinci minute, sosesc la faţa locului
alte cinci maşini de poliţie. Un ofiţer superior se apropie de
maşina femeii cu pistolul pregătit. Poliţistul:
– Doamnă, vă rog să ieşiţi din maşină!
Blonda iese din automobil.
– S-a întâmplat ceva, domnule?
– Colegul meu mi-a spus că aţi furat această maşină şi că
aţi ucis proprietarul.
– Am ucis proprietarul?!
– Da. Vă rog să deschideţi portbagajul.
Blonda deschide portbagajul, dar e gol...
– Maşina este a dumneavoastră?
– Da. Iată actele ei.
– Colegul meu susţine că nu aveţi permis de conducere.
Blonda caută în poşetă, scoate actul şi îl întinde
poliţistului. Acesta îl studiază şi constată că este în regulă. Tipul
deja nu mai ştie ce să creadă.
– Mulţumesc, doamnă... Vedeţi, colegul meu mi-a spus că
nu aveţi permis, că aţi furat maşina, că aţi ucis proprietarul...
– Sunt convinsă că porcul ăsta mincinos a spus şi că
mergeam cu viteză!

EA: Ce faci în seara asta?
EL: Ies cu cea mai frumoasă fată din lume.
EA: Ah... Bine!
Mai târziu, el sună la uşa ei.
EA: Ce cauţi aici?
EL: Păi, nu ţi-am zis că ies cu cea mai frumoasă fată din
lume?
EA: Wow... Eşti adorabil!
EL: Ştiu. E gata sora ta?
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O babă visează într-o noapte că Dumnezeu vorbeşte cu
ea şi îi promite că o să mai trăiască 35 de ani, pentru că a fost
credincioasă.
A doua zi, baba, la o clinică de chirurgie estetică, cere:
lifting, liposucție silicoane, vopsea blondă etc. Ce mai, după două
zile, cu banii de înmormântare, era ca Pamela Anderson!
Iese din clinică şi o calcă un autobuz.
La poarta Raiului, întreabă:
– Doamne, dacă mi-ai mai promis 35 de ani, de ce m-ai
omorât?
– Pana mea! Nu te-am mai recunoscut.

Un tip este sunat şi i se spune că soţia sa a făcut un
accident de maşină. Ajunge tipul la spital. Pe sală, un doctor:
– Dom' doctor, ştiţi ceva de soţia mea?
– A suferit multe lovituri la cap şi e posibil să stea în comă
vreun an de zile.
– Nu-i nimic, dom' doctor, o îngrijesc, o spăl, e soţia mea,
o iubesc.
– Dar după comă asta sunt şanse 50% să pice într-o comă
mai profundă, de trei ani.
– Nu-i nimic, dom' doctor, o iubesc mult pe soţia mea.
– Dar după coma asta sunt şanse 90% să pice într-o comă
şi mai adâncă, de cinci ani.
– Nu-i nimic…
La care, doctorul îl întrerupe:
– Hai, ba, că am glumit. A murit!

Q De ce îşi pune un bărbat prost gheaţă în prezervativ?
A Să dea înapoi umflătură!
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Greutatea normală: Nu trebuie să cântăreşti mai
mult decât frigiderul tău.
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Un bărbat vrea să cumpere lenjerie intimă tanga pentru
nevastă, aşa că se duce la un magazin. Vânzătoarea:
– Ce mărime doriţi?
– Hmmm, greu de spus…
– Este important să cunoaşteţi mărimea…
– Ştiu… mărimea 77!
– 77!? Această mărime nu există! Cum aţi ajuns la
mărimea asta?
– Păi avem acasă un televizor de 81 cm şi când ea se pune
în faţa lui rămân în stânga şi-n dreapta cam doi centimetri liberi!

Q Care-i diferenţa între chiloţii bunicii şi chiloţii unei
adolescente?
A La chiloţii bunicii trebuia să desfaci şnurul să vezi
curul, iar la adolescentă trebuie să desfaci curul să vezi şnurul.

Soacra vine acasă şi spune:
– Astăzi am fost la coafor.
Ginerele:
– Şi nu era deschis?

– Soacră-mea e ca ziarul.
– De ce, ştie atât de multe noutăţi?
– Pe naiba, apare zilnic.

O să-l numesc "smartphone" în ziua în care o să strig
"Unde dracu' mi-e telefonul?" şi el o să răspundă "Sunt aici, sub
geacă!".
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Ar trebui să-i spui că e plinuţă…


















… atunci când trece prin faţa televizorului şi pierzi
din cauza asta trei reclame;
… atunci când se urcă pe cântar şi apare mesajul: "Pe
rând, băieţi!" sau mesajul: "Va urma... "
… atunci când luptătorii de sumo par anorexici pe
lângă ea;
… atunci când nici Gigi Becali nu ar putea plăti
pentru liposucţia ei;
… atunci când e la fel de înaltă şi când stă în picioare,
şi când stă întinsă;
… atunci când are nevoie de foarte puţină apă când
stă în cadă şi de foarte multă vaselină când vrea să
iasă din ea;
… atunci când farfuria ei de ciorbă e dotată cu un
salvamar;
… atunci când merge la restaurant, primeşte meniul
şi spune iinstant: "Da, vă rog!";
… atunci când singurele poze recente pe care le ai cu
ea sunt poze din satelit;
… atunci când pe poza ei din paşaport scrie: "Poza se
continua pe paginile următoare";
… atunci când merge la cumpărături cu fetele,
singurul lucru în care încape este cabina de probă;
… atunci când are propriul cod poştal;
… atunci când este de trei ori femeie;
… atunci când singurul lucru care mai este atras de
ea este gravitaţia;
… atunci când cade de pe ambele părţi ale patului...
simultan;
… atunci când când vorbeşti înspre buricul ei şi se
aude cu ecou.
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– Of, prostuţo, chiar ai crezut că eşti grasă?! Nu le mai
crede pe toate invidioasele! Mai bine trage două scaune şi stai cu
noi la masă…

Bulă, cam umflat de felul lui, ajunge la medicul
nutriţionist care, de cum îl vede, îl şi ia cu observaţiile:
– Nu te supăra, dar pentru greutatea pe care o ai, ar
trebui să fii cu măcar treizeci de centimetri mai înalt.
– Credeţi că eu nu ştiu?!, spune Bulă, amărât. Dar
indiferent cât aş mânca, nu reuşesc să cresc deloc în înălţime…

Indicatori de greutate
O femeie trebuie să ştie că e grasă atunci când:
 Odată intrată în mare, cineva încearcă să o vâneze cu
harponul.
 Cântarul scoate un oftat de-a dreptul uman când se
află în preajma lui.
 Un poliţist se chinuie să agaţe de ea un semn de
circulaţie cu „Sens giratoriu”.
 Prietenul face o criză de nervi când femeia îi spune
că vrea deasupra.
 I se interzice accesul în autobuz deoarece regia nu
are suficiente fonduri să modifice uşile.
 Nu poate să îşi facă un selfie pentru că nu are mâna
suficient de lungă să se încadreze în poză.

Un scoţian merge la un centru de închiriat cai.
– Aş dori să închiriez un cal.
– Desigur! Alb, negru, roşcat?
– Nu contează, zdravăn să fie, ca noi suntem şase.
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Bulă, pe canapea, se uită la televizor. Bubulina, simţind
că individul e fericit, vrea să-i distrugă clipa de relaxare.
– Bulă, ce faci?
– Mă uit la televizor.
– Pe ce canal?
Bulă, iritat:
– Pe Discovery, lasă-mă în pace…
– La ce emisiune?!
Bulă, exasperat:
– „Mare, mai mare, mă-ta!”

La piață, se apropie o femeie de o tejghea la care se
vindeau chiloți pentru dame:
– Cât costă chiloții?
Vânzătorul, vorbind la telefon, îi arată trei degete.
– Dar dacă iau mai mult de 100 de bucăți?
Vânzătorul arată două degete.
– Dar mai ieftin, nu se poate?
Vânzătorul ridică degetul din mijloc.

La Oficiul Stări Civile au venit de la TV să facă un reportaj
despre cine se însoară şi de ce. Primii ieşiţi au spus că din
dragoste, alţi din interes, iar ultimul cuplu (un tip mare cu o
femeie mică şi slabă) a răspuns că nu din dragoste, şi nici din alt
interes. Lui i s-a spus că toate femeile sunt acelaşi rahat aşa că l-a
luat pe cel mai mic!

Q Ştiţi care-i cel mai folosit muşchi la femei?
A Penisul.
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Ghid pentru a face o femeie fericită
În lumea dragostei, o singură regulă e valabilă: să faci
femeia fericită. Faci ceva pe placul ei, câştigi puncte. Faci ceva ce
nu îi place, pierzi puncte. Nu primeşti nici un punct pentru ceva
la care se aşteaptă. Cu părere de rău, astea sunt regulile.
Iată un scurt ghid al sistemului de punctare.

Îndatoriri obişnuite








Faci patul (+1)
Faci patul, dar uiţi pernuţa decorativă (-1)
Aşezi pătura peste cearșeaful mototolit (-2)
Ieşi să cumperi ceva pentru ea (+5), pe ploaie
(+8), dar te întorci cu bere (-5)
Te scoli din cauza unui zgomot suspect (+1)
Te scoli din cauza unui zgomot suspect noaptea,
dar nu era nimic (0)
Te scoli din cauza unui zgomot suspect noaptea,
şi era ceva (+5), îi tragi una cu făcăleţul (+10),
era căţelul ei (-20)

Evenimente sociale









Stai alături de ea tot timpul petrecerii (0)
Stai alături de ea un timp, după care mergi la o
vorbă cu colega (-2), pe colega ocheama Tina (10), Tina, dansatoarea (-20), Tina are silicoane
(-80) aniversări
O scoţi la cină (+2)
O scoţi la cină, şi nu este un club sport (+3)
Ok, e un club sport (-2)
Şi e noaptea cu bufet suedez (-3)
E un club sport, cu bufet suedez, iar pe fața ta
sunt pictate culorile echipei preferate (-10)
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Seara în oraş







O scoţi la film (+1)
O scoţi la un film care îi place ei (+3)
O scoţi la un film care nu-ţi place (+6)
O scoţi la un film care îţi place ţie (-2)
Se numeşte"Robocop" (-3)
Ai minţit că era un film despre orfani (-15)

Condiţia fizică





Ai facut burtă (-15)
Ai făcut burtă, dar te antrenezi să îţi revii (+10)
Ai făcut burtă şi treci la cămăşi şi pantaloni mai
largi (-30)
Spui, "Nu contează, şi tu ai" (-8000)

Marea întrebare





Ea întreabă:"M-am îngrăşat?" (-5), (Da, pierzi
puncte indiferent de răspuns);
Eziţi cu răspunsul (-10)
Răspunzi, ".. Unde?" (-35)
Orice alt răspuns (-20)

Comunicare





Când vorbeşte despre problemele ei, te arăți
interesat (0)
Asculţi, peste 30 minute (+50)
Asculţi, peste 30 minute, fără să te uiţi la TV
(+500)
Ea își dă seama că de fapt ai adormit (-4000)
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Într-o bună zi, la poarta raiului, bate un tip foarte ofticat...
Sfântul Petru îl ia de-o parte:
– Ce-i fiule, care e problema?
– Păi, nu se poate domnule, uită-te la mine, am 35 de ani,
sănătos, puternic, nu fumez, nu beau, nu sunt căsătorit... seara mă
culc liniştit şi dimineaţă mă trezesc mort, în ceruri? Trebuie să fie
o greşeală!
– Mmmm, nu s-a mai întâmplat până acum, dar, în fine, să
vedem... cum zici că te cheamă, fiule?
– Manivela, Grigore Manivela...
– Şi ce meserie zici că ai avut?
– Mecanic auto...
– Aha, gata, uite, am găsit fişa ta... Păi s-a lămurit fiule,
uite, aici scrie că ai murit de bătrâneţe!
– De bătrâneţe?! Cum de bătrâneţe?
– Păi da, că am însumat orele de manoperă din facturile
tale, şi a ieşit ca ai peste 100 ani...

Soţul către soţie:
– Chiar vrei neapărat să mergem la aniversarea părinţilor
tăi diseară? Eu aş vrea să stau acasă să văd meciul.
SOŢIA: Ce meci ar putea să fie mai important decât
aniversarea părinţilor mei?
Soţul: Turcia-România.
– Mergem la aniversare şi cu asta am încheiat discuţia.
Soţul după vreo 5 minute de gândire:
– Iubito, ţi-am zis că joacă şi Suleyman Magnificul?

– Eşti în stare de ceva ?
– Da, în stare de ebrietate!
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– Ospătar, asta e cotlet de miel sau de porc?
– Nu vă puteţi da seama după gust?
– Nu!
– Și atunci ce vă pasă?

Cum adică Mercedes şi Porsche îţi mănâncă cei mai mulţi
bani în timp scurt?
Căruciorul de la supermarket îţi mănâncă 30$ în 5 metri.

Un copil către tatăl lui:
– Tati, îmi cumperi o pălărie?
– Nu, lasă-mă în pace!
– Hai, tati, te rooog!
– Dacă nu taci, îţi rup capu’!
– Da, sigur, numa’ că să nu-mi cumperi pălărie…!
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Dacă femeile au probleme cu parcarea, este din cauză că
bărbaţii le mint despre cât înseamnă 20 de cm.

– Tataie, cât durează la tine actul sexual?, întreabă
medicul.
– Două ore și 43 de minute.
– Ohooo… pentru vârsta matale, e ceva ieșit din comun,
spuneți-mi detalii.
– Ultima oară, 40 de minute am așteptat să se scoale,
după asta 3 minute ”lucrat intens”, apoi mi-am pierdut cunoștința
pentru două ore.

Doi şomeri se plimba pe stradă. La un moment dat ajung
la un cabinet medical pe care scrie "medicina muncii".
– Vezi, ce ţi-am spus eu, că munca e o boală!

MARIA: Ioane, zi-mi şi tu câteva cuvinte calde...
ION: Mărie, să te ardă focul!

Nea Gogu, către un prieten:
– Când a venit la mine amanta, a văzut tot blocul. Dar
când au intrat hoții, ai dracu’, toți dormeau...!

Scufiţa Roșie ştia drumul de-acum către casa bunicii şi a
luat-o pe unde trebuie.
Soră-sa, Scufiţa Verde, nu ştia drumul şi a trebuit să o
învețe lupul.
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Un tip întreabă un popă:
– Părinte, cum să-ţi iubeşti aproapele dacă el se opune?

Un tip beat stătea la bar; se apropie barmanul şi zice:
– Vai, dar aveţi paharul gol, mai doriţi unul?
– Ce să fac cu două pahare goale?

Băsescu în maşina cu SPP-istul. Într-un sat calcă o găină.
BĂSE: Las' că vorbesc eu cu țăranul şi îi explic că a fost un
accident nefericit. O să mă înțeleagă, doar sunt preşedintele ţării!
După cinci minute, Băse se întoarce bătut măr. Îşi
continuă drumul. În satul următor, maşina calcă un porc.
SPP-istul: Şefu', las' că merg eu la țăran să-i explic!
După 10 minute, se întoarce cu două damigene de vin şi
o putină de brânză.
BĂSESCU: Ce i-ai spus ,mă?
SPP-istul: Că sunt şoferul preşedintelui şi că l-am omorât
pe porc. M-a pupat şi mi-a dat astea.

Femeile cinstite nu-şi pot ierta niciodată greşelile pe care
nu le-au comis.

Q1 Un tip intră în sala deputaţilor, toţi deputaţii erau
lipiţi de tavan. De ce?
A1 Aveau întâlnire la nivel înalt.
Q2 După cinci minute tipul se întoarce şi toţi erau pe jos.
De ce?
A2 Au căzut toţi de comun acord.
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Funar se zbate vreme îndelungata să amenajeze în Cluj
un lac de agrement şi după lungi eforturi, vine, în sfârşit, ziua
inaugurării. Când să taie panglica, un reporter îl întreabă:
– Domnule primar, ce frumos şi mare e lacul. E aşa de
mare că nu i se vede malul celălalt. Ce e dincolo de el?
Funar răspunde, împlinit:
– Austria!

BROCOLI: Eu arăt ca un copăceeel!
CIUPERCA: Eu arăt ca o umbreluţă!
MĂRUL: Eu arăt ca o inimioară!
BANANA: Haideţi să schimbăm subiectul...

Diriginta îi întreabă pe copii cu ce se ocupă părinţii lor.
– Spune tu, Constantinescule!
– Tata este pompier. El stinge incendiile şi salvează
vieţile oamenilor.
– Foarte frumos, e rândul tău, Oprescule.
– Tata e medic, el ne consultă şi ne prescrie
medicamente atunci când suntem bolnavi.
– Minunat! Dar tatăl tău, Avramescule!
– Tata este dansator într-un club gay, dansează la bară,
clienţii îi baga bani la chiloţi, şi dacă plătesc bine, tata şi-o pune
cu ei în boscheţii de la intrare.
Oripilată de destăinuirile elevului, diriginta îi trimite pe
copii în recreaţie, oprindu-l doar pe micuţul Avramescu.
– N-am ştiut că tatăl tău face asta, copile!
– Iertaţi-mă, doamna diriginta, zice Avramescu cu ochii
în lacrimi, v-am minţit, tata e consilierul lui Băsescu, dar mi-a fost
ruşine să spun.
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Un român emigrează în America. La vamă, un ofiţer îl
întreabă:
– De ce aţi adus cu dumneavoastră bulinele astea roşii?
– Contra bronşitei.
– Şi astea albe?
– Contra reumatismului.
– Dar astea mititele?
– Contra sinuzitei.
– Dar ce e cu fotografia asta a lui Băsescu?
– Contra dorului de ţară!

Ion avea 35 de ani şi era tot neînsurat. Într-o zi, se
întâlneşte cu Gheorghe şi se bagă la o bere, unde încep să discute:
– Mă Ioane, dar tu chiar nu ai găsit vreo fată să îţi placă?
– Ba da! Mai multe chiar!
– Păi şi atunci care e problema?
– Nu i-au plăcut mamei, mă! Indiferent pe cine-i prezint,
mamei nu-i place!
– Păi atunci e simplu! Data viitoare alege o fată care să-i
semene mamei tale şi precis o să o placă.
Peste un timp, se întâlnesc iar. Ion era supărat foc.
– Ce ai, Ioane, de eşti aşa supărat?
– M-am luat după tine şi am dus acasă o fată leit mama.
– Şi ce-a zis maică-ta? Nu i-a plăcut?
– Ba da! Cât a stat fata la mine, erau nedespărţite!
– Şi atunci, care e baiul?
– Asta e prima pe care n-o suportă tata!

Dragostea e ca maioneza: când ţi se taie, o arunci şi începi
altă nouă.
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Un băieţel şi o fetiţă îşi dispută întâietatea avantajelor ce
decurg din a fi băiat sau din a fi fată.
Băieţelul lasă pantalonaşii în jos şi arată mândru către
cuculeţul lui :
– Eu cu una din asta pot să fac şi din picioare... cu una din
asta fac cercuri în aer şi tot cu una din asta ţintesc o frunză la doi
metri....
Fetiţa apreciază câteva momente situaţia, îşi ridică un pic
fustiţa, îi arata păsărica şi spune :
– Eu cu una din asta fac rost de o sută ca alea.
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Într-un ţarc se aflau 100 de pinguini. Numai unul era
mascul şi nimeni nu ştia care. Sunt chemaţi deştepţii planetei:
Obama, Sarkozy şi Băsescu.
Intră Obama în ţarc, stă trei zile, dar nu descoperă
masculul.
Vine franţuzul, sta o săptămână, degeaba.
Băsescu intră, stă zece secunde şi apare cu un pinguin în
braţe:
– Ăsta e!
Lumea întreabă:
– De unde ştii?
Băsescu, triumfător:
– Păi le-am spus "să trăiţi bine", şi asta mi-a răspuns: sămi sugi pula!

Nu întotdeauna viaţa se termină cu moartea. Uneori se
termină cu nuntă....

Femeia care găteşte bine îl va găsi întotdeauna pe
bărbatul care mănâncă mult!

– Fiica mea, când ţi-am spus să te întorci de la bal ca şi
Cenuşăreasa, m-am gândit că vei veni la ora 24:00 şi nu în zori cu
un singur pantof şi fără rochie!

– Iubito! La prima noastră întâlnire când mi-ai spus că ai
propriul tău mijloc de transport, nici prin gând nu mi-a trecut că
te referi la mătură...
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ATENŢIE! Prevenirea accidentelor de muncă: Angajaţii
care vin la muncă un pic mai târziu sunt rugaţi să meargă pe
partea dreaptă a coridorului, ca să nu se ciocnească cu angajaţii
care pleacă mai devreme!

Pe lume îţi e sortită cu adevărat numai o singură femeie,
iar dacă n-o întâlneşti, eşti salvat!

Putin a declarat că de fapt trupele ruseşti n-au vrut să
invadeze Ucraina, dar foloseau Google Maps.

– Azi mi-am făcut C.V.-ul. L-am scris, l-am redactat, apoi
m-a buşit plânsul.
– De ce….?
– E păcat să trimiţi un asemenea om la muncă…

Mama către fiică:
– Draga mea, adu-mi 5 farfurii.
– Pentru?
– Trebuie să vorbesc cu taică-tău.

– Dacă îmi promiţi că te laşi de băutură, poate o să mă
mai gândesc dacă să-ţi măresc salariul său nu, îmi zise şeful meu.
– Bine şefu', vă jur! i-am răspuns. Oricum nu vă cer atât
de mult...
– OK. Şi cam cât ai vrea tu să-ţi mai adaug, mă rog?
– Păi, cât va lasă inima... Măcar de vreo 10 beri acolo...
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Nu vă criticaţi niciodată soţia pentru lipsa de inteligenţă.
Tocmai aceasta a împiedicat-o să-şi găsească un soţ mai bun.

Directorul îl cheamă pe Gigel la cancelarie şi îi spune:
– Gigele, am o veste proastă şi una bună: Cea proastă e că
ai picat BAC-ul...
– Şi cea bună?
– Ai ieşit şef de promoţie!

Vine sultanul de la luptă şi are chef de sex. Începe şi
strigă:
– Eunuc, adu-mi cadâna nr 32!
Eunucul îi aduce cadâna, sultanul o "aranjează" repede ,
după care strigă iar:
– Eunuc, adu-mi nevasta nr 4!
Fuge eunucul, îi aduce nevasta, o ia sultanul, "i-o pune"
bine şi la asta, după care din nou strigă:
– Eunuc, adu-mi cadâna nr 23!
Aleargă din nou eunucul, îi aduce ăstuia cadâna, o ia şi pe
asta, o face bine, bine, bine, după care începe să strige din nou:
– Eunuc, adu-mi cadâna nr 12!
Eunucul nu mai apare. Acesta strigă din nou:
– Eunuc!... Nimic.
– EUNUC!... Tot nimic.
Supărat, sultanul iese şi întrebă primul străjer:
– Unde e eunucul ăsta al meu?
Străjerul răspunde:
– Eunucul a făcut infarct şi a decedat !
MORALA: Nu fututul ne omoară, ci alergatul după pizde.
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C-aşa-i în tenis…

Stimaţi tenismeni, stimate tenismene, îngăduiţi-mi
să vă fac o confidenţă, am o nouă dragoste – iubesc
tenisul, mărturisea cândva Toma Caragiu…
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Mustaţa care o vedeţi mi-am lăsat-o în semn de omagiu
pentru acela care a fost la o mustaţă de salatieră. Debutul meu în
tenis nu s-a produs nici pe Progresul, nici la Wimbledon, nici la
Forest Hills ci la cineva de la federaţia de încălzire centrală. Am
aşteptat patru seturi până să intru în audienţă dar cum persoana
arbitra în deplasare am intrat în prelungire. În finală, m-a primit,
i-am îmânat memoriul, după ce l-a studiat cu toată atenţia, mi-a
făcut memoriul ghem. Am luat ghemul, deci am câştigat întâlnirea
şi-am rămas la încălzirea cu lemne, că aşa e în tenis.

Depinde foarte mult cu cine joci. Eu odată am jucat cu un
jucător senior care m-a rugat să fac ceva pentru juniorul său să
nu fie trimis la tenis de câmp, să rămână în Bucureşti la tenis de
masă ca adjunct de băiat de mingi. N-am ştiut cum să-l servesc pe
junior şi atunci seniorul mi-a luat serviciul, că aşa e în tenis.
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De pildă, un fost vecin al meu, la început eram egali peste
tot, eu teren cu zgură, el teren cu zgură, eu două camere, el două
camere, eu salariat, el salariat. Pe urmă, el şef abator, eu salariat,
avantaj servici el. Eu teren cu zgură, el gazon ultra central, avantaj
el. Eu joc simplu, el joc dublu, eu cantină, el maşină, avantaj el. Pe
urmă, eu aici, el în spatele fileului zece ani, avantaj eu, că aşa e în
tenis.
Mi-aduc aminte într-o altă partidă, un jucător cu o pozitie
foarte bună în clasament a trimis o minge afară, a trimis a doua
minge afară, l-a trimis pe frate-său afară, pe cumnatu-său afară,
pe soru-sa afară, bine frate dar toţi out, toţi out, toţi out?! S-a
observat în tribune, respectivul a fost eliberat din lot şi numit
arbitru pe tuşe, că aşa e în tenis.
Am răcit... Ia uitati-vă cum umblu. Am încercat să-mi fac
rost de un echipament cojoc de miel a la Simon Sfântul. Dar de la
magazin passing shot la fabrică, de la fabrică passing shot la
depozit, de la depozit passing shot la stână si cojoace câte vrei
numai la passing shop. Şi de unde mingi sterline, că aşa e în tenis.
Mai am un break şi pentru unii juniori care nu pun mâna
pe rachetă, nu pun mâna pe servici, nu pun mâna pe nimic.
Ciupesc de la papa două mingi, two ball, pe urmă un pol şi-un PallMall. Şi pe tabelul lor de marcaj azi zero, mâine zero, poimâine
zero, dar ce vor băieţii ăştia să stea toată viaţa la zero, ăştia sunt
tot timpul contra serviciului!
Da, da... sunt anunţat de arbitrul de scaun că e o minge
match ball pentru mine...

Interpretează: Toma Caragiu
Text: Dan Mihăescu, Grigore Pop, Octavian Sava
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Tenisul: un joc foarte frumos de privit.
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Pluralul de la sticlă este cioburi

- Exagerezi când îmi spui că nu sunt o femeie
chibzuită! Uite, la zece perechi de pantofi, n-am
decât opt mantouri şi nouă pălării…
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În cercurile academice, mult timp a existat o ipoteză
conform căreia dacă ai pune în faţa maşinii de scris un milion de
maimuţe, atunci, conform teoriei probabilităţilor, peste câtva
timp ele vor tasta opera completă "Hamlet". Dar, odată cu
dezvoltarea Internetului, am aflat că nu este aşa...

Promoţie şi super-ofertă! Trimite trei capace de sicriu şi
poţi câştiga o excursie pe lumea cealaltă!

Preşedintele unei bănci s-a destăinuit în mare secret
prietenului său ca doctorul l-a sfătuit să plece cât mai repede în
străinătate. Prietenul vrea să concretizeze:
– Dar ce fel de doctor este acesta – doctor în medicină sau
doctor în ştiinţe juridice?

Răzuieşte ceară de pe trei lumânări şi trimite SMS la
1421 şi poţi câştiga o înmormântare gratuită la Paris!

Nu cunosc secretul succesului în viaţă, dar cunosc reţeta
eşecului: să încerci să mulţumeşti pe toată lumea.

Am un corp de zeu. Cum e al lui Buddha!

Doi beţivi se întâlnesc în faţa unei cârciumi.
– Ai luat deja micul dejun?, întreabă primul.
– Nu, nicio picătură!
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– Bulă, la ce facultate e fie-tu?
– La Medicină.
– Vrei să-l faci doctor?
– Nu, măcelar, că-i plac animalele!

Un englez, un francez, un chinez şi un român au o dispută
în legătură cu naţionalitatea lui Adam şi Eva.
ENGLEZUL: Ei au fost englezi. Numai un gentleman
adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!
FRANCEZUL: Nu, ei au fost cu siguranţă francezi – numai
o franţuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!
CHINEZUL: Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranţă
chinezi deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să
populeze în aşa timp scurt tot pământul!
ROMÂNUL: Nu, domnilor, greşiţi cu toţii, ei erau români:
stăteau în fundul gol pe pietre, nu aveau decât un măr pe care
trebuiau să-l împartă între ei, dar credeau că sunt în rai!

ION: Mă, Gheorghe, ce-i cu taurul tău, ăla, care nu mai
avea putere?
GHEO: Îi bine, mă, i-o dat veterinarul tablete şi acuma îşi
face treaba.
ION: Şi cum le zice la tabletele alea, mă?
GHEO: Nu ştiu, mă, cum le zice, dară au gust mentolat.

Când m-am trezit, eram la spital. Medicii mi-au spus că
am fost agresat de o femeie. Atunci mi-am adus aminte.
Eram în lift şi mă uitam cu coada ochiului la sânii unei
doamne, când deodată mi-a zis: “Apasă 1″.
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Deținuții de la Rahova au lansat o petiție prin care cer
urgent eliberarea lui Meme Stoica!
„Luați-l de-aici, că altfel ajungem toți pă psihiatrie!
Numai fițe: că el vrea celula 25, că el vrea să fie manager general
de celulă, că el cu noi nu face treabă și o să transfere niște colegi
care au jucat pe la pușcării de top din Vest, iar dacă nu poate
definitiv îi aduce măcar sub formă de împrumut.”

– Ce caută mâna dvs. la mine în buzunar?
– Caută chibrituri!
– Dar nu aţi putut să cereţi?
– Îmi era ruşine!

Am intrat ieri într-o librărie şi mi-a atras atenţia o carte:
"Cum să supravieţuieşti cu doar 4 euro pe zi".
Nenorocita, costa 13.5 euro...

Doi ardeleni:
– No, ce maşina ţi-ai luat?
– Nokìa…
– No, da’ asta-i telefon!…
– No, că eşti prost! Îi Kia!

Mama către fiică:
– Maria, de ce nu poţi fi şi tu cuminte ca fratele tău? Îl vezi
cum stă fără să scoată un zgomot?
– Normal că stă mami, ăsta este jocul. El îl imită pe tati
când vine acasă târziu şi eu pe tine!
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În curând, în cinematografe, Titanic 3D.
Poate aşa vor vedea icebergul!

Un tip stătea la teatru lăţit pe trei scaune. Vine plasatorul
şi-l roagă să se mute. Tipul mormăie, dar nu răspunde nimic.
Plasatorul îl cheamă pe manager. Vine managerul şi-i spune:
– Domnule, dacă nu vă mutaţi, chem poliţia să vă scoată.
Tipul mormăie din nou, dar nu răspunde nimic, astfel
încât managerul cheamă poliţia. Vine poliţistul şi-l întreabă:
– Domnule, cum vă numiţi?
– Ion, bâiguie acesta, cu un evident efort.
– Şi de unde vii, Ioane?, întreabă poliţistul.
– De la balcon…

Dragnea se laudă că Teleormanul face progrese: "După
inundaţii, toţi locuitorii au toalete cu apă, atât în casă, cât şi în
curte".

Soţul se întoarce de la servici şi îşi găseşte soţia în
bucătărie, gătind. Cuprinzând-o prin spate, îi şopteşte:
– Murfatlar... Relaxa... Durex...
Ea, desprinzându-i, una câte una, mâinile:
– Nurofen... Libresse!

– Bulă tradu în engleză: "Pisica a sărit în apă şi s-a înecat".
– Foarte simplu: "The cat ţop ţop în the pool, glu, glu, glu,
no more miau-miau."
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Soțul și soția toată noaptea au făcut sex. A doua zi,
vecinul, moș Ion, i se plânge soțului:
– Băi vecine, seara, când faceți sex, strigătele și gemetele
voastre se aud în tot blocul. Nu ați putea s-o faceți mai în liniște?
– Cum adică mai în liniște?
– Păi măcar astupă-i gura soției cu vreun scotch, dar să
fie liniște.
Seara, soțul astupă gura soției cu scotch și încep să facă
dragoste. După prima rundă, soțul strigă:
– Moș Ioane, așa e bine?
– Da, strigă moș Ion.
După a doua iar:
– Da acum e bine?
– Da.
Și tot așa s-a repetat de câteva ori. Pe la unu noaptea,
soțul iar:
– Moș Ioane, dar așa nu te deranjează?
La care moșul, vădit iritat:
– Scoate-n pizda mă-tii scotch-ul ăla, că toți vecinii cred
că mă fuți pe mine.

Moş Crăciun intra pe horn într-o casă şi nimereşte în
dormitorul unei blonde superbe, care dormea goală în pat. Începe
să se plimbe de colo-colo prin încăpere, tulburat:
– Dacă o fac, nu voi mai fi primit în cer, dar, dacă nu o fac,
nu o să mai pot ieşi pe coş...

Simona Halep e în semifinale la Indian Wells! Dinamo
Bucureşti face apel la FRF să nu-i mai programeze meciurile când
joacă Halep pentru că nu se uită nici naiba la ei.
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La spovedanie.
– Părinte, am păcătuit... Eram cu iubita mea, noi singuri,
casa goală.... s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple. Apoi, cu a
mea viitoare soacră, părinte... noi singuri, casa goală... s-a
întâmpla ce trebuia să se întâmple. Şi asta nu e tot părinte, cu
vecina mea, noi singuri, casa goală. S-a întâmplat!
Părintele o ia la fugă.
– Părinte, unde fugi?
– Suntem singuri, biserica-i goală!

Un poliţist băcăuan a fost prins de colegii săi în timp ce
intenţiona să îşi cumpere volumul "Critica raţiunii pure" de
Immanuel Kant.
Acesta a fost dus la secţie, unde a fost supus unui
interogatoriu intens.
Omul legii susţine însă că este o interpretare greşită a
gestului sau şi nu e vinovat de nimic.
– Nu o luăm pentru mine, jur! M-a rugat un prieten să îl
ajut. Eu nu am nicio legătură cu imersiunea dihotomică în
subconştientul iraţional al sinelui şi, sincer, nu sunt un apologet
al kantianismului, a declarat Ionel C.
Şefii săi sunt, însă, convinşi ca acesta este vinovat.
– L-am observat de mai demult. Era ceva ciudat cu el.
Mereu era primul care termina de citit numerele de
înmatriculare, ne-a declarat adjunctul IJP.
De asemenea, Inspectoratul a demarat o anchetă şi în
privinţa celor doi poliţişti care l-au surprins pe Ionel C.
– Există nişte semne de întrebare vizavi de cei doi. Ce
căutau ei în preajma librăriei? Exista premisele existenţei unei
întregi filiere de poliţişti intelectuali.
Ancheta continuă…
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După un chef teribil cu bere rece ca gheaţa, Costică a
răguşit şi merge la prietenul lui de pahar, Vasile. Sună şi în uşa
apare soţia acestuia.
– Vasile e acasă?, abia putu şopti Costică.
La fel de misterios, doamna şopteşte:
– Nu, intră repede să nu ne vadă careva...

Oamenii de ştiinţă susţin că organismul uman creşte
doar până la 25 de ani, dar despre acest lucru, probabil, nu ştie
nici fundul, nici burta!
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Un tip la doctor:
– Doctore, credeţi că o să apuc să trăiesc 100 de ani ?
– Fumezi?
– Nu, nu fumez şi nici de băut nu beau.
– Joci jocuri de noroc?
– Conduci maşini rapide?
– Îţi faci de cap cu femei?
– Nu.
– Atunci de ce vrei mă să trăieşti 100 de ani?
Columbeanu îi spune doctorului sau:
– Nu m-am simţit niciodată atât de bine. Am o mireasă de
18 ani cu care voi avea un copil. Ce ziceţi de asta?
Doctorul se gândeşte un minut la întrebarea lui şi apoi
spune:
– Am un prieten mai în vârstă care este vânător şi nu
lipseşte de la nici un sezon. Într-o zi când se cam grăbea a luat
umbrela în loc să ia puşca. Când a ajuns la locul de vânătoare, a
văzut un iepure care stătea lângă un rău. Şi-a ridicat umbrelă, a
făcut bang– bang şi iepurele a căzut mort la pământ. Ce zici de
asta?
Columbeanu răspunde:
– Eu aş zice că altcineva i-a omorât iepurele.
Doctorul:
– Exact.

Dacă duci un om din Mumbai în Ferentari şi unul din
Ferentari în Mumbai, ambii se vor simţi ca acasă.

Beţiv anonim din Găeşti, primul om din lume care a făcut
înconjurul lumii în patru labe.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

261

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

262

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Ponta, la bilanţul de doi ani de guvernare: „Nu mă
întrebaţi cum am făcut primul milion de şomeri”.

UDMR: Învăţământul e la pământ! 90% dintre elevi nu
ştiu să indice Miercurea Ciuc pe harta Ungariei...

Q Cum se înmulțesc proștii?
A Îngrijorător!

Nu înţeleg de ce doctorii, când fac grevă, scriu tot felul de
pancarte. Oricum, singurii care pot să le citească sunt farmaciştii.

Soțul vine acasă și-și găsește soția blondă tristă:
– Mă simt îngrozitor. Am vrut să-ți calc noul costum și am
făcut o gaură uriașă pe fundul pantalonilor…
– Nu-i nimic. Costumul are două perechi de pantaloni.
– Știu bine, pentru că ăsta a fost norocul meu: am folosit
a doua pereche să-i cârpesc pe cei arşi!

Bulă pe un moped trece foarte aproape de un bărbat gras,
care stătea în mijlocul străzii.
BĂRBATUL: Mă obraznicule, nu poţi şi tu să mă ocoleşti?
BULĂ: Ba da, dar nu-mi ajunge benzina!

Dacă un profesor nu poate preda toate materiile, cum
poate un copil să înveţe la toate materiile?
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Răzbunarea
Un individ iese din cazinou lefter şi se duce la singurul
taxi care se afla în parcare:
– Şefule, zice către taximetrist, cât mă costă să mă duci
până la Giurgiu ?
– 3 milioane.
– N-am bani la mine dar, dacă mă duci, îţi dau 4 milioane
când ajungem acolo. E bine?
– Pleacă de-aici fraiere!
Câteva săptămâni mai târziu, acelaşi tip iese din cazinou
după ce câştigase câteva zeci de milioane. În parcare îl aşteptau
un şir întreg de taxi-uri din care ultimul era al tipului care l-a
refuzat. După ce pune la cale un plan de răzbunare pe taximetrist,
se duce la primul taxi şi zice:
– Şefule, cât mă costă să mă duci până la Giurgiu ?
– 3 milioane.
– Îţi dau 10 mil dacă la sosire îmi faci un sex oral.
– Pleacă de-aici, idiotule!
Se duce la al doilea taxi:
– Şefule, cât mă costă să mă duci până la Giurgiu ?
– 3 milioane.
– Îţi dau 10 milioane dacă la sosire îmi faci un sex oral.
– Pleacă de-aici, poponarule!
Face acelaşi lucru cu toţi, iar când ajunge la ultimul zice:
– Şefule, cât mă costă să mă duci până la Giurgiu ?
– 3 milioane.
– Îţi dau 4 milioane dacă înainte de plecare te lauzi la toţi
ceilalţi taximetrişti că pleci la Giurgiu.

Culmea businessului neinspirat:
Să deschizi un salon de bronzat în Ferentari.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

264

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Eu vin, tu votcă, el whisky, noi mojito, voi tequila,
ei vomită.


Un tip are o fabrică de cârnaţi. Într-o bună zi, îl aduce pe
fiul său la munca să vadă moştenirea familiei şi îi face marele tur.
Pe ăsta micu', rasfățat de-ţi venea să-l baţi, snob şi plictisit, nimic
nu îl impresiona.
În fine, îl aduce taică-su în inima fabricii, totul nou şi ultra
modern şi cu mândrie declară (ca o ultimă chestie care l-ar putea
impresiona):
– Uite fiule, vezi aparatul ăsta? Într-o parte bagi câte un
porc şi prin alta ies cârnaţii!
Fiul, căscând:
– Da tată, foarte interesant, dar n-ai şi un aparat în care
să bagi un cârnat şi din care să iasă un porc?
La care tatăl, înfuriat:
– Ba da, fiule. Pe mă-ta…
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O femeie discuta cu o prietenă despre soţul ei:
– I-am spus că nu mai stau cu el şi că bag divorţul după
care am ieşit în grădina să mă liniştesc .
– Şi el ce a spus? întreabă curioasă prietena.
– Păi după câteva minute am auzit o bubuitură...
– Dumnezeule! Doar nu s-a împuşcat?
– Nu, a deschis o şampanie mizerabilul...

În fiecare seară, pe malul oceanului Pacific ieșea un
locuitor al regiunii Ciukotka (Rusia) și strigă în direcția Americii:
– Sărăntocilor!
– De ce sărăntoci, dacă ei trăiesc cu mult mai bine ca noi?,
îl întreabă cineva.
– Alaska au cumpărat-o, dar pentru Ciukotka nu au avut
bani, sărăntocii…

Pe vremea lui Brejnev, pe o stradă lăturalnică din
Moscova, opreşte o Volgă neagră din care este aruncat un individ,
apoi pleacă în viteză. Iţic, care tocmai trecea pe acolo, se uită la
tipul căzut şi îl recunoaşte pe Ştrul, care era bătut măr.
– Măi, Ştrul, da' ce-ai păţit, măi?
– Nu ştiu nimic, n-am văzut nimic.
– Nu mă cunoşti? Sunt Iţic, prietenul tău de la grădiniţă.
– Nu ştiu, nu cunosc.
– Măi Ştrul, nu ştii că noi am fost colegi de bancă la şcoală,
ne-am însurat în aceeaşi zi, am avut prăvălii pe aceeaşi stradă.
– Nu ştiu, n-am văzut, n-am auzit.
– Măi, Ştrul, eu sunt Iţic, colegul tău de suferinţă de la
Auschwitz.
– Eh, ce vremuri, ce vremuri...
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Badea Gheorghe se întâlneşte cu Janos.
– Ia zi, ţi-ar place să auzi vorbind numai ungureşte?
– Mai întrebi?, zice Janos.
– Ia zi, ţi-ar plăcea să vezi peste tot steagul Ungariei?
– Vai, ce fericit aş fi!
– Ia zi, vrei în şcoli să se înveţe numai în ungureşte,
oamenii să se salute numai în ungureşte?
– Da, măi Gheo, vreau din toată inima…
– Atunci du-te în mă-ta, la tine în Ungaria, măi Janos!

Un soldat se adresează către comandantul său, cu
rugămintea de a pleca în permisie pentru două săptămâni,
deoarece soția lui e grav bolnavă.
– Eu v-aș permite cu plăcere, soldat, doar că, numai ce am
primit o scrisoare de la soția ta, prin care ea roagă să nu fim prea
duri cu tine și în același timp spune că se simte foarte bine.
Soldatul a dat onorul milităresc și se întoarce spre ușă. În
prag, se oprește, se întoarce spre comandant și-i spune:
– În divizia noastră domnule, sunt minim doi mincinoși.
Unul din ei sunt eu, deoarece nu sunt căsătorit...

Doi tipi ies din bar:
– Hotărât. Mergem la femei!
– Ascultă frate, soţia mea este tânără, frumoasă...
– Am înţeles. Deci mergem la tine!

Într-un atelier de reparaţii auto:
– Şi acum, zice maistrul către ucenicul său, să învăţăm
cum să ne mirăm la deschiderea capotei.
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După război, o măicuţă îi povestea unui tânăr din sat prin
ce a trecut:
– Au venit germanii şi ne-au violat pe toate... bine, cu
excepţia sorei Margareta. Când s-a întors frontul şi au venit ruşii,
iar ne-au violat pe toate... toate-toate, cu excepţia sorei
Margareta. Apoi, a venit armata SUA, puşcaşii marini ca să ne
elibereze, şi din nou şi ăştia ne-au violat pe toate... dar tot aşa, cu
excepţia sorei Margareta.
Tânărul o întreabă curios:
– Dar ce avea măicuţă sora Margareta? Mirosea urât, era
bătrâna, era bolnavă, urâtă?
– Ei, nu, nu, doar că ei nu prea-i plăceau chestiile astea...
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Când moare un corporatist, colegii lui își asumă riscuri
mari mergând la înmormântare. Din cauza hainelor și a frizurii,
pot fi confundați și îngropați în locul mortului.

Preşedintelui unei companii bancare i s-a oferit un bilet
la "Simfonia Neterminată" a lui Schubert. Deoarece nu a putut să
meargă, preşedintele i-a oferit biletul managerului zonal.
A doua zi dimineaţa, preşedintele i-a cerut managerului
sau să îi spună ce părere a avut despre concert. A primit un mic
raport:
1. Pentru o perioadă considerabilă, cântăreţii la oboi nu
au avut nimic de făcut. Numărul lor ar trebui redus şi munca lor
distribuita echipei, reducând astfel momentele de inactivitate.
2. Toate cele 12 viori cântau partituri identice. Aceasta
pare o duplicare ineficientă a muncii, iar numărul membrilor
acestei echipe ar trebui drastic redus. Dacă chiar e necesar un
volum sonor mare pentru acele partituri, acesta ar putea fi
obţinut printr-un amplificator.
3. Prea mult efort a fost depus în cântatul semitonurilor.
Aceasta pare o acţiune de prea mult rafinament, şi ar fi
recomandabil ca toate semitonurile să fie "rotunjite" la cea mai
apropiată nota. Dacă acest lucru s-ar realiza, atunci s-ar putea
folosi şi începători în locul instrumentiştilor experimentaţi.
4. Nu e nici un folos în repetarea de către corn a
partiturilor deja cântate de intrumentele cu coarde. Dacă aceste
pasaje redundante ar fi eliminate, durata concertului ar putea fi
în mod eficient redusă de la 2 ore la 20 de minute.
Acestea fiind zise, putem concluziona că dacă Schubert
ar fi acordat atenţie aspectelor mai sus menţionate, probabil ar fi
reuşit să îşi termine simfonia!
Cu stimă, X-ulescu, QA Manager
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Se întâlnesc doi bărbaţi.
– Ştii cum se leagă o cravată?
– Da.
– Ajută-mă, te rog!
– OK, întinde-te în pat!
– Pentru ce?!
– Păi, ştii… eu lucrez în morgă… altfel nu pot!

Un băieţel sapă o groapă în spatele casei. Vecina îl vede
năcăjit şi năduşit şi i se face milă:
– Ce faci, mă puiuţule?
– Îmi îngrop peștișorul!
– În ditamai groapa?
– Da! Pentru că e-n burta pisicii tale!

Puterea obișnuinței:
Dacă îi iei unui corporatist smart phone-ul, vor trece
câteva zile până își va ridica ochii din palmă.

Un corporatist s-a aruncat de la etajul 14 pentru că și-a
vărsat cafeaua pe costum.

Uşa se deschide brusc şi băiatul intră în casă:
– Bună ziua, tată!
Tatăl, fără să-şi ia ochii de la monitor:
– Pe unde ai umblat?
Băiatul, mirat:
– Am fost în armată!
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Motive pentru a te duce dezbrăcat la serviciu
 Șeful tău zbiară tot timpul: „Vreau să-ți văd
fundul aici la ora 8!”.
 Profiți de radiațiile emise de monitor pentru a te
bronza pe tot corpul.
 „Mi-ar place să contribui și eu dar mi-am uitat
portofelul în pantaloni!”
 E un mod original de a demonstra tuturor că nu
ești dotat doar intelectual.
 Poți să îți adaugi în secțiunea profesională, pe
CV-ul (și așa exagerat), „Dansator exotic”.
 Vrei să vezi dacă e într-adevăr ca în vis.
 Colegii nu-ți mai fură pixurile, după ce au văzut
unde le ții.
 Distragi atenția de la faptul că ai mai venit și beat
la serviciu.
 Dă un sens cu totul nou expresiei „Îți stă părul
aiurea!”.
 Nu-ți fură nimeni scaunul.

Într-un compartiment de tren urcă o piţipoancă blondă
voluptoasă, fustă scurtă, decolteu… În partea opusă, doi ciobani
îmbrăcaţi tradiţional. Pleacă trenul, ciobanii studiau cu atenţie…
colega de drum.
La un moment dat, un purice ce şedea pe un cioban sare
pe piciorul gagicii. Asta pune mâna să-l prindă. Puricele sare pe
genunchi, asta dă să-l prindă… Puricele sare pe gleznă. Gagica se
concentrează şi pac!, se apleacă brusc să-l prindă şi scapă un vânt.
Un cioban dă din cap mulţumit:
– Aşa domniţă… dacă nu-l poţi prinde, pişcă-l, mama lui
de ţopangiu!
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Familia merge la un parc de distracţii şi câştigă un
ursuleţ. Tatăl îi adună pe copii şi îi întreabă:
– Ia să vedem, cine e cel mai ascultător, cine nu face
mofturi niciodată, cine nu iese din cuvântul mamei?
La care copiii:
– Bine, tată, ia tu ursuleţul!

Întrebare la Radio Erevan:
– Toţi bărbaţii vor acelaşi lucru de la femei?
Radio Erevan:
– Nu, unii cer şi bani.

Soția a venit acasă beată. Pentru a nu se dea de gol în fața
soțului, deschide laptopul și stă cu un zâmbet inteligent pe față.
SOȚUL: Dragă, închide servieta și treci la culcare.
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Ieri la ora prânzului, iubita mea blondă se străduia în
zadar să înfigă furculiţa într-o măslină. Sătul de chinul ei, i-am zis:
– Foloseşte-ţi naibii degetele!
– Nu fi idiot, mi-a zis ea, doar nu sunt mai ascuţite…

Două doamne mai în vârstă discutau despre balul ce
urma să se desfăşoare la clubul pensionarilor. Una dintre doamne
i-a spus celeilalte:
– Trebuie să purtăm ceva care să se asorteze cu părul
soţilor noştri, aşa că eu mă voi îmbrăca în negru.
– Doamne Dumnezeule, atunci eu cred c-ar trebui să stau
acasă.

Ora 3 dimineața, după aniversarea a 20 de ani de la
căsătorie. Ea, veselă, strânge masa, fredonând; el, machit,
picoteşte în fotoliu. Ea:
– Îţi amintești, acum 20 de ani?... Am ieşit din biserică...
– Aha...
– Eu am alergat în parc... Tu ai venit după mine...
– Aha... E
– M-ai ajuns din urmă... M-ai strâns de mijloc...
– Da, fir-aş al dracu’!... Mai bine te strângeam de gât! Tot
20 de ani luăm, da’ acum aveam bani și eram liber...

Gigel vine acasă zgâriat tot pe faţă, pe gât, pe mâini.
– Doamne sfinte, ce s-a întâmplat??
– Am făcut hora în jurul bradului.
– Păi, şi de ce eşti zgâriat în halul ăsta?
– Eram puţini!
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Ai două vaci
Capitalism tradiţional
Ai două vaci. Vinzi una şi cumperi un taur. Cireada se
înmulţeşte iar economia prospera. Le vinzi şi ieşi la pensie cu
câştigul.

Companie americană
Ai două vaci. Vinzi una şi o forţezi pe cealaltă să producă
lapte cât pentru patru. Eşti surprins când vaca moare.

Companie franceză
Ai două vaci. Faci greva pentru că doreşti să ai trei vaci.

Companie japoneză
Ai două vaci. Le reproiectezi astfel încât să fie de zece ori
mai mici decât o vacă obişnuită şi să producă de douăzeci de ori
mai mult lapte. Apoi creezi imagini animate inteligente ale vacii,
numite Cowkemon, şi le promovezi la scară globală.

Companie germană
Ai două vaci. Le reproiectezi astfel încât să trăiască 100
de ani, să mănânce o dată pe lună şi să se mulgă singure.

Companie britanică
Ai două vaci. Amândouă sunt nebune.

Companie italiană
Ai două vaci, dar nu ştii unde sunt. Pleci în pauză de
prânz.
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Companie rusească
Ai două vaci. Le numeri şi afli că ai 5 vaci. Le numeri din
nou şi afli că ai 42 de vaci. Le numeri din nou şi afli că ai 12 vaci.
Te opreşti din numărat vaci şi deschizi altă sticlă de
vodcă.

Companie elveţiană
Ai 1000 de vaci, dintre care nici una nu-ţi aparţine.
Facturezi celorlalţi cheltuieli de depozitare.

Companie indiană
Ai două vaci. Te închini la ele.

Companie chineză
Ai două vaci. Ai 300 de oameni care le mulg. Declari
şomaj zero, productivitate bovină înalta şi arestezi reporterul
care a publicat cifrele.

Companie românească
Ai 5 vaci, costuri cât de 10, mulgi doar 3, alergi bezmetic
printre ele, mai aduci personal pentru alte 5, dai faliment şi dai
vina pe bou.

Completare cu fonduri UE (nota DNA)
N-ai nici-o vacă. Contractezi două cu statul şi faci vilă cu
fonduri U.E. pe care o declari staul.
Reziliezi contractul pe motiv de regiune defavorizată
calamitată. O iei de la capăt. Ceilalţi se uita că vițelul la poartă
nouă a vilei celei noi.
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Telefonul blestemat
Bulgarii au scos în sfârşit numărul din funcţiune după ce
toţi cei care l-au avut în posesie au sfârşit înainte de "termen".
Primul posesor a fost chiar şeful companiei de telefonie,
Vladimir Grashnov, un milionar bulgar care la scurt timp a murit
răpus de cancer. Avea doar 48 de ani.
Numărul a intrat apoi în posesia unui şef de mafie,
Konstantin Dimitrov. Cu mobilul la purtător, Dimitrov a fost
împuşcat de rivali în timp ce lua masa în Olanda cu o frumuseţe
locală.
Konstantin Dishliev, om de afaceri a fost următorul care
a preluat numărul. Şi el a sfârşit împuşcat, în faţa unui restaurant
indian din Sofia.
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S-a aflat apoi ca Dishliev era implicat în trafic de droguri,
un transport în valoare de 100 de milioane fiind interceptat de
Poliţie chiar în ziua asasinatului.
De-atunci cartela a rămas în posesia poliţiştilor, iar
operatorul de telefonie mobilă l-a dezactivat definitiv în urmă cu
câteva zile. "Nu facem comentarii fata de numerele individuale"
s-au limitat să spună cei de la Mobitel.
Numărul: 0888.888.888.

Părinţii vin acasă, intra în camera copilului şi văd ieşind
de sub perna un colţ de revistă. Curioşi, scot revistă şi văd cu
stupoare că e pentru sado-masochişti.
După un timp lung de gândire, tatăl spune, încet:
– Eu zic să nu-l batem...

Într-o zi la papă la Vatican vine directorul firmei "CocaCola" şi îi spune papei:
– Părinte, dacă schimbi rugăciunea "Tatăl Nostru" din
"Tatăl nostru care eşti în ceruri... pâinea noastră cea de toate
zilele" în "cola noastră cea de toate zilele", îţi dau 100.000 de
dolari!
– Nu, fiule, Biserica nu îmi îngăduie aşa ceva!
A doua zi, vine din nou directorul:
– Părinte, dacă schimbi doar UN CUVÂNT, mare lucru, îţi
dau un milion de dolari.
– Nu, fiule, nici gând, căzu totuși Papa pe gânduri.
A treia zi:
– Părinte, îţi dau o sută de miliarde de dolari!
Papa sta puţin pe gânduri, apoi îşi sună secretara:
– Auzi, ia verifică tu, cât mai avem contractul cu fabrica
de pâine?
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Dilemele unui şef





























Vii dimineaţa târziu – eşti exemplu negativ.
Eşti punctual – ai venit să-ţi spionezi subalternii la
sosire.
Eşti prietenos cu subalternii – vizezi popularitatea
ieftină.
Eşti rezervat – te consideră cu nasul pe sus.
Iţi lauzi subalternii – eşti linguşitor.
Îi critici – faci pe nebunul.
Te interesează munca subalternilor – eşti băgăreţ.
Nu te interesează – nu ai habar de probleme.
Organizezi întâlniri – eşti şedinţoman.
Nu organizezi întâlniri – lucrezi în secret.
Dacă eşti tânăr – n-ai experienţă.
Dacă eşti mai în vârstă – eşti depăşit.
Stai seara târziu – faci pe lucrătorul
supraaglomerat.
Pleci punctual – nu-ţi dai interesul.
Te consulţi cu colegii – nu eşti în stare să iei decizii.
Nu te consulţi cu colegii – vrei să ţii totul în mână.
Spui bancuri – eşti neserios.
Nu spui bancuri – eşti plictisitor.
Pleci în concediu – nu te interesează soarta firmei.
Nu pleci în concediu – îţi păzeşti scaunul.
Insişti asupra problemelor tale – eşti încăpăţânat.
Cedezi – eşti moale.
Ai succes – ai avut noroc.
Ceva nu merge bine – bineînţeles, era de aşteptat.
Trimiţi oamenii la cursuri – vrei să-i îndatorezi.
Nu-i trimiţi la cursuri – nu laşi pe altul să se ridice.
Vii cu idei noi – eşti fantasmagoric.
Nu vii cu idei noi – eşti refractar faţă de tot ce-i nou.
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Primul pahar se bea de frig,
al doilea de sete, al treilea de
poftă, iar al nouăsprezecelea
din ce motiv vrei tu

Mulţi oameni cheltuie o grămadă de bani ca să
înconjoare lumea. Eu beau doar o sticlă de vin
şi lumea se învârte în jurul meu!
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Trei prieteni, în pădure: unul surd, altul chel, al treilea
ştirb.
– Pssst, zice surdul, mi se pare că aud ceva...
– Brrr, zice chelul, mie mi se face părul măciucă...
Iar ştirbul:
– Nu vă fie teamă. Sunt înarmat până-n dinţi.

– Scumpo, am luat bilete la film!
– Vai ce drăguţ, mă duc să mă îmbrac.
– Grăbeşte-te, sunt pe mâine seara.

– Aveţi gel de lighean?
– Poftim?
– Gel de lighean aveţi?
– Poate gel de duş...
– Nu, că eu mă spăl la lighean!

Un cioban mergea în autobuz, sprijinit în bâtă. La un
moment dat, şoferul pune frână şi ciobanul cade. Un tânăr râde:
– Dacă aveai un cauciuc în capătul bâtei, nu mai cădeai!
La care ciobanul zice:
– Ohhho, ficior, şi tatăl tău dacă avea un cauciuc în cap,
acum aveam loc pe scaun şi nu cădeam!

Vine Bulă acasă şi o întreabă pe maică-sa:
– Mamă, mamă! Cum l-ai cunoscut pe tata?
– Păi... era să mă înec şi... m-a salvat!...
– Aaaaaaa... de asta nu vrea tata să învăţ să înot!
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Cele patru etape ale vieţii:
1. Crezi în Moş Crăciun.
2. Nu mai crezi în Moş Crăciun.
3. Eşti Moş Crăciun.
4. Arăţi ca Moş Crăciun.

Bulă a făcut poze de buletin la 20 de chinezi. Ca să nu
scoată câte o poză separată la fiecare, a scos o singură poză, în 20
de exemplare. Toţi au fost mulţumiţi, doar un singur chinez s-a
întors supărat.
– Asta nu-i poza mea, zice chinezul.
– Cum aşa? Asta nu-i faţa ta?
– Faţa da, dar cămaşa nu-i a mea!

La 20 de ani: Caut loc de muncă.
Nu ţi-ai terminat încă studiile!
La 25 de ani: Caut loc de muncă.
Nu ai experienţă!
La 40 de ani: Caut loc de muncă.
Eşti deja bătrân!
La 65 de ani: Vreau să mă pensionez!
Dacă nu ai lucrat?!

Un angajat era în faţa firmei, când şeful său apare şi-şi
parchează noul Mercedes:
– E tare rău maşina asta, şefule!
– Ei bine, spuse şeful angajatului în timp ce acesta îi
admira maşina, dacă o să faci eforturi, o să munceşti din greu şi o
să faci multe ore peste program... la anul o să am una şi mai tare!

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

283

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


La o spălătorie:
– De ce îţi decupezi, dragă, fusta?
– Vreau să spăl culorile separat!
– Ah, da!

– Dă-mi 500 de lei să-ţi fac asigurare.
– Ce fel te asigurare?
– Te asigur că nu-i mai vezi!

Soţul şi soţia în pat:
– Iubitule, ce-ai face dacă lumea s-ar sfârşi în 10 minute?
– Aş face dragoste...
– Şi în restul de 9 minute?

La sala de forţă.
– Ce aparat să folosesc ca să impresionez fetele?
– Bancomatul!

– Iubito, în seara asta cinăm afară!
– Uau, ţi-ai găsit de lucru?
– Nu, am pierdut casa la poker...

Ca să impresionezi o femeie, fă-i complimente, fă bani, făi curte, fă bani, fii grijuliu, fă bani, protejeaz-o, fă bani, invit-o la
cină, fă bani, spune-i cuvinte frumoase, fă bani, dăruieşte-i flori,
fă bani, mergi pentru ea până la capătul pământului...
Ca să impresionezi un bărbat, vino goală şi cu o bere...
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Bună, dragule!
Ghici cine şi-a uitat Facebook-ul deschis pe computer şi
a primit un mesaj de la Bianca? Da! Tu! Dar să nu-ţi faci griji, nu
am stricat nimic. De fapt, am fost destul de drăguţă, cât să-ţi fac
bagajele. Mai mult decât atât, am inventat şi un joc din moment ce
ţie îţi plac chestii gen „Alte fete”.
Uite unde îţi poţi găsi lucrurile:
 Hăinuţele îţi sunt la locul unde noi doi ne-am
întâlnit prima dată;
 Jocurile video şi colecţia ta de filme le găseşti în
locul în care ne-am sărutat prima dată;
 Laptopul tău este la florăria de la care mi-ai
cumpărat prima floare;
 TV-ul tău este pe pod. Mai ţii minte?
 Toate celelalte, inclusiv fotografiile cu noi din
ultimii doi ani, sunt în casa Biancăi!
Deşi, am făcut tot posibilul să nu stric nimic, nu pot
garanta că sunt în siguranţă şi că nimeni nu se va atinge de
lucrurile tale. Succes!

O femeie ajunge la magazinul de cartier cu 10 minute
înainte de închidere.
– Bună seara, aveţi găini?
Vânzătorul, plictisit şi obosit, scoate singura găină din
lada frigorifică şi o pune pe cântar:
– 1,5 kg. Rămâne?
– Alta mai mare nu aveţi?
Vânzătorul, nervos, bagă găina în ladă şi neavând alta, o
scoate din nou şi o pune pe cântar:
– 2,4 kg.
– Perfect! Le iau pe amândouă!
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Fără comunicare, nu există relaţie. Fără respect, nu
există dragoste. Dar fără încredere, nu există niciun motiv pentru
a continua.

O gâscă într-un bar:
– Aveți mămăligă? întreabă gâsca.
– Nu, răspunde barmanul.
– Sigur?
– Nu, nu avem, n-auzi?!?
– Sigur, sigur ?
– Dacă mai întrebi o dată, iau un cui și un ciocan și-ți
prind ciocul de tejghea!
– Aveți cuie?
– Nu…
– Dar mămăligă?

Doi ardeleni stau de vorbă. Primul zice:
– No, mă omule, să ştii că-s beteag tare… Nu ştiu ce
tratament sa iau…
– Mă, ai încercat cu slană?
– Da… Nimic…
– Cu ţuică ai dat?
– Aha.
– Şi, nimic?
– Nimic.
– No, atunci ai cam belit-o, mă…

Americanii spun: money talk. Ai mei au învățat puțin
românește, dar ştiu să spună doar „M-am dus”.
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– Mă, Mitică, zice Costică, ce ţi-a venit să cânţi astănoapte cu trompeta în apartament? Ai văzut, vecinul de la parter
ţi-a spart geamul?
– Şi, ce-a realizat? Că după aceea se auzea mai tare…

Ion stă întins sub un pom, priveşte păsările de deasupra
capului său şi vaca care paşte în apropierea sa.
– Nu-i bine orânduită lumea asta, gândeşte el în sinea sa:
“Acestei mici pasari i s-a dat o libertate prea mare, pe când vaca
stă legată cu o sfoară”.
La un moment dat, pasărea îi cade drept în cap.
– Doamne, cât eşti Tu de înţelept! Dacă era vaca în copac?

Merg doi pe un tanc. Unul spune:
– Vasile, frânează! Este un om în faţă!
– Aaa? Ce?
– Gata, uită! Mergi înainte!

Bulă îşi uită acasă mobilul. Când verifică mobilul seara,
vede ca are două mesaje. Primul: “Iubitule, sună-mă, te rog. Te
sărut. Întotdeauna, a ta, Maria.”
Al doilea mesaj: “Am sunat deja. Poţi sta fără grijă.
Bubulina.”

Un studiu arată că toţi oamenii care duc o viaţă nasoală,
stresantă, cu un regim sexual nasol, citesc aceste bancuri cu mâna
pe mouse.
(Acum degeaba iei mâna...)
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Un tip primește ca împrumut de la cel mai bun prieten
10.000 de euro. Emoţionat şi plin de lacrimi, îl îmbrăţişează,
moment în care celălalt, surprins, întreabă:
– Dar ce ai, mă? De ce trebuie să boceşti? Şi tu m-ai ajutat
pe mine când am avut nevoie. Vorba aceea: "prietenul la nevoie
se cunoaşte"...
– Nu ştiu, frate! Da' am un sentiment ca şi cum ar fi ultima
dată când ne mai vedem...

Status pe Facebook:
– Ieeeeee, astăzi voi sări pentru prima dată cu parașuta!
Mâine o să vă povestesc experiența pe care am trăit-o!
(actualizat acum 40 de zile)

Soacra lui Ion este dată dispărută pe Dunare şi sunt
anunţaţi scafandrii s-o caute. Cum era şi normal, scafandrii au
început s-o caute în josul apei şi… nimic.
Ion strigă:
– Căutaţi-o, vă rugăm, şi în susul apei, că toată viaţa
numai contra a făcut.

Un vultur stătea de câteva ore degeaba pe o cracă într-un
copac. Un cocoş vine şi îl întreabă:
– Pot să stau şi eu ca tine lângă copac să mă odihnesc?
– Da, îi răspunde vulturul, de ce nu!
Aşa că se aşează şi cocoşul să se odihnească. Dintr-odată,
apare o vulpe şi-l înhăţă.
Morala: Ca să stai şi să nu faci nimic trebuie să stai foarte,
foarte sus!
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O bătrânică trecută de 80 de ani, foarte cochetă, intră
într-o farmacie.
– Va rog, aveţi anestezice?
– Da, doamnă.
– Şi antireumatice?
– Da, doamnă.
– Şi aveţi Viagra?
– Da, doamnă.
– Aveţi şi cremă antiriduri?
– Da, doamnă.
– Alifie pentru hemoroizi?
– Da, doamnă.
– Şi din întâmplare, aveţi somnifere?
– Da, doamnă.
– Ceva pentru memorie?
– Daaaa, doamnăăă.
– Aveţi…
– Va rog, doamnă, asta e o farmacie şi avem aici tot ce
doriţi. Care este problema?
– Uitaţi, eu mă voi căsători cu prietenul meu care va
împlini luna aceasta 95 de ani… şi am dori să ştim dacă putem lăsa
la dumneavoastră lista noastră de cadouri de nuntă.

Politicienii care pleacă de la un partid la altul sunt numiţi
"traseiști". Traseistă, în jargon, înseamnă curvă. Prin urmare,
politicianul care schimbă partidul, este "curva politică".
Sună a pleonasm, sunt două curve în aceeaşi expresie?

Mă uit la cocălari şi constat că le stă bine, totuşi, cu
lanţurile alea atârnate de gât. Mă rog, invers le-ar sta şi mai bine.
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Nu mă consider o persoană dezordonată. Atâta doar că
ofer lucrurilor mele posibilitatea să stea unde vor ele.

– Ce-i cu tine mă, Ioane? Ce te supăra?
– Nevastă-mea mă tot întreabă ca de ce n-o duc şi pe ea
în vreun concediu, că n-o mai iubesc, că....
– Hmmm, şi tu ce i-ai răspuns?... Ori ai tăcut ca de obicei?
– Ba nuuu, am întrebat-o şi eu: "Da' nu-i de ajuns că te
poartă pamantu' gratis în jurul soarelui an de an? Ce aş putea eu
să-ţi ofer mai mult de atât?”

Ieri am lăsat-o pe nevastă-mea să conducă pe un drum
de țară unde nu era nimeni.
– Ce-ai zice dacă aș face ceva ce nu am mai făcut niciodată
în mașină?, m-a întrebat zâmbind.
– Bine, zisei, hai, bagă… a treia...

De fiecare dată când merg la amanta mea, iau cu mine un
extinctor.
Nu te oprește nici dracu’ dacă fugi cu un extinctor în
mână când vine bărbatu-său….

Doi morţi conversau la miezul nopţii, când, unul dintre ei
aude nişte paşi pe alee…
– Pst, auzi ? ce poate fi ?
– La ora asta e Vâlcov, a venit să-şi ia şpaga!
– M-am liniştit! Credeam că e Dragnea să ne scoată din
nou la vot…
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Q1 Mai buni ca mine?
A1 Mulţi...
Q2 Mai răi ca mine?
A2 Şi mai mulţi...
Q3 Ca mine?
A3 Nimeni!

Un psihoterapeut îi spune pacientului său:
– Domnule, înainte de culcare, v-aş sugera să vă lăsaţi
problemele după uşă.
– Chiar credeţi că soţia mea va dori să doarmă pe preş?

Q Care este definiţia unui cuplu perfect?
A Un bărbat şi o femeie despre care nu avem suficiente
informaţii...
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– N-aş dori nici duşmanilor ce mi s-a întâmplat azi!
– Ce ţi s-a întâmplat?
– Am câştigat la loto.

Vecinii mei iubesc atât de tare muzica pe care o ascult,
încât au chemat şi poliţia să o asculte!

Un bărbat găseşte o lampă pe care o freacă de zor. La un
moment dat, iese şi duhul lămpii:
– Ce dorinţă vrei să-ţi îndeplinesc, stăpâne, întreabă
duhul?
– Vreau să fiu fericit...
– Ei, atunci... freacă şi tu altceva!

O fetiţă îi spune tatălui ei:
– Tăticule, mi-aş dori să am o surioară...
Zâmbind, tatăl răspunde:
– Dar tu ai o surioară. Numai că tu nu o vezi, pentru că,
atunci când intri pe uşa din faţă, surioara ta iese pe uşa din spate.
Micuţa, îngândurată, îi zice:
– Vrei să spui că face precum celălat tătic al meu?

Un turist în vacanţă îl întrebă pe un localnic dacă sunt
crocodili în apă. Acesta îi răspunde că nu.
Turistul începe să înoate şi observa nişte pete întunecate
în apă, la câţiva metri de el. Se întoarce spre localnic:
– Sigur nu sunt crocodili aici?
– Nu, că le e frică de rechini.
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– Mânca-l-ar mama de căţel deştept, cum aduce el ziarul
dimineaţa!
Soţul, iritat:
– Deștept, pe dracu. Şi câinii vecinilor fac asta!
– Da, dar noi n-am fost niciodată abonaţi la ziar...

Nevastă-mea a venit acasă şi m-a găsit gătind.
– Uau! Ce surpriză!, mi-a zis încântată.
– Chiar că e o surpriză... Eu credeam că te întorci luni!

– Domnule, mirosiţi a alcool!
– Știu mă, sunt beat!
– Dacă sunteţi beat, de ce nu o lăsaţi pe soţia dumneavoastră să conducă?
– Ți-am spus că sunt beat, nu idiot!

Maria îi povesteşte unei vecine:
– Sunt obosită, frântă... Bărbatul ăsta al meu mă omoară.
Se trezeşte dimineaţa şi... ştii tu. Merge pe la animale se întoarce
și... știi tu. Taie lemne în curte şi apoi iar... ştii tu. Şi tot aşa toată
ziua.
– Ai fost cu el la doctor?
– Fii cuminte!

La ora de religie, preotul îl întreabă pe Bulă:
– Ce trebuie să faceţi prima dată, ca să vi se ierte
păcatele?
– Să păcătuim, părinte...
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Ion vine acasă rupt de beat şi găseşte uşa încuiată.
– Marie, deschide uşa!, strigă Ion.
– Nu-ţi deschid Ioane, că eşti beat!
– Marie, deschide uşa!
– Nu-ţi deschid Ioane!
– Marie, am un buchet de trandafiri pentru cea mai frumoasă femeie din lume!
Auzind acestea, Maria, foarte încântată, îi deschide, însă
Ion nu avea nimic.
– Şi buchetul de trandafiri?
– Şi cea mai frumoasă femeie din lume?

– Am o prietenă care a început să facă haltere ca să
întinerească.
– Şi acum pare mai tânără?
– Într-adevăr, acum nu mai arata ca o femeie de 40, acum
arată ca un bărbat de 38.
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Vine săsoaica la Hanz şi îi spune:
– Hanz, să ştii că slujnica noastră a rămas gravidă.
– Asta-i treaba ei!
– Păi, dar Hanz, lumea zice că tu eşti tăticul.
– Asta-i treaba mea !
– Păi, dacă e aşa, eu nu mai stau cu tine!
– Asta-i treaba ta!
Morala: Toată lumea să-şi vadă de treaba lui!

La ora de anatomie, profa o scoală pe Maria în picioare şi
întreabă:
– Spune, ce ştii despre penis?
– A... Deci… Bulă, dă-mi fiţuica!, i se adresează în șoaptă
colegului de bancă.
Bulă, fără să se gândească prea mult, o scoate şi i-o punen palmă. Curajoasă, Maria începe să răspundă:
– A... Penisul este un muşchi de cca 5 cm, rectific, este un
cartilaj de cca 10 cm, rectific este un os de cca 20 cm!

EL: Bună, scumpo! ? Ce-ai mai făcut azi?
EA: Am citit ceva foarte interesant.
EL: Serios? Ce anume?
EA: O poveste: ”E-mailurile”.

Discuţie între medici:
– Am avut un bolnav care, după toate probabilităţile,
trebuia să moară acum zece ani, dar trăieşte.
– Da?! Asta dovedeşte că, atunci când bolnavul vrea să
trăiască, medicina este neputincioasă.
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Ea îi şopteşte:
– Mi-e cald.
Atunci, el îi face vânt.

– Acuzat, ce meserie ai?
– Filantrop, domnule judecător.
– Cum vine asta?
– Dau de lucru Justiţiei.

– Doctore, am început să vorbesc singur. Ce să fac?
– Deocamdată nimic, dar, dacă începeţi să vă daţi
replicile, treceţi neapărat pe la mine!

Doi gemeni, încă foarte mici, se jucau în burta mamei. La
un moment dat, se simte o mişcare la intrare.
– Şase, vine tata, zice unul.
– Nu-i tata, că el nu vine cu fulgarin.

– Inculpat, recunoști cuțitul?
– Da.
– Înseamnă că recunoști crimă făcută!
– Nu recunosc nimic, dar e a cincea oară când îmi arătați
cuțitul...

EL: Ce faci?
EA: Uite, mă rup între gândul că "toţi bărbaţii sunt porci"
şi dorinţa de a face sex.
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– Mai bine ai lua examenul azi, dacă nu, să uiţi că sunt
tatăl tău!
– Sigur, tată...
După cinci ore:
– Ei, cum a fost examenul?
– Cine eşti?

Întrebare la Radio Erevan:
– Am auzit că ţigara are efect contraceptiv, dar nu ştiu
când trebuie să o folosesc, înainte sau după?
Răspuns:
– Este adevărat, ţigara are efect contraceptiv, dacă este
folosită în loc de pulă.

– Dacă-mi mai zici că sunt grasă, te voi părăsi!
– Dar, dragă, gândeşte-te la copilul nostru!
– Care copil?!
– Păi, nu eşti însărcinată?

Doi moldoveni se ciocnesc uşor în trafic. Coboară
amândoi din maşini şi se iau la ceartă:
– Da șini ţ-o dat ţie carnet, băi?
– Da ţii șini ţ-o spus că ieu am carnet, băi?

– Tata, care e diferența dintre confident şi confidenţial?
– Tu eşti feciorul meu, de asta sunt confident. Prietenul
tău, vecinul nostru cu care te joci în ogradă, tot feciorul meu e,
însă ăsta e confidenţial.
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O căpetenie mafiotă află că Guido, contabilul său, l-a
"făcut" de 10.000.000 de dolari. Contabilul e surdo-mut. De aceea
îl angajase. Guido nu auzea nimic, nu vorbea, deci nu putea să
depună mărturie în vreun proces. Nașul se duce să-l ia la întrebări
pe Guido, împreună cu avocatul său, care cunoştea limbajul
semnelor. Îi spune avocatului:
– Întreabă-l unde sunt banii.
Avocatul îi "traduce" lui Guido, care răspunde tot în
limbajul semnelor: "Habar n-am despre ce vorbeşti". Nașul scoate
pistolul, i-l pune lui Guido la tâmplă şi spune:
– Întreabă-l din nou şi spune-i că-l împuşc dacă nu spune.
Avocatul îi "semnalizează" lui Guido:
– Zice că te împuşca dacă nu-i spui.
Guido, tremurând, face semne: Banii sunt într-o geantă
maro, îngropată sub coteţul câinelui, acasă la vărul meu Bruno...
Nașul îl întreabă pe avocat:
– Ce-a spus?
– Zice... că n-ai curaj să apeşi pe trăgaci.

Ospătarul trage de un client beat şi jumătate adormit:
– Dacă nu achitaţi imediat consumaţia, chem un poliţist!
– Şi dacă-l chemi, crezi că o va achita el?

– Cum ți-ai cunoscut soția ?
– Păi, cum... Mi-au telefonat prietenii, m-au chemat la
nuntă. Mi-au spus că voi fi mire. Am crezut că glumesc.

Anunţ pentru femei: "Nu căutaţi bărbatul perfect. Astăzi
stau în casă !"
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Q O blondă şi o brunetă sunt în clasa a VI-a. Care are cel
mai frumos corp ?
A Blonda, pentru că are 18 ani !

O pereche discută:
– Luis, dă-mi un sărut!
– Nu!
– Luis, îmbrăţişează-mă!
– Nu!
– Luis, dar toate perechile se săruta şi se îmbrăţişează!
– Da, dar noi suntem o pereche de poliţişti, Armando!

În faţa unui bloc de zece etaje se tot adună lumea şi striga
disperată:
– Criminalule! Criminalule!
Un tip la etajul şapte se chinuia să arunce o femeie peste
geam! Într-un final, reuşeşte să o arunce, dar femeia se prinde de
balustrada geamului de la etajul trei. Omul coboară repede etajul
şi, după o luptă înverşunată, femeia cade. El coboară liniştit în faţa
blocului să înfrunte mulţimea care tot strigă:
– Criminalule! Criminalule!
La care omul liniştit:
– Staţi, mă, că era soacră-mea!
– Aaa!
După care un tip din mulţime:
– Ce tupeu avea! Aţi văzut cum se ţinea, bestia?!

– Domnişoară, pot deveni visul tău?
– Nu cred să te poţi transforma într-un Bentley negru...
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– Logodnicul meu continuă să se laude tuturor că se vansura cu cea mai frumoasă fată din lume!
– Auzi, nesimțitul dracului! Și pe tine, de ce te mai ținencurcată?

– Tati, dacă îmi dai 50 de lei, îţi povestesc ce îi zice
postaşul zilnic mamei.
– Poftim, Bulișor! Ia spune-mi...
– Poştaşul îi spune mamei zilnic: "Bună ziua, doamnă,
astăzi nu aţi primit nici o scrisoare".

Un domn intra într-un magazin alimentar şi se adresează
văzătorului:
– Nu vă supăraţi, aş dori o bucată de brânză, nici prea
mare, nici prea mică, să nu fie nici prea veche nici prea nouă, nici
prea dulce, nici prea sărată, nici prea albă, nici prea galbenă…
– Poftiţi doi litri de lapte şi faceţi-vă brânza cum vreţi!
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Două vecine divorţate se întâlnesc a doua zi după un
scandal:
– Ce faci, dragă, ce-ai păţit, ce era scandalul ăla monstru
aseară, cine bătea cu pumnii şi picioarele în uşa ta?
– A, nimic, un cretin, un idiot, un nemernic…
– Şi? Nu ai chemat poliţia?
– Nu, bătea pe dinăuntru, să scape…

Un burlac, sătul de celibat, dă următorul anunţ la rubrica
matrimoniale a ziarului local: Caut soţie...
Printre miile de răspunsuri, majoritatea sună aşa:
– Ţi-o dau eu, pe a mea!...

Într-o zi, Bulă stătea în faţa porţii aşezat pe o piatră,
fumând o ţigară şi masturbându-se. Pe când îşi termina şi
"treaba", şi ţigara, o musca i se aşează pe frunte. Brusc, Bulă îşi
cârpeşte o palmă şi omoară musca. Apoi, zâmbind, spune fericit:
– Bă', ce viaţa super am eu!... Droguri, sex şi violenţă!..

Doi tipi, mergând pe stradă, văd două dame bine.
PRIMUL: Uite, cea din stânga este nevastă-mea, iar cea
din dreapta este amanta mea.
AL DOILEA: Curios! La mine este exact invers.

– Vrei să ieşi cu mine? întreabă un tânăr pe o colegă de
clasă.
– Nu ai putut găsi o formulă mai bună?
– Ba, de găsit am găsit, dar m-a refuzat!

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

301

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


– Maşina dvs. este supraîncărcată. Sunt nevoit să vă iau
carnetul.
– Dar, domnule poliţist, carnetul cântăreşte doar câteva
grame...

Tatăl către fiu:
– Felicitări cu ocazia majoratului. De azi înainte, poţi face
tot ce vrei... până la căsătorie.

– Ți-l aduci aminte pe Costel, acrobatul?
– Da, ce e cu el?
– A murit.
– Cum?
– Pai, l-a lăsat nevasta!
– Și ce e cu asta? Se mai întâmplă.
– Da, dar nu în timpul numărului la trapez.

Un tip abțiguit intră în magazin şi întreabă vânzătoarea:
– Aveți chiloţi?
– Nu.
– Dar de vânzare?

Unei doamne în vârstă i s-a propus pentru prima dată să
încerce berea. Savurând băutura, ea a fost surprinsă:
– Ciudat! Gustul ei îmi aminteşte de medicamentul pe
care soţul meu l-a luat în ultimii douăzeci de ani!
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Cine a zis că prostia doare,
de unde a ştiut?

De bani se plâng toţi, dar de minte niciunul!.
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Un studiu arată că tinerii care amestecă vodca cu bere în
clasa a IX-a, vor amesteca ciment cu nisip după clasa a XII-a.

Ai un comportament de uliţă, care-şi dă ifose pe
autostradă!

Din rodul iubirii hoţilor cu prostituatele s-au născut
primii politicieni...

Trăieşte cu grijă! Viaţa n-are roată de rezervă!

Primele cinci zile după weekend sunt întotdeauna cele
mai grele

Ce bine ar fi dacă ţânţarii ar suge grăsime în loc de sânge!

Suntem oameni, mai greşim. Dar nu greşelile ne definesc,
ci lecţiile pe care nu le învăţăm din ele.

Toată lumea are memorie fotografică.
Dar nu toată lumea are film.

Bărbatul modern nu plânge niciodată, ca să nu îi curgă
rimelul..
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Unde nu-i minte, vai de sănătate!

Q Ce este un bărbat frumos, inteligent şi sentimental?
A Un zvon!

Q Cum face un elefant să se dea jos dintr-un pom?
A Se pune pe o frunză și aşteaptă toamna...

Q De ce se mărită femeile?
A Pentru că vibratoarele nu tund iarba!

Q De ce se masturbează muţii cu o singură mână?
A Deoarece cu cealaltă gem de plăcere...

Q Ştiţi ce-i spune dracu la telefon lui Dumnezeu?
A HELLO!

Ați auzit vreodată expresia ”mi-aș da mâna dreaptă
să....”? Nu-i înțeleg pe oamenii ăștia. Cum să renunți așa ușor la
viața sexuală?

– Aţi venit la momentul potrivit, spune doctorul
pacientului său.
– Înţeleg, doctore! În ziua de azi, toată lumea are nevoie
de bani.
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La întrebarea "Ai făcut sex vreodată cu un coleg de
servici?", există un răspuns sincer: "Am întreţinut relaţii sexuale
zilnice cu şeful meu direct. El mă futea la cap şi pe mine mă durea
în cur!"

Când văd numele îndrăgostiţilor sculptate pe copaci nu
mi se pare totuşi atât de romantic.
Mă gândesc că e chiar ciudat cum de atât de mulţi oameni
pleacă la întâlnire cu cuţitul după ei...

În zilele noastre, pietonii sunt de două categorii: rapizi şi
accidentaţi.

Dacă porcii ar zbura, palatul Victoria ar fi aeroport.

Săptămâna trecută am pierdut un prieten şi un partener
de băutura de toată isprava. Săracul, şi-a prins degetul într-o
verighetă.

Q De ce plâng bebeluşii la naştere?
A Aceasta este o întrebare capcană. Din punct de vedere
fiziologic, bebeluşii nu pot să nască.

Începând de săptămâna viitoare, naționala Angliei va
avea un nou căpitan. Numele lui este Michael Gregory și este
pilotul avionului care îi va aduce pe englezi acasă.
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Conform ultimelor date 100% din români au acces la
Internet.
Sondajul a fost realizat săptămâna trecută pe Internet.

Dacă nu e bine să mănânci noaptea, atunci de ce există un
bec în frigider ?

De ieri până astăzi n-a avut loc nici un viol, nici un om na fost împuşcat, nici un avion prăbuşit, nici un vas scufundat, nici
o catastrofă naturală. ProTV-ul îşi cere scuze!

Dragă Moş Crăciun,
Probabil anul trecut n-am scris corect cuvântul Роrsсhе...

– Tată, ce e ecoul?
– E singurul care are curajul să-i răspundă mamei tale!

Bărbatul care are noroc în dragoste, se numeşte burlac!

Ambiţia este atunci când te duci la examen şi, deşi ştii de
nota 2, primeşti 8 şi te miri că nu ai primit 10.

Statisticile sunt precum costumele de baie.
Îţi arată ce ştie toată lumea şi îţi ascund exact ceea ce ai
fi vrut să afli.
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Bin Laden se uită la turnul din Pisa, trage două fumuri de
ţigara şi spune în scârbă: Amatori!

– Părinte, în timpul postului am voie la femei?
– Da, fiul meu, numai să nu fie grase.

Minune într-un bloc din Berceni! Un avizier a început să
lăcrimeze după ce a afişat întreţinerea pe februarie!

În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În el
erau două sarcofage.
Pe unul era o inscripţie: "Aici odihnește cel mai faimos
jucător de alba-neagra din Egipt."
Pe cel de-al doilea, altă inscripţie: "Sau aici"!

Q Cum se numeşte mama Irinei Loghin?
A Irina Logout.

– Aţi auzit de ţiganul acela bolnav de Alzheimer?
– Da, de ce?
– Şi-a jefuit propria locuinţă !

Recepţionera sexy întreabă turistul proaspăt cazat:
– Domnule, vreo opţiune cum să vă trezim dimineaţa?
– Da, desigur! Cu un sărut dulce la ora 6 dimineaţa!
– OK, nici o problemă, o să trimit portarul!
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Întrebare la Radio Erevan:
– Care este cea mai plăcută despărţire?
– Despărţirea picioarelor...

Când o femeie de 50 de ani îţi propune o partidă în trei,
cu mama şi fiica, ai grijă, ea s-ar putea să fie fiica...

Q Ce fac bărbaţii însuraţi?
A Regreta.
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Culmea optimismului:
Să-ţi aştepţi soţia în fața supermarketului cu motorul
pornit.

Q Ce scrie pe piatra de mormânt a unui preot?
A Studii încheiate, plecat la examen!

– Condamnat la moarte, care este ultima ta dorinţă?
– Să vizionez serialul ”Tânăr şi Neliniştit”, cap-coadă, cu
tot cu publicitate.

– Aveţi cărţi despre ceea ce vor femeile?
– La etaj, ghişeul "cărţi de credit".

– De ce bei, Costică?
– Am trei băieţi, și toți sunt la Armată! Dar tu, de ce bei?
– Eu am trei fete şi toată armata-i la ele!

– Popescule, e a cincea oară când întârzii săptămâna asta.
Ştii ce înseamnă asta?
– Da, înseamnă că este vineri!

– Vii în seara asta la mine să vezi ultimul film al lui Tom
Cruise ?
– Şi dacă nu-mi place?, întreabă ea.
– Te îmbraci şi pleci !
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Părinţii îşi ceartă copilul şi-l pedepsesc că a luat nota
patru la geografie.
– Măi, femeie, noi am certat copilul ăsta că n-a ştiut undei Marocul, dar noi ştim?
– Nu ştim, dar nu poate fi departe. Am la serviciu unul din
Maroc şi vine cu bicicleta...

Soţia şi-a bătut crunt soţul. La judecată este întrebată ce
s-a întâmplat:
– Mai întâi m-a chemat acasă în timpul serviciului, apoi
m-a dezbrăcat şi m-a întins în pat. Iar apoi, cu un rânjet de cretin
a dat să fugă, spunându-mi că este 1 aprilie!

– Ai auzit? Medicii stomatologi nu recomandă folosirea
spray-ului intim de către femei!
– Nu, de ce?
– Acesta produce carii bărbaţilor!

– Tata, ce înseamnă beu?, mă întreabă fiu-meu de 5 ani.
– Dar unde ai auzit tu cuvântul ăsta?!
– Mi-a citit mama aseară o poveste despre un cur cu beu.

Se aude ca turiştii străini păstrează hârtia igienică ca pe
o amintire de neşters.

Fericiţi cei ce nu fumează şi nu beau alcool, că aceia vor
muri sănătoşi!

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

311

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Aseară, un țânțar mi s-a așezat pe testicul. A fost una
dintre cele mai grele alegeri din viața mea...

Gigel, fericit, către învăţătoare:
– Tovarăşa, ne-a fătat pisica cinci pisoi şi să ştiţi că toţi
cinci sunt comunişti.
După un timp, învăţătoarea se interesează ce mai fac
pisoii comunişti.
– Sunt bine, răspunde Gigel, dar nu mai sunt comunişti.
– Cum aşa?
– Păi, acum au făcut ochi...

Q De ce este Societatea Socialistă Multilateral Dezvoltată
cea mai avansată forma de organizare socială?
A Pentru că a preluat creator tot ce a fost mai
semnificativ, de-a lungul istoriei:
 din epoca de piatră – relaţiile;
 din comună primitivă – organizarea;
 din sclavagism – retribuţia;
 din feudalism – inchiziţia;
 din capitalism – falimentul.

– Capitalismul este pe marginea prăpastiei!
– Ce face acolo?
– Se uită, de sus, la noi...

Un bărbat adevărat este acel bărbat care se ridică din pat
pentru a se odihni un pic!
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– Care este deosebirea dintre măcelăria dinainte şi cea
actuală?
– Înainte, scria pe firmă "La Gogu" şi înăuntru, era carne.
Acum, pe firmă, scrie "Carne" şi-năuntru, e Gogu.

Un ascultător întreabă, la Radio Erevan, dacă cei care au
inventat comunismul erau oameni de ştiinţă.
A Nu, dacă erau oameni de ştiinţă, l-ar fi încercat mai
întâi pe câini.

Cadrele didactice ale Şcolii de Bune Maniere Nr. 23 îl
baga în stimata mama a domniei-sale pe fostul casier al instituţiei,
care a fugit cu salariile.

Ghicesc în cafea, Alintaroma. Seriozitate.
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Ieftin, frumos, elegant, durabil, repede, garantat,
avantajos! Orice! Sunt fierbinte! Cumpăr aspirină, paracetamol la
preţul pieţei.

Brunete drăguţe, sexy, discrete, oferim masaj total,
indicat în diverse afecţiuni reumatismale.

Adevărata cumnata a Mamei Omida, ghicesc avantajos
ghicitorile clientului.

Vând ceas cu cuc bărbătesc mare, stare excepţională.

Deosebim două tipuri de pedepse: cu moartea şi cu viaţa.

Încearcă să defineşti nimicul. Vei avea nevoie de multe
cuvinte.

Mediocrul se simte bine între spirite mărunte. E singurul
loc unde pare mare.

În magazinul nostru, vizitați raionul "Totul pentru
fotbal". Acolo va puteți cumpăra țigări, bere şi televizor...

Iubesc România pentru că poate fi ce vrea... dacă vrea!
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Astăzi a avut loc un accident între o Dacie şi un Bentley
de 280 mii euro. Şoferul Daciei a reuşit să moară la timp...

Q Care este diferenţa dintre un bou şi o vacă?
R: Boul zâmbeşte când îl mulgi!...

Q Care e diferenţa dintre o lebădă şi o muscă?
A Muștelor, țiganii nu le au treaba.

SRI a depășit planul de infiltrarea a genților sub
acoperire în bandele criminale, la momentul de față, sunt 15
bande formate exclusiv din agenți SRI.

– De ce strânge prezervativul?
– Bine că eşti tu şmecher.

Anunţ în toaleta unui bar: “Tipul care scoate mucurile de
ţigară din pişoar mai are şi sarcina de a pune gheaţă în paharele
dv.”

Încrederea în sine nu este totul, doar că nu este nimic
fără ea.

Un avion cu parlamentari români s-a prăbuşit în munţi.
Căutările merg greu din cauza ceţii şi a entuziasmului.
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Nu contează câţi ani ai adunat în viaţă, ci câtă viaţa ai pus
în anii tăi.

Omul se aseamănă cu Dumnezeu când face fapte bune,
nu rele…

Instructorul de paraşutism:
– După ce săriţi, număraţi până la 50 şi după trageţi de
inel. Ardelenii să numere doar până la 3.

Cred c-am început să chelesc: îmi ia din ce în ce mai mult
timp să mă spăl pe față dimineaţa !

Companiile petroliere din România au fost amendate de
Consiliul Concurenţei. Valoarea amenzii o veţi afla la următorul
plin!

Până nu conduci tu singur maşina, n-o să înveţi niciodată
să înjuri corect.

Niciodata sa nu uiţi de cei care te-au urmarit n
momente grele: Facebook, Google şi Wikipedia.


Ţiganii din Italia: ”Noi n-am venit la furat, accesăm şi noi
fonduri europene, d-alea nerambursabile.”
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Lecţii din filmele americane

Apartamentele mari, etajate, din New York, au o chirie
convenabilă pentru oricine, fie el şomer sau director.

Cel puţin unul din doi gemeni identici este diabolic.

Dacă trebuie să dezamorsezi o bombă nu ai de ce să-ţi
faci griji, întotdeauna vei alege corect firul care trebuie tăiat.

Mai toate computerele laptop sunt suficient de puternice
pentru a pătrunde în sistemul de comunicaţii al oricărei civilizaţii
extraterestre invadatoare.

Nu contează dacă într-o luptă marţială numărul
adversarilor este foarte mare: inamicii tăi vor aştepta răbdători
să te atace unul câte unul, dansând în jurul tău într-o manieră
ameninţătoare, până când îi faci knock-out pe cei dinainte.

Când stingi lumina pentru a te duce la culcare, tot ce se
afla în dormitorul tău se vede perfect, numai ca într-o uşoară
penumbră.

Toate paturile au cearşafuri speciale, probabil în formă
de L, care ajung până la subraţul femeii care doarme, dar
depăşesc numai cu puţin coapsele bărbatului de lângă ea.
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Dacă eşti blondă şi drăguţă, este foarte probabil să ajungi
expert mondial în fisiune nucleară la vârsta de 22 de ani.

Poliţiştii cinstiţi şi muncitori sunt în mod tradiţional
împuşcaţi cu trei zile înainte de pensionare.

Toate pungile cu cumpărături conţin cel puţin o painebaghetă.

Este foarte uşor pentru oricine să piloteze un avion, până
la aterizare, urmând instrucţiunile cuiva din turnul de control.

O dată pus pe buze, rujul nu mai dispare de acolo, orice
ai face, inclusiv scufundări submarine.

Cel mai probabil vei supravieţui unei bătălii, dar numai
dacă nu faci greşeala să arăţi înainte cuiva fotografia iubitei care
te aşteaptă acasă.

Dacă vrei se te dai drept ofiţer german sau rus, nu-i
nevoie să ştii limbi străine, este suficient un accent potrivit.

Dacă locuiesc într-o casă bântuită, femeile vor ieşi – dar
numai în cele mai transparente desuuri – să vadă ce este cu
sunetele ciudate pe care le aud.
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Turnul Eiffel se vede pe orice fereastră din Paris.

Un bărbat nu vă arăta nici un semn de durere în cursul
celor mai feroce lupte, dar se vă crispa cu totul când o femeie
încearcă să-i cureţe zgârieturile.

Decât să risipească gloanţele, maniacii prefera să-şi
ucidă adversarii pe care-i prind folosind maşinării complicate,
care cuprind rachete, sisteme electronice, gaze mortale, lasere
sau rechini mâncători de oameni, ce le oferă prizonierilor cam 20
de minute pentru a evada.

Dacă undeva se vede un panou de sticlă, mai devreme sau
mai târziu cineva vă trece prin el.

Un computer pe care trebuie să deschizi un fişier text nu
vă avea cursor, dar vă spune întotdeauna: "Introdu parola".

Toate bombele au un ceas electronic cu cifre mari şi roşii,
pentru a şti exact cât mai este până la explozie.

Un detectiv poate rezolva un caz numai după ce a fost
suspendat.

Majoritatea câinilor sunt nemuritori.
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Dacă te hotărăşti să dansezi pe stradă, toţi cei pe care îi
vei întâlni vor cunoaşte perfect paşii.

În timpul tuturor investigaţiilor poliţiei, detectivii
vizitează obligatoriu, cel puţin o dată, un club de striptease.

Când conduci pe un drum perfect drept este întotdeauna
necesar să roteşti voiniceşte de volan în stânga şi în dreapta la
fiecare câteva momente.

Toate numerele de telefon din America încep cu 555.

Dacă eşti urmărit prin oraş, poţi să te ascunzi într-o
paradă de ziua Sfântului Patrick indiferent de anotimpul în care
se petrece acţiunea.

Când plăteşti un taxi, nu te uita la portofel. Apucă o
bancnotă la întâmplare şi sigur vă fi suma exactă ce trebuie
achitata.

Orice rasă extraterestră poate să lase însărcinată o
pământeancă.

Toţi oamenii din vechime, indiferent de epoca, au dinţi
perfecţi.
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Bucătăriile nu sunt echipate cu întrerupătoare. Când
foloseşti o bucătărie noaptea, trebuie să laşi frigiderul deschis
pentru a avea lumina în încăpere.

Un singur băț de chibrit aprins, este suficient pentru a
ilumina o cameră de mărimea unui stadion.

Sistemul de ventilaţie al unei clădiri este locul perfect în
care să te ascunzi. Nimeni, nici o dată, nu se vă gândi să caute în
locul în care poţi să te deplasezi dintr-o parte a clădirii în cealaltă
fără nici o greutate.

Cu toate că în secolul XX este posibil să tragi cu o armă
într-un obiect aflat în afara razei vizuale, oamenii secolului XXIII
vor pierde această abilitate.

Nu este necesar să saluţi atunci când începi sau termini
o convorbire telefonică.

Când sunt singuri, toţi străinii prefera să vorbească în
engleză unul cu celălalt.

Orice încuietoare poate fi deschisă cu o carte de credit
sau o agrafă în câteva secunde. Excepţie fac cazurile când dincolo
de uşa este un copil ameninţat de un incendiu.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

323

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Toate buletinele de ştiri conţin materiale care te
afectează direct şi sunt difuzate în momentul în care tu deschizi
televizorul.

Departamentele de poliţie dau ofiţerilor teste de
personalitate pentru a fi sigure că îi vor face parteneri pe cei care
se potrivesc mai puţin.

Dacă prin vot am putea schimba ceva atunci nimeni nu
ne-ar mai lăsa să votăm.
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Eu sunt beat, dar tu eşti prost
Un poliţist opreşte seara târziu un Jeep pentru control şi
face semn bărbatului din maşina să deschidă geamul. În maşină,
lângă bărbat, stă o brunetă superbă. Bărbatul deschide geamul,
calm. Poliţistul se prezintă ca la carte şi-i cere bărbatului permisul
de conducere şi actele maşinii pentru control.
– Nu-ţi dau, dom'le nici un act!, zice printre sughiţuri
tipul din maşină, suflând spre acesta un aer care cu siguranţă s-ar
fi aprins dacă s-ar fi produs o scânteie în acel moment.
Poliţistul se îngălbeneşte mai întâi, sufocat de mirosul de
distilerie, după care se înroşeşte de nervi ca personajele din
desenele animate:
– Dom'le, dumneata eşti beat mort, scoate imediat
permisul de conducere.
Făcând eforturi vizibile să-şi menţină capul drept,
bărbatul îl priveşte pe poliţist cu ochi tâmpi şi îi răspunde calm,
dând din umeri a neputinţă.
– N-am!
– N-ai permis?, urlă poliţistul în timp ce culoarea roşie de
pe faţa lui devine din ce în ce mai închisă, de parcă ar fi fost
cameleon, iar venele gâtului i se fac cât degetul mic de groase.
– Dă-te jos din maşină, nenorocitule!... Puşcăria te
mănâncă!
Bărbatul, având pe faţă o expresie nedumerită, coboară
ascultător din maşină, împleticindu-se şi ţinându-se zdravăn de
uşă să nu cadă.
– Uită-te la tine în ce hal eşti de beat!, strigă poliţistul,
înecându-se de revoltă.
– Recunosc, eu sunt beat, dar tu eşti prost!
Poliţistul rămâne un moment cu gura căscată, apoi se
face negru la față, în timp ce cu mâna bâjbâia la brâu, căutând
staţia de emisie-recepţie:
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– Aşa tupeu n-am văzut de când mă ştiu, eşti mort de
beat, nu ai permis de conducere şi-acuma mă mai şi insulţi! Eşti
terminat!
Între timp, văzând că se îngroaşă gluma, bruneta coboară
din maşină şi vine lângă poliţist, spunând:
– Domnule agent, soţul meu este îngrozitor de beat, vă
rog să-l scuzaţi!
– Ce să scuz, doamnă, ce să scuz ? N-are permis, e beat că
abia se ţine pe picioare şi, în plus, nu l-aţi auzit, m-a insultat
spunându-mi că sunt prost.
– Domnule, e adevărat, n-are permis şi e beat, dar
dumneata eşti chiar prost, ia vino aici şi uită-te, pe ce parte are
maşina asta volanul?
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Motivul pentru care nu ne mai
plac glumele cu graşi este că
semănăm tot mai mult cu ei

Q La ce sunt buni oamenii grași?
A Să ne simțim noi mai bine, când ne uităm la ei.
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Dacă maimuţa stătea şi se
gândea, nu mai ajungea om

Pentru a-şi conduce comunităţile, şefii oamenilor
maimuţă se ghidau după bâtă.
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Anul în lume are 365 de zile, iar în România are 366.

Cronologia este o ştiinţă care trage de timp.

Istoria e ştiinţa care se ocupă cu prelucrarea trecutului.

Biologia se ocupă cu studiul manualului de biologie.

Am avut o temă grea la limba biologiei.

Leul are o blană multicoloră într-o singură culoare.

Ileana Cosînzeana nu era fidelă şi umbla cu zmeul.

Placa tectonică este un fel de placă dentară.

Suprafaţa lunară se poate calcula cu pătratul.

Normazii sunt oamenii care muncesc normat.

Viena este capitala unui fost coleg de-al meu.
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Rechinii se hrănesc cu oameni care cade în ocean.

Planetele se învârt în jurul Pământului.

Din cauza viruşilor, calculatorul se poate îmbolnăvi.

Albina produce fotosinteza la animalele domestice.

Luna se învârte pe orbită pentru că şi-a pierdut vederea.

Asteroizii sunt corpuri cereşti astrale.

Galaxia este o parte a Pământului.

Calea Lactee este o metodă de a mulge laptele la capre.

Iliada şi Odiseea au fost prietene.

Stelele se adună în constelaţii şi organizează în grupuri
teroriste care atacă pământul cu meteoriţi.

Cel mai înalt munte din Europa este mai mic.
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Relieful este o parte a hărţii.

Mutanţii sunt oamenii care nu vorbesc.

Atenienii obişnuiau să asculte manele în agora.

Zmeul este un bou mai mare cu coarne rotunde.

Pinguinul are creierul unui om chel.

În interiorul munţilor se produc diferite depresiuni.

Înainte de antichitate, oamenii îşi făceau casele din gropi
pe care le ridicau pe pământ.

Bordeiul este poziţionat în fundul locuinţei şi avea rol de
toaletă, dar fără duş.

Ţăranii la 1907 s-au răsculat împotriva celor care le
furau porumbul şi pentru ca să aibă şi ei tractoare.

Pentru arat şi semănat, ţăranii în evul mediu angajau
ţărani mai săraci ca ei, care se chemau robi.
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Traian a ajuns în Dacia ghidându-se după o brazdă care
ieşea de sub plugul lui Novac.

Când se scumpeşte energia electrică, ne trezim că se
scumpeşte şi curentul.

Pădurea i-a oferit omului în trecut frunze pe post de
medicamente, dar astăzi cresc şi doze de bere, doar că goale.

Carul cu boi este strămoşul tractorului cu coviltir.

Dâmboviţa a primit acest nume pentru dâmburile pe care
le-a găsit în cale.

Ştefan cel Mare i-a bătut pe turci fără să îi pese că aceştia
veneau să ceară pâmânt şi apă, adică omenie.

Revoluţia agrară se referă la cultura agricultorilor.

Nichita Stănescu era puţin zoofil şi iubea cu foc o leoaică
tânără.

URSS a cucerit elemente geografice care nu erau ale ei şi,
când s-a desfiinţat, a uitat să le dea înapoi.
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Paralela este o dreaptă care nu se poate trasa fără să ai o
altă dreaptă pe hârtie.

Petrache Poenaru a inventat stiloul când a rămas fără
pastă la pix.

Zaharia Stancu a scris desculţ pentru că-l jenau pantofii.

Chinezii au culoarea galbenă pe faţă deoarece sunt mulţi
şi şi-au pierdut roşeaţa din obraji.

Marele Zid Chinezesc e vizibil dacă ne uităm de pe Lună.
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Maimuţa este un om supărat şi foarte urât.

Deşertul a fost o mare din care s-a scurs apa.

Poetul este un om care admiră frumuseţile naturii şi nu
face caca în pădure.

Munţii are şauă, ca caii.

Homer i-a pus numele Tolomac unui personaj din film
pentru că acesta nu înţelegea nimic la şcoală.

Desdemona a murit de supărare din cauză că negrul pe
care-l iubea nu vroia să se facă alb.

Prostia este o boală românească şi pentru români,
inventată de străini pentru a putea să îi ţină mai uşor sub control
atunci când vor să-şi conducă singuri ţara.

Cămila este un animal la care îi place ţigara Camel, ca lui
tata.

China exportă chinezi în America, Anglia şi, uneori, şi în
România, dar mai puţin, pentru că nu au condiţii la noi.
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Bobul de orezul chinezesc este foarte mari, încât ai
nevoie de beţe pentru a-l băga în gură.

Ştefan cel Mare s-a suit pe statuie pentru că era mic de
statură şi aşa putea să vadă mai departe.

Ciobanul din Mioriţa era gen ciobanul care face reclame
la Vodafone şi avea un brâu de lână pe care i-l cususese mama lui
care nu mai venea.

Sultanul i-a tăiat pe dreptate lui Brâncoveanu chiar capul,
spunându-i: Capul face, capul trage!

Planeta noastră este foarte mare şi nu o putem vedea
dintr-odată, spre deosebire de Lună, care e mai mică şi o putem
cuprinde cu o privire.

Legenda Romei este despre doi fraţi care se băteau cu o
lupoaică pentru că le făcea prăpăd în turmă.

Nimfele erau nişte fiinţe supranaturale foarte frumoase
care făceau dragoste cu bărbaţii însuraţi ca să le spargă căsnicia.

Dictatorul este atunci când se dictează şi te trage de
urechi când nu apuci să scrii tot.
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Parameciul este un meci de fotbal cu rezultat neaşteptat.

Din sol, strămoşii noştri scoteau bani.

Ţăranul nu avea car, dar avea doi boi pe lângă el.

Inchiziţia îi ardea pe păcătoşi pentru a-i curăţa de păcate
înainte să ajungă în iad.

Faraonii locuiau mai mult timp în deşertul Sahara şi se
hrăneau cu crocodili din Nil când se întorceau la civilizaţie.

Ochilă nu-l vedea cu ochi buni pe Păsărilă.

Napoleon a descoperit coniacul.

Paraşutele sunt amantele paraşutiştilor.

Liviu Rebreanu ne povesteşte despre o bătălie în care
soldaţii se ascundeau prin pădure de-a v-aţi ascunselea şi
pedeapsa era când se tupeau să îi spânzure de copaci.

Semiramida este un panou pe care se suspendă plantele.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

353

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Oricât a încercat Dunărea, nu a reuşit să depăşească Nilul.

Extragerea petrolului se face prin furt din conducte.

Pe munţii înalţi se întâlnesc platouri cu diverse.

Luceafărul îşi dorea să fie muritor, să poată avea ceva
experienţă cu femeile.

Meteoritul este o stea migratoare.

Eminescu înjura de mama focului în versuri clasa politică
de la vreea lui pentru că îi copiau la ciordeală pe cei de astăzi şi
nu se mai săturau să sugă munca poporului.
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Populaţia pe glob s-a înmulţit din cele mai vechi timpuri
şi până astăzi din cauza sexului.

Peştera Muierii s-a numit aşa după găurile de la femei.

Cascada Viagra se găseşte între Canada şi Statele Unite şi
ridică turismul în toate ţările.

Pentru canibali din Africa, misionarii creştini aduceau cu
ei şi hrană sufletească.

Turcii obişnuiau să-şi facă cruce când îl vedeau pe Ştefan
cel Mare cum mânuia spada.

Un sistem contraceptiv este un sistem performant care
opreşte sperma să se întâlnească cu ovulul.

Legea lui Arhimede nu este valabilă în ţara noastră de pe
vremea comuniştilor.

În nuvela „Vasile Porojan” este vorba despre un ţigan cu
numele Vasile Porojan.

Agenţii de modelare ai scoarţei plutesc la suprafaţă.
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În Elveţia, timpul se măsoară mai precis ca la noi.

Fagocitoza este mâncarea preferată a celulei, cum este
şaorma la om.

Napoleon scria legile cu baioneta, fără să zgârâie hârtia.

Alchimiştii încercau să obţină filozofi din piatră seacă.

Pajul Cătălin îi făcea multe avansuri Cătălinei, iar dacă nu
răspundea, ar fi violat-o ca băieţii de la Vaslui.

Cătălin se dădea la fata de împărat pentru plăceri, dar şi
pentru averi, dar a rămas fără amândouă, ca atunci când alergi
după doi iepuri deodată.

Prinţesei îi curgeau mucii după Luceafăr. Luceafărul i-a
spus: „vrei s-o punem?”. Ea a zis că vrea, însă nu avem indicii că
s-a întâmplat ceva mai departe.

Vodă Cuza se îmbrăca de cacao şi umbla printre oameni
să-i prindă şi să le-o tragă ca ANAF-ul.

Caţavencu avea un defect de vorbire pe care îl folosea.
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Agricultura de subzistenţă este o ocupaţie de fraieri.

Veterinarii sunt doctori de animale şi umblă cu seringile
după ei să facă treaba taurului.

Ţăranii sunt versaţi în muncă, dar nu sunt versaţi la bani.

Vitoria Lipan căuta un baltag şi nu-i dădea nimeni.

Industria este formată din fabrici şi uzine construite de
comunişti şi vândute la fier vechi de ţigani.

Maşinile vechi se vând la preţ nou.

Păcală a fost copilul din flori al mătuşii sale cu cumnatul
mamei lui Tândală.

Cuşca cu lei se mai cheamă puşculiţă.

Cei şapte pisici mieunau la urechile Albei ca Zăpada ca să
o trezească.

Orificiul bucal se află la egală distanţă între buci.
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Scriitorii români erau beţivi, încât Burebista a tăiat viile
ca să vadă ce zic ei treji.

Banii lichizi sunt cei care se topesc din buzunar şi curg în
buzunarele altora.

Delta este un simbol matematic folosit de greci pentru
cuvintele care încep cu literă mare şi care, la noi, se varsă în Marea
Neagră.

Pe cărările montane poţi întâlni atomi liberi.

Maimuţa a devenit om când a început să-şi cultive
singură bananele pe care le consumă.
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Arheologii fac oale istorice din bucăţi de cioburi
corespunzătoare.

Organul genital masculin posedă o pompă de inducţie, iar
cel feminin o vulvă de aspiraţie.

Prepeleac nu era numele adevărat al poreclei lui Dănilă.

Religia este ştiinţa care studiază şi ea ceva, dar nu avem
manuale.

Medicii în antichitate erau îmbrăcaţi ca pacienţii, nu se
făcea deosebire, ca astăzi, când umblă în halate albe şi noi în
pijamale colorate.

Regii se jucau cu reginele de-a v-aţi ascunselea în palat.

Colonelul este un soldat care nu îşi face singur bocancii.

Clima este variabilă, mai ales iarna.

Fantomele sunt corpurile astrale ale oamenilor care nu
şi-au încheiat misiunea pe pământ şi terorizează populaţii întregi
cu apariţiile lor televizate.
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Unchiul este faţă de mătuşă aşa cum este maimuţa faţă
de om.

Cutremurul este când două plăci tectonice fac sex.

Băutura are grade, ca în poliţia şi armată.

Hidrosfera este apa care se poate calcula după formula
sferei.

Populaţia României reprezintă totalitatea femeilor care
locuiesc în Moldova şi împrejurimi.

Luna se învârte în jurul Soarelui cu o viteză mai mare
decât se învârte Pământul în jurul Lunii.

Traian Vuia a proiectat avioanele care îi poartă numele şi
azi la Timişoara.

Luther King a avut un singur vis toată viaţa.

Transilvania este o ţară românească care a fost condusă
de unguri până când au venit turcii şi s-au înţeles cu Mihai Viteazu
să îl bată pe Matei Corvin.
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Motivul pentru care mortalitatea etse în creştere şi
natalitatea este în scădere este fiindcă oamenii fac ce vreau.

În Vestul sălbatic se spânzurau oamenii ca în „Pădurea
spânzuraţilor”, doar că era altă pădure.

Pădurea este un teren adânc, unde copacii se refugiază ca
musulmanii în Germania.

Feudalul era ţăranul care trăia în perioada feudalistă.

Călăii se ocupau zilnic cu tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul.

Oceanele sunt formate din ape mai mici, care se adună
împreună pentru a rezista în faţa cererii tot mai mare de consum
a oamenilor.

Planetele sunt corpuri cereşti cu greutate variabilă, de
unde şi preţurile diferite.

Când bate vântul, frunzele freamătă de durere şi frig.

Insula este un loc pustiu în mijlocul oceanului.
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Eunucii erau nişte homosexuali la care nu aveau trecere
femeile cum au la cocalari.

Oceanul îngheaţă doar la polurile sale.

Elveţienii măsoară timpul în rolecşi, americanii măsoară
suprafaţa în adidaşi, iar românii măsoară în amândouă.

Anticii ne-au transmis multe idei de ale lor, cu care nu
mia avem ce face.

Alcoolemia se măsoară atunci când eşti beat şi poliţia nu
te crede.
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În copilăria sa, omul nu avea calculator, telefon mobil sau
playstation şi de aceea se luau la bătaie cu bâta.

Victima este atunci când soţul îi trage o palmă soţiei
pentru că a prins-o cu vecinul la poveşti.

În America este compusă din câteva state democratice.

Icar a vrut să zboare ca păsările, dar a zburat ca porcul.

Ursul lui Creangă umblă prin Suceava şi nu-l poate
prinde poliţia de trei zile.

Poetul se iubea cu iubita şi se gândea la câte-n lună şi
stele, dar nu a băgat de seamă că iubita ui se uita după altul.

Arcaşii daci erau renumiţi în toată lumea antică pentru
zidurile dacice la care se antrenau.

Securitatea a folosit securea atunci când alte metode de
tortură nu dădeau roade.

Oltenii sunt deştepţi peste tot unde merg în lume, doar în
Oltenia nu-i ia nimeni în serios.
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Vânturile se formează întocmai ca vântul, din cauza unor
aglomerări de curenţi pe o suprafaţă mică.

Locomotivele nu au fost dintodeauna electrice, pentru că
înainte curentul electric era folosit pentru extragerea cărbunelui.

Oamenii au inventat banii ca să se deosebească de
celelalte animale.

Nu reiese clar din poveste dacă Ion Creangă se trezea din
cauza ceasului cu cuc sau din cauză cucului care se certa cu
pupăză.

Lucian Blaga nu avea fericire mai mare decât să se facă
întuneric ca să lumineze ochii iubitei ca ochii pisicii.

În viaţă, eu nu vreau să devin căpşunar, de aceea studiez
ştiinţele politice.

Opinia elevului nu este luată în serios de profesori,
pentru că ei se cred mai deştepţi decât noi, dar dacă le dăm un
telefon mobil în mână, nu ştiu descărca o aplicaţie.

Profesorii ne ajută să ne construim viitorul, iar noi, elevii,
îi ajutăm să îşi construiască trecutul.
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… Şi mintea mea e distribuită în mai multe colţuri…


În dedicaţie vedem cui este dedicat textul.

Opera e plină de arhaisme: trebuie să o citiţi cu
dicționarul de antonime lângă voi.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

366

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Noi n-ar avea nici un argument pentru a demonstra.

Sper să aveţi parte de mai multe sănătăți.

Să ne dictăm câteva exemple.

Dragu-mi era fata din satul meu legată de pomul din
spatele coteţului – citat din"Amintirile" lui Creangă.

Eminescu e scriitor clasic, pentru că se pun tablouri cu el
pe pereţi.

Scrisoarea pierdută era a lui Joiana, combinată cu un
politician ciumete ce avea poliţia la buton. El a trimis mascaţii săi rupă cu cafteala pe ăia de-au răpit scrisoarea şi onoarea din
Joiana. Scrisoarea s-a găsit dar onoarea a rămas nerecuperată.

Când nu e comunicarea Oana şi Pepe divorţează.

Comunicarea este sufletul scandalului. Băsescu îi dă
numa comunicate în gură lu Ponta.

Toţi proştii din România sunt cetăţeni turmentaţi, dar nu
toţi cetăţenii turmentaţi sunt proşti.
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Ion se iubea cu Florica noaptea pentru că ziua era prea
cald.

Ana era o femeie plictisitoare, nu ştia să-l atragă pe Ion şi
se lua mereu de el. Dar şi el era prea obsedat să lucreze pământul,
pentru că era un ţăran în adevăratul sens al cuvântului şi în plus
avea şi amantă.

Dacă aveau şi ei un club în sat, un restaurant, ceva, să se
mai distreze poate că nu se mai certau aşa des şi Ion nu îi mai
făcea felul.

Nici personajele lui Caragiale n-au fost înţelese de toţi
liceenii. Unii îl văd pe Dl Goe ca pe ’’un copil fițos cum sunt
şmecheraşii de Dorobanţi’’. Alţii îl considera un model.

Mie mi-a plăcut de dl Goe pentru că era beton, frate, toate
femeile alea din jurul lui stăteau drepţi când deschidea el gura. Nu
ca mama să mă certe mereu.

Eu cred că personajele nu erau atât de proaste, dar
autorul a vrut să ne distreze pe noi când îi citim lucrarea. (scrie
un elev despre eroii din piesă ’’O scrisoare pierdută’’).

Iubirea plutea în aer ca fumul de mici. Iubirea e ca fumul
de mici.
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Un model excelent de urmat în viaţă este fizicianul
Stephen Hawking, pentru 1000 de motive. Dar nu e cool să spui
fetelor de acum că vrei să ajungi ca unul într-un scaun cu rotile. Şi
atunci te dai fan Alex Velea şi acasă citeşti “Scurtă istorie a
timpului”.

Când te prinde iubirea stai şi te uiţi că prostul la o poză,
zile şi nopţi, iar oamenii nu înţeleg de ce.

Irlanda este o adevărată S.U.A cu climă mediteraneană.

Mediul înconjurător nu mai este atât de prielnic
deoarece animalele nu mai sunt în număr mare, copacii sunt tăiaţi
şi populaţia nu are grijă de asemenea deplasări.

Nigeria a aderat la U.E încă din anul 2004

Oamenii nu mai au nimic de cultivat şi se pregătesc
pentru sezonul de iarnă”.

Bai, fac ceva pe voi, nu se poate, dar ce pula mea e al
zecelea an când dau ăştia liric, dar uite vă scriu eminescu – ion.

Ne mai vedem vreo 3 sesiuni de acum încolo, că dau de
vreo 2 ani, e grea frate româna asta, sunt mulţi termeni.
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Profa mea de romana la clasă nu făcea nimic, făcea
meditaţii şi lua banii colegilor, iar eu nu am făcut nimic, am citit
Moromeţi, ca asta ne-a zis că ne da.

Eu mă duc la ASE, nu-mi trebuieşte româna.

Oricum mori de foame cu cultura, ce dracu.

Tre să ai grijă de tine frate ca să ai o viaţă liniştită şi să
poţi citi toate operele astea.

Nu-ţi voi lăsa decât bunăciuni după moartea ta poete.
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Dacă aş putea să îmi scriu punctul de vedere şi să fiu
sincer cu aceste activităţi de îndrumare a lecturii elevilor aş
spune că ele nu au niciun rost pentru că oricum nu mai citeşte
nimeni cărţi. Toţi preferam să ne jucăm jocul ăla cu păsările pe
telefon (nu pot să i dau numele ca se considera reclama).

Luceafărul este o stea puternică dar de fapt era el
Eminescu o căuta pe Veronica Micle, cât de mult o iubea pe săraca
fată.

Ion de Eminescu are influenţe balzaciene, ce le
împrumuta de la Proust.

Romanul Luceafărul este incredibil, are 175 de strofe,
este cel mai lung din poezia romanescă

Rolul interogaţiilor retorice e să-ţi răspundă cineva când
nu ştii unele lucruri. Doar că nu te aude nimeni, întrebarea e doar
de design.

Cătălin a luat-o în luntre pe Cătălina şi s-au iubit în
mijlocul lacului sub privirile Luceafărului care era gelos.

Nu le dădea pace celor doi şi tot le băga beţe în roate, dar
până la urmă s-a văzut că iubirea învinge, iar Luceafărul şi-a văzut
de treaba lui.
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O secvenţă temporală este când omul se uită la ceas. Dacă
se uita la o hartă era o secvenţă spaţială şi dacă punea o muzică
era o secvenţă auditivă.

Cătălin nu face niciun sacrificiu în schimbul iubirii, el o
priveşte în mod normal, natural fapt ce se întâmplă numai
oamenilor comuni.

Tinerii din ziua de azi suferă de obezitate sau alte boli din
cauza subnutriţiei.

Titlul operei poate fi interpretat din punct de vedere
astronomic precum o stea aproape de pământ, foarte
strălucitoare care poate fi văzută cu ochiul liber.

Rolul cratimei e să arate mai frumos pe hârtie expresia.
Dacă era să scriem ‘şin semne’, era prea înghesuit.

Riga Crypto era o ciupearcă cam dură, faţă de băieţelul ei
lapona Enigel.

Leoaica l-a muşcat pe romancier de cap şi de ochi mai
târziu.

Iubita îl invită pe eul liric să şadă în flori de mure.
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Două motive literare sunt că scriitorul e talentat şi că nare servici, aşa că scrie şi vinde romanele.

Nichita Stănescu a fost una dintre cele mai bune
scriitoare din ţara noastră.

Cătălina nu avea probleme financiare, pentru că tatăl ei
era împărat.

Conversaţia dintre Mircea şi Baiazid este descrisă cuvânt
cu cuvânt, cu toate că autorul n-a prea fost cine ştie ce de faţă.

Poezia Lăcusta de George Bacovia este o rață poetică.

Arghezi se depresiona cu poezie tristă deoarece la modă
se purta atunci stilul lui amărât. Arghezi e un trist că lumea gusta
din tristeţi şi le citea pe nemâncate.

În Luceafărul sunt prezentate două planuri: terestru şi
extraterestru.

Unii se nasc cu un talent înnăscut.

Mă numeam un prost.
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Autorul admira blana păsării.

Manole după ce a terminat de construit mănăstirea, şi-a
făcut aripi din carton ca să poată zbura de pe ea.

Respiraţia este de două feluri: respirație aerobică şi
respiraţie anaerobă!

Satul era învăluit într-o aureolă de beatitudine.

Iubita îl invită pe eul liric să şadă în foi de mure.

Marea Neagră se afla în Transilvania.
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La baza formării poporului român a stat multi-sinteza.

Pe Dunăre curge toate minereurile de ape formate din
lacuri.

În anul 2000 Mihai Eminescu a intrat pe teren la F.C.
Botoşani şi să luat la bătaie cu mama fundaşului.

Dunărea este cea mai importantă cale feroviară pentru
navigare.

Râul Olt trece prin oraşele pe care le străbate.

Constanţa este cel mai mare port din barajul Marii Negre.

Dunărea este o Dunăre maritimă şi are electricitate.

În Carpaţii Orientali sunt lacuri şi oraşe de sare.

Apele Dunării se fac pentru formarea curentului electric.

Era o toamnă lungă de ceva vreme şi afară ningea cu
bulgări mari de zăpadă de se zguduia fereștrile.
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Marea Neagră începe de la 15 kilometrii de ţărm.

Trecătoare = cărare îngustă pe care nu se poate trece.

Ramură industriară de producere de farmaceutice.

Cimpanzei şi alte păsări.

Soarele se naşte din mare.

Comisul Ioniţă şi-a parcat calul în fața primăriei şi s-a dus
să-i facă scandal domnitorului că nu acordă fonduri europene
pentru săraci.

Moromete este un fel de ninja pentru pacea planetei.

Baltagul era o unealtă care se folosea pe vremuri la crime
iar Vitoria Lipan a plecat să caute baltagul deoarece nu avea cu ce
să taie lemnele.

Clima României depășește cele 3000 de grade Celsius.

Dragostea e ca focul, dacă nu îi pui un băţ nu arde.
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Prostia e mai puţin densă decât
inteligenţa, de aceea e tot
timpul deasupra

Dacă te laşi de fumat, de băut şi de femei, nu trăieşti
mai mult, ci ţi se pare că timpul trece mai încet.
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Doi soţi stau în pat. Ea îl trezeşte:
– Iubitule, nu pot dormi.
– Să te bat până leşini?

Doi electricieni pe un stâlp de înaltă tensiune. Unul din ei
către o băbuţă care trecea p-acolo:
– Ne daţi vă rog frumos sarma aia roşie?
Băbuţa ridica sârmă şi le-o da, la care electricianul către
celălalt:
– Vezi, bă, ţi-am zis că aia roşie e nulul!

Merg prin zăpada un eschimos şi un geolog... La un
moment dat, apare un urs polar. Repede, eschimosul se apucă săşi pună schiurile. Geologul îi spune:
– Oricum nu vei reuşi să alergi mai repede decât ursul!
La care eschimosul răspunde:
– Important este să alerg mai repede decât tine!

AVOCAT: Domnule doctor, câte autopsii aţi efectuat pe
cadavre?
MARTOR: Toate autopsiile le-am efectuat pe cadavre.

Meşterul Manole, cocoţat pe schele, spoia tavanul
mănăstirii. Rămâne fără var în găleată. Ca să nu se dea jos de pe
schele, strigă la unul dintre cei nouă meşteri mari, calfe şi zidari:
– Macheee! Var!
Mache, rezemat de zidul mănăstirii, la umbră, răspunde:
– Mache love, not var...
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AVOCAT: Aţi rămas acolo până în momentul în care aţi
plecat?

AVOCAT: Domnule doctor, înainte de a începe autopsia
aţi verificat pulsul?
MARTOR: Nu.
– Aţi verificat tensiunea arterială?
– Nu.
– Aţi verificat dacă respiră?
– Nu.
– Atunci este posibil ca pacientul dumneavoastră să fi
fost în viaţă în momentul când aţi început autopsia?
– Nu.
– Cum puteţi fi atât de sigur de asta, domnule doctor?
– Deoarece creierul său era într-un borcan pe biroul meu.
– Dar pacientul nu putea, totuşi, să fie în viaţă?
– Acum, dacă stau să mă gândesc, este posibil să trăiască
exact în momentul acesta îndeplinind o funcţie de avocat pe cine
ştie unde...

La Radio Erevan un ascultător întreabă:
– O femeie îmi face avansuri. Ce să fac?
– Feriţi-vă! După fiecare avans, urmează lichidarea!

Cascadorul către actor:
– Începând de azi, eu voi face în locul dumneavoastră
scenele mai periculoase.
– Perfect! Atunci du-te acasă la mine şi spune-i soţiei că
diseară vin târziu.
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AVOCAT: Această boală vă afectează memoria?
MARTOR: Da.
AVOCAT: În ce mod vă afectează memoria?
MARTOR: Am uitat.
AVOCAT: Puteţi să ne daţi un exemplu din ce aţi uitat?

AVOCAT: Care a fost primul lucru ce vi l-a spus soţul?
MARTOR: A spus "Unde sunt, Cathy?".
AVOCAT: Și de ce v-a enervat chestia asta?
MARTOR: Pentru că pe mine mă cheamă Susan.

AVOCAT: La ce distanţa se aflau vehiculele în momentul
coliziunii?

Un bărbat surprins la amantă de către soţie sare de la
etajul 5. În cădere se gândeşte:
– Nu puteam să stau acasă cu nevasta... să mănânc un
grătar... să beau un şpriţ... şi.. cine ştie... poate să fac şi sex?
Cade cu noroc pe o căpiţă de iarbă proaspăt cosită din
spaţiul verde al blocului şi cugetă:
– Doamne, cum e omul... numai două secunde am fost
disperat şi câte prostii mi-au trecut prin cap...

Un tip agaţă o femeie extrem de grasă şi o duce acasă.
Ajung ei în pat şi tipul se suie pe ea. După un timp, o întreabă:
- Auzi, ai ceva împotrivă să sting lampa asta din tavan?
- Nu, de ce, eşti pudic?
- A, nu, dar mă cam arde la buci!...
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Lecţie de gramatică la Târgu-Mureş. Profesoara le
explică elevilor gradele de comparaţie ale adjectivelor. După ce
termină, vrea să vadă ce au înţeles copiii şi le cere să dea exemple:
– Ionel, spune profesoară, dă un exemplu de adjectiv la
cele trei grade de comparaţie.
Se ridică Ionel şi spune:
– Frumos, mai frumos, cel mai frumos.
– Bravo Ionel, spune profesoară, ai înţeles perfect. Ai
nota 10! Ia să vedem acum dacă Anişoara a înţeles cum e cu
gradele de comparaţie.
Se ridică Anişoara şi spune:
– Înalt, mai înalt, cel mai înalt.
– Bravo Anişoara, ai şi tu un 10! Ia s-o vedem acum şi pe
Ildiko.
Se ridică Ildiko şi începe:
– Adânc, mai adânc... ioi!

Doctorul către proaspătul amputat:
– Domnule am pentru dv. o ştire bună şi una rea.
– Care-i aia rea?
– Ţi-am amputat piciorul sănătos...
- ... şi aia bună?
– Piciorul bolnav se vindecă!

Pinochio îi zice lui Gepetto:
– Tata, penisul meu e denivelat şi plin de aşchii şi urât şi...
nu am succes la fete!
– Fiule, când te-am creat, nu am acordat mare atenţie
acestui lucru, dar du-te la magazin şi cumpără nişte şmirghel şi se
rezolvă.
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După un timp, Gepetto în întreabă pe Pinocchio:
– Ei fiule, ai rezolvat problema cu fetele?
– Tată, după ce am cumpărat şmirghelul, cine mai are
nevoie de fete?!

Trei bărbaţi povestesc.
PRIMUL: Măi, când simt ca relaţia mea nu mai merge
perfect, îmi trimit nevasta 2 săptămâni la tratament la băi în
Grecia. Face acolo tratamente cu nămol, cu ape naturale, cu
ultraviolete, când se întoarce, arată întinerită, zâmbeşte mai mult,
este radioasă! Şi noi suntem un cuplu mai fericit!
AL DOILEA: Măi şi eu, o dată pe an îmi trimit soţia la o
staţiune de munte în Austria. Face acolo tratamente naturiste,
diete naturale, aer curat, apă de munte, ozon. Se întoarce după
două săptămâni mult mai radioasă, cu poftă de viaţă; şi noi
suntem un cuplu mai fericit!
AL TREILEA: Bă, nu ştiu, eu unul îmi fut singur nevasta.

O profesoară a cerut clasei sale de elevi să îşi întrebe
fiecare părinţii care este cea mai relevantă poveste a familiei sale
şi care are o morală la sfârşit, iar apoi, urmând ca a doua zi fiecare
dintre ei să spună povestea în clasă.
A doua zi, în ora respectivă, Cristian a dat următorul
exemplu:
– Tatăl meu este fermier şi creştem găini. Într-o zi am
mers la piaţa cu o grămadă de ouă aşezate într-un coş de nuiele
împletite, coş aşezat pe scaunul din faţă al camionului. La un
moment dat camionul a lovit o groapă, iar coşul a căzut de pe
scaun şi toate ouăle s-au spart. Morala povestirii este să nu îţi pui
niciodată toate ouăle într-un singur coş.
– Foarte bine, spuse profesoara.
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Următoarea a fost Maria care începuse să povestească:
– Şi noi suntem fermieri. Aveam 20 de ouă care trebuiau
să fie clocite, dar numai 10 puişori au ieşit. Morala: Să nu îţi
numeri găinile înainte de a fi clocite ouăle.
– Foarte bine, replica din nou profesoara, mulţumită de
ce auzise până aici.
Următorul a fost Horia, care a început şi el povestească:
– Tatăl meu mi-a povestit despre mătuşa Ana... Mătuşa
Ana era inginer de aviaţie în război, iar avionul ei a fost lovit. A
trebuit să aterizeze forţat pe teritoriul inamic şi tot ce avea la ea
era o sticlă de pălincă, o puşcă şi o sabie. A băut toată pălinca
pentru a se pregăti... apoi a aterizat în mijlocul a 100 de soldaţi
inamici. Ea a omorât 70 dintre ei cu mitralieră până s-au terminat
gloanţele. Apoi a mai omorât 20 cu sabia până lama s-a tocit. Pe
ultimii 10 i-a omorât cu mâinile goale.
– Dumnezeule mare, spune profesoara îngrozită, şi care
ţi-a zis tatăl tău că este morala?
– Stai departe de mătuşa Ana când e beată!

Părinţii îl trimit pe Bulă la măcelărie să cumpere carne.
Bulă se întoarce cu mâna goală.
– N-am cumpărat, zice el, fiindcă nu vând ăia decât carne
de cal.
– Cum aşa? întreabă părinţii miraţi.
– Păi am văzut, zice Bulă, că deasupra cârligelor de pe
perete scrie: Cal. I, Cal. II, Cal. III...
– Aha, trage concluzia Bulă cel bătrân, au început, în
sfârşit, s-o eticheteze, hoţii dracului!...

Q De ce nu are Trabantul centuri de siguranţă?
A Ca să nu creadă cineva că şoferul are rucsac...
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Povestea porcului
Aceasta e o poveste avută de un român patriot care a
cumpărat un porc în Vancouver cu 100 dolari şi l-a adus în curte
şi a început să-l alerge înainte de a-l tăia. Când au văzut vecinii un
porc tăiat, au chemat protecţia animalelor, care l-a amendat cu
1000 de dolari pentru cruzime împotriva animalelor.
Omul şi-a continuat munca şi a început să pârlească
porcu' cu paie. Vecinii au chemat pompierii să stingă focul, care
au venit şi l-au amendat cu 5000 de dolari pentru că s-au deplasat
să stingă focu'.
Cam scump kilogramul de carne de porc...

Ion din Apahida mere să-l viziteze pe Gheo, în America.
Gheo îl omeneşte şi, când să se întoarcă Ion în România, îi zice:
– Mă, Ioane, mă... rămâi tu aice, mă. Unde meri înapoi, în
sărăcia ceea? Aice om fi amândoi, ne-om găsi două fete faine...
D'apoi Ion nu şi nu, ca doară nu-şi lasă el Apahida şi
Clujul drag pentru un pumn de dolari. După o vreme, Gheo
primeşte o scrisoare de la Ion, pe foaia din plic aflându-se
desenate trei oi şi-un bou pe spate, cu toate picioarele-n sus. Amu,
se scarpină Gheo în cap:
– Tulai, că Ion aista e şi analfabet... da' ce-o vrut numa'
oare să zică?!
Se tot uita, mai întreabă printre români... nimeni nu-l
desluşeşte. Într-un bun ceas, cineva îi spune:
– Măi, Gheo, aşa lucru complicat numa' Rabi din New
York a şti să-ţi dezlege, ca el o fost plecat din România, mă!
Ajunge Gheo şi la Rabi, Rabi se uita la scrisoare, apoi zice:
– Gheo, dacă nu ştiu toată povestea, nu pot să te luminez.
Gheo îi tot povesteşte ce şi cum a fost, apoi Rabi, brusc:
– A, păi atunci e limpede, zice aşa: oi, oi, oi... ce bou am fost
că m-am întors!
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Un musulman habotnic moare şi ajunge în rai. E extrem
de excitat – o viaţă întreagă aşteptase să-l întâlnească pe
Mahomed! La poarta raiului dă peste un tip cu barbă. Plin de
emoţie şi înfrigurare, omul nostru îl întreabă:
– Mahomed?
– Nu, fiul meu, eu sunt Sf. Petru. Mahomed e mai sus,
spuse arătând către o scară care ducea spre un nor superior.
Habotnicul începe să urce cu greu scara. În fine,
întâlneşte un alt individ cu barbă şi se adresează plin de speranţă:
– Mahomed?
– Nu, eu sunt Moise. Mahomed e mai sus.
Habotnicul urcă sprinten mai departe, în ciuda urcuşului
abrupt, plin de euforia revelării faptului că reprezentantul
evreilor se afla la un nivel inferior față de Profet. Ajunge la
următorul nor şi-l întreabă pe bărbosul întâlnit în cale:
– Mahomed?
– Nu, eu sunt Hristos.. Mahomed e mai sus...
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În ciuda efortului depus, faţa i se luminează, dându-şi
seama că tocmai are dovada clară a superiorităţii islamului fata
de creştinism. Habotnicul se târăşte mai departe, cu ultimele
puteri, şi ajunge la ultimul nor, adresându-i-se individului (tot cu
barbă, dar mult mai mare) impunător din faţa sa:
– Mahomed?
– Nu, fiule, eu sunt Dumnezeu! Dar tu arăţi cam extenuat,
doreşti o cafea?
– Dacă se poate, vă mulţumesc din suflet.
Trăgându-şi un pic sufletul, habotnicul continuă:
– Sincer să fiu, trecând peste faptul că m-aşteptam să vă
prezentaţi drept Allah, n-aş fi putut bănui vreodată că n-o să-l
întâlnesc pe Mahomed aici...
Dumnezeu îl linişti imediat, spunându-i:
– Dar Mohamed este aici, chiar la acelaşi nivel cu mine,
după care se-ntoarse, bătând scurt din palme:
– Mahomed – două cafele!....

După ce Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva, le spuse:
– Îmi mai rămân doar două daruri. Unul este arta de a
face pipi din picioare şi…
– Eu! Eu! Eu! Eu îl vreau, te rog, Doamne, te rooog, te
rooog! Asta mi-ar simplifica viaţa în mod substanţial….
Eva accepta, dând din cap, şi zise că lucrul acesta nu avea
atâta importanţă pentru ea. Dumnezeu îi dădu lui Adam primul
dar. Adam urla de bucurie, alerga prin grădină raiului, făcu pipi
lângă toţi copacii, pe urma alerga şi pe plajă, făcând desene pe
nisip cu pişul lui… Dumnezeu şi Eva îl contemplau în tăcere pe
bărbatul nebun de fericire… După un timp, ea se întoarse către
Creatorul Suprem şi-l întrebă:
– Care e celălalt dar, Doamne?
– Creier, Eva, creier….
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Un tip se hotărăşte să-şi cumpere o mascotă.
Merge la un magazin specializat, şi plimbându-se vede un
papagal atârnând de un băţ, cu capul în jos.
Se opreşte, se uită la el şi zice cu voce tare:
– Ce-o fi păţit papagalul ăsta?
– M-am născut aşa, sunt un papagal fără picioare.
– Ptiu, drace!, mi se pare că pasărea asta a înţeles ce
ziceam şi mi-a răspuns.
– Sigur că da, sunt un papagal total inteligent şi foarte
cult.
– A, da?, atunci răspunde-mi la asta: cum te ţii de băţ dacă
n-ai picioare ?
– Bine, vezi mi-e un pic ruşine, dar acum că m-ai
întrebat... Folosesc penisul, îl dau de câteva ori după băţ... Nu se
vede fiindcă-l acopăr cu penele.
– Incredibil! Într-adevăr poţi înţelege ce zice lumea şi
poţi răspunde ?
– Desigur! Vorbesc româna, spaniolă şi engleză. Pot
conversa fără probleme aproape despre orice: politică, religie,
fotbal, chimie, filozofie şi sunt expert în ornitologie. Ar trebui să
mă cumperi, sunt o companie excelentă.
Se uită omul la preţ, 200.
– Prea mult pentru mine!
– Şşşt, îl cheamă papagalul, făcându-i semn cu o aripă să
se apropie.
– Nimeni nu mă vrea fiindcă n-am picioare. Oferă-i
patronului 20.
Plăteşte tipul 20, ia papagalul şi merge acasă. Trec
săptămânile, papagalul se dovedeşte a fi foarte graţios,
interesant, un bun prieten, chiar dă sfaturi bune, omul e fericit.
Într-o zi, când ajunge acasă de la muncă, papagalul îi face iar semn
cu aripa să se apropie.
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– Nu ştiu dacă să-ţi spun sau nu, e despre nevastă-ta şi
postaş ...
– Cum?!
– Bine, azi dimineaţă când a venit postaşul, nevastă-ta la întâmpinat cu un sărut pe gură. Purta lenjerie intimă.
– Şi?!
– După aceea, postaşul a intrat şi a început s-o mângâie...
– Sfinte Dumnezeule! Şi mai ce?
– I-a scos sutienul... chiloţii... s-a aşezat în genunchi şi a
început s-o sărute pe toate părţile, începând de la sâni, coborând...
coborând... pe la buric, în jos... în jos...
Papagalul tăcu un timp.
– Şi ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Vorbeşte. papagal
nenorocit!
– Îmi pare rău, dar nu mai ştiu. Mi s-a sculat şi am căzut!

Finii se duc în vizită la naşi. Acolo, nașul îi întreabă dacă
nu vor o cafea.
– Bineînţeles, naşule!
Se duce nașul, fierbe apă într-un ibric, ia o boabă de cafea,
o leagă cu o aţă şi o trece pe deasupra ibricului aburind. Ia două
ceşti şi îşi serveşte finii cu cafeaua astfel obţinută. După ce aceştia
au băut apă de cafea, nașul îi întreabă dacă mai doresc una. Finii
răspund respectuos că nu mai vor. Peste un timp, se duc şi naşii
la fini, iar finul îi întreabă dacă nu vor o cafea. Aceştia răspund că
da. Se duce finul, pune apă la fiert într-un ibric, pune două ceşti
pe masă, le umple cu apă fiartă, după care ia un bob de cafea, îl
leagă cu o aţă şi îl trece pe deasupra ceştilor (prin abur).
La care naşul îl întreabă:
– De ce nu ai fiert bobul?
– Păi, a fost aşa de tare cafeaua aia pe care ne-ai servit-o
mata data trecută, că n-am putut să dorm toată noaptea!
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Ceauşescu, Bush şi Gorbaciov se întrec, care e mai
puternic. Gorbaciov se împinge într-un copac, copacul se dărâma.
– Bravo, bravo!
Bush ridică un pietroi de 500 kg.
– Bravo, bravoo!
Ceauşescu scoate un pacheţel din buzunar, îl pune jos şi
dă cu pumnul, nimic, nu se sparge, dar îşi rupe mâna. Dă cu
cealaltă, iar se rupe mâna, dă cu piciorul drept, cu stângul,
pachetul nimic. Ceauşescu, cu oasele rupte.
A doua zi, la spital vin prietenii în vizită şi-l întreabă pe
Ceauşescu ce era în pachet.
– Biscuiţi VOINICEL!

Doi poliţişti, Gheorghe şi Vasile, pleacă la o instruire de
două săptămâni.
La sfârşitul instruirii, colonelul le spune:
– Măi, băieţi, acum că v-am învăţat tot ce ştiam, vă dau un
sfat: De acum încolo să fiţi "câini" cu toată lumea!
Ajunşi acasă, cei doi se despart şi pleacă fiecare la casa
lui. Primul ajunge acasă Gheorghe, sună la uşa şi îi deschide
nevastă-sa:
– Bine ai venit acasă, Gheorghe, ţi-e foame?
– Mrrrr!
– Gheorghe, ce ai, ţi-e bine?
– Ham, ham!
Soţia, speriată, dă telefon acasă la Vasile, unde îi
răspunde soţia celuilalt.
– Dragă, nu ştiu ce-i cu Gheorghe al meu, a venit acasă şi
face ca un câine, mrrr, ham!
– Eeee, al tău e bine, Vasile al meu s-a băgat sub masă, şia scos-o şi şi-o linge!
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Un moş spune către băbuţa sa:
– Draga mea babă, am o ultimă dorinţă înainte de moarte.
Să mai fac o dată sex cu tine.
– Bine, spuse baba sfioasă. Dar înainte de asta trebuie săţi spun că am un defect.
– Care?, întrebă moşuleţul.
– Nu mai am păr la duduie!
– Nu-i nimic! Spuse moşul. Până îţi creşte ţie părul, mi se
scoală şi mie...

Un reprezentant al Mitsubishi Motors vine în România să
testeze eventualitatea deschiderii unei fabrici de piese de schimb.
Pe coclauri, prin Moldova, i se sparge un furtun, sare un
colier şi-i fierbe apa de la motor.
– E un service prin apropiere?
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– Nea Costel, tractoristul se mai pricepe.
Se uită nea Costel tractoristu', taie o bucată dintr-un
furtun cu care udă grădina, ia o sârmă din gard, înlocuieşte
colierul…
– Dă-i cheie...
Merge. Ajuns la Bucureşti, japonezul raportează: Piaţă
saturată, piese de Mitsubishi pe toate gardurile...

Bulă intră în biroul şefei lui, o plesneşte peste fund şi îi
zice:
– Ce faci, păpuşă, mai merge una mică?
Şefa, indignată:
– Domnule Bulă, dar cum vă permiteţi?
– Aşa vorbesc eu cu tipele cu care am dormit împreună!
– Dar când am dormit noi doi împreună?, domnule Bulă,
replică indignata şefa.
– Ieri, ai și uitat? La şedinţa de analiză a rezultatelor
departamentului nostru…

– Dumnezeule, ce vânătaie ai !
– Da, e de la pisica!
– O aşa vânătaie imensă?
– Da, m-a lovit soţia cu pisica în cap!
– Judecând după vânătaie, pisica e făcută praf!
– Da de unde! N-a avut nimic că era… din bronz!

Q Ce nu-i place bărbatului să audă când se pregătește să
facă dragoste?
A1 Mami, am făcut caca!...
A2 Unde sunteți? Sunt eu, mama-soacră!...
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1. Mă trezesc...
2. Ies din casă...
3. O văd...
4. Mă duc spre ea şi o îmbrăţişez...
5. O sărut...
Bine, bine, ordinea corectă este 2, 3, 4, 5, 1...

– Încrederea este totul într-o relaţie fericită, spuse soţul
către soţia să. Uite, am să-ţi spun un of: acum un an când ne-am
certat, de Crăciun şi nu ne-am mai vorbit un timp, m-am văzut în
secret cu un psihiatru...
– Am să-ţi dezvălui şi eu ceva, iubitule, spuse soţia. Uite,
și eu m-am văzut în secret... cu instalatorul... şi cu poştaşul...

Doi poliţişti găsesc la marginea oraşului Sebeş un mort.
Zice unul către celălalt:
– Măi, tu ştii câte trebuie făcute acum? Trebuie să facem
o grămadă de acte, să căutăm martori etc. etc. Hai să-l ducem la
marginea oraşului Sibiu să se spele pe cap cu el poliţia de acolo.
Zice celălalt :
– Aşa şi facem !
A doua zi, doi poliţişti din Sibiu îl găsesc pe mort. Zice
unul către celălalt:
– Ia uite, ăsta s-a întors pe jos tocmai din Sebeş!

Un popă se apucă să taie lemne şi se loveşte cu coada de
la topor la coaie. De durere, începe să plângă. Vine preoteasa şi îl
întreabă ce-l doare. El nu vrea să vorbească frumos şi-i răspunde:
– Mă lovii la ouăle de sub pulă!
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Vecinul meu mi-a bătut la ușă disperat:
– Vecine, pot să folosesc telefonul tău? Un țigan a fost
călcat de o mașină pe trecerea de pietoni și sângerează abundent!
– Păi, de ce nu folosești, mă, telefonul tău?, l-am întrebat.
– Al meu n-are cameră!

Un vânzător încerca să lămurească un fermier să
cumpere o bicicletă. Fermierul zice:
– Decât să-mi iau bicicletă, mai bine îmi iau o vacă.
– Dar gândiţi-vă cum aţi arăta călare pe vacă!
– Nu aşa de caraghios pe cât aş arăta încercând să mulg
bicicletă!

O femeie face 60 ani. Soțul îi aduce drept cadou un boboc
de trandafir, o pâine caldă, o sticlă cu șampanie și una cu lapte.
– Mulțumesc, dragul meu!, spune femeia. Dar care este
semnificația lor?
– La 18 ani erai ca un boboc de trandafir, la 24 ca pâinea
caldă, la 40 că șampania, iar la 60 de ani ești ca o vacă.
– Mulțumesc, scumpul meu, dar semnificația ar trebui să
fie cu totul alta. La 18 ani eram ca un boboc de trandafir, dar nu
m-ai rupt tu. La 24 eram ca pâinea caldă, dar tu mâncai coaja, pe
când alții miezul. La 40 eram că șampania, dar tu numai mă agitai
și alții beau conținutul. Iar acum la 60 de ani poate sunt ca o vacă,
dar tot mai am un tăuraş care mă întreabă: ”Ei, ce-ți mai face boul
ăla de-acasă?”.

Bărbatul modern a rezolvat, în stilul său, noua împărţire
a treburilor: ocupă-te tu de tot şi eu voi face restul.
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Un oligarh rus, cu un Mercedes ultimul răcnet, este oprit
din trafic de un poliţist, la Londra. În spatele lui mai opresc o
ambulanţă şi o maşină de pompieri.
Poliţistul întreabă, nedumerit:
– Astea pentru ce sunt?
Oligarhul răspunde:
– Vă cunosc eu... Acuşi începi: unde ţi-e trusa medicală,
unde ţi-e stingătorul...

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

394

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Domnule doctor, am o problemă cu steriletul. Aş vrea săl schimbați.
– Dar abia săptămâna trecută vi l-am pus!
– Dar soțul se plânge că îi rămâne un gust metalic în gură.
– Dar este din de aur, nu se poate! Poate, soțul dumneavoastră are o problemă?
– Nu are, că s-au mai plâns şi alţii!

Ceaușescu, aflat într-o istorică vizită peste hotare, este
anunţat codificat despre cutremurul din 4 martie 1977:
– V.R.A.N.C.E.A. (Vino Repede Acasă Nicule Cutremur
Economia Ameninţată).
Răspunsul vine imediat:
– 5.4.3.2.1. (cincinalul în patru ani, trei schimburi, doi
muncitori la un salariu)

Trei tipi mergeau cu un planor când pilotul anunţa că
trebuie să arunce câte ceva că depăşeau cu câteva zeci de grame
masa critică. Unul arunca o monedă, altul un stilou, iar al treilea o
grenadă. Aterizează ei şi văd pe un tip că înjura.
– Ce s-a întâmplat?
– Mergeam pe stradă şi mi-a căzut o monedă în cap, de
am făcut ditamai cucuiul!
Mai merg ei un pic şi văd o doamnă nervoasă.
– Ce s-a întâmplat?
– Făceam plaja când, nu ştiu de unde, a căzut un stilou şi
m-a lovit în spate.
Mai merg ei ce mai merg şi văd o băbuţă râzând isteric.
– Ce s-a întâmplat?
– Am tras un vânt de mi-a explodat casa!
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Doi indieni se întâlnesc şi discută în timp ce fumează pipa
păcii:
– Am auzit că Pană de Vultur şi Răsărit de Soare au îngropat securea războiului. Cred că Pană de Vultur e foarte bucuros că
au încheiat acest conflict ce durează de atâţia ani!
– Nu prea cred... Răsărit de Soare l-a îngropat cu securea
în cap...

Un bărbat îi reproşează vecinului său că se poartă cam
indecent.
– De ce, măi?
– Te vede toată strada cum îţi îmbrăţişezi nevasta în
fiecare seară după ora zece, apoi îi faci ce-i faci... Şi nici măcar nu
tragi perdeaua.
– Ei, vezi cum vorbeşte lumea? Păi eu în fiecare seară,
după ora zece, sunt la club.

Un gangster celebru îi oferă proaspetei logodnice un
superb colier de perle. Încântată, tânăra întreabă:
– Sunt fantastice! Ştiu că nu se face, dar sunt foarte
curioasă. Cât poate să coste aşa ceva?
– Păi, cu aproximaţie, între cinci şi zece ani.

Soţia bombăneşte ceva, privind televizorul, apoi se
adresează soţului:
– Îţi imaginezi, mi se pare că am început să vorbesc cu
televizorul...
Soţul către computer:
– Îţi imaginezi, ea a început să vorbească cu televizorul!
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Într-o zi, mi-am sunat soţia şi i-am declarat:
– Draga mea, mă gândeam la tine şi m-a lovit brusc o
poftă nebună de amor.
La care ea a răspuns:
– Aţi greşit numărul.

La aeroport:
– Domnule, aveţi o problemă cu poza din paşaport…
– Ce problemă, domnule? Eu sunt primul din stânga, nu
mă recunoşti?

Înainte de ultima repriza a meciului de K1, unul dintre
luptători merge la colţ şi îl întreabă pe antrenorul său:
– Cum stau?
– Dacă reuşeşti să îl omori în ultima repriză faceţi egal!

La poliţie:
– Deci, hoţul v-a furat cerceii, brăţara de aur şi lănţişorul
de la gât?
– Da, domnule poliţist.
– Şi de ce nu aţi strigat după ajutor?
– Riscam că hoţul să-mi vadă şi dinţii de aur.

Fănică se întoarce acasă noaptea târziu. Soția, cu o
privire ucigătoare îi arată ceasul.
– E ora două!
– Și ce-i cu asta? Dacă aș fi stat acasă n-ar fi fost tot ora
două?
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O tipă cu Ferrari mergea pe autostrada cu 19 km la oră.
O opreşte poliţia şi îi zice:
– Domnişoară, de ce mergeţi pe autostrada doar cu 19
km la oră?
– Păi, dacă aşa scrie pe indicatoare! A19!, răspunde tipa.
– Păi, nu, aia e autostrada, A de la autostrada şi 19 de la
numărul autostrăzii.
– A! Gata, am înţeles.
– Dar domnişoara din dreapta, de ce e aşa galbenă la față?
– Habar n-am. Aşa e de când am ieşit de pe A320.

O doamnă X îşi întreabă medicul de familie:
– Domnule doctor, ce pot să fac pentru a părea mai
subţirică?
– Întuneric, doamnă?

O răţuşcă se plimba pe lac. Din tufişuri apare un vulpoi
care pune laba pe ea:
– Ştii ce-o să-ţi fac? O să te violez şi apoi o să te mănânc.
– Nu, te rog! Dacă îmi vei da drumul, îţi promit că ţi-o voi
aduce pe mama. La mine nu ai ce mânca, sunt prea mică... nu
vezi?! ... În schimb mama e grasă şi frumoasă, la ea ai ce viola şi
mânca.
– Mă, eu îţi dau drumu', dar tu fugi!
– Nu, bă vulpoiule, vorbesc serios.
Vulpoiul stă ce stă pe gânduri şi în final îi dă drumul.
Ajunsă la jumătatea lacului, răţuşca se întoarce spre vulpoi şi-i
zice:
– Bă, fraiere, tu s-o violezi pe mă-ta, ca eu sunt scoasă de
la incubator !

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

398

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Câţiva copii stăteau în faţa blocului, neştiind de-a ce să se
mai joace. La un moment dat unuia îi vine ideea:
– Hai să ne jucăm de-a cetăţenii Romei antice! Vreţi?
– Daaaa!...
– Bine, atunci eu sunt Cornel, adică Cornelius.
– Eu sunt Liviu, adică Livius.
– Eu sunt Aurelian, adică Aurelianus.
– Eu sunt Adrian, adică Adrianus.
– Eu sunt Ana şi nu-mi place deloc jocu-ăsta!

Copilul către mamă:
– Mami, dar unde se duc toţi oamenii după ce mor?
– La OTV, scumpule!

Copiii stăteau la rând pentru a servi prânzul în cantina
unei şcoli gimnaziale catolice. Pe un colţ al mesei era o grămadă
mare de mere. Măicuţele lipiseră pe tava cu merele un bilet pe
care scria "Ia doar unul, Dumnezeu te supraveghează". Puţin mai
în faţă, la capătul celălalt al mesei se afla o grămadă mare de
prăjituri cu ciocolată. Unul dintre copiii a scris un bilet "Ia câte
vrei, Dumnezeu supraveghează merele".

Pe casa bunicilor se aşează o barză. Bunica şi cei trei
nepoţi aflaţi în curte admiră frumoasă pasăre.
– Copilaşi, aceasta este barza, harnica pasăre care aduce
copiii de la mari depărtări!
Copiii şuşotesc:
– Ce facem? Îi spunem cum apăr copiii sau o lăsăm să
moară fără să ştie?
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Doi preoţi s-au decis să meargă la mare în vacanţă. De
asemenea, au hotărât să facă din asta o adevărată vacanţă şi prin
urmare au convenit să nu poarte nimic ce le-ar putea trăda
apartenenţa la clasa clericilor...
De îndată ce au ajuns acolo, au intrat într-un magazin şi
au cumpărat cămăși ultra-colorate, pantaloni scurţi, sandale şi
ochelari de soare.
În dimineaţa următoare, s-au dus la plajă, îmbrăcaţi în
hainele lor turbate. Pe când stăteau tolăniţi în şezlonguri,
savurând fiecare băuturica, soarele şi peisajul, o blondă mortală,
topless şi cu mini-bikini venea către ei legănându-şi ameţitor
şoldurile.
Bieţii preoţi au rămas cu ochii holbaţi pe "dotările"
incredibile ale femeii. Când să treacă pe lângă ei, ea le-a zâmbit şi
le-a spus:
– Bună dimineaţa, Părinte!
Apoi s-a îndepărtat. Cei doi au rămas blocaţi. Cum oare
şi-a putut da seama blondă ca ei sunt preoţi?
A doua zi, s-au dus din nou la magazin şi şi-au luat nişte
haine mai şocante decât cele din ziua precedentă. Şi astfel, cei doi
s-au aşezat iarăşi pe plajă în şezlonguri, bucurându-se de
atmosfera de vacanţă.
După un timp, aceeaşi blondă superbă, topless, purtând
un tanga minuscul, se îndreaptă către ei. Din nou, le zâmbeşte, le
adresează câte un "bună dimineaţa, Părinte" şi se îndepărtează.
Unul dintre preoţi, nu mai poate suporta şi strigă:
– Doar o clipă, domnişoară.
– Da, răspunde aceasta.
– Uite, noi chiar suntem preoţi, dar, pentru numele Domnului, spune-ne, cum ai putut şti că suntem preoţi fiind îmbrăcaţi
aşa?
– Părinte, răspunde ea, sunt eu, maica Aglae!
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– Deschide, iubito!, insistam în pragul ușii.
– Nu pot, sunt dezbrăcată.
– Nu-i nimic, sunt singur!
– Eu nu!

Şeful unui magazin angajează un vânzător şi îi zice:
– Trebuie să ştii că eu am un sistem: dacă un client îmi
cere un lucru eu reuşesc să-l fac să cumpere două. Acum te învăţ.
Intră în magazin o doamnă:
– Bună ziua, aş vrea un spay Pronto.
Şeful se duce în spate şi se întoarce cu un spay Pronto şi
cu un Vetril.
– Mă scuzaţi, eu vroiam doar Pronto.
– Vedeţi doamnă, odată ce ştergeţi de praf, mobila se va
vedea că aveţi geamurile murdare.
– Bravo, aveţi dreptate, le cumpăr pe amândouă!
– Vezi, zice şeful noului angajat, aşa se face.
Intră o a doua doamnă:
– Bună ziua, aş dori o sticlă cu Vetril. Şeful se duce în
spate şi se întoarce cu o sticlă de Vetril şi cu un spray Pronto.
– Mă scuzaţi, eu v-am cerut doar un Vetril.
– Dacă dumneavoastră curăţaţi geamurile, o să se observe imediat urmele de degete pe mobilă.
– Aveţi dreptate, cumpăr tot!
Şeful către noul angajat: următoarea clientă e a ta.
– Bună ziua, aş dori o cutie cu Tampax.
Vânzătorul se duce în spate şi se întoarce cu o cutie de
Tampax, un Vetril şi un Pronto.
– Cred că aţi greşit, v-am cerut doar o cutie cu Tampax.
– Ştiu, o întrerupe vânzătorul, dar cum săptămâna asta
nu se face sex, n-am vrea să facem un pic de curăţenia în casă?
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– Cioc-Cioc!
– Cine este?
– Marean.
– Care "Marean"?
– Care este!

Q Ce rezultă din încrucişarea unui peştişor auriu cu un
rechin?
A Un peşte care îţi va îndeplini ultimele trei dorinţe...

Un turist se adresează unui ţăran:
– Spune uncheşule, care este cel mai rapid drum spre
Bucureşti?
– Sunteţi pe jos sau cu maşina?
– Cu maşina.
– Atunci, după părerea mea, cu maşina e mai rapid!

Un beţiv povestea:
– Ehe, şi cum mergeam eu liniştit spre casă, deodată simt
că cineva mă calcă pe mână!

Într-o catastrofă nefericită mor 100.000 de români.
Europa sare imediat cu ajutoare umanitare:
Franța: 100 tone de haine.
Anglia: 1 milion de lire sterline.
Germania: 1000 tone de medicamente.
Austria: 10 tone de alimente.
Italia: 100.000 de români.
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O blondă mergea pe stradă cu bluză descheiată, lăsând să
i se vadă un sân. Un poliţist o opreşte şi o întreabă:
– Ştiţi că vă pot da amendă pentru expunere indecentă?
– De ce, domnule poliţist?, întreabă blondă.
– Pentru că aveţi bluza descheiată şi vi se vede sânul...
– O, Doamne, mi-am uitat copilul în autobuz!

Bulă face rost de o ţigară cu marijuana. Iese pe balcon şi
o aprinde. Trage 2-3 fumuri... Nimic!
– Ptiu, am dat şi o groază de bani pe ea şi nimic.
Deodată prin față îi trece un glob mare de foc.
– Ce dracu se întâmplă, dau ăştia cu bombe?
Mai sta şi fumează, înjurând că nu are nici un efect, când
iar îi trece prin faţă un alt glob mare de foc. Enervat, stinge ţigara
şi intră în casă.
– Pe unde ai fost, dragă?, îl întreabă maică-sa.
– Am fumat o ţigară pe balcon.
– Timp de două zile?
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O femeie a apelat la un chirurg plastician să-i reducă
dimensiunile buzelor vaginale deoarece sunt prea mari şi
fâlfâitoare. De ruşine, a insistat ca operaţia să fie ţinută secretă,
medicul fiind de acord. După operaţie, trezindu-se din anestezie,
a găsit trei trandafiri aşezaţi cu grijă pe noptieră. Indignată, și-a
sunat imediat medicul:
– Parcă v-am rugat să nu spuneţi nimănui despre
operaţia mea!
Medicul i-a spus că a îndeplinit întocmai dorinţa ei de
confidenţialitate şi că primul trandafir e de la el:
– M-a întristat gândul că treceţi prin asta de una singură...
– Şi al doilea trandafir?
– Al doilea trandafir e de la asistenta mea. Din simpatie,
pentru că şi ea suferit această procedură cu ceva timp în urmă.
– Dar al treilea trandafir?
– Al treilea e de la un domn de la secţia de arşi de
deasupra. A vrut să vă mulţumească pentru noile lui urechi.

Dumnezeu îi cheamă pe Bush, Bin-Laden şi Băsescu în
paradis şi le spune că trebuie să se întoarcă la propriul popor şi
să le zică că pentru următorii 20 de ani vor trebui să cureţe
excremente ca pedeapsă.
Bush merge la ai săi şi le spune:
– Am o veste proastă şi o veste bună pentru voi. Vestea
bună este ca Dumnezeu există şi proştii ăia de musulmani
credeau în cineva care nu există. Iar vestea proastă este că va
trebui să curăţăm excremente pentru următorii 20 de ani.
Bin–Laden merge la ai săi şi zice:
– Am două veşti proaste pentru voi. Prima e ca
Dumnezeu există şi noi credeam în ceva ce nu există. A doua este
că va trebui să curăţăm excremente pentru următorii 20 de ani.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

414

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Băsescu merge la ai săi şi zice:
– Am doua veşti bune pentru voi. Prima este că tata îi
bine şi va salută pe toţi. Iar a doua este că avem locuri de muncă
pentru următorii 20 de ani.

În curtea unei biserici lucra meşterul Gigel. Şi bate el un
cui într-o scândură, când la un moment dat îşi dă ditamai ciocanul
peste deget. Începe Gigel:
– Să-mi bag pula, futu-ţi morţii mă-tiiii de ciocaaaaan...
Şi tot aşa... înjurături la greu. Moment în care îl aude un
popa, care-i zice:
– Fiule, nu e frumos să înjuri în biserică.
Apoi îl ia cu lectura... şi într-un final îi zice:
– De acum încolo când mai ai accidente, nu înjura, spune:
“Apără-mă Doamne!”
A doua zi, Gigel tăia cu fierăstrăul o bucată de lemn. Taie
el, taie, când, la un moment dat, scapă fierăstrăul şi îşi taie un
deget. Gigel:
– Apără-mă Doamne!
În acel moment, degetul tăiat se ridică de pe jos şi se
sudează la loc pe mâna, ca prin miracol. La care, popa:
– Să-mi bag pula!

Întrebare la Radio Erevan:
– Ce este haosul?
– Nu dăm răspunsuri la întrebări de acest gen despre
agricultura României.

Dacă stai relaxat şi te uiţi mult la televizor, o să constaţi
că-ţi scade tensiunea arterială. Important este să nu-l porneşti!
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Un bătrânel intră într-un magazin:
– Naftalină sub formă de bile aveţi?
– Da!
– Vreau şi eu două pungi.
După o oră, vine din nou:
– Naftalină sub formă de bile aveţi?
– Da!
– Mai vreau şi eu 4 pungi.
După altă oră, vine din nou:
– Naftalină sub formă de bile aveţi?
– Da!
– Vreau tot stocul.
Vânzătorul:
– Măi moşule, cred că ai o grămadă de molii acasă...
– Nu, am numai una.
– Şi pentru o molie iei tot stocul?
Moşul, tremurând:
– Păi ce să fac, taică, dacă nu o nimeresc?

Maria şi Ion în pat. Ion, întins pe tot patul, sforăia.
– Ioane, spuse Maria somnoroasă. Ioane, omule, dă-te pe
jumătatea ta. Ioane... trezeşte-te! Dă-te pe jumătatea ta!
La care Ion:
– Jumătatea mea eşti tu!

Soţul aşteaptă lângă salonul de înfrumuseţare. După un
timp îndelungat iese de acolo soţia sa...
El se uita la ea, analizează pe toate părţile situaţia,
respiră adânc şi spuse:
– Bine, măcar ai încercat!
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Bulă avea o colegă de birou bună în draci, dar din păcate
nedisponibilă. O sorbea din priviri în fiecare zi şi crăpa de necaz
că nu-i poate face nimic. Într-o zi ajunge atât de frustrat încât se
duce direct la ea şi îi spune deschis în faţă:
– Eşti o femeie superbă şi îmi doresc foarte mult să te am
măcar o dată. Uite, dacă mă laşi o singură dată să ţi-o pun, îţi dau
500 de euro.
Tipa refuză fără să stea pe gânduri. Bulă insistă,
explicându-i că totul se va termina repede:
– Eu stau în spatele tău, arunc banii pe podea, tu te apleci
să-i iei şi până i-ai ridicat, eu am şi terminat treaba.
Tipa stă şi se gândeşte o secundă, după care spune că
trebuie să se consulte cu prietenul ei şi îl sună. Ăluia, când aude
despre ce e vorba, îi sticlesc ochii şi-i vine o idee:
– Cere-i 1000 de euro şi ridică rapid banii de jos, aşa nu
va avea timp nici măcar să-şi dea pantalonii jos.
Gagica e de acord şi acceptă propunerea. După vreo
jumătate de oră prietenul ei începe să-şi facă griji, nemaiprimind
nici o veste şi la un moment dat o sună el s-o întrebe ce s-a
întâmplat. Tipa răspunde gâfâind şi, printre gemete, îi spune:
– Nemernicul a folosit monede....

Scoţia. Război între două cetăţi.
De la prima cetate zboară o ghiulea, din a doua cade o
bucată de zid. De la a doua cetate zboară o ghiulea, din prima cade
un fronton…
Şi tot aşa o săptămâna întreagă. Deodată, se făcu tăcere.
De la prima cetate se aude:
– Ei, de ce nu mai trageţi?
De la a doua cetate se răspunde:
– Nu putem, ghiuleaua e la voi!
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Un tip bea într-un bar şi se adresează femeii de la masa
alăturată:
– Beam din berea mea şi mă gândeam... Să mai beau un
rând sau te plac şi-aşa?
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Soţul se întoarce de la medic şi soţia foarte îngrijorată îl
întreabă:
– Ei, ce ţi-a zis medicul?
El răspunde:
– Începând de azi, nu mai putem face dragoste. Mi-a spus
doctorul să nu mă mai ating de grăsimi.

Un american intra într-o cârciumă şi se recomanda:
– John Cuncoy!
La care şi Ion se recomanda:
– Ion cu amândouă!

Două doamne tinere, de mult timp prietene, dar de ceva
timp căsătorite, se hotărăsc să iasă fără soţi în oraş. După câteva
ore petrecute la un bar, pe înserate, se întorc pe jos acasă. La un
moment dat, una zice:
– Fată, ce mă fac? Fac pe mine! Nu mai pot să ţin până
acasă.
Cealaltă rapunde:
– Şi eu la fel! Hai să intrăm aici în cimitirul ăsta, că e
întuneric şi nu ne vede nimeni..
– Bine, dar cu ce ne ştergem?
– Eu cu chiloţii şi apoi îi arunc.
– Eu nu renunţ la chiloţi, dar o să găsesc o soluţie.
A doua zi se întâlnesc bărbaţii. Primul:
– Oare unde au fost, mai, nevestele noastre aseară? A mea
a venit acasă fără chiloţi.
Al doilea, şi mai îngrijorat:
– Tu stai bine. A mea a venit cu o panglică în fund pe care
scria "Nu te vom uita niciodată. Fraţii Ionescu!"
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Trei prieteni mor în acelaşi timp într-un accident rutier.
Tuturor, Sf. Petru le pune aceeaşi întrebare:
– Veţi fi îngropaţi în trei zile. Ce speraţi să auziţi de la
rudele şi prietenii adunaţi la mormânt?
PRIMUL: Mie mi-ar plăcea să aud că am fost cel mai mare
medic de după Pasteur şi un tată de familie exemplar.
AL DOILEA: Mie mi-ar plăcea să aud că am fost un
profesor universitar excepţional şi soţul ideal pentru soţia mea.
ULTIMUL: Mie mi-ar plăcea să aud: ”Priviţi, mişcă!”

Din București, un chinez se întoarce acasă. Este întrebat:
– Cum e în București ?
– Foarte bine. Oameni puțini, metroul aproape tot timpul
gol…

Un popă avea un câine pe nume Naifloci. Într-o zi se luase
după el. Când îl văzu popa în biserica striga:
- Ieşi afară, Naifloci.
Toate babele cu musca pe căciulă ieşiră afară.
O babă mai curajoasă îl întrebă:
- Dacă mai am vreo doi-trei pot să rămân?

Pe Valea Prahovei se respectă și acum tradiționalul mers
bară la bară. Mulți șoferi încă nu au auzit de ruta alternativă prin
Bulgaria.
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Unii merg la biserică crezând
că Dumnezeu verifică prezenţa

Şi Iisus spuse: BRB!
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Un beţiv care răspândea un miros îngrozitor de băutura
ieftină şi care avea un sac şi un ziar vechi se urcă în autobuz şi se
aşază lângă un preot cu un aspect foarte onorabil. Apoi scoate din
sac o sticlă de băutură aproape goală din care bea până la ultima
picătură, după care începe să citească din ziar.
La un moment dat i se adresează preotului:
– Iertaţi-mă, părinte, ştiţi cumva din ce motive se ajunge
la spondiloză?
– Desigur, răspunde preotul, care simţea o neplăcere
crescândă, pe un ton de o politeţe rece şi sarcastică. Factorii care
duc la spondiloză sunt: o viaţă dezordonată, tovărăşia unor femei
de calitate îndoielnica, consumul exagerat de tutun şi alcool, beţii
care se termină cu nopţi petrecute în bordeluri, toate astea duc la
spondiloză.
– Uuuaaauuu! N-aş fi crezut niciodată, răspunde beţivul
şi se întoarce la ziarul lui.
Preotul, milos de felul lui, după ce se gândeşte la cele
spuse, se adresează din nou beţivului, de data asta pe un ton blând
şi împăciuitor:
– Scuză-mă, n-am vrut să te jignesc, de când suferi de
spondiloză, fiule ?
– Eu? Nu, părinte, eu niciodată n-am suferit de aşa ceva;
tocmai am citit în ziar că Papa are spondiloză.

Un tip supărat intra într-un bar:
– Care vrea bătaie?
Toată lumea terorizată.
În sfârşit, se ridica un tip de 2 m pe 2 m, şi mai supărat
decât primul şi spune:
– Eu!
– Ei, atunci du-te după colţ, că de acolo am luat şi eu!
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Întâlniri după terminarea studiilor
Se organizează întâlnirea de 10 ani.
– Unde să fie întâlnirea de 10 ani?
– La restaurantul Hanul lui Manuc, acolo sunt nişte chelneriţe mişto, cu fuste mini şi sâni mari!
Se organizează întâlnirea de 25 ani.
– Unde să fie întâlnirea de 25 ani?
– La restaurantul Hanul lui Manuc, acolo se găteşte foarte
bine şi sunt porţiile mari!
Se organizează întâlnirea de 35 ani.
– Unde să serbăm întâlnirea de 35 ani?
– La restaurantul Hanul lui Manuc, acolo se poate mânca
dietetic şi au şi meniu vegetarian!
Se organizează întâlnirea de 45 ani.
– Unde să fie întâlnirea de 45 ani?
– La restaurantul Hanul lui Manuc, acolo este şi rampă
pentru cărucior cu rotile!
Se organizează întâlnirea de 50 ani.
– Unde serbăm întâlnirea de 50 ani?
– La restaurantul Hanul lui Manuc!
– Vai ce bine! Acolo n-am mai fost niciodată.

Treceam printr-o criză financiară cu adevărat
disperată… Ce mai, eram falit! Dându-şi seama de lucrul ăsta,
bunică-mea, draga de ea, şi-a scos cerceii cu perle de la urechi şi
mi-a spus:
– Uite, ăştia au dăinuit peste multe generaţii, sunt foarte
valoroşi. Însă te văd strâmtorat şi m-am gândit să ţi-i dăruiesc,
poate or să te ajute să ieşi din necaz…
Minunat, grozav, ce gest frumos, sunt extrem de
emoționat, ce bine e să ai bunici! Acum arăt ca un nenorocit de
homosexual falit!
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Merge un om la frizerie să se bărbierească şi îi spune
bărbierului că niciodată nu a putut fi bine ras pe obraji.
– Nici o problemă, spune bărbierul scoţând o bilă mică,
de lemn, dintr-un sertar. Luaţi în gura bila asta şi ţineţi-o între
gingii şi obraz.
Omul face asta şi capătă cel mai fin bărbierit din câte a
simţit vreodată. Apoi întreabă:
– Şi dacă înghiţeam bila?
– Nici o problemă, o aduceaţi a doua zi înapoi, la fel ca toţi
ceilalţi clienţi!

"Medicii fără frontiere", prinşi de canibali. Copil din trib:
– Tată, ce mâncam azi?
– Hot Docs!

Un tip a cumpărat un frigider nou pentru casa lui. Ca să
scape de cel vechi, l-a pus în faţa casei cu un carton pe el, pe care
scrie: E gratis, îl vrei, ia-l acasă. Patru zile a stat frigiderul acolo şi
nimeni nici măcar nu s-a uitat la el. A realizat că oamenii erau prea
neîncrezători în această ofertă. Aşa că a decis să schimbe
cartonul: Frigider de vânzare, 100 lei. A doua zi cineva l-a furat!

Când se uita la o casă, fratele meu a întrebat agenta
imobiliară în ce direcţie este nordul, el a explicat că nu vrea ca
soarele să-l trezească în fiecare dimineaţa. Ea a întrebat:
– Soarele răsare în nord?
Când fratele meu i-a explicat că soarele răsare în est de
ceva timp, ea a dat din cap şi a zis:
– Oh, nu prea ţin pasul cu lucrurile astea!
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Dragi domnişoare, aveţi pielea uscată? Părul rar şi
unghiile fragile? Aveţi probleme cu greutatea? Veniţi la noi. E
întuneric, iar noi suntem beţi!

Luam prânzul într-o cafenea, când fără să vrem am auzito pe angajată că vorbea despre o arsură pe care a făcut-o la
sfârşitul săptămânii când mergea spre plajă cu maşina. A condus
cu ea decapotată, dar nu credea că se va arde pentru că era în
mers.

Sora mea are un fel de cuţit în maşină care este special
pentru a tăia centura de siguranţă în caz că rămâne blocată din
cauza unui accident. Ea îl ţine în portbagaj.

Umblam cu un prieten când am văzut o femeie cu un
cercel în nas, de care era ataşat un lănţişor până la cercelul din
ureche. Prietenul meu a zis:
– Nu se va rupe lanţul când va întoarce capul?
A trebuit să-i explic că nasul şi urechea unei persoane
rămân la aceeaşi distanţă una de cealaltă indiferent în ce direcţie
va întoarce capul…

Nu mi-am găsit bagajele în zona pentru bagaje din
aeroport. Aşa că am mers la biroul bagaje pierdute şi i-am spus
femeii de acolo ca bagajele mele nu au apărut. Ea a zâmbit calm şi
mi-a spus să nu îmi fac griji deoarece ea este pregătită şi instruita
profesional şi că sunt în mâini bune.
– Acum, să ne asigurăm că avionul dvs. a ajuns!
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Când munceam la o pizzerie am observat un bărbat care
a comandat o pizza mică la pachet. Părea să fie singur şi bucătarul
l-a întrebat dacă doreşte să taie pizza în 4 sau în 6 felii. A stat şi sa gândit un pic înainte să răspundă:
– Lasă în 4 felii, nu cred că îmi este destul de foame să
mănânc 6 felii.

Am intrat într-o reprezentanţă auto şi, hotărât, i-am spus
managerului:
– Soţia ar dori să discutaţi despre BMW-ul din vitrină.
– Îmi pare rău, domnule, dar nu avem nici un BMW în
vitrină.
– Credeţi-mă pe cuvânt… acum aveţi!
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Bulă, un băieţel de trei ani, în timp ce face baie, îşi
examinează testiculele. Apoi întreabă:
– Mami, ăştia sunt creierii mei?
– Nu încă, dragul meu! Nu încă!

Pușcăria, Armata și Biserica, instituțiile în care românii
au cea mai mare încredere...

Noaptea, târziu, soţul soseşte acasă, bine ”făcut”.
Deschizând uşa, strigă:
– Draga mea, te rog, ţipă la mine, altfel nu nimeresc patul
pe întunericul ăsta.

Un tânăr ieşea într-o zi din biserică, iar pastorul stătea ca
de obicei la uşă pentru a da mâna cu enoriaşii. La un moment dat,
pastorul îl apucă pe tânăr de braţ, îl trase deoparte şi-i spuse:
– Tinere, trebuie să te-alături armatei Domnului!
– Dar sunt deja în armata Domnului! îi răspunse tânărul.
Pastorul îl întrebă:
– Atunci de ce nu te văd decât de Crăciun şi de Paşti?
La care tânărul îi şopti pastorului la ureche:
– Ştiţi, eu fac parte din serviciile secrete.

Un inginer agronom, proaspăt ieşit de pe băncile facultăţii, se duce într-o zi la ţară şi-i spune lui badea Vasile:
– Bade, cu metoda asta învechită a lu' matale n-o să obţii
nici cinci kile de pere din pomu-ăsta...
– Ai dreptate, e prun!...
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Poliţistul s-a apropiat de mine şi mi-a spus:
– Aţi putea vă rog să mă însoţiţi la secţie?
– De ce să fac asta, domnule poliţist? N-am făcut nimic, iam răspuns.
– Ştiu, dar mi-e frică noaptea singur în Ferentari.

Vine un om la doctor, cu un cui înfipt în cap. Doctorul:
– Dacă ai 100 de euro, scot cuiul, te cos şi ești ca nou!
– Nu am așa bani, domn doctor!
– Cu 50 de euro, scot cuiul, te dau cu iod și va trece rană
în timp!
– Nici așa bani n-am, domn doctor!
– Dar ce ai, măi omule?...
– Păi, eu sunt asigurat la casa de sănătate, doctore!
– Bă, băiatule, doar cu asigurarea, pot să îndoi cuiul ca să
nu te încurce când îţi pui căciula!

Un cetăţean opreşte un taxi:
– Du-mă şi pe mine un milimetru!
– Hai dom’ne, nu mă lua la mişto!
– Dacă te-aş fi luat la mişto, ţi-aş fi spus "cu opriri".

Cică a apărut o aplicaţie care îţi spune cât de deştept este
câinele tău. Iată cum cred eu că funcţionează: Dacă ai cumpărat
aplicaţia, este clar! Câinele tău este mai deştept decât tine.

Q Mă duc la garaj, când colo maşina dispăruse! De ce?
A O mâncase rugina!
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Merge unul cu maşina cu o 100 km/h. La un moment dat,
îl depăşeşte o găină. Omul apasă acceleraţia, dar n-o ajunge. După
ce a parcurs el aşa vreo 5 km, vede cum găina intră pe teritoriul
unei ferme. Se apropie de fermier şi îl întreabă:
– Ce fel de găini sunt acestea? Prima dată văd să fugă aşa
de tare o găină.
– Este o specie nouă, pentru carne.
– Şi-i gustoasă carnea?
– Nu ştie nimeni, fiindcă nu le putem prinde.

Unul, la semafor, cu un Logan, îi face semn unuia cu
Ferrari de lângă el, să lase puţin geamul jos..
– Ia zi frate, cum e, eşti mulţumit de ea? C-am văzut că nu
prea îşi cumpără lumea...

Într-o zi, la uşa unei bătrâne sună un domn elegant
îmbrăcat cu un aspirator în mână.
– Aş dori să vă prezint cel mai performant aspirator!
Şi în acelaşi moment arunca pe covorul din holul casei o
cantitate considerabilă de bălegar, spunând:
– Dacă acest aspirator nu va curăţă TOT, promit că restul
îl voi mânca!
Bătrâna, după ce asculta toată povestea, îi răspunde:
– Atunci sper să ai poftă, că nu am curent de azidimineaţă!

– John, ai putea şi tu să mă duci odată la film!
– Dar dragă mea, am mai fost!
– Da, dar între timp au inventat sonorul!
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Românii cred cu tărie că credinţa îi va ajuta să nu-şi piardă
tăria.


Un popă merge pe stradă şi se întâlneşte cu o tipă trăsnet.
Se uită la ea şi îşi face cruce. Îl vede un bărbat şi îl întreabă de ce
îşi face cruce când trece pe lângă o tipă, la care popa îi răspunde:
- Când mi-am făcut cruce mi-am zis în gând: să mă
trăsnească Dumnezeu aici (în cap), dacă nu ajungi aici (între
picioare), cu un picior aici şi unul aici (pe umeri).

Lumea asta este plină de idioţi, distribuiţi într‐un mod
strategic, în aşa fel încât să nu treacă zi lăsată de Dumnezeu și să
nu întâlnești măcar unul!
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– Alo?
– Da!
– Institutul internaţional de astrofizica, spectroscopie
nucleară, prospecţiuni intergalactice, studiul quasarilor şi
determinarea universurilor ciclice cu structura toroidală?
– Da, noi suntem!
– Cu Gogu de la cazane, vă rog.

La o restanță, toţi studenţii aşteptau în amfiteatru şi la un
moment dat intră profesoara...
– Întrebare de nota 10. Cum mă cheamă ?
O linişte de mormânt.
– Atunci o întrebare de nota 5. La ce materie daţi azi
restanţă?
Linişte, la care o voce de undeva din spate...
– Scârba vrea să ne pice!

La un serviciu funerar, cei care ţineau sicriul se lovesc de
perete, îl scapă, iar dinăuntru se aude un geamăt. Deschid sicriul
şi văd că femeia este încă vie. Mai trăieşte femeia câţiva ani şi, la
moartea ei, din nou vin cei de la serviciul funerar, să ridice sicriul.
Din spate se aude vocea bărbatului:
– Aveţi grijă la nenorocitu' ăla de perete!

Doi proaspăt arestaţi discută în celulă. Unul întreabă:
– De ce ai fost arestat?
Celălalt explică:
– Pentru concurenţă neloială, de fapt. Fabricam aceleaşi
bancnote ca şi statul.
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La examen, un student ia un bilet, nu ştie, ia altul, iarăşi
nu ştie. Al treilea, de asemenea. Îl ia şi pe al patrulea şi pe al
cincilea. În acel moment, profesorul îl opreşte şi îi dă notă 5.
Ceilalţi studenţi se revoltă:
– Pentru ce?
– Cum pentru ce? După cum caută, înseamnă că ştie ceva.

Un profesor discută cu Bulă:
– Bulă, conjugă verbul a merge.
– Eu merg, tu mergi...
– Mai repede, Bulă.
– Eu fug, tu fugi...

O tipă în fusta strâmta şi scurtă vrea să se urce în
autobuz. Dă să ridice piciorul pe scară... dar întâlneşte privirea
călătorilor atenţi la mişcare – se vedea cam totul.
Aşa că, discret, duce mâna la fermoarul de la spate şi îl
descheie puţin să-şi coboare uşor pe şolduri fusta... Încearcă din
nou să urce... tot aşa. Se descheie mai mult la fusta – tot nimic. A
treia oară – idem.
În spatele ei – un cioban. Asta o ia de umeri şi o urcă. Tipa,
revoltată:
– Nesimţitule, pui mâna pe mine?!
Ciobanul:
– Apoi domniţa dragă, după ce m-ai descheiat de 3 ori la
şliţ, am crezut că suntem prieteni…

– Tusea dumneavoastră este extrem de serioasă!, îi spuse
medicul unui preot venit la control.
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De fiecare dată când preotul pomeneşte numele
diavolului în biserică, o doamnă în vârstă se închină. Este
întrebată:
– De ce faci asta?
– La vârsta mea, e bine să nu-ţi strici relaţiile cu nimeni...

Trecând pe lângă un bar, preotul îl vede pe Bulă ieşind cu
o sticlă în mână.
– Ce-ai în sticlă, Bulă?, întreabă preotul.
– Vodcă, domnule.
– A cui e vodca?
– Jumătate a mea, jumătate a fratelui meu.
– Te rog, varsă jumătatea ta şi încearcă să nu mai bei, îl
sfătuieşte preotul.
– Nu pot, părinte, partea mea e la fund.

Pe mare o corabie e pe cale să se scufunde. La bordul ei
se află un preot, pe care căpitanul îl întreabă:
– Credeţi că o să ne ducem în rai, părinte?
– Ba, să ne păzească Dumnezeu de un asemenea necaz,
răspunde acesta.

Doctorul îi spune unui preot:
– Trebuie să plecaţi cel puţin şase luni la Predeal la
odihnă şi tratament.
– Imposibil! Am foarte multă treabă la biserică!
– Părinte, în cazul ăsta, trebuie să alegeţi: ori Predealul
ori Raiul.
– M-aţi convins! Cred că voi pleca la Predeal...
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– Tema predicii de astăzi va fi minciuna, anunţă pastorul.
Cine a citit capitolul 79 din Matei?
Toţi credincioşii ridică mâna.
– Mulţumesc, spune păstorul, capitolul 79 nu există.

Anunţ: Am 35 ani, dar arăt de 27. Am 1,58m, dar par mai
înaltă. Plinuţă, dar par slăbuţă. Brunetă, dar arăt ca o blondă. Sper
să răspundă vreun bărbat, care ar putea să vadă în mine ceea ce
nu au văzut alţii.

La sfârşitul predicii, preotul spune:
–Toţi cei care vor să meargă în Rai să se ridice în picioare.
Mulţimea se ridică. Apoi se aşază.
–Buuun. Acum vrea cineva să meargă în Iad?
Trec câteva minute, după care se ridică Petrache. Preotul
îl priveşte pe nefericit şi-l întreabă:
–Petrache, chiar vrei să mergi în iad?
–Nu, răspunde el, dar mi-e milă de dumneavoastră să vă
văd singur în picioare.

Soţul şi soţia se ceartă:
–Ţi-am dat cei mai buni ani din viaţa mea!
– Dacă ăştia au fost cei mai buni, îmi închipui ce mă
aşteaptă în viitor!

Un bărbat în vârstă începe să strige la un tânăr:
– Ascultă, de ce te sărutai cu fiica mea în întuneric?
– Am avut aceeaşi întrebare, când am văzut-o la lumină.
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Un preot îşi începe predica:
– Fraţii mei, lipsa voastră de credinţă mă înspăimântă.
Iată, ne-am adunat cu toţii în acest lăcaş să-l rugăm pe Domnul să
ne trimită ploaie şi nici măcar unul din voi nu şi-a luat umbrela!

Zboară doi paraşutişti. Unul spune:
– Doreşti un măr?
– Desigur!
Peste 10 minute:
– Mai doreşti un măr?
– Hai!
Peste încă 10 minute:
– Dar mai doreşti încă un măr?
– Dar de unde le ai?
– Ai un sac întreg în spate!
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Două tipe îmbrăcate super sexy se plimbau alene pe
stradă în puterea nopţii. O patrulă de poliţie le opreşte şi le
legitimează. După verificarea actelor unul dintre poliţişti o
întreabă pe una dintre fete:
– Dar cu ce treabă în oraş la ora 3 dimineaţa?
– Ştiţi, eu sunt stewardesa şi am cursa la ora 4 şi a trebuit
să plec către serviciu să pregătim cursa.
– Şi dumneavoastră, domnişoară?, o întreabă poliţistul
pe cea de a doua tipă.
– Şi eu tot curvă, dar nu ştiu să vorbesc aşa de frumos.

Era odată un bărbat care şedea la marginea unei oaze la
intrarea unei cetăţi din Orientul Mijlociu. Un tânăr se apropie
într-o bună zi şi îl întrebă:
– Nu am mai fost niciodată pe aici. Cum sunt locuitorii
acestei cetăţi?
Bătrânul îi răspunse printr-o întrebare:
– Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii?
– Egoişti şi răi. Mă bucur că am putut pleca de acolo!
– Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, răspunse bătrânul.
Puţin după aceea, un alt tânăr se apropie de omul nostru
şi îi puse aceeaşi întrebare:
– Abia am sosit în acest ţinut. Cum sunt locuitorii cetăţii?
Omul nostru răspunse cu aceeaşi întrebare:
– Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii?
– Erau buni, mărinimoşi, primitori, cinstiţi. Aveam mulţi
prieteni acolo şi cu greu i-am părăsit.
– Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, răspunse bătrânul.
Un neguţător care îşi aducea pe acolo cămilele la adăpat
auzise aceste convorbiri şi pe când cel de-al doilea tânăr se
îndepărta, se întoarse spre bătrân şi îi zise cu reproş:
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– Cum poţi să dai două răspunsuri cu totul diferite la una
şi aceeaşi întrebare pe care ţi-o adresează două persoane?
– Fiule, fiecare poartă lumea sa în propria-i inima. Acela
care nu a găsit nimic bun în trecut nu va găsi nici aici nimic bun.
Dimpotrivă, acela care a avut şi în alt oraş prieteni va găsi şi aici
tovarăşi credincioşi şi de încredere.
Morala: Oamenii nu sunt altceva decât ceea ce ştim noi
să găsim în ei.

Rătăcind pe ici, pe colo, un câine uriaş ajunse într-o odaie
care avea pe toţi pereţii oglinzi imense.
Astfel se văzu dintr-odată înconjurat de câini. Se înfurie,
începu să scrâşnească din dinţi şi să mârâie.
Fireşte, şi câinii din oglindă făcură la fel, descoperindu-şi
colţii fioroşi.
Câinele nostru începu să se învârtă vertiginos într-o
parte şi în alta pentru a se apăra de atacatori, după care, lătrând
cu furie, se aruncă asupra unuia dintre presupuşii săi adversari.
În urma puternicei izbituri în oglindă, căzu la pământ
fără suflare şi plin de sânge.
Dacă ar fi dat din coadă prieteneşte o singură dată, toţi
câinii din oglindă ar fi răspuns în acelaşi fel. Şi întâlnirea lor ar fi
fost o sărbătoare!

În China nu există noțiunea "şi-a înşelat" (nevasta), în
schimb există "şi-a confundat"...

– Mamă! Am împlinit 16 ani! Înseamnă că pot să mă
vopsesc, să-mi fac părul, să cumpăr cosmetice...
– Vasile, dragul mamei, nu trebuie...

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

437

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


– Tanti, pot să te întreb ceva?
– Bineînţeles, îngeraşule!
– N-ai voie însă să te superi.
– Nici vorbă. Cum să fac eu aşa ceva?
– Spune-mi tanti, tu aparţii într-adevăr sexului frumos?

Cine e Maria?
Maria se trezise cam târziu luni dimineaţă, sărise peste
câteva etape premergătoare mersului la lucru, chiar şi peste
fardat, lucru neobişnuit pentru ea – de obicei stătea câte douăzeci
de minute în faţa oglinzii. "Mă fardez în maşină, nu mai am timp
să stau acum să mă aranjez", îşi spuse.
Acest lucru, plus excesul de viteză exact în dreptul unui
radar amplasat între două intersecţii de pe Splaiul Unirii fusese
motivul pentru care o oprise agentul de circulaţie. Avea trusa de
farduri în poală, pensula într-o mână şi oglinda retrovizoare
îndreptată nefiresc în jos, într-o poziţie care o trăda. Nu a mai
avut nici un argument care să-i susţină nevinovăţia în faţa
agentului de circulaţie, era evident cu ce se ocupa ea în timp ce
conducea.
– Bună dimineaţa, doamnă. Agent Popescu de la Poliţia
Rutieră. Permisul şi talonul la control, vă rog.
– Domnişoară! Avocat Maria B.
– Mă scuzaţi, actele, vă rog.
– Ştiţi, mă grăbeam tare, am o şedinţă la ora 9 şi nu-mi
pot permite să întârzii.
– Înseamnă că aveţi maşina timpului, pentru că este deja
9: 25.
– Vedeţi! Este foarte important să...
– Îmi pare rău, mă simt nevoit să vă reţin permisul,
sunteţi un pericol pentru trafic.
– Dar...
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– Îmi pare rău.
A doua zi se trezi şi mai târziu decât în dimineaţa
precedentă. Îşi aminti instant de povestea de luni dimineaţă şi
rememorarea faptelor o plesni aproape la fel de tare ca gândul că
a uitat să cumpere cafea pentru dimineaţa asta şi că, peste toate
astea mai presus decât orice – va trebui să meargă la birou cu
troleibuzul. Ea cu troleibuzul?! Să-şi frece deux-piece-ul de toţi
nespălaţii, să respire acelaşi aer cu pulimea într-un spaţiu închis
de câţiva metri pătraţi?
– Futu-l în gură de neşcolarizat, mi-a oprit carnetul!
Ţăranul dracului!, îşi spuse cu voce tare. Da, să creadă el că-mi
frec eu coatele de toată pleava în transportul în comun. Să le-o
trag, iau maşina!
Plecă cu gândul că ceea ce se întâmplase în ziua
precedendă fusese decât un accident, pe ea nu o oprise niciodată
vreun poliţist, sau dacă o oprise zâmbise frumos şi plecase în
secunda următoare fără nici un fel de problemă. Fusese doar o
întâmplare nefericită faptul că ieri o oprise un impertinent. Asta
nu o să se mai repete niciodată. Nu în viaţa asta. Cel puţin cât o să
fie tânără şi atrăgătoare...
Dacă Doamne fereşte se întâmplă din nou să mă oprească
vreun imbecil, am să mă folosesc de datele Cristinei, ea are carnet,
dar nu-l foloseşte niciodată pentru pentru că n-are maşină. Seems
fair to me, îşi zise în timp ce băga cheia în contact.
Hotărî, ca măsura de precauţie, să nu meargă totuşi cu
viteză foarte mare şi să nu vorbească la mobil în timp ce
conducea. După nici o mie de metri un agent îi făcu semn să tragă
pe dreapta.
– Futu-vă!
Imposibil!, îşi spuse. Acum ce-am mai făcut?! Formă un
număr de telefon la repezeală:
– Andrei, o să te sune un poliţist, fii foarte atent: o să te
întrebe de mine. Atenţie! Nu sunt cine ştii tu că sunt!
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Apucă să închidă în grabă şi să arunce telefonul pe
scaunul din dreapta înainte ca poliţistul să se aplece către ea.
– Bună dimineaţa, doamnă. Agent Ionescu de la Poliţia
Rutieră. Permisul şi talonul dvs., vă rog.
– Domnişoara, făcu Maria, gâtuită de emoţii.
– Mă scuzaţi, actele, vă rog.
– Ştiţi, nu le am la mine, mă grăbeam când am plecat şi...
– Cum vă numiţi, va trebui să facem o verificare.
– Cristina F.
La două minute după ce dădu prin staţie poliţistul primi
un răspuns de la colegi.
– Domnişoara Cristina F, unde aveţi domiciliul?
– Strada Sibiu 12!
Yes, îşi spuse satisfăcută, în gând.
– Şi cum se numesc pe părinţii dvs.?
Maria amuţi. De unde dracu’ să ştie ea cum îi chema pe
părinţii ţoapei de Cristina, nu mai ştia mare lucru despre Cristina
măcar, nici dacă mai trăieşte, de unde să ştie de mă-sa şi de tacsu, dacă nu cumva şi aceştia erau deja la 2 metri sub pământ de
mult timp, pentru că nici Cristina nu mai era tocmai tânără, cugeta
pentru sine Maria. Îşi putu aduce aminte adresa pentru că nu
putea uita placuţele cu numele străzii şi numărul, le văzuse de
atâtea ori când erau prietene şi mergeau una pe la alta în vizită,
nu le-ar fi putut uita.
Dar numele părinţilor Cristinei? Dumnezeule, poate fi
mai rău de atât? De ce mi se întâmplă MIE? Îşi spuse încă odată.
Trase aer în piept şi reveni cu jumătate de gură:
– Nnnu ştiu... eu le spun “mami” şi “tati”...
Linişte. Poliţistului nu-i venea să creadă. Din acest motiv
nu mai scoase nici un cuvânt timp de câteva momente bune.
– Domnişoară, nu abuzaţi de bunătatea mea. Trebuie să...
– Nu, pe cuvânt, uitaţi, îl sunăm acum pe prietenul meu
să vă confirme că sunt Cristina!
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Luă precipitată telefonul fără măcar să aştepte să i se
confirme că acest lucru era necesar, formă numărul lui Andrei şi
i-l înmână agentului.
– Bună ziua, Agent Ionescu de la Poliţia Rutieră. Puteţi sămi confirmaţi, vă rog, ce spune prietena dvs.?
– Ce anume?
– Prietena dvs. Cum o cheamă pe prietena dvs., domnule,
întrebă agentul deja nervos.
Linişte... Cum o cheamă?! De unde mama dracului să ştie
el drept cine se dăduse Maria?! Aceasta din grabă omisese să-i dea
acest mic detaliu.
– Nnnu ştiu domnule, ştiţi... eu când o fut îi zic “iubi”!

– Ioane! Cam cât ai da pentru soţia mea?
– Pentru Maria?
– Da!
– Păi... nimic...
– Ne-am înţeles! Ia-o!

Maria şi Traian Băsescu, pe plajă. Ploua...
EA: Dă, Doamne, să stea!
EL: O să-ncerc...

Salvamarii ies în larg şi strigă spre un tip care înota:
– Domnule vameş, aţi depăşit geamandura!
Tipul, nedumerit, întreabă:
– Cum v-aţi dat seama că sunt vameş? Că doar sunt în
chiloţi, ca toată lumea...
– Dom'le, lumea obişnuită, când înoată, dă apă în lateral,
mata o strângi la piept...
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Un rus se duce la Luvru şi se opreşte în fata Giocondei.
Stă puţin, după care cheamă un supraveghetor:
– Cât costă asta?
– Ştiţi, asta e Gioconda, capodoperă, nu e de vânzare.
– Nu mă interesează! Cât costă?
– Îmi pare rău. Nu e de vânzare.
– Cheamă-l pe şeful tău!
Vine directorul muzeului, rusul o ia de la capăt:
– Cât costă asta?
– Ştiţi, e Gioconda, e celebru, nu e de vânzare.
– Cât?
– Bine, 40 de milioane de euro.
– OK.
Rusul scoate valiza cu bani, o pune în braţe directorului.
– Acum scoate-l din rama şi dă-mi un marker !
Tabloul e scos din rama, rusul ia markerul şi scrie pe faţa
Giocondei " La mulţi ani, Vasea!". După care ia telefonul şi sună pe
cineva:
– Alo, Serghei, ia tu cadoul, că eu am luat felicitarea!
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Şeful meu mi-a zis:
– Crezi că poţi să vii sâmbăta la serviciu, ştiu că e
weekend şi poate ai planuri, dar am nevoie de tine.
– Sigur, nicio problemă, am zis, dar e posibil să întârzii,
sâmbătă după cum ştii e un trafic infernal.
– OK, când crezi că o să ajungi?
– Luni!

Un tânăr novice ajunge la o mănăstire. Sarcina pe care o
primeşte este aceea de a-i ajuta pe alţi preoţi să transcrie vechile
canoane şi reguli ale Bisericii. Tânărul novice observa că ceilalţi
preoţi fac aceste transcrieri plecând tot de la nişte copii mai vechi
şi nu de la originale. Se duce la părintele abate şi îi explica acestuia
că dacă în prima copie s-a strecurat o greşeală aceasta s-a
propagat în toate copiile următoare. Părintele abate îi răspunde:
– De multe secole se procedează în acest fel şi facem
copiile plecând de la copia precedenta. Dar observaţia ta este
corectă. Ca urmare, în dimineaţa următoare, părintele abate
coboară în adâncurile pivniţelor mănăstirii, într-o cavernă unde
erau păstrate cu sfinţenie manuscrisele şi pergamentele. Acolo
unde, de secole, n-a mai pus nimeni piciorul, unde nimeni n-a mai
intrat să deschidă cufărul în care sunt păstrate preţioasele
documente. Astfel se scurge dimineaţa, pe urma prânzul, seara şi
chiar noaptea întreaga fără ca părintele abate să dea un semn de
viaţă. Alarmat, în cele din urmă tânărul coboară să vadă ce se
întâmpla. Îl găseşte pe părintele abate devastat, cu veşmintele
smulse, cu fruntea însângerata lovindu-se într-una cu capul de
bătrânii pereţi. Tânărul se repede să-l ia în braţe şi întreabă:
– Părinte abate, ce s-a întâmplat?
– Ah! CARITATE! Aici scrie că trebuia să facem legământ
de CARITATE, nu de CASTITATE!
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O actriţă de la Hollywood se cunună pentru a nu se știe
câta oară în biserică. Spre finalul ceremoniei, preotul încurcă
textul. Mireasa îi şopteşte, sigură pe ea:
– Totul e în ordine! Nu vă alarmaţi!
Începeţi din nou de la pagina a 8-a, rândul de sus...

Aflat într-un bar din Vestul sălbatic, unul din bandiţii
vestiţi ai locului îi cere preotului, care bea liniştit un whisky mic,
să-l căsătorească pe loc cu una din dansatoare.
– Părinte, spune pistolarul, ai două sute de dolari pentru
asta!
– Nu mă ispiti, fiule, spune preotul, că nu oficiez căsătorii
în bar.
– Ai cinci sute de dolari părinte şi să terminăm cu bâlciul!
– Fiule, nu te pot căsători cu o femeie, care nu te vrea.
– Bine părinte, fie! O mie de dolari şi dă-i drumul!
Când aude suma, preotul scoate pistolul şi-l ucide pe
individ. Apoi spune, făcându-şi cruce:
– Fiule, o mie de dolari sunt exact banii pentru care simt
că pot să cedez. Iar eu nu vreau să păcătuiesc!

La oficierea religioasă a unei căsătorii preotul îşi
continuă predica, dând sfaturile de rigoare tinerilor căsătoriţi:
– Soţia are datoria de a-şi urma tot timpul soţul în viaţă.
– Aoleu, părinte, ce mă fac?, exclamă mireasa, Soţul meu
e factor poştal!

– Părinte, afară se află un orb care doreşte să vă vadă!
– Spune-i că-mi pare rău, dar nu pot să fac minuni...
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Un copil meditează:
– Cred că Dumnezeu e grav bolnav!
– Cum ţi-ai dat seama?
– Am aflat de la preot, când a spus: "Dumnezeu l-a
chemat la el pe doctorul Predescu".

La ora de religie, preotul laudă bunăvoinţa divină:
– Dacă unul din simţurile omului e vătămat, atunci Cel de
Sus are grijă să i le ascută pe celelalte. De pildă, orbul are un auz
foarte fin. Cine poate să-mi dea un alt exemplu?
Bulă ridică mâna:
– Piciorul stâng al unchiului meu e mai scurt. De aceea,
cel drept e mai lung...

După slujba de duminică, una dintre credincioase îşi uită
geanta în biserică. Se întoarc, dar n-o mai găseşte. Apoi dă nas în
nas cu preotul, care ţine chiar geanta ei în mână.
– M-am gândit că e mai bine să o ascund şi să v-o dau
personal, se justifică el stânjenit. Pentru că, dacă ar fi văzut-o
vreun credincios, ar fi putut să creadă că e un răspuns la
rugăciunile lui...

În timp ce credincioşii se roagă, preotul dă cu tămâie. La
un moment dat, din cauza mişcării bruşte a cădelniţei, dintr-un
buzunar al sutanei părintelui cade o sticlă cu vin. Fără a-şi pierde
cumpătul, preotul îşi înalţă privirea cu severitate spre icoana
"Cina cea de taină" şi spune:
- Mâncaţi şi beţi după pofta inimii, dar vă rog să nu mai
aruncaţi sticlele!
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Preotul, către micuţul Daniel:
– Seara, înainte de culcare, spui vreo rugăciune?
– Nu, o zice mama pentru mine.
– Şi ce spune?
– Mulţumescu-ţi, ţie Doamne, că zburdalnicul ăsta a intrat
în sfârşit în pat!

Un preot se plânge unui coleg:
– În ultimul timp lumea e mult mai nervoasă.
– Cum ţi-ai dat seama?
– Nu mai adoarme nimeni în timpul predicii…

La sfârşitul slujbei, observând că pe tava pentru donaţii
s-au adunat şi trei monede de un penny, preotul zice glumind:
– Constat că printre noi se află şi un scoţian.
– Trei, părinte, suntem trei! precizează o voce.

Maica stareţă se plânge stareţului:
– Noaptea, trecută, călugării dumitale fugăreau călugăriţele mele prin curtea mănăstirii.
– Şi le-au prins?
– Slavă Domnului, nu!
– Atunci nu erau călugării mei...

Dumnezeu a creat prima dată doi bărbaţi. Deoarece se
certau foarte des, le-a ascuns organele reproducătoare şi le-a
spus că cine şi-l găseşte primul va fi bărbatul, celălalt urmând a fi
femeia. Adam l-a găsit primul, iar Eva îl mai cauta şi astăzi.
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Explicația că România ocupă
locul 8 FIFA e că s-a apucat
Vlad Țepeș de fotbal

Q Ce face România după ce câştigă Cupa Mondială?
A Închide playstationul şi se duce la culcare!
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În cadrul unei conferinţe de presă, selecţionerul
României, Victor Piţurcă este întrebat cum este posibil ca echipa
naţională să mănânce bătaie în condiţiile în care a spus că este
foarte pregătit, acesta a răspuns:
- Am avut un plan foarte bun, dar adversarii ne-au
surprins. Erau 11 jucători greci pe teren.

O bătrână îşi cumpără televizor nou.
Vede un meci de fotbal, iar a doua zi, unul de rugby.
Cheamă urgent depanatorul.
– Nu are nimic televizorul dvs.
– Ba da, are, protestează bătrâna, fiindcă ieri am văzut
mingea rotundă, iar azi – ovală.

– De ce aleargă tinerii aceia în jurul terenului de fotbal?
– Primii trei vor primi medalii.
– Şi ceilalţi de ce mai fug?

– În Principatul Monaco, niciodată nu se va organiza un
campionat european de fotbal.
– De ce?
– Păi, dacă un fotbalist şutează peste tribune, mingea
poate să ajungă ori în Franţa, ori în Italia.

- Unde îti dai copilul după ce termina generala?
- La Academia de Fotbal!
- Crezi că o sa devină fotbalist?
- Nu ştiu. Poate măcar un ultraş, acolo...
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11 lucruri despre partida Ungaria-România



















Zeci de suporteri rapidiști, care voiau să ajungă la
meci, au fost opriți la graniță de vameșii unguri
din cauză că arătau ca niște imigranți pakistanezi;
Presiune pe tricolori. Anul ăsta miza e uriaşă: cine
pierde primeşte 300.000 de refugiați sirieni;
Atenţie la schimbul valutar! Un român a schimbat
100 de Euro şi i-au dat o roabă de forinţi!
Gazonul arată impecabil înaintea partidei. Asta
pentru că ungurii își lasă caii la păscut pe el;
Din echipa României, ungurii se tem cel mai tare
de absența lui Cristi Tănase: ”Fără el în teren,
pierdem avantajul omului în plus”;
Refugiații sirienii din Budapesta: ”Credeam că noi
suntem înapoiați, dar românii ne-au luat, ei încă îl
au antrenor pe Iordănescu!”
Cel mai valoros atacant din lotul României va fi pe
bancă la ora meciului: Viorel Moldovan, asistentul
lui Iordănescu;
Indiferent de rezultatul partidei sau de ce se
întâmplă în tribune, vestea proastă pentru
suporterii maghiari este că Ardealul va rămâne
tot al românilor;
Tricolorii au toate motivele să facă un meci bun
diseară: în tribune se vor afla trimișii unor cluburi
de primă mână din Qatar și Azerbaijan;
Iordănescu l-a convocat de urgență pe Bănel
Nicoliță, ca să ne asigurăm susținerea sirienilor
aflați în Budapesta: ”Bănel pare de-al lor!”
Ca să-și mobilizeze jucătorii, ungurii au de gând
să înlocuiască imnul maghiar cu tropăit de cal.
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Coincidenţa este felul lui
Dumnezeu de a rămâne
anonim

Beau rar, aşa, câte un păhărel... De obicei, e o coincidenţă
să beau o sticlă întreagă!
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Un tip dă să traverseze strada. Aude o voce suavă în
spatele lui:
– Nu traversa!
Omul nu traversează şi în faţa lui se pretrece un accident
groaznic: trece un autobuz pe roşu, pietonii mor toţi etc.
Ajunge omul la gară, da să cumpere un bilet la tren,
aceeaşi voce:
– Nu cumpăra bilet la trenul ăsta!
Omul nu cumpără şi a doua zi afla că trenul a deraiat şi
au murit toţi călătorii.
– Doamne, îţi mulţumesc că ai grijă de mine, spune omul
cu voce tare.
– Nu este Domnul, şopteşte vocea suavă, sunt eu, îngerul
tău păzitor!
– Îngerul meu păzitor! Știi, tare mult mi-am dorit să te
văd, nu ai putea să te transformi într-o gâza, un fluture or
something?
Un fluture vine şi se aşează în palma omului. Omul
striveşte în pumn fluturaşul, mormăind printre dinţii încleştaţi:
– Unde erai tu când m-am căsătorit?

– Aveţi păduchi?
– Da!
– Şi cu ce-i trataţi?
– Păi, nu sunt bolnavi!

După o beție, un tip îl sună pe prietenul său:
- M-am trezit dimineață, dormind pe covor.
- Ei, și ce e așa ieșit din comun?
- Păi… Covorul atârnă pe perete.
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Un Boeing 747, o cursă de noapte; o stewardesă superbă
cu un decolteu devastator se apleacă deasupra unui pasager care
nu dormea şi-l întreabă încetişor:
– Doriţi lapte sau ceai?
– În care este lapte şi în care este ceai?

– Ce-ai, mă, ce eşti supărat?
– A murit soacră-mea.
– Din ce cauză?
– Otrăvită.
– Cum?
– Şi-a muşcat limba!

Bulă sună la 112.
– Alo, salvarea?!
– Da, ce s-a întâmplat?
– Soţia mea are halucinaţii!
– Cum aţi realizat asta?
– Sunt fantome în casă şi ea nu le vede!

O tipă super elegantă iese dintr-un bar cu un indice de
alcool în sânge foarte ridicat. Merge legănându-se spre maşina ei,
un BMW scump ca naiba, şi încearcă să-i deschidă uşa cu cheia,
dar starea ei de ebrietate o impiedica şi pică în fund. Cu picioarele
deschise şi fără chiloţi, începe să-i vorbească:
– Din cauza ta am maşina, din cauza ta am bijuterii, din
cauza ta am bani, din cauza ta am...
Deodată, începe să se pişe şi, duios, spune:
– Nu, nu plânge, măi, că nu te cert!
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Azi dimineaţă, când am ajuns la muncă, şeful ne-a adunat
şi ne-a spus:
– Băieţi, a venit ordin de sus, de la şeful cel mare, şi astăzi
va trebui să facem toţi un test de droguri.
– Super tare şeful, i-am spus entuziasmat. Şi ce droguri
testăm?

Un italian ajunge la porţile raiului , unde este întâmpinat
de Sfântul Petru.
– Ai fost un om credincios şi cumpătat toată viaţa, aşa că
poţi alege.
– Cum adică ?
– Păi, RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE!

Într-un magazin american, negustorul îndeamnă de zor
clientul:
– Dacă aţi intrat, cumpăraţi măcar ceva. De pildă, acest
frumos revolver.
– Ce să fac eu cu revolverul ?
– Cum ce să faceţi? se miră negustorul. Doar nu vreţi să
trăiţi o veşnicie!

O solicitantă la o agenţie matrimonială:
– Aş dori să cunosc un bărbat care nu fumează, nu bea,
nu se uită la fotbal, nu se uită după alte femei. Aveţi aşa ceva?
– Da. În parcul din apropiere...
– E de la agenţia dumneavoastră, nu?, întreabă doamna
cu bucurie în glas...
– Nu, e din marmură!
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Dimineaţa se aşează întreaga familie să ia micul dejun; la
un moment dat soţiei i se ridică apetitul sexual; făcându-i soţului
cu ochiul, se ridică de la masă şi zice:
– Îmi este cam rău şi nu am poftă de mâncare, mă duc în
dormitor să mă odihnesc un pic.
Soțul, înţelegând despre ce e vorba, repede mănâncă şi
fuga sus în dormitor.
Copiii care erau la masă şi neînţelegând nimic îl trimit pe
ăl mai mic să vadă ce s-a întâmplat. După două minute, ăsta se
coboară în bucătărie şi începe repede să mănânce, de parcă nu ar
fi mâncat de o lună de zile.
Intrigaţi, ăştia îl întreabă:
– Ce ai mă, ce se întâmplă acolo?
Acesta micul, printre horpăituri:
– Mâncaţi mai repede, pentru că tata îi fute pe ăia care nu
au poftă de mâncare.

O babă se duce la ginecolog:
– Domnu' doctor, îmi curge sânge din păsărică.
– Când aţi făcut ultimă oară sex?
– În 1946, toamna.
– Doamnă, nu este sânge, este rugină.

Un bătrânel de 80 de ani câştiga la Loto 1 milion de euro.
Întrebat de ziarişti ce va face cu banii, răspunde:
– Voi da banii pentru construirea a 1000 de WC-uri
publice.
– Cum aşa?!
– Păi, să se cace toţi în norocul meu care a venit aşa de
târziu!
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Românii trimit prima navetă spaţială în cosmos. Fiind
prima şi ca să nu rişte viaţa unor oameni, trimit o maimuţă şi un
oltean. De pe sol se transmite:
– Pentru maimuţă: poţi să acţionezi desprinderea
ultimei trepte, apoi, poţi să te înscrii pe orbită şi să cuplezi pilotul
automat.
Olteanul se simte jignit că el nu este băgat în seamă, dar:
– Pentru oltean: să nu uiţi să dai de mâncare la maimuţă.

Un beţiv ajunge acasă şi o găseşte pe nevastă-sa pusă pe
ceartă. Cum intră în salon începe să strige la el:
– Gras! Scârbos! Păros! Împuţit!...
Beţivul o întrerupe:
– Dragă, dacă-i o ghicitoare, ştiu, e fundul tău!

Şeful îi spune angajatului:
– Faci totul atât de încet! Gândeşti încet, scrii încet,
vorbeşti încet, te mişti încet! Faci vreun lucru repede?
– Da, obosesc repede!

Un angajat întârzie la serviciu; şeful, nervos țipă la el:
– Ar fi trebuit să fii aici la 8:30!
– De ce? Ce s-a întâmplat la 8:30?

Mama îl scrie o telegramă fiului:
– Cum a decurs examenul? Anunţă-mă urgent!
– Examenul a decurs excelent, profesorul a fost în extaz.
M-a rugat să-l repet şi la toamnă.
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Şeful meu a venit într-o dimineaţă devreme şi m-a prins
cu secretara. Mi-a zis foarte furios:
– Pentru asta te plătesc eu pe tine?
– Nu şefule, lucrul ăsta îl fac gratis…

– Dragul meu, eu semăn cu o femeie perfectă?
– Nu, iubire! Tu eşti mult mai mult!
– Şi cu cât mai mult?
– Cu vreo 90 kilograme…

Ar trebui să dai întotdeauna 100% la locul de muncă:
12% Luni, 23% Marţi, 40% Miercuri, 20% Joi, 5% Vineri.
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La curtea lui Ștefan cel Mare, vine un sfetnic:
– Măria ta, Măria mea e la tine?

O navă în furtună: catarg rupt, punte distrusă…
Căpitanul ia harta şi spune marinarilor:
– Dacă acest punct de pe harta este o insulă, suntem
salvaţi. Dacă este un rahat de muscă… am belit-o!

La cinematograf, în toiul unui film erotic, se aude în sală:
– Pardon, asta nu-i fustă, ci reverendă!

– Bulă, te rog să mănânci tot ce ai în farfurie. Mulţi copii
s-ar bucura dacă ar primi doar jumătate.
– Și eu!

Unui avion i se opresc motoarele tocmai deasupra
Atlanticului.
– Ah! în sfârşit, linişte!, oftează un pasager fericit...

Unul se duce-n vizita la un prieten din Oltenia. Ies ei la o
bere şi, stând la masă, văd doi muncitori: unul săpa un șanț cam
de X cm lăţime şi Y cm adâncime; la câţiva metri în spatele lui,
celălalt astupă groapa... Omul nostru nu se poate abţine şi-i
întreabă pe cei doi care-i treaba. Unul din ei răspunde:
– Dom'le, în mod normal, echipa noastră e formată din
trei oameni: unul sapă groapa, altul pune cablul, iar cel de-al
treilea o astupă, numai ca ăla de punea cablu' este în concediu...
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O domnişoară, în stradă, către un domn mai în vârstă:
– Îmi spuneţi, vă rog, cum pot ajunge la maternitate?
– Făcând sex, draga mea, altfel n-ai nici o şansă!

Cel mai necinstit lucru, în viaţă, este modul în care
aceasta se termină.
Adică viaţa e grea şi-ţi ocupă tot timpul.
Ce capeţi la sfârşitul ei? O moarte.
Asta ce-i, un bonus?
Eu cred că ciclul vieţii e de-a-ndăratelea. Ar trebui întâi
să mori, apoi să mergi într-un azil de bătrâni.
Eşti dat afară de acolo pe motiv că eşti prea sănătos, te
duci, îţi iei pensia, apoi, când începi să lucrezi, primeşti un ceas de
aur în prima zi de lucru.
Munceşti patruzeci de ani până când devii suficient de
tânăr.
Te-apuci de băut, mergi la bairame, şi eşti gata pentru
liceu, apoi şcoala primară, devii un copil, te joci, n-ai
responsabilităţi, devii bebeluş, apoi îţi petreci ultimele nouă luni
plutind cu toate facilităţile după care termini totul într-un
orgasm!

Bărbat gelos către prietenă:
– Tu cu ditamai decolteul ăla vrei să te duci la dom'
ginecolog?

– Dacă tot te plângi că te calcă hoţii, de ce nu îţi iei câine
de pază?
– Am avut, mi l-au furat!
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Incendiu mare la un spital. Ca de obicei, sosesc operativ
SMURD-ul şi pompierii. Acţionează organizat, se luptă cu flăcările,
sting incendiul şi intervin pentru salvarea persoanelor aflate în
pericol. La urmă, şeful formaţiei raportează doctorului manager:
– Domnule doctor, operaţiunea a fost încheiată cu succes,
au fost salvaţi aproape toţi, doar la subsol, din cele trei persoane
inconştiente găsite acolo, doar două am reuşit să le resuscităm,
una... din păcate, a murit. Ne pare rău...
DOCTORUL: Măi, sunteţi nebuni? La subsol e morga...
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– Știi, eu niciodată nu mi-am înşelat soţul...
– Te lauzi sau te plângi?

Un cuplu de agenţi secreţi proaspăt căsătoriţi se află în
luna de miere, cazaţi la un hotel de lux:
– Auzi, oare or fi microfoane pe aici?
– Nu ştiu, o să caut...
Caută după perdea, după tablouri, în telefon, sub pat..
– Aha!
Sub carpetă, găseşte un disc, în care se ascundeau fire,
prins în patru şuruburi. Îşi scoate cuţitul, le deşurubează, ia discul
şi îl aruncă pe geam.
La recepţie, dimineaţa, sunt întrebaţi:
– Cum a fost camera până acum, cum au fost serviciile,
cum vă simţiţi la noi?
– De ce îmi puneţi toate întrebările astea?
– Păi, cuplul de sub dumneavoastră s-a plâns că a căzut
lustra pe ei...

Un tip vinde câinele. Cumpărătorul întreabă:
– Sănătos?
– Sănătos!
– Inteligent?
– Inteligent!
– Credincios?
– Cel mai credincios – a cincea oară îl vând.

Românul este greu până se apucă de ceva, că de lăsat, se
lasă uşor.
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– Eşti prea nervos în ultima vreme, nu crezi că ar trebui
să consulţi un psihoterapeut?
– Ba da! Chiar ieri am fost!
– Şi?
– M-a enervat şi i-am tras o mamă de bătaie...

– Doctore, spune pacientul, dacă este ceva în neregulă cu
mine, nu mă speria de moarte, dând bolii un nume ştiinţific.
Spune-mi ce este, dar pe româneşte.
– Ei bine, spuse doctorul, ca să fiu cinstit cu tine, eşti pur
şi simplu leneş.
– Mulţumesc, doctore, suspină pacientul cu uşurare.
Acum dă-mi şi numele ştiinţific al bolii, ca să pot să mă duc liniştit
acasă şi să-i spun soţiei.

– Tată, îmi cumperi un Samsung S5?
– Cuvântul magic?
– Suzana....
– Suzana? Cine e Suzana?
– Amanta ta...
– Vrei şi o husă?

O blondă zbura într-un avion de două locuri. La un
moment dat, pilotul are un atac de cord şi moare. Blonda,
disperată, lansează un apel SOS şi o voce din eter răspunde:
– Aici controlul de trafic (Suceava), te aud perfect... Care
este problema?
– Mă aflu într-un avion de două locuri şi pilotul a făcut
atac de cord... Mor de frică, ce să fac?...
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– Nu te impacienta, putem rezolva problema! Am mai
avut o astfel de situaţie. Te pot ajuta cu uşurinţă să aterizezi.
Trebuie doar să-mi dai nişte informaţii şi să execuţi totul fix aşa
cum îţi spun. Vreau să îmi dai exact înălţimea şi poziţia...
– Am 1,63 m şi susţin PSD-ul.
– În regulă, atunci... Poți să îmi spicuiești din statutul
partidului?

Într-un compartiment de tren, aşezaţi faţă-n faţă, o babă
şi un bărbat însoţit de o tânăra cam zglobie, cu urme vagi de fustă.
După un timp, tânăra se urcă în braţele bărbatului şi... nu-şi prea
găsea locul. Baba, contrariată, întreabă:
– Nu vă supăraţi, domnule, cine este domnişoara?
– Domnişoară este pupila mea!
Baba nu înţelege nimic şi... spectacolul continuă. Mai
întreabă după un timp, primeşte acelaşi răspuns şi tot nelămurită
rămâne. Pentru că se apropia staţia unde trebuia să coboare,
întreabă, hotărâtă să-şi rezolve dilema:
– Nu vă supăraţi domnule, cine este domnişoara?
– După cum v-am mai spus, domnişoară este pupila mea!
– Bine, bine, că-i pe pila matale asta văd, dar cine este
domnişoara?

O grămadă de purici se suiseră pe un elefant. Acesta nu
mai suportă şi dă din picioare, se scutură bine. Un purice rămâne
cumva pe elefant şi se ţine, dat tot cade. A doua zi, iarăși, puricii
atacă elefantul, dar războiul se derulează în același fel. A treia zi,
de la capăt, doar că, de data asta, curajosul purice rămas pe
elefant a ajuns la gâtul elefantului.
Puricii de jos:
– Omoară-l, bă, omoară-l!
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Intră un nebun într-un bar, se aşează, comandă ceva.
Apare barmanul cu comanda, îl serveşte pe ăsta şi observă că se
apucase să vorbească cu... degetul mic de la mână! Îl întreabă
barmanul dacă se simte bine, la care asta răspunde:
– Imediat, vorbesc la telefon.
După câteva clipe, ridică degetul şi începe să explice că
are un celular ultima generaţie pe care îl are implantat în mână şi
ca să formeze numărul trebuie doar să se gândească şi se
formează singur, iar difuzorul este implantat în spatele urechii.
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Se scoală ăsta după câteva minute şi-l întreabă pe
barman unde e toaleta. Barmanul îi arătă unde e, ăsta se duce... şi
nu mai apare. Aşteaptă barmanul 10 minute, 20 minute... şi se
hotărăşte să se ducă după el să vadă ce s-a întâmplat. Intră în
toaleta şi-l găseşte pe ăsta aplecat peste WC cu un sul de hârtie
băgat în cur! Îl întreabă mirat pe ăsta ce are de gând cu hârtia aia,
la care ăsta îi răspunde:
– Aştept un fax!

Canibalul veni acasă către seară, trăgând după el un
coşciug închis.
– Brr, se strâmbă canibalul cel mic, iar o să mâncăm
conserve...

La morgă unui spital dintr-un oraş european se prezentă
un canibal.
– Daţi-mi şi mie pe unul mort, că de când am plecat din
ţară, n-am mai pus în gura carne de om!
– Domnule, sări indignat administratorul de la morgă,
dar ce crezi, că aici e magazin cu produse din carne! Aici e morgă!
Eu îi am pe decedaţi pe listă, vin aparţinătorii sau rudele şi le
predau corpurile să le îngroape creştineşte.
– Daţi-mi măcar o mână sau un picior.
– Domnule, eu îi am pe răposaţi cu certificat de deces...
Vin rudele să-i ridice, cum să-i justific eu că are mână sau un
picior, când răposatul a murit de gripă.
– Şi dacă nu vine nimeni sa-i ia, ce faceţi?
– Îi ardem la crematoriu, cu proces verbal.
Canibalul insistă:
– Atunci aveţi milă, daţi-mi şi mie niţica cenuşa să-mi fac
un ness...
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În urma unui naufragiu, după o noapte de înot, un
supravieţuitor ajunge la o insulă. Pe plajă dă cu ochii de un grup
de negri.
– Nu vă supăraţi, se interesă acesta prudent, pe insula
aceasta sunt canibali?
– Acum nu mai sunt. Pe ultimul l-am mâncat alaltăieri...

Un misionar a fost capturat de canibali. Aceştia au
început pregătirile ca să-l mănânce, bătând puternic din tobe.
– Vă bucuraţi că o să mă mâncaţi?, întrebă misionarul.
– Nu, dar am văzut că nu avem apă pentru ciorbă...
– Şi bateţi din tobe ca să vină ploaia?
– Nu, așa chemăm instalatorul!

Doi pensionari pe o bancă. Trece o tânăra sexy prin faţa
lor.
– Când văd aşa ceva, aş vrea să fiu de 20 de ani...
– Ce, eşti tâmpit? Pentru cinci minute să trebuiască să
munceşti iarăşi 45 de ani?

Te-ai simţit vreodată vinovat/ă, privindu-i pe unii de
vârsta ta şi gândind "Eu nu arăt chiar aşa bătrân/ă!"? Ei bine,
atunci o să-ţi placă poanta următoare:
Stăteam în sala de aşteptare pentru prima întâlnire
programată la dentist când i-am văzut diploma atârnată pe
perete. Citind numele, mi-am amintit deodată de un băiat brunet,
înalt şi frumos cu acelaşi nume. Fusesem colegi de liceu cu vreo…
șpe ani în urmă şi mă întrebam dacă putea să fie acelaşi tip pentru
care nutream o pasiune secretă.
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Când am intrat în cabinetul lui, am lepădat pe loc gândul
acela. Cheliosul cu trăsături brăzdate era mult prea bătrân ca să fi
fost iubirea mea secretă... Oare? După ce s-a uitat la dinţii mei, miam făcut curaj şi l-am întrebat dacă a făcut liceul la "Sf. Sava".
– Sigur că da, doamnă! Cum aţi ghicit? a răspuns, plin de
mândrie.
– Când aţi absolvit?, l-am întrebat.
– În 19.... De ce mă întrebaţi?
– Ei bine, ai fost în clasa mea!, am exclamat.
Şi atunci, cheliosul zbârcit m-a întrebat:
– Ce materie aţi predat?

– De câţi misogini e nevoie ca să înşurubeze un bec la
bucătărie?
– De nici unul, că proasta aia poate să gătească şi pe
întuneric.

Trei ingineri discută între ei despre natura corpului
uman. Unul din ei zice:
– E clar că a fost conceput de un inginer mecanic:
articulaţiile, oasele pentru susţinere.
– Nu cred, zice altul, a fost făcut de un inginer electronist:
toate conexiunile nervoase, sistemul nervos...
– Nu se poate! Mai mult ca sigur a fost gândit de un
inginer constructor, numai ei pot să plaseze o zonă cu deşeuri
toxice lângă o zonă recreativă!

Ieri, în trafic, pe Magheru, am descoperit cum arată
eternitatea: Patru blonde, în patru maşini, într-o intersecţie, când
nu merg semafoarele!
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Un poliţai opreşte în trafic o maşină suspectă. Se trece la
controlul actelor şi bineînţeles, al portbagajului, cum se
obişnuieşte în poliţia rutieră română. La control se găsesc mai
multe canistre cu lichid.
– Ce ai dom'le în aceste canistre?, întreabă poliţaiul.
– Apă, domnule şef, apă, ce să fie?
– Bă, tu mă minţi!
La care, şoferul, ca să fie crezut, îi oferă şi poliţaiului să
guste ca să se convingă de adevărul spus de el. Poliţaiul bea cana
de apă şi pleoscăie mulţumit.
– Da', bă, bine, poţi pleca…
La întoarcere, şoferul trece iar pe lângă poliţai, care se
decide să îl oprescă iar şi să-l întrebe de ce transportă apă la atâţia
kilometri distanţă, şi care e şpilu' la afacerea asta.
– Bă! Da' ce tot cari tu apă de la atâta drum?
– Dapăi, domnu' şef, aşa e obiceiul pe la noi... să duci cât
mai departe apa cu care se spală mortu'...

O femeie făcea cumpărături la un supermarket. Cumpără
o cutie de lapte, un carton de ouă, o cutie de suc, o cutie de cafea,
o salată şi nişte costiţă afumată. În timp ce le descărca la casă, vine
un tip beat în spatele ei şi se uită îndelung la produse. Apoi spune:
– Tu trăieşti, mai mult ca sigur, singură!
Femeia se uita contrariată la produsele pe care le
cumpărase şi nu înţelege de unde a tras beţivul concluzia.
– Ai dreptate, sunt singură, dar de unde ţi-ai dat seama?
– Pentru că eşti urâtă!

Q Ce-i zice un vector altui vector?
A Ai un moment?
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– Deschideţi, Poliţia!
– Ce vreţi?
– Să discutăm!
– Câţi sunteţi?
– Doi.
– Atunci discutaţi!

Într-un grup de prieteni:
– Fraților, aseară am sărutat-o pe Gherghina.
– Parcă ziceai că nu bei?

Mă îmbrac să ies dis-de-dimineaţă şi vreau să-mi pun
fesul pe cap, dar nu vroia să intre! Cum de ce? Mă sculai cu
noaptea în cap!

La prima întâlnire.
EA: Uimeşte-mă !
EL: Nu am cont pe Facebook!

PROF: Băiete din păcate pentru tine notă pe care o ai
începe cu P. Bănuiesc că ştii ce notă e, nu?
STUDENTUL: Pinci?

De pe o stâncă înaltă cad jos doi alpinişti – un optimist şi
un pesimist.
PESIMISTUL: Eu cad!
OPTIMISTUL: Eu zbor!
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Osama Bin Laden îşi deschide o companie de transport
aerian! Mesajul de întâmpinare: Osama Bin Laden Air Lines vă
urează drum BUM!

Mergeam pe stradă noaptea târziu şi m-am intersectat cu
patrula: poliţistul, plus jandarmul din dotare. Trag cu urechea la
ce vorbeau ei şi ce aud:
– Ştii, tu, Linux-ul îi mai stabil pe Internet decât
Windows-ul.

Când eşti sătul până peste cap de munca ta şi eşti pe
punctul de a face o depresie şi crezi că la muncă nimic nu
funcţionează cum ţi-ar plăcea, fă următorul lucru: Du-te la prima
farmacie pe care o găseşti şi cumpăra un termometru rectal
"Johnson & Johnson" (doar această marcă, nu alta).
Desfă-l şi citeşte cu atenţie instrucţiunile. O să găseşti
următoarea frază în instrucţiuni: Fiecare termometru rectal
"Johnson & Johnson" a fost testat PERSONAL în fabrica noastră.
Atunci închide ochii şi repetă cu voce tare de cinci ori:
sunt mulţumit/ă ca nu lucrez în departamentul "Calitate" al
"Johnson&Johnson.
După aceea, nicio problemă, poţi să râzi şi să te întorci
fericit la muncă...

Din ancheta medicală:
Bolnavului i s-a pus diagnosticul corect. I s-a aplicat
tratamentul corect. Totul a decurs foarte bine. Bolnavul, putem
afirma, a mers ferm spre însănătoşire. Dar nu a ajuns...
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– Mă apuc şi-o iau pe jos mă întâlnesc cu-n prieten şi
după ce acesta plecă observ că se făcea din ce în ce mai mic.
– De ce?
– Îl rodeau pantofii!

Un ţăran într-o căruţă plină ochi, cu un singur măgar
amărât cu ochelari de cal, care nu se urnea deloc, striga frenetic:
– Dii, Murgule! Dii, Surule! Dii, Florică! Dii, Măricică!
Întrebat dacă a uitat numele măgarului, ţăranul spuse:
– Ştiu, dar vreau să îi dau impresia că nu lucrează singur...

Intră Bond într-un bar, lume, înghesuială. Vede un loc la
o masă la care stătea un tip. Se aşează pe scaun şi se recomandă:
– Bond, James Bond.
La care ăla se uită pieziş:
– Damme, Van Damme, Claude Van Damme, Jean Claude
Van Damme...

Alinuța, la şcoală. Întrebă învăţătoarea:
– Unde se găseşte cel mai mult zahăr din lume, Alinuța?
– Păi, în Zahara.
– Bine Alinuța, dar acolo e praf.
– Dar ce, am zis că-i cubic?...

Soţia îi deschide uşa soţului, care trăznea a alcool:
– Presupun, urlă ea, că ai un motiv foarte serios să vii
acasă la 6 dimineaţa!
– Da, am, răspunde soţul, micul dejun!
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Mare concurs: "Cea mai ermetică maşină". Vin cei de la
Peugeot cu ultimul model. Comisia întreabă:
– Aţi făcut testul cu pisica?
– Nu, cum testul cu pisica?
– Nu-i nimic, îl facem acum. Băgăm o pisică înăuntru...
După două zile pisica moare, nu mai avea aer.
– Într-adevăr este ermetică.
Vine ultimul model de BMW, comisia întreabă:
– Aţi făcut testul cu pisica?
– Nu, cum se face acest test?
– Băgăm o pisică înăuntru...
După o zi pisica moare. Nu mai avea aer.
– Este într-adevăr cea mai ermetică maşină.
Vin şi cei de la Logan. Comisia întreabă:
– Aţi făcut testul cu pisica?
– Da!
– Şi cum l-aţi făcut?
– Păi am băgat pisica înăuntru şi pe unde scotea capul,
chituiam!

Un pitic intră într-o farmacie şi cere o aspirină. Farmacista îl întreabă:
– Să v-o împachetez?
– Nu, mulţumesc. O s-o rostogolesc...

Fetele în ziua de azi în liceu învaţă doar 2 litere şi 2 cifre:
A 4 şi X 5. Începând cu facultatea învaţă încă 2 cifre şi o literă, Q 7
şi X 6. Din cauza crizei financiare începând cu anul universitar
2009-2010 se va schimba programa la facultăţi şi se vor învăţa 4
litere: RATB...
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Văzând un simplu anunţ, am ajuns să citesc un articol în
ziar care mi-a adus, în sfârşit, pacea interioară.
În articol scria: "Poţi obţine pacea interioară dacă
termini toate lucrurile pe care le-ai început! "
Aşa că, azi dimineaţă, am terminat o sticlă de vodcă, una
de vin roşu, ce mai rămăsese în sticlă de Jack Daniels, cutia de
Distonocalm de pe noptieră şi o cutiuţă cu bomboane. Şi, la naiba,
deja mă simt mult mai bine!

– Vecine, sunt distrus. Nevasta mă înşeală! Mi-a zis
aseară că a dormit la Nuți.
– Și?
– Păi, la Nuți am dormit eu!

Două buci vorbeau:
– Auzi, dacă tot petrecem atâta timp împreună, nu ar fi
mai bine să ne căsătorim?
– Ce rost are? Nu vezi că ne despărţim pentru orice căcat?

ÎNVĂŢĂTOAREA: Cum poate o persoană să facă atât de
multe greşeli într-o singură zi?
IONEL: Mă trezesc devreme dimineaţa...

Blondă, frumoasă, deşteaptă, picioare înalte, 1,55, piept
frumos, fără silicoane, bust şi fund perfect pentru dvs., buze
fierbinţi care ard de gingăşie, mâini catifelate care doresc să simtă
căldura trupului tău, curată, bun simţ, virgină şi nevinovată, agent
imobiliar.
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La un bordel. Vine unul. La intrare, o secretară:
– Cu ce putem să vă servim?
– Cu o fetiţă, dacă se poate.
– Nici o problemă, cum doriţi să fie: blondă, brunetă,
roşcata?
– Sa fie blondă.
– Mergeţi la camera 14.
La camera 14 altă secretară:
– Sunteți aici pentru o fetiţă blondă. Cum doriţi să fie: cu
ochi albaștri, verzi, căprui?
– Să fie verzi.
– Mergeţi la camera 14A.
La 14A altă secretară.
– Sunteți aici pentru o blondă cu ochi verzi. Cum doriţi să
aibă sânii: mari, medii, mici?
– Dom'le, să fie medii.
– Mergeţi la 14B.
La 14B altă secretară:
– Sunteți aici pentru o blondă cu ochi verzi şi sâni medii.
Cum doriţi să fie: înaltă, potrivită, scundă?
Acesta, în fierbere:
– Eu îmi bag pula în bordelul vostru, am venit aici să fut,
nu să fiu plimbat.
– Domnule, vă rugăm să vă calmaţi. Ştiţi noi suntem un
bordel nou înfințat. Curve nu avem, dar organizarea va place?

Intră un cowboy în salon şi vede o femeie frumoasă. Nu
ştie cum să intre în vorbă cu ea.
Scoate pistoalele şi îi împuşcă pe toţi, după care o
întreabă:
– Și ce faci tu aici... singurică?

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

489

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Soţul şi soţia aveau un câine rău. Se hotărăsc să scape de
el. Soţul ia câinele se urcă în maşină şi îl duce la câteva străzi
distanţă, îl lasă acolo. Se întoarce soţul acasă şi peste două ore,
hop şi câinele la uşă. A doua zi, se urcă soţul în maşină, ia câinele
şi îl duce în alt cartier. Se întoarce acasă, peste două ore, iar apare
câinele la uşă. A treia zi, ia asta câinele îl baga în maşină, dă ture
prin oraş, o ia pe tot felul se străzi, se învârte... Lasă câinele, se
urcă în maşină şi pleacă. Peste două ore, sună telefonul în casă.
Răspunde nevasta... Soţul:
– Nevastă, s-a întors câinele acasă?
– Da, s-a întors.
– Dă-l la telefon, că m-am pierdut...
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Sfârşit de semestru. Bulă e gata să rămână corigent la
chimie. Profesorul încearcă să scoată ceva de la el, da' ăsta era
tufă de Veneţia. Până la urma, profesorul, plictisit, îi zice:
– Te trec dacă îmi răspunzi la o întrebare simplă. Ce este
clorura de sodiu?
– ...
Profesorul, enervat la culme:
– Ce pune, mă, tac-tu, dimineaţa pe ouă?
– Pudră de talc!

Un bărbat merge la psihiatru:
– Doctore, soţia mea e infidelă. În fiecare seară merge la
barul pescarilor şi agaţă bărbaţi. Chiar mai rău, se culcă cu oricine
o întreabă! Înnebunesc! Ce crezi că ar trebui să fac?
Doctorul răspunde:
– Relaxează-te, respiră adânc şi încearcă să te calmezi.
Acum spune-mi, unde mai precis e barul acesta?

Un poliţist la o agenţie CEC:
– Am o sumă depusă... Pot s-o scot?
– Desigur, îi răspunde funcţionara de ghişeu.
După înmânarea banilor şi după ce poliţistul a numărat
banii, acesta întreba:
– Acum pot să-i depun înapoi? Am vrut doar să văd dacă
sunt toţi.

Anunţ la matrimoniale:
Vând dragoste pierdută cu piese de schimb, în stare
perfectă de funcționare, ieftin.
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Doi tipi, beau bere. Unul îşi spune păcatele:
– Mai ţii minte, anul trecut când nu ai luat prima?
– Da.
– Eu am făcut-o. Dar ţii minte că ai primit mustrare?
– Ţin minte.
– Tot e din cauza mea.
Atunci al doilea spune:
– Ţii minte, acum doi ani, când a născut nevastă-ta?
– Ţin minte.
– E din cauza mea...

O tipă merge la un chirurg plastician:
– Doctore, mi-am pierdut urechile într-un accident, vă
rog ajutaţi-mă!
– Nicio problemă, vă montez o pereche de urechi de la o
blondă... Vă deranjează?
– Nu, nu cred, sunt tot urechi.
Trece o lună, după care femeia se întoarce la cabinet
dezorientată. Doctorul o întreabă mirat:
– Ce s-a întâmplat, n-auziţi bine?
– Ba da, aud perfect, dar... Nu-nţeleg nimic!

Undeva, pe lângă Polinezia, a naufragiat un vas de
croazieră. Doi băştinaşi găsesc o revistă "Playboy" aruncată de
valurile puternice pe mal. Unul dintre ei zice: "Ai dracu', ce lista
de bucate aveau ăştia!".

Un profesor nervos din pricina lipsei de respect: Să nu
mai prind picior de student cu mâinile în buzunare!
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Anul Nou, în părculeţul din faţa blocului, un brad
împodobit cu zeci de beculeţe multicolore.
Trece un câine maidanez şi zice:
– Ia te uită... ăştia mi-au tras lumină la budă!...

Angajatul către şef:
– Mi-aţi promis că îmi măriţi salariul, dacă sunteţi
mulţumit de mine...
– Cum pot fi mulţumit cu cineva care cere mărire de
salariu?!

Un scoţian însurat se duce la spovedanie:
– Părinte, aproape că am avut o aventură cu o altă femeie!
– Cum adică, "aproape"?, întreabă preotul.
– Păi, ne-am dezbrăcat, ne-am frecat bine unul de altul,
dar apoi ne-am oprit. Preotul este revoltat:
– A te freca unul de altul este ca şi cum ai fi băgat-o
înăuntru! Ca penitenţă, trebuie să spui 5 rugăciuni şi să pui 50 de
lire sterline în cutia milei.
Scoţianul iese din confesional, spune rugăciunile şi apoi
se duce la cutia milei. Sta puţin lângă ea şi dă să plece. Preotul,
care-l urmărea cu privirea, fuge după el şi-l avertizează:
– Te-am văzut! N-ai pus banii în cutie!
Scoţianul răspunde, uimit:
– Da, părinte, dar am frecat banii de cutia milei şi – aşa
cum tocmai mi-ai spus – este ca şi cum i-aş fi băgat înăuntru!

Q Cum o cheamã pe nevasta lui Hercule?
A Fraucule.
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La ora de gramatică, se analizează propoziţia "Iată, vaca
are coadă". Cum analizează Bulă:
– Iată este subiect pentru că este scris cu literă mare şi
este început de propoziţie. Vaca este atribut pentru că aşa îi zice
mama fiicei ei. Are este conjuncţie pentru că leagă cuvântul vacă
de coadă. Coada este predicat pentru că se mişca.

La Sarmisegetuza, Decebal inspecta cu Deceneu tributul
plătit de către dacii din întreaga ţară.
– Ce mi-au dat dacii de la Danubiu?, întreabă Decebal.
– Din rodul brazdei, nişte praz şi nişte varză!
– Frumos, răspunse Decebal. Dar dacii de la câmpie?
– Cel mai frumos mânz!
– E frumos, aşa e, spuse Decebal. Dar dacii de la munte?
– Nişte brânză şi nişte piei de viezure.
– Excelent. Dar dacii mei de la Pontul Euxin?
– Dacii din Tomis, spuse Deceneu, l-au trimis pe Mazăre
cu nişte pizde!

Pe autostradă, un cuplu se certa din cauza infidelităţii lui.
Într-un moment de nervi, ea scoate un cuţit şi îi taie scula
iubitului şi o aruncă pe geam. Aceasta aterizează pe parbrizul
maşinii din spate în care era un domn şi fiica sa de 14 ani, apoi
zboară mai departe. Fetiţa, nelămurită, îşi întreabă tatăl:
– Ce a fost aia, tăticule?
Tatăl, nedorind să îi explice chiar acum fiicei sale despre
reproducție, răspunde:
– Cred că era o insectă ceva... Nu sunt sigur.
La care, fetiţa:
– Orice ar fi fost... ai văzut ce ditamai pula avea?!
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REPORTER: De ce nu scade preţul la carburant
proporţional cu evoluţia preţului barilului de petrol?
OFICIAL PETROM: Nu putem scădea preţurile mai mult
de atât. Şi asta din cauza nenorociţilor de la Apa Nova, care au
mărit preţurile la apa pe care noi o punem în benzină.

Întuneric; goneşti cu maşina; în stânga este o prăpastie,
în dreapta ta, paralel cu tine, merge o autospecială de pompieri
cu aceeaşi viteză ca tine. În faţa ta galopează un elefant la fel de
repede care e mai mare decât maşina ta şi nu poţi să-l depăşeşti.
Din spate te urmăreşte un elicopter aproape de sol. Elefantul şi
elicopterul îşi menţin viteza.
Q Ce faci, ca să scapi din situaţia asta?
A Te dai jos din carusel şi altădată nu mai bei ca porcul...
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Merg Ianoş şi Pista printr-o pădure întunecată. Merg ce
merg, şi pică Ianoş într-o groapă adâncă. Încearcă Pișta să-l scoată
din groapă, degeaba, aşa că Ianoş începe să strige după ajutor.
Apare un tip îmbrăcat în negru, pelerina neagră, pălărie neagră,
masca neagră la ochi, din două mişcări şi trei sărituri îl scoate pe
Ianoş din groapă. Înainte să plece, îşi lasă amprenta pe un copac:
un "Z" mare cu sabia în coaja copacului. Ianoş, neîncrezător:
– Zoli?

Ceasul inteligent
Americanii, japonezii şi românii îşi dotează fabricile cu
un ceas inteligent, cu cuc. La anumite ore programate, acesta a
fost setat să vorbească, în funcție de regimul de muncă,
programul și specificul fiecărei țări. Să-l ascultăm:

America
Ora 8: Cucu-cucu, bine-aţi venit la lucru!
Ora 12: Cucu-cucu, pauză de lucru!
Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucru!

Japonia
Ora 8: Cucu-cucu, deja sunteţi la lucru?
Ora 12: Cucu-cucu, continuaţi lucrul!
Ora 17: Cucu-cucu, s-a terminat lucrul!
Ora 20: Cucu-cucu, plecaţi vă rog de la lucru!

România
Ora 8: Cucu-cucu, a venit careva la lucru?
Ora 12: Cucu-cucu, a început cineva lucrul?
Ora 16: Mai e cineva la lucru?
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Un terorist intra într-un pet shop la parterul unui zgârie
nori şi strigă:
– Am o bombă, în 30 de secunde să fiţi toţi afară!
La care din fundul magazinului se aude o broască
ţestoasă:
– Eşti chiar bulangiu, bă!

Diriginta lui Bulă îl cheamă pe taică-su la şcoală.
– Domnule Bulă, nu mai ştiu ce să mă mai fac cu fiul
dumneavoastră! Nu chiuleşte, dar şi dacă vine la şcoală, tot
degeaba vine! În clipa de față e potenţial corigent la 4 materii, deci
din nou repetent!
– Doamna dirigintă, vă mulţumesc pentru avertisment.
Ajung acasă... şi dacă nu-l trezesc din bătaie cu apă rece, să nu-mi
spuneţi mie...
– Domnule Bulă, poate nu-i cea mai eficientă metodă,
totuşi!
– Aveți dreptate, doamnă! Lăsaţi că văd eu cum fac!
Ajuns acasă, Bulă senior trece la atac:
– Bulică tată, înțolește-te că ieşim în lume.
Îl duce pe Bulă la un sexi-club. Mamă, ce spectacol! Bulică
avea ochii ca la rac:
– Aoleu, tată! Ce craci! Ce țâțe! Cin-le-o fute p-astea?
– Premianții, tată, premianţii!

Vine badea Gheorghe la un SSIF să investească la bursă
şi-i zice la broker:
– Domnucule, vreau să investesc şi eu pe bursa asta, da
mai întâi explică-mi şi mie pe înțelesu' meu, aşa ca la ţară, cum
vine chestia asta cu bursa?
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BROKERUL: Apoi cum să-ţi explic, bade? Să zicem că ai o
sumă de bani şi eu îţi recomand să cumperi găini. Găinile fac ouă
şi ouăle se clocesc şi ies pui. Şi puii ajung găini şi fac alte ouă, care
se clocesc şi ies alţi pui şi tot aşa până ţi se umple ograda de ouă,
pui, găini. Apoi vine o vreme grea cu furtuna, ploi şi inundaţii şiţi ia toate găinile şi puii din ograda şi atunci zici: Bă ce fraier am
fost că n-am luat rațe!

Un belgian, un francez şi un român (cum ar fi Iliescu!)
sunt chemaţi la interviu pentru o slujbă bine plătită în Londra. Li
se cere:
– Formulaţi o frază care să conţină următoarele cuvinte:
green, pink, yellow.
BELGIANUL: I wake up în the morning, I eat a yellow
banana, a green pepper and in the evening I watch the Pink
Panther on TV.
FRANCEZUL: I wake up în the morning, I see the yellow
sun, the green grass and I think to myself I hope it will be a pink
day.
ILIESCU: I wake up în za morning, and i hear za phone:
green... green... green... so i pink up the phone and I say... Yellow?

Intră un student la examen şi fără discuţii pune pe masă
o sticlă de whisky. Examinatorul priveşte şi spune:
– Satisfăcător.
Studentul mai scoate o cutie de ciocolată. Examinatorul:
– Bine.
Pune deasupra şi un stilou aurit de firmă. Examinatorul:
– Excelent, și pune nota.
Studentul strânge totul de pe masă şi spune:
– Acum vă rog să mă scuzaţi, dar mai am de dat şi fizică...
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Un turist japonez aterizează pe aeroportul Otopeni. Ia un
taxi din faţa aeroportului şi se îndreaptă spre Bucureşti. Când ies
pe DN 1, o motocicletă îi depăşeşte în mare viteză.
– Moto Kawasaki, foarte rapidă. Made în Japan!, îi spune
el şoferului.
Merg în continuare, peste câteva minute o maşină trece
ca o furtună pe lângă ei.
– Auto Toyota, foarte rapidă. Made în Japan, spune
japonezul din nou mândru.
Ajung la Inter:
– 120 euro, îi cere şoferul.
– O-la-la! Foarte scump!
Şoferul îi răspunde:
– Maşina de taxat, foarte rapidă. Made în Japan!

Coincidenţe sinistre
Anul 1981
1. Prinţul Charles se căsătoreşte.
2. Liverpool câştiga Cupa Europeană.
3. Papa moare.
Anul 2005
1. Prinţul Charles se recăsătoreşte.
2. Liverpool câştiga iar Cupa Europeană.
3. Alt Papă moare.
CONCLUZIE:
Dacă Prinţul Charles se mai căsătoreşte o dată şi Liverpool
ajunge iar în finală, ar fi bine să-l anunţe cineva pe
Papă...

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

500

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR

Înainte de a negocia cu lupul,
pune-i botniţă

Dacă ţi-ai găsit femeia visurilor tale, ia-ţi adio
de la celelalte vise.
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Femeile moderne poartă peruci, îşi vopsesc părul, îşi fă
extensii cu gene şi unghii false, fac corecţia figurii şi lifting facial,
îşi introduc silicoane... şi se mai plâng că e dificil să găseşti un
bărbat adevărat!

Statisticile arată că 25% dintre femei iau medicamente
pentru afecţiuni psihice.
Asta este groaznic! Înseamnă că 75% dintre ele trăiesc în
societate fără nici un fel de tratament!

Statistica divorţurilor arată că părinţii care fug de acasă
sunt mult mai mulţi decât copiii.

Pe lume îţi e sortită cu adevărat numai o femeie, iar dacă
n-o întâlneşti eşti salvat.

– Băi ţiganilor, sunteţi acuzaţi că aţi furat şinele de cale
ferată!
– Noi?!
– Ce mai contează, noi, vechi? Voi le-aţi furat!

Astăzi l-am tras pe fiu-meu cu săniuţa de la grădiniţă.
Douăzeci de minute mai târziu, acasă, am realizat că nu
mai era pe sanie!

Bărbaţii sunt ca fierul de călcat. Te aburesc până te ard!
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Un trecător vede un beţiv care se chinuia să meargă cu-n
picior pe trotuar şi unul în rigolă. Strigă la el:
– Du-te, băi, acasă, că eşti beat!
– Eşti sigur că sunt beat ?
– Bineînţeles!
– Slava Domnului! Credeam că m-am ologit!

Azi am picat examenul la biologie.
La întrebarea "Ce conţin celulele" se pare că "ţigani" nu e
răspunsul corect !

– Mă scuzaţi, zice chelnerul, dar masa asta e rezervată.
– Atunci ia-o de aici şi adu-mi una liberă în locul ei!

Cred că nu o să renunţ la burtă. Pentru a fi doar oase, o
să am destul timp...

Bărbatul perfect este o combinație dintre vibrator și
bancomat.

Eu sunt femeie şi la naiba, nu ştiu ce vreau! Dar ştiu sigur
că dacă nu am ceea ce vreau, încep să plâng! Şi atunci o să mai
vreau…..

Apocalipsa 2015. Iarăşi nimeni n-a ghicit. Marele premiu
a fost reportat!
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Când mă analizez, mă detest. Când mă compar, mă ador.

Am temperatura 39; încă un grad şi sunt vodcă.

"Nu înţeleg de ce se plâng românii de spitale. Aici se
trăieşte chiar foarte bine. Eu locuiesc într-unul de peste 20 ani!",
a declarat un stafilococ.

Dacă îţi spune cineva că s-a îmbogăţit prin muncă,
întreabă-l:
– Prin munca cui?

– Cu ce viteză trebuie să conduc, ca să nu mă amendeze
poliţia?
– Cu cel puţin 170 km/h. Altfel s-ar putea să te prindă.

O vorbă înţeleaptă din bătrâni spune că educaţia e ca
erecţia. Dacă o ai, SE VEDE!

– Într-o barcă erau 99 de pinguini. Barca s-a răsturnat.
Câți pinguini au mai rămas în barcă?
– 66!

– Draga mea, ieri mi-ai simţit lipsa?
– De ce, n-ai dormit acasă?
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O femeie dă un anunț la ziar:
Schimb bărbat înaltă fidelitate pe bărbat înaltă frecventă.
Urgent!

Doi bătrâni foşti aviatori, pe o bancă:
– Auzi, tu cum mai stai cu femeile?
– Ehe, dacă găsesc una să-i placă moale, o înnebunesc!

Q Cum se spune în termeni muzicali: “Stai jos, iubito”?
A La sol, fă!

Preotul:
– Va veni o zi când vei plăti pentru păcatele tale!
– Aiurea părinte, eu deja plătesc. Alcoolul şi curvele nu
sunt gratis, să ştii…

La om, moartea vine îmbrăcată în negru şi cu coasa în
mână. La ţânţari, vine în chiloţi, maieu şi cu un ziar făcut sul în
mâna…

12 persoane din zece au probleme cu matematica.

Dacă mă duc în curtea Mitropoliei și răstorn măsuțele
unde se vând cruciulițe, mătănii, lumânări și strig în gura mare:
“Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa Tatălui Meu un loc de
negustorie”, popii or să cheme Poliția sau or să mi se închine?
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Bianca Drăguşanu: “Nu aş accepta incinerarea. Mai bine
topită, iar plasticul să fie refolosit!”

Mă rog mereu la Dumnezeu să mă ferească de duşmani,
dar de la o vreme au început să îmi dispară din prieteni.

Premierul Victor Ponta a anunțat că în bugetul pe acest
an vor fi alocate sumele necesare construirii autostrăzii
București-Munchen. Șeful executivului a menționat că autostrada
va avea patru benzi de circulație: două pentru dus și două pentru
depășire…

A greşi este omeneşte, zise ariciul înfierbântat dându-se
jos de pe peria neagră de sârmă…

La mine în casă, ieri a intrat un hoț. Nu a luat nimic, iar
pe masă a lăsat 100 de dolari și un bilețel: ”așa nu e de trăit.”

Clientul către ospătar:
– Ospătar, farfuria mea e udă!
– Nu e udă domnule, aia e ciorba!

Mă gândesc foarte serios să intru călugăr la o mănăstire,
dar nu m-am hotărât încă nici confesiunea, nici locația. Dar am
toate calificările necesare: chelie, halat de baie maro, n-am mai
făcut sex de 12 luni…
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Sfat pentru studenți:
Copiuțele pentru examene, scrieți-le pe bancnote de 100.
În acest fel, încercarea profesorului de a-ți lua copiuța, se poate
califica drept act de corupție.

Mă enervează prietena mea deoarece își lasă lucrurile
împrăștiate prin toată casa. O face dinadins ca să le găsească
nevastă-mea...

Mica publicitate.
Băiat, 20 de ani, caut de lucru. Îngrijesc babe de 18 ani!

După ce Slovenia a înfrânt Rusia în preliminariile World
Cup, Dmitri Medvedev a trimis următoarea telegrama omologului
sau sloven: "Vreau să vă felicit pentru victorie şi pentru un meci
excelent. Stop. Aţi fost mai buni şi meritaţi să câştigaţi meciul.
Stop. Gazul natural. Stop. Petrolul. Stop."

– Cum se începe fiecare banc cu ruşi?
– Uitându-te peste umăr.

– Cu ce îşi luminau ruşii casa înainte de lumânări?
– Cu electricitate.

Sfat părintesc: Când plecaţi acasă să nu uitaţi vreo
brichetă aprinsă în dulapuri.
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– Când au avut loc primele alegeri din Rusia?
– Atunci când Dumnezeu a pus-o pe Eva în faţa lui Adam
şi i-a spus acestuia: "Hai, alegeţi nevasta."

Am avut o discuţie serioasă cu soţul meu şi acum el nu
fumează, nu bea şi nu merge la alte femei… Stă liniştit în camera
de reanimare!

Foarte puţini dintre cei care tuşesc merg la doctor.
Majoritatea merg la teatru!

Somnul previne îmbătrânirea.
Mai ales la volan.

Supermarketurile româneşti îşi liniştesc clienţii: „La noi,
nici în carnea de cal nu e carne de cal.”

Pentru a-i arăta unei femei că este întotdeauna tânără,
niciodată nu-i ceda locul în autobuz.

Culmea alăptatului: să-i dai copilului să sugă de la sânul
familiei.

– De ce poartă ţiganii mereu mult aur şi argint?
– Pentru ca bronz au deja!
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Pe uşa unui student din Politehnică înainte de revoluţie:
”Dacă nu sunt la pâine, caută-mă la ouă”.

În ultima săptămână am reușit să fac următoarele: am
ieşit la plimbare în fiecare zi, am făcut temele împreună cu fiul
meu, am fost la cumpărături, am reparat ușile stricate din casă și
am pus becuri noi, am ieşit de două ori la fotbal cu băieţii și de
alte trei ori la bere, mi-am plimbat cățelul dimineața și seara, miam ''alintat'' soția cu o cină romantică și o plimbare pe faleză...
Secretul: Mi-am închis contul de facebook.

Surprinde-ţi ficatul, bea nişte apă!

Oare când stelele se lovesc… văd oameni verzi?

În timpul dansului, o melodie lentă, partenerul se uită cu
insistență la decolteul partenerei şi o întreabă:
– Nu vă supăraţi, aveţi păr pe piept?
– Nu, cum să am…
– Atunci înseamnă că decolteul dumneavoastră este prea
adânc…

Bărbatul are trei variante să termine o ceartă cu femeia:
 Recunoaște că a greșit.
 Se preface mort.
 Recunoaște că a greșit și face pe mortul.
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Statistica spune că 9 din 10 persoane sunt de acord cu
violul în grup.

– Ce ia un moldovean când îl doare capul?
– Alcoolcalmin....

A încetat din viaţa inventatorul cernelii invizibile. În
testament el a scris: ”Când eram mic, străinii n-aveau voie să
vorbească cu mine.”

– Cum îţi dai seama de un bărbat dacă este beat ?
– Strigă în gura mare că nu îi este frica de nevastă şi de
soacra.
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Culmea anemiei: Când ți se scoală să leșini.

– De ce ai plecat?
– Vremea asta te face să vrei să chiuleşti de la ore!
– Revizuieşte-ţi comportamentul! Eşti singurul profesor
de geografie din şcoală!

Q Ce fredonează un arab în metroul plin cu americani?
A "Toată lumea, toată lumea, sare acum cu mine!"

Dacă ţi se întâmplă să cazi de pe transportor, ori mori, ori
rămâi prost. Eu am căzut de trei ori.

Bulă, la şcoală:
– Tovarăşa profesoară, dacă vă spun un banc... vă cad
țâțele!.. Dar văd că-l ştiţi..

Un musulman devotat se urcă într-un taxi, la Londra.
Foarte politicos, îi spune şoferului să închidă radioul pentru că
este împotriva religiei lui să asculte muzică.
– Cum aşa, zice şoferul, dar voi aveţi muzică!
– Da, zice musulmanul, dar pe vremea Profetului, nu era
muzică vestică. Asta este muzica necredincioşilor...
Şoferul politicos ascultă şi închide radioul, după care
trage maşina pe stânga, se dă jos şi deschide uşa pasagerului,:
– Atunci dă-te jos şi aşteaptă o cămilă că pe vremea
Profetului tău nu erau nici taxiuri.
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Daţi-mi o bară metalică din lemn.

Fă-mi o listă cu el.

Să nu vă daţi jos din mersul trenurilor.

Ieri în Pamplona, în timpul unei coride, în arena a căzut
un turist rus beat, iar toreadorul a fost obligat să lupte cu doi boi
în acelaşi timp.

De vânzare rochie de mireasă, frumoasă, fără mâneci,
albă, mărimea 46, voalul inclus, purtată o singură dată, din
greşeală!
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Sunt aşa de urât…

Când eram bebeluş eram foarte urât. Mama n-a vrut să
mă alăpteze... Mi-a spus că preferă să fim doar amici!

Sunt aşa de urât, încât tatăl meu poarta în portofel
fotografia copilului cu care a sosit portofelul.

Când m-am născut, doctorul a ieşit în sala de aşteptare şi
i-a spus tatei cu părere de rău: "Am făcut tot ce era cu putinţă...
dar totuşi... s-a născut"!

Sunt aşa de urât încât mama avea grețuri... După ce m-am
născut!

Îmi amintesc că o dată ţiganii m-au răpit şi au trimis
părinţilor mei o bucată din degetul meu. Dar tatăl meu a mai cerut
dovezi...

Îmi amintesc că o dată m-am pierdut de părinţii pe
stradă... M-am dus la un poliţist şi l-am întrebat: "Crezi oare că-i
vom găsi?" El s-a scărpinat în cap şi mi-a răspuns: "Nu ştiu... sunt
aşa multe ascunzători... "

Pe când lucram într-un magazin de animale de casă,
cumpărătorii întrebau cam la ce mărime pot ajunge...
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Pot afirma cu siguranţă că părinţii m-au urât! Singurele
mele jucării în cădiţa de baie erau un toaster şi un radio...

Q Ce face un bărbat optimist înainte de o întâlnire?
A Îşi parfumează fermoarul de la pantaloni.

Un statistician este o persoană care, stând cu picioarele
pe gheată şi cu capul într-un cuptor, zice că se simte în medie bine.

Q Ce este scris pe spatele Statuii Libertăţii?
A Made în China!

Q Spuneţi-mi, cum să procedez pentru a emigra în SUA?
A Lăsaţi numele şi adresa şi va veni cineva să vă ia!

Q Îşi face efectul şi pe Lună pilula anticoncepţională?
A Da, dar costumul spaţial oferă o protecţie mai bună.

Q Tovarăşe, este adevărat că şi americanii au pitici?
A În principiu da, dar cei ruşi sunt mai mari.

Q E adevărat că armatei noastre i-a fost cerut ajutorul de
către Cehoslovacia?
A Da, cererea din 1939 a fost aprobată în 1968.
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Ghicitori
1. E rotundă şi e cârna şi cu capu-n jos atârnă!
Ghindă
2. Din carne e crescută, tare şi osoasă. O parte-i belită şi
alta-i flocoasă.
Pană de gâscă
3. Deget nu e, unghie n-are, dar atârnă-ntre picioare.
Orişicine se întrece, s-o apuce şi s-o frece.
Țâța vacii
4. Cine se urcă, o baga, o freacă, coboară, se spală şi
pleacă?
Coșarul
5. Ce se plăteşte, se beleşte, se linge când e tare şi curge
când e moale?
Îngheţata
6. În față măreaţă, pe margine creață, în spate o lingi, în
faţă o-împingi.
Marca poştală, timbrul
7. Piele vie, piele moartă, dai din fund şi intră toată.
Cizma
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Cercetătorii au descoperit un fel de mâncare ce reduce
apetitul sexual al unei femei cu 90% pentru totdeauna…
Se numeşte tort de nuntă.

Q De ce mor bărbaţii mai repede ca femeile?
A Pentru că îşi doresc asta...

Q Care sunt cele trei mari crize din viaţa unui bărbat?
A Pierderea nevestei, a locului de muncă şi prima
zgârietură pe maşină.

Vând Enciclopedia Britanică, 50 de volume, calitate
excepţională, legate în piele de Cordoba, stare perfectă. Preţ 1000
de dolari sau care dă mai mult. Nu mai am nevoie de ea.
M-am însurat săptămâna trecută, iar nevastă-mea le ştie
pe toate...

Q Care este diferenţa dintre un politician şi un iluzionist?
A Ultimul recunoaşte că foloseşte tot felul de trucuri.

Să mulţumeşti pe toată lumea e imposibil. Dar să-i
enervezi pe toţi e floare la ureche.

Dacă te doare vreo coastă dimineaţa, vezi ce a mai făcut
Dumnezeu!....
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Românii, oameni foarte încercaţi de-a lungul istoriei, se
clasifică astfel:
 optimişti: învaţă engleza sau germana;
 pesimişti: învaţă maghiara sau rusa;
 realişti: învaţă să tragă cu arma.

Dumnezeu a făcut cerul, pământul, munţii, apele… Te-a
făcut pe tine... Eh... Cu toţii facem greşeli.

Soțul, venind acasă, o întreabă pe soție:
– Cum ți-a mers ziua, dulceață?
– Perfect, dragule. Am făcut ciorbă, am prăjit pește, am
spălat geamurile și hainele copilului, precum și ale tale, iar acum
stau și croșetez. Dacă mâine nu achiți factura la internet, te omor.

A murit și Nelson Mandela. În stilul ăsta Ion Iliescu o să
ne îngroape pe toți.

Câțiva etnici maghiari au bătut un politician român la
Miercurea Ciuc. Să ne supărăm? Să dăm o bere?
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Sunt foarte confuz când sunt la volan, câteodată nici nu
mai ştiu care-i nevastă-mea şi care-i GPS-ul. Amândoi îmi spun ce
să fac la fiecare o sută de metri.

Q Ce se întâmplă dacă vrei să încrucişezi un negru cu o
caracatiţă?
A Nu ştiu, dar vrei să încrucişezi un negru cu o caracatiţă?

M-am speriat atât de tare după ultimele înregistrări cu
Bercea Mondial, încât dis-de-dimineaţă am plecat să-mi plătesc
toate datoriile către clanurile mafiote. Am plătit curentul,
întreţinerea, impozitul pe maşină, dările locale şi taxa radio-tv.

A te mărita cu un bărbat divorţat este o datorie ecologică.
Într-o lume în care sunt mai multe femei decât bărbaţi, bărbaţii
trebuie neapărat folosiţi de mai multe ori.

Eşti înalt? Te critică.
Eşti scund? Te critică.
Eşti gras? Te critică.
Eşti slab? Te critică.
Eşti frumos? Te critică.
Eşti urât? Te critică.
Eşti mort: ai fost băiat bun!

Trebuie să facem sport pentru ca să fim nişte morţi
frumoşi, cu muşchi.
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La o nuntă, toţi bărbaţii căsătoriţi au fost rugaţi să stea
lângă persoana care le face viaţa frumoasă.
Barmanul aproape c-a murit sufocat..

Tratam cleptomania prin claustrofobie. Telefon: 112.

În fiecare zi, mii de plante nevinovate sunt ucise de către
vegetarieni. Ajută la oprirea violenţei! Mănâncă slănină!

Remember. Ca să fii fericit:
1) Curăţă-ţi inima de ură, frică şi egoism.
2) Scuteşte-ţi mintea de preocupări inutile.
3) Simplifică-ţi viaţa şi fă-o mai frumoasă.
4) Dăruieşte mai mult şi aşteaptă mai puţin.
5) Iubeşte mai mult, pentru că în viaţa asta, tu trebuie să
fii soluţia, nu problema.
Un zâmbet nu costă nimic, dar oferă mult. El îi
îmbogăţeşte pe cei care-l primesc, fără a-i face mai săraci pe cei
ce-l dăruiesc.
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Pe-un picior de mălai, pe-o gură
de rachiu, iată, vin la crâşmă

Aţi observat cum merg românii pe stradă?
Ardelenii merg în grup, că sunt proşti grămada...
Moldovenii merg câte 2-3, că sunt proşti, dar se mai ajuta
unul pe altul...
Olteanul merge singur că el este prost de n-are pereche.
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Cât de adânc ne-au afectat "cultura" de tabloid şi lipsa de
ideal îndoctrinate cu toptanul către tineretul României de către
televiziuni şi o presă care nu sunt nimic altceva decât mijloace de
îndobitocire în masă, de prostire şi abatere a oamenilor de la
problemele fundamentale cu care se confruntă!
Vom rezista ca ţară şi neam de-a lungul unui nou Ev
Mediu European? Ar trebui să începem să ne punem problema
din nou, după 20 de ani, că poate ne îndreptăm spre direcţia
greşită, un lucru profund, mai ales pentru o ţară care a crezut mai
întotdeauna că salvarea vine din exterior.


Filmele romantice distrug relaţii, pentru că fac femeile să
creadă că astfel de chestii se pot întâmpla în realitate. În aceeaşi
situaţie sunt bărbaţii şi filmele porno!

România este cea mai maritimă țară:
Aici până și asfaltul are formă de valuri...

Poliţia sfătuieşte persoanele fără buletin să fure acte de
la cetăţeni cu care seamănă cât de cât și să meargă la vot!

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

522

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Doi ardeleni stau de vorbă:
– Ieri a căzut un taxi într-o prăpastie: 8 pasageri au fost
salvaţi, pentru ceilalţi 11 nu s-a mai putut face nimic!

Un ardelean, neavând bani s-a hotarât să vândă vacă la
târgul de duminică. În drum spre târg se întâlnește cu Ion şi
continua drumul împreună. Pe drum, Gheorghe vede o broască
râioasa mare şi urâtă şi îi spune lui Ion:
– Ioane, vezi tu broasca asta? Dacă tu o manânci, îţi dau
vaca mea.
Ion stă şi se gândește că este sărac şi i-ar prinde bine o
vacă şi se apucă cu scârbă să manânce broasca. După ce a mâncat
jumătate, nu mai poate şi îi spune lui Vasile:
– Vasile, dacă manânci tu jumatea asta nu-ţi mai iau vaca.
Vasile se gândește că, dacă se întoarce fără vacă sau bani
acasă, îl omoară nevasta.
– Bine, zice şi se apuca să termine broasca, după care îşi
continua amândoi drumul. După un timp Ion zice:
– Măi Vasile, de ce am mâncat noi broasca asta, mă?

Aterizează un avion pe aeroportul Orly din Paris. Din el
se dau jos un american, un neamţ şi un ardelean. Nici unul dintre
ei nu mai fusese la Paris până atunci. Ajunşi în centrul istoric al
Parisului, americanul exclamă pierdut în admiraţie:
– Wonderful, wonderful!
Neamţul, asemeni americanului, exclamă:
– Wunderschon, wunderschon!
Ardeleanul, stă, se uită şi după vreo 15 minute, îşi dă
clopul de pe frunte pe ceafă, şi exclamă:
– Hai, să-mi bag pula!
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O femeie stă la ocazie în Apahida. Opreşte o maşină.
Femeia zice:
– Bade, sui pe mine pân' la Cluj?
– Sui, dar cine mai mână motorul?

Q Ce zice bănățeanul când se uită în oglindă?
A Mândru mi-s, fuce-maș!

Doi ardeleni conversează la un pahar de pălincă.
– Măi Ioane, ţie-ţi plac roşiile?
După o jumătate de ora de gândire intensă şi profundă,
Ion răspunde:
– De mâncat da, însă aşa...

Q De ce stau oltenii cu târnăcopul la televizor?
A Dacă se strică vreun canal, să sape repede altul.

Q Cum prinde olteanul un iepure?
A Se ascunde în tufiş şi face ca morcovul.

Q De ce au oltenii unghiile lungi la picioare?
A Ca să nu derapeze pe rogojină...

Q De ce îşi iau oltenii rogojina cu ei la mare?
A Ca să se simtă ca acasă...
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Q De ce poarta oltenii mustaţă?
A Să manânce la umbră.

Q De ce poarta oltenii cămaşa scoasă din pantaloni ?
A Ca să-i pupe în fund mai uşor cei care fac mişto de ei.

Un oltean vine pentru prima dată la Bucureşti. După ce
coboară din tren îşi cumpără un porumb fiert pe care dă un leu.
După câteva ore îi vine să se cace. Ca să intre la un WC-ul public
plăteşte doi lei. După ce iese, spune:
– Ia uite... Am mâncat de un leu şi m-am căcat de doi!

Q Ştiaţi că praful de puşcă se face din olteni?
A Sunt iuţi ca focul şi proşti de bubuie!

Q Ştiţi de unde vine "fă"?
A Este diminutivul de la "Făptură Gingaşă"!

Q Cum s-a inventat dansul Călușarii?
A Marin, cu casa plină, la Caracal, acolo unde s-a
răsturnat ştiţi voi cu ce, avea o singură budă în curte la 12 membri
ai familiei. Şi pe când Marin dimineaţa îşi deşerta mațele cele
groase de resturi de fasole, copiii, cum veneau la budă, se
strângeau în faţa uşii şi aşteptau tropăind de zor pe loc de
nerăbdare şi dorinţă. Marin dinăuntru trăgea din când în când
câte o băşină, la care cei de afară, tropăind: I-auzi una, i-auzi
două...
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Q De ce îşi iau oltenii ochelari de eclipsă?
A Ca să aibă la ce se uita.

Q Cum e fabrica de bere la olteni?
A Îngroapă măgarul cu pula'n sus...

Q De ce a murit olteanul când a băut lapte?
A Pentru că a picat vacă pe el...

Q Ce este când spui "oltean deştept"?
A Contradicţie de termeni.

Cică în unul se chema Găurică, iar în sat o prăvălie care
tot Găurică se chema. La prăvălie erau doi vânzători, pe unul îl
chema Tache şi pe celălalt Ţică. A venit un copil, să cumpere tuș.
La prăvălie era numai Ţică şi i-a spus copilului:
– Nu-ţi vând, până nu e şi Tache cu mine.
Altădată a venit copilul să cumpere tuș, şi era numai
Tache, care n-a vrut să-i vândă copilului, pâna nu e şi Ţică. A venit
copilul a treia oară, când erau şi Ţică, şi Tache, dar tuș nu era.
Atunci, copilul cel nebunatic zise pe olteneşte:
– Când fu Ţică, nu fu Tache. Când fu Tache, nu fu Ţică.
Când fu Tache şi fu Ţică, nu fu tuș la Găurică.

Q Ce îşi spune un oltean (mutat în Banat) în faţa oglinzii
în timp ce îşi dă palme?
A Eşti de şase luni deja în Banat şi nu eşti încă director!
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Q De ce nu se tipăresc pe bancnotele românești holograme lucioase?
A Oltenii ar începe să le răzuiască....

Q Cum face un oltean accident de avion?
A Se uită după avion şi cade în groapă...

Q De ce îşi iau oltenii cu ei la budă muştarul?
A Au auzit că cârnații au un gust mai bun cu muştar...

Q Ce fac oltenii când văd trenul prima oară?
A Fug după el cu coceni, să-l hrănească.

Pe o şosea dinspre Craiova, doi ţărani merg cu ghetele
aruncate pe umăr.
– Frumoase ghete ai, remarcă unul.
– Da. Şi de calitate. Le port aşa de 20 de ani şi tot noi sunt!

Prin anul 2300 omenirea ajunsese la canibalism. Un
român se plimba prin New York, intră într-o măcelărie şi se uită
pe la produsele expuse şi vede creier de neamț 100$/kg, creier de
rus 200$/kg, creier de italian 500$/kg. Într-un colţ vede şi creier
de oltean 2000$/kg. Îl întreabă pe măcelar de ce creierul de
oltean este aşa de scump.
Măcelarul îi răspunde:
– Păi domnule, ştii câți olteni trebuie să omor ca să găsesc
1 kg de creier?
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Q De ce sapă oltenii groapa în faţa casei?
A Pentru a-şi face fotografie bust.

Q De ce pun oltenii cloşca pe pui cu capul întors spre
Bucureşti?
A Ca să iasă puii şmecheri...

Q De ce îşi agăţă olteni un cearceaf alb de antenă?
A Ca să vadă vecinii că prinde ce vrea şi că i se fâlfâie.

Q De ce ţine un oltean ligheanul pe casa?
A Să zică şi el că are antenă parabolică.

Q De ce îşi ţin oltenii oile la beci?
A Ca să poată să manânce la orice oră măsline reci!

- Băiete, nu-mi arăta limba, căci ai să te îmbolnăveşti!
- Cu ce?
- Cu fractură la mandibula şi contuzie cerebrală.

Q De ce în satele din Oltenia şcolile sunt pe deal?
A Pentru ca oltenii să meargă la şcoli înalte...

Q De ce îşi altoiesc oltenii lubeniţele cu purecii?
A Ca să le sară sâmburii când le taie!
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În tramvai, îngrămădeala mare.
O doamnă se întoarce indignată la tipul din spatele ei:
– Matale vriei să mă fuți? (Accent moldovienesc.)
– Vai doamnă, se poate? Eu sunt om serios cum aş putea...
– Atunși, dă-ti la o parti că poate dorești dânsul sau
dânsul...

Un tânăr moldovean venit prin Bucureşti pe la rude, pe
lângă vizitarea oraşului, îşi pune în cap să încerce şi o curvă din
capitală. Zis şi făcut: pleacă el la agăţat şi în Gara de Nord agață o
târfuliță şi merg ei la un hotel mai ieftin unde-şi petrec toată
noaptea în plăceri. Dimineaţa la plecare îi lasă 50 de lei pe pernă
şi pleacă să nu piardă trenul de Iaşi. După această aventură
reuşită la vreo două saptamâni moldoveanul nostru constată că,
pe lângă experiența căpătată cu târfa de capitală, a mai căpătat şi
ceva păduchi laţi. Cu primul tren spre capitala se întoarce să-i
ceară socoteală târfei pentru cadoul făcut. Ajuns aici după ceva
aşteptare o regăseşte pe madona amorului tarifat şi o ia la
întrebări direct:
– Pai bine, fă, după ce m-am purtat frumos cu tine şi i-am
mai lăsat şi 50 de lei pe pernă dimineaţă, tu asta-mi faci?
Curva după câteva secunde de uimire îi răspunde:
– Păi ce pizda mă-tii, mă, de cinzeci de lei ce-ai fi vrut săţi dau, NUTRII?!?

Q Care este diferenţa dintre o franţuzoaică şi o
moldoveancă?
A După o noapte de amor, franţuzoaica îţi zice: "eşti un
amant aşa de bun!", iar moldoveanca: "ali tali sunt tăti mobilili
astea?"
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Q Ce îşi scriu mai nou ardelenii pe poartă în loc de "câine
rău"?
A Moldovean în gazdă.

Q Ce se numeşte pe moldoveneşte cămara chitită?
A Camera ascunsă...

Q De ce iarna, în Moldova, la nunţi, în spatele miresei,
merge o căruţă cu bălegar?
A Pentru a distrage atenţia muştelor.

Q De ce poartă moldovencele la mulsul vacii batic?
A Cumva trebuie să poată fi deosebite între ele...

Q Drumețind, cum îţi dai seama că ai ajuns în Moldova?
A Vacile sunt mai frumoase că tinerele...

Q Ce ar fi România fără Moldova?
A O grădină zoologică fără maimuţe...

Ivan Turbinca, în inspecţie. Trece pe lângă un cazan: doi
draci ţineau capacul, doi aruncau lemne pe foc.
– Ce-i asta?
– Stai să vezi, d-nu' Ivan, ca aici ard evrei. Ţinem capacul,
că dacă apucă unul să scoată capul afară, îi pierdem prin Iad, şi o
săptămână nu-i mai vedem!...
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Alt cazan: doi draci aruncau lemne pe foc, nimeni nu
ţinea capacul...
– Dar aici?
– Aicea ard moldovenii, şi nu-i bai, că dacă reuşeşte
vrunu' să scoată capu', au ăilalţi grija s-al tragă înapoi...
Mai merg puţin, al treilea cazan, nimeni nu arunca lemne
pe foc, nimeni nu ţinea capacul. După câteva minute, ies doi flăcăi
la 2,10 m, blonzi cu ochi albaştri, încarcă o spinare de lemne, o
aruncă în foc, se caţără pe buza cazanului, sar în smoală şi se aud
nişte chiuituri. Ivan, în culmea supărării:
– Păi asta-i organizare?
– Domnul Ivan, aici fierb ruşii. Ca şi cu Basarabia. Treizeci
de ani s-au chinuit să cucerească fundul cazanului, acum au reuşit
şi nu mai vor să plece...

Q Cum se numeşte un moldovean cu un IQ de 169?
A Cernăuţi...

Q Care e bancul cu timpul la moldoveni?
A Tim-pula mea!...

Doi ardeleni, în botă:
– Ioane, vaca ta fumează?
– No, dar cum să fumeze vaca?
– Atunci, mă, ţi-o luat foc grajdu'.

Odată, am avut o viaţă. Cum-necum, mă descurcam, mai
făceam una-alta, mai agăţam şi câte o gagică…
Asta, până când un idiot mi-a făcut cont pe facebook.
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Ardeleanul la medic.
MEDICUL: Care-i necazul?
– Mi-a apărut ceva pe pulă.
– Penis!
– Să ştii că penis sau pulă e acelaşi lucru!
– Ştiu şi eu atâta, dar eu sunt din Cluj-Napoca!

Q De ce nu joacă moldovenii ascunsa?
A Că nu îi caută nici dracu...

Un trib de băştinaşi prinde un grup de turişti format din
un american, un englez şi un moldovean. Şeful tribului le
comunica acestora:
– Cine îmi spune un cuvânt din limba engleză pe care nul ştiu, îi dau drumul acasă.
AMERICANUL: Butterfly!
ŞEFUL DE TRIB: Băi, da' eu am făcut cursuri la Oxford,
crezi că nu ştiu că înseamnă fluture? Hai la cârnați cu tine!
ENGLEZUL: Butterfly!
ŞEFUL DE TRIB: Bă, şi tu eşti prost. Înseamnă fluture. Hai,
la pastă de mici cu tine!
MOLDOVEANUL: Butterfly-li!
Şeful de trib, după îndelungi strofocări:
– Bai asta nu mai ştiu. Spune-mi ce înseamnă şi poţi pleca
acasă!
– Fluturi-li!
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Cică un ardelean şi-a luat şi el nevasta s-o ducă la
Bucureşti ca să vadă şi ea ca tot omu' "capitala".
Mergând ei aşa, văd un atelier foto şi ardeleanul zice:
– No, mă nevasta, hai să ne fochem şi noi să le arătăm
ălora în sat ca pe unde am fost noi.
– Hai, omule, dacă vrei tu...
Intra ei în atelier şi zice ardeleanul:
– Domnule foche, putem să ne fochet şi pa noi?
– Sigur că da! Luaţi loc pe scaunul acela şi pregătiţi-vă.
– No, amu' poţi matale să ne scoţi cum om vrea noi?
– Numai cum doriţi dumneavoastră. Doriţi mai luminat,
mai întuneric...
– No, apăi cum să zic şi eu? Aş vrea să ne vedem aşa...
amândoi, că noi nu suntem dă p-aci şi vrem să le arătăm la copchii
când om ajunge acasă.
– Foarte bine, foarte bine, nu e ceva foarte greu. Poftiţi!
Luaţi loc.
Se aşează, stau cum le spune fotograful şi... după câteva
ore au poza. Ardeleanul o ia, se uită, nu-i convenea... nu li se
vedeau ochii.
– Apăi, matale n-ai făcut după cum ne-o fost vorba...
– A... nu vă place... Păi ce are? Sunteţi amândoi...
– Domnule foche, noi v-am rugat să ne fochet... dar fochet
nu aşe de tare până ne-or ieşi şi ochii...

Se zice că era odată o familie de ardeleni care s-or hotarât
ei să deie copchilu' la şcoală că aşa era regulă. Timpul trece,
copchilu' învaţă multe şi bine, dar avea o mică neînţelegere: cum
se fac copiii. Merge la tatâne-său şi-l întreabă:
– Tată, cum am venit eu pe lumea asta?
– Lasă, ficioare, că-i învăţa tu când ai mai creşte…
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Copilu' facându-se că pleacă se dă după colţ să vadă ce va
face tat-su care părea cam încurcat şi-l aude vorbind singur parcă
cu jale:
– D-apăi de unde să ştiu eu cum a venit el pe lume? Ţin
minte că o tăvălisem bine pe muiere pin cucuruz cu vreo șasă luni
înainte de i-o crescut pântecele.
Ficioru' baga la cap şi la ora de religie spune că omul nu
se face din pamânt, ci că el ştie că se face din tăvăleală în cucuruz.
Scandal mare, părinţi la scoală, care iau la cunoştinţă ce şi cum.
După discuţii îndelungate, scădere de note la purtare şi toate cele
necesare, omul nostru îl ia deoparte pe profesorul de religie şi-i
zice:
– Domnule profesor, cu respect vă spui: poţi să bagi
matale în pizdă şapte juguri de pamânt; până nu bagi un cap de
pulă, copchil tot nu iasă.

La o bancă din Ardeal, un ţăran se adresează celui din
faţa sa la rând, un mare patron spilcuit şi fandosit, întrebându-l
cât e ceasul. Acesta îi răspunde:
– Du-te mă', ţărane, de lângă mine!... Tu nu vezi că parcar sta un vultur lângă un rahat?!?...
Atunci, ţăranul îi răspunde:
– No, bine!... Atunci io o să-mi cam iau zborul!...

O secretară moldoveancă, proaspăt angajată.
ŞEFUL: Domnișoară, vă supăraţi dacă vă servesc cu o
prăjitură?
MOLDOVEANCA: Nu, domnule director!
A doua zi, la fel:
– Domnișoară, vă supăraţi dacă vă servesc cu o ciocolată?
– Nu, domnule director!
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A treia zi:
– Domnișoară, vă supăraţi dacă vă servesc de data asta
cu o îngheţată?
MOLDOVEANCA: Domnule director! Dacă o continuăm
tot aşa, până o să vă culcaţi cu mine, eu o să fac diabet...

Pe vremea colectivizării, în timp ce cosea, inginerul
agronom vine la badea Gheorghe şi-l întreabă:
– Bade, cât coseşti pe zi?
– Apăi cam un hectar dacă nu stau deloc!
- Ia arată-mi şi mie bade cum coseşti!
Începe badea Gheorghe să-i arate cum coseşte...
– Bade Gheorghe, uite la ce m-am gândit: dacă punem
încă o coasă orientata invers se dublează productivitatea!
I-au montat omului încă o coasă invers, nu mai avea timpi
morţi, s-a dublat productivitatea.
Vine din nou inginerul agronom:
– Bade Gheorghe, ne-am gândit să-ţi punem în spate,
agăţată de curea o greblă ca să strângi şi fânul din urma ta.
Zis şi făcut, eficiența a crescut cu încă 30%.
Vine din nou specialistul, pe câmp, la badea Gheorghe.
Când îl vede badea Gheorghe o ia la fugă. Inginerul îl ajunge din
urmă cu IMS-ul.
– Bade, unde fugi aşa, că am venit să-ţi dau Ordinul
Muncii clasa întâi!
Badea răsuflu ușurat:
– Of, m-am liniștit! Am crezut că veniţi să-mi legaţi un
felinar de pulă, ca să pot cosi şi noaptea…

Cândva, în România se trăia mai bine.
Omul îşi putea găsi de lucru în Spania.
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Doi bătrânei în parc:
– Cum te simţi, măi Vasile, acum, la 80 de ani?
– Ai?! A, acum la 80 de ani? Păi e grozav, cum să mă simt,
nemapiomenit, ca un nou născut... Mă piş şi mă cac pe mine, toată
ziua...

Unu' moare şi ajunge în iad. Acolo, descoperă că exista
câte un iad pentru fiecare ţară.
Merge în iadul german şi întreabă:
– Ce ţi se face aici?
– Păi, ce să-ţi facă, te pun pe scaunul electric pentru o oră,
pe urmă te aşează pe un pat de cuie pentru încă o oră, şi restul
zilei te biciuieşte dracul german...
Omului nu-i place ce aude şi încearcă iadul rusesc:
– Ce ţi se face aici?
– Păi, te pun pe scaunul electric pentru o oră, pe urmă te
aşează pe un pat de cuie pentru încă o oră, şi restul zilei te
biciuieşte dracul rus...
Pe urma verifica iadul american, francez, italian şi
primeşte răspunsuri asemănătoare...
Apoi, ajunge la iadul românesc şi descoperă că este o
coadă foarte, foarte mare la intrare.
– Ce ţi se face aici?
– Păi, te pun pe scaunul electric pentru o oră, pe urmă te
aşează pe un pat de cuie pentru încă o oră, şi restul zilei te
biciuieşte dracul român.
– Păi, este cam la fel ca în celelalte iaduri, de ce vrea atâta
lume să intre?
– Scaunul electric nu funcţionează, nimeni nu vine să-l
repare, cuiele de la pat au fost furate şi vândute la fier vechi, iar
dracul român doar semnează de prezenţa şi se duce la bar.
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Recomandări pentru româncele care se cântăresc:
Ai văzut rezultatul, ai urlat, ai început să plângi? Acum
şterge lacrimile, calmează-te şi urcă şi cu al doilea picior!

Q De ce sunt femeile ca vremea?
A Pentru că orice ai face, nu poţi să le schimbi.
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Când a auzit că a căzut Ungureanu, Băsescu a spus că deaia e bine să te sprijine cineva sau măcar să te ţii de un gard.

Elena Udrea a spus că pe Sorina Plăcinta o durea burta
din cauză că în ultimele zile a mers pe burtă, negociind cu PNL.

Fiind cadru universitar, MRU ştie că, dacă acum a picat,
are vreme până la toamnă, la restantă.

Odată cu MRU au picat şi site-urile evz.ro și hotnews.ro.
Încă o dovadă că acestea erau site-urile de care se ţinea.

Roberta Anastase şi-a asumat vina căderii Guvernului,
spunând că era obosită, altfel obţinea majoritate şi cu doi
parlamentari în sală.

Există suspiciuni de fraudă, deoarece la ieşirea din sala
parlamentarii care deja votaseră primeau găleţi şi tricouri USL şi
o pungă cu o sticlă de ulei şi un kil de făină.

Roberta Anastase continuă numărătoarea paralelă, a
ajuns la 1.572 de voturi împotriva moţiunii.

Liderii UDMR aşteaptă deja cu nerăbdare se afle de
partea cui vor fi.
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Toţi politicienii ar trebui să poarte o uniformă sau un
costum cum au piloţii de formula 1: să ştim şi noi cine sunt
sponsorii lor.

Numărarea voturilor nu se încheie niciodată în România,
deoarece nu au venit încă voturile din diaspora.

Se duce badea Gheorghe la pescuit şi prinde peştişorul
de aur.
– Dă-mi drumul, te rog, zice peştişorul, îţi voi îndeplini
trei dorinţe..
Şi s-a întors acasă badea Gheorghe cu trei vaci...

Pe un șofer ungur în România îl oprește un agent de
circulație, pentru o încălcare:
– Scrieți explicație pentru încălcare în limba română.
– Domnule polițist, cum să scriu în română, dacă eu nu
știu a scrie nici un cuvânt în română.
– Pe permisul de conducere scrie că ești din Covasna,
România, deci nu mă interesează, până nu scrii în română nu pleci
nicăieri.
Îi dă o foaie un pix și se pornește spre mașina lui de
serviciu. Șoferul s-a gândit cât s-a gândit, apoi pune în foaia
respectivă 300 de lei și se îndreaptă spre polițist. Ia polițistul
foaia, se uită la bani, se uită la ungur:
– Vai, săracul de tine, vezi, deja ai învățat româna pe
jumătate.
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Animalele sunt și ele niște
români
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Ce face ăsta?!
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Ce proastă!
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Ochi pentru ochi şi lumea
va deveni oarbă

Avantajul la sexul în grup este faptul că dacă ai treabă,
poţi să pleci!

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

569

Cules, selectat şi prelucrat
de FLORENTIN SMARANDACHE

Există o lume mai bună, dar este foarte scumpă.
ROMÂNII SUNT CAMPIONII MONDIALI AI BANCURILOR


Q De ce a creat prima dată Dumnezeu bărbatul?
A Pentru că nu i-ar fi plăcut să se uite tot timpul cineva
peste umărul lui să vadă cum lucrează.

Un tip merge la doctor să ceară o scutire medicală.
- Ia zi, Ioane, ce necazuri ai, de ce suferi?
- Domnule doctor, cred că am glaucom anal!
- Bă, Ioane, eşti tâmpit? Ce boală e asta?
- Domnule doctor, mai pe româneşte, nu-mi văd curul
mergând săptămâna viitoare la serviciu...

Bărbaţii se împart în cinci categorii după trei criterii.
Criteriile sunt: băutura pe care o consumă, mijlocul de transport
folosit, cu cine îşi satisfac nevoile sexuale. Categoriile sunt:
1. Whisky - Mercedes – Amantă;
2. Coniac - Maşina statului - Secretară;
3. Pepsi - Dacia personală - Autostopistă;
4. Ceai - Tramvai - Nevastă;
5. Apă - Talpă - Labă.

Vrei să-i bucuri şi pe prieteni şi pe duşmani? Ieşi în
strada în cârje!

La broaşte, ca şi la dame, contează doar picioarele!

În Brazilia, când apare preşedintele, se trag 21 de salve
de tun. Asta în caz că nu-l nimeresc din prima!
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Eu nu sunt vegetariană, eu mănânc și carne, și iarbă...

Harap Alb a prins gustul păsăricii fetei de împărat.

Ionel nu era satisfăcut în plan erotic de către Florica, aşa
că se duce la Ana.

Astăzi este trăsnet să ai maşina mică şi telefon mic. În
curând o să fie la modă pula mică. Măcar atunci, prietene, tu vei fi
cel mai la modă.

Un prieten bun e ca un sutien: greu de găsit, confortabil,
sprijinitor, te ţine strâns, şi întotdeauna aproape de inima ta.

Ştii ce îmi lipseşte de la tine? Inelul ce ţi l-am cumpărat!

De ce să nu fii o pulă: te naşti chel; vecinii tăi sunt ouă; un
cur locuieşte în spatele tău; când eşti excitat, vomiţi şi apoi leşini.

Viaţa e ca hârtia igienică: lungă şi folositoare.

Bulă, soldat, trimite acasă un pachet în care era o grenadă
şi o notiţă: “Mamă, dacă tragi de cuiul ăsta, primesc învoire o
săptămână!”.
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Ion pleacă la muncă, pe vapor, iar la plecare Gheorghe îl
roagă să-i aducă şi lui un papagal. După un timp, Ion se întoarce,
dar, cum a uitat să cumpere un papagal, îi ia o bufniţă. Cei doi se
întâlnesc, Ion îi dă bufnița lui Gheorghe şi-i spune că e papagal
regal. O săptămână mai târziu se întâlnesc la o bere, iar Ion îl
întreabă pe Gheorghe dacă papagalul a început să vorbească.
Gheorghe răspunde:
- Băi, încă nu vorbeşte, dar tu ştii ce atent se uită?

Sunt un ucigaş și ucid oameni pe bani. Dar pentru că eşti
prietenul meu, te ucid pe gratis.

Studiile experților au dovedit că un handicapat citeşte în
acest moment un sms...
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Cum ar arăta lumea fără femei
1. Industria supelor la plic ar deveni cea mai profitabilă
industrie din lume. Cei mai bogaţi oameni din lume vor fi magnaţii
supei la plic, care se vor uita de sus la sultanul Bruneiului sau la
amărâţii nevoiţi să facă afaceri cu petrol ca să aibă ce pune pe
masă.
2. Hainele nu s-ar mai împărţi în două categorii, curate
şi murdare, ci în mult mai multe:
 aproape curate;
 murdare care se mai pot purta o dată;
 murdare care mai pot fi purtate prin
casă;
 suficient de murdare ca să fie purtate
prin curte;
 murdare de mers după pâine;
 în fine, rufele impecabil de murdare.
3. Producătorii de lame de ras şi deodorante ar da
faliment.
4. Pasta de dinţi ar dispărea complet, din lipsă de cerere.
Adaptându-se pieţei, compania Colgate ar produce gumă de
mestecat.
5. Codul numeric personal din cartea de identitate ar
conţine date extrem de utile care nu pot fi memorate, cum ar fi
măsurile de la cămaşa sau pantaloni ale posesorului.
6. Revistele Playboy şi Penthouse ar avea pictoriale cu
Ronaldihno şi David Beckham.
7. Nu vor mai exista şedinţe la serviciu, întrucât bărbaţii
nu vor mai avea nevoie de scuze pentru a lipsi de acasă.
8. Emisiunile de modă vor fi prezentate de Ovidiu
Ioaniţoaia. Se vor purta doar culorile echipei favorite.
9. Maşinile se vor putea repara şi în alte zile decât
sâmbătă, iar service-urile nu vor fi mai deschise până la 1
noaptea.
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10. Întrucât adversarii nu vor mai avea mame, mersul la
stadion nu va mai avea nici un sens.
11. Meseria de instalator va dispărea, întrucât pe bărbaţi
nu-i deranjează deloc apa care picura la baie.
12. Cea mai apreciata apa minerală va fi Carlsberg.

Femei şi bărbaţi
1. Femeile pot fi promovate pe criterii gen sâni, coapse,
fund, picioare, buze. Bărbaţii trebuie să aibă studii, experienţă,
competenţă.
2. În caz de dezastre, catastrofe naturale, naufragii,
femeile şi copiii sunt salvaţi primii. Bărbaţii întotdeauna la urmă.
3. Dacă două femei se îmbrăţişează, se ţin de mână, se
sărută, stau împreună, înseamnă că sunt prietene. Dacă doi
bărbaţi fac asta, sunt poponari.
4. Dacă o femeie nu are bani, înseamnă că are nişte
probleme. Dacă un bărbat nu are bani, este un beţiv, un prostovan
sau că aruncă banii pe (alte) femei.
5. Dacă o femeie face nazuri, este capricioasă, cu toane,
nu ştie ce vrea, îşi exprimă liber emoţiile, se destăinuie, înseamnă
că e "feminină". Dacă un bărbat face asta, înseamnă că e imatur,
slab, efeminat.
6. Femeile au dreptul să mănânce gratis la restaurant, să
intre gratis în cluburi, etc. Bărbatul plăteşte întotdeauna.
7. Dacă o femeie singură nu face sex, este o femeie
cinstită. Dacă un bărbat singur nu face sex, nu este bărbat.
8. Dacă vrea să facă sex, femeia trebuie să aleagă. Dacă un
bărbat vrea sex, el trebuie să cucerească (sau să plătească).
9. Dacă o femeie nu satisface sexual un bărbat, nu
contează, el este oricum mulţumit. Dacă un bărbat nu satisface
sexual o femeie, el este impotent.
10. Dacă o femeie naşte, este sfântă. Bărbatul ajunge
sfânt când e răstignit pe cruce.
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11. Bărbatul trebuie să fie tot timpul amabil, politicos,
atent cu femeile. Ele nu au nicio obligaţie în acest sens faţă de
bărbaţi.
12. Femeile sunt numite "sexul frumos". Bărbaţii, nu!
13. Un bărbat, dacă are o problemă, trebuie s-o rezolve
(că de-aia e bărbat). Femeia trebuie să găsească... un bărbat.

Ziua ideală a unei femei
08:15 Trezire prin săruturi şi gâdilarea cu ajutorul unei
petale de trandafir din import.
08:30 Măsurare pe cântar - 2 kilograme mai puţin decât
ieri.
08:45 Micul dejun în pat (croissant, suc de portocale
proaspate). Deschiderea cadoului (inel cu diamant de 5 karate
ales de partenerul atent).
08:50 Ştiri la "Shopping channel" (Mari reduceri la
"Gucci").
09:15 Baie fierbinte în uleiuri mirositoare.
10:15 Relaxare uşoară prin fitness cu ajutorul unui
antrenor personal amuzant şi bine clădit.
10:30 Îngrijirea tenului, manichiura, spălarea părului,
coafatul.
12:00 Prânzul cu cea mai bună prietenă într-un
restaurant.
12:45 Întalnirea fostei prietene a partenerului şi
constatarea că s-a îngrăşat cu 7 kilograme.
13:00 Shoping cu cea mai bună prietenă (carte de credit
nelimitată). 15: 00 -Somnul de după masa.
16:00 Primirea a 35 de trandafiri de la un admirator
secret.
16:15 Masajul cu ajutorul unui maseur privat puternic
dar tandru care exclamă ca niciodata până acum nu a masat un
corp atât de delicat.
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17:30 Alegerea şi încercarea îmbrăcăminţii scumpe şi
unicate. O mică parada de modă în faţa oglinzii.
19:30 Cina la lumânări. Dans şi complimente.
22: 00 Duş fierbinte (singură).
22:50 Purtata în braţe până la pat. Cearşafurile proaspăt
spălate şi parfumate.
23:00 Giugiulire.
23:15 Adormirea în braţele partenerului.

Ziua ideală a unui bărbat
06:00 Trezirea.
06:15 Sex oral.
06:30 O luuungă distracţie satisfăcătoare în WC cu ziarul
sportiv.
07:00 Micul dejun: Şniţel parizian şi ouă, cafea şi tost,
pregătite şi servite de slugi goale şi blonde.
07:30 Soseşte limuzina.
07:45 Câteva pahare de whisky în drum spre aeroport.
09:15 Zborul în avionul particular.
09:30 Limuzina cu şofer până la clubul de golf (sex oral
pe timpul călătoriei).
09:45 Golf.
11:45 Prânz: fast food, 3 beri, sticla Dom Perignon.
12:15 Fumatul trabucului.
12:30 Golf.
14:15 Limuzina înapoi până la aeroport (câteva pahare
de whisky).
14:15 Zborul spre Monte Carlo.
15:30 Plecarea la pescuit. Toate fetele de companie sunt
goale.
17:00 Zborul acasă.
18:45 Relaxare la wc, duş, bărbierit.
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19:00 Ştiri: Michael Jackson asasinat, marijuana, filmele
porno sunt legalizate.
19:30 Cina: caviar pentru aperitiv, Dom Perignon (1953),
un biftec mare, îngheţata servită pe sâni goi.
21:00 Coniac şi trabucul în faţa unui televizor mare.
21:30 Sex cu 3 femei (toate trei cu înclinaţii lesbiene).
23:00 Masaj şi scăldatul în jacuzzi cu pizza şi bere.
23:30 Sex oral pentru Noapte bună.
23:45 Întins singur într-un pat imens.
23:50 Tragerea a 4 pârţuri, care au schimbat 4 tonalităţi
şi l-au alungat pe câine afară din cameră.
00:00 Adormirea.
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Valoarea medie a pensiilor în Europa (în Euro)
 Luxemburg (3.000 Euro)
 Norvegia (1760)
 Grecia (1620)
 Danemarca (1411)
 Elveţia (1393)
 Italia (1141)
 Franţa (1108)
 Islanda (1046)
 Suedia (1060)
 Finlanda (1050)
 Austria (1026)
 Spania (877)
 Belgia (847)
 Germania (791)
 Slovenia (604)
 M. Britanie (460)
 Polonia (437)
 Cehia (390)
 Portugalia (354)
 Ungaria (332)
 Croaţia (321)
 Estonia (288)
 Letonia (258)
 Lituania (220)
 România (177)
 Bosnia (171)
 Bulgaria (145)
 Albania (55)
Te mai miri că nemţii sunt supăraţi pe greci, care au o
pensie medie peste cea a elveţienilor, de două ori mai mare decât a
germanilor, sau de peste trei ori mai mare decât a britanicilor?
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Omul este singura creatură care
refuză să fie ceea ce este
Albert Camus (1913-1960), scriitor, filozof şi jurnalist francez

Încrederea este acel sentiment pe care îl ai înainte de a
înţelege exact cum se prezintă problema!
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La Nastratin Hogea vine un om care nu ştia să citească,
ţinând o scrisoare în mână:
– Te rog, Hoge Nastratin, citeşte-mi şi mie scrisoarea
asta!
Se uita Hogea şi vede ca autorul avea un scris absolut
indescifrabil.
– Nu pot citi aşa ceva!
– Ce, nu poţi citi scrisoarea asta? Tocmai tu, Nastratin?
Atunci la ce mai porţi turbanul de hoge pe capul tău?
Auzind asta, Nastratin îşi ia turbanul de pe cap şi-l pune
pe capul omului:
– Poftim, acum citeşte-ţi scrisoarea!

Într-o seară, Ronald Reagan plimbându-se prin Casa
Albă, observă un funcționar.
– Ce faceți aici la ora asta?, întreabă Președintele.
– Muncesc, răspunde funcționarul, crezând că, stăruința
să va fi răsplătită.
– Sunteți concediat, spune Reagan. Lucru trebuie
îndeplinit la timp, iar dvs., după câte văd, nu vă isprăviți.
A doua zi el găsește alt funcționar ce lucra seara târziu.
– Sunteți concediat , spune Reagan, dvs. sunteți obligat să
vă faceți munca în timpul orelor de lucru.
– Eu am făcut-o, iar acum o fac pe cea a funcționarului
concediat ieri.

Un linguşitor îi atrase atenţia lui Oliver Cromwell, care
intra biruitor în Londra, ce multă lume se strânsese să-l vadă.
– Tot atâţia ar fi fost şi dacă m-ar fi dus la eşafod, fu
răspunsul.
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Ziaristul şi prozatorul Anton Bacalbaşa a fost invitat întro seară la o petrecere. Printre ceilalţi invitaţi se afla şi un general
în retragere. Acesta tocmai citise volumul de schiţe satirice în
care scriitorul demasca tarele vieţii cazone. Fără să ştie că
scriitorul se afla chiar în faţa sa, generalul indignat ameninţa că îl
va chema pe autor în faţa justiţiei pentru injurii aduse corpului
ofiţeresc, la care Bacalbaşa a intervenit:
– Lăsaţi-l, domnule general. Cine ştie ce amărât o fi şi
scriitorul ăsta. Nu vedeţi? Până şi numele îl are ca vai de capul lui,
ba cal, ba şa!

Marele scriitor irlandez George Bernard Shaw a fost
invitat ca punct de atracţie la masa unor aristocraţi. Amfitrioana,
cunoscută pentru inteligenţa să cam şubredă, făcu imprudenţa
să-l întrebe:
– Spuneţi-mi, vă rog: am auzit ca peştele regenerează
materia cenuşie. Ce peşte mă sfătuiţi să consum?
– Balena!, răspunse prompt Shaw.

N.T. Orăşanu, poet şi publicist, autor de epigrame şi
pamflete politice, a fost trimis în timpul domniei lui Cuza de
nenumărate ori la închisoarea Văcăreşti, fiindcă pe vremea aceea
exista arestul preventiv pentru delicte de presă. De câte ori
Orăşanu scria câte un articol violent sau atingător la Vodă, îşi
trimitea imediat salteaua, plapumă şi pernele la Văcăreşti.
Directorul penitenciarului nu voia să le primească, însă
Orăşanu îi răspundea:
– Nu-ţi fie teamă, o să primeşti şi ordinul peste câteva
ceasuri.
Fapt ce se adeverea întotdeauna.
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O echipă de zidari lucra la repararea parterului unei case
cumpărate de celebrul tenor Enrico Caruso (1873-1921). Într-o
zi, în timp ce cântăreţul repeta câteva arii într-o cameră de la
etajul I, se prezentă la el maistrul.
– Doriţi să terminăm reparaţiile luna asta?
– Bineînţeles! răspunde Caruso.
– Atunci, fiţi amabil şi nu mai cântaţi. Imediat ce vă aud,
oamenii mei lasă totul baltă şi stau să vă asculte...
A fost, povestea mai târziu de Caruso, cel mai frumos
compliment care i s-a făcut vreodată.

Celebrul compozitor Hans von Bülow, plimbându-se
într-o seară prin Berlin, îngândurat, s-a lovit de un trecător.
Acesta s-a oprit iritat şi se răsti la muzician:
– Dobitoc!
Bülow îşi scoase pălăria şi spuse:
– Încântat de cunoştinţă, numele meu este Bülow!

Cea mai importantă descoperire atribuită lui Pitagora
este celebră teorema care-i poartă numele: pătratul lungimii
ipotenuzei unui triunghi dreptunghic este egal cu suma
pătratelor lungimilor catetelor.
Legenda spune că, dându-şi seama de importanţa
extraordinară a descoperirii sale, de bucurie, el a dat un mare
ospăţ în cinstea zeilor, pentru care a sacrificat o sută de boi, la
care au fost invitaţi atât bogăţii, cât şi săracii.
Despre aceasta împrejurare, Hegel a făcut o observaţie
ironică:
"A fost o veselie şi o sărbătoare a spiritului, pe socoteala
boilor!"
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După ce a eşuat în campania militară din Rusia, în 1812,
Napoleon se retrăgea grăbit spre vest. În dreptul râului Niemen,
el, împreună cu suita sa, se opriră şi cerură ajutorul unui ţăran
barcagiu din împrejurimi să-i treacă pe celălalt mal. Când ţăranul
îi ajută să treacă râul, Napoleon se interesă:
– Mulţi dezertori au trecut râul zilele acestea?
Naiv, ţăranul i-a răspuns:
– Niciunul, dumneavoastră sunteţi primul.

Filosoful francez Fontenelle (1657-1757), nepotul lui
Corneille, se duce într-o zi dis-de-dimineaţă în vizită la o doamnă
cu care era prieten. Doamna îl primeşte în capot şi se scuză:
– Vedeţi, domnule Fontenelle, mă scol pentru dvs.!
– Da, doamnă, dar vă culcaţi pentru altul!, mormăi
supărat filosoful.

Soţia filozofului şi matematicianului grec Pitagora era o
femeie instruită şi inteligentă. Fiind întrebata după cât timp se
purifica o femeie care s-a împreunat cu un bărbat, a răspuns:
– Cu propriul soţ, imediat, cu altul, niciodată.
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Un amic al lui Caragiale i s-a plâns acestuia într-o zi:
– Auzi, nene Iancule, neruşinatul ăla de Georgescu,
nepricopsitul, coate-goale ăla, a îndrăznit să mă facă tâmpit şi
idiot.
– Când, stimabile? a întrebat Caragiale scandalizat.
– Acum o oră.
– Ce măgar! a exclamat Caragiale.
Apoi, luându-l gura pe dinainte:
– Totdeauna a fost în întârziere neisprăvitul ăsta!

În anul 1906 trebuia să se formeze un nou guvern
francez. Cel desemnat cu formarea lui, Ferdinand Sarrien, a
invitat acasă câţiva oameni politici pentru consultări, printre care
şi pe Georges Clemenceau.
În timpul discuţiilor s-a servit un bufet rece. Văzând că
dintre oaspeţi numai Clemenceau nu mănâncă nimic, gazda l-a
întrebat:
– Dumneata ce doreşti, domnule Clemenceau?
– Internele, a răspuns acesta.
A doua zi, Clemenceau a depus jurământul ca ministru de
interne!

Împăratului Octavian Augustus îi fu prezentat un grec
care semăna uimitor cu el şi, în plus, avea şi cam aceeaşi vârstă.
Glumind, Augustus îl întrebă dacă nu cumva maică-sa
fusese în tinereţea ei pe la Roma, cam prin vremea când şi tatăl
împăratului era tânăr. Răspunsul grecului fu prompt:
– Mama nu a fost, dar tatăl meu a stat la Roma mai de
mult. Cam cu un an înainte de naşterea ta, Cezar!
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Anton Bacalbaşa a scris o epigramă despre Victor Babeş:
Ba bei,
Ba beşi,
Tot acolo ieşi.
La care Babeş a răspuns :
Ba cal, ba şa,
Tot măgar sadea.

În ajunul morţii înţeleptului Socrate, un prieten se duce
la închisoare să-l viziteze şi dădu acolo peste un profesor de
muzică, care îl învăţa pe filozof un cântec la liră.
– Păi cum, mâine vei muri şi astăzi înveţi un cântec nou?!
Iar Socrate i-a răspuns:
– Dar când să-l mai învăţ, dragul meu?

Într-o zi, ducele Jacques-Henri de Duras, văzându-l pe
filozoful Descartes cum se delecta cu nişte specialităţi culinare, îi
zise în batjocură:
– Cum, şi filozofii mănâncă lucruri atât de bune?
– De ce nu? îi răspunse Rene Descartes, îţi închipui poate
că natura a creat lucruri delicioase numai pentru proşti?

Marele dramaturg francez Jean Racine obişnuia să-şi
declame versurile plimbându-se. Nu de puţine ori uita unde se
află şi le recita cu glas tare. Patetismul cu care le spunea mişca de
multe ori pe muncitorii care lucrau la palatul Tuilleries. Aceştia
credeau despre dânsul că e un om deznădăjduit, care avea de
gând să se sinucidă!
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Albert Einstein avea un şofer pe care îl lua la toate
conferinţele şi discursurile lui, ca să nu îl lase să aştepte în
maşină. După ani buni de participare la discursuri ale geniului,
şoferul a învăţat pe dinafară tot ceea ce spunea Einstein, aşa că ia cerut să îl lase şi pe el să ţină un discurs în locul lui.
Acesta a fost de acord.
La discurs, după ce termină tot de spus şi este aplaudat,
un domn îi pune o întrebare foarte încâlcită şi complicată. Şoferul,
nepierzându-se cu firea a răspuns fără să ezite:
– Să ştiţi că această întrebare este atât de uşoară încât şi
şoferul meu, care se află acolo (arătând spre Einstein), vă poate
răspunde.
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Actorii despre sex

Există câteva dispozitive care cresc dorinţa sexuală, în
special la femei. Cel mai important dintre acestea este MercedesBenz 500 SL.
Lynn Lavner

Femeile sunt capabile să mimeze orgasmul. Bărbaţii pot
mima o întreagă relaţie.
Sharon Stone

Mi-am găsit nevasta în pat cu un negru şi un vietnamez.
Le-am făcut o poză şi am am trimis-o la Benetton, cine ştie?
Niki Lauda

Potrivit unor cercetări recente, femeile spun că se simt
mai confortabil dacă se dezbracă în faţa unui bărbat, decât dacă
ar face-o în faţa unei femei. Aceasta din cauză că femeile sunt
foarte critice, în timp ce bărbaţii sunt doar recunoscători.
Robert De Niro

Se zice că ar fi apărut un nou scandal în lumea medicală.
Doctorii semnalează faptul că bărbaţii au reacţii alergice la
prezervativele din latex. Acestea provoacă umflarea puternică a
penisului.
Şi, care-i problema?
Dustin Hoffman
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În loc să mă recăsătoresc, mai bine îmi găsesc o femeie
care să nu-mi placă şi-i dau pur şi simplu o casă.
Rod Stewart

Vedeţi, problema e că Dumnezeu i-a dat bărbatului un
creier şi un penis, dar nu i-a dat suficient sânge pentru a le folosi
pe amândouă deodată.
Robin Williams

Este păcat că singurul lucru pe care un om îl poate face
opt ore este să muncească. Nu poate să mănânce opt ore; nu poate
să bea opt ore; nu poate să facă dragoste opt ore. Singurul lucru
pe care un om îl poate face pentru opt ore este munca.
William Faulkner
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Din umorul lui Woody Allen

Am nişte copii superbi. Slavă domnului că m-a înşelat
nevastă-mea...

Până la noaptea nunţii, nevastă-mea se temea de
întuneric. După asta m-a văzut pe mine gol şi de atunci se teme şi
pe lumină...

Nevasta mea este cea mai neisprăvită bucătăreasa. Noi
ne spunem rugăciunea întotdeauna după cină...

Odată cineva ne-a furat maşina. Mi-am întrebat nevasta
dacă a văzut cumva cum arătau hoţii. Mi-a răspuns că nu, dar a
notat numărul maşinii...

I-am spus dentistului meu că mi s-au îngălbenit dinții.
Sfatul lui a fost să-i asortez cu o cravată maro...

Azi e o zi absolut nefastă. M-am sculat de dimineaţă, am
luat cămaşa şi i s-au rupt doi nasturi. Am pus mâna pe servietă –
i s-a rupt mânerul. Acum mă tem să mai merg la WC...

I-am spus psihiatrului meu că sunt trist, întrucât pe mine
toată lumea mă detestă. Mi-a răspuns să nu fiu penibil, deoarece
nici nu m-am întâlnit încă cu toată lumea...
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Iubirea este răspunsul, dar în timp ce aştepţi răspunsul,
sexul ridica nişte întrebări bunicele.

Ultima dată când am fost înăuntrul unei femei a fost când
am vizitat Statuia Libertăţii.

Sunt un amant atât de bun, pentru că exersez foarte mult
singur.
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Gânduri bune

Omul e singurul mascul care-şi bate femela. Asta
înseamnă fie că el e cel mai brutal dintre toţi masculii, fie că
femeia e cea mai afurisită femelă.
Georges Courteline

Ca să vinzi un lucru, spune-i unei femei că e un chilipir,
iar unui bărbat - că poate fi returnat.
Earl Wilson (1907-1987), jurnalist american

Sunt trei căi ca să te ruinezi: femei, jocuri de noroc şi
specialişti. Cu femeile e cel mai plăcut, cu jocurile de noroc e cel
mai rapid, iar cu specialiştii e cel mai sigur.
Georges Pompidou, om politic francez

Vreau un bărbat care să fie bun şi înţelegător. Cer oare
prea mult de la un milionar?
Zsa Zsa Gabor, actriţa americană

Nu judeca un om după hainele sale. Judecă-l după ale
soţiei sale.
Thomas R. Dewar (1864-1930), om de afaceri scoţian

Alături de fiecare om de succes se afla o femeie care
spune că nu are cu ce să se îmbrace.
James Stewart, actor american
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Indiferent ce lucru fac, femeile trebuie să-l facă de două
ori mai bine decât bărbaţii pentru a fi luate în seamă. Din fericire,
asta nu e greu deloc.
Charlotte Whittond (1896-1975), primar al Ottawa

Progresul tehnologic n-a făcut decât să ne înzestreze cu
mijloace mai eficiente pentru a regresa.
Aldous Huxley (1984-1963), scriitor englez

Un studiu cuprinzător realizat de poliţie arata că nicio
femeie nu şi-a împuşcat soţul în timp ce acesta spăla vasele.
Earl Wilson (1907-1987), jurnalist american

Oamenii raţionali încearcă să se adapteze lumii
înconjurătoare. Oamenii iraţionali încearcă să adapteze lumea
înconjurătoare la ei înşişi. Este clar, deci, ca schimbarea lumii nu
poate veni decât de la oamenii iraţionali.
George Bernard Shaw, dramaturg irlandez

Visul american este să faci bani şi să reuşeşti în viaţă.
Visul italian este să te naşti cu un tată bogat.
Matteo Molinari, actor şi publicist italian

E greu să accepţi o critica, mai ales atunci când ea vine
din partea unui prieten, a unei rude, a unei cunoştinţe sau a unui
străin.
Franklin P. Jones
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Banii nu aduc fericirea, dar fiecare vrea să se convingă de
asta pe cont propriu.
Zig Ziglar, publicist american

Angajaţii care muncesc stând jos sunt mult mai bine
plătiţi decât angajaţii care muncesc în picioare.
Ogden Nash, poet american

În ziua de azi unii oameni au pretenţia că uşile unor
oportunităţi senzaţionale să se deschidă cu telecomanda.
M.Charles Wheeler, jurnalist englez

Ignorant este cineva care nu ştie un lucru pe care tu
tocmai l-ai aflat.
Jim Backus, actor american

Rețin foarte ușor fețele, dar sunt cazuri în care abilitatea
aceasta devine o povară.
Groucho Marx, actor american

Ficţiunea este obligată să ţină seama de posibilităţile
existente. Adevărul - nu.
Mark Twain, scriitor american

Diferenţa între ficţiune şi realitate? Ficţiunea are sens.
Tom Clancy, scriitor american
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Persoana care ştie va avea întotdeauna o slujbă. Iar
persoana care nu ştie va fi întotdeauna şeful primeia.
Diane Ravitch, profesor american

Să stai degeaba pe faţa pământului nu costă nimic şi în
plus beneficiezi gratuit, în fiecare an, de o călătorie în jurul
Soarelui.
Ashleigh Brilliant, caricaturist englez

Lumea este împărţită în oameni care fac lucruri măreţe
şi în oameni care îşi atribuie meritele. Încearcă să faci parte din
prima categorie - concurenţa este infinit mai redusă.
Dwight Morrow, diplomat american

Femeilor le plac bărbaţii bine făcuți la portofel.
Kay Ingram

În dragoste, ca în duel, dacă ești atins, ești cel puțin rănit.
Tristan Corbiere

Vă plac femeile geloase sau altele? Care altele?
Pierre Doris

Căsătoria are de-a face cu dragostea cât are și oţetul cu
vinul.
Lord Byron
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Femeia ar fi de-a dreptul minunată dacă ar putea să ne
țină în braţe fără să-și scoată ghearele.
A. Bierce

Se zice că ar fi mai bine să facem dragoste, nu război; dar
le putem face pe amândouă căsătorindu-ne!
Jerry Seinfeld

Dacă Dumnezeu ar fi vrut să fim homosexuali, i-ar fi creat
pe Adam şi pe Walter.
L. Bryant

Ca să-şi apere punctul de vedere, avocatul se îmbracă cu
o robă. Femeia, în schmb, e suficient să îşi scoată toate hainele.
Coluche

Cât priveşte dragoste fizică, astăzi, hainele jenează mai
mult decât principiile.
Philippe Bouvard

Soţiile se zice că sunt nepreţuite, dar eu ştiu exact cât mă
costă a mea.
Sacha Guitry

De ce ar trebui să primim sfaturi despre sex de la Papa?
George Bernard Shaw
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Când am ajuns în America, nu ştiam să vorbesc engleza,
dar viaţa mea sexuală era perfectă. Acum engleza mea e perfectă,
dar viaţa mea sexuală e groaznică.
Julio Iglesias

Este mai bine să nu fii fidel, decât să fii fidel fără să ţi-o
doreşti.
Brigitte Bardot

Îl iubesc mai mult pe Mickey Mouse decât pe orice femeie
pe care am cunoscut-o.
Walt Disney

Sexul este unul din cele nouă motive pentru reîncarnare.
Celelalte opt n-au importanță.
George Burns

Sexul la 90 de ani este ca şi când ai juca biliard cu o funie.
George Burns

Nimeni nu va câştiga războiul sexelor; se fraternizează
prea mult cu inamicul.
Henry Kissinger

A ierta e a-i oferi celuilalt ocazia de a mai greși o dată.
Johann W. von Goethe
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Mostre de inteligență

Unde va avea loc Festivalul de la Cannes anul acesta?
Christina Aguilera

Fumatul ucide. Dacă mori, atunci ai pierdut o parte
importantă din viaţă.
Brooke Shields

În opinia mea, căsătoriile dintre homosexuali ar trebui să
fie între o femeie şi un bărbat.
Arnold Schwartzenegger

Cred că nimeni nu ar trebui să îşi scrie autobiografia
până nu moare.
Samuel Goldwyn

Cel mai bine mă simt atunci când sunt fericită.
Winona Ryder

Dacă încep să gândesc prea mult, intru în panică.
Pamela Anderson

Cel mai frumos gest de afecţiune este să împarţi patul cu
altă persoană.
Michael Jackson
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Niciodată nu am vrut să merg în Japonia. Pur şi simplu,
nu îmi place să mănânc peşte. Şi ştiu că peştele este foarte popular
în Africa.
Britney Spears

Nu sunt prost. Pur şi simplu, uneori nu gândesc.
Colin Farrell

Mă îmbrac sexy, dar nu evident, ci într-un mod virginal.
Victoria Beckham

M-aş sinucide dacă aş fi la fel de grasă ca Marilyn Monroe.
Liz Hurley

Exact aşa s-a întâmplat cu Imperiul Roman. Nu avea toată
lumea de acolo sifilis? Şi aţi văzut că după aia, imperiul a fost
distrus de un vulcan.
Joan Collins

Dacă nu exista electricitatea, ne-am fi uitat la televizor la
lumina lumânării.
George Gobel

Pentru a avea succes la sexul opus, spune-i că eşti
impotent. Va face tot posibilul să îţi demonstreze contrariul.
Gary Grant
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Iau lecţii de franceză, pentru că ştiu că toţi europenii
vorbesc franceza şi nu vreau să spun prostii când mă duc acolo.
Paris Hilton

România este o ţară pe care, cu cât o cunoşti mai mult, cu
atât o înţelegi mai puţin.
Jonathan Scheele

Îmi amintesc că doi dintre experţii finanţişti ai
cabinetului PSD se numeau Văcăroiu şi Boulean.
Andrei Pleşu

Nu am maşina, dar merg destul de des cu taxiul. Asta e
viciul meu, sunt taxicoman.
Radu Cosașu

Nu m-aş duce să văd un film de Sergiu Nicolaescu nici
dacă ar rula în holul blocului unde locuiesc.
Victor Rebengiuc

Când ne-am întors în ţară, după 1990, la primul concert,
Nicu Covaci s-a apropiat de mine şi mi-a spus:
- Ţăndărica, trebuie să ne purtăm frumos cu copiii ăştia,
cine ştie câţi or fi ai noştri.
Ovidiu Lipan
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La Ministerul Culturii lucrurile sunt limpezi: un Puric nare cum să se certe cu o Muscă.
Dan Puric

Există oameni în acest parlament al României cărora nu
poţi să le ridici imunitatea nici cu viagra.
Paula Ivănescu

Gigi Nețoiu se bagă în vorbă că virgulă între subiect şi
predicat.
Adrian Păunescu

Dacă fotbalul în sală se numeşte futsal, mă întreb cum ar
trebui să-i spunem fotbalului care se joacă în curte.
Mihai Stoica
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Acum 2400 de ani
Copiii din ziua de azi iubesc luxul. Nu au maniere,
disprețuiesc autoritatea și dovedesc lipsă de respect față de
bătrâni.
Nu se mai ridică în picioare când oamenii în vârstă intră
în încăpere.
Își contrazic părinții, mănâncă în grabă delicatesele la
masă, stau picior peste picior și sunt tirani cu profesorii.
Tinerii din ziua de azi nu se gândesc decât la ei înșiși.
Nu au pic de respect pentru părinți sau persoane în
vârstă.
Vorbesc ca și cum ei înșiși ar ști totul și ceea ce noi
considerăm înțelepciune este lipsit de relevanță pentru ei.
Cât despre fete, sunt directe, lipsite de modestie și
nefeminine în limbaj, comportament și îmbrăcăminte.
Socrate (470 î.Hr. – 7 mai 399 î.Hr.
Concluzia: Am ajuns de unde am plecat!
Puțini știu însă că, atunci când Socrate spunea asta, Atena
tocmai se prăbușise deja din cauza acestei realități sociale
decadente, moleşită de bunăstare, pierduse toate războaiele și
era ruinată. Când Socrate le-a pus în față această oglindă, soluția
imediată a fost condamnarea lui la surghiun sau sinucidere! Și
astfel, toate lucrurile inteligente care s-au spus vreodată, pun în
evidenţă unicul lucru neperisabil din patrimoniul universal:
prostia comunităților umane.
Și s-a rejudecat procesul... După 2500 de ani: Filosoful
antic grec Socrate, care a plătit cu viața pentru învățătura și
activitatea sa neconformistă, a fost achitat în 2012 după 2400 de
ani, într-un proces rejudecat, simbolic, în Grecia, fiind reprezentat
de zece avocați și apărători ai drepturilor omului rejudecarea
procesului fiind organizată de Fundația Onassis.
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Foaie verde şi-un praz negru

Blestemaţi cu Vodă Ceaşcă,
Fii mai blând, Doamne, cu noi,
După Traian Vodă Pleaşcă
Nu da Vodă de Pleşcoi!
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Balada meşterului Vâlcov
Pe Argeş în jos,
Pe un mal frumos
Merge, bată-l vina,
Venind din Slatina,
Mergând spre Neajlov,
Ministrul Vâlcov
Şi în grabă trece
Cu tovarăşi zece.
Nouă funcţionari,
Ciorditori avari,
Şi cu Vâlcov zece,
Care-i şi întrece.
Merg cu toţii în vale,
Ca să aleagă-n cale
Loc pentru pitire
Pentru a lui ciordire.
Mergând pe-ndelete,
Găsi un perete
Foarte gros şi mare
Numai bun în care
Să zidească el
Lucrări în penel.
Picturi în ulei,
Cam vreo „nouăjtrei”.
Şi într-un mare cant
A pus un Rembrandt.
Şi-ntr-o găurică
A pitit cu frică
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Că avea loc destul
Trei Renoir sul.
Şi-a făcut rulouri
Patru Picasso-uri.
Şi le-ngrămădit
Şi pe alea-n zid
Şi-un Sabin Bălaşa
Luat şpagă de naşa
Lui de cununie.
Şi-apoi, în prostie,
A-ndesat picturi
Multe prin fisuri.
Într-un îngust loc
A pus un Van Gogh.
Şi că n-a-ncăput
Ce crezi c-a făcut?
A luat un cuţit
Şi l-a ciopârţit
Să-ncapă-n perete
Să scape de zeghe.
I-a tăiat din spate,
O ureche, frate!
Însă ce zidea
Nu se ascundea
Fiindcă tencuiala
Slabă, lua-o-ar boala,
Mai mereu cădea
Şi puteai vedea
Că în zid la greu
Zăcea un muzeu.
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Dar legenda spune,
Peste tot la lume,
Ca să reuşeşti
Tu ca să piteşti
Ce-ai furat în ziduri
Fiind „pe la partiduri”,
Trebu’ să ciordeşti
Şi apoi să piteşti
Acolo-n perete
Cea mai cool din fete
Cea mai nestemată:
Pe Gioconda, tată!
Că n-a cumpărat
O aşa lucrare,
Plin de supărare
E cum săracu’,
Că s-a dus dracu’
Şi e plin de riduri
Că-au venit la ziduri
Mascaţii-ntr-o seară
La a lui comoară.
Şi l-au arestat
Şi l-au judecat.
Şi-n pârnaie-l bagă
Nici mirul nu-l scapă.
Asta dovedeşte,
Că ştiam, fireşte
Că Gioconda-i sfântă.
N-o ai... Ţi se-nfundă!
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El e ştab
Parodie după El Zorab

La Ponta vine un chinez,
C-un singur gând, c-un singur crez:
- Sunt, Ponta, neam cu Jiang Zemin
Şi tocmai din Beijing eu vin
Aci, să te salvez.
Românii tăi de foame mor,
E vai de neamu' mamii lor;
Şi de furat îndelungat,
Bugetului voi i-aţi secat
Al banilor izvor!
- Ai mei pierduţi sunt, Li, cam toţi:
O ducem bine câţiva hoţi,
În rest poporul e sărac,
Dă-mi bani, dacă-l găseşti pe plac,
Dă-mi numai cât socoţi!
- Un miliard, pe loc, primeşti?
- O, Li, aşa de darnic eşti?
- Mai mult de-atât e visul meu!
- Ah, să-ţi întoarcă Dumnezeu,
Atât cât investeşti!
- Românii, Ponta, sunt puţini,
Şi sunt cam leneşi, cam blajini De-acum, de-acum vor fi scăpaţi,
De-acum vor fi şi ei bogaţi,
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Cu bani de la străini!
Vor huzuri în ţuici şi fum,
Vor sta la bârfe lângă drum,
Cămara lor se va-ntrema,
Şi vor avea şi ei ce da
Copiilor de-acum!
Se-nclină Ponta până jos,
Gândind la marele colos;
Se face-n grabă un contract
Şi Li semnează pe-acel act
Şi Ponta, bucuros.
El ia contractul cu mult foc,
Şi pleacă, beat de-atât noroc,
Şi-aleargă dus de-un singur gând,
Să-şi ia nevasta, tremurând,
S-o strângă de mijloc.
O, Daci, soţioara mea,
De-acuma nu te-or înjura
Calici la fiecare pas
Şi nici lozinci de bun rămas
Ei nu vor mai striga!
Pe Victoraş al tău cel bun
Îl vei vedea din nou, nebun,
Trecând ca şoimul cel uşor
La vreun raliu, mergând în zbor
Şi-i vei ura: Drum bun!
Plecă şi Li şi-n câţiva ani
Veniră şi chinezi şi bani,
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Făcură drumuri de transport
Şi piste de aeroport
Şi case la ţărani.
Veni chinez după chinez,
Făceau plantaţii de orez,
Şi sate mari, în stilul lor,
Şi chiar oraşe-ntregi, să mor,
Chiar nu exagerez!
Şi-ncet, încet ne-am colorat
În galben pal, în galben plat,
Şi peste tot vedeai copii,
Cu perii ţepeni şi negri
Şi ochiul înclinat!
La noi acuma Lâna-i Lei
Şi Luminiţa e Limei,
Ion e Huan, Mihai e Ming
Vasile-i Wan şi Linu-i Ling
Şi Mihnea e Mingmei.
Şi nu mai vine Moş Crăciun,
Bătrânu-acela blând şi bun
Şi nu auzi colindători,
Copile mândre şi feciori
În seara de Ajun!
Şi n-auzi doine din caval,
Strigări n-auzi din deal în deal,
Nu vezi pe scene căluşari
Cu tricolor şi cu iţari,
Nici nai şi nici ţambal!
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Se bea de-acuma maotai
În loc de ţuică. Să mă tai
De mă ating de vinul lor!
De Murfatlar îmi este dor
Şi nu vreau niciun ceai!
Văzu şi Ponta ce-a făcut
Şi stă adesea abătut;
De-acum era bărbat matur
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Şi când vedea ce e în jur
Simţea un junghi acut.
- Ah, Doamne, cât mă ruşinez,
Cât plâng, cât sufăr şi oftez:
De-acum, poporul meu român
Pe ţară nu mai e stăpân,
Stăpân e cel chinez!
Strămoşii mă vor blestema:
Tu ce-ai făcut cu ţara ta?
Umplută-i toată de chinezi,
Pe unde mergi doar galbeni vezi
Şi nu vor mai pleca!
Ia Ponta primul charter şi
Se duce-n China, drept la Li,
Şi pe un ton politicos,
Dar, oarecum, de sus în jos,
Începe a-i grăi:
- Să-ţi iei chinezii înapoi,
Ne-am săturat de-acum de voi,
Eram un vechi popor creştin,
Iar azi la Budha se închin'
O parte dintre noi!
Ah, Li, pentru poporul meu
L-am renegat pe Dumnezeu Ai inimă! Tu poţi să ai
Chinezilor pământ să dai,
Pe unde vrei, dar eu?
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Să plece-aşa cum au venit,
Contractul l-am îndeplinit!
Veţi mai găsi un stat sărac,
Şi-un prim-ministru prostănac
Şi tânăr aiurit!
Se-ncruntă Li:
- Tu eşti nebun?
Tu vrei acuma să le spun
Să plece-n grabă? Chiar aşa?
Tu crezi că ei s-ar aştepta
Pe drumuri iar să-i pun?
O, Ponta, te-ai trezit târziu,
Acolo, după câte ştiu,
De-acum suntem majoritari...
De nu îţi place, să te cari
La poli sau în pustiu.
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Electorală
Un car cu proşti s-a răsturnat
Într-un oraş destul de mare,
Dar unde-anume s-a-ntâmplat
Vom şti precis după votare.
Soaţa mea, înfierbântată,
Îmi şopteşte uneori:
- Ce bărbat ai fost odată,
Sau cel mult... de două ori.
Muzeul Luvru din Paris
O angajă pe Oana Lis,
Pe un contract de zeci de mii
Fiindcă-i expertă în mumii.
Să-i cheme spre măreţe fapte,
Le-a dat Năstase corn şi lapte;
Băsescu, mai bogat la gură,
Le-a dat ţigări şi băutură.
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Sergentul ghinionist
A plecat de la Vaslui,
Un sergent, odată,
Să-i arate turcului
Că poate să-l bată.
Fiind omul decorat,
După-o cruntă luptă,
Înspre casă a plecat
Cu cămaşa ruptă.
Nişte ruşi l-au observat
Trăgându-şi piciorul;
De mâncare nu i-au dat,
Dar i-au dat onorul.
S-ajungă repede voia,
Că-l măcina dorul.
Dar să zboare nu putea
Că-l durea piciorul.
Când ajunse-acasă-n zori,
A aflat că, iaca
Va avea copil din flori
Şi-i murise vaca.
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12 motive pentru a fi orice vrei
să fii
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12 motive pentru a fi BERBEC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Primul motiv pentru care eşti un Berbec:
Eşti foarte hotărât!
Niciodată nu te plictiseşti.
Opiniile sunt întotdeauna prezente.
Ai realizat mari lucrări de pionierat.
Motto-ul tău: Aventurierii suntem noi.
Îţi place mâncarea gen fast – food.
Te înalţi (te ridici) înainte de a privi.
Pasional, pasional, pasional...
Întotdeauna vrei să fi primul în ceea ce
faci.
Oh! Temperamentul tău.
Ai gusturi îndrăzneţe.
Open mind: Nu cu ochii se poate vedea în
întuneric.
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12 motive pentru a fi TAUR

1.

Primul motiv: Renunţarea îţi este un
concept străin.
2. Motto-ul tău: Mai bine te lupţi decât să
întorci spatele.
3. Vei mânca orice.
4. Niciodată nu vei primi premiul pentru
«tactică».
5. Munceşti prea mult.
6. Îţi place încălţămintea practică.
7. Noi ştim (toată lumea ştie) că o vei face
(vei duce proiectul la bun sfârşit).
8. Eşti, oh, atât de romantic...
9. ... şi atât de sociabil.
10. Pentru mintea ta iscoditoare, nu exista
taine.
11. Îţi place să te asociezi cu parteneri
puternici.
12. Open mind: Atunci când o uşă se închide,
se deschide alta.
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12 motive pentru a fi GEAMĂN

1.
2.
3.
4.

Eşti măreţ la multiple sarcini.
Vorbeşti, vorbeşti, vorbeşti...
Îţi plac lucrurile noi.
Motto-ul tău: Cred orice, atâta timp cât
iubesc.
5. Nimeni nu te înţelege (eşti un neînţeles).
6. Nu eşti confuz când vine vorba de dovezi.
7. Faci prietenii solide.
8. Eşti cu adevărat amuzant.
9. Niciodată nu furi.
10. Etalezi o spontanietate care îţi amplifica
naturaleţea.
11. Eşti pe aceeaşi frecventă cu ritmurile
societăţii.
12. Open mind: Fantezia nu este decât
începutul.
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12 motive pentru a fi RAC

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

Exerciţi o atracţie mistică.
Nu poţi ascunde ceea ce gândeşti.
Îţi place să stai acasă.
Adori mâncarea bună (sănătoasă).
Consideri că ţi se rănesc cu uşurinţă
sentimentele.
Motto-ul tău: Amprentele digitale şi
fulgii de zăpadă nu sunt singurele
elemente
caracterizate
prin
unicitate absolută.
Te comporţi ca o cloşcă cu puii ei.
Te gândeşti că eşti într-o continuă
distracţie.
Îţi place să îi îndestulezi pe oameni,
să-i hrăneşti.
Lasă-mă să-ţi plâng pe umăr!
Nimeni nu îţi poate impune o idee
sau o atitudine.
Open mind: Şi a trăi este un act de
creaţie.
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12 motive pentru a fi LEU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

Niciodată nu vei fi un laş, un om slab.
Mereu, gata de drum.
Motto-ul tău: Sunt cel mai bun!
Un aşa magnetism animalic... mai
rar.
Te poţi plânge cu voce tare.
Îţi place ca oamenii să depindă de
tine.
Născut actor – ai actoria în sânge.
Întotdeauna distractiv să-l ai în
preajmă.
Legături pline de semnificaţii.
Charisma şi hotărâre de a izbândi.
Te implici fără rezerve în ceea ce
faci.
Open mind: Un copac are multe
ramuri şi frunze, dar o singură
tulpină.
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12 motive pentru a fi FECIOARĂ

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

Expert în folosirea cuvintelor.
Motto-ul tău: Realizarea cea mai
mare a unei persoane cu adevărat
ambiţioase
poate
fi
simpla
amabilitate.
Faci cele mai pertinente recenzii
critice.
Atât de elegant şi curat.
Menţii standardele altora la cote
înalte.
Potrivit pentru a fi un mare
comediant.
Eşti foarte bun în a-ţi ascunde
emoţiile.
Model de constrângere excesivă.
Sincer şi real.
Complet
concentrat
asupra
obiectivelor.
Detaliile sunt viaţa ta.
Open mind: Nu întotdeauna calea
cea mai grea este şi cea mai bună.
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12 motive pentru a fi BALANȚĂ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

Vrei ca toată lumea să fie fericită.
Motto-ul tău: Am gust în toate.
Nu ai idei sau prejudecăţi
preconcepute.
Oh, atât de iubitor.
Îţi place să fii drept.
Super sensibil.
O furtună a minţii, dar de lux.
Urăşti să iei o decizie.
În continuu îţi redecorezi casa.
Mare amator de senzaţional.
Îţi cunoşti bine limitele.
Open mind: Toţi muncim pentru
Dumnezeu. Este un patron dur şi
salariul nu-i întotdeauna grozav, dar
exista destule răsplăţi.
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12 motive pentru a fi SCORPION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

Nu are frică.
Oh, atât de misterios.
Vrea ceea ce tu nu poţi avea.
Motto-ul tău: Lasă-mă în pace!
Un gânditor atât de profund.
Eşti un spirit fără graniţe.
Ai o limbă cam ascuţită.
Oare îţi dai seama cât de rebel eşti?
Cercetezi vieţile altora cu ochi critici
şi precişi.
Acorzi o mare însemnătate bunului
simţ.
Personaj care modifică acţiunea
piesei.
Open mind: Să pierzi cu eleganţa
poate fi o victorie importantă.
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12 motive pentru a fi un SĂGETĂTOR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

Eşti o răţuşcă norocoasă.
Motto-ul tău: Media mea este bună,
pe bune! Vorbesc serios!
Vei călători oriunde pentru orice.
Viaţa de petreceri.
Bun simţ al umorului.
Îţi plac prietenii tăi la nebunie.
Mai multă răbdare decât o stâncă.
Nu suporţi să ţi se pună pumnul în
gură.
Fă un eveniment olimpic decât să fi
un antrenor de pămpălăi.
Extrem de competitiv.
Momentul cel mai important –
Prezentul.
Open mind: Simplele realităţi ale
vieţii cotidiene au o legătură
importantă cu lumea idealurilor
măreţe.
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12 motive pentru a fi un CAPRICORN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

Munceşti cu inteligenţa nu cu
greutate.
Timpul este întodeauna de partea ta.
Motto-ul tău: Prefer să lupt decât să
mă schimb.
O aşa clasa... mai rar.
Ţie îţi pasă ceea ce alţii gândesc.
Ca iepuraşul cu baterii energizer –
continui să funcţionezi la nesfârşit.
Intuiţia nu te înşeală.
Arme puternice – inteligenţa şi
ironia.
Ştii să improvizezi.
Nu îţi place să faci «valuri».
Flexibil în codul moral.
Open mind: Emoţiile pot fi calmate
cu ajutorul respiraţiei.
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12 motive pentru a fi un VĂRSĂTOR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

Rareori încerci să faci ceva la care
ştii că nu te pricepi.
Motto-ul tău: Informaţia înseamnă
Putere.
Atât de independent.
Imprevizibil total.
Fascinat de tot ce îl înconjoară.
Dornic să salveze lumea.
Nu îi pasă ceea ce cred ceilalţi.
Păstrează opţiunile deschise.
Un nonconformist notoriu.
Individualist în alegerile pe care le
faci.
Îţi plac delicatesele neobişnuite.
Open mind: Lumea necunoscutului
trebuie întotdeauna respectată.
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12 motive pentru a fi un PEŞTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FOLCLOR UMORISTIC INTERNETIST
Volumul XIII

Un farmec şi o imaginaţie
atrăgătoare.
Niciodată nu aruncă nimic...
Motto-ul tău: În cotidian, există
miracole ce se repetă mereu.
Atât de retras, pustnic...
Întotdeauna meriţi mai bun, mai
bine.
Compasiv şi generos.
Nici pe departe uşor de determinat.
Poate fi foarte la obiect.
Înclinat spre conceptualizare.
Supraîncărcat
cu
enormitatea
universului.
Emoţii profunde şi sensibile.
Open mind: Precauţia nu trebuie
confundată în mod greşit cu
laşitatea.
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Povestea mărului
A fost odată, de mult, un măr uriaş. Un băieţel venea
mereu să se joace pe lângă el, se urca până la vârful lui, gusta din
mere, adormea fericit la umbra copacului. Ce mai, îi plăcea tare
mult copacul lui, iar mărul îl iubea şi el tare mult.
Dar, într-o zi, băieţelul veni lângă copacul sau, foarte
abătut. Copacul îl îmbie:
- Vino să te joci cu mine!
Băieţelul îi răspunse:
- Nu mai sunt copil mic, să-mi găsesc de joacă în jurul
copacilor! Vreau jucării, dar am nevoie de bani ca să le cumpăr!
- Îmi pare rău, dar nu am bani, dar poţi culege toate
merele mele şi să le vinzi. Astfel, vei face bani destui, pentru a-ţi
cumpăra jucării.
Cât de fericit era băiatul acum! El culese merele şi cu ele
plecă bucuros. Dar, după aceea, el încetă să mai vină să viziteze
copacul. Mărul era tare trist, căci îi era dor de copil.
Dar într-o zi, copilul veni iar la vechiul său prieten, carel îmbie:
- Vino să te joci cu mine!
- N-am timp de joacă! Răspunse băiatul. Trebuie să
muncesc pentru familia mea. Avem nevoie de o casă în care să ne
adăpostim. Poţi să mă ajuţi?
- Îmi pare rău, dar eu nu am nici o casă să-ţi dau, fu
răspunsul copacului. Dar poţi să tai crengile mele şi să-ţi faci o
casă din ele.
- Aşa că băiatul s-apucă să taie toate toate crengile
copacului şi plecă fericit.
Copacul s-a bucurat să-l facă pe băiat, iarăşi fericit, dar,
după ce plecă, băiatul nu se mai întoarse la copac. Copacul era iar
trist şi singuratic.
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Într-o zi călduroasă, de vara, băiatul sosi iar, spre
fericirea copacului.
- Vino să te joci cu mine, a spus el.
- Oh! Sunt tare trist şi simt că îmbătrânesc. Aş dori să
călătoresc pe mare şi să mă odihnesc. Poţi să-mi dai o barcă?
- Poţi folosi trunchiul meu ca să-ţi construieşti o barcă.
Astfel, vei putea să călătoreşti fericit spre zări îndepărtate.
Aşa că băiatul taie trunchiul şi-şi făcu o barcă, cu care
călători pe mari timp îndelungat.
După mulţi ani, se reîntoarse la copac. Copacul îi spuse:
- Îmi pare rău, băiatul meu, dar nu mai am nimic să-ţi dau.
Nu mai am mere pentru tine.
- Nu am dinţi să le mănânc! a spus băiatul.
- Nici trunchi să te urci pe el.
- Sunt prea bătrân pentru asta, acum, fu răspunsul
băiatului.
- Nu mai am, într-adevăr, nimic să-ţi ofer; poate, doar
rădăcinile mele, care se sting, a zis copacul cu lacrimi.
- Nu mai am nevoie de nimic; doar de un loc de odihnă.
Sunt foarte obosit, după toţi aceşti ani!, a răspuns băiatul.
- Foarte bine! Rădăcinile mele sunt cel mai bun loc de
odihnă.Vino, vino şi stai aici, cu mine, şi te odihneşte!
Băiatul s-a aşezat lângă copac, iar copacul era fericit,
zâmbind printre lacrimi.
Aceasta este povestea fiecăruia dintre noi. Copacul - sunt
părinţii. Când suntem mici, îndrăgim joacă în preajma lor. Când
creştem, îi părăsim. Mai venim pe la ei, când avem nevoie de ceva
sau dacă suntem la ananghie.
Dar, indiferent ce se întâmpla, părinţii sunt alături de noi,
spre a ne ajuta cu tot ce pot, să ne facă fericiţi. Poate vă gândiţi ca
băiatul era plin de cruzime, dar aşa ne tratăm, cu toţii, părinţii.
Spune-ţi povestea aceasta şi altora şi iubiţi-vă mereu,
părinţii, în aşa fel încât copiii voştri să ia exemplu de la voi...
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IMPOSTORULE!
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